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TÜRKÇE

cessories logosu 
ari markalarýdýr.

ini Hoparlör MD-8 
n müzik dinleyebilir 
lörün standart 
ayný zamanda 

uyun. Hoparlör 
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Giriþ
Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Nokia M
ile uyumlu cep telefonunuzdan veya müzik cihazýnda
ve yüksek kalitede ses keyfini yaþayabilirsiniz. Hopar
3,5 mm'lik ses konektörü vardýr. Hoparlörün kablosu 
FM radyo anteni iþlevi de görür.

Hoparlörü kullanmadan önce bu kýlavuzu dikkatle ok
baðladýðýnýz cihazýn kullaným kýlavuzunu da okuyun.
bakým bilgileri saðlanýr.
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klarýn eriþiminden 

ý içerir: Gösterge 
le hoparlör 
nu sarma halkasý (6) 

r hoparlöre 
a ortamlarýný 

epolanan bilgiler 

llanýn. Pil kapaðýný 
n, pilleri gösterildiði 
ak için, kapaktaki 
Bu ürün küçük parçalar içerebilir. Bunlarý küçük çocu
uzak tutun.

Parçalar
Hoparlör kýlavuzun baþlangýcýnda gösterilen parçalar
ýþýðý (1), hoparlör birimleri (2), pil kapaðý (3), ses fiþiy
kablosu (4), açma/kapatma tuþu (5), hoparlör kablosu
ve pil kapaðýný açmak için etiket (7).

Hoparlörün parçalarý manyetiktir. Metalik malzemele
çekilebilir. Kredi kartlarý veya diðer manyetik depolam
hoparlörün yanýna koymayýn; çünkü bu ortamlarda d
silinebilir.

Pilleri takma
Hoparlör üç AAA pille çalýþýr. Sadece alkalin pilleri ku
açmak için kapaðý etiketten kaldýrýn. Pilleri takmak içi
þekilde pil bölmesine yerleþtirin. Pil kapaðýný kapatm
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yerine oturmasý için 

an yukarý kaldýrýn.

r vermesini önlemek 

 hoparlör kablosunu 

Nokia cihazýna veya 
örneðin PC veya 
ektöre takýn.

 bir Nokia cihazýna 
za, ses fiþini de 
kancalarý hoparlördeki ilgili yuvalara takýn ve kapaðý 
hoparlöre doðru bastýrýn. 

Pilleri çýkarmak için, pil kapaðýný açýn ve pilleri yuvad

Hoparlör uzun süre kullanýlmayacaksa, pilin akýp hasa
için pilleri çýkarýn.

Hoparlörü kullanma
Ses fiþini hoparlörün arkasýndaki yuvadan kaldýrýn ve
açýn.

Hoparlörü Nokia 3,5 mm AV Konektörü olan uyumlu 
standart 3,5 mm ses konektörü olan uyumlu cihaza (
müzik seti) baðlamak için, ses fiþini cihazýnýzdaki kon

Hoparlörü Nokia 2,5 mm AV Konektörü olan uyumlu
baðlamak için, uygun adaptörünü (saðlanmýþsa) ciha
adaptöre takýn.
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ydýrýn. Beyaz 
uþunu sola kaydýrýn. 

ek için cihazdaki 

timlerini kullanýn. 
i deðiþtirin.

inleyin. Sürekli 
e duyunuza zarar 

parlör kablosunu 
Hoparlörü açmak için açma/kapatma tuþunu saða ka
gösterge ýþýðý yanar. Kapatmak için, açma/kapatma t
Gösterge ýþýðý söner.

Hoparlör uyumlu cihaza baðlandýðýnda müzik dinlem
müzik çalmayý baþlatýn.

Ses seviyesini ayarlamak için, cihazýnýndaki ses dene
Hoparlörün ses seviyesi çok düþükse hoparlör pillerin

Uyarý: Müziði, makul ses seviyelerinde d
yüksek seviyede sese maruz kalmak iþitm
verebilir.

Hoparlörü yanýnýza almak için, hoparlörü kapatýn, ho
sarýn ve ses fiþini halkadaki yuvaya yerleþtirin.
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kullanýlmalýdýr. 
lmasýný 

r türlü sývý ya da su 
ineraller içerebilir. 
madan önce cihazýn 

lamayýn. Hareketli 
.

lar, elektronik 
ara zarar verebilir ve 

ormal sýcaklýðýna 
larýna zarar 
Bakým ve onarým
Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli 
Aþaðýdaki öneriler cihazýnýzýn garanti kapsamýnda ka
saðlayacaktýr.

• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve he
buharý, elektronik devrelere zarar verebilecek m
Cihazýnýz ýslanýrsa, pilleri çýkarýn ve yeniden tak
tamamen kurumasýný bekleyin.

• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve sak
parçalarý ve elektronik bileþenleri zarar görebilir

• Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýk
cihazlarýn kullaným ömrünü kýsaltabilir, bataryal
bazý plastik parçalarý eðebilir veya eritebilir.

• Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar n
ulaþtýðýnda, cihazýn içinde elektronik devre kart
verebilecek nem oluþabilir.
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mayýn. Cihazýn sert 
 bileþenlere zarar 

e maddeleri ya da 

ýþmasýna neden 
lleyebilir.

yetkili servise 

 veya ambalajda 
p kutusu size, tüm 
mülatörlerin, 
ýk grubu ile 
sinim Avrupa 
mleri bulunan 
• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da salla
kullanýmý, iç devre kartlarýna ve hassas mekanik
verebilir.

• Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizlem
kuvvetli deterjanlar kullanmayýn.

• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yap
olabilir ve bu parçalarýn doðru çalýþmasýný enge

Ürün gerektiði gibi çalýþmýyorsa, servis için en yakýn 
götürün.

Çöpe atma 
Elinizde bulunan üründe, basýlý malzemede
üzerinde çarpý iþareti bulunan tekerlekli çö
elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akü
kullaným ömürleri sona erdiðinde ayrý bir at
toplanmalarý gerektiðini hatýrlatýr. Bu gerek
Birliði'nin tamamýnda ve ayrý toplama siste
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er belediye 

atýklarýn 
llanýlmasýnýn teþvik 
ýlarý, yerel atýk 
arý veya yerel Nokia 
-Bildirimi veya eski 
çin www.nokia.com 
yerlerde geçerlidir. Bu ürünleri ayrýmý yapýlmamýþ dið
atýklarýyla birlikte atmayýn.

Ürünleri toplama noktalarýna ulaþtýrarak denetimsiz 
engellenmesine ve malzeme kaynaklarýnýn yeniden ku
edilmesine yardýmcý olursunuz. Ürün perakende satýc
toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluþl
temsilcinizden ayrýntýlý bilgi edinebilirsiniz. Ürün Eko
ürününüzü toplama noktasýna ulaþtýrma talimatlarý i
adresindeki ülkeye özel bilgilere bakýn.


