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Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop. Met de Nokia Mini Sp
u naar muziek luisteren met uw compatibele mobiel
muziekapparaat en genieten van audio met hoge kw
luidsprekers hebben een Nokia 3,5 mm AV-stekker. D
dient ook als FM-radioantenne.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voo
luidsprekers gebruikt. Lees ook de gebruikershandleid
waarop u de luidsprekers aansluit. Deze bevat belang
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bereik van kleine kinderen.

Bepaalde delen van de luidsprekers zijn magnetisch. M
kunnen worden aangetrokken door de luidsprekers. H
andere magnetische opslagmedia uit de buurt van d
gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen

Onderdelen
De sprekers bevatten de volgende onderdelen (ze wor
de titelpagina): luidsprekerelementen (1), uitsparing 
ontgrendeling voor luidsprekerkabel (3), oprolgedeel
luidsprekerkabel (4) en audiostekker(5).

Batterijen plaatsen
De stroom voor de luidsprekers wordt geleverd door 
Als u de batterijklep wilt openen, plaatst u uw duim 
schuift u de klep naar de luidsprekerkabel. Plaats eers
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 plaats de batterijen 
uit, plaatst u de klep 
ijst, plaatst u de 
en schuift u de klep 

ijklep en trekt u aan 

 gebruikt, verwijdert 
n. Wanneer de 
.

erkabel naar de 
aan de luidsprekers is bevestigd in het batterijvak en
zoals is aangegeven in het vak. Als u de batterijklep sl
zo dat de uitsparing naar de luidsprekerelementen w
nokjes van de klep in de sleuven van de luidsprekers 
voorzichtig naar de luidsprekerelementen. 

Als u de batterijen wilt verwijderen, opent u de batter
het lint om de batterijen te verwijderen.

Als de luidsprekers gedurende lange tijd niet worden
u de batterijen om schade door lekkage te voorkome
batterijen bijna leeg zijn, knippert het oranje lampje

De luidsprekers gebruiken
Schuif de ontgrendelingsschakelaar van de luidsprek
audiostekker en wind de luidsprekerkabel af.
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Als u de luidsprekers wilt aansluiten op een compati
met een Nokia 3,5 mm AV-aansluiting, sluit u de ste
aansluiting op uw apparaat.

Als u de luidsprekers wilt aansluiten op een compati
met een Nokia 2,5 mm AV-aansluiting, sluit u de bijg
AD-52-adapter aan op het apparaat. Sluit vervolgen
aan op de adapter.

Als u de luidsprekers wilt aansluiten op een compati
(bijvoorbeeld een pc of een muziekspeler) met een st
3,5 mm-audioaansluiting, sluit u de bijgeleverde AD-
op het apparaat. Sluit vervolgens de audiostekker aa

Open het scharnierende gedeelte als u de luidspreke
Het witte lampje gaat branden. Als u de luidsprekers
sluit u het scharnierende gedeelte. Het lampje gaat u

Als u het volume wilt instellen, gebruikt u de volume
apparaat. Als het geluidsniveau van de luidsprekers t
vervangt u de batterijen.
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Als u de luidsprekers transporteert, sluit u het scharn
plaatst u de kabel in de sleuf van het oprolgedeelte 
oprolgedeelte in de luidsprekers zodat alleen de aud
zichtbaar is.

Behandeling en onderhoud
Uw apparaat is een product van toonaangevend ontw
en moet met zorg worden behandeld. De volgende ti
om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid
vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatte
elektronische schakelingen veroorzaken. Als het
wordt, laat u het volledig drogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige
bewegende onderdelen en elektronische onderd
beschadigd raken.
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an binnen in het 
e schakelingen 

niet met het 
 elektronische 

elen of sterke 
maken.
nderdelen van het 

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

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het k
apparaat weer de normale temperatuur krijgt, k
apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronisch
beschadigd kunnen raken.

• 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, oplosmidd
reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te 

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

Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde 
apparaat niet goed werkt.
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Verwijdering
Het symbool van de doorgestreepte contain
de documentatie of op de verpakking wil ze
elektrische en elektronische producten, bat
gebruik voor gescheiden afvalverzameling m
aangeboden. Deze regel geldt voor alle land

Europese Unie en voor andere locaties waar gescheid
afvalverzamelingssystemen beschikbaar zijn.  Bied d
aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats i
het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkom
hergebruik van materialen te bevorderen. Meer gedet
over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van he
milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale 
producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke 
van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product of
inleveren van uw overbodig geworden product, gaat
landspecifieke informatie op www.nokia.com.
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