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ekisteröityjä 

 MD-6 voit 
sta tai 
aiuttimissa on 
yös FM-radion 

ttää kaiuttimia. Lue 
ka sisältää tärkeitä 
© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n r
tavaramerkkejä.

Johdanto
Onnittelut ostoksesi johdosta. Nokia minikaiuttimilla
kuunnella musiikkia yhteensopivasta matkapuhelime
musiikkilaitteesta ja nauttia laadukkaasta äänestä. K
Nokian 3,5 mm:n AV-pistoke. Kaiutinkaapeli toimii m
antennina.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käy
myös kaiuttimiin kytkettävän laitteen käyttöopas, jo
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 ja -varusteet poissa 

t saattavat vetää 
tteja tai muita 

koska niille 

t: Kaiutinelementit 
 (2), kaiutinkaapelin 
stoke (5).

vaa paristokotelon 
llä kantta lujasti 
nsin kaiuttimiin 
a paristot paikalleen 
turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Pidä kaikki lisälaitteet
pienten lasten ulottuvilta.

Jotkin kaiuttimien osat ovat magneettisia. Kaiuttime
puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokor
magneettisia tallennusvälineitä kaiuttimien lähellä, 
tallennetut tiedot voivat hävitä.

Osat
Kaiuttimissa on seuraavat otsikkosivulla näkyvät osa
(1), syvennys paristokotelon kannen avaamista varten
vapautuskytkin (3), kaiutinkaapelin kela (4) ja äänipi

Paristojen asentaminen
Kaiuttimet saavat virtansa neljästä AAA-paristosta. A
kansi asettamalla peukalo syvennykseen ja työntämä
kaiutinkaapelia kohti. Kun asennat paristoja, aseta e
kiinnitetty musta nauha paristokotelon poikki ja aset
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 paristokotelon 
inelementtejä kohti, 
taaviin aukkoihin ja 

osta paristot 

tot niiden vuotojen 
ta alkaa loppua 

tta kohti ja kelaa 

 varustettuun 
aitteessa olevaan 
kotelossa olevien merkintöjen mukaisesti. Kun suljet
kannen, aseta kansi niin, että syvennys osoittaa kaiut
sijoita kannessa olevat salvat kaiuttimissa oleviin vas
liu'uta kantta varovasti kohti kaiutinelementtejä. 

Kun otat paristot pois, avaa paristokotelon kansi ja n
kotelosta vetämällä nauhasta.

Jos kaiuttimet ovat pitkään käyttämättä, poista paris
aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. Kun paristois
virta, oranssi merkkivalo vilkkuu.

Kaiuttimien käyttäminen
Liu'uta kaiutinkaapelin vapautuskytkintä äänipistoke
kaiutinkaapeli auki.

Jos kytket kaiuttimet Nokian 3,5 mm:n AV-liittimellä
yhteensopivaan Nokia-laitteeseen, liitä äänipistoke l
liittimeen.
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 varustettuun 
mitettu 
.

arustettuun 
en tai 
-sovitin laitteeseen 

oinen merkkivalo 
kivalo sammuu.

kkuussäätimillä. Jos 
a paristot.

iutinkaapeli, aseta 
timien sisälle niin, 
Jos kytket kaiuttimet Nokian 2,5 mm:n AV-liittimellä
yhteensopivaan Nokia-laitteeseen, kytke mukana toi
AD-52-sovitin laitteeseen ja äänipistoke sovittimeen

Jos kytket kaiuttimet 3,5 mm:n vakioääniliittimellä v
yhteensopivaan laitteeseen (esimerkiksi tietokoneese
musiikkisoittimeen), kytke mukana toimitettu AD-63
ja äänipistoke sovittimeen.

Kytke kaiuttimiin virta avaamalla saranoitu pää. Valk
syttyy. Katkaise virta sulkemalla saranoitu pää. Merk

Voit säätää äänenvoimakkuutta laitteen äänenvoima
kaiuttimien äänenvoimakkuus heikkenee liikaa, vaihd

Kun kuljetat kaiuttimia, sulje saranoitu pää, kelaa ka
kaapeli kelassa olevaan aukkoon ja työnnä kela kaiut
että äänipistoke jää kelan ulkopuolelle.
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äsitellä huolellisesti. 
suojasi.

at sisältää 
jä. Jos laite kastuu, 

essa paikassa. Sen 
t vahingoittua.

lämpötilat voivat 
taa akkuja ja 
oveja.

en lämpötila 
 kosteutta, joka 
Huolto-ohjeita
Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee k
Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuu

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voiv
mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piire
anna sen kuivua kokonaan.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likais
liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voiva

• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat 
lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoit
paristoja sekä taivuttaa tai sulattaa tiettyjä mu

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitte
palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua
saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
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inen käsittely voi 
kaanisia osia.

hdistusaineita 

at osat ja estää sitä 

ettuun 

aukseen merkitty 
koittaa, että kaikki 
ja akut on 
n tuote on käytetty 
nionin aluetta ja 
• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakoura
vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienome

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai pu
laitteen puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuv
toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuut
huoltoliikkeeseen.

Hävittäminen
Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakk
jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tar
sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot 
toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, ku
loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan u
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t. Näitä tuotteita ei 
kkoon.

omatonta jätteiden 
ä. Lisätietoja saa 
aikallisilta 
ä ja Nokian 
co-Declaration) ja 
taisissa tiedoissa 
muita alueita, joissa on käytössä erilliset keräyspistee
saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen jou

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valv
hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttö
tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta p
viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöilt
paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (E
vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat maakoh
WWW-osoitteessa www.nokia.com.
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