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Sissejuhatus

Nokia minikõlari MD-11 abil saate oma ühilduvast mobiilsideseadmest või
muusikapleierist muusikat kuulata ja nautida kvaliteetset heli. Stereoheli jaoks saate
ka teise MD-11 kõlari. Kõlaril on standardne 3,5 mm helipistikupesa. Kõlarijuhe toimib
FM-raadio antennina.

Hoiatus:
Toode võib sisaldada väikeseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Seadme osad

Kõlar sisaldab järgmisi osi: valjuhääldi (1), toitenupp (2), märgutuli (3), 3,5 mm
helipistikupesa (4), helipistikuga kõlarijuhe (5), patareikaas ja juhtmepool (6).

Patareide paigaldamine

1 Patareikaane avamiseks kerige kõlarijuhe lahti ja tõmmake lapatsit noole suunas.
2 Sisestage kolm AAA-patareid patareipessa.
3 Patareikaane sulgemiseks joondage kaas kõlarijuhtmega ja lükake kaas paika.

Kui kõlarit pikka aega ei kasutata, võtke patareid välja. Nii väldite patareide võimalikust
lekkest tingitud kahjustusi.

Kõlari kasutamine

Kõlari ühendamine
1 Võtke helipistik kõlari põhjal olevast süvendist välja ja kerige kõlarijuhe lahti.
2 Sisestage helipistik Nokia seadme või mõne muu ühilduva seadme (millel on

standardne 3,5 mm helipistikupesa) helipistikupessa. Kui Nokia seadmel on Nokia
2,5 mm AV-pistikupesa, kasutage sobilikku adapterit.

2



Muusika kuulamine
1 Vajutage toitenuppu. Kui kõlar on sisse lülitatud, siis märgutuli põleb.
2 Helitugevust saate reguleerida seadme helitugevusnuppudega. Kui patareid on

tühjaks saamas, kõlab regulaarse ajavahemiku järel piiks.

Hoiatus:
Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka
helitugevusega.

Stereoheli kuulamine
ühendage seadmega ühendatud kõlari pistikupessa teine MD-11 kõlar ja lülitage
mõlemad kõlarid sisse.

Toote- ja ohutusteave
Seadme hooldamine
Käsitsege oma seadet, akut ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui
seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja
elektroonikaelemente.

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada
või deformeerida plastdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus,
mis kahjustab elektronskeeme.

• Ärge üritage seadet avada.
• Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi

elektronskeeme ja mehaanikat.
• Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
• Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kasutuselt kõrvaldamine
Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate
vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnaalast teavet ja teavet
Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle, mobiilsideseadme veebibrauseri kaudu leiate
vastava teabe veebilehelt nokia.mobi/werecycle.
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Läbikriipsutatud prügikasti märk

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri-
ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake
neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/
ecodeclaration.

Autoriõigus ja muud märkused

© 2010 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja logo Nokia Original Accessories on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
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