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TÜRKÇE
Nokia Müzik Hoparlörü MD-3
MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik 
veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 
3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr (hoparlörlerin yanýnda bulunur).

Hoparlörleri kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatle okuyun. 
Telefonunuz için önemli güvenlik ve bakým bilgilerini saðlayan kullaným 
kýlavuzunu veya uyumlu ses cihazý için kullaným kýlavuzunu da okuyun. 
Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.

Þarj cihazlarý
Herhangi bir þarj cihazýný bu cihazla kullanmadan önce model numarasýný 
kontrol edin. Bu cihaz AC-4 þarj cihazýyla birlikte kullanýlmak üzere 
tasarlanmýþtýr.

Uyarý! Yalnýzca, Nokia tarafýndan bu özel cihazla kullanýmý 
onaylanmýþ þarj cihazlarýný kullanýn. Baþka türde batarya, 



TÜRKÇE
þarj cihazý veya donaným kullanýlmasý onay veya garantileri geçersiz 
kýlabilir ve tehlikeli olabilir. 

Herhangi bir donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil 
fiþi kavrayýn ve çekin.

Kullaným için kurulum
Hoparlörler üç AA pili veya AC-4 þarj cihazý ile kullanýlýr. AC-4 þarj 
cihazýnýn pilleri þarj etmeyeceðine dikkat edin. Pilleri kullanýrken alkalin 
piller önerilir.

Hoparlörleri pille kullanmak için, pilleri takmak üzere hoparlörlerin 
arkasýndaki pil kapaðýný iki klipse bastýrarak açýn, pilleri gösterildiði 
þekilde pil bölmesine yerleþtirin ve pil kapaðýný yerine yerleþtirerek 
kapatýn. Hoparlörler uzun süre kullanýlmadýðýnda, pil akmasýndan 
kaynaklanacak hasarý önlemek için pilleri çýkartýn.

Hoparlörleri AC-4 þarj cihazý ile birlikte kullanmak için, þarj cihazýný bir 
prize takýn ve þarj kablosunu hoparlörün arkasýndaki konektöre takýn.



TÜRKÇE
Hoparlörleri kullanma
Hoparlörleri telefona veya ses cihazýna baðlamak için, hoparlörün 
kablosunu cihazdaki konektöre takýn. Hoparlörler uyumlu Nokia 
adaptörleriyle kullanýlabilir. Hoparlörleri Nokia adaptörüyle kullanmak 
için, adaptörü cihaza, hoparlör kablosunu da adaptöre baðlayýn.

Hoparlörleri açmak veya kapatmak için, hoparlörlerin üstündeki açma/
kapatma tuþuna basýn. Hoparlörler açýldýðýnda yeþil gösterge ýþýðý yanar.

Sesi ayarlamak için, hoparlörlerin üstündeki sürgüyü kullanýn. Pili 
kullanýrken hoparlörlerin ses düzeyi çok düþükse, pilleri deðiþtirin.

Bakým ve onarým
Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. 
Aþaðýdaki öneriler cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný 
saðlayacaktýr.
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• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su 

buharý, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. 
Cihazýnýz ýslanýrsa, tamamen kurumasýný bekleyin.

• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli 
parçalarý ve elektronik bileþenleri zarar görebilir.

• Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik 
cihazlarýn kullaným ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve 
bazý plastik parçalarý eðebilir veya eritebilir.

• Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar normal sýcaklýðýna 
ulaþtýðýnda, cihazýn içinde elektronik devre kartlarýna zarar 
verebilecek nem oluþabilir.

• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert 
kullanýmý, iç devre kartlarýna ve hassas mekanik bileþenlere zarar 
verebilir.

• Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da 
kuvvetli deterjanlar kullanmayýn.
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• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden 

olabilir ve bu parçalarýn doðru çalýþmasýný engelleyebilir.

Ürün düzgün çalýþmýyorsa, en yakýn yetkili servise götürün.

UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ

NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-3 ürününün Directive 1999/5/EC 
kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan 
eder. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.
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Çöpe atma 
Elinizde bulunan üründe, basýlý malzemede veya ambalajda 
üzerinde çarpý iþareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, Avrupa 
Birliði dahilinde tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve 
akümülatörlerin, kullaným ömürleri sona erdiðinde ayrý bir atýk 
toplama birimine atýlmasý gerektiðini hatýrlatýr. Bu ürünleri 
ayrýmý yapýlmamýþ diðer belediye atýklarýyla birlikte atmayýn.

Ürünleri, kontrolsüz atýklarýn çevreye veya insan saðlýðýna zarar vermesini 
önlemek ve maddi kaynaklarýn sürdürülebilir yeniden kullanýmýný 
desteklemek için atýk toplama birimine atýn. Atýk toplama bilgilerini ürün 
perakende satýcýlarýndan, yerel atýk toplama yetkililerinden, ulusal üretim 
denetleme kuruluþlarýndan veya yerel Nokia temsilcinizden edinebilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki 
ülkeye özel bilgilere bakýn.
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