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1. Baský



UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere MD-1 ürününün 
aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. 
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Uygunluk Bildirimi’nin kopyasýný 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation’ýn tescilli ticari markalarýdýr. Bur
geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir.

Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründ
önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, herhangi
zamanda, önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný
tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar
veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan so
tutulamaz.

Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia b
danýþýnýz.
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Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý
olabilir. Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunun tamamýný okuyun.

KALÝFÝYE SERVÝS
Bu ürünü yalnýzca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

SUYA DAYANIKLILIK
Cihazýnýz suya dayanýklý deðildir. Telefonunuzu kuru tutun.

DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlar için cihazýn kullan
kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn.

■ Güç kaynaðý
Herhangi bir þarj cihazýný bu cihazla kullanmadan önce model numarasýný kontrol edi
cihaz ACP-12 þarj cihazýyla birlikte kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.

Uyarý: Yalnýzca, bu modelle birlikte kullanýmý Nokia tarafýndan onaylanmýþ
cihazlarýný kullanýn. Baþka türde batarya, þarj cihazý veya donaným kullanýlm
onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylý þarj cihazlarýný edinmek için satýcýnýza baþvurun.

Herhangi bir donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi kavrayýn v
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Nokia Müzik Standýný kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatle ok
Telefonunuzun kullaným kýlavuzunda daha detaylý bilgi verilmiþtir. Bu kullan
kýlavuzunu, önemli güvenlik ve bakým bilgileri saðlayan telefonunuzun kulla
kýlavuzunun yerine kullanmayýn.

Nokia Müzik Standý, müzik ve radyo dinlemek için ses kalitesini artýrýr. Müzi
standý uyumlu Nokia telefonlarýyla birlikte kullanýlabilir. Nokia telefonunuz
uyumluluðunu kontrol etmek için, satýcýnýza veya Nokia Müþteri Hizmetlerin
baþvurun.

Müzik standýyla:

• Telefonunuzun radyosunu veya Müzik çalarýný dinleyebilirsiniz.

Radyonuzu veya Müzik çalarýnýzý kullanma hakkýnda daha fazla bilgi için
telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn.

• Standart bir CD çalar, Müzik çalar veya ses cihazý baðlayabilirsiniz.

• Müzik standýný hoparlör olarak kullanabilirsiniz. Örneðin, telefonunuzu b
arama sýrasýnda müzik standýna baðlayabilir ve konuþmaya devam 
edebilirsiniz.

• Müzik standýna baðlýyken, telefonunuzun tüm iþlevlerini normalde olduð
kullanabilirsiniz. Ayrýca müzik standýnýn ses düzeyi ve Cevapla/Bitir 
düðmelerini de kullanabilirsiniz.
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Gelen bir arama olduðunda müziðin veya radyonun sesinin susturulduðunu 
unutmayýn.

rj 
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• Müzik standýna baðlýyken telefonunuzu þarj edebilirsiniz.

Yukarýdaki tüm iþlemler Nokia Müzik Standýnýzýn bir ACP-12 þrj cihazýyla þa
edilmesini gerektirir.
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baðlama

1. Müzik standýný bir ACP-12 þarj cihazýna baðlayýn ve müzik standýnýn her
kullanýlýþýnda þarj cihazýnýn fiþini duvar prizine takýn.

2. Pop-PortTM konektörünü telefona baðlayýn. Telefonunuzu normalde olduð
kullanabilirsiniz. Örneðin, gelen bir aramayý cevaplayabilirsiniz.

Telefonu elinize almak istemediðinizde, müzik standýnýn üzerine yatay olara
yerleþtirebilirsiniz.
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3. Nokia Müzik Standý parçalarý
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1. Hoparlörler

2. Pop-Port konektörü

3. Mikrofon

4. FM anteni. En iyi radyo sinyal alýmýný saðlamak için anten kablosunu tam
olarak açýn. Radyo sinyal alýmý kalitesi konuma göre deðiþiklik gösterir. P
varsa, farklý anten konumlarý deneyin.

5. CD veya müzik çalar gibi harici ses cihazlarý için konektör.

6. Þarj cihazý konektörü
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7. Müzik standýnýn ses düzeyini ayarlamak için ss düzeyi kontrolü. Ses düzeyini, 
telefonun ses düzeyi tuþunu kullanarak da ayarlayabilirsiniz. Telefonun ses 
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düzeyi, standýn ses düzeyini etkiler.

8. Cevapla/Bitir düðmesi

• Bir aramayý cevaplamak veya bitirmek için, bu düðmeye basýn. Bir ara
telefonun tuþlarýný kullanarak da cevaplayabilirsiniz.

• Ses tanýma özelliðini etkinleþtirmek için, bu düðmeyi basýlý tutun.

• Arama olmadýðýnda radyo kanallarýný yukarý kaydýrmak için, bu düðm
basýn.

• Müzik standýna harici bir ses cihazý baðlýyken müzik parçalarýný yukar
kaydýrmak için, bu düðmeye basýn.

9. Güç göstergesi
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Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki önerile
cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný saðlayacaktýr.

• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, elektro
devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.

• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli parçalarý ve ele
bileþenleri zarar görebilir.

• Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn kullaným
ömrünü kýsaltabilir ve bazý plastik parçalarý eðebilir veya eritebilir.

• Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, cih
içinde elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek nem oluþabilir.

• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert kullanýmý, iç d
kartlarýna ve hassas mekanik bileþenlere zarar verebilir.

• Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterj
kullanmayýn.

• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir ve bu par
doðru çalýþmasýný engelleyebilir.

• Yalnýzca verilen anteni veya onaylý bir yedek anten kullanýn. Onaysýz antenler, 
modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara iliþkin 
düzenlemelere aykýrý olabilir.

Yukarýdaki öneriler, cihazýnýz, bataryanýz, þarj cihazýnýz veya her türlü donaným için a
ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý en yakýn yetkili
götürün.


