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SVENSKA

KONFORMITETSDEKLARATION
Härmed intygar NOKIA CORPORATION att 
denna MD-5W står i överensstämmelse med 
de väsentliga egenskapskrav och övriga 
relevanta bestämmelser som framgår av 
direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av 
konformitetsdeklarationen på 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Den överkorsade soptunnan 
innebär att inom EU ska produkten 
vid slutet av sin livslängd lämnas 
till en återvinningsstation. Kasta 
inte dessa produkter med det 

vanliga hushållsavfallet. Se produktens eko-
deklaration eller landsspecifik information 
på www.nokia.com om du vill veta mer.
© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.
Reproduktion, överföring, distribution eller 
lagring av delar av eller hela innehållet i 
detta dokument i vilken som helst form, utan 
föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är 
förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är 
registrerade varumärken som tillhör Nokia 
Corporation. Andra produkt- och 
företagsnamn som det hänvisats till kan vara 
varukännetecken eller näringskännetecken 
som tillhör sina respektive ägare.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia utvecklar ständigt sina produkter. 
Nokia förbehåller sig rätten att göra 
ändringar och förbättringar i de produkter 
som beskrivs i detta dokument utan 
föregående meddelande.
Nokia skall under inga omständigheter vara 
ansvarigt för förlust av data eller inkomst 
eller särskild, tillfällig, följdskada, eller 
indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten 
eller skadan.
Innehållet i detta dokument gäller aktuella 
förhållanden. Förutom vad som stadgas i 
tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga 
garantier av något slag, varken uttryckliga 
eller underförstådda, inklusive, men utan 
begränsning till, garantier avseende 
produktens allmänna lämplighet och/eller 
lämplighet för ett särskilt ändamål, vad 
gäller riktighet, tillförlitlighet eller 
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innehållet i detta dokument. Nokia 
förbehåller sig rätten att ändra detta 
dokument eller återkalla det utan 
föregående meddelande.
Tillgång till särskilda produkter kan variera 
efter region. Kontrollera detta med din 
närmaste Nokia-återförsäljare.

Icke godkända ändringar av enheten kan 
medföra att användaren mister rätten att 
använda utrustningen.
Exportbestämmelser
Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik 
eller programvara som omfattas av 
exportlagar och regelverk i USA och andra 
länder. Spridning i strid mot lagen är 
förbjuden.

Introduktion
Gratulerar till inköpet. Med Nokia 
Bluetooth-högtalare MD-5W kan du 
lyssna på musik från en kompatibel 
telefon eller musikenhet och njuta av 
ljud med hög kvalitet. Tack vare den 
inbyggda mikrofonen kan du också 
använda högtalarna som en 
högtalartelefon.
Du kan ansluta högtalarna till en 
kompatibel enhet via trådlös 
Bluetooth-teknik eller med den 
medföljande kabeln.

Läs den här användarhandboken 
noggrant innan du börjar använda 
högtalarna. Läs även telefonens 
användarhandbok, som innehåller 
viktig information om säkerhet och 
underhåll, eller användarhandboken 
till musikenheten. Förvara alla 
tillbehör utom räckhåll för små barn.

Trådlös Bluetooth-teknik
Med trådlös Bluetooth-teknik kan du 
ansluta kompatibla enheter utan 
kablar. Det behöver inte vara fri sikt 
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mellan högtalarna och den andra 
enheten när Bluetooth används, men 
båda enheterna ska finnas inom tio 
meters avstånd från varandra. Väggar, 
andra elektroniska enheter och 
liknande hinder kan ge upphov till 
störningar i anslutningen.
Högtalarna följer Bluetooth-
specifikationen 1.2 som stöder 
Advanced Audio Distribution Profile 
(A2DP) 1.0, Headset Profile 1.1, 

Hands-Free Profile 1.0 och Audio/
Video Remote Control Profile (AVRCP) 
1.0. Kontrollera med de andra 
enheternas tillverkare om deras 
enheter är kompatibla med enheten.
På vissa platser kan det finnas 
begränsningar för användandet av 
Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos 
de lokala myndigheterna eller 
tjänsteleverantören.

Komma igång

Delar
Högtalarna innehåller följande delar 
som visas på titelsidan: 
indikatorlampa (1), bakåtspolnings-
knapp (2), strömknapp (3), 
uppspelnings-/pausknapp (4), 
svara/avsluta-knapp (5), 
framåtspolningsknapp (6), 
mikrofon (7), högtalare (8), volym 

ned-knapp (9), stereobreddnings-
knapp (10), volym upp-knapp (11), 
strömkontakt (12), batterifack (13) 
och ljudingång (14).
Delar av högtalarna är magnetiska. 
Högtalarna kan dra till sig föremål av 
metall. Förvara inte kreditkort eller andra 
magnetiska media nära högtalarna, 
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eftersom information som lagrats på dem 
kan raderas.

Laddare
Kontrollera modellnumret på alla laddare 
innan de används till denna enhet. 
Högtalarna är avsedda att användas med 
den medföljande AC-4-laddaren.

Varning! Använd endast 
laddare som godkänts av 
Nokia för användning med 

just denna enhet. Om andra tillbehör 
kopplas in kan högtalarnas 
typgodkännande och garanti bli ogiltiga, 
dessutom kan det innebära en fara.

När du kopplar ur något tillbehör från ett 
vägguttag håller du i kontakten, aldrig i 
sladden.

Ansluta till en strömkälla
Högtalarna kan drivas med ström från 
fyra R6-batterier eller från laddaren 
som medföljer.

Installera R6-batterier
Om du använder batterier 
rekommenderar vi att du väljer 
alkaliska batterier. När du ska 
installera batterierna kontrollerar du 
att högtalarna är avstängda, och 
öppnar sedan batteriluckan genom att 
trycka på nedre delen av luckan och 
dra den uppåt. 
Sätt i batterierna i facket som visas 
och tryck på luckan tills den snäpper 
på plats.
Om du inte använder högtalarna 
under en längre tid, bör du ta ut 
batterierna för att förhindra skador 
från läckande batterier.
När batterierna är nästan urladdade 
börjar den röda indikatorlampan 
blinka och högtalarna avger en 
ljudsignal en gång i minuten.
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Ansluta till ett nätuttag
Om du ska använda högtalarna 
tillsammans med laddaren ansluter du 
laddaren till ett nätuttag och sätter 
sedan in laddningskabeln i 
strömkontakten. 
Om du har satt i laddningsbara 
batterier i batteriluckan, laddas de 
inte upp av laddaren.

Slå på och stänga av högtalarna
När du vill slå på högtalarna håller du 
strömknappen intryckt tills den blå 
indikatorlampan lyser.
När du vill slå av högtalarna håller du 
strömknappen intryckt tills den röda 
indikatorlampan lyser.

Ansluta högtalarna
Du kan ansluta högtalarna till en 
kompatibel enhet (t.ex. en 
mobiltelefon eller musikspelare) via 
trådlös Bluetooth-teknik eller med 
den medföljande kabeln. 

Koppla ihop och ansluta via trådlös 
Bluetooth-teknik
Följande anvisningar gäller för en 
mobiltelefon. Du gör på samma sätt 
för en musikspelare, bortsett från att 
du kanske inte behöver ange 
Bluetooth-lösenordet.
1. Kontrollera att högtalarna är 

avstängda och att telefonen är 
påslagen.

2. Håll ned strömknappen tills den blå 
och röda indikatorlampan börjar 
blinka växelvis.

3. Aktivera Bluetooth-funktionen på 
telefonen och ställ in den på att 
söka efter Bluetooth-enheter.

4. Välj högtalarna i listan med hittade 
enheter.

5. Ange Bluetooth-lösenordet 0000 
för att koppla ihop och ansluta 
högtalarna till datorn. I vissa 
telefoner kan det bli nödvändigt 
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att göra anslutningen separat efter 
hopkopplingen.

Om hopkopplingen lyckas blinkar den 
blå indikatorlampan fem gånger och 
högtalarna visas på telefonmenyn där 
du kan se vilka Bluetooth-enheter som 
är hopkopplade.

Ansluta via kabel
Du kan ansluta högtalarna till en 
kompatibel enhet med den 
medföljande CA-63U-kabeln.
Om du vill ansluta högtalarna till en 
enhet som har en 3,5 mm-ljudkontakt, 
ansluter du kabeln till ljudingången på 
högtalarna och ljudkontakten på 
enheten.

Användning

Justera volymen
Justera högtalarnas ljudstyrka med 
någon av volymknapparna. Om 
högtalarnas ljudvolym blir för låg vid 
batteridrift byter du batterier.

Lyssna på musik
Om du vill lyssna på musik ansluter du 
högtalarna till en kompatibel 
musikspelare, t.ex. en mobiltelefon 

med musikspelningsfunktion eller till 
en annan musikspelare.
Om du vill använda 
musikfunktionerna ansluter du den 
kompatibla enheten till högtalarna via 
trådlös Bluetooth-teknik. Den 
kompatibla musikspelaren måste ha 
stöd för Bluetooth-profilen A2DP. Om 
du använder en kabelanslutning kan 
du bara justera högtalarnas volym. Om 
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du vill styra musiken använder du 
knapparna på musikspelaren.
Om du svarar på eller ringer ett samtal 
när du lyssnar på musik stängs 
musiken av tills samtalet avslutas.

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

Om du vill spela musik väljer du ett 
spår i musikspelaren och trycker på 
uppspelnings-/pausknappen.
Om du vill välja nästa spår trycker du 
på framåtspolningsknappen. Om du 
vill välja föregående spår trycker du på 
bakåtspolningsknappen.
Du gör paus i uppspelningen och 
återupptar den genom att trycka på 
uppspelnings-/pausknappen. Om du 
vill stoppa uppspelningen håller du 
uppspelnings-/pausknappen 
nedtryckt.

Om du vill bredda stereoljudet, 
kontrollerar du att funktionen är 
avstängd i musikspelaren och trycker 
på stereobreddningsknappen.

Samtalshantering
Du kan använda högtalarna för 
samtalshantering om de är anslutna 
till en kompatibel telefon via trådlös 
Bluetooth-teknik.
Om du vill ringa ett samtal använder 
du telefonen på vanligt sätt när 
högtalarna är anslutna till telefonen. 
Tala mot mikrofonen på högtalarna.
Om telefonen stöder återuppringning 
av det senast uppringda numret med 
högtalarna trycker du två gånger på 
svara/avsluta-knappen när inget 
samtal pågår.
Om telefonen stöder röstuppringning 
av det senast uppringda numret med 
högtalarna trycker du två gånger på 
svara/avsluta-knappen när inget 
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samtal pågår och fortsätter sedan 
enligt anvisningarna i telefonens 
användarhandbok.
Om du vill svara på eller avsluta ett 
samtal trycker du på svara/avsluta-
knappen. Om du inte vill svara på 
samtalet håller du ned någon av 
volymknapparna.
Håll ned någon av volymknapparna 
när du vill växla samtalet mellan 
högtalarna och en kompatibel telefon. 
Om du vill växla tillbaka till 
högtalarna trycker du på 
strömknappen.

Radera eller återställa 
inställningarna

Om du vill radera inställningarna 
stänger du av högtalarna. Håll ned 
volym ned-knappen och 
strömknappen tills den lila 
indikatorlampan visas. Håll ned volym 
ned-knappen tills den blå 
indikatorlampan visas.
Om högtalarna inte fungerar 
återställer du dem genom att ta bort 
batterierna och koppla bort 
högtalarna från laddaren.

Skötsel och underhåll
Din enhet är en tekniskt avancerad 
produkt framställd med stor 
yrkesskicklighet och bör behandlas med 
största omsorg. Genom att följa 
nedanstående råd kan du se till att 
garantin täcker eventuella skador.

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, 
fukt och alla typer av vätskor kan 
innehålla ämnen som fräter på de 
elektroniska kretsarna. Om enheten 
blir blöt låter du den torka ordentligt.

• Använd eller förvara inte enheten i 
dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens 
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rörliga delar och elektroniska 
komponenter kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma 
platser. Höga temperaturer kan 
förkorta livslängden för elektroniska 
apparater, skada batterierna och 
förvrängä eller smälta vissa plaster.

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

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka 
inte heller på den. Om den behandlas 
omilt kan kretskorten och 
finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier, 
lösningsmedel eller frätande/starka 
rengöringsmedel för att rengöra 
enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan 
täppa till dess rörliga delar och hindra 
normal användning.

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