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Nokia Mini Speakers MD-4
Pengeras suara stereo yang ringkas ini menawarkan
tinggi sewaktu Anda mendengarkan musik atau radio
atau perangkat audio yang kompatibel. Pengeras sua
audio stereo 3,5 mm. Dengan adaptor AD-15 atau A
disediakan, pengeras suara dapat dihubungkan ke te
kompatibel, yang dilengkapi dengan konektor Pop-P
perangkat yang kompatibel, yang dilengkapi dengan
mm.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum men
suara. Baca juga buku petunjuk telepon Anda yang b
penting tentang keselamatan dan pemeliharaan, ser
perangkat audio yang kompatibel. Jauhkan pengeras
jangkauan anak-anak.
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Memasang baterai
Pengeras suara diberdayakan oleh empat baterai AA
merekomendasikan baterai Alkaline. Untuk memasa
berpasangan, geser tutup baterai di bagian luar seti
sesuai arah tanda panah, taruh baterai seperti yang
wadah baterai lalu tutup wadah baterai dengan me
ke arah yang berlawanan. Apabila pengeras suara tid
jangka waktu lama, keluarkan baterai untuk menceg
kebocoran baterai.

Menggunakan pengeras suara
Anda dapat menggunakan pengeras suara yang dilipa
terbuka (misalnya, untuk membuat bentuk V) Penge
untuk dibawah apabila dilipat. Pengeras suara dapat
kira 180 derajat. Jangan coba memaksa membuka p
jauh.
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Untuk menghubungkan pengeras suara ke telepon ata
colokkan kabel pengeras suara ke dalam konektor pa
telepon atau perangkat audio dilengkapi dengan kon
konektor 2,5-mm, hubungkan adaptor AD-15 atau A
masing) ke perangkat. Kemudian, hubungkan kabel p
adaptor.

Untuk menyalakan pengeras suara, geser saklar daya
dalam pengeras suara yang lipatannya dibuka meng
diengsel. Lampu indikator hijau menyala. Untuk mem
daya ke arah berlawanan, atau lipat pengeras suara
Lampu indikator padam.

Untuk menetapkan volume, gunakan kontrol volume
audio Anda. Jika tingkat suara pengeras suara menja
ganti baterainya.

Untuk membawa pengeras suara, lipat keduanya da
kantung yang disediakan.
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Perawatan dan pemeliharaan
Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan ka
ditangani secara benar. Saran berikut akan memban
ketentuan jaminan.

• Jauhkan semua aksesori dan perangkat tambah
anak-anak.

• Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air h
dan segala jenis cairan atau uap air dapat menga
akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektron
Anda terkena air, biarkan perangkat ini benar-b

• Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat
berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilep
elektronik mungkin akan rusak.

• Jangan simpan perangkat ini di tempat yang pan
tinggi dapat mempersingkat masa pakai perang
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 bawa ke pusat 
merusak baterai dan melelehkan komponen yan
plastik.

• Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. 
kembali hangat (ke temperatur normal), uap air
dalam perangkat dan akan merusak panel sirku

• Jangan sampai perangkat ini terjatuh, terbentu
Penanganan yang tidak tepat dapat mematahk
internal dan komponen yang halus.

• Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pem
deterjen keras untuk membersihkan perangkat.

• Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat me
komponen-komponen yang dapat dilepas dan m
penggunaan yang semestinya.

Jika produk ini tidak bekerja sebagaimana mestinya,
layanan resmi terdekat.



a produk MD-4 ini 
erkait dari Directive 
 dilihat di http://
.

dungi undang-

h merek dagang 
erusahaan lain yang 
dagang dari masing-
PERNYATAAN KESESUAIAN
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