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Inledning
Med minihögtalaren Nokia MD-9 kan du lyssna på m
kompatibel Nokia-telefon eller musikspelare och nju
kvalitet. Högtalaren har en 3,5 mm stereoljudkontak
Högtalarkabeln fungerar också som FM-radioantenn

Läs den här användarhandboken noggrant innan du 
högtalaren. Läs också användarhandboken för enhet
till högtalaren.
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Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom
småbarn. Enhetens kontakt kan innehåll en mindre m
Personer som är känsliga mot nickel kan få symptom
vidrör huden en längre tid.

Delar
Högtalaren innehåller följande delar som visas på bil
början: indikatorlampa (1), högtalarelement (2), batt
högtalarkabel med ljudkontakt (4), strömbrytare (5, v
ljudkontakten) och slinga för högtalarkabeln (6).

Delar av högtalaren är magnetiska. Högtalaren kan d
av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnet
högtalaren, eftersom information som lagrats på den

Installera batterierna
Högtalaren får ström från två R03-batterier (AAA). Ö
genom att lyfta ljudkontakten från platsen på baksid
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 bör du ta ut 
tterier.

alaren och rulla upp 

ia-enhet som har en 
het (t.ex. en dator 
rulla ut högtalarkabeln, vrid luckan mot riktningen s
och ta bort luckan. Sätt i batterierna i batterifacket e
Stäng batteriluckan genom att lägga luckan så att p
luckan passar med högtalarkabeln, tryck luckan mot 
luckan i motsatt riktning.

Ta bort batterierna genom att öppna batteriluckan o
batterierna från facket.

Om du inte använder högtalaren under en längre tid
batterierna för att förhindra skador från läckande ba

Använda högtalaren
Lyft ljudkontakten från platsen på undersidan av högt
högtalarkabeln.

Om du vill ansluta högtalaren till en kompatibel Nok
Nokia 3,5 mm AV-kontakt eller till en kompatibel en
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eller musikspelare) som har en vanlig 3,5 mm-ljudko
ljudkontakten i uttaget på enheten.

Om du vill ansluta högtalaren till en kompatibel Nok
en Nokia 2,5 mm AV-kontakt, ansluter du en lämplig
medföljer) till enheten och ljudkontakten till adapter

Du slår på högtalaren genom att skjuta strömbrytare
Indikatorlampan tänds. Stäng av högtalaren genom 
strömbrytaren i OFF-position. Indikatorlampan släck

Om du vill lyssna på musik när högtalaren är anslutn
musikenhet startar du musikuppspelningen på enhet

Ställ in volymen med volymreglagen på ljudenheten.
högtalarens ljudnivån är för låg eller om du hör ett ko
högtalaren.

Varning! Lyssna på musik på måttlig ljud
exponering av ljud på hög volym kan ska
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mmen genom hålet 
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Om du vill fästa en rem öppnar du batteriluckan, för re
på sidan av högtalaren så att slingan fästs runt den l
remmen och stäng luckan.

Om du vill ta med dig högtalaren stänger du av den,
högtalarkabeln och sätter in ljudkontakten i platsen 
av enheten.

Skötsel och underhåll
Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framstäl
yrkesskicklighet och bör behandlas med största omso
nedanstående råd kan du se till att garantin täcker e

• Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla type
innehålla ämnen som fräter på de elektroniska k
enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriern
torka helt innan du sätter tillbaka dem.
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• Använd eller förvara inte enheten i dammiga, sm
Enhetens rörliga delar och elektroniska kompon

• Förvara inte enheten på varma platser. Höga tem
förkorta livslängden för elektroniska apparater, 
och förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser. När enhet
normal temperatur kan det bildas fukt på insida
de elektroniska kretsarna.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller p
behandlas omilt kan kretskorten och finmekanik

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel el
rengöringsmedel för att rengöra enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till des
hindra normal användning.

Om produkten inte fungerar som den ska tar du den 
kvalificerade serviceverkstad.
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Återvinning
Den överkorsade soptunnan på produkter, b
eller paketering innebär att alla elektriska o
produkter, batterier och ackumulatorer ska
återvinningsstation vid slutet av sin livsläng

Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushålls
produktens eko-deklaration på www.nokia.com/envir
miljöinformation.

Lämna alltid dina använda elektroniska produkter, ba
paketeringsmaterial till en återvinningscentral. På så
att undvika okontrollerad sophantering och främjar 
material. Mer information om insamling och återvin
produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organ
bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste No
Se hur du återvinner dina Nokia-produkter på www.n
eller www.nokia.mobi/werecycle om du använder en
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