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Introduktion
Tillykke med dit køb. Med Nokia-minihøjttalerne MD
musik fra din kompatible mobiltelefon eller musiken
kvalitet. Højttalerne er udstyret med et Nokia 3,5 mm
Højttalerkablet fungerer også som antenne for FM-r

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager hø
også brugervejledningen til den enhed, som højttaler
denne indeholder vigtige oplysninger vedrørende sik
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 utilgængeligt for 

aterialer kan 
andre magnetiske 
ninger, der er lagret 

forsiden: 
ricoveret (2), 
anisme til 

bne battericoveret 
 coveret hen mod 
ort til højttalerne, 
vedligeholdelse. Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr
børn.

Højttalerne indeholder magnetiske dele. Metalliske m
tiltrækkes af højttalerne. Placer ikke kreditkort eller 
lagringsmedier i nærheden af højttalerne, da de oplys
på dem, kan blive slettet.

Dele
Højttalerne indeholder følgende dele, som er vist på 
højttalerelementer (1), fordybning til åbning af batte
udløserkontakt til højttalerkablet (3), oprulningsmek
højttalerkablet (4) og lydstik (5).

Indsætning af batterierne
Højttalerne får strøm fra fire AAA-batterier. Du kan å
ved at sætte en finger ned i fordybningen og skubbe
højttalerkablet. Anbring det sorte bånd, der er fastgj
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ne som vist i 
t, så fordybningerne 
coveret i de 
overet hen mod 

et og derefter løfte 
sorte bånd.

rne, hvis højttalerne 
ator blinker, når 

dstikket, og rul 
hen over batterirummet og indsæt derefter batterier
batterirummet. Luk battericoveret ved at anbringe de
peger mod højttalerelementerne. Indsæt krogene på 
tilsvarende huller på højttalerne, og skub forsigtigt c
højttalerelementerne. 

Du kan tage batterierne ud ved at åbne battericover
batterierne ud af batterirummet ved at trække i det 

Undgå skader fra batterilækage ved at fjerne batterie
ikke er i brug i en længere periode. Den orange indik
batteriet er ved at løbe tør for strøm.

Brug af højttalerne
Skub udløserkontakten til højttalerkablet hen mod ly
højttalerkablet op.
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ed, som er udstyret 
t fra højttalerne i 

ed, som er udstyret 
følgende 
ket i adapteren.

eks. en pc eller en 
ik, ved at slutte den 
 sætte lydstikket i 

ængslet sidder. Den 
em i den ende, hvor 

erne på enheden. 
rierne udskiftes.
Du kan slutte højttalerne til en kompatibel Nokia-enh
med et 3,5 mm Nokia AV-stik, ved at sætte lydstikke
stikket på enheden.

Du kan slutte højttalerne til en kompatibel Nokia-enh
med et 2,5 mm Nokia AV-stik, ved at slutte den med
AD-52-adapter til enheden og derefter sætte lydstik

Du kan slutte højttalerne til en kompatibel enhed (f.
musikafspiller), som er udstyret med et 3,5 mm lydst
medfølgende AD-63-adapter til enheden og derefter
adapteren.

Tænd højttalerne ved at åbne dem i den ende, hvor h
hvide indikator tændes. Sluk højttalerne ved at lukke d
hængslet sidder. Indikatoren slukkes.

Du kan indstille lydstyrken ved hjælp af lydstyrketast
Hvis højttalernes lydniveau bliver for lavt, skal batte



DANSK

n ende, hvor 
cere det i åbningen 
ngsmekanismen ind 

 et gennemtænkt 
de forslag er med til 

yper af væsker eller 
r elektroniske 
n tørre fuldstændigt.

vede, snavsede 
komponenter kan 
Når du skal transportere højttalerne, skal du lukke de
hængslet sidder, og rulle højttalerkablet op ved at pla
på oprulningsmekanismen og derefter skubbe oprulni
i højttalerne, så det kun er lydstikket, der er synligt.

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

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

• Enheden må ikke anvendes eller opbevares i stø
omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske 
blive beskadiget.
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 Høje temperaturer 
elægge batterierne 

Når enheden vender 
gt i den, og det kan 

rdhændet 
g finmekanikken.

ngøringsmidler eller 

ægelige dele og 

il nærmeste 
• Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser.
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
ødelægge de elektroniske kredsløb.

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

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

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

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, indleveres det t
autoriserede forhandler til service.
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t, emballagen eller i 
, at alle elektroniske 
afleveres et særligt 
tte krav gælder i EU 
ukterne må ikke 
ld.

eder er du med til at 
mme vedvarende 
er hos produktets 

a-repræsentant. Du 
ner til bortskaffelse 
ninger på 
Bortskaffelse
Skraldespanden med kryds over på produkte
det skriftlige materiale er en påmindelse om
produkter, batterier og akkumulatorer skal 
sted, når de ikke længere skal anvendes. De
og andre steder med affaldssortering. Prod
bortskaffes som usorteret husholdningsaffa

Ved at aflevere produkterne på særlige indsamlingsst
forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fre
genbrug af ressourcer. Du kan få yderligere oplysning
forhandler, de lokale myndigheder, de nationale 
producentansvarsorganisationer eller din lokale Noki
kan finde produktets miljødeklaration eller instruktio
af udtjente produkter under de landespecifikke oplys
www.nokia.com.
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