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Nokia MD-4 miniluidsprekers
Deze compacte stereoluidsprekers bieden een uitste
geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio
compatibele Nokia-telefoon of audio-apparaat. De 
een stereo audio-aansluiting van 3,5 mm.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door vo
luidsprekers gebruikt. Lees ook de gebruikershandlei
waarin belangrijke veiligheids- en onderhoudsinform
gebruikershandleiding van het compatibele audio-a
accessoires en toebehoren buiten het bereik van kle

De batterijen installeren
De luidsprekers werken met vier AAA-batterijen. Het
batterijen wordt aanbevolen. Ga als volgt te werk o
paarsgewijs te plaatsen: schuif u het batterijklepje a
elke luidspreker in de richting die door de pijlen word



NEDERLANDS
egeven en sluit het 
ting te schuiven. Als 
rt u de batterijen om 
.

ouwen toestand 
kers zijn gemakkelijk 
prekers kunnen 
de luidsprekers niet 

io-apparaat door de 
araat te steken. De 
ele Nokia-adapters. 
 een Nokia-adapter, 
an de luidspreker op 
de batterijen zoals in het compartiment wordt aang
batterijklepje weer door het in de tegengestelde rich
u de luidsprekers langere tijd niet gebruikt, verwijde
schade door lekkage van de batterijen te voorkomen

De luidsprekers gebruiken
U kunt de luidsprekers in samengevouwen of uitgev
gebruiken (bijvoorbeeld in een V-vorm). De luidspre
mee te nemen als ze zijn samengevouwen. De luids
worden uitgevouwen tot circa 180 graden. Probeer 
verder te openen.

U sluit de luidsprekers aan op de telefoon of het aud
kabel van de luidspreker in de connector op het app
luidsprekers kunnen worden gebruikt met compatib
Als u de luidsprekers wilt gebruiken met behulp van
sluit u de adapter aan op het apparaat en de kabel v
de adapter.
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Als u de luidsprekers wilt inschakelen, schuift u de aa
de binnenkant van de uitgevouwen luidsprekers in d
scharnierende uiteinde. Het groene indicatorlampje
de luidsprekers wilt uitschakelen, schuift u de aan/u
tegenovergestelde richting of vouwt u de luidspreke
indicatorlampje gaat uit.

Als u het volume wilt instellen, gebruikt u de volum
audio-apparaat. Als het geluidsniveau van de luidsp
moet u de batterijen vervangen.

Als u de luidsprekers wilt meenemen, vouwt u ze sam
het meegeleverde zakje.

Verzorging en onderhoud
Uw apparaat is een product van toonaangevend ontw
en moet met zorg worden behandeld. De tips hieron
om de garantie te behouden.
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• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtighei
vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatt
elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt
nat, laat het dan volledig opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffig
bewegende onderdelen en elektronische onder
beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar he
temperaturen kunnen de levensduur van elektr
bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde k
vervormen of smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het 
apparaat weer de normale temperatuur krijgt, 
apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronisc
beschadigd kunnen raken.
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• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud
apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne
schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmid
reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te

• Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende
apparaat blokkeren en de correcte werking bel

Als het product niet goed werkt, neemt u contact o
dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het pro
overeenstemming is met de essentiële eisen en de a
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van d
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http://www.nokia.com/phones/declaration_of_confo

Verwijdering 
Het symbool van een doorgestreepte conta
de handleiding of de verpakking helpt u er
binnen de Europese Unie alle elektrische e
producten, batterijen en accu’s aan het ein
levensduur voor gescheiden afvalverzamel
aangeboden.  Bied deze producten niet aa
huisvuil.

Breng de producten naar het inzamelpunt om moge
milieu of de menselijke gezondheid ten gevolge van
afvalverwijdering te voorkomen en om duurzaam he
materiaal te bevorderen. Informatie over de inzamel
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ationale organisaties 
aatselijke Nokia-
ken op 
 bij de landspecifieke 

e handelsmerken van 
 bedrijven kunnen 
lijke eigenaren zijn.
de verkoper van het product, de lokale autoriteiten, n
die verantwoordelijk zijn voor de productie, of de pl
vertegenwoordiger. Voor meer informatie kunt u kij
www.nokia.com onder het product Eco-Verklaring of
informatie.
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