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Introduktion

Med Nokia-minihøjttaler MD-11 kan du lytte til musik fra din kompatible mobilenhed
eller musikafspiller og få lyd i høj kvalitet. Du kan tilslutte en ekstra MD-11-højttaler for
at få stereolyd. Højttaleren har et standardlydstik på 3,5 mm. Højttalerkablet fungerer
som antenne for FM-radioen.

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

Dele

Højttaleren indeholder følgende dele: højttalerelement (1), tænd/sluk-tast (2),
indikator (3), lydstik på 3,5 mm (4), højttalerkabel med lydstik (5), battericover og
oprulningsmekanisme til højttalerkablet (6).

Indsætning af batterierne

1 Du åbner battericoveret ved at rulle højttalerkablet ud og trække tappen i pilens
retning.

2 Indsæt tre AAA-batterier i batterirummet.
3 Du lukker battericoveret ved placere coveret korrekt i forhold til højttalerkablet og

trykke coveret på plads.

Fjern batterierne, hvis højttaleren ikke er i brug i en længere periode, for at undgå
skader fra batterilækage.

Brug af højttaleren

Tilslutning af højttaleren
1 Tag lydstikket ud af holderen på højttalerens underside, og rul højttalerkablet ud.
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2 Sæt højttalerens lydstik i stikket på Nokia-enheden eller en anden kompatibel
enhed med et standardlydstik på 3,5 mm. Hvis din Nokia-enhed har et Nokia-av-stik
på 2,5 mm, skal du bruge den relevante adapter.

Lyt til musik
1 Tryk på tænd/sluk-tasten. Indikatoren vises, når højttaleren er tændt.
2 Afspil musikken, og brug lydstyrketasterne på enheden til at indstille lydstyrken.

Når batterierne er ved at løbe tør for strøm, lyder der en regelmæssig biplyd.

Advarsel:
Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved
moderat lydstyrke.

Stereolyd
Tilslut en ekstra MD-11-højttaler til stikket i den højttaler, der er tilsluttet enheden, og
tænd begge højttalere.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger
Vedligeholdelse af enheden
Enheden, batteriet 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 tage batteriet ud og lade enheden tørre.

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

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

• Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normal temperatur igen,
kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.

• 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. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og mekanikken.
• Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
• Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

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. Du kan se produktets miljødeklaration
og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle eller på nokia.mobi/
werecycle via en mobilenhed.
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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
anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se www.nokia.com/
ecodeclaration for at få flere miljørelaterede oplysninger om enheden.

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser
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