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Inledning

Med minihögtalaren Nokia MD-11 kan du lyssna på musik från en kompatibel Nokia-
mobilenhet eller musikspelare och njuta av ljud med hög kvalitet. Du kan ansluta en
andra MD-11-högtalare om du vill ha stereoljud. Högtalaren har en 3,5 mm ljudkontakt
av standardtyp. Högtalarkabeln fungerar också som FM-radioantenn.

Varning!
Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Delar

Högtalaren innehåller följande delar: högtalarelement (1), strömbrytare (2),
indikatorlampa (3), 3,5 mm ljudkontakt (4), högtalarkabel med ljudkontakt (5),
batterilucka och slinga för högtalarkabeln (6).

Sätt i batterierna

1 Öppna batteriluckan genom att rulla ut högtalarkabeln och dra sedan fliken i pilens
riktning.

2 Sätt i de tre AAA-batterierna i batterifacket.
3 Stäng batteriluckan genom att justera luckan med högtalarkabeln och sedan trycka

luckan på plats.

Om du inte använder högtalaren under en längre tid bör du ta ut batterierna för att
förhindra skador från läckande batterier.
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Använda högtalaren

Anslut högtalaren
1 Lyft ljudkontakten från platsen på undersidan av högtalaren och rulla upp

högtalarkabeln.
2 Sätt i ljudkontakten i din Nokia-enhet eller en annan kompatibel enhet som har en

3,5 mm ljudkontakt av standardtyp. Om din Nokia-enhet har Nokia 2,5 mm AV-
kontakt, använder du en lämplig adapter.

Lyssna på musik
1 Tryck på strömbrytaren. Indikatorlampan lyser när högtalaren är på.
2 Spela upp musik och ställ in volymen med volymreglagen på enheten. När

batterierna börjar ta slut hörs ett regelbundet pip.

Varning!
Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på
måttlig ljudnivå.

Lyssna i stereo
Anslut en andra MD-11-högtalare i kontakten i högtalaren som är ansluten till din enhet
och slå på båda högtalarna.

Produkt- och säkerhetsinformation
Ta väl hand om enheten
Behandla enheten, batteriet och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin
täcker eventuella skador.

• Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska
komponenterna kan skadas.

• Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra
plaster skeva, buktiga eller smälta dem.

• Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan,
vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

• Försök inte att öppna enheten.
• Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.
• Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
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Återvinning
Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till
att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och
information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller med en mobil enhet på
nokia.mobi/werecycle.

Den överkorsade soptunnan

Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska
och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta
krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer information om miljöattribut i enheten finns
på www.nokia.com/ecodeclaration.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Nokia Corporation.
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