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Nokia Minihøjttalere MD-4
Disse kompakte stereohøjttalere byder på lyd af høj 
til musik eller radio på en kompatibel Nokia-telefon
Højttalerne har et 3,5 mm-stereolydstik.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager h
også brugervejledningen til telefonen, som indeholde
vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse, samt bruge
kompatible lydenhed. Opbevar alt tilbehør og ekstra
for børn.

Isætning af batterier
Højttalerne får strøm fra fire AAA-batterier. Vi anbef
Isæt batterierne to og to ved at skubbe batteridæks
hver højttaler i den retning, som pilene angiver, plac
vist i batterirummet, og luk batteridækslet ved at sku
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batterierne, hvis højttalerne ikke er i brug i en læng

Brug af højttalerne
Du kan bruge højttalerne sammenfoldede eller udfol
Højttalerne er nemme at transportere, når de er fold
Højttalerne kan foldes ud til ca. 180 grader. Tving ik
åbne mere.

Slut højttalerne til telefonen eller lydenheden ved at 
ind i stikket på enheden. Højttalerne kan bruges sam
Nokia-adaptere. Hvis du vil bruge højttalerne med en
du slutte adapteren til enheden og højttalerkablet t

Højttalerne tændes ved at skubbe afbryderknappen,
sammenfoldede højttalere, mod enden med hængsl
indikator lyser. Du kan slukke ved at skubbe afbryde
modsatte retning eller folde højttalerne sammen. In
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Indstil lydstyrken ved at bruge lydstyrkereguleringen
Hvis højttalernes lydstyrke bliver for lav, skal batter

Transporter højttalerne sammenfoldede i det medfø

Pleje og vedligeholdelse
Enheden er et avanceret produkt i et gennemtænkt 
behandles forsigtigt. Forslagene nedenfor hjælper m
garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle
fugtighed kan indeholde mineraler, der korrode
kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade 
fuldstændigt.

• Enheden må ikke anvendes eller opbevares i stø
omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske
blive beskadiget.
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• Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelse
kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ød
og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

• Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser.
tilbage til normal temperatur, kan der dannes fu
kan ødelægge de elektroniske kredsløb.

• Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. H
behandling kan ødelægge de interne kredsløb o

• Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, r
stærke opløsningsmidler.

• Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de be
forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, indleveres det 
autoriserede forhandler til service.
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OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herve
MD-4 overholder de væsentlige krav og øvrige relev
1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringe
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_confo

Bortskaffelse 
Skraldespanden med kryds over på produkt
det skriftlige materiale er en påmindelse o
elektroniske produkter, batterier og akkum
særligt sted, når de ikke længere skal anven
ikke bortskaffes som usorteret husholdnin
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 som er nævnt heri, 
 deres respektive 
Aflever produkterne på særlige indsamlingssteder for
skader på miljøet eller mennesker på grund af ukont
af affald og for at fremme vedvarende genbrug af r
yderligere oplysninger om genanvendelse hos produ
lokale affaldsmyndigheder, de nationale producenta
eller din lokale Nokia-repræsentant. Se produktets m
de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com, 
yderligere oplysninger.
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