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EESTI
Nokia muusikakõlarid MD-3
Stereokõlarid MD-3 tagavad suurepärase helikvaliteedi ühilduva Nokia 
telefoni või muu heliseadmega muusika või raadio kuulamiseks. Kõlaritel 
on 3,5 mm stereosignaaliliidese pistik (asub kõlarite põhjal).

Lugege see kasutusjuhend enne kõlarite kasutamist hoolikalt läbi. Lugege 
läbi ka telefoni kasutusjuhend, kus on oluline ohutus- ja hooldusteave, 
ning ühilduva heliseadme kasutusjuhend. Hoidke kõik tarvikud ja 
lisaseadmed väikelaste käeulatusest eemal.

Laadijad
Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. 
Seade on määratud kasutamiseks laadijaga AC-4.

Hoiatus! Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks 
kiitnud just selle seadmega koos kasutamiseks. Vastasel 
korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja 
seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord. 
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Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Paigaldamine
Kõlareid võivad varustada toitega AA-tüüpi patareid või laadija AC-4. 
Võtke arvesse, et laadijaga AC-4 patareisid laadida ei saa. Patareide puhul 
soovitame kasutada leelispatareisid.

Kui kasutate kõlarite toiteallikana patareisid, avage nende paigaldamiseks 
patareihoidiku kate, mis asub kõlarite tagaküljel. Avamiseks vajutage 
kahte riivi. Asetage patareid hoidikusse õigetpidi, vastavalt tähistusele, 
ning sulgege hoidiku kate, lükates selle oma kohale tagasi. Kui te pikemat 
aega kõlareid ei kasuta, võtke patareid välja, et vältida patareide 
võimalikust lekkest tingitud kahjustusi.

Kõlarite kasutamiseks laadijaga AC-4 ühendage laadija vooluvõrgu 
pistikupessa ja laadija juhe kõlarite tagaküljel asuvasse ühenduspessa.
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Kõlarite kasutamine
Kõlarite ühendamiseks telefoni või mõne heliseadmega ühendage kõlarite 
juhe seadme ühenduspessa. Kõlareid saab kasutada ühilduvate Nokia 
adapteritega. Kõlarite kasutamiseks Nokia adapteriga ühendage adapter 
seadmega ja kõlarid adapteriga.

Kõlarite sisse- või väljalülitamiseks vajutage kõlarite ülaosas asuvat 
toitenuppu. Kui kõlarid on sisse lülitatud, põleb roheline märgutuli.

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage kõlarite ülaosas asuvat liugurit. 
Kui kõlarite heli muutub liiga vaikseks, vahetage patareid välja.

Hooldus ja korrashoid
Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka 
korralikult hoida. Soovituste täitmine aitab säilitada seadmele antud 
garantiid.
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• Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad 

mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade 
saab siiski märjaks, laske sel täielikult kuivada.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud 
kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada 
elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või 
deformeerida plastdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini 
soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab 
elektronskeeme.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega 
hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja 
mehaanikat.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega 
puhastus- või pesemisvahendeid.
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• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade 

vahele ja takistada selle tööd.

Kui toote töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud 
teeninduskeskuse poole.

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme MD-3 vastavust 
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele 
teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of 
Conformity) koopia leiate aadressilt 
http: // www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
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Kõrvaldamine 
Tootel, sellega kaasnevatel trükistel või toote pakendil olev 
läbikriipsutatud prügikasti märk tuletab teile meelde, et 
Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse 
kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, 
mis ei kuulu sorteerimisele.

Kandes hoolt käesoleva toote korrektse hävitamise eest väldite võimalikke 
kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ning aitate kaasa 
loodusressursside säästvale kasutamisele. Teavet toote tagastamise kohta 
saate toote edasimüüjalt, kohalikust prügikäitlusettevõttest, tootja 
vastutusega tegelevatest organisatsioonidest ning kohalikust Nokia 
esindusest. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat 
ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil www.nokia.com.
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