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Innledning
Gratulerer med valget av høyttalere. Med Nokia minih
du lytte til musikk fra en kompatibel telefon eller mus
med høy kvalitet. Høyttalerne har en standard 3,5 m
Høyttalerkabelen fungerer også som en FM-radioant
Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du br
Les også brukerhåndboken for enheten du kobler til 
Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet og v
Dette produktet kan inneholde små deler. Oppbevar d
små barn.
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Deler
Høyttalerne inneholder delene som vist i begynnelse
brukerhåndboken: indikatorlampe (1), høyttalerelem
batterideksel (3), høyttalerkabel med lydplugg (4), av/
høyttalerkabelen (6) og tapp for åpning av batteride

Deler av høyttalerne er magnetisk. Metallmaterialer 
høyttalerne. Ikke plasser kredittkort eller andre magn
lagringsmedier i nærheten av høyttalerne ettersom i
lagret i dem, kan bli slettet.

Sette i batteriene
Høyttalerne får strøm fra tre AAA-batterier. Bruk kun
Du åpner batteridekselet ved å løfte det fra tappen. B
ved å sette dem inn som indikert i batteridekselet. Du lu
ved å sette inn hakene på dekselet inn i tilsvarende s
og skyve dekselet mot høyttalerne for å låse det på p
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hvis den følger med) 
Du tar ut batteriene ved å åpne batteridekselet og lø
batterirommet.

Hvis høyttalerne ikke brukes i en lang periode, bør ba
unngå at batterilekkasjer fører til skader.

Bruke høyttalerne
Løft lydpluggen fra sporet på baksiden av høyttalern
høyttalerkabelen

Du kobler høyttalerne til en kompatibel Nokia-enhet
3,5-mm AV-kontakt eller en kompatibel enhet (for e
musikkspiller) som har standard 3,5-mm lydkontakt,
lydpluggen til kontakten på enheten.

Du kobler høyttalerne til en kompatibel Nokia-enhet
AV-kontakt på 2,5 mm, ved å koble en egnet adapter (
til enheten og lydpluggen til adapteren.
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Du slår på høyttalerne ved å skyve av/på-tasten til h
hvite indikatorlampen. Du slår dem av ved å skyve av
venstre. Indikatorlampen slukkes.

Hvis du vil lytte til musikk når høyttalerne er koblet 
enhet, starter du musikkavspilling på enheten.

Du justerer volumet ved hjelp av volumkontrollene p
lydnivået i høyttalerne blir for lavt, bytter du batteri

Advarsel: Lytt til musikk med et moderat
over lengre tid kan skade hørselen.

Når du skal ta med deg høyttalerne, slår du dem av, 
høyttalerkabelen og kobler lydpluggen inn i sporet p
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Stell og vedlikehold
Enheten er et produkt av førsteklasses design og hån
behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg
garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fukti
væsker kan inneholde mineraler som vil føre til 
kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batterie
tørke helt før du setter dem på plass igjen.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og sk
bevegelige delene og elektroniske komponenten

• Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høy
redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegg
deformere eller smelte plastdeler.

• Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når
normal temperatur igjen, kan det dannes fuktig
som kan skade elektroniske kretskort.
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 å rengjøre enheten.

 delene og forhindre 

ontakte nærmeste 

produktet, 
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lder for EU og andre 
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 på å forhindre 
lressurser. Du finner 
• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Rø
ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.

• Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til

• Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige
at enheten fungerer skikkelig.

Hvis produktet ikke fungerer på riktig måte, må du k
autoriserte servicested for å få utført service.

Kassering 
Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på 
emballasjen eller i brukerhåndboken innebæ
og elektroniske produkter, batterier og akku
kastes sammen med annet avfall. Dette gje

steder der det finnes et system for separat innsamlin
produktene som usortert, kommunalt avfall.

Ved å returnere produktene til innsamling er du med
ukontrollert kassering og fremme gjenbruk av materia
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myndigheter, nasjonale produsentansvarsorganisasjo
Nokia-representant På www.nokia.com finner du pro
miljøerklæring og instruksjoner for avhending av pro
enkelt land.
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