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Minidifuzoare Nokia MD-4
Când ascultaþi muzicã sau la radio pe telefonul Dvs
sau pe un alt aparat audio, aceste compacte difuzoa
înaltã calitate a sunetului. Difuzoarele dispun de un
stereo de 3,5 mm.

Înainte de a utiliza difuzoarele, citiþi cu atenþie ace
utilizatorului. Citiþi ºi ghidul utilizatorului pentru te
care furnizeazã informaþii importante privind sigura
sau ghidul utilizatorului pentru aparatul Dvs. audio 
nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.

Instalarea bateriilor
Difuzoarele sunt alimentate de patru baterii AAA. Se
alcaline. Pentru a instala bateriile câte douã, scoate
compartimentului de baterii prin glisare în directia 
de pe partea exterioarã a fiecãrui difuzor, aºezaþi ba
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a utiliza difuzoarele 
l la aparat ºi cablul 

e pornire, poziþionat 
u articulaþie. 
compartiment în modul indicat ºi închideþi apoi cap
direcþie inversã. Dacã difuzoarele nu sunt utilizate p
îndelungatã de timp, scoateþi bateriile pentru a evit
defecþiunii ca urmare a scurgerilor din acestea.

Utilizarea difuzoarelor
Puteþi utiliza difuzoarele pliate sau nu (de exemplu,
V). Plierea difuzoarelor este utilã în cazul transportã
Difuzoarele pot fi depãrtate pânã la aproximativ 180
difuzoarele pentru a le deschide mai mult.

Pentru a conecta difuzoarele la telefon sau la un ap
introduceþi cablul difuzoarelor în conectorul aparat
fi utilizate cu adaptoare compatibile Nokia. Pentru 
cu un adaptor Nokia compatibil, conectaþi adaptoru
difuzorului la adaptor.

Pentru a porni difuzoarele, deplasaþi comutatorul d
în interiorul difuzoarelor deschise, cãtre marginea c
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Indicatorul luminos de culoare verde se aprinde. Pen
difuzoarele, deplasaþi comutatorul de pornire în dire
difuzoarele. Indicatorul luminos se stinge.

Pentru a regla volumul, utilizaþi comenzile pentru v
Dvs. audio. Dacã nivelul sonor al difuzoarelor scade

Pentru a transporta difuzoarele, pliaþi-le ºi introduc
furnizat cu produsul.  

Îngrijire ºi întreþinere
Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã,
cu grijã. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respec
acordare a garanþiei.

• Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Precipitaþiile,
tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine sub
corodeazã circuitele electronice. Dacã aparatu
sã se usuce complet.
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• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu
murdãrie. Pãrþile sale mobile ºi componentele e
deteriora.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. Te
pot scurta viaþa dispozitivelor electronice, pot 
ºi pot deforma sau topi anumite componente d

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Câ
temperaturã normalã, umezeala poate forma c
acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite e

• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l loviþi ºi nu-
Manipularea durã poate deteriora circuitele ele
elementele de mecanicã finã.

• Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi pr
concentrate, solvenþi de curãþare sau detergen
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• Nu vopsiþi aparatul. Vopseaua poate bloca pies
împiedica funcþionarea corespunzãtoare.

Dacã produsul nu funcþioneazã corespunzãtor, duce
apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþi

DECLARAÞIE DE CONFORMITATE
Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declarã cã ace
respectã cerinþele esenþiale ºi alte prevederi relevan
1999/5/CE. O copie a declaraþiei de conformitate po
pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.
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Evacuarea 
Simbolul coº de gunoi barat pe un produs, 
pe ambalaj indicã faptul cã, în interiorul U
toate produsele electrice ºi electronice, bat
se vor colecta separat la sfârºitul ciclului d
aceste produse la gunoiul municipal nesor

Predaþi produsele în centrele de colectare pentru a îm
mediului ºi vãtãmãrile corporale provocate de evacu
deºeurilor ºi pentru a promova reutilizarea durabilã a
Informaþiile despre colectare le puteþi obþine de la d
produsului, de la autoritãþile locale de salubritate, d
naþionale pentru controlul producãtorilor ºi de la re
Nokia. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi de
produsului sau informaþiile specifice þãrii Dvs. la ww
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