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Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Ac
Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaram

Johdanto
Onnittelut ostoksesi johdosta. Nokia minikaiuttimilla 
musiikkia yhteensopivasta matkapuhelimesta tai mu
nauttia laadukkaasta äänestä. Kaiuttimissa on 3,5 m
Kaiutinkaapeli toimii myös FM-radion antennina.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käy
myös kaiuttimiin kytkettävän laitteen käyttöopas, jo
turvallisuus- ja huolto-ohjeita.
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 Käytä vain 
 sitä kielekkeestä. 
olevien merkintöjen 
Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pi
ulottuvilta.

Osat
Kaiuttimissa on oppaan alussa esitetyt osat: merkkiv
kaiutinelementit (2), paristokotelon kansi (3), kaiutin
äänipistoke (4), virtanäppäin (5), kaiutinkaapelin kela
paristokotelon kannen avaamista varten (7).

Jotkin kaiuttimien osat ovat magneettisia. Kaiuttime
puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokor
magneettisia tallennusvälineitä kaiuttimien lähellä, 
tallennetut tiedot voivat hävitä.

Paristojen asentaminen
Kaiuttimet saavat virtansa kolmesta AAA-paristosta.
alkaliparistoja. Avaa paristokotelon kansi nostamalla
Kun asennat paristoja, aseta ne paikalleen kotelossa 
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 varustettuun 
oääniliittimellä 
i tietokoneeseen tai 
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mukaisesti. Kun suljet paristokotelon kannen, aseta k
salvat kaiuttimissa oleviin vastaaviin aukkoihin ja pa
kaiuttimia, kunnes se napsahtaa paikalleen. 

Kun otat paristot pois, avaa paristokotelon kansi ja n
kotelosta.

Jos kaiuttimet ovat pitkään käyttämättä, poista paris
aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi.

Kaiuttimien käyttäminen
Nosta äänipistoke kaiuttimien takana olevasta aukos
kaiutinkaapeli auki.

Jos kytket kaiuttimet Nokian 3,5 mm:n AV-liittimellä
yhteensopivaan Nokia-laitteeseen tai 3,5 mm:n vaki
varustettuun yhteensopivaan laitteeseen (esimerkiks
musiikkisoittimeen), liitä äänipistoke laitteessa oleva
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Jos kytket kaiuttimet Nokian 2,5 mm:n AV-liittimellä
yhteensopivaan Nokia-laitteeseen, kytke sopiva sovit
toimitettu kaiuttimien mukana) laitteeseen ja äänipi

Kytke kaiuttimiin virta liu'uttamalla virtanäppäintä o
merkkivalo syttyy. Katkaise virta liu'uttamalla virtanäp
Merkkivalo sammuu.

Kun haluat kuunnella musiikkia ja kaiuttimet on kytk
laitteeseen, aloita musiikin toisto laitteessa.

Voit säätää äänenvoimakkuutta laitteen äänenvoima
kaiuttimien äänenvoimakkuus heikkenee liikaa, vaihd
paristot.

Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullise
äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistumi
äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa k

Kun haluat kuljettaa kaiuttimia mukanasi, katkaise n
kaiutinkaapeli ja aseta äänipistoke kelassa olevaan a
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Ylläpito- ja huolto-ohjeita
Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistett
tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttava
takuusuojasi.

• Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaiken
kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyt
piirejä. Jos laite kastuu, poista paristot ja anna 
kokonaan, ennen kuin asetat paristot takaisin p

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likais
liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voiva

• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat 
lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoit
paristoja sekä taivuttaa tai sulattaa tiettyjä mu

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitte
palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua
saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
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• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakoura
vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienome

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai pu
laitteen puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuv
toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuut
huoltoliikkeeseen.

Hävittäminen 
Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakk
jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tar
sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot 
toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, ku

loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin al
alueita, joissa on käytössä erilliset keräyspisteet. Näi
heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukko
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Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valv
hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttö
tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta p
viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöilt
paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (E
vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat maakoh
sivustossa www.nokia.com.
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