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NEDERLANDS
Nokia Music Speakers MD-3
De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit 
wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia 
telefoon of audioapparaat. De luidsprekers hebben een stereo 
audioaansluiting van 3,5 mm (deze bevindt zich aan de onderkant van de 
luidsprekers).

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de 
luidsprekers gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding van de telefoon, 
waarin belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie staat, of de 
gebruikershandleiding van het compatibele audioapparaat. Houd alle 
accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

Laders
Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit 
apparaat gebruikt. Het apparaat is bedoeld voor gebruik met de lader 
AC-4 als voedingsbron.
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Waarschuwing! Gebruik alleen laders die door Nokia zijn 
goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Het gebruik van 
alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen 
vervallen en kan gevaarlijk zijn. 

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

Instellen voor gebruik
De luidsprekers werken met drie AA-batterijen of de meegeleverde lader 
AC-4. Houd er rekening mee dat de batterijen met de AC-4-oplader niet 
worden opgeladen. Als u batterijen gebruikt, wordt het gebruik van 
alkalinebatterijen aanbevolen.

Voor het plaatsen van de batterijen opent u het batterijklepje aan de 
achterkant van de luidsprekers door op de twee palletjes te drukken. 
Plaats de batterijen op de aangegeven wijze in het batterijvak en sluit het 
batterijklepje door het in de juiste positie te duwen. Als u de luidsprekers 
langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen om schade door 
lekkage van de batterijen te voorkomen.
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Als u de luidsprekers met de AC-4-lader wilt gebruiken, sluit u de lader 
aan op een stopcontact en sluit u de kabel van de lader aan op het 
aansluitpunt aan de achterkant van de luidsprekers.

De luidsprekers gebruiken
U sluit de luidsprekers aan op de telefoon of het audioapparaat door de 
kabel van de luidspreker in de connector op het apparaat te steken. De 
luidsprekers kunnen worden gebruikt met compatibele Nokia-adapters. 
Als u de luidsprekers wilt gebruiken met behulp van een Nokia-adapter, 
sluit u de adapter aan op het apparaat en de kabel van de luidspreker op 
de adapter.

U schakelt de luidsprekers in of uit door op de aan/uit-toets aan de 
bovenkant van de luidsprekers te drukken. Als de luidsprekers zijn 
ingeschakeld, brandt het groene indicatorlampje.

U stelt het volume in met de schuif aan de bovenkant van de luidsprekers. 
Als bij het gebruik van batterijen het geluidsniveau van de luidsprekers te 
laag wordt, moet u de batterijen vervangen.
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Verzorging en onderhoud
Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap 
en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen 
om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten 
vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van 
elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch 
nat, laat het dan volledig opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De 
bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen 
beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge 
temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten 
bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen 
vervormen of smelten.
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• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het 

apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het 
apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen 
beschadigd kunnen raken.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het 
apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische 
schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke 
reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het 
apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Als het product niet goed werkt, neemt u contact op met het 
dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.
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CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel MD-3 in 
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante 
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de 
conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Verwijdering 
Het symbool van een doorgestreepte container op het product, 
de handleiding of de verpakking helpt u eraan herinneren dat 
binnen de Europese Unie alle elektrische en elektronische 
producten, batterijen en accu’s aan het einde van hun 
levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden 
aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone 
huisvuil.
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Breng de producten naar het inzamelpunt om mogelijke schade aan het 
milieu of de menselijke gezondheid ten gevolge van ongecontroleerde 
afvalverwijdering te voorkomen en om duurzaam hergebruik van 
materiaal te bevorderen. Informatie over de inzameling is beschikbaar bij 
de verkoper van het product, de lokale autoriteiten, nationale organisaties 
die verantwoordelijk zijn voor de productie, of de plaatselijke Nokia-
vertegenwoordiger. Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.nokia.com onder het product Eco-Verklaring of bij de landspecifieke 
informatie.
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