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Johdanto

Nokia minikaiuttimella MD-11 voit kuunnella musiikkia yhteensopivasta laitteesta tai
musiikkisoittimesta ja nauttia laadukkaasta äänestä. Voit liittää toisen MD-11-
kaiuttimen, jos haluat stereoäänen. Kaiuttimessa on 3,5 mm:n vakioääniliitin.
Kaiutinkaapeli toimii myös FM-radion antennina.

Varoitus:
Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Osat

Kaiuttimen osat ovat: kaiutinelementti (1), virtanäppäin (2), merkkivalo (3), 3,5 mm:n
ääniliitäntä (4), äänipistokkeella varustettu kaiutinkaapeli (5), paristokotelon kansi ja
kaapelin kela (6).

Asenna paristot

1 Avaa paristokotelon kansi seuraavasti: kelaa kaiutinkaapeli auki ja vedä kielekettä
nuolen suuntaan.

2 Aseta kolme AAA-paristoa paristokoteloon.
3 Sulje paristokotelon kansi seuraavasti: aseta kansi kaiutinkaapelin suuntaisesti ja

paina kansi kiinni.

Jos kaiutin on pitkään käyttämättä, poista paristot vuotojen aiheuttamien vahinkojen
välttämiseksi.
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Käytä kaiutinta

Liitä kaiutin
1 Nosta äänipistoke kaiuttimen pohjassa olevasta aukosta ja kelaa kaiutinkaapeli

auki.
2 Työnnä äänipistoke Nokia-laitteen liitäntään tai toisen yhteensopivan laitteen 3,5

mm:n vakioääniliitäntään. Jos Nokia-laitteessasi on Nokian 2,5 mm:n AV-liitäntä,
käytä sopivaa sovitinta.

Kuuntele musiikkia
1 Paina virtanäppäintä. Merkkivalo näyttää, milloin kaiutin on käytössä.
2 Voit säätää äänenvoimakkuutta laitteen äänenvoimakkuussäätimillä toiston

aikana. Kun paristojen virta on vähissä, kuuluu merkkiääni säännöllisin väliajoin.

Varoitus:
Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.
Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Kuuntele stereona
Liitä toinen MD-11-kaiutin laitteeseen liitettyyn kaiuttimeen ja kytke virta molempiin
kaiuttimiin.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta
Laitteen ylläpito ja huolto
Käsittele laitetta, akkua ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät
elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat
vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa
muoviosia.

• Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka
saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.

• Älä yritä avata laitetta.
• Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
• Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
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Kierrätys
Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset
valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden
kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta nokia.mobi/werecycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti

Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että
kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä
vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.
Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
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