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Въведение
С мини високоговорителя Nokia MD-11 можете да слушате музика от съвместимо
мобилно устройство или музикален плеър и да се наслаждавате на
висококачествен звук. За стерео звук, може да свържете втори MD-11
високоговорител. Високоговорителят има стандартен 3,5-мм аудио куплунг.
Кабелът на високоговорителя изпълнява ролята на FM радиоантена.

Предупреждение:
Този продукт може да съдържа малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки
деца.

Части

Високоговорителят съдържа следните части: високоговорителен елемент (1),
клавиш за захранване (2), светлинен индикатор (3), 3,5-мм аудио конектор (4),
кабел на високоговорителя с аудио куплунг (5), капак на отделението за батерии
и макара за кабела (6).

Поставяне на батериите
1 За да отворите капака на отделението за батерии, развийте кабела на

високоговорителя и издърпайте ухото в посоката, указана от стрелката.
2 Поставете три батерии от тип AAA в отделението за батерии.
3 За да затворите капака на отделението за батерии, подравнете капака с кабела

на високоговорителя и натиснете капака, за да застане на място.

Когато високоговорителят не се използва дълго време, изваждайте батериите, за
да предотвратите щети вследствие утечки.
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Използване на високоговорителя
Свързване на високоговорителя
1 Повдигнете аудио куплунга от слота в долната част на високоговорителя и

развийте кабела.
2 Включете аудио куплунга в конектора на вашето устройство Nokia или друго

съвместимо устройство с 3,5-мм аудио конектор. Ако вашето устройство Nokia
има 2,5-мм конектор Nokia AV, използвайте подходящ адаптер.

Слушане на музика
1 Натиснете клавиша за захранване. Светлинният индикатор светва, когато

високоговорителят е включен.
2 Възпроизвеждайте аудио и използвайте бутоните за управление на звука на

устройството. Когато зарядът на батериите е слаб, се чува звуков сигнал през
равни интервали от време.

Предупреждение:
Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте
музика при умерено силно ниво на звука.

Слушане на стерео звук
Свържете втори MD-11 високоговорител към конектора на високоговорителя,
който е свързан към вашето устройство, и включете двата високоговорителя.

Информация за продукта и безопасността
Грижи за устройството
Работете внимателно с устройството, батерията и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да запазите
гаранцията си валидна.

• Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали,
които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, извадете батерията и го
оставете да изсъхне.

• Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. Подвижните части и
електронните компоненти могат да се повредят.

• Не съхранявайте устройството на високи температури. Високите температури могат да скъсят експлоатационния
срок на устройството, да повредят батерията и да деформират или разтопят някои пластмаси.

• Не съхранявайте устройството на ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си
температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.

• Не се опитвайте да отваряте устройството.
• Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите,

приложими към радиосъоръженията.
• Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и

механични части.
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• Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
• Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му

работа.

Рециклиране
Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначените за това събирателни
пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на безконтролното изхвърляне на отпадъци и ще
съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да
рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или от мобилно устройство на адрес nokia.mobi/
werecycle.

Знак със зачеркнат контейнер

Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички
електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в
края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти
като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. Допълнителна информация за характеристиките на
вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/
ecodeclaration.

Авторско право и други уведомления

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и логото Nokia Original Accessories са търговски марки или запазени търговски марки на
Nokia Corporation.
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