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MD-4 Nokia mini hangszórók
E kompakt sztereó hangszórók kiváló hangminõsége
kompatibilis Nokia készüléken vagy más audiokészü
vagy rádióhallgatás közben. A hangszórók 3,5 mm-e
audiocsatlakozóval rendelkeznek.

A hangszórók használata elõtt figyelmesen olvassuk
útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmut
biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz
tanulmányozzuk át a kompatibilis audiokészülék fel
kézikönyvét is. Minden tartozékot tartsunk kisgyerm

Az elemek behelyezése
A hangszórók négy AAA típusú elemmel mûködnek.
lehetõleg alkáli elemeket használjuk. Az elemek pár
behelyezéséhez csúsztassuk le az egyes hangszórók
található elemfedelet a nyíllal jelölt irányba, helyez
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 csatlakoztatásához 
A hangszórók 
ngszórók Nokia 
z adaptert az 

jtott hangszórók 
. A zöld jelzõfény 
tartóba a jelzett módon, és csúsztassuk vissza az ele
hangszórókat hosszabb ideig nem használjuk, távolí
egy esetleges elemfolyás okozta károk elkerülése ér

A hangszórók használata
A hangszórókat összehajtva vagy kihajtva (például V
használhatjuk. A hangszórók összehajtott állapotba
hordhatók. A hangszórók nagyjából 180 fokos szögb
próbáljuk ennél jobban kihajtani azokat.

A hangszóró telefonhoz vagy auidokészülékhez való
dugjuk a hangszóró vezetékét a készülék aljzatába. 
kompatibilis Nokia adapterekkel használhatók. A ha
adapterrel történõ használatához csatlakoztassuk a
eszközhöz és a hangszórókábelt az adapterhez.

A hangszórók bekapcsolásához csúsztassuk el a kiha
belsõ részén található fõkapcsolót a csukló irányába
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A hangerõ beállításához használjuk az audiokészülé
szabályozóját. Ha a hangszórók hangereje nagyon le
ki az elemeket.

A hangszórókat csukott állapotban, a mellékelt tart

Kezelés és karbantartás
A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivite
gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segíte
megõrzésében.

• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pá
folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elekt
áramkörökben korróziót elõidézõ ásványi anyag
nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszár
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• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros
por károsíthatja a készülék mozgó és elektromo

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A ma
csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élet
károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja
megolvaszthatja a mûanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A nor
való felmelegedéskor a készülék belsejében lec
károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rá
bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat é
finommechanikát.

• A készüléket ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, il
mosószerekkel.

• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti
alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlan
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Ha a termék nem mûködne megfelelõen, forduljunk
márkaszervizhez.

MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az MD-4 jelû
megfelel az alapvetõ követelményeknek, valamint a
egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelõségi
példánya megtalálható a http://www.nokia.com/pho
declaration_of_conformity/ címen.
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Hulladékkezelés 
A terméken, a dokumentációban vagy a cs
található áthúzott, kerekes szemétgyûjtõta
jelenti, hogy az Európai Unión belül az ele
elektronikus eszközöket, az elemeket, vala
akkumulátorokat élettartamuk végén szele
juttatni. A terméktõl ne háztartási hulladé
meg.

Juttassuk vissza a terméket az erre a célra fenntarto
biztosítva, hogy a nem megfelelõ hulladékgazdálkod
környezet-, illetve emberi egészségkárosodást, valam
gyártási anyagok tartós újrafelhasználását. A begyû
a termék kereskedõjétõl, a helyi hulladékfelügyeleti
gyártói felelõsséget ellenõrzõ nemzeti szervezetektõ
képviseleten szerezhetünk. További információkért t
termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy ország
információit a www.nokia.com webhelyen.
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