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Nokia-musikhøjttalere MD-3
Disse MD-3-stereohøjttalere byder på lyd af høj kvalitet, når du lytter til 
musik eller radio på en kompatibel Nokia-telefon eller lydenhed. 
Højttalerne har et 3,5 mm-stereolydstik (placeret nederst på højttaleren).

Læs denne brugervejledning grundigt, før højttalerne tages i brug. Læs 
også brugervejledningen til telefonen, som indeholder vigtige oplysninger 
vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse, samt brugervejledningen til den 
kompatible lydenhed. Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt 
for børn.

Opladere
Kontrollér modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges til 
denne enhed. Enheden skal have strøm fra AC-4-opladeren.

Advarsel! Brug kun opladere, der er godkendt af Nokia til 
brug sammen med denne enhed. Brug af andre typer kan 
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være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti 
bortfalder. 

Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, 
ikke i ledningen.

Opsætning
Højttalerne kan få strøm fra tre AA-batterier eller den medfølgende 
AC-4-oplader. Bemærk, at AC-4-opladeren ikke oplader batterierne. Hvis 
du bruger batterier, anbefales det at anvende alkalinebatterier.

Hvis du vil bruge batterier, skal du åbne batteridækslet på bagsiden af 
hver højttaler ved at presse de to holdere ind, anbringe batterierne som 
vist i batterirummet og lukke batteridækslet ved at skubbe det tilbage på 
plads. Undgå skader fra batterilækage ved at fjerne batterierne, hvis 
højttalerne ikke er i brug i en længere periode.

Hvis du vil bruge højttalerne ved hjælp af AC-4-opladeren, skal du slutte 
opladeren til en stikkontakt og sætte opladerkablet i stikket på bagsiden 
af højttalerne.
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Brug af højttalerne
Hvis du vil slutte højttalerne til telefonen eller lydenheden, skal du sætte 
højttalerkablet i stikket eller enheden. Højttalerne kan bruges sammen 
med kompatible Nokia-adaptere. Hvis du vil bruge højttalerne med en 
Nokia-adapter, skal du slutte adapteren til enheden og højttalerkablet til 
adapteren.

Hvis du vil slukke for højttalerne, skal du trykke på tænd/sluk-knappen 
øverst på højttalerne. Når højttalerne er tændt, lyser den grønne indikator.

Hvis du vil indstille lydstyrken, skal du bruge skyderen øverst på 
højttalerne. Hvis højttalernes lydniveau bliver for lavt ved brug af 
batterier, skal disse udskiftes.

Pleje og vedligeholdelse
Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt 
design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag bidrager 
til at beskytte din garantidækning.
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• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller 

fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske 
kredsløb. Hvis headsettet bliver vådt, skal du lade det tørre 
fuldstændigt.

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

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

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

• Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet 
behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.

• Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller 
stærke opløsningsmidler.
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• Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og 

forhindre, at enheden fungerer korrekt.
Hvis produktet ikke fungerer korrekt, indleveres det til nærmeste 
autoriserede serviceforhandler til service.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr 
MD-3 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 
1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
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Bortskaffelse 
Skraldespanden med kryds over på produktet, emballagen eller i 
det skriftlige materiale er en påmindelse om, at i EU skal alle 
elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer afleveres et 
særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må 
ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.
Aflever produkterne på særlige indsamlingssteder for at undgå, 

at der sker skader på miljøet eller mennesker på grund af ukontrolleret 
bortskaffelse af affald og for at fremme vedvarende genbrug af 
ressourcer. Du kan få yderligere oplysninger om genanvendelse hos 
produktets forhandler, de lokale affaldsmyndigheder, de nationale 
producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. Se 
produktets miljødeklaration eller de landespecifikke oplysninger på 
www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.
Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende 
Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan 
være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.


