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tioni registreeritud 

6 saate oma 
st muusikat kuulata, 
mm AV-pistik. 

hendiga. Lugege ka 
ühendada, kuna see 
idke kõik tarvikud ja 
© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corpora
kaubamärgid.

Sissejuhatus
Õnnitleme teid ostu puhul. Nokia minikõlaritega MD-
ühilduvast mobiiltelefonist või muust muusikaseadme
nautides väga kvaliteetset heli. Kõlaritel on Nokia 3,5 
Kõlarite juhe töötab FM-raadio antennina.

Enne kõlarite kasutamist tutvuge käesoleva kasutusju
selle seadme kasutusjuhendit, millega soovite kõlari 
võib sisaldada vajalikku ohutus- ja hooldusteavet. Ho
lisaseadmed väikelaste käeulatusest eemal.
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e vahel võib tekkida 
uid magnetilisi 
vestatud teave võib 

aljuhääldid (1), 
vabastusnupp (3), 

tareisüvendi kaane 
gevalt kõlarikaabli 
ge kinnitatud must 
i, nagu näidatud 
setage kaas nii, et 
Kõlar sisaldab magnetdetaile. Kõlari ja metallesemet
magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega m
infokandjaid kõlari vahetus läheduses, kuna neile sal
kustuda.

Osad
Kõlarid sisaldavad järgmisi, tiitellehel näidatud osi: v
patareisüvendi kaane avamisõnarus (2), kõlarikaabli 
kõlarikaabli pool (4), audiopistik (5).

Patareide paigaldamine
Kõlarid saavad toidet neljast AAA-tüüpi patareist. Pa
avamiseks asetage pöial õnarusse ja lükake kaant tu
suunas. Patareide paigaldamisel asetage kõlarite kül
lint üle patareisüvendi, seejärel sisestage patareid ni
süvendi skeemil. Patareisüvendi kaane sulgemiseks a
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 sakid kõlari 
lt valjuhääldi poole. 

ja tõmmake 

älja, et vältida 
atareid hakkavad 

e ja tõmmake 

lel on Nokia 3,5 mm 

lel on Nokia 2,5 mm 
iis ühendage 
selle õnarus jääb valjuhääldi poole, paigutage kaane
vastavaisse süvendeisse ja lükake kaant ettevaatliku

Patareide eemaldamiseks avage patareisüvendi kaas 
patareide väljavõtmiseks linti.

Kui te kõlareid pikka aega ei kasuta, võtke patareid v
seadme kahjustamist lekkivate patareide poolt. Kui p
tühjaks saama, vilgub oran¾ märgutuli.

Kõlarite kasutamine
Lükake kõlarikaabli vabastusnuppu audiopistiku pool
kõlarikaabel välja.

Kõlarite ühendamiseks ühilduva Nokia seadmega, mil
AV-pesa, ühendage audiopistik sellesse pessa.

Kõlarite ühendamiseks ühilduva Nokia seadmega, mil
AV-pesa, ühendage seadmega adapter AD-52 ning s
audiopistik adapteriga.
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ga või pleieriga), 
eadmega adapter 

lge märgutuli. 
uli kustub.

ugevusnuppe. Kui 
.

kõlarikaabel poolile, 
, nii et audiopistik 

tõttu tuleb seda ka 
da seadmele antud 
Kõlarite ühendamiseks ühilduva seadmega (nt arvuti
millel on standardne 3,5 mm audiopesa, ühendage s
AD-63 ning siis ühendage audiopistik adapteriga.

Kõlarite sisselülitamiseks avage liigendosa. Süttib va
Kõlarite väljalülitamiseks sulgege liigendosa. Märgut

Helitugevuse seadmiseks kasutage oma seadme helit
kõlarite heli muutub liiga nõrgaks, vahetage patareid

Kõlarite kaasaskandmiseks sulgege liigendosa, kerige 
pange kaabel pooli sälku ja lükake pool kõlarite sisse
jääb väljapoole.

Hooldus ja korrashoid
Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, see
korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilita
garantiid.
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likud sisaldavad 
me. Kui seade saab 

äärdunud kohtades. 
elemente.

 võib lühendada 
sulatada või 

maaltemperatuurini 
kus, mis kahjustab 

a. Seadmega 
si elektronskeeme ja 

elisi kemikaale ega 
• Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vede
mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskee
märjaks, laske sel täielikult ära kuivada.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja m
See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonika

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur
elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning 
deformeerida plastdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade nor
soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniis
elektronskeeme.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet mah
hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemi
mehaanikat.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoim
puhastus- või pesemisvahendeid.
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liikuvate osade 

itatud 

l, raamatus või 
ad elektri- ja 
b viia spetsiaalsesse 
du riikides ja teistes 
id. Ärge visake neid 

ele.

unkti, aitate vältida 
sa materiaalsete 
umispunktide kohta 
tevõtetest, 
• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme 
vahele ja takistada selle tööd.

Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima vol
teeninduskeskuse poole.

Kasutuselt kõrvaldamine
Läbikriipsutatud prügikasti märk teie toote
pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatav
elektroonikaseadmed, patareid ja akud tule
kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Lii

riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteem
tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimis

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumisp
jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaa
ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kog
saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitluset
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tetest või oma 
klaratsiooni või 
seks lugege vastava 
rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõ
kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökode
kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmi
riigi teavet aadressilt www.nokia.com.


