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ERKLÆRING OM SAMSVAR
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med 
bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. 
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En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright© 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. And
produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respekti

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten
endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg rette
revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikk
vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærm
Nokia-forhandler.
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Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les d
fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

KVALIFISERT SERVICE
Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

VANNTOLERANSE
Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

KOBLE TIL ANDRE ENHETER
Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for 
mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikk
kompatible.

■ Strømforsyning
Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enhe
beregnet for bruk med strømforsyning fra en ACP-12-lader.

Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk sammen med a
dette ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og ga
og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av go
ladere. 

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten,
dra i ledningen.
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Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker musikkstasjonen fra Nokia. D
finner mer detaljert informasjon i brukerhåndboken for telefonen. Ikke bruk 
brukerhåndboken i stedet for brukerhåndboken for telefonen, som innehold
viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold.

Musikkstasjonen fra Nokia forbedrer lydkvaliteten ved lytting til musikk og 
Musikkstasjonen kan brukes sammen med kompatible Nokia-telefoner. Ta k
med forhandleren eller Nokias kundebehandlingssenter for å kontrollere 
kompatibiliteten til Nokia-telefonen.

Du kan gjøre følgende med musikkstasjonen:

• Høre på radioen eller musikk på telefonen via musikkstasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker radioen eller 
musikkspilleren, se brukerhåndboken for telefonen.

• Koble til en standard CD-spiller, musikkspiller eller annen lydenhet.

• Bruke musikkstasjonen som høyttaler. Du kan for eksempel koble telefon
stasjonen under en samtale og fortsette samtalen.

• Bruke alle funksjonene til telefonen på vanlig måte mens telefonen er ko
til. Du kan også bruke rulletasten for volum og tasten for svar/avslutt på
musikkstasjonen.

Merk at musikken eller radioen dempes ved innkommende anrop.
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• Lade telefonen mens den er koblet til musikkstasjonen.

Alle handlingene over krever at musikkstasjonen fra Nokia får strøm fra en 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

ACP-12-lader.
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Nokia

1. Koble musikkstasjonen til en ACP-12-lader, og sett laderen i en stikkonta
musikkstasjonen er i bruk.

2. Koble Pop-PortTM-kontakten til telefonen. Du kan bruke telefonen på van
måte. Du kan for eksempel svare på innkommende anrop.

Når du ikke vil holde telefonen, kan du legge den oppå musikkstasjonen.
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3. Delene til Nokias musikkstasjon

 Hvis 
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1. Høyttalere

2. Pop-Port-kontakt

3. Mikrofon

4. FM-antenne. Trekk ut hele antennen for å få best mulig radiomottak. 
Kvaliteten på radiomottaket varierer alt etter hvor antennen er plassert.
det oppstår forstyrrelser, kan du forsøke å flytte på antennen.

5. Kontakt for eksterne lydenheter, for eksempel CD- eller musikkspiller.

6. Laderkontakt
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7. Volumkontroll for å justere volumet for musikkstasjonen. Du kan også justere 
volumet med volumtasten på telefonen. Volumnivået til telefonen påvirker 

e. Du 

ke er i 
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volumnivået til musikkstasjonen.

8. Svar/avslutt-tast

• Trykk på denne tasten for å svare på et anrop eller avslutte en samtal
kan også svare på et anrop med tastene på telefonen.

• Trykk på og hold nede denne tasten for å aktivere talegjenkjenning.

• Trykk på denne tasten for å bla oppover blant radiokanalene når du ik
en samtale.

• Trykk på denne tasten for å bla oppover i musikkspor når en ekstern 
lydenhet er koblet til musikkstasjonen.

9. Strømindikator
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Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med 
forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker innehold
mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige de
elektroniske komponentene kan bli ødelagt.

• Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere leve
på elektronisk utstyr og deformere eller smelte plastdeler.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperat
igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretsko

• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innven
kretskort og finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten
fungerer skikkelig.

• Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkje
antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan m
brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt anne
ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte næ
autoriserte servicested for å få utført service.
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