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De doorgestreepte container 
wil zeggen dat het product 
binnen de Europese 
gemeenschap voor 
gescheiden afvalverzameling 

moet worden aangeboden aan het einde 
van de levensduur van het product. Bied 
deze producten niet aan bij het gewone 
huisvuil.
Copyright © 2006 Nokia. Alle rechten 
voorbehouden.
Onrechtmatige reproductie, overdracht, 
distributie of opslag van dit document of 
een gedeelte ervan in enige vorm zonder 
voorafgaande geschreven toestemming 
van Nokia is verboden.
Nokia, Nokia Connecting People en Pop-
Port zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Nokia Corporation. 
Namen van andere producten en bedrijven 
kunnen handelsmerken of handelsnamen 
van de respectieve eigenaren zijn. 
Nokia voert een beleid dat gericht is op 
continue ontwikkeling. Nokia behoudt 
zich het recht voor zonder voorafgaande 

kennisgeving wijzigingen en verbeteringen 
aan te brengen in de producten die in dit 
document worden beschreven.
In geen geval is Nokia aansprakelijk voor 
enig verlies van gegevens of inkomsten of 
voor enige bijzondere, incidentele, 
onrechtstreekse of indirecte schade.
De inhoud van dit document wordt zonder 
enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij 
vereist krachtens het toepasselijke recht, 
wordt geen enkele garantie gegeven 
betreffende de nauwkeurigheid, 
betrouwbaarheid of inhoud van dit 
document, hetzij uitdrukkelijk hetzij 
impliciet, daaronder mede begrepen maar 
niet beperkt tot impliciete garanties 
betreffende de verkoopbaarheid en de 
geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia 
behoudt zich te allen tijde het recht voor 
zonder voorafgaande kennisgeving dit 
document te wijzigen of te herroepen.
De beschikbaarheid van bepaalde 
producten kan per regio verschillen. Neem 
hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde 
Nokia leverancier.
Exportbepalingen 
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, 
technologie of software die onderhevig 
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zijn aan wet- en regelgeving betreffende 
export van de V.S. en andere landen. 

Ontwijking in strijd met de wetgeving is 
verboden.

Aan de slag
Met het Nokia Music Pack kunt u naar de 
muziekspeler van uw compatibele mobiele 
telefoon luisteren via een stereohoofd-
telefoon of een huisstereo-installatie.
Het Nokia Music Pack bevat een USB-
kaartlezer en een geheugenkaart, 
waarmee u muziekbestanden van een 
compatibele pc naar uw mobiele telefoon 
kunt kopiëren. Als uw telefoon geen 
compatibele muziekspeler heeft, kunt u de 

applicatie Music installeren vanaf de 
geheugenkaart, zoals uitgelegd in de 
gebruikershandleiding van uw telefoon.
Om het Nokia Music Pack te gebruiken, 
hebt u een compatibele Nokia-telefoon 
nodig met een sleuf voor een geheugen-
kaart en een Pop-PortTM-aansluiting die 
stereoaudio-uitvoer ondersteunt.
Houd alle accessoires en toebehoren 
buiten het bereik van kleine kinderen.

Onderdelen
Het Nokia Music Pack bevat de volgende 
artikelen:
• Met de Nokia Audio Adapter (AD-46) 

kunt u de meegeleverde HS-61 Nokia 
Music Headphone of uw stereohoofd-
telefoon met standaard 3,5 mm 

stekker aansluiten op uw mobiele 
telefoon met Pop-Port-aansluiting.

• Met de USB MMC/SD-kaartlezer kunt 
u via de USB-poort van uw 
compatibele pc muziekbestanden 
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overbrengen naar de geheugenkaart 
die bij het Nokia Music Pack wordt 
geleverd.

• Met de CA-72U stereoaudiokabel kunt 
u uw mobiele telefoon (met de Nokia 
Audio Adapter) aansluiten op uw 
compatibele stereosysteem. De kabel 

heeft een 3,5 mm stekker aan één 
kant, en twee RCA-stekkers aan de 
andere kant.

• Met de geheugenkaart kunt u 
muziekbestanden van een compatibele 
pc overbrengen naar uw mobiele 
telefoon.

USB MMC/SD-cartleezer
De USB MMC/SD-kaartlezer voldoet aan 
USB-specificatie versie 2.0 en USB Device 
Class Definition for Mass Storage, Bulk-
Transport versie 1.0. De kaartlezer kan 
worden gebruikt met de volgende 
besturingssystemen: Windows XP/2000/
ME/98(SE), Mac OS 10.0 of later en 
Linux 2.4. 
Als u Windows 98 of 98 SE hebt, moet u 
een stuurprogramma installeren dat u 
kunt downloaden van de Nokia-website 
www.nokia.com. U installeert het 
stuurprogramma door setup.exe uit te 
voeren en de instructies op het scherm te 
volgen. Andere besturingssystemen dan 
Windows 98 en 98 SE bevatten het 

stuurprogramma al, zodat het daar niet 
geïnstalleerd hoeft te worden.
Zet de computer aan en sluit de kaartlezer 
aan op een compatibele USB-poort van 
uw pc om de kaartlezer te gebruiken. De 
kaartlezer wordt in het besturingssysteem 
weergegeven als een station met 
verwisselbaar medium.
De kaartlezer ondersteunt de volgende 
geheugenkaarten: MultimediaCard 
(MMC), Reduced-Size MultiMediaCard) 
(RSMMC), Secure Digital (SD), miniSD en 
microSD (indien gebruikt met een 
adapter).
Gebruik alleen compatibele 
geheugenkaarten met dit apparaat. 
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Andere geheugenkaarten passen niet in de 
sleuf en zijn niet compatibel met dit 
apparaat. Als u een incompatibele 
geheugenkaart gebruikt, kan schade 
ontstaan aan de geheugenkaart en het 
apparaat en kunnen de gegevens die op de 
incompatibele kaart zijn opgeslagen, 
beschadigd raken.
De kaartlezer heeft een indicatielampje. 
Wanneer het licht continu brandt, is de 
kaartlezer gereed voor gebruik. Als het 
lampje knippert, is de pc bezig met het 
schrijven of lezen van bestanden op de 
geheugenkaart.

Belangrijk: Verwijder de 
geheugenkaart niet op het 
moment dat er een bewerking 
wordt uitgevoerd waarbij de 
kaart wordt gebruikt. 
Wanneer u de kaart tijdens 
een dergelijke bewerking 
verwijdert, kan schade 
ontstaan aan de geheugen-
kaart en het apparaat en 
kunnen de gegevens die op de 
kaart zijn opgeslagen, 
beschadigd raken.

Instellen en gebruiken
1. Als uw telefoon geen muziekspeler 

heeft die MP3- of AAC-
audiobestanden ondersteunt, plaatst u 
de geheugenkaart in de 
geheugenkaartsleuf van de 
compatibele telefoon en installeert u 
de applicatie Music vanaf de 
geheugenkaart op de telefoon. Zie de 

gebruikershandleiding van uw telefoon 
voor details. 

2. Verwijder de geheugenkaart uit de 
telefoon. 

3. Als u een MMC-, RS-MMC- of SD-
geheugenkaart hebt, plaats deze dan 
in de sleuf van de USB-kaartlezer met 
de goudkleurige contactpunten naar 
beneden. Als u een miniSD- of 
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microSD -geheugenkaart (gekoppeld 
aan een adapter) hebt, plaats deze dan 
in de sleuf van de USB-kaartlezer met 
de goudkleurige contactpunten naar 
boven. Controleer of de schuine hoek 
van de kaart naar rechts wijst. Duw de 
kaart voorzichtig in de sleuf. 

4. Sluit het andere uiteinde van de 
kaartlezer zo aan op een compatibele 
USB-poort van uw pc dat het 
indicatielampje zich aan de 
rechterkant bevindt.

5. Maak muziekbestanden van uw cd's 
met de Nokia PC Suite-software of 
Windows Media Player.

6. Kopieer de muziekbestanden naar de 
geheugenkaart met het 
bestandsbeheerprogramma van uw 
besturingssysteem. Vergeet niet om 
een back-up te maken van alle 
belangrijke gegevens.

7. Verwijder de geheugenkaart uit de 
kaartlezer en plaats deze in de 
telefoon volgens de instructies in de 
gebruikershandleiding daarvan.

8. Sluit de Pop-Port-aansluiting van de 
Nokia Audio Adapter aan op de Pop-
Port-aansluiting van uw telefoon met 

de tekst "Nokia" op de aansluiting 
naar boven.

9. Als u de meegeleverde hoofdtelefoon 
of uw eigen hoofdtelefoon wilt 
gebruiken om naar muziek te luisteren, 
steekt u de 3,5-mm stekker van de 
hoofdtelefoon in de aansluiting van de 
audioadapter. 
De audioadapter ondersteunt 
hoofdtelefoons met een impedantie 
van 16-ohm of hoger.
Als u uw compatibele stereosysteem 
wilt gebruiken om naar muziek te 
luisteren, steekt u de 3,5-mm stekker 
van de stereoaudiokabel in de 
aansluiting van de audioadapter en 
sluit u de twee RCA-connectors van de 
audiokabel in de linker- en 
rechteraudiouitgang van uw 
stereosysteem.

10. Start de muziekapplicatie in uw 
telefoon, en speel de muziekbestanden 
op de geheugenkaart af volgens de 
instructies in de gebruikershandleiding 
van de telefoon. 
Zie "De applicatie Music" als u de 
applicatie Music wilt gebruiken die op 
de geheugenkaart wordt geleverd. 
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11. Als u een gesprek wilt voeren terwijl u 
de audioadapter gebruikt, kunt u de 
toets op de adapter indrukken om een 
nummer te kiezen, een oproep te 
beantwoorden of een gesprek te 
beëindigen. Tijdens een gesprek 
spreekt u in de opening van de 
microfoon naast de tekst “Nokia” op 
de audioadapter en stelt u het volume 

bij met de toets op de zijkant van de 
adapter.

Waarschuwing: Luister naar 
muziek op een gematigd 
geluidsvolume. Voortdurende 
blootstelling aan een hoog 
geluidsvolume kan uw 
gehoor beschadigen.

De applicatie Music
Start de applicatie Music om 
muziekbestanden af te spelen. Open de 
weergave All songs, Artists, Albums, 
Recently added of Playlists, en selecteer 
een nummer. Het geselecteerde nummer 

en de overige nummers in de huidige 
weergave worden afgespeeld. Zie die 
helpfunctie van de applicatie Music voor 
informatie over het gebruiken van andere 
functies ervan.

Verzorging en onderhoud
Uw apparaten zijn producten van 
toonaangevend ontwerp en vakmanschap 
en moeten met zorg worden behandeld. 
De tips hieronder kunnen u helpen om de 
garantie te behouden.

• Houd de apparaten droog. Neerslag, 
vochtigheid en allerlei soorten 
vloeistoffen of vocht kunnen 
mineralen bevatten die corrosie van 
elektronische schakelingen 
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veroorzaken. Als de apparaten toch 
nat worden, laat ze dan volledig 
opdrogen.

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

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

• Bewaar de apparaten niet op plaatsen 
waar het koud is. Wanneer de 
apparaten weer de normale 
temperatuur krijgen, kan binnen in de 
apparaten condens ontstaan, 
waardoor elektronische schakelingen 
beschadigd kunnen raken.

• Probeer de apparaten niet te openen.
• Laat de apparaten niet vallen en stoot 

of schud er niet mee. Een ruwe 
behandeling kan de interne 
elektronische schakelingen en fijne 
mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, 
oplosmiddelen of sterke 
reinigingsmiddelen om de apparaten 
schoon te maken.

• Verf de apparaten niet. Verf kan de 
bewegende onderdelen van een 
apparaat blokkeren en de correcte 
werking belemmeren.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde 
bevoegde servicepunt als de apparaten 
niet goed werken.


