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SVENSKA
Den överkorsade soptunnan 
på hjul betyder att inom EU 
måste produkten vid slutet av 
dess livslängd föras till en 
separat sopuppsamling. Kasta 
inte dessa produkter med det 

vanliga hushållsavfallet.
Copyright © 2006 Nokia. Alla rättigheter 
förbehållna.
Reproduktion, överföring, distribution eller 
lagring av delar av eller hela innehållet i 
detta dokument i vilken som helst form, 
utan föregående skriftlig tillåtelse från 
Nokia, är förbjuden.
Nokia, Nokia Connecting People och 
Pop-Port är varumärken eller registrerade 
varumärken som tillhör Nokia Corporation. 
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 förbättringar i de produkter 
som beskrivs i detta dokument utan 
föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia 
vara ansvarigt för förlust av data eller 
inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, 
eller indirekt skada, oavsett orsaken till 
förlusten eller skadan.
Innehållet i detta dokument gäller 
aktuella förhållanden. Förutom vad som 
stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, 
ges inga garantier av något slag, varken 
uttryckliga eller underförstådda, inklusive, 
men utan begränsning till, garantier 
avseende produktens allmänna lämplighet 
och/eller lämplighet för ett särskilt 
ändamål, vad gäller riktighet, 
tillförlitlighet eller innehållet i detta 
dokument. Nokia förbehåller sig rätten att 
ändra detta dokument eller återkalla det 
utan föregående meddelande.
Tillgång till särskilda produkter kan variera 
efter region. Vänligen kontrollera detta 
med din närmaste Nokia-återförsäljare.
Exportreglering
Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik 
eller programvara som omfattas av 
exportlagar och regelverk i USA och andra 
länder. Spridning i strid mot lagen är 
förbjuden.
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Komma igång
Med Nokia Music Pack kan du lyssna på 
musikspelaren på en kompatibel mobiltele-
fon via stereohörlurar eller en hemstereo.
Nokia Music Pack innehåller en USB-
kortläsare och ett minneskort som gör att 
du kan kopiera musikfiler från en 
kompatibel dator till mobiltelefonen. Om 
din telefon inte har en kompatibel 
musikspelare kan du installera programmet 

Music från minneskortet enligt 
anvisningarna i användarhandboken för 
telefonen.
När du ska använda Nokia Music Pack 
behöver du en kompatibel Nokia-telefon 
med ett minneskort och en Pop-PortTM-
kontakt som kan hantera stereoljud.
Förvara alla tillbehör utom räckhåll för 
barn.

Delar
Nokia Music Pack innehåller följande delar:
• Med Nokia Audio Adapter (AD-46) kan 

du ansluta den medföljande HS-61 
Nokia Music Headphone eller stereo-
hörlurar som är utrustade med en 3,5-
mm-standardkontakt till en mobil-
telefon som har en Pop-Port -kontakt.

• Med hjälp av USB MMC/SD-
kortläsaren kan du överföra musikfiler 
via USB-porten på en kompatibel 
dator till minneskortet som medföljer 
Nokia Music Pack.

• Med CA-72U-stereoljudskabeln kan du 
ansluta mobiltelefonen (med Nokia 
Audio Adapter) till en kompatibel 
stereo. Kabeln har en 3,5-mm-kontakt i 
ena änden och två RCA-kontakter i den 
andra.

• Med minneskortet kan du överföra 
musikfiler från en kompatibel dator till 
mobiltelefonen.
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USB MMC/SD-kortläsare
USB MMC/SD-kortläsaren följer USB-
specifikationen version 2.0 och klassdefini-
tionen för USB-enheter för masslagring, 
Bulk-Transport, version 1.0. Kortläsaren 
kan användas med följande operativ-
system: Windows XP/2000/ME/98(SE), Mac 
OS 10.0 eller senare samt Linux 2.4. 
Om du har Windows 98 eller 98 SE behöver 
du installera en drivrutin som du hämtar 
från Nokias webbplats www.nokia.com. 
När du ska installera drivrutinen kör du 
setup.exe och följer anvisningarna på 
skärmen. Till skillnad från i Windows 98 och 
98 SE ingår drivrutinen i andra operativ-
system och behöver inte installeras separat.
När du ska använda kortläsaren slår du på 
datorn och ansluter kortläsaren till en 
kompatibel USB-port på datorn. 
Kortläsaren visas som en flyttbar disk i 
operativsystemet.
Kortläsaren kan användas med följande 
minneskort: MMC (MultimediaCard), 
RSMMC (Reduced-Size MultiMediaCard), 
SD (Secure Digital), mini-SD samt microSD 
(när den används tillsammans med en 

adapter).
Använd endast kompatibla minneskort 
tillsammans med enheten. Övriga 
minneskort passar inte in i 
minneskortplatsen och är inte kompatibla 
med den här enheten. Om du använder ett 
inkompatibelt minneskort kan både 
minneskortet och enheten skadas, och data 
som lagrats på det inkompatibla kortet kan 
gå förlorade.
Kortläsaren har en indikatorlampa. När 
lampan lyser med fast sken är kortet klart 
att användas. När lampan blinkar är datorn 
upptagen med att skriva eller läsa filer på 
minneskortet.

Viktigt! Ta inte bort 
minneskortet under en 
pågående bearbetning där 
kortet används. Om du tar 
bort kortet under en 
pågående bearbetning kan 
både minneskortet och 
enheten skadas, liksom den 
information som lagras på 
kortet.
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Inställningar och användning
1. Om din telefon inte har en 

musikspelare som kan hantera MP3- 
eller AAC-ljudfiler sätter du in 
minneskortet i minneskortplatsen på 
den kompatibla telefonen och 
installerar programmet Music från 
minneskortet till telefonen. Mer 
information finns i användarhand-
boken för telefonen. 

2. Ta bort minneskortet från telefonen. 
3. Om du har ett MMC-, RS-MMC- eller 

SD-minneskort sätter du in det på 
USB-kortläsarens plats med de 
guldfärgade kontakterna vända nedåt. 
Om du har ett miniSD- eller microSD-
minneskort (anslutet till en adapter) 
sätter du in det på USB-kortläsarens 
plats med de guldfärgade kontakterna 
vända uppåt. Se till att det snedskurna 
hörnet på kortet pekar åt höger. Tryck 
försiktigt kortet på plats. 

4. Anslut kortläsarens motsatta sida till 
en kompatibel USB-port på datorn så 
att indikatorlampan finns på höger 
sida.

5. Skapa musikfiler från dina CD-skivor 
med hjälp av programmet Nokia PC 
Suite eller Windows Media Player.

6. Kopiera musikfilerna till minneskortet 
med hjälp av filhanteraren i det 
operativsystem som du använder. Kom 
ihåg att säkerhetskopiera alla viktiga 
data.

7. Ta bort minneskortet från kortläsaren 
och sätt in det i telefonen enligt 
anvisningarna i användarhandboken.

8. Anslut Pop-Port-kontakten på Nokia 
Audio Adapter till telefonens Pop-
Port-sockel så att texten ”Nokia” på 
kontakten är vänd uppåt.

9. När du ska lyssna med det 
medföljande headsetet ansluter du 
headsetets eller hörlurarnas 3,5-mm-
kontakt till sockeln på ljudadaptern. 
Ljudadaptern kan användas 
tillsammans med hörlurar med 
impedansen 16 ohm eller högre.
När du ska lyssna via en kompatibel 
stereoanläggning ansluter du 
stereoljudkabelns 3,5-mm-kontakt till 
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sockeln på ljudadaptern och 
stereoljudkabelns två RCA-kontakter 
till ljudutgångarna för vänster och 
höger kanal på stereon.

10. Starta programmet för musikspelaren i 
telefonen och spela upp musikfilerna 
från minneskortet enligt anvisningarna 
i användarhandboken för telefonen. 
Om du vill använda programmet Music 
på minneskortet läser du ”Programmet 
Music”. 

11. När du använder ljudadaptern kan du 
ringa upp, besvara eller avsluta samtal 

med hjälp av knappen på adaptern. 
Under samtal talar du i 
mikrofonöppningen bredvid texten 
”Nokia” på ljudadaptern och du 
justerar volymen med hjälp av 
knappen på adapterns sida.

Varning! Lyssna på musik 
på måttlig ljudnivå. 
Kontinuerlig exponering av 
ljud på hög volym kan skada 
hörseln.

Programmet Music
När du ska spela upp musikfiler startar du 
programmet Music. Öppna Alla sånger, 
Artister, Album, Nytillkomna eller 
Spellistor och välj en låt. Den valda låten 
och övriga låtar i vyn spelas upp i 
telefonen. Om du vill använda andra 
funktioner i programmet Music finns mer 
information i hjälpen till programmet.
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Skötsel och underhåll
Dina enheter är tekniskt avancerade 
produkter framställda med stor 
yrkesskicklighet och bör behandlas med 
största omsorg. Genom att följa 
nedanstående råd kan du se till att 
garantin täcker eventuella skador.
• Skydda enheterna mot fukt. 

Nederbörd, fukt och alla typer av 
vätskor kan innehålla ämnen som 
fräter på de elektroniska kretsarna. Om 
enheterna ändå utsätts för väta måste 
de ges tillfälle att bli fullständigt torra.

• Använd eller förvara inte enheterna i 
dammiga, smutsiga miljöer. 
Enheternas rörliga delar och 
elektroniska komponenter kan ta 
skada.

• Förvara inte enheterna på varma 
platser. Höga temperaturer kan 
förkorta livslängden för elektroniska 
apparater och förvränga eller smälta 
vissa plaster.

• Förvara inte enheterna på kalla platser. 
När enheterna värms upp till normal 
temperatur kan det bildas fukt på 

insidan, vilket kan skada de 
elektroniska kretsarna.

• Försök inte att öppna enheterna.
• Tappa inte enheterna. Slå eller skaka 

inte heller på dem. Om de behandlas 
omilt kan kretskorten och 
finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier, 
lösningsmedel eller frätande/starka 
rengöringsmedel för att rengöra 
enheterna.

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

Om några enheter inte fungerar som de 
ska, tar du dem till närmaste kvalificerade 
serviceverkstad.


