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Įžanga
Naudodami „Nokia“ mažąjį garsiakalbį MD-11, galite klausytis muzikos iš suderinamo
mobiliojo prietaiso arba muzikos grotuvo ir mėgautis aukštos kokybės garsu. Galite
prijungti antrą MD-11 garsiakalbį ir klausytis stereofoninio garso. Garsiakalbis turi
standartinę 3,5 mm garso jungtį. Garsiakalbio laidas veikia ir kaip FM radijo antena.

Perspėjimas:
Šiame gaminyje gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

Dalys

Garsiakalbį sudaro šios dalys: garsiakalbio elementas (1), jungiklis (2), indikatoriaus
lemputė (3), 3,5 mm garso jungtis (4), garsiakalbio laidas su garso kištuku (5), baterijos
dangtelis ir laido ritė (6).

Baterijų įdėjimas
1 Norėdami atidaryti baterijos dangtelį, atvyniokite garsiakalbio laidą nuo ritės ir

truktelėkite fiksatorių rodyklės kryptimi.
2 Į skyrelį įdėkite tris AAA tipo baterijas.
3 Norėdami uždaryti baterijos dangtelį, sulygiuokite jį su garsiakalbio laidu ir

stumtelėkite į vietą.

Jeigu garsiakalbis nenaudojamas ilgesnį laiką, išimkite baterijas, kad nuotėkis iš jų
nepridarytų žalos.
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Garsiakalbio naudojimas
Garsiakalbio prijungimas
1 Ištraukite garso kištuką iš garsiakalbio apačioje esančio lizdo, tada atvyniokite

garsiakalbio laidą nuo ritės.
2 Prijunkite garso kištuką prie savo „Nokia“ prietaiso jungties arba kito suderinamo

prietaiso standartinės 3,5 mm garso jungties. Jei jūsų „Nokia“ prietaisas turi 2,5
mm garso ir vaizdo jungtį, naudokite atitinkamą adapterį.

Muzikos klausymas
1 Paspauskite jungiklį. Indikatoriaus lemputė rodys, kad garsiakalbis įjungtas.
2 Klausykitės muzikos ir naudokite prietaiso garsio valdiklius. Kai baterijos pradės

sekti, pasigirs reguliarus pypsėjimas.

Perspėjimas:
Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per
garsiai.

Klausymasis stereofoniniu garsu
prijunkite antrą MD-11 garsiakalbį prie jau prijungto garsiakalbio jungties ir įjunkite
abu garsiakalbius.

Gaminio ir saugos informacija
Prietaiso priežiūra
Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

• Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia
elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.

• Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
• Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti

bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.
• Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė

ir sugadinti elektronines grandines.
• Nebandykite atidaryti prietaiso.
• Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
• Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir

judančias dalis.
• Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
• Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

Perdirbimas
Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą.
Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos
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informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba mobiliuoju prietaisu
– nokia.mobi/werecycle.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus
nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių.
Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos
apie prietaiso aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecodeclaration.

Autorių teisių ir kitos pastabos

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir logotipas „Nokia Original Accessories“ yra registruotieji „Nokia Corporation“ prekių
ženklai.
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