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Inleiding
Met de Nokia Mini Speaker MD-11 kunt u naar muziek luisteren met uw compatibele
mobiele apparaat of muziekspeler en genieten van audio met hoge kwaliteit. U kunt
een tweede MD-11-luidspreker aansluiten voor stereogeluid. De luidspreker heeft een
standaard audiostekker van 3,5 mm. De luidsprekerkabel werkt ook als FM-
radioantenne.
Waarschuwing:
Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Onderdelen

De luidspreker bevat de volgende onderdelen: luidsprekerelement (1), aan/uit-toets (2),
indicatielampje (3), audio-aansluiting van 3,5 mm (4), luidsprekerkabel met
audiostekker (5), batterijklep en oprolgedeelte voor de luidsprekerkabel (6).
De batterijen plaatsen
1 Als u de batterijklep wilt openen, rolt u de luidsprekerkabel uit en trekt u het lipje

in de richting van de pijl.
2 Plaats drie AAA-batterijen in het batterijvak.
3 Als u de batterijklep wilt sluiten, legt u de klep op één lijn met de luidsprekerkabel

en drukt u het op zijn plaats.
Als de luidspreker gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen
om schade door lekkage te voorkomen.
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De luidspreker gebruiken
De luidspreker aansluiten
1 Haal de audiostekker uit de sleuf aan de onderkant van de luidspreker en rol de

luidsprekerkabel uit.
2 Steek de audiostekker in de aansluiting van uw Nokia-apparaat of ander compatibel

apparaat dat een standaard audio-aansluiting van 3,5 mm heeft. Gebruik de juiste
adapter, als uw Nokia-apparaat een Nokia AV-aansluiting van 2,5 mm heeft.

Naar muziek luisteren
1 Druk op de Aan/uit-toets. Het indicatielampje brandt als de luidspreker aan is.
2 Speel audio af en gebruik de volumeknoppen op uw apparaat. Als de batterijen bijna

leeg zijn, klinkt er een regelmatige pieptoon.
Waarschuwing:
Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.
Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.

In stereo luisteren
Sluit een tweede MD-11-luidspreker aan op de aansluiting in de luidspreker die
verbonden is met uw apparaat en zet beide luidsprekers aan.

Product- en veiligheidsinformatie
Uw apparaat onderhouden
Behandel uw apparaat, batterij en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die
corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het
apparaat drogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen
kunnen beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat
verkorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.

• Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur,
kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

• Probeer niet om het apparaat te openen.
• Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met

betrekking tot radioapparaten.
• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische

schakelingen en mechaniek beschadigen.
• Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
• Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking

belemmeren.
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Recycling
Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende
verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik
van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle of voor
een mobiel apparaat op nokia.mobi/werecycle.

Symbool van een doorgestreepte container

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle
elektrische en elektronische producten, batterijen en accu’s na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling
moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg
www.nokia.com/ecodeclaration voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw apparaat.

Copyright- en andere vermeldingen

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het logo van Nokia Original Accessories zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Nokia Corporation.
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