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Nokia minikaiuttimet MD-4
Näissä pienikokoisissa stereokaiuttimissa on hyväla
kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla
tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoä

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat kä
myös puhelimen käyttöopas, joka sisältää tärkeitä t
huolto-ohjeita, tai yhteensopivan äänilaitteen käytt
lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulott

Paristojen asentaminen
Kaiuttimet saavat virtansa neljästä AAA-paristosta.
käyttää alkaliparistoja. Aseta paristot paikalleen par
kummankin kaiuttimen ulkosivulla olevaa paristoko
osoittamaan suuntaan. Aseta paristot paikalleen par
merkintöjen mukaisesti ja sulje paristokotelon kansi
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vastakkaiseen suuntaan. Jos kaiuttimet ovat pitkään
paristot niiden vuotojen aiheuttamien vahinkojen v

Kaiuttimien käyttäminen
Voit käyttää kaiuttimia yhteen taitettuina tai avattu
v-muotoon avattuna). Kaiuttimet on helppo kantaa
Voit avata kaiuttimet noin 180 asteen kulmaan. Älä y
tätä enempää.

Liitä kaiuttimet puhelimeen tai äänilaitteeseen kytk
kaapeli laitteen liittimeen. Kaiuttimia voi käyttää yh
sovittimien kanssa. Jos haluat käyttää kaiuttimia No
kanssa, kytke sovitin laitteeseen ja kaiutinkaapeli so

Kytke kaiuttimiin virta liu'uttamalla taittamattomie
sisäpuolella olevaa virtakytkintä saranapuolta kohti
syttyy. Voit katkaista virran liu'uttamalla virtakytkin
suuntaan tai taittamalla kaiuttimet kiinni. Merkkiva
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Voit säätää äänenvoimakkuttaa laitteen äänenvoim
kaiuttimien äänenvoimakkuus heikkenee liikaa, vaih

Kanna kaiuttimia taittamalla ne ja kuljettamalla nii
toimitetussa kassissa.

Huolto-ohjeita
Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee k
Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuu

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voi
mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piire
anna sen kuivua kokonaan.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likai
liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voiva

• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat
lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingo
paristoja sekä taivuttaa tai sulattaa tiettyjä mu
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• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitt
palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostu
saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakoura
vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienom

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai p
laitteen puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikku
toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuu
huoltoliikkeeseen.

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA vakuuttaa täten että MD-4-tyyppinen laite o
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
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Hävittäminen 
Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pak
jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, ta
Euroopan unionin alueella kaikki elektroni
ja akut on toimitettava erilliseen keräyspist
käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa he
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen jouk

Palauta tuotteet keräyspisteeseen valvomattomasta
hävittämisestä johtuvien ympäristö- tai terveyshait
ja materiaalien jatkuvan uudelleenkäytön edistämis
liittyviä tietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehu
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 rekisteröityjä 
otteiden ja yritysten 
uppanimiä.
paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavast
Nokian paikallisilta edustajilta. Lisätietoja on tuotte
ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakoht
WWW-osoitteessa www.nokia.com.
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