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arumärken som 

larna från Nokia 
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alarna har en Nokia 
om FM-radioantenn.

börjar använda 
het du ansluter till 
n om säkerhet och 
rn.
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Inledning
Hjärtliga lyckönskningar till ditt köp. Med minihögta
MD-6 kan du lyssna på musik från en kompatibel No
musikenhet och njuta av ljud med hög kvalitet. Högt
3,5 mm AV-kontakt. Högtalarkabeln fungerar också s

Läs den här användarhandboken noggrant innan du 
högtalarna. Läs även användarhandboken för den en
högtalarna eftersom den innehåller viktig informatio
underhåll. Förvara alla tillbehör utom räckhåll för ba
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ra till sig föremål av 
a media nära 

 kan raderas.

elbladet: 
riluckan (2), låsspärr 
och ljudkontakt (5).

ppna batteriluckan 
ta locket mot 
t lägga det svarta 
t, och sedan sätta i 
enom att lägga 
menten. Sätt in 
Delar av högtalarna är magnetiska. Högtalarna kan d
metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetisk
högtalarna, eftersom information som lagrats på dem

Delar
Högtalarna innehåller följande delar som visas på tit
högtalarelement (1), fördjupning för att öppna batte
för högtalarkabeln (3), slinga för högtalarkabeln (4) 

Installera batterierna
Högtalarna får ström från fyra R03-batterier (AAA). Ö
genom att placera tummen i fördjupningen och skju
högtalarkabeln. Installera batterierna genom att förs
bandet som sitter fast i högtalarna över batterifacke
batterierna som visas i facket. Stäng batteriluckan g
luckan så att fördjupningen är vänd mot högtalarele
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a och skjut luckan 

ch lyfta upp 

 bör du ta ut 
tterier. Den orange 

n och rulla ut 

ia-enhet som har en 
 i uttaget på 
flikarna på luckan i motsvarande fästen på högtalarn
försiktigt mot högtalarelementen. 

Ta bort batterierna genom att öppna batteriluckan o
batterierna från facket genom att dra i bandet.

Om du inte använder högtalarna under en längre tid
batterierna för att förhindra skador från läckande ba
indikatorn blinkar när batteriet håller på att ta slut.

Använda högtalarna
Skjut låsspärren för högtalarkabeln mot ljudkontakte
högtalarkabeln.

Om du vill ansluta högtalarna till en kompatibel Nok
Nokia 3,5 mm AV-kontakt, sätter du in ljudkontakten
enheten.
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ia-enhet som har en 
de AD-52-adaptern 

t (t.ex. en dator eller 
, ansluter du den 
takten till adaptern.

järn. Den vita 
t stänga änden med 

 Om högtalarnas 

gångjärn, rullar in 
ch trycker in slingan 
Om du vill ansluta högtalarna till en kompatibel Nok
Nokia 2,5 mm AV-kontakt, ansluter du den medföljan
till enheten och ljudkontakten till adaptern.

Om du vill ansluta högtalarna till en kompatibel enhe
musikspelare) som har en vanlig 3,5 mm-ljudkontakt
medföljande AD-63-adaptern till enheten och ljudkon

Slå på högtalarna genom att öppna änden med gång
indikatorn börjar lysa. Stäng av högtalarna genom at
gångjärn. Indikatorlampan släcks.

Ställ in volymen med volymreglagen på ljudenheten.
ljudvolym blir för låg byter du batterier.

Om du vill frakta högtalarna stänger du änden med 
högtalarkabeln, sätter in kabeln i skåran på slingan o
i högtalarna så att ljudkontakten är utanför slingan.



SVENSKA

ld med stor 
rg. Genom att följa 
ventuella skador.

lla typer av vätskor 
ska kretsarna. Om 
ntligt.

utsiga miljöer. 
enter kan ta skada.

peraturer kan 
skada batterierna 

en värms upp till 
, vilket kan skada de 
Skötsel och underhåll
Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framstäl
yrkesskicklighet och bör behandlas med största omso
nedanstående råd kan du se till att garantin täcker e

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och a
kan innehålla ämnen som fräter på de elektroni
enheten utsätts för väta låter du den torka orde

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

• Förvara inte enheten på varma platser. Höga tem
förkorta livslängden för elektroniska apparater, 
och förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser. När enhet
normal temperatur kan det bildas fukt på insidan
elektroniska kretsarna.
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å den. Om den 
en gå sönder.

ler frätande/starka 

s rörliga delar och 

till närmaste 

itteratur eller 
lektroniska 
 lämnas till en 
d. Kravet gäller i EU 
ng. Kasta inte dessa 
.

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

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

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

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

Avfallshantering
Den överkorsade soptunnan på produkter, l
paketering innebär att alla elektriska och e
produkter, batterier och ackumulatorer ska
återvinningsstation vid slutet av sin livsläng
och andra länder med separat sopuppsamli
produkter med det vanliga hushållsavfallet
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du till att undvika 
v material. Mer 
 produktens 
m bevakar 
sentant. Produktens 
r en uttjänt produkt 

kia.com.
Genom att lämna produkterna till insamling hjälper 
okontrollerad sophantering och främja återvinning a
information om insamling och återvinning finns hos
återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer so
tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-repre
eko-deklaration eller information om hur du returnera
finns i den landsspecifika informationen på www.no
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