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OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Undertegnede NOKIA CORPORATION 
erklærer herved, at følgende udstyr MD-5W 
overholder de væsentlige krav og øvrige 
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af 
Overensstemmelseserklæringen findes på 
adressen http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Skraldespanden med kryds over 
betyder, at i EU skal produktet 
afleveres et særligt sted, når det 
ikke længere skal anvendes. 
Produkterne må ikke bortskaffes 

som usorteret husholdningsaffald. Se 
produktets miljødeklaration eller de 
landespecifikke oplysninger på 
www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere 
oplysninger.
© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.
Kopiering, overførsel, overdragelse eller 
lagring af en del eller hele indholdet af dette 
dokument i nogen form uden forudgående 
skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er 
registrerede varemærker tilhørende Nokia 
Corporation. Andre produkter og 
firmanavne, som er nævnt heri, kan være 
varemærker eller handelsnavne tilhørende 
deres respektive ejere.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia 
forbeholder sig retten til at ændre og 
forbedre de produkter, der er beskrevet i 
dette dokument, uden forudgående varsel.
Nokia kan under ingen omstændigheder 
holdes ansvarlig for tab af data eller 
fortjeneste eller nogen som helst form for 
specielle, tilfældige, betingede eller indirekte 
skader, uanset hvordan de er forvoldt.
Oplysningerne i dette dokument leveres 
"som de er og forefindes". Medmindre det er 
krævet af gældende lovgivning, stilles der 
ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige 
eller stiltiende, herunder, men ikke 
begrænset til, garantier for salgbarhed og 
egnethed til et bestemt formål, i forbindelse 
med nøjagtigheden, pålideligheden eller 
indholdet af dette dokument. Nokia 
forbeholder sig ret til at ændre dette 
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dokument eller trække det tilbage på et 
hvilket som helst tidspunkt uden 
forudgående varsel.
Enkelte produkter føres ikke i visse områder. 
Forhør dig hos din nærmeste Nokia-
forhandler.

Uautoriserede ændringer af eller tilføjelser 
til denne enhed kan ugyldiggøre brugerens 
ret til at bruge udstyret.
Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter, 
teknologi eller software, som er underlagt 
eksportlove og -regler fra USA og andre 
lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Introduktion
Tillykke med dit køb. Med Nokia 
Bluetooth-højttalerne MD-5W kan du 
lytte til musik fra din kompatible 
telefon eller musikenhed og få lyd i høj 
kvalitet. Du kan også bruge 
højttalerne som højttalertelefon 
takket være den integrerede mikrofon.
Du kan slutte højttalerne til en 
kompatibel enhed ved hjælp af trådløs 
Bluetooth-teknologi eller det 
medfølgende kabel.
Læs denne brugervejledning grundigt, 
før du tager højttalerne i brug. Læs 

også brugervejledningen til telefonen, 
som indeholder vigtige oplysninger 
vedrørende sikkerhed og 
vedligeholdelse, samt 
brugervejledningen til den kompatible 
musikenhed. Opbevar alt tilbehør og 
ekstraudstyr utilgængeligt for børn.

Trådløs Bluetooth-teknologi
Trådløs Bluetooth-teknologi gør det 
muligt at forbinde kompatible 
enheder uden brug af kabler. En 
Bluetooth-forbindelse kræver ikke, at 
der er fri luftlinje mellem højttalerne 
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og den anden enhed, men den 
indbyrdes afstand mellem enhederne 
må højst være 10 meter. Forbindelsen 
kan dog blive udsat for interferens 
pga. hindringer, f.eks. vægge, eller 
andre elektroniske enheder.
Højttalerne overholder Bluetooth-
specifikationen 1.2, som understøtter 
Advanced Audio Distribution Profile 
(A2DP) 1.0, Headset Profile 1.1, 

Hands-Free Profile 1.0 og Audio/Video 
Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. 
Kontakt producenterne af andre 
enheder for at bestemme deres 
kompatibilitet med denne enhed.
Der kan være begrænsninger 
forbundet med brugen af Bluetooth-
teknologi i nogle områder. Spørg de 
lokale myndigheder eller din 
tjenesteudbyder.

Introduktion

Dele
Højttalerne indeholder de dele, som er 
vist på forsiden: Indikator (1), tilbage-
tast (2), tænd/sluk-tast (3), afspil/
pause-tast (4), besvar/afslut-tast (5), 
hurtigt frem-tast (6), mikrofon (7), 
højttalere (8), lydstyrke ned-tast (9), 
stereoudvidelse-tast (10), lydstyrke 
op-tast (11), strømstik (12), 
batterirum (13) og lydindgang (14).

Højttalerne indeholder magnetiske dele. 
Metalliske materialer kan tiltrækkes af 
højttalerne. Placer ikke kreditkort eller 
andre magnetiske lagringsmedier i 
nærheden af højttalerne, da de 
oplysninger, der er lagret på dem, kan 
blive slettet.
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Opladere
Kontroller modelnummeret på en 
eventuel oplader, inden den bruges med 
denne enhed. Højttalerne skal bruges 
sammen med den medfølgende 
AC-4-oplader.

Advarsel! Brug kun opladere, 
der er godkendt af Nokia til 
brug sammen med denne 

enhed. Brug af andre typer kan være 
farlig og kan medføre, at en eventuel 
godkendelse eller garanti bortfalder.

Når du fjerner netledningen fra 
ekstraudstyret, skal du trække i stikket, 
ikke i ledningen.

Strømtilslutning
Højttalerne kan få strøm fra fire AA-
batterier eller den medfølgende 
oplader.

Isætning af AA-batterier
Hvis du bruger batterier, anbefales det 
at anvende alkalinebatterier. Hvis du 

vil isætte batterierne, skal du sikre dig, 
at højttalerne er slukket, og derefter 
åbne batteridækslet ved at skubbe den 
nederste del af dækslet og løfte det op. 
Placer batterierne som angivet i 
batterirummet, og skub dækslet, indtil 
det er på plads.
Undgå skader fra batterilækage ved at 
fjerne batterierne, hvis højttalerne 
ikke er i brug i en længere periode.
Når batteriet er ved at løbe tør for 
strøm, blinker den røde indikator, og 
højttalerne bipper en gang i minuttet.

Tilslutning til stikkontakt i væggen
Hvis du vil bruge højttalerne med 
opladeren, skal du slutte opladeren til 
en stikkontakt i væggen og sætte 
opladerkablet i strømstikket. 
Hvis der er isat genopladelige 
batterier i batterirummet, oplades de 
ikke af opladeren.
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Aktivering eller deaktivering af 
højttalere

Du kan tænde højttalerne ved at 
trykke på og holde tænd/sluk-tasten 
nede, indtil indikatoren lyser blå.
Du kan slukke højttalerne ved at 
trykke på og holde tænd/sluk-tasten 
nede, indtil indikatoren lyser rød.

Tilslutning af højttalerne
Du kan slutte højttalerne til en 
kompatibel enhed, f.eks. en 
mobiltelefon eller en musikafspiller, 
ved hjælp af trådløs Bluetooth-
teknologi eller det medfølgende kabel. 

Binding og tilslutning ved hjælp af 
trådløs Bluetooth-teknologi
Følgende vejledning gælder for 
mobiltelefoner, men proceduren er 
den samme for en musikafspiller, 
bortset fra at du ikke har brug for at 
angive Bluetooth-adgangskoden.

1. Sørg for, at højttalerne er slukket, 
og at telefonen er tændt.

2. Tryk på og hold tænd/sluk-tasten 
nede, indtil indikatoren skiftevis 
blinker blå og rød.

3. Aktiver Bluetooth-funktionen på 
telefonen, og få den til at søge 
efter Bluetooth-enheder.

4. Vælg højttalerne på listen over 
fundne enheder.

5. Angiv Bluetooth-adgangskoden 
0000 for at oprette en binding og 
tilslutte højttalerne til telefonen. 
På nogle telefoner skal du oprette 
forbindelsen separat, efter at der er 
oprettet en binding.

Hvis der oprettes binding, blinker 
indikatoren blåt fem gange, og 
højttalerne vises i telefonmenuen, 
hvor du kan se de forbundne 
Bluetooth-enheder.
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Tilslutning ved hjælp af et kabel
Du kan slutte højttalerne til en 
kompatibel enhed med det 
medfølgende CA-63U-kabel.

Du kan slutte højttalerne til en enhed, 
der har et 3,5 mm lydstik, ved at sætte 
kablet i højttalernes lydindgang og i 
lydstikket på enheden.

Almindelig brug

Justering af lydstyrken
Du kan angive højttalernes lydstyrke 
ved at trykke på en af 
lydstyrketasterne. Hvis højttalernes 
lydniveau bliver for lavt ved brug af 
batterier, skal disse udskiftes.

Musikafspilning
Du kan lytte til musik ved at slutte 
højttalerne til en kompatibel 
musikafspiller, f.eks. en mobiltelefon 
med en musikafspillerfunktion eller en 
anden musikafspillerenhed.
Du kan bruge musikfunktionerne ved 
at slutte den kompatible enhed til 
højttalerne ved hjælp af trådløs 

Bluetooth-teknologi. Den kompatible 
musikafspiller skal understøtte 
Bluetooth-profilen A2DP. Hvis du 
bruger en kabelforbindelse, kan du 
kun justere højttalernes lydstyrke. 
Brug musikafspillerens taster til at 
styre musikafspilningen.
Hvis du besvarer eller foretager et 
opkald, mens du lytter til musik, 
stopper musikken midlertidigt, indtil 
opkaldet afbrydes.

Advarsel! Lyt til musik ved et 
moderat lydniveau. 
Længerevarende lytning ved 
høj lydstyrke kan beskadige 
hørelsen.
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Du kan afspille musik ved at vælge et 
musiknummer på din afspiller og 
derefter trykke på afspil/pause-tasten.
Du kan vælge næste musiknummer 
ved at trykke på hurtigt frem-tasten. 
Du kan vælge forrige musiknummer 
ved at trykke på tilbage-tasten.
Du kan stoppe afspilningen 
midlertidigt eller genoptage 
afspilningen ved at trykke på afspil/
pause-tasten. Du kan stoppe 
afspilningen ved at trykke på og holde 
afspil/pause-tasten nede.
Du kan udvide stereolydbilledet ved at 
sørge for, at denne funktion er 
deaktiveret i musikafspilleren og 
trykke på stereoudvidelsestasten.

Håndtering af opkald
Højttalerne kan bruges til håndtering 
af opkald, hvis de er sluttet til en 
kompatibel telefon ved hjælp af 
trådløs Bluetooth-teknologi.

Hvis du vil foretage et opkald, skal du 
bruge telefonen på normal vis, når 
højttalerne er tilsluttet telefonen. Tal i 
mikrofonen på højttalerne.
Hvis telefonen understøtter genopkald 
til det seneste kaldte nummer med 
højttalerne, skal du trykke på besvar/
afslut-tasten to gange, når der ikke er 
nogen igangværende opkald.
Hvis telefonen understøtter 
stemmestyret opkald med højttalerne, 
skal du trykke på besvar/afslut-tasten, 
når der ikke er nogen igangværende 
opkald og fortsætte som beskrevet i 
brugervejledningen til telefonen.
Du kan besvare eller afslutte et opkald 
ved at trykke på besvar/afslut-tasten. 
Hvis du ikke vil besvare opkaldet, skal 
du trykke på og holde en af 
lydstyrketasterne nede.
Hvis du vil overføre et opkald fra 
højttalerne til telefonen, skal du 
trykke på og holde en af 
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lydstyrketasterne nede. Hvis du vil 
overføre opkaldet til højttalerne igen, 
skal du trykke på tænd/sluk-tasten.

Sletning af indstillinger eller 
nulstilling

Hvis du vil slette indstillingerne, skal 
du slukke højttalerne. Tryk på og hold 
lydstyrke ned-tasten og tænd/sluk-

tasten nede, indtil indikatoren lyser 
mørklilla. Tryk på og hold lydstyrke 
ned-tasten nede, indtil indikatoren 
lyser blå.
Hvis højttalerne ikke fungerer, og du 
vil nulstille dem, skal du fjerne 
batterierne og tage stikket fra 
opladeren ud af højttalerne.

Pleje og vedligeholdelse
Enheden er et stykke avanceret teknologi 
udformet i et gennemtænkt design, og 
den skal behandles med varsomhed. 
Følgende forslag hjælper med at beskytte 
din garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, 
fugt og alle typer af væsker eller 
fugtighed kan indeholde mineraler, 
der korroderer elektroniske kredsløb. 
Hvis enheden bliver våd, skal du lade 
den tørre fuldstændigt.

• Enheden må ikke anvendes eller 
opbevares i støvede, snavsede 
omgivelser. De bevægelige dele og 
elektroniske komponenter kan blive 
beskadiget.

• Enheden bør ikke opbevares i varme 
omgivelser. Høje temperaturer kan 
forringe det elektroniske udstyrs 
levetid, ødelægge batterierne og få 
plastmaterialet til at smelte eller slå 
sig.
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• Enheden bør ikke opbevares i kolde 
omgivelser. Når enheden vender 
tilbage til normal temperatur, kan der 
dannes fugt i enheden, og det kan 
ødelægge de elektroniske kredsløb.

• Undgå at tabe, banke på eller ryste 
enheden. Hårdhændet behandling 
kan ødelægge de interne kredsløb og 
finmekanikken.

• Rengør aldrig enheden med stærke 
kemikalier, rengøringsmidler eller 
stærke opløsningsmidler.

• Mal ikke enheden. Malingen kan 
blokere de bevægelige dele og 
forhindre, at enheden fungerer 
korrekt.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, 
indleveres det til nærmeste autoriserede 
forhandler til service.
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