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Nokia minikõlarid MD-4
Need kompaktsed stereokõlarid parandavad helikva
muusikat ühilduva Nokia telefoni või mõne helisead
3,5 mm stereosignaaliliidese pistik.

Lugege see kasutusjuhend enne kõlarite kasutamist 
läbi ka telefoni kasutusjuhend, kus on oluline ohutu
ning ühilduva heliseadme kasutusjuhend. Hoidke kõ
lisaseadmed väikelaste käeulatusest eemal.

Patareide paigaldamine
Kõlarite toiteallikaks on neli AAA-patareid. Soovitam
Patareide paigaldamiseks paarikaupa lükake kõlarite
hingedega liitekoha poole, paigaldage patareid ja su
kõlareid pikka aega ei kasutata, eemaldage lekete v
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Kõlarite kasutamine
Kõlareid saab kasutada kokkulükatult või laialitõmm
V-kujuliselt). Kokkulükatult on kõlareid mugav kaas
saab kasutada umbes 180 -kraadise nurga all laialit
suruge kõlareid rohkem lahti.

Kõlarite telefoni või mõne heliseadmega ühendamise
juhe seadme ühenduspessa. Kõlareid saab kasutada
adapteritega. Kõlarite kasutamiseks Nokia adapterig
seadmega ja kõlarid adapteriga.

Kõlarite sisselülitamiseks lükake laialitõmmatud kõl
toitelüliti hingedega liitekoha poole. Süttib roheline
Väljalülitamiseks lükake toitelüliti tagasi või lükake
Märgutuli kustub.

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage heliseadme h
kõlarite heli muutub liiga vaikseks, vahetage patare



    EESTI
age müügikomplekti 

etõttu tuleb seda ka 
b säilitada seadmele 

elikud sisaldavad 
eme. Kui teie seade 

a määrdunud 
lektroonikaelemente.

r võib lühendada 
 sulatada või 
Kõlarite kaasaskandmiseks lükake need kokku ja aset
kuuluvasse kotti.

Hooldus ja korrashoid
Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, se
korralikult hoida. Alltoodud soovituste täitmine aita
antud garantiid.

• Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja ved
mineraale, mis võivad korrodeerida elektronske
saab siiski märjaks, laske sel täielikult kuivada.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes eg
kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja e

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuu
elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning
deformeerida plastdetaile.
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• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade no
soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatnii
elektronskeeme.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ma
hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisem
mehaanikat.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevato
puhastus- või pesemisvahendeid.

• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme
vahele ja takistada selle tööd.

Kui toote töös esineb häireid, pöörduge lähima volit
teeninduskeskuse poole.
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eclaration of 

formity/.

ote pakendil olev 
ile meelde, et 
e viia spetsiaalsesse 

lmejäätmete hulka, 
VASTAVUSKINNITUS
Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud dire
teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (D
Conformity) koopia leiate aadressilt 
http: // www.nokia.com/phones/declaration_of_con

Kõrvaldamine 
Tootel, sellega kaasnevatel trükistel või to
läbikriipsutatud prügikasti märk tuletab te
Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav tood
kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid o
mis ei kuulu sorteerimisele.
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st väldite võimalikke 
 ning aitate kaasa 
te tagastamise kohta 
evõttest, tootja 
ohalikust Nokia 
dutavat 
ww.nokia.com.

.

tioni registreeritud 
ed võivad olla nende 
Kandes hoolt käesoleva toote korrektse hävitamise ee
kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele
loodusressursside säästvale kasutamisele. Teavet too
saate toote edasimüüjalt, kohalikust prügikäitlusett
vastutusega tegelevatest organisatsioonidest ning k
esindusest. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puu
ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil w
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