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1. Izdaja



IZJAVA O SKLADNOSTI
Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek MD-1 ustreza zahtevam direktive 
Sveta: 1999/5/ES. 

i izdelki 
nikov.

lkov, ki 
a 

dka ali 
.

 

Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright© 2004 Nokia. Vse pravice pridr¾ane.

Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so registrirane blagovne znamke dru¾be Nokia. Drug
in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih last

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridr¾uje pravico do sprememb in izbolj¹av vseh izde
so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave. Nokia si pridr¾uje pravico do spremembe teg
dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakr¹no koli izgubo podatkov ali doho
kakr¹no koli posebno, nakljuèno, posledièno ali posredno ¹kodo, ki bi nastala na kakr¹en koli naèin

Razpolo¾ljivost doloèenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbli¾jem
prodajalcu izdelkov znamke Nokia.
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Preberite ta preprosta navodila. Neupo¹tevanje predpisov je lahko nevarno ali protiza
Za podrobnej¹e informacije preberite celoten priroènik za uporabo.

STROKOVNI SERVIS
Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

NEPREPUSTNOST ZA VODO
Va¹a naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI
Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna
navodila v njenem priroèniku. Ne priklapljajte nezdru¾ljivih naprav.

■ Napajanje
Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te na
omogoèa napajanje s polnilnikom ACP-12.

Opozorilo: Uporabljajte le polnilnike, ki jih je dru¾ba Nokia odobrila za upo
to napravo. Uporaba kak¹nih drugih vrst lahko iznièi garancijo in mo¾nost 
zamenjave in je lahko nevarna.

Glede razpolo¾ljivosti odobrenih modelov polnilnikov se posvetujte s prodajalcem. 

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikaè
kabla.
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Pred uporabo glasbenega stojala natanèno preberite to navodilo. Podrobnej
informacije so na voljo v priroèniku za uporabo va¹ega telefona. Tega navod
uporabljajte namesto priroènika za uporabo telefona, saj slednji vsebuje 
pomembne informacije o varnosti in vzdr¾evanju.

Glasbeno stojalo Nokia izbolj¹a kakovost zvoka predvajane glasbe ali radijsk
programa. Uporabljate ga lahko z zdru¾ljivimi telefoni znamke Nokia. Èe ¾el
izvedeti, ali je va¹ telefon Nokia s tem stojalom zdru¾ljiv, se obrnite na prod
ali na tehnièno podporo uradnega distributerja mobilnih telefonov znamke 

Glasbeno stojalo omogoèa:

• Poslu¹anje radia ali predvajalnika glasbe v va¹em telefonu.

Veè informacij o uporabi radia ali predvajalnika glasbe lahko najdete v 
priroèniku za uporabo telefona.

• Povezavo s standardnim predvajalnikom CD-jev, predvajalnikom glasbe a
drugo zvoèno napravo.

• Uporabo glasbenega stojala kot zvoènika. Telefon lahko na primer med k
postavite na stojalo in nadaljujete pogovor.

• Ko je telefon povezan s stojalom, lahko uporabljate vse njegove funkcije
obièajno. Uporabljate lahko tudi tipke za glasnost in za sprejem/konèanje
ki so na stojalu. 

Ob dohodnem klicu se radio ali predvajanje glasbe uti¹a.
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• Polnjenje telefona, ko je postavljen na stojalo.

Za uporabo vseh zgoraj navedenih funkcij morate glasbeno stojalo Nokia polniti s 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

polnilnikom ACP-12.
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2. Prikljuèitev telefona na glasbeno 
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stojalo Nokia

1. Kadar uporabljate glasbeno stojalo, ga prikljuèite na polnilnik ACP-12, te
prikljuèite v elektrièno vtiènico. 

2. Na telefon prikljuèite vmesnik Pop-PortTM. Telefon lahko nato uporabljat
ponavadi, npr. sprejemate dohodne klice.

Ko telefona ne ¾elite dr¾ati v roki, ga lahko postavite na vrh stojala.
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3. Sestavni deli glasbenega stojala Nokia
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1. Zvoèniki

2. Prikljuèek Pop-Port

3. Mikrofon

4. Antena UKV. Povsem raztegnite ¾ico antene, da omogoèite èimbolj¹i spre
radijskih signalov. Kakovost sprejema je odvisna od polo¾aja. Èe prihaja d
kakr¹nih koli motenj, preizkusite razlièna mesta in polo¾aje antene.

5. Prikljuèek za zunanje zvoène naprave, npr. predvajalnik CD-jev ali predva
glasbe.

6. Prikljuèek za polnilnik
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7. Tipka za prilagajanje glasnosti glasbenega stojala. Glasnost lahko prilagodite 
tudi s tipko za glasnost na telefonu. Stopnja glasnosti glasbenega stojala je 

te 

sbeno 
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odvisna tudi od glasnosti telefona.

8. Tipka Sprejmi/konèaj

• Èe ¾elite klic sprejeti ali konèati, pritisnite to tipko. Klic lahko sprejme
tudi s tipkami na telefonu.

• Èe ¾elite vkljuèiti prepoznavanje govora, to tipko pridr¾ite.

• S to tipko se lahko v èasu brez aktivnega klica pomikate navzgor po 
radijskih postajah.

• Prav tako se lahko z njo pomikate navzgor med skladbami, ko je na gla
stojalo prikljuèena zunanja zvoèna naprava.

9. Kazalnik napolnjenosti baterije
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Va¹a naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato morate z njo rav
skrbno. Z upo¹tevanjem spodnjih predlogov boste la¾je za¹èitili garancijo svoje napra

• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekoèine lahko vsebujej
mineralne primesi, ki povzroèajo korozijo elektronskih vezij.

• Ne uporabljajte in ne hranite naprave v pra¹nem ali umazanem okolju. Njeni giblj
elektronski deli se lahko po¹kodujejo.

• Ne hranite naprave na vroèini. Visoke temperature lahko skraj¹ajo ¾ivljenjsko dob
elektronskih naprav in po¹kodujejo nekatere vrste plastike.

• Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na obièajno temperatur
njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko po¹koduje elektronska vezja.

• Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko po¹koduje notranja
elektronska vezja in fine mehanske dele.

• Za èi¹èenje ne uporabljajte kemikalij, èistil ali moènih detergentov.

• Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreèi pravilno delovanje

• Uporabljajte le prilo¾eno ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenam
modifikacijami ali prikljuèki lahko po¹kodujete napravo in kr¹ite predpise o radijsk
napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opre
katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbli¾ji poobla¹èeni 


