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Nokia Music Speakers MD-3
Pengeras suara stereo MD-3 ini menawarkan audio 
sewaktu Anda mendengarkan musik atau radio pada
perangkat audio yang kompatibel. Pengeras suara dil
stereo 3,5 mm (ada di bagian bawah pengeras suara
AD-15 atau AD-50 yang disediakan, pengeras suara
ke telepon Nokia yang kompatibel, yang dilengkapi d
PortTM atau ke perangkat yang kompatibel, yang dile
konektor audio 2,5 mm.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum men
suara. Baca juga buku petunjuk telepon Anda yang b
penting tentang keselamatan dan pemeliharaan, ser
perangkat audio yang kompatibel. Jauhkan semua ak
tambahan dari jangkauan anak-anak.



n dengan perangkat 
an daya dari pengisi 

ya yang diakui oleh 
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n, pegang dan cabut 

tau pengisi daya AC-
pengsi daya AC-4 
 baterai, disarankan 
Pengisi daya (charger)
Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunaka
ini. Perangkat ini dimaksudkan untuk digunakan deng
daya AC-4 .

Peringatan! Gunakan hanya pengisi da
Nokia untuk penggunaan dengan peran
Penggunaan jenis lainnya dapat memba
atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Untuk melepas kabel sambungan perangkat tambaha
steker, bukan kabelnya.

Persiapan
Pengeras suara ini dapat diaktifkan oleh baterai AA a
4 yang sudah disediakan. Perlu diperhatikan bahwa 
tidak mengisi daya baterai. Jika Anda menggunakan
untuk menggunakan baterai alkaline.
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u perangkat audio, 
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ektor Pop-Port atau 
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Jika menggunakan pengeras suara dengan daya bat
memasang baterai, buka tutup baterai di bagian bel
suara dengan menekan dua katupnya, pasang batera
diindikasikan dalam wadah baterai lalu tutup kemba
dengan menekan pada tempatnya. Apabila pengeras
digunakan untuk jangka waktu lama, keluarkan bater
kerusakan akibat kebocoran baterai.

Untuk menggunakan pengeras suara dengan pengis
sambungkan pengisi daya ke stopkontak di dinding, 
pengisi daya dengan konektor di bagian belakang pe

Menggunakan pengeras suara
Untuk menghubungkan pengeras suara ke telepon ata
colokkan kabel pengeras suara ke dalam konektor pa
telepon atau perangkat audio dilengkapi dengan kon
konektor 2,5-mm, hubungkan adaptor AD-15 atau A
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ujan, kelembaban, 
ndung mineral yang 
masing) ke perangkat. Kemudian, hubungkan kabel p
adaptor.

Untuk menyalakan atau mematikan pengeras suara,
yang ada di bagian atas pengeras suara. Jika penger
menyala, lampu indikator warna hijau akan menyala

Untuk mengatur volume suara, gunakan batang ges
pengeras suara. Jika tingkat suara pengeras suara m
saat menggunakan daya baterai, ganti baterainya.

Perawatan dan pemeliharaan
Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan ka
ditangani secara benar. Saran berikut akan memban
ketentuan jaminan.

• Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air h
dan segala jenis cairan atau uap air dapat menga
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Ketika temperatur 
 dapat terbentuk di 
it elektronik.

r atau terguncang. 
an panel sirkuit 
akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektron
Anda terkena air, biarkan perangkat ini benar-b

• Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat
berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilep
elektronik mungkin akan rusak.

• Jangan simpan perangkat ini di tempat yang pa
yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai pe
merusak baterai dan melelehkan komponen yan
plastik.

• Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. 
kembali hangat (ke temperatur normal), uap air
dalam perangkat dan akan merusak panel sirku

• Jangan sampai perangkat ini terjatuh, terbentu
Penanganan yang tidak tepat dapat mematahk
internal dan komponen yang halus.
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• Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pem
keras untuk membersihkan perangkat.

• Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat me
komponen yang dapat dilepas dan menghamba
semestinya.

Jika produk ini tidak bekerja sebagaimana mestinya,
layanan resmi terdekat.
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