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CONFORMITEITSVERKLARING
NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product MD-1 conform is aan de 
bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC. 
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Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright© Nokia, 2004. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corpor
Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de 
respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor
voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in d
document worden beschreven. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaan
kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bij
incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op 
dichtstbijzijnde Nokia-leverancier.
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Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk 
onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

DESKUNDIG ONDERHOUD
Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepar

WATERBESTENDIGHEID
Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN
Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de 
handleiding bij het apparaat te raadplegen voor uitgebreide 
veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

■ Stroomvoorziening
Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. 
apparaat is bedoeld voor gebruik met de lader ACP-12.

Waarschuwing: Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voo
gebruik met dit toebehoren. Het gebruik van alle andere types kan de goedk
of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde laders. 

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.
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1. Inleiding
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Lees deze gebruikershandleiding aandachtig voordat u de Nokia Music Stan
gebruikt. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de aparte 
gebruikershandleiding van uw telefoon. Gebruik deze gebruikershandleiding
in plaats van de gebruikershandeling van uw telefoon, die belangrijke 
veiligheidsinformatie en onderhoudsgegevens bevat.

Wanneer u naar de radio of  een muziekspeler wilt luisteren, bent u met de N
Music Stand verzekerd van een uitstekende geluidskwaliteit. Dit apparaat k
worden gebruikt met compatibele Nokia-telefoons. Vraag uw leverancier of
Nokia-telefoon compatibel is of neem contact op met de klantenservice van
Nokia.

De Music Stand beschikt de volgende functionaliteiten:

• Met de Music Stand kunt u naar de radio of de muziekspeler van uw tele
luisteren.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informa
over het gebruik van de radio of de muziekspeler.

• U kunt een standaard cd-speler, muziekspeler of ander audioapparaat op
Music Stand aansluiten.

• U kunt de Music Stand als luidspreker gebruiken. Tijdens een oproep kun
telefoon op het apparaat aansluiten zonder het gesprek te hoeven 
onderbreken.
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• Alle functies van de telefoon kunnen normaal worden gebruikt terwijl deze op 
de Music Stand aangesloten is. U kunt ook de volumeknop en de knop 
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beantwoorden/beëindigen van de Music Stand gebruiken.

Bij een inkomende oproep wordt het geluid van de muziekspeler of de ra
tijdelijk uitgeschakeld.

• U kunt de telefoon opladen terwijl deze aangesloten is op de Music Stan

Om de Nokia Music Stand te kunnen gebruiken, moet deze aangesloten zijn 
elektriciteitsnet via de lader ACP-12.
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Music Stand

1. Wanneer u de Music Stand wilt gebruiken, moet u deze aansluiten op de
ACP-12. De lader moet aangesloten zijn op een stopcontact.

2. Sluit de telefoon aan op de Pop-PortTM-connector. De telefoon kan norm
worden gebruikt. Zo kunt u bijvoorbeeld gewoon een inkomende oproep
beantwoorden.

Wanneer u de telefoon niet wilt vasthouden, kunt u deze neerleggen op de M
Stand.
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3. Onderdelen van de Nokia Music Stand
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1. Luidsprekers

2. Pop-Port-connector

3. Microfoon

4. FM-antenne. U moet de antennedraad volledig uitrollen voor de beste ra
ontvangst. De kwaliteit van de radio-ontvangst verschilt per locatie. Als 
ontvangst gestoord is, kunt u andere antennelocaties proberen.

5. Aansluiting voor externe audioapparaten zoals een cd-speler of een 
muziekspeler.

6. Aansluiting voor de lader
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7. Volumeknop waarmee u het volume van de Music Stand kunt regelen. U kunt 
het volume ook regelen door de desbetreffende toets van de telefoon te 
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gebruiken. Het volume van de telefoon is van invloed op dat van de Mus
Stand.

8. Knop beantwoorden/beëindigen

• Druk op deze knop om een oproep te beantwoorden of te beëindigen.
kunt een oproep echter ook beantwoorden met behulp van de 
telefoontoetsen.

• Druk deze knop in en houd deze ingedrukt als u spraakherkenning wi
inschakelen.

• Wanneer de telefoon niet wordt gebruikt voor een gesprek, kunt u me
knop de gewenste radiozender selecteren.

• Als een extern audioapparaat op de Music Stand aangesloten is, kunt
deze knop het gewenste nummer selecteren.

9. Stroomindicator
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Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet m
worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen o
kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorza

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende 
onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunne
levensduur van elektronische apparaten bekorten en bepaalde kunststoffen doen
vervormen of smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat we
normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoo
elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe 
behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek besch

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen
het apparaat schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokk
en de correcte werking belemmeren.

• Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-
goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat besch
en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
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Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. 
Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

niet goed werkt.
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