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Introduktion
Med Nokia-minihøjttaler MD-9 kan du lytte til musik fra din kompatible 
mobiltelefon eller musikafspiller og få lyd i høj kvalitet. Højttaleren har et 
standardlydstik på 3,5 mm. Højttalerkablet fungerer også som antenne for 
FM-radioen.

Læs denne brugervejledning grundigt, før højttaleren tages i brug. Læs 
også brugervejledningen til den enhed, som du slutter til højttaleren.
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Produktet kan indeholde små dele. Opbevar det utilgængeligt for små 
børn. Stikket på denne enhed kan indeholde nikkel i små mængder. 
Personer, der er allergiske over for nikkel, kan få symptomer ved 
længerevarende hudkontakt med stikket.

Dele
Højttaleren indeholder de dele, der er vist i begyndelsen af denne 
vejledning: Indikator (1), højttalerelement (2), battericover (3), 
højttalerkabel med lydstik (4), tænd/sluk-tast (5, vist under lydstik) 
og oprulningsmekanisme til højttalerkablet (6).

Højttaleren indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan 
tiltrækkes af højttaleren. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske 
lagringsmedier i nærheden af højttaleren, da de oplysninger, der er 
lagret på dem, kan blive slettet.
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Indsætning af batterierne
Højttaleren får strøm fra to AAA-batterier. Hvis du vil åbne battericoveret, 
skal du tage lydstikket ud af holderen på højttalerens underside, rulle 
højttalerkablet op, dreje coveret i pilenes retning og tage coveret af. 
Indsæt batterierne som vist i batterirummet. Når du skal lukke 
battericoveret, skal du placere det, så hullet på siden af coveret er ud 
for højttalerkablet, trykke coveret mod højttaleren og dreje coveret 
i modsat retning.

Du kan tage batterierne ud ved at åbne battericoveret og derefter løfte 
batterierne ud af batterirummet.

Undgå skader fra batterilækage ved at fjerne batterierne, hvis højttaleren 
ikke er i brug i en længere periode.

Brug af højttaleren
Tag lydstikket ud af holderen på højttalerens underside, og rul 
højttalerkablet ud.
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Du kan slutte højttaleren til en kompatibel Nokia-enhed, som er udstyret 
med et Nokia-AV-stik på 3,5 mm, eller til en kompatibel enhed (f.eks. en 
pc eller en musikafspiller), som er udstyret med et lydstik på 3,5 mm, ved 
at sætte lydstikket i den tilhørende indgang på enheden.

Du kan slutte højttaleren til en kompatibel Nokia-enhed, som er udstyret 
med et Nokia-AV-stik på 2,5 mm, ved at slutte den relevante adapter 
til enheden (hvis der medfølger en adapter) og derefter sætte lydstikket 
i adapteren.

Hvis du vil tænde højttaleren, skal du skubbe tænd/sluk-tasten til ON 
positionen. Indikatoren tændes. Hvis du vil slukke højttalerne, skal du 
skubbe tænd/sluk-tasten til OFF positionen. Indikatoren slukkes.

Hvis du vil lytte til musik, når højttaleren er forbundet med en kompatibel 
enhed, skal du starte musikafspilningen på enheden.

Du kan indstille lydstyrken ved hjælp af lydstyrketasterne på enheden. 
Hvis lyden fra højttaleren bliver for lav, eller hvis du hører en vedvarende 
biplyd fra højttaleren, skal batterierne udskiftes.
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Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. 
Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige 
hørelsen.

Hvis du vil fastgøre en rem, skal du åbne battericoveret, føre remmen 
gennem hullet på siden af højttaleren, så løkken ligger rundt om den lille 
tap (7), stramme remmen og lukke coveret.

Hvis du vil tage højttaleren med dig, skal du slukke den, rulle 
højttalerkablet op og sætte lydstikket i holderen på enhedens underside.

Pleje og vedligeholdelse
Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt 
design, og den 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 
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kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batterierne ud og lade 
enheden tørre fuldstændigt, inden batterierne indsættes igen.

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

• Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer 
kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne 
og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

• Enheden må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender 
tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan 
beskadige de elektroniske kredsløb.

• Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet 
behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.

• Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler 
eller stærke opløsningsmidler.
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• Enheden må ikke males. 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.

Genbrug
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 anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes 
som usorteret husholdningsaffald. Du kan finde flere miljørelevante 
oplysninger i produktets miljødeklaration på www.nokia.com/
environment.

Du skal altid returnere brugte elektroniske produkter, batterier og 
tilhørende emballage til et indsamlingssted, der specifikt håndterer 
elektronisk affald. På denne måde kan du være med til at forhindre 
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ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. 
Du kan få yderligere oplysninger hos produktets forhandler, de lokale 
myndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din 
lokale Nokia-repræsentant. Se, hvordan du genbruger dine Nokia-
produkter, på www.nokia.com/werecycle eller via en mobiltelefon på 
www.nokia.mobi/werecycle.
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