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SUOMI
Nokia musiikkikaiuttimet MD-3
MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia 
tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. 
Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin (kaiuttimien alaosassa).

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää kaiuttimia. Lue 
myös puhelimen käyttöopas, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja 
huolto-ohjeita, tai yhteensopivan äänilaitteen käyttöopas. Pidä kaikki 
lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Laturit
Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. 
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi laturin AC-4 kanssa.

Varoitus! Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on 
hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. 
Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta 
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hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla 
vaarallista. 

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä 
johdosta.

Alkuvalmistelut
Kaiuttimet voivat saada virtansa kolmesta AA-paristosta tai kaiuttimien 
mukana toimitetusta AC-4-laturista. Huomaa, ettei AC-4-laturilla voi 
ladata paristoja. Jos käytät paristoja, on suositeltavaa käyttää 
alkaliparistoja.

Jos käytät kaiuttimia paristovirralla, asenna paristot seuraavasti: avaa 
kummankin kaiuttimen takana oleva paristokotelon kansi painamalla 
kahta salpaa, aseta paristot paikalleen paristokotelossa olevien 
merkintöjen mukaisesti ja sulje paristokotelon kansi työntämällä se 
paikalleen. Jos kaiuttimet ovat pitkään käyttämättä, poista paristot niiden 
vuotojen aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi.
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Jos käytät kaiuttimia AC-4-laturilla, kytke laturi pistorasiaan ja kytke 
laturin kaapeli kaiuttimien takana olevaan liittimeen.

Kaiuttimien käyttäminen
Liitä kaiuttimet puhelimeen tai äänilaitteeseen kytkemällä kaiuttimien 
kaapeli laitteen liittimeen. Kaiuttimia voi käyttää yhteensopivien Nokian 
sovittimien kanssa. Jos haluat käyttää kaiuttimia Nokian sovittimen 
kanssa, kytke sovitin laitteeseen ja kaiutinkaapeli sovittimeen.

Kytke virta kaiuttimiin tai katkaise niistä virta painamalla kaiuttimien 
yläosassa olevaa virtanäppäintä. Kun kaiuttimiin on kytketty virta, vihreä 
merkkivalo palaa.

Voit säätää äänenvoimakkuutta kaiuttimien yläosassa olevalla 
liukusäätimellä. Jos kaiuttimien äänenvoimakkuus heikkenee liikaa 
käytettäessä paristovirtaa, vaihda paristot.
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Huolto-ohjeita
Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. 
Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää 
mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, 
anna sen kuivua kokonaan.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen 
liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat 
lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja 
paristoja sekä taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila 
palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka 
saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
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• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi 

vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita 
laitteen puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä 
toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen.

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten, että MD-3-tyyppinen laite on direktiivin 
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin 
muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta 
on kopio Web-osoitteessa 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
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Hävittäminen 
Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty 
jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että 
Euroopan unionin alueella kaikki elektroniset tuotteet, paristot 
ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on 
käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää 
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauta tuotteet keräyspisteeseen valvomattomasta jätteiden 
hävittämisestä johtuvien ympäristö- tai terveyshaittojen ehkäisemiseksi 
ja materiaalien jatkuvan uudelleenkäytön edistämiseksi. Keräykseen 
liittyviä tietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta 
paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja 
Nokian paikallisilta edustajilta. Lisätietoja on tuotteen 
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ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa 
WWW-osoitteessa www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä 
tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten 
nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.


