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Bevezetés

Az Nokia MD-11 minihangszóró használatával hallgathatjuk a kompatibilis
mobilkészülékről vagy zenelejátszóról származó zenét, és élvezhetjük a kiváló
minőségű hangot. A sztereó hanghatás érdekében egy második MD-11 hangszórót is
csatlakoztathatunk. A hangszóró normál 3,5 mm-es audiodugasszal rendelkezik. A
hangszórókábel FM-rádió-antennaként működik.

Figyelmeztetés:
A készülék apró alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Az eszköz részei

A hangszóró részei: hangszóróegység (1), bekapcsológomb (2), jelzőfény (3), 3,5 mm-
es audiocsatlakozó (4), hangszórókábel audiodugasszal (5), az elemtartó fedele és a
kábel feltekercselésének helye (6).

Az elemek behelyezése

1 Nyissuk fel az elemtartó fedelét, tekerjük le a hangszórókábelt, és húzzuk a fület a
nyíl irányába.

2 Tegyünk be három AAA típusú elemet az elemtartóba.
3 Az elemtartó fedelének lezárásához, igazítsuk a fedelet a hangszórókábelhez, és

toljuk a fedelet a helyére.

Ha hosszú ideig nem használjuk a hangszórót, akkor a szivárgás megelőzése érdekében
távolítsuk el az elemeket.
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A hangszóró használata

A hangszóró csatlakoztatása
1 Emeljük ki az audiocsatlakozót a hangszóró alján található mélyedésből, és tekerjük

le a hangszórókábelt.
2 Dugjuk be az audiodugaszt a Nokia készülékünkön lévő vagy egy 3,5 mm-es

audiocsatlakozóval rendelkező másik kompatibilis készüléken lévő
csatlakozóaljzatba. Ha Nokia készülékünkön 2,5 mm-es csatlakozóaljzat van,
használjunk megfelelő átalakítót.

Zenehallgatás
1 Nyomjuk meg a bekapcsológombot. Ha a hangszóró be van kapcsolva, a jelzőfény

világít.
2 Kezdjük el a lejátszást, és a hangerő beállításához használjuk az eszköz hangerő-

szabályozóit. Amikor az elemek lemerülőben vannak, a készülék sípoló hangjelzést
ad.

Figyelmeztetés:
Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.
Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk.

Zenehallgatás sztereó hatással
Csatlakoztassunk egy másik MD-11 hangszórót a mobilkészülékhez kapcsolt hangszóró
csatlakozójára, majd mindkét hangszórót kapcsoljuk be.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók
A készülékkel való bánásmód
Óvatosan bánjunk a készülékkel, az akkumulátorral, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia
megőrzésében.

• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus
áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg,
amíg a készülék teljesen megszárad.

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos
alkatrészeit.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az
akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó
pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• Ne próbáljuk meg kinyitni a készüléket.
• A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok

megsértésével járhat.
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• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a
mechanikát.

• Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Újrahasznosítás
A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre.
Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek
környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy mobiltelefon
esetén a nokia.mobi/werecycle webhelyen.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma

A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály
szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az
élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne
közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A készülék további környezetvédelmi információit a www.nokia.com/
ecodeclaration webhelyen olvashatjuk.

Copyright és egyéb megjegyzések

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett
védjegye.
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