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Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop. Met de Nokia Mini Sp
naar muziek luisteren vanaf uw compatibele mobiele
muziekapparaat en genieten van audio met hoge kw
luidsprekers hebben een standaard audio-aansluiting
De luidsprekerkabel dient ook als FM-radioantenne.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voo
luidsprekers gebruikt. Lees ook de gebruikershandleid
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waar u de luidsprekers op wilt aansluiten. Hierin vin
informatie over veiligheid en onderhoud.

Dit product kan kleine onderdelen bevatten. Houd ze
van kleine kinderen.

Onderdelen
De luidsprekers bevatten de onderdelen die aan het b
handleiding staan weergegeven: indicatorlampje (1),
elementen (2), batterijklep (3), luidsprekerkabel met 
aan/uit-knop (5), oprolgedeelte voor de luidsprekerka
om de batterijklep te openen (7).

Bepaalde delen van de luidsprekers zijn magnetisch. M
kunnen worden aangetrokken door de luidsprekers. H
andere magnetische opslagmedia uit de buurt van d
De gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kun
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Batterijen plaatsen
De stroom voor de luidsprekers wordt geleverd door 
Gebruik uitsluitend alkalinebatterijen. Til het lipje om
batterijklep te openen. Plaats de batterijen zoals staat
batterijvak. Sluit de batterijklep door de palletjes van 
op de luidsprekers te plaatsen en de klep in de richting
te duwen om het op z’n plaats te klikken. 

Als u de batterijen wilt verwijderen, opent u de batte
batterijen uit het batterijvak.

Als de luidsprekers gedurende lange tijd niet worden
u de batterijen om schade door lekkage te voorkome

De luidsprekers gebruiken
Haal de audiostekker uit de sleuf aan de achterkant 
en rol de luidsprekerkabel uit.
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U sluit de luidsprekers aan op een compatibel Nokia-
Nokia AV-aansluiting van 3,5 mm of een compatibel
pc of een muziekspeler) met een standaard audio-aan
door de audiostekker in de aansluiting van het appar

Als u de luidsprekers wilt aansluiten op een compati
met een Nokia AV-aansluiting van 2,5 mm, sluit u de
(als die meegeleverd is) aan op het apparaat. Sluit ve
audiostekker aan op de adapter.

Schuif de aan/uit-knop naar rechts om de luidspreke
Het witte lampje gaat branden. Schuif de aan/uit-kno
weer uit te schakelen. Het lampje gaat uit.

Wilt u naar muziek luisteren als de luidsprekers met 
apparaat verbonden zijn, dan start u de muziek op d

Als u het volume wilt instellen, gebruikt u de volume
apparaat. Als het geluidsniveau van de luidsprekers t
vervangt u de batterijen van de luidsprekers.
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Waarschuwing: Luister naar muziek op 
geluidsvolume. Voortdurende blootstellin
geluidsvolume kan uw gehoor beschadig

Schakel de luidsprekers uit als u ze meeneemt, rol de
plaats de audiostekker in de sleuf in het oprolgedeel

Behandeling en onderhoud
Uw apparaat is een product van toonaangevend ontw
en moet met zorg worden behandeld. De volgende ti
om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid
vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatte
elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt 
nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaa
voordat u de batterij terugplaatst.
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• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige
De bewegende onderdelen en elektronische ond
beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het
temperaturen kunnen de levensduur van elektro
bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde k
vervormen of smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het k
apparaat weer de normale temperatuur krijgt, k
apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronisch
beschadigd kunnen raken.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud 
apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne
schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmidd
reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te 
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• Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende o
apparaat blokkeren en de correcte werking bele

Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde 
apparaat niet goed werkt.

Verwijdering 
Het symbool van de doorgestreepte contain
de documentatie of op de verpakking wil ze
elektrische en elektronische producten, bat
gebruik voor gescheiden afvalverzameling m

aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binne
en voor andere locaties waar gescheiden afvalverzam
beschikbaar zijn. Bied deze producten niet aan bij he

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats i
het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkom
hergebruik van materialen te bevorderen. Meer gedet
over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van he
milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale 
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vertegenwoordiger 
 instructies over het 
 u naar de 
producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke 
van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product of
inleveren van uw overbodig geworden product, gaat
landspecifieke informatie op www.nokia.com.
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