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Innledning
Med Nokias minihøyttaler MD-9 kan du lytte til musi
mobiltelefon eller musikkspiller og nyte lyd av høy kv
er utstyrt med en standard 3,5 millimeters lydplugg.
fungerer også som en FM-radioantenne.

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker høyt
brukerhåndboken for enheten du kobler til høyttaler
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em utilgjengelig for 
en liten mengde 
ymptomer dersom 

denne 
ent (2), 
/av-tast 
6).

 trekkes mot 
etiske 

nformasjon 
Dette produktet kan inneholde små deler. Oppbevar d
små barn. Pluggen til denne enheten kan inneholde 
nikkel. Personer som er følsomme for nikkel, kan få s
huden kommer i langvarig kontakt med pluggen.

Deler
Høyttaleren har delene som er vist i begynnelsen av 
brukerhåndboken: indikatorlampe (1), høyttalerelem
batterideksel (3), høyttalerkabel med lydplugg (4), på
(5: under lydpluggen) og spole for høyttalerkabelen (

Enkelte av høyttalerdelene er magnetiske. Metall kan
høyttaleren. Ikke plasser kredittkort eller andre magn
lagringsmedier i nærheten av høyttaleren ettersom i
som er lagret på dem, kan bli slettet.
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atteridekslet, løfter 
n, vikler ut 
viser og løfter 
m indikert i 
u sporet på siden av 
yttaleren og vrir 

fte batteriene ut av 

riene tas ut for 

ren og vikle ut 
Sette i batteriene
Høyttaleren drives av to AAA-batterier. Vil du åpne b
du lydpluggen fra sporet på undersiden av høyttalere
høyttalerkabelen, vrir dekslet i retningen som pilene 
dekslet. Batteriene installeres ved å sette dem inn so
batteridekselet. Vil du lukke batteridekslet, justerer d
dekslet med høyttalerkabelen, trykker dekslet mot hø
dekslet i motsatt retning.

Du tar ut batteriene ved å åpne batteridekselet og lø
batterirommet.

Hvis høyttaleren ikke skal brukes på lenge, bør batte
å unngå skader fra eventuelle batterilekkasjer.

Bruke høyttaleren
Løft lydpluggen fra sporet på undersiden av høyttale
høyttalerkabelen.
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le høyttaleren til en 
rs AV-kontakt eller 
r musikkspiller) med 

nheten og koble 
n kompatibel Nokia-

jonen ON (PÅ). 
sten til posisjonen 

sikk når høyttaleren 

å enheten. Bytt 
r lavt, eller hvis den 
Sett lydpluggen inn i kontakten på enheten for å kob
kompatibel Nokia-enhet med en Nokia 3,5 millimete
en annen kompatibel enhet (for eksempel en PC elle
en standard 3,5 millimeters lydkontakt.

Koble en egnet adapter (hvis en slik følger med) til e
lydpluggen til adapteren for å koble høyttaleren til e
enhet med en Nokia 2,5 millimeters AV-kontakt.

Slå på høyttaleren ved å skyve på/av-tasten til posis
Indikatorlampen slås på. Slå av ved å skyve på/av-ta
OFF (AV). Indikatorlampen slukkes.

Start musikkavspillingen på enheten for å lytte til mu
er koblet til en kompatibel enhet.

Du justerer volumet ved hjelp av volumkontrollene p
batterier i høyttaleren hvis høyttalerens lydnivå blir fo
gir fra seg en kontinuerlig pipetone.
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 lydnivå. Høyt volum 

let, trer remmen 
er rundt den lille 

nn høyttalerkabelen 
heten.

dverk, og bør 
 å overholde 

ghet og alle typer 
rust på elektroniske 
ne og lar enheten 
Advarsel: Lytt til musikk med et moderat
over lengre tid kan skade hørselen.

Vil du feste en rem, åpner du batterideks
gjennom hullet i siden på høyttaleren slik at den ligg
tappen (7), strammer remmen og lukker dekslet.

Vil du ta høyttaleren med deg, slår du den av, vikler i
og setter lydpluggen inn i sporet på undersiden av en

Stell og vedlikehold
Enheten er et produkt av førsteklasses design og hån
behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg
garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fukti
væsker kan inneholde mineraler som vil føre til 
kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batterie
tørke helt før du setter dem på plass igjen.
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itne omgivelser. De 
e kan bli ødelagt.

e temperaturer kan 
e batterier, og 

 enheten oppnår 
het inne i enheten 

ff håndtering kan 

 å rengjøre enheten.

 delene og forhindre 

ontakte nærmeste 
• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og sk
bevegelige delene og elektroniske komponenten

• Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høy
redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegg
deformere eller smelte plastdeler.

• Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når
normal temperatur igjen, kan det dannes fuktig
som kan skade elektroniske kretskort.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Rø
ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.

• Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til

• Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige
at enheten fungerer skikkelig.

Hvis produktet ikke fungerer på riktig måte, må du k
autoriserte servicested for å få utført service.
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m du finner på 
r emballasjen, er en 
niske produkter, 
, ikke kastes. Dette 
sortert, kommunalt 
.com/environment 

g emballasje inn til 
du miljøet for avfall 
r detaljert 
vasjonsselskap, 

okale Nokia-
se mer om hvordan 

w.nokia.mobi/
Resirkulering
Avfallsdunken med kryss over, et symbol so
produktet, batteriet, dokumentasjonen elle
påminnelse om at alle elektriske og elektro
batterier og akkumulatorer må resirkuleres

kravet gjelder i EU. Ikke kast disse produktene som u
avfall. Se produktets økodeklarasjoner på www.nokia
hvis du vil ha mer miljørelatert informasjon.

Lever alltid brukte elektroniske produkter, batterier o
resirkulering ved et dertil egnet sted. Dermed sparer 
og hjelper til med å resirkulere materialer. Du får me
informasjon fra produktforhandleren, ditt lokale reno
nasjonale produsentansvarsorganisasjoner eller din l
representant. På www.nokia.com/werecycle kan du le
du kan resirkulere Nokia-produktene dine. Gå til ww
werecycle hvis du bruker en mobilenhet.
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