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Nokia minihøyttalere MD-4
Disse kompakte stereohøyttalerne gir lyd med høy kv
musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia
lydenheten.
Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du br
også brukerhåndboken for telefonen, som inneholde
om sikkerhet og vedlikehold, og brukerhåndboken fo
lydenheten. Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbeva
små barn.

Sette inn batterier
Høyttalerne bruker fire AAA-batterier. Alkaliske bat
Batteriene settes inn parvis. Skyv batteridekselet på
høyttalerne i pilenes retning, plasser batteriene i bat
og lukk batteridekselet ved å skyve det tilbake. Hvis
brukes i en lang periode, bør batteriene tas ut for å 
batterilekkasjer fører til skader.
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Bruke høyttalerne
Du kan bruke høyttalerne sammenfoldet eller utfold
V-form). Høyttalerne er enkle å bære når de er samm
kan foldes ut i omtrent 180 grader. Ikke forsøk å tvin
fra hverandre.
Du kobler høyttalerne til telefonen eller lydenheten
høyttalerkabelen til kontakten på enheten. Høyttale
kompatible Nokia-adaptere. Du bruker høyttalerne m
ved å koble adapteren til enheten og høyttalerkabel
Du slår på høyttalerne ved å skyve av/på-knappen p
utfoldede høyttalerne mot hengslene. Den grønne in
Høyttalerne slås av ved å skyve av/på-knappen i mo
folde sammen høyttalerne. Indikatorlampen slutter 
Du angir volumstyrke ved hjelp av volumkontrollene
lydnivået på høyttalerne blir for lavt, må du bytte b
Når du skal bære høyttalerne, folder du dem sammen
medfølgende vesken.
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Stell og vedlikehold
Enheten er et produkt av førsteklasses design og hå
behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelpe
garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fukt
væsker inneholder mineraler som vil føre til rus
kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke 

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og s
bevegelige delene og elektroniske komponente

• Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Hø
redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødeleg
deformere eller smelte plastdeler.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Nå
normal temperatur igjen, kan det dannes fuktig
som kan skade elektroniske kretskort.



 NORSK
ff håndtering kan 

l å rengjøre enheten.

ige delene og 

kontakte nærmeste 

-4-produktet er i 
ante krav i direktiv 
ngelig fra 
rmity/.
• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Rø
ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler ti

• Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegel
forhindre at enheten fungerer skikkelig.

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

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION, erklærer herved at dette MD
samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relev
1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgje
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_confo
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Avhending 
Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på
dokumentasjonen eller emballasjen innebæ
skal ikke elektriske og elektroniske produk
akkumulatorer kastes sammen med annet 
produktene som usortert, kommunalt avfa

Returner produktene til innsamling for å hindre skad
på grunn av ukontrollert avhending, og for å fremm
av materialressurser. Innsamlingsinformasjon finner
lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale 
produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nok
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktet
informasjon for hvert enkelt land på www.nokia.com
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