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Bevezetés
Gratulálunk a vásárláshoz! Az MD-8 Nokia minihang
hallgathatjuk a kompatibilis mobiltelefonról vagy ze
származó zenét, és élvezhetjük a kiváló minõségû ha
normál 3,5 mm-es audiocsatlakozóval rendelkeznek.
az FM-rádió antennájaként is szolgál.

A hangszórók használata elõtt figyelmesen olvassuk 
útmutatót. Szintén olvassuk el a készülékhez csatlak



MAGYAR

i és karbantartási 

ezeket 

 részekbõl állnak: 
 hangszórókábel az 
zórókábel 
 kinyitásához (7).

 vonzhatják a fémes 
rtyát vagy egyéb 

információk 
eszköz felhasználói útmutatóját. Ez fontos biztonság
útmutatókat tartalmaz.

A készülék apró alkatrészeket tartalmazhat. Tartsuk 
kisgyermekektõl távol.

A készülék részei
A hangszórók az útmutató elején lévõ ábrán látható
jelzõfény (1), hangszórók (2), akkumulátorfedél (3), a
audiocsatlakozóval (4), bekapcsológomb (5), a hangs
feltekercselésének helye (6), fül az akkumulátorfedél

A hangszórók egyes részei mágnesesek. A hangszórók
tárgyakat. Ne tartsunk a hangszórókhoz közel hitelká
mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt 
megsérülhetnek.
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Az akkumulátorok behelyezése
A hangszórók három AAA típusú akkumulátorral üze
elemeket használjon. Az akkumulátorfedél kinyitásáh
fül segítségével. Az akkumulátorok üzembe helyezés
azokat az akkumulátortartóban látható módon. Az a
bezárásához illesszük a fedél kampóit a hangszórón 
majd nyomjuk le a fedelet, amíg a helyén nem rögzü

Az akkumulátorok eltávolításához nyissuk ki az akku
emeljük ki az akkumulátorokat a tartóból.

Ha hosszú ideig nem használjuk a hangszórókat, akk
akkumulátorokat a szivárgás megelõzése érdekében.

A hangszórók használata
Emeljük ki az audiocsatlakozót a hangszórók hátuljá
mélyedésbõl, és tekerjük le a hangszórókábelt.
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A hangszórók 3,5 mm-es AV-csatlakozóval rendelkez
Nokia készülékhez vagy 3,5 mm-es audiocsatlakozóv
kompatibilis készülékhez (például számítógéphez vag
való csatlakoztatásához dugjuk az audiocsatlakozót 

A hangszórók 2,5 mm-es Nokia AV-csatlakozóval ren
kompatibilis Nokia készülékhez való csatlakoztatásáh
megfelelõ adaptert (ha kaptunk ilyet) a készülékbe é
audiocsatlakozót az adapterbe.

A hangszórók bekapcsolásához toljuk jobbra a bekap
A fehér jelzõfény bekapcsol. A kikapcsoláshoz toljuk 
bekapcsológombot. A jelzõfény kikapcsol.

Ha a hangszórókat csatlakoztattuk egy kompatibilis k
zenehallgatáshoz indítsuk el a lejátszást a készüléke

A hangerõ beállításához használjuk a készülék hange
hangszórók hangereje túl alacsonnyá válik, cseréljük
akkumulátorait.



MAGYAR

õvel hallgassunk. Ha 
ki magunkat, az 

pcsoljuk ki, tekerjük 
zót a tekercsen 

zés eredménye, és 
tenek a garancia 

ra és minden egyéb 
onikus 
okat. Ha a készülék 
zahelyezés elõtt 
.

Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hanger
folyamatosan nagy hangerõnek tesszük 
károsíthatja a hallásunkat.

Ha magunkkal akarjuk vinni a hangszórókat, akkor ka
fel a hangszórókábelt, és helyezzük az audiocsatlako
található mélyedésbe.

Kezelés és karbantartás
A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitele
gondos kezelést igényel. A következõ javaslatok segí
megõrzésében.

• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pá
folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektr
áramkörökben korróziót elõidézõ ásványi anyag
vizes lesz, vegyük ki az akkumulátorokat, és viss
várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad
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• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros,
A por károsíthatja a készülék mozgó és elektrom

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A mag
csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élett
károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja 
megolvaszthatja a mûanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A norm
való felmelegedéskor a készülék belsejében lecs
károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rá
bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat é
finommechanikát.

• A készüléket ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, ill
mosószerekkel.

• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti 
alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlan
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Ha a termék nem mûködne megfelelõen, forduljunk 
márkaszervizhez.

Hulladékkezelés 
A terméken, az útmutatóban vagy a csoma
áthúzott, kerekes szemétgyûjtõ-tartály szim
a figyelmet, hogy minden elektromos és ele
elemet és akkumulátort az élettartamuk vé

gyûjtõhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Eur
helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív 
A terméktõl ne közösségi/lakossági hulladékként sza

A szelektív hulladékgyûjtéssel megakadályozhatjuk a
hulladékkezelést, és elõsegíthetjük az alapanyagok ú
Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladé
helyi hatóságtól, a termelésért felelõs nemzeti hatós
helyi képviselõjétõl tudhatjuk meg. A termék környez
nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyûjtésér
információkat a www.nokia.com webhely országspec
találhatjuk meg.


