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Nokia MD-3 מוזיקה רמקולי
בעת  גבוהה איכות שמע MD-3 מאפשרים קומפקטיים סטריאו רמקולי

או מכשיר  Nokia התואם שלך טלפון באמצעות לרדיו, או למוזיקה האזנה
הרמקולים).  בבסיס (שנמצא מ"מ 3.5 שמע מחבר בעלי שמע. הרמקולים

ברמקולים. קרא גם את לפני השימוש זה מדריך למשתמש בקפידה קרא
בטיחות על מידע חיוני שמספק שברשותך, של הטלפון למשתמש המדריך

התואם. הרחק מכשיר השמע של למשתמש המדריך או את ותחזוקה,
קטנים. ילדים של יד מהישג ההעשרה ואביזרי האביזרים כל את

מטענים
זה זה. מכשיר למכשיר לפני חיבורו מטען כל הדגם של מספר את בדוק

.AC-4 ממטען זרם אספקת מקבל כשהוא לשימוש נועד
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 Nokia ידי שאושרו על במטענים השתמש רק אזהרה!  
באביזרים זה. שימוש ספציפי העשרה באביזר לשימוש

ועלול אחריות, או לתפוגת כל אישור לגרום עלול אחרים
מסוכן.  להיות

כלשהו, אחוז העשרה אביזר של החשמל אספקת כבל את כשאתה מנתק
בכבל. ולא ומשוך, בתקע

התאמה לפני שימוש
 AC-4 מטען באמצעות AA או סוללות ידי על הרמקולים את להזין אפשר

בעת  את הסוללות. טוען AC-4 אינו שהמטען לב באריזה. שים שכלול
אלקליין. סוללות על מומלץ בסוללות, שימוש

הסוללות מכסה בית את פתח מסוללות, בזרם את הרמקולים להזין כדי
לבית הכנס את הסוללות תפסים, שני על לחיצה הרמקולים על ידי שבגב
הרמקולים המכסה בלחיצה. כאשר את המסומן, וסגור הסוללות בכיוון
על נזק למנוע הסוללות כדי את להסיר יש תקופה ארוכה, בשימוש אינם

מהן. נזילה ידי
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שקע אל המטען את חבר ,AC-4 מטען עם ברמקולים להשתמש כדי
הרמקולים. שבגב המחבר אל חבר המטען כבל ואת בקיר, החשמל

השימוש ברמקולים
כבל את חבר שמע, מכשיר הטלפון או אל אל הרמקולים לחיבור

מתאמי עם ברמקולים להשתמש המחבר שבמכשיר. ניתן הרמקולים אל
את חבר ,Nokia מתאם ברמקולים עם להשתמש Nokia תואמים. כדי

למתאם. חבר הרמקול כבל ואת למכשיר המתאם

בראש שנמצא ההפעלה על מתג לחץ את הרמקולים, לכבות או להפעיל כדי
ירוק. בצבע מאירה הנורית מופעלים, הרמקולים הרמקולים. כאשר

שבראש הרמקולים. אם בסליידר השתמש הקול, עוצמת לכוון את כדי
הסוללות. את החלף מדי, נמוכה הרמקולים של השמע עוצמת



עברית

טיפול ותחזוקה
הולם. ההצעות טיפול ומחייב בקפידה ויוצר תוכנן שברשותך המכשיר

האחריות. תסייענה לך לשמור על תנאי הבאות

הנוזלים סוגי וכל לחות יבש. רטיבות, יישאר שהמכשיר הקפד •
חשמליים.  מעגלים של לשיתוק שיגרמו מינרלים להכיל עלולים

לחלוטין. להתייבש לו נרטב, הנח שברשותך המכשיר אם

ומלוכלכים.  מאובקים באזורים מאחסונו או במכשיר משימוש הימנע •
להיפגם. עלולים שבו האלקטרוניים והרכיבים הנעים החלקים

גבוהות חמים. טמפרטורות מאחסון המכשיר במקומות הימנע •
אלקטרוניים, לפגום מכשירים של חייהם אורך את עלולות לקצר

מסוימים. פלסטיים חלקים ולהתיך בסוללות

חוזר קרים. כשהמכשיר מאחסון המכשיר במקומות הימנע •
במעגלים ולפגום לחות בתוכו להצטבר עלולה רגילה, לטמפרטורה

אלקטרוניים.
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לגרום עלול מדי אגרסיבי אותו. טיפול תנער ואל המכשיר את תפיל אל •

המכשיר. בתוך עדינה ומכניקה אלקטרוניים מעגלים של לשבירה

ניקוי  בחומרי חזקים, בכימיקלים המכשיר לניקוי תשתמש אל  •
בדטרגנטים חזקים. ממיסים או

הנעים החלקים את להדביק עלול המכשיר. צבע את תצבע אל •
ולמנוע הפעלה נאותה.

המורשה למוקד השירות אותה מסור כשורה, אינו פועל המכשיר אם
לתיקון. אליך הקרוב

הצהרת התאמה
ולתנאים  המחייבות לדרישות MD-3 תואם כי המוצר מצהירה בזאת

ניתן ההתאמה הצהרת של EC/1999/5. עותק בהנחיה אחרים רלוונטיים
.http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity בכתובת למצוא
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השלכה
התיעוד  על המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, המיחזור סל  

מוצרי כל של שבתום חייהם נועד להזכיר האריזה, על או
להעביר יש והאלקטרוניקה, הסוללות והמצברים החשמל

תשליך האירופאי. אל האיחוד בתחומי לאיסוף נפרד אותם
לפח האשפה העירוני הרגיל. מוצרים אלה

לבריאות או לסביבה אפשרי נזק למנוע כדי לאיסוף המוצרים את החזר
חוזר שימוש כדי לקדם לא מבוקרת, וגם השלכת אשפה בשל הציבור

רשויות אצל קמעונאי המוצר, זמין על איסוף חומרים. מידע במשאבי
עיין נוסף, למידע .Nokia של המקומי הנציג אצל או יצרנים האשפה, איסוף
למדינה) ספציפי במידע (או המוצר של הסביבה איכות על השמירה בהצהרת

.www.nokia.com באתר
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שמורות. הזכויות Nokia 2007 ©. כל

רשומים  מסחריים סימנים ו-Nokia Connecting People הם Nokia
חברות, ושל מוצרים של אחרים שמות .Nokia Corporation של

שמות מסחריים או מסחריים סימנים להיות עשויים המוזכרים להלן,
להם. המיוחסים הבעלים של




