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Introducere
Felicitãri pentru achiziþia fãcutã. Cu minidifuzoarele
asculta muzicã de pe telefonul mobil compatibil sau
pentru muzicã ºi vã puteþi bucura de o înaltã calitat
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blul difuzorului are 

a utiliza difuzoarele. 
taþi difuzoarele. 
treþinere.

u lãsaþi aparatul ºi 

te la începutul 
 (2), capac 
n de pornire/
ã de deschidere 

ibil ca materialele 
de credit sau alte 
dispun de un conector audio standard de 3,5 mm. Ca
ºi rol de antenã radio FM.

Citiþi cu atenþie acest ghid al utilizatorului înainte de 
Citiþi ºi ghidul utilizatorului aparatului la care conec
Acesta oferã importante informaþii de siguranþã ºi în

Produsul poate conþine piese de dimensiuni reduse. N
accesoriile la îndemâna copiilor mici.

Componente
Pãrþile componente ale difuzoarelor sunt cele indica
acestui ghid: indicator luminos (1), elemente difuzor
baterie (3), cablu difuzor cu conector audio (4), buto
oprire (5), bobinã pentru cablul difuzorului (6) ºi clem
a capacului bateriei (7).

Unele pãrþi ale difuzoarelor sunt magnetice. Este pos
metalice sã fie atrase de difuzoare. Nu aºezaþi cãrþi 
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ratului, deoarece 

siþi numai baterii 
i-l folosind clema. 
entul respectiv în 

roduceþi clemele de 
 ºi apãsaþi capacul 

imentului bateriilor 

de timp, scoateþi 
tualele scurgeri din 
suporturi magnetice de memorare în apropierea apa
informaþiile stocate pe acestea ar putea fi ºterse.

Instalarea bateriilor
Difuzoarele sunt alimentate cu trei baterii AAA. Folo
alcaline. Pentru a deschide capacul bateriilor, ridicaþ
Pentru a instala bateriile, introduceþi-le în compartim
modul indicat. Pentru a închide capacul bateriilor, int
pe capac în fantele corespunzãtoare de pe difuzoare
spre difuzoare pentru a-l fixa în locaºul sãu. 

Pentru a scoate bateriile, deschideþi capacul compart
ºi scoateþi bateriile din compartimentul respectiv.

Dacã difuzoarele nu sunt utilizate pe perioade lungi 
bateriile pentru a evita deteriorãrile cauzate de even
acestea.
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zoarelor ºi 

patibil care este 
lt aparat compatibil 
ut cu o mufã audio 
mufa de pe aparatul 

patibil care este 
daptorul adecvat 

 la adaptor.

nire/oprire spre 
de. Pentru a le opri, 
catorul luminos se 
Utilizarea difuzoarelor
Ridicaþi conectorul audio din locaºul din spatele difu
desfãºuraþi cablul difuzorului.

Pentru a conecta difuzoarele la un aparat Nokia com
prevãzut cu o mufã Nokia AV de 3,5 mm sau la un a
(cum ar fi un calculator sau un music player) prevãz
standard de 3,5 mm, introduceþi conectorul audio în 
Dvs.

Pentru a conecta difuzoarele la un aparat Nokia com
prevãzut cu o mufã Nokia AV de 2,5 mm, conectaþi a
(dacã este disponibil) la aparat, iar conectorul audio

Pentru a porni difuzoarele, împingeþi butonul de por
dreapta. Indicatorul luminos de culoare albã se aprin
împingeþi butonul de pornire/oprire spre stânga. Indi
stinge.
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tate la un aparat 

 de pe aparat. 
chimbaþi bateriile 

onor moderat. 
idicat vã poate 

cablul ºi introduceþi 

care trebuie folosit 
aþi condiþiile de 
Pentru a asculta muzicã dacã difuzoarele sunt conec
compatibil, iniþiaþi redarea de muzicã de pe aparat.

Pentru a regla volumul, utilizaþi comenzile de volum
Dacã nivelul audio al difuzoarelor scade prea mult, s
difuzoarelor.

Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum s
Expunerea continuã la un volum sonor r
afecta auzul.

Pentru a lua difuzoarele cu Dvs., opriþi-le, înfãºuraþi 
conectorul audio în fanta de pe bobinã.

Îngrijire ºi întreþinere
Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, 
cu grijã. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respect
acordare a garanþiei.
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miditatea ºi alte 
tanþe care 
Dvs. se udã, scoateþi 
nainte de a le pune 

mult praf sau 
lectronice se pot 

peraturile ridicate 
efecta acumulatorii 
n material plastic.

d aparatul revine la 
ndens în interiorul 
ectronice.
• Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Precipitaþiile, u
tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine subs
corodeazã circuitele electronice. Dacã aparatul 
bateriile ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet î
la loc.

• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu 
murdãrie. Pãrþile sale mobile ºi componentele e
deteriora.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. Tem
pot scurta viaþa dispozitivelor electronice, pot d
ºi pot deforma sau topi anumite componente di

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Cân
temperaturã normalã, umezeala poate forma co
acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite el
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l scuturaþi. 
ctronice interne ºi 

duse chimice 
i puternici.

le mobile ºi poate 

i-l la cel mai 
.

us, pe documentaþie 
sele electrice ºi 
colecta separat la 
e aplicã în Uniunea 
isteme de colectare 
icipal nesortat.
• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l loviþi ºi nu-
Manipularea durã poate deteriora circuitele ele
elementele de mecanicã finã.

• Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi pro
concentrate, solvenþi de curãþare sau detergenþ

• Nu vopsiþi aparatul. Vopseaua poate bloca piese
împiedica funcþionarea corespunzãtoare.

Dacã produsul nu funcþioneazã corespunzãtor, duceþ
apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii

Evacuarea la deºeuri 
Simbolul coº de gunoi barat marcat pe un prod
sau pe ambalaj indicã faptul cã toate produ
electronice, bateriile ºi acumulatorii se vor 
sfârºitul ciclului de viaþã. Aceastã cerinþã s

Europeanã ºi în alte locaþii în care sunt disponibile s
separate. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul mun
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ntribuiþi la 
romovaþi refolosirea 
 colectare puteþi 
ile locale de 
rolul producãtorilor 
a Eco a produsului 
i produs scos din uz, 

.

Prin returnarea produselor la centrul de colectare co
împiedicarea evacuãrii necontrolate a deºeurilor ºi p
resurselor materiale. Informaþii mai detaliate despre
obþine de la distribuitorul produsului, de la autoritãþ
salubritate, de la organizaþiile naþionale pentru cont
ºi de la reprezentanþa localã Nokia. Pentru Declaraþi
sau pentru instrucþiuni referitoare la returnarea unu
accesaþi informaþiile specifice þãrii la www.nokia.com


