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VASTAVUSKINNITUS
NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode
MD-1 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele. 
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Vastavuskinnituse (The Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. T
siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinim

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste teg
käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta. Nokia jätab end
õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada sellest eelnevalt teavitam

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otsest
kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt
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Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või 
seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifitsiooniga spets

NIISKUSKINDLUS
Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE
Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadme
kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis ei 
seadmega ei ühildu.

■ Vooluallikas
Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesolevat sea
saate laadida laadijaga ACP-12.

Hoiatus! Käesoleva lisaseadmega töötamisel kasutage ainult Nokia heaksk
laadijaid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavu
seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. 

Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.



4

1. Sissejuhatus

 
levat 

a 

 abil 

ate 

 

efoni 

a 
 ning 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Enne Nokia muusikaaluse kasutamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi.
Üksikasjalikuma teabe leiate telefoni kasutusjuhendist. Ärge kasutage käeso
juhendit telefoni kasutusjuhendi asemel, milles on toodud oluline ohutus- j
hooldusalane teave.

Nokia muusikaalus parendab muusika ja raadio helikvaliteeti. Muusikaaluse
saab muusikat kuulata kõigi ühilduvate Nokia telefonidega. Nokia telefoni 
ühilduvuse kontrollimiseks pöörduge kohaliku edasimüüja poole või Nokia 
klienditeenindusse.

Muusikaalusega saate:

• kuulata raadiot või telefoni muusikapleierit.

Üksikuasjalikumat teavet raadio või muusikapleieri kasutamise kohta lei
telefoni kasutusjuhendist.

• Ühendada telefoniga tavalise CD-mängija, muusikapleieri või mõni muu
heliseadme.

• Muusikaalust on võimalik kasutada kõlarina. Näiteks saate ühendada tel
kõne ajal muusikaalusega ning jätkata kõnet.

• kasutada kõiki telefoni funktsioone ka siis, kui telefon on muusikaaluseg
ühendatud. Te saate kasutada ka lisaseadme helitugevuse reguleerimise
kõnele vastamise / kõne lõpetamise klahve.
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Kõne saabumisel lülitub muusikaalus hääletusse reþiimi (muusika või raadio 
vaigistatakse).
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

• laadida telefoni ka siis, kui see on ühendatud muusikaalusega.

Kõikide loetletud toimingute sooritamiseks peab Nokia muusikaalus olema 
ühendatud laadijaga ACP-12.
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2. Nokia muusikaaluse ühendamine 

iselt. 
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telefoniga

1. Ühendage laadija ACP-12 muusikaalusega ning pistke laadija pistik 
seinakontakti.

2. Ühendage telefon Pop-PortTM-pessa. Telefoni saate kasutada nagu taval
Näiteks saate vastu võtta saabuvaid kõnesid.

Kui te ei soovi telefoni käes hoida, saate selle asetada muusikaalusele.
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3. Nokia muusikaaluse komponendid

äirete 
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1. Kõlarid

2. Pop-Port pistik

3. Mikrofon

4. FM-antenn. Et saavutada raadiosignaali kõrget kvaliteeti, tõmmake 
telefoniantenn lõpuni välja. Raadiosignaali kvaliteet sõltub asukohast. H
korral muutke antenni asetust.

5. Väliste heliseadmete, näiteks CD- või muusikapleieri pistik.

6. Laadija pistik
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7. Helitugevuse regulaator muusikaaluse helitugevuse reguleerimiseks. Te saate 
helitugevust muuta ka telefoni helitugevuse reguleerimise klahvidega. Pidage 

vi. 

a 

hvi 
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meeles, et helitugevuse tase mõjutab muusikaaluse helitugevust.

8. Kõnele vastamise / kõne lõpetamise klahv

• Telefonikõnele vastamiseks või kõne lõpetamiseks vajutage seda klah
Kõnele vastamiseks saate kasutada ka telefoniklahve.

• Häältunnuse funktsiooni aktiveerimiseks hoidke seda klahvi all.

• Kui ühtegi kõnet pole hetkel pooleli, saate seda klahvi vajutades otsid
raadiojaamu.

• Kui muusikaalusega on ühendatud väline heliseade, vajutage seda kla
lugude loendis ülespoole liikumiseks.

9. Toiteindikaator
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Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult ho
Alltoodud juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võiva
korrodeerida elektronskeeme.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kah
liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete
ning deformeerida või sulatada plastdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võ
sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber 
võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- v
pesemisvahendeid.

• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada
korralikku funktsioneerimist.

• Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste
antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla va
raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja
lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge l
volitatud teenindusfirma poole.


