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KONFORMITETSDEKLARATION
Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller 
villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. 
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Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright© 2004 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corp
Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller 
näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbä
i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Nokia förbehåller sig
att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särski
tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närm
Nokia-återförsäljare.
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Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. L
användarhandboken för mer information.

KVALIFICERAD SERVICE
Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificera
personal.
VATTENBESTÄNDIGHET
Enheten är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.

ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER
Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktion
dess användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.

■ Strömförsörjning
Kontrollera modellnumret på laddare innan de används med denna enhet. Denna enh
avsedd att användas med laddaren ACP-12.

Varning! Använd endast laddare som godkänts av Nokia för användning me
det här tillbehöret. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkän
och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända laddare som finns tillgänglig

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden
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Läs användarhandboken noggrant innan du använder musikstället. Utförlig
information finns i användarhandboken till telefonen. Använd inte den här 
användarhandboken i stället för användarhandboken till telefonen, som 
innehåller viktig information om säkerhet och underhåll.

Nokias musikställ ger bättre ljudkvalitet när du lyssnar på musik och på radi
Musikstället kan användas med kompatibla Nokia-telefoner. Du kontrollera
Nokia-telefonens kompatibilitet genom att kontakta återförsäljaren eller N
Customer Care.

Med musikstället kan du:

• Lyssna på radion eller musikspelaren i telefonen genom musikstället.

Mer information om hur du använder radion eller musikspelaren finns i 
användarhandboken till telefonen.

• Ansluta en vanlig cd-spelare, musikspelare eller annan ljudenhet.

• Använda musikstället som högtalare. Du kan t ex ansluta telefonen till s
under ett samtal och fortsätta tala.

• Använda alla funktioner i telefonen normalt medan telefonen är anslute
kan också använda volymknappen och Svara/avsluta-knappen på musiks

Observera att musiken eller radion tystas vid ett inkommande samtal.
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• Ladda telefonen medan den är ansluten till stället.

För alla ovanstående åtgärder krävs att musikstället får ström från en 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

ACP-12-laddare.
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2. Ansluta telefonen till musikstället

rmalt. 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Anslut musikstället till en ACP-12-laddare och anslut laddaren till ett 
vägguttag när musikstället används.

2. Anslut Pop-PortTM-kontakten till telefonen. Du kan använda telefonen no
Du kan t ex svara på inkommande samtal.

Om du inte vill hålla i telefonen kan du lägga den ovanpå musikstället.
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3. Nokia Musikställets delar

det är 
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1. Högtalare

2. Pop-Port-kontakt

3. Mikrofon

4. FM-antenn. Dra ut antennsladden så långt det går för att få bästa 
radiomottagning. Radiomottagningen varierar mellan olika platser. Om 
störningar provar du olika antennplaceringar.

5. Kontakt för externa ljudenheter, t ex cd-spelare eller musikspelare.

6. Kontakt för laddare
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7. Volymkontroll för att justera musikställets volym. Du kan också justera 
volymen med telefonens volymknapp. Telefonens volymnivå påverkar ställets 
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att 

tits till 
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volymnivå.

8. Svara/avsluta-knapp

• Du besvarar eller avslutar ett samtal genom att trycka på denna knap
kan också besvara ett samtal med telefonknapparna.

• Du aktiverar röstigenkänning genom att hålla denna knapp intryckt.

• Du bläddrar uppåt bland radiokanaler när inget samtal pågår genom 
trycka på denna knapp.

• Du bläddrar uppåt bland musikspår när en extern ljudenhet har anslu
musikstället genom att trycka på denna knapp.

9. Strömindikator
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Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och 
behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att g
täcker eventuella skador.

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla
som fräter på de elektroniska kretsarna.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga d
och elektroniska komponenter kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängd
elektroniska apparater och förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal tempera
det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt ka
kretskorten och finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsme
att rengöra enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal 
användning.

• Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke god
antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada enheten och kan eventuellt b
mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någ
enhet inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.
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