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DECLARAÞIE DE CONFORMITATE
Noi, firma NOKIA CORPORATION, declarãm pe proprie rãspundere cã produsul MD-1 este în conformitate 
cu prevederile urmãtoarei directive a Consiliului: 1999/5/EC. 

ume de 

ãri ºi 
 dreptul 

turi sau 

þi pentru 
O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright© 2004 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People ºi Pop-Port sunt mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte n
produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând 
proprietarilor respectivi.

Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modific
îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã. Nokia îºi rezervã
de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fãrã notificare prealabilã.

În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de veni
pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consulta
aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland
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PENTRU SIGURANÞA DVS.
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Citiþi aceste instrucþiuni simple. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoa
ilegalã. Pentru informaþii suplimentare, citiþi în întregime ghidul utilizatorului.

SERVICE CALIFICAT
Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului ca

REZISTENÞA LA APÃ
Aparatul Dvs. nu rezistã la apã. Feriþi aparatul de umiditate.

CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE
Când conectaþi la orice alt echipament, citiþi manualul de utilizare al aces
pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. Nu conectaþi între ele produs
incompatibile.

■ Alimentare
Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor, înainte de a-l utiliza cu acest apar
Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un încãrcãtor ACP-12.

Atenþie: Utilizaþi numai încãrcãtoare aprobate de Nokia pentru a fi utilizat
acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garan
poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de încãrcãtoare aprobate, adresaþi-vã distribuitorului Dvs. 

Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu, trageþi de ºtecher ºi nu d
cablu.
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1. Introducere

entru 
 al 

ind 

 radio 

 unei 
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Înainte de a utiliza suportul de muzicã Nokia, citiþi cu atenþie acest ghid de 
utilizare. Informaþii detaliate sunt furnizate în ghidul de utilizare elaborat p
telefonul Dvs. Nu folosiþi acest ghid de utilizare în locul ghidului de utilizare
telefonului Dvs., acest din urmã ghid cuprinzând informaþii importante priv
siguranþa ºi întreþinerea.

Suportul de muzicã Nokia oferã o calitate audio superioarã, pentru audiþii 
muzicale ºi radio. Suportul de muzicã poate fi utilizat cu telefoanele Nokia 
compatibile. Pentru a verifica compatibilitatea cu propriul telefon Nokia, 
contactaþi distribuitorul Dvs. sau Serviciul de Asistenþã Clienþi Nokia.

Cu suportul de muzicã puteþi sã:

• Ascultaþi aparatul de radio sau Music player-ul telefonului Dvs. prin 
intermediul suportului de muzicã.

Pentru informaþii suplimentare referitoare la utilizarea aparatului Dvs. de
sau a Music player-ului, consultaþi ghidul de utilizare al telefonului Dvs.

• Conectaþi un CD player standard, un Music player sau alt aparat audio.

• Utilizaþi suportul de muzicã în calitate de difuzor. De exemplu, în timpul
convorbiri puteþi conecta telefonul Dvs. la suport ºi puteþi continua 
conversaþia.
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• Utilizaþi în mod normal toate funcþiile telefonului Dvs. în timp ce acesta este 
conectat. Puteþi, de asemenea, utiliza butoanele de volum ºi de rãspuns/

i apel.
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terminare ale suportului de muzicã.

Reþineþi cã muzica sau aparatul de radio sunt dezactivate la intrarea unu

• Încãrcaþi telefonul Dvs. în timp de este conectat la suport.

Toate acþiunile descrise mai sus necesitã ca suportul de muzicã Nokia sã fie
alimentat de la un încãrcãtor ACP-12.
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2. Conectarea telefonului la suportul de 

orul în 

n mod 

ui de 
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muzicã Nokia

1. Conectaþi suportul de muzicã la un încãrcãtor ACP-12 ºi puneþi încãrcãt
prizã, oricând în timpul utilizãrii suportului.

2. Conectaþi conectorul Pop-PortTM la telefon. Puteþi utiliza telefonul Dvs. î
normal. De exemplu, puteþi rãspunde la un apel intrat.

Când nu doriþi sã þineþi telefonul în mânã, îl puteþi aºeza deasupra suportul
muzicã.
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3. Componentele suportului de muzicã 

i bunã 
 în 
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Nokia

1. Difuzoare

2. Conector Pop-Port

3. Microfon

4. Antenã pentru radio FM. Pentru asigurarea unei recepþii radio de cea ma
calitate extindeþi antena la maxim. Calitatea recepþiei radio este diferitã
funcþie de poziþie. Dacã apar perturbaþii, încercaþi mai multe poziþii ale 
antenei.

5. Conector pentru aparate audio externe, de exemplu CD player sau music
player.
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6. Conector pentru încãrcãtor

7. Buton de volum pentru reglarea volumului suportului de muzicã. De asemenea, 
lui 

aþi 

st 

ãºoarã 

tat un 
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puteþi regla volumul utilizând tasta volum de pe telefon. Nivelul volumu
telefonului afecteazã nivelul volumului suportului.

8. Buton de rãspuns/terminare

• Pentru a rãspunde la un apel sau pentru a termina o convorbire, apãs
acest buton. Puteþi rãspunde la un apel utilizând tastele telefonului.

• Pentru activarea recunoaºterii vocale, apãsaþi ºi menþineþi apãsat ace
buton.

• Pentru parcurgerea în sus a posturilor de radio atunci când nu se desf
nici o convorbire, apãsaþi acest buton.

• Pentru parcurgerea în sus a pieselor muzicale atunci când este conec
aparat audio extern la suportul de muzicã, apãsaþi acest buton.

9. Indicator de alimentare
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Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, care trebuie folosit cu grijã. Suges
mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei.

• Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Precipitaþiile, umiditatea ºi alte tipuri de lichide
impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice.

• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. Pãrþile sal
mobile ºi componentele electronice se pot deteriora.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta via
aparatelor electronice ºi pot deforma sau topi anumite piese din material plastic.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Când aparatul revine la temperaturã
normalã, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora 
cu circuite electronice.

• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. Manipularea durã poat
deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã.

• Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solven
curãþare sau detergenþi puternici.

• Nu vopsiþi aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica 
funcþionarea corespunzãtoare.

• Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprob
Antenele neautorizate, modificãrile sau completãrile neautorizate, ar putea deter
aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât ºi pentru 
acumulator, încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu. Dacã aparatul nu funcþioneazã 
corespunzãtor, duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþ


