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MAGYAR
MD-3 Nokia zenei hangszórók
Az MD-3 sztereó hangszórók kiváló hangminõséget biztosítanak egy 
kompatibilis Nokia készüléken vagy más audiokészüléken történõ zene- 
vagy rádióhallgatás közben. A hangszórók 3,5 mm-es sztereó 
audiocsatlakozóval rendelkeznek (mely a hangszórók alján található).

A hangszórók használata elõtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói 
útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is, mely fontos 
biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz, valamint 
tanulmányozzuk át a kompatibilis audiokészülék felhasználói kézikönyvét 
is. Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektõl távol.

Töltõk
Ellenõrizzük a töltõ modellszámát, mielõtt a készülékkel használnánk. 
A készülék AC-4 jelû töltõvel használható.
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Figyelem! Ehhez a típusú készülékhez kizárólag Nokia által 
jóváhagyott töltõket használjunk. Más típusok alkalmazása 
érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett 
veszélyes is lehet. 

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) 
fogva húzzuk ki a konnektorból.

Beállítás használathoz
A hangszórók három AA típusú elemmel vagy a mellékelt AC-4 jelû 
töltõvel mûködtethetõk. Vegyük figyelembe, hogy az AC-4 töltõ nem tölti 
az elemeket. Ha elemeket használunk, alkáli elemeket használjunk.

A hangszórók elemekkel való mûködtetése esetén az elemek 
behelyezéséhez nyissuk ki a hangszórók hátsó részén található 
elemfedelet a két rögzítõ lenyomásával, helyezzük az elemeket a tartóba 
a jelzett módon, és a helyére nyomva csukjuk vissza az elemfedelet. Ha a 
hangszórókat hosszabb ideig nem használjuk, távolítsuk el az elemeket 
egy esetleges elemfolyás okozta károk elkerülése érdekében.
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A hangszórók AC-4 jelû töltõvel való használatához csatlakoztassuk a 
töltõt egy konnektorba, majd a töltõ kábelét dugjuk a hangszórók 
hátulján található aljzatba.

A hangszórók használata
A hangszóró telefonhoz vagy auidokészülékhez való csatlakoztatásához 
dugjuk a hangszóró vezetékét a készülék aljzatába. A hangszórók 
kompatibilis Nokia adapterekkel használhatók. A hangszórók Nokia 
adapterrel történõ használatához csatlakoztassuk az adaptert az 
eszközhöz és a hangszórókábelt az adapterhez.

A hangszórók be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg a hangszórók 
tetején található bekapcsológombot. Ha a hangszórók be vannak 
kapcsolva, a zöld jelzõfény világít.

A hangerõ beállításához használjuk a hangszórók tetején található 
csúszkát. Ha a hangszórók hangereje nagyon lecsökkenne elemhasználat 
mellett, cseréljük ki az elemeket.
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Kezelés és karbantartás
A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és 
gondos kezelést igényel. A következõ javaslatok segítenek a garancia 
megõrzésében.

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

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

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hõmérséklet 
csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja 
az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a mûanyag 
alkatrészeket.
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• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hõmérsékletre 

való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára 
károsíthatja az elektronikus áramköröket.

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

• A készüléket ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy 
mosószerekkel.

• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó 
alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a termék nem mûködne megfelelõen, forduljunk a legközelebbi 
márkaszervizhez.

MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a MD-3 jelû készülék megfelel a 
vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb 
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elõírásainak. A Megfelelõségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

Hulladékkezelés 
A terméken, a dokumentációban vagy a csomagoláson található 
áthúzott, kerekes szemétgyûjtõtartály-szimbólum azt jelenti, 
hogy az Európai Unión belül az elektromos és az elektronikus 
eszközöket, az elemeket, valamint az akkumulátorokat 
élettartamuk végén szelektív gyûjtõhelyre kell juttatni. 
A terméktõl ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Juttassuk vissza a terméket az erre a célra fenntartott gyûjtõhelyre, így 
biztosítva, hogy a nem megfelelõ hulladékgazdálkodás nem okoz 
környezet-, illetve emberi egészségkárosodást, valamint így segítve elõ a 
gyártási anyagok tartós újrafelhasználását. A begyûjtésrõl információkat 
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a termék kereskedõjétõl, a helyi hulladékfelügyeleti hatóságoktól, a 
gyártói felelõsséget ellenõrzõ nemzeti szervezetektõl, illetve a helyi Nokia 
képviseleten szerezhetünk. További információkért tekintsük meg a 
termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus 
információit a www.nokia.com webhelyen.
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