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עברית

שמורות. הזכויות Nokia 2008 ©. כל
 Nokia Original Accessories והלוגו Nokia Connecting People ,Nokia

 Nokia של רשומים מסחריים סימנים או מסחריים סימנים הם
.Corporation

הקדמה
,Nokia MD-8 דגם הזעירים הרמקולים הרכישה. בעזרת על ברכותינו
וליהנות תואמים מוזיקה מנגן או סלולרי מטלפון למוזיקה להאזין תוכל

כבל  3.5 מ"מ. של סטריאו מותקן מחבר שמע איכותי. ברמקולים משמע
.FM כאנטנה לרדיו גם הרמקול משמש

ברמקולים. קרא גם את לפני השימוש זה מדריך למשתמש בקפידה קרא
מידע כולל הוא לרמקולים, מחבר שאתה ההתקן של למשתמש המדריך

תחזוקה.  ומידע חשוב בטיחות



עברית

של יד מהישג אלה חלקים הרחק חלקים קטנים. להכיל זה עשוי מוצר
קטנים. ילדים

חלקים
מדריך של השער את החלקים הבאים, כמפורט בדף כוללים הרמקולים

עם הרמקולים כבל ,(3) הסוללות כיסוי ,(2) רמקולים ,(1) חיווי זה: נורית
תפס ,(6) הרמקולים לכבל מסילה ,(5) הפעלה/כיבוי לחצן ,(4) שמע תקע

.(7) הסוללות כיסוי של וסגירה לפתיחה
עלולים מתכתיים מגנטיים. חומרים הם ברמקולים מסוימים חלקים

מגנטיים כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון תניח אל הרמקולים. אל להימשך
להימחק. עלול בהם השמור שהמידע כיוון לרמקולים, סמוך אחרים

הסוללות התקנת
אלקליין  בסוללות AAA. השתמש סוללות שלוש ידי על מוזנים הרמקולים

הסוללות, להתקנת התפס. מצד אותו הרם הסוללות, כיסוי לפתיחת בלבד.
את הכנס הסוללות, כיסוי לסגירת הסוללות. בבית שמסומן כפי אותן הכנס



עברית

אל הכיסוי את ולחץ שברמקולים, המתאימים החריצים אל שבכיסוי הזיזים
נקישה.  לשמיעת עד הרמקולים עבר

התא. אותן מתוך ומשוך את כיסוי הסוללות פתח הסוללות, להסיר את כדי
נזק למנוע כדי הסוללות את הסר רב, זמן למשך ברמקולים משתמש כשאינך

מדליפתן. כתוצאה

ברמקולים שימוש
הרמקולים.  כבל את הרמקולים, ושחרר ממקומו בגב השמע תקע את הרם

Nokia תואם בעל מחבר Nokia של  התקן הרמקולים אל לחבר את כדי
מחבר בעל נגן מוזיקה) או מחשב תואם (כמו התקן אל או ,AV 3.5 מ״מ

שלך. שבהתקן המחבר אל השמע תקע את הכנס מ״מ, תקני 3.5 שמע
Nokia תואם בעל מחבר AV של 2.5  להתקן הרמקולים את לחבר כדי

כך חבר ואחר ההתקן, אל מסופק) (אם המתאים המתאם את מ״מ, חבר
תקע השמע למתאם. את
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החיווי נורית ימין. ההפעלה/כיבוי לצד את לחצן הזז הרמקולים, להפעלת
נורית שמאל. לצד ההפעלה/כיבוי לחצן את הזז הלבנה תאיר. לכיבוי,

תכבה. החיווי
את הפעל תואם, התקן אל מחוברים שהרמקולים בשעה מוזיקה לשמיעת

בהתקן. המוזיקה השמעת
שבהתקן.  בלחצני ויסות עוצמת השמע את עוצמת השמע, השתמש לווסת כדי

את הסוללות. מדי, החלף חלשה הופכת של הרמקולים עוצמת השמע אם
ממושכת  בינונית. חשיפה למוזיקה בעוצמה אזהרה: האזן  

בשמיעתך. לפגוע עלולה גבוהה שמע לעוצמת
תקע את והכנס הרמקולים, כבל לפף את אותם, כבה הרמקולים, לנשיאת

הכבל. של בחריץ למקומו השמע
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ותחזוקה טיפול
הולם. ההצעות טיפול ויוצר בקפידה ומחייב תוכנן שברשותך ההתקן

האחריות. תסייענה לך לשמור על תנאי הבאות
עלולים  הנוזלים סוגי וכל לחות רטיבות, יבש. יישאר שההתקן הקפד  •

ההתקן אם חשמליים. מעגלים של לשיתוק שיגרמו מינרלים להכיל
הסוללות. החזרת לפני לחלוטין להתייבש לו הנח נרטב, שברשותך
ומלוכלכים.  באזורים מאובקים מאחסונו בהתקן או משימוש הימנע  •

להיפגם. עלולים שבו האלקטרוניים והרכיבים הנעים החלקים
עלולות  גבוהות טמפרטורות חמים. במקומות ההתקן מאחסון הימנע  •

בסוללות לפגום אלקטרוניים, התקנים של החיים אורך את לקצר
מסוימים. פלסטיים חלקים ולהתיך

לטמפרטורה  חוזר כשההתקן קרים. במקומות ההתקן מאחסון הימנע  •
אלקטרוניים. במעגלים ולפגום לחות בתוכו להצטבר עלולה רגילה,
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לגרום עלול מדי אגרסיבי אותו. טיפול תנער ואל ההתקן את תפיל אל •
בתוך ההתקן. עדינה ומכניקה אלקטרוניים מעגלים לשבירה של

ממיסים  ניקוי בחומרי חזקים, בכימיקלים ההתקן לניקוי תשתמש אל  •
חזקים. בדטרגנטים או

ולמנוע הנעים החלקים את להדביק עלול ההתקן. צבע את תצבע אל •
נאותה. הפעלה

הקרוב השירות המורשה למוקד אותו מסור כשורה, אינו פועל המוצר אם
לתיקון. מגוריך למקום

השלכה
בתיעוד או על המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, סמל סל המיחזור
החשמליים המוצרים כל את לקחת שיש לך להזכיר נועד האריזה,

חייהם.  בתום נפרד לאיסוף והמצברים הסוללות והאלקטרוניים,
אחרים, שבהם ולמקומות האירופאי לאיחוד הדרישה מתייחסת

לפח תשליך מוצרים אלה נפרדות. אל מערכות איסוף זמינות
הרגיל. העירוני האשפה
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אשפה השלכת למניעת מסייע לאיסוף, אתה המוצרים החזרת ידי על
יותר מפורט חומרים. מידע משאבי של המיחזור ולקידום מבוקר לא באופן

ארציים ארגונים מקומיות, אשפה איסוף רשויות המוצר, מפיץ אצל זמין
Eco- על Nokia. למידע של המקומי הנציג יצרנים, או של שבאחריות

שאינם בשימוש על  מוצרים להחזרת הנחיות Declaration של המוצר, או
.www.nokia.com באתר למדינה המתייחס המידע אל פנה ידך,
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