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Nokia Mini Hoparlör MD-4
Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda ve
müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi 
3.5-mm'lik stereo ses fiþi vardýr.

Hoparlörleri kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzu
Telefonunuz için önemli güvenlik ve bakým bilgilerin
kýlavuzunu veya uyumlu ses cihazý için kullaným kýla
Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý küçük çocuklarýn er

Pilleri takma
Hoparlörler 4 AAA pil kullanýr. Alkalin piller önerilir.
takmak için, pil kapaðýný oklarla gösterilen hoparlörü
kaydýrýn, pilleri gösterildiði þekilde pil bölmesine yer
kapaðýný ters yönde kaydýrarak kapatýn. Hoparlörler 
kullanýlmadýðýnda, pil akmasýndan kaynaklanacak h
pilleri çýkartýn.
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Hoparlörleri kullanma
Hoparlörleri birlikte katlanmýþ halde veya katlanmad
V þeklinde) kullanabilirsiniz. Hoparlörler katlandýðýn
uygun olur. Hoparlörler yaklaþýk 180 dereceye kadar
Hoparlörleri daha fazla açmak için zorlamayýn.

Hoparlörleri telefona veya ses cihazýna baðlamak iç
kablosunu cihazdaki konektöre takýn. Hoparlörler uy
adaptörleriyle kullanýlabilir. Hoparlörleri Nokia adap
için, adaptörü cihaza, hoparlör kablosunu da adaptö

Hoparlörleri açmak için, katlanmýþ olmayan hoparlö
açma/kapatma düðmesini menteþeli köþeye doðru k
gösterge ýþýðý yanar. Kapatmak için, açma/kaptama d
kaydýrýn veya hoparlörleri kapalý olarak katlayýn. Gö

Sesi ayarlamak için, ses cihazýnýzdaki ses tuþu kontr
Hoparlörlerin ses düzeyi çok düþükse, pilleri deðiþtir

Hoparlörleri taþýmak için, katlayýn ve saðlanan kýlýfa
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Bakým ve onarým
Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli
Aþaðýdaki öneriler cihazýnýzýn garanti kapsamýnda k
saðlayacaktýr.

• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve h
buharý, elektronik devrelere zarar verebilecek m
Cihazýnýz ýslanýrsa, tamamen kurumasýný bekley

• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve sak
parçalarý ve elektronik bileþenleri zarar görebili

• Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcakl
cihazlarýn kullaným ömrünü kýsaltabilir, batarya
ve bazý plastik parçalarý eðebilir veya eritebilir.

• Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar 
ulaþtýðýnda, cihazýn içinde elektronik devre kar
verebilecek nem oluþabilir.
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• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sall
kullanýmý, iç devre kartlarýna ve hassas mekani
verebilir.

• Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizlem
kuvvetli deterjanlar kullanmayýn.

• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn ya
olabilir ve bu parçalarýn doðru çalýþmasýný enge

Ürün düzgün çalýþmýyorsa, en yakýn yetkili servise g

UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-4 ürününün D
kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uy
eder. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný http://www.n
declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz
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Elinizde bulunan üründe, basýlý malzemede
üzerinde çarpý iþareti bulunan tekerlekli çö
Avrupa Birliði dahilinde tüm elektrikli ve e
batarya ve akümülatörlerin, kullaným ömü
ayrý bir atýk toplama birimine atýlmasý gere
ürünleri ayrýmý yapýlmamýþ diðer belediye 
atmayýn.

Ürünleri, kontrolsüz atýklarýn çevreye veya insan saðl
önlemek ve maddi kaynaklarýn sürdürülebilir yenide
desteklemek için atýk toplama birimine atýn. Atýk top
perakende satýcýlarýndan, yerel atýk toplama yetkilile
denetleme kuruluþlarýndan veya yerel Nokia temsilc
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