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התאמה הצהרת
המוצר כי הבלעדית, אחריותנו במסגרת מצהירים ,NOKIA CORPORATION אנו,

.1999/5/EC הבאה: האירופית הקהילה בחקיקת הקבועים לתנאים עונה MD-1

ניתן למצוא בכתובת: של הצהרת ההתאמה עותק
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

שמורות. הזכויות כל .Copyright © Nokia 2004
של רשומים מסחריים סימנים הם Pop-Port-ו Nokia Connecting People ,Nokia

זה, במסמך המוזכרים חברות מוצרים ושל אחרים של שמות .Nokia Corporation
בעליהם. של מסחריים שמות או מסחריים סימנים להיות עשויים

שינויים לבצע הזכות את שומרת Nokia מתמשך. פיתוח של מדיניות מפעילה Nokia
את לעצמה שומרת Nokia הודעה מוקדמת. זה ללא במסמך המוצרים בכל ושיפורים

הודעה מראש. בכל עת ללא ממנו לסגת מסמך זה או הזכות לתקן

נזקים לכל וכן הכנסה, או נתונים לאובדן אופן בשום אחראית תהיה לא Nokia
שהוא. אופן בכל שייגרמו עקיפים או תוצאתיים מקריים, מיוחדים,

פנה למשווק לפרטים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. מוצרים הזמינות של
מגוריך. למקום Nokia הקרוב של
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בטחונך למען
מסוכנת להיות עלולה הכללים הבאות. אי-הקפדה על הפשוטות ההנחיות את קרא

המלא. המשתמש מדריך קרא את למידע נוסף חוקית. בלתי ואף

מוסמך שירות
זה. לתקן מוצר או להתקין רשאי מוסמך טכנאי שירות רק

במים עמידות
יבש. שיישאר הקפד במים. עמיד אינו המכשיר  

אחרים למכשירים חיבור
שבמדריך בהוראות הבטיחות עיין אחר, הטלפון למכשיר חיבור בעת

תואמים. שאינם לחבר מוצרים אין שלו. למשתמש

חשמל אספקת n
זה נועד לשימוש מכשיר זה. למכשיר חיבורו לפני מטען כל של את מספר הדגם בדוק

.ACP-12 מדגם ממטען בחשמל מוזן כשהוא

באביזר Nokia לשימוש ידי על שאושרו במטענים השתמש רק אזהרה:
אישור כל עלול לגרום לתפוגת אחרים זה. שימוש באביזרים ספציפי העשרה

מסוכן. להיות ועלול אחריות, או

אל המשווק. מאושרים פנה מטענים על זמינות של למידע

כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע כשאתה מנתק את
בכבל. ולא ומשוך,
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מבוא .1

(מעמד Nokia Music Stand ב- השימוש לפני זה למשתמש מדריך בקפידה קרא
שלך. הטלפון של למשתמש מפורט נוסף מובא במדריך מידע .(Nokia של המוסיקה

שברשותך, הטלפון של למשתמש במדריך במקום זה למשתמש במדריך תשתמש אל
בטיחות ותחזוקה. על חיוני מספק מידע אשר

להשתמש ניתן ולרדיו. למוזיקה בהאזנה השמע איכות את משפר Nokia Music Stand
הטלפון של התאימות לבדיקת Nokia תואמים. של טלפונים עם המוסיקה במעמד

Nokia Customer הלקוחות, שירות אל או למשווק פנה שברשותך, Nokia מתוצרת
.Care

המוסיקה תוכל: בעזרת מעמד

מעמד המוסיקה. שלך דרך הטלפון של המוזיקה או לנגן להאזין לרדיו •

של במדריך למשתמש עיין המוזיקה, בנגן או ברדיו שימוש נוסף על למידע
שלך. הטלפון

אחר. למכשיר שמע או מוזיקה לנגן רגיל, תקליטורים להתחבר לנגן •

שלך הטלפון לחבר את תוכל לדוגמה, כברמקול. במעמד המוסיקה להשתמש •
ולהמשיך לדבר. שיחה למעמד במהלך

גם מחובר. תוכל כשהטלפון כרגיל שלך הטלפון של הפונקציות להשתמש בכל •
המוסיקה. של מעמד Answer/End ובלחצן השמע עוצמת ויסות בלחצני להשתמש

שיחה. בעת כניסת יושתקו או הרדיו  המוזיקה
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למעמד. מחובר כשהטלפון הטלפון את לטעון •

חשמל אספקת יקבל Nokia Music Stand שה- בכך לעיל מותנות שתוארו הפעולות כל
.ACP-12 ממטען
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הטלפון אל 2. חיבור
Nokia Music Stand

                                  

בקיר חשמל לשקע המטען את וחבר ,ACP-12 למטען המוסיקה מעמד את חבר .1
המוסיקה. במעמד משתמש כשאתה

תוכל לדוגמה, כרגיל. בטלפון להשתמש תוכל לטלפון. Pop-Port-ה מחבר את חבר .2
נכנסת. לשיחה לענות

מעמד של העליון החלק על אותו להניח תוכל בטלפון, לאחוז רוצה כשאינך
המוסיקה.
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המכשיר חלקי .3
Nokia Music Stand

                         

רמקולים .1

Pop-Port מחבר .2

מיקרופון .3

רדיו מיטבית. להבטיח קליטת הסוף כדי האנטנה עד את כבל פתח .FM אנטנת .4
להציב נסה הפרעות, אם יש המיקום. פי על הרדיו תשתנה של הקליטה איכות

אחר. במקום האנטנה את

או מוזיקה. תקליטורים נגן חיצוניים, כגון שמע מחבר למכשירי .5

למטען שקע .6
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לווסת גם תוכל המוסיקה. מעמד עוצמת השמע של לוויסות שמע עוצמת בקרת .7
עוצמת הטלפון. של השמע עוצמת ויסות במקש שימוש ידי על השמע עוצמת את

המעמד. של עוצמת השמע על הטלפון משפיעה של השמע

.Answer/End לחצן .8

גם לשיחה לענות תוכל זה. על לחצן שיחה, לחץ לניתוק או לשיחה למענה •
הטלפון. מקשי בעזרת

זה. לחץ והחזק לחצן להפעלת זיהוי קולי, •

זה. על לחצן שיחה, לחץ מתנהלת כשלא מעלה כלפי לדפדוף בערוצי רדיו •

למעמד מחובר חיצוני כשמכשיר שמע מעלה מוזיקה כלפי ברצועות לדפדוף •
זה. על לחצן המוסיקה, לחץ

מתח. אספקת מחוון .9
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ותחזוקה טיפול
ההצעות הבאות הולם. טיפול ומחייב בקפידה, ויוצר תוכנן המכשיר שברשותך

האחריות. תנאי לשמור על לך תסייענה

עלולים להכיל הנוזלים סוגי וכל לחות רטיבות, יבש. יישאר הקפד שהמכשיר •
חשמליים. מעגלים של לשיתוך שיגרמו מינרלים

ומלוכלכים. החלקים מאובקים באזורים מאחסונו או במכשיר הימנע משימוש •
עלולים להיפגם. שבו האלקטרוניים המכניים והרכיבים

את לקצר עלולות גבוהות טמפרטורות חמים. במקומות המכשיר מאחסון הימנע •
מסוימים. פלסטיים חלקים ולהתיך אלקטרוניים, מכשירים של חייהם אורך

לטמפרטורה מתחמם כשהמכשיר קרים. במקומות המכשיר מאחסון הימנע •
אלקטרוניים. ולפגום במעגלים בתוכו להצטבר לחות עלולה רגילה,

לשבירה לגרום עלול מדי אגרסיבי טיפול אותו. תנער ואל המכשיר את תפיל אל •
המכשיר. בתוך עדינה ומכניקה אלקטרוניים מעגלים של

או ניקוי ממיסים בחומרי חזקים, בכימיקלים המכשיר תשתמש לניקוי אל •
חזקים. בדטרגנטים

הפעלה ולמנוע המכניים החלקים את להדביק עלול צבע המכשיר. את תצבע אל •
הערכה. של נאותה

על או מאושרת המסופקת חלופית באנטנה או המקורית, רק באנטנה השתמש •
באנטנה, או חיבורים שינויים מאושרות וביצוע לא חיבור אנטנות היצרן. ידי

רדיו. במכשירי השימוש המסדירות את תקנות ואף להפר למכשיר להזיק עלולים

כל ועל המטען הסוללה, המכשיר, על שווה באופן חלות לעיל שהובאו ההמלצות כל
השירות למוקד אותו מסור כשורה, פועל אינו כלשהו מכשיר אם העשרה. אביזר

המורשה הקרוב אליך.
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