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OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF. 

ation. 
ørende 

odukter, 
dre 
l.

en som 
.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright© 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corpor
Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilh
deres respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de pr
der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia forbeholder sig retten til at æn
dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varse

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nog
helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.
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Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde 
Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

KVALIFICERET SERVICE
Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.

VANDTÆTHED
Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR
Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes
ikke produkter, der ikke er kompatible.

■ Strømforsyning
Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enh
Denne enhed skal have strøm fra en ACP-12-oplader.

Advarsel! Brug kun opladere, der er godkendt af Nokia til brug sammen me
bestemte ekstraudstyr. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre,
eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendte opladere. 

Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledning
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Læs denne brugervejledning nøje, inden du tager Nokia-musikholderen i bru
finder mere detaljerede oplysninger i brugervejledningen til din telefon. Den
brugervejledning erstatter ikke brugervejledningen til din telefon, som inde
vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse.
Nokia-musikholderen forbedrer lydkvaliteten, når du lytter til musik og radi
Musikholderen kan bruges sammen med kompatible Nokia-telefoner. Konta
forhandler eller Nokias kundeservice for at få oplysninger om kompatibilitet
Med musikholderen har du mulighed for at:
• Lytte til radioen eller telefonens musikafspiller via musikholderen.

Yderligere oplysninger om brugen af radioen eller musikafspilleren finde
brugervejledningen til telefonen.

• Tilslutte en almindelig cd-afspiller, musikafspiller eller en anden lydenhe
• Bruge musikholderen som højttaler. Du kan f.eks. slutte telefonen til hol

under et opkald og derefter fortsætte samtalen.
• Benytte alle telefonens funktioner på normal vis, når telefonen er tilslutt

har også mulighed for at anvende volumenknappen og besvar-/afslut-kn
på musikholderen.
Bemærk, at musikken eller radioen dæmpes, når der er et indgående opk

• Oplad telefonen, når den er sluttet til holderen.
Alle handlingerne ovenfor kræver, at Nokia-musikholderen får strøm fra en 
ACP-12-oplader.
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Nokia-musikholderen

1. Tilslut musikholderen til en ACP-12-oplader, og sæt opladeren i en stikko
når musikholderen er i brug.

2. Tilslut Pop-PortTM-stikket til telefonen. Du kan bruge telefonen på norma
Du kan f.eks. besvare et indkommende opkald.

Når du ikke vil holde telefonen, kan du placere den fladt oven på musikhold
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3. Dele til Nokia-musikholderen
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1. Højttalere

2. Pop-Port-stik

3. Mikrofon

4. FM-antenne. Træk antennekablet helt ud for at sikre en optimal 
radiomodtagelse. Kvaliteten af radiomodtagelsen kan variere fra område
område. Hvis modtagelsesforholdene ikke er optimale, kan du prøve at p
antennen et andet sted.

5. Stik til eksterne lydenheder, f.eks. en cd- eller musikafspiller.

6. Stik til oplader
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7. Volumenkontrol til justering af lydstyrken på musikholderen. Du kan også 
justere lydstyrken ved hjælp af lydstyrketasten på telefonen. Lydstyrken på 

å 
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 et 
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telefonen påvirker lydstyrken på musikholderen.

8. Besvar-/afslut-knap

• Tryk på denne knap for at besvare eller afslutte et opkald. Du kan ogs
besvare et opkald ved hjælp af tasterne på telefonen.

• Tryk på denne knap og hold den nede, hvis du vil aktivere talegenkend

• Tryk på denne knap for at gå frem til næste radiokanal, når der ikke er
aktivt opkald.

• Tryk på denne knap, hvis du vil rulle musikspor opad, mens en ekstern
er sluttet til musikholderen.

9. Strømindikator
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Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den 
behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din 
garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed ka
indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.

• Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De 
bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

• Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe d
elektroniske udstyrs levetid og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

• Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til no
temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske 
kredsløb.

• Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelæg
interne kredsløb og finmekanikken.

• Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke 
opløsningsmidler.

• Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enhe
fungerer korrekt.

• Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt 
udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenn
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foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være 
ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

 enhed 
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Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alle udvidelser. Hvis en
ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceafdeling til ser
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