
Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

1.2. udgave



Indholdsfortegnelse

Om højttaleren 3

Om Qi 3

Om Bluetooth-forbindelse 4

Taster og dele 5

Sådan tænder du højttaleren 6

Oprettelse af binding 6
Oprettelse af binding og tilslutning 6
Oprettelse af binding til højttaleren 
via NFC 7
Manuel binding til højttaleren 7
Sletning af bindingerne 8

Afspilning af musik 8

Trådløs opladning af en anden 
enhed 10

Tilslutning til en anden enhed på 
farten 10

Support 11

Produkt- og sikkerhedsoplysninger 11

2



Om højttaleren

Med den trådløse Nokia MD-100W-højttaler kan du høre musik i høj lydkvalitet fra din 
telefon eller en anden kompatibel enhed, f.eks. en musikafspiller. Du kan tilslutte en 
anden enhed uden at stoppe musikken. Du kan også bruge et standard-lydkabel (3,5 
mm) til at tilslutte enheden til lydstikket på højttaleren. Produktet leveres med et 
lydkabel.

Den trådløse Nokia MD-100W-højttaler kan også bruges som en trådløs oplader. Du 
kan oplade en Qi-kompatibel enhed ved at placere den på det trådløse 
opladningsområde oven på højttaleren.

Advarsel:
Produktet kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Produktet indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af 
produktet. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden 
af produktet, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Produktets overflade er nikkelfri.

Om Qi

Qi er en global standard, der gør det muligt at oplade din enhed trådløst. Med en Qi-
kompatibel enhed behøver du ikke at tilslutte nogen kabler. Du skal blot placere 
enheden på en opladningsoverflade.

Qi fungerer ved hjælp af magnetisk induktion og kan i øjeblikket benyttes til enheder, 
som bruger en effekt på 5 watt eller mindre, f.eks. mobiltelefoner. Qi-opladere og -
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enheder bruger samme frekvens, så alle Qi-produkter uanset producent og mærke 
er kompatible, når blot deres aktive områder berører hinanden. Du kan finde flere 
oplysninger i brugervejledningen til begge enheder.

Om Bluetooth-forbindelse

Du kan bruge Bluetooth til at oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible 
enheder som f.eks. mobiltelefoner.

Der behøver ikke være direkte fri luftlinje til enhederne, men de skal være inden for 
10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan blive påvirket af forhindringer såsom vægge 
eller andre elektroniske enheder.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.1 + EDR , der 
understøtter følgende profiler: A2DP og AVRCP . Kontakt producenterne af andre 
enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.
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Taster og dele

1 Lydstyrke ned-tast
2 Lydstyrke op-tast
3 NFC-område
4 Spring til forrige nummer
5 Afspil- eller pausetast
6 Spring til næste nummer
7 Strøm- og Bluetooth-statusindikator
8 Bluetooth-tast

9 Trådløst opladningsområde
10 Statusindikatorer for trådløs opladning
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11 Tænd/sluk-tast
12 Stik til strømforsyning
13 Servicestik
14 Lydstik (3,5 mm)

Sådan tænder du højttaleren

1 Tilslut strømforsyningskablet til stikket på højttaleren.
2 Tilslut et stik, der passer, til strømforsyningens vekselstrømsadapter.
3 Tilslut strømforsyningen til en stikkontakt i væggen.
4 Tryk på tænd/sluk-tasten.

Hvis du aldrig har oprettet en binding mellem højttaleren og en enhed, eller hvis du 
har slettet bindingerne, skifter højttaleren automatisk til bindingstilstand, når den 
tændes, og Bluetooth-indikatoren begynder at blinke langsomt.

Hvis du allerede har oprettet en binding mellem højttaleren og en eller flere enheder, 
tilsluttes højttaleren til den enhed, som den senest er blevet anvendt sammen med.

Hvis højttaleren ikke tilsluttes til en anden enhed eller ikke opretter en lydforbindelse 
eller udfører anden aktivitet inden for 30 minutter, skifter den til standbytilstand, og 
alle indikatorerne slukkes.

Oprettelse af binding

Oprettelse af binding og tilslutning
Inden du første gang bruger højttaleren med en telefon eller en anden kompatibel 
enhed, skal du oprette en binding til enheden og tilslutte højttaleren til enheden.

Du kan kun tilslutte højttaleren til én enhed ad gangen, men du kan skifte den 
tilsluttede enhed, mens du er på farten.
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Når højttaleren er tilsluttet, lyser Bluetooth-statusindikatoren blåt.

Hvis den tilsluttede enhed kommer uden for Bluetooth-rækkevidde, forsøger 
højttaleren at genetablere tilslutningen i 3 minutter. Når enheden igen er inden for 
rækkevidde, tilsluttes højttaleren automatisk.

Du kan også bruge et standard-lydkabel (3,5 mm) til at tilslutte enheden til lydstikket 
på højttaleren. Når du tilslutter højttaleren til enheden med et kabel, bliver Bluetooth 
automatisk slået fra, og Bluetooth-indikatoren lyset hvidt.

Oprettelse af binding til højttaleren via NFC
Med NFC (Near Field Communication) kan du nemt oprette en binding mellem din 
højttaler og din kompatible enhed og tilslutte højttaleren til enheden.

Hvis din enhed understøtter NFC, skal du slå NFC til og berøre NFC-området på 
højttaleren med NFC-området på din enhed. Højttaleren tilsluttes automatisk 
enheden. Med nogle enheder skal du bekræfte tilslutningen. Du kan finde flere 
oplysninger om NFC i brugervejledningen til enheden.

Hvis din enhed ikke understøtter NFC, skal du oprette en binding til højttaleren 
manuelt.

Manuel binding til højttaleren
Du kan oprette en binding til højttaleren manuelt ved hjælp af Bluetooth.
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1 Tænd højttaleren og telefonen eller en anden kompatibel enhed.
2 Hvis du tidligere har oprettet en binding mellem højttaleren og en anden enhed, 

skal du trykke på  og holde det nede i 2 sekunder for at slå Bluetooth til.
3 Slå Bluetooth til på telefonen inden for 3 minutter, og søg efter Bluetooth-

enheder. Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.
4 Vælg højttaleren på listen over fundne enheder på telefonen.
5 Skriv adgangskoden 0000, hvis du bliver bedt om det.

Sletning af bindingerne
Du kan rydde listen over de enheder, der er en binding til, på din højttaler.

Sluk højttaleren, og tryk derefter på  og tænd/sluk-tasten, og hold dem nede i 5 
sekunder. Den hvide og den røde indikator lyser skiftevis.

Højttalerens fabriksindstillinger gendannes også, hvis du holder  og tænd/sluk-
tasten nede.

Når du har slettet bindingerne, skal du oprette en binding til højttaleren, før du kan 
bruge den igen. Når du tænder højttaleren, aktiveres bindingstilstanden automatisk.

Hvis du rydder listen over forbundne enheder på højttaleren, skal du også rydde 
denne binding på enheden, inden du opretter en ny binding.

Afspilning af musik

Når du afspiller musik på telefonen, kan du også styre musikken via højttaleren.
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Afspil en sang
Vælg en sang på musikafspillerlisten, og tryk på  for at afspille, sætte afspilningen 
på pause eller fortsætte afspilningen.

Hvis du modtager eller foretager et opkald, mens du lytter til musik, sættes 
musikafspilningen på pause.

Afspil næste sang
Tryk på .

Afspil forrige sang
Tryk på 

Juster lydstyrken
Tryk på  eller .

Slå lyden fra
Tryk på  og  på samme tid.

Slå lyden til
Tryk på enten  eller  eller på begge taster på samme tid.

Advarsel:
Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved 
moderat lydstyrke.
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Trådløs opladning af en anden enhed

Placer din telefon eller en anden kompatibel enhed på det trådløse opladningsområde 
oven på højttaleren. Opladningsindikatorerne lyser hvidt og blinker under 
opladningen. Juster telefonens placering, hvis opladningsindikatorerne blinker 
hurtigt. Når telefonen er fuldt opladet, slukkes opladningsindikatorerne med det 
samme.

Du kan afspille musik, mens der oplades, men sørg for, at musikken ikke er for høj – 
vibrationerne kan få telefonen til at falde ned fra højttaleren.

Det er helt normalt, at højttaleren og din telefon bliver varme, og de kan blive endnu 
varmere, hvis du bruger telefonen til f.eks. at streame musik, men du oplader. 
Højttaleren slukkes automatisk, hvis den bliver for varm. Vent 5 minutter, og prøv 
igen.

Sørg for, at der ikke er rodet omkring højttaleren. Hvis der er noget på højttaleren ud 
over telefonen, oplader højttaleren ikke, og opladningsindikatoren blinker hurtigt.

Tilslutning til en anden enhed på farten

Du og dine venner kan skiftes til afspille jeres musik via højttaleren. Det er nemlig 
muligt at tilslutte en ny enhed på farten uden at stoppe musikken.
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1 Tryk på , og holde den nede i 2 sekunder, mens der afspilles musik fra den 
tilsluttede enhed.

2 Opret en binding til den anden enhed, og tilslut enheden. Musikken fortsætter 
med at spille, indtil bindingen er oprettet.

3 Afspil musik fra den enhed, der nu er tilsluttet.

Support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger enheden, eller hvis du er i tvivl 
om, hvordan enheden bør fungere, kan du læse brugervejledningen grundigt.

Hvis der opstår et problem, skal du gendanne de oprindelige fabriksindstillinger.

Hvis problemet fortsat ikke er løst, skal du kontakte Nokia, som kan oplyse dig om 
reparationsmulighederne.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Vedligeholdelse af enheden
Enheden, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til 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.

• Brug kun opladeren til dens påtænkte formål. Ved forkert brug eller brug af ikke-kompatible opladere kan der opstå 
risiko for brand, eksplosion eller andre farer. Benyt aldrig en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs.

• Forsøg ikke at oplade en enhed, der er beskadiget, revnet eller har et åbent batterirum, eller en enhed, som ikke er 
kompatibel med Qi

• Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid og få 
plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

• Enheden må ikke forsøges åbnet.

• Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold 
til lovgivningen om radioudstyr.

• Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes.

• Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.

Genbrug
Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med 
til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer.

Skraldespandssymbol med kryds over

Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at 
alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal 
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anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets 
miljødeklaration på www.nokia.com/ecoprofile for at få flere miljøoplysninger.

Yderligere sikkerhedsoplysninger
Indopereret medicinsk udstyr
Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret 
medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det 
medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

• Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.

• Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.

• Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.

• Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret 
medicinsk udstyr.

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret MD-100W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante 
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/
global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker 
tilhørende Nokia Corporation.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen 
del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret 
til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen 
omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate 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, stiltiende 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 revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt 
uden forudgående varsel.
Produkternes tilgængelighed kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler for at få flere oplysninger. 
Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre 
lande. Afvigelser fra loven er forbudt.
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MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af enheden 
skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal 
acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke 
udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC's 
regler. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en privat installation. Dette 
udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til 
anvisningerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke 
kan opstå forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-
modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke udstyret og derefter tænde det igen, anbefales det, at brugeren afhjælper 
forstyrrelsen ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

• Drej eller flyt modtagerantennen.

• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

• Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

BEMÆRK! FCC's erklæring vedrørende strålingseksponering: Dette udstyr overholder FCC's grænser for 
strålingseksponering i et ikke-kontrolleret miljø. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med en anden 
antenne eller sender.

/1.2. udgave DA
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