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Nokia minihögtalare MD-4
De här kompakta stereohögtalarna ger hög ljudkvali
musik eller radio på en kompatibel Nokia-telefon el
Högtalarna har en 3,5 mm stereoljudkontakt.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du
högtalarna. Läs även telefonens användarhandbok, 
information om säkerhet och underhåll, eller använ
ljudenheten. Förvara alla tillbehör utom räckhåll för

Installera batterierna
Högtalarna får ström från fyra R03-batterier (AAA). V
du använder alkaliska batterier. Du installerar batte
att skjuta batteriluckan på utsidan av varje högtalar
batterierna som visas i batterifacket och stänga bat
skjuta den i motsatt riktning. Om du inte använder 
längre tid, bör du ta ut batterierna för att förhindra 
batterier.
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Använda högtalarna
Du kan använda högtalarna hopvikta eller utvikta (så
V-form). Högtalarna är praktiska att bära när de är 
vika ut högtalarna upp till ca 180 grader. Försök int
högtalarna mer än så.

Anslut högtalarna till telefonen eller ljudenheten ge
högtalarkabeln i kontakten på enheten. Högtalarna 
kompatibla Nokia-adaptrar. Om du ska använda hög
Nokia-adapter ansluter du adaptern till enheten och
adaptern.

Du slår på högtalarna genom att skjuta strömbrytare
uppvikta högtalarna mot gångjärnsänden. Den grön
tänds. Du stänger av genom att skjuta strömbrytaren
vika ihop högtalarna. Indikatorlampan släcks.

Ställ in volymen med volymreglagen på ljudenheten
ljudvolym blir för låg byter du batterier.
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Om du vill bära högtalarna viker du ihop dem och lä
medföljande fodralet.

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

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och
kan innehålla ämnen som fräter på de elektron
enheten blir blöt låter du den torka ordentligt.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga, s
Enhetens rörliga delar och elektroniska kompon

• Förvara inte enheten på varma platser. Höga te
förkorta livslängden för elektroniska apparater,
och förvränga eller smälta vissa plaster.
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• Förvara inte enheten på kalla platser. När enhe
normal temperatur kan det bildas fukt på insida
elektroniska kretsarna.

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

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

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

Om produkten inte fungerar som den ska tar du den
kvalificerade serviceverkstad.

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna MD
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. D
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Avfallshantering 
Den överkorsade soptunnan på produkter, 
paketering innebär att inom EU ska alla el
elektroniska produkter, batterier och ackum
sin livslängd lämnas till en återvinningssta
produkter med det vanliga hushållsavfalle

Lämna produkterna till insamling för att undvika at
miljöskador eller hälsorisker på grund av okontroller
för att främja återvinning av material. Information 
återvinning finns hos produktens återförsäljare, loka
organisationer som bevakar tillverkningsindustrin e
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Nokia-representant. Se produktens eko-deklaration
information på www.nokia.com om du vill veta mer
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