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Вступ
За допомогою міні-динаміка Nokia MD-11 можна слухати музику, яка відтворюється
на сумісному мобільному пристрої або музичному програвачі, насолоджуючись
високоякісним звучанням. Можна приєднати другий динамік MD-11 для одержання
стереозвуку. Динамік обладнаний стандартним аудіоштекером діаметром 3,5 мм.
Кабель динаміка виконує функцію радіоантени FM.

Попередження:
Цей виріб може містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих
дітей.

Складові частини

Динамік складається з наступних складових частини: елемент динаміка (1),
перемикач живлення (2), світловий індикатор (3), аудіогніздо діаметром 3,5 мм (4),
кабель динаміка з аудіоштекером (5), кришка акумуляторного відсіку та котушка
для кабелю (6).

Встановлення акумуляторів
1 Щоб відкрити кришку акумуляторного відсіку, розмотайте кабель динаміка та

потягніть петельку в напрямку, вказаному стрілкою.
2 Вставте 3 акумулятори стандарту AAA в акумуляторний відсік.
3 Щоб закрити кришку акумуляторного відсіку, вирівняйте кришку з кабелем

динаміка та просуньте кришку на місце.

Якщо динамік не використовується протягом тривалого часу, вийміть акумулятори,
щоб запобігти пошкодженню, спричиненому витіканням рідини.
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Використання динаміка
Приєднання динаміка
1 Вийміть аудіоштекер із отвору в нижній частині динаміка та розмотайте кабель

динаміка.
2 Вставте аудіоштекер у гніздо у своєму пристрої Nokia або в іншому сумісному

пристрої, який обладнаний стандартним аудіогніздом діаметром 3,5 мм. Якщо
Ваш пристрій Nokia обладнаний гніздом Nokia AV діаметром 2,5 мм,
використовуйте відповідний адаптер.

Прослуховування музики
1 Натисніть перемикач живлення. Світловий індикатор показує, що динамік

увімкнено.
2 Увімкніть відтворення аудіозапису та регулюйте гучність за допомогою кнопок

регулювання гучності на своєму пристрої. При низькому заряді акумуляторів
звучить регулярний звуковий сигнал.

Попередження:
Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися
слух. Прослуховуйте музику на помірному рівні гучності.

Прослуховування стереозвуку
Приєднайте другий динамік MD-11 до гнізда на динаміку, який приєднано до
Вашого пристрою, та увімкніть обидва динаміки.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки
Догляд за пристроєм
Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам
дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування:

• Оберігайте пристрій від вологи. атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять
до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути;

• не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Рухомі частини та електронні
компоненти можуть пошкодитися;

• не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби
пристрою, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси;

• не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї
нормальної температури, усередині пристрою може з’явитися волога, яка може пошкодити електронні плати;

• Не намагайтеся відкрити пристрій.
• Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні

положення щодо радіопристроїв;
• Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. грубе поводження із пристроєм може призвести до виходу з ладу

внутрішніх електронних плат і механіки;
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• Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м’якою, чистою і сухою тканиною.
• Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Повторна переробка
Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного
пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню
матеріальних ресурсів. Щоб ознайомитися з інформацією про охорону довкілля, пов’язаною з цим виробом, а також
дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/werecycle або відвідайте з мобільного
пристрою веб-сторінку nokia.mobi/werecycle.

Символ перекресленої корзини з колесами

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що
після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо
від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несортованими
міськими відходами. Щоб отримати детальну інформацію про позначки щодо охорони довкілля, які містяться на виробі,
перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/ecodeclaration.

Авторські права та інші примітки

© 2010 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та логотип Nokia Original Accessories є товарними знаками або зареєстрованими товарними
знаками Nokia Corporation.

/Видання 1.0 UK
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