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Innledning

Med Nokias minihøyttaler MD-11 kan du lytte til musikk fra en kompatibel mobilenhet
eller musikkspiller og nyte lyd av høy kvalitet. Du kan koble til enda en MD-11-høyttaler
for å få stereolyd. Høyttaleren er utstyrt med en standard 3,5 millimeters lydplugg.
Høyttalerkabelen fungerer som en FM-radioantenne.

Advarsel:
Produktet kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Deler

Høyttaleren inneholder følgende deler: høyttalerelement (1), av/på-knapp (2),
indikatorlys (3), 3,5 mm lydutgang (4), høyttalerkabel med lydplugg (5), batterideksel
og spole for kabelen (6).

Sette i batteriene

1 Du åpner batteridekselet ved å vikle ut høyttalerkabelen og dra fliken i pilens
retning.

2 Sett i tre AAA-batterier i batterirommet.
3 Lukk batteridekselet ved å justere det i forhold til høyttalerkabelen og skyve det på

plass.

Hvis høyttaleren ikke skal brukes på lenge, bør batteriene tas ut for å unngå skader fra
eventuelle batterilekkasjer.
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Bruke høyttaleren

Koble til høyttaleren
1 Løft lydpluggen fra sporet på undersiden av høyttaleren og vikle ut

høyttalerkabelen.
2 Sett lydpluggen i utgangen på Nokia-enheten eller en annen kompatibel enhet som

har en standard 3,5 mm lydutgang. Hvis Nokia-enheten har en Nokia 2,5 mm AV-
utgang, bruker du adapteren.

Lytte til musikk
1 Trykk på av/på-knappen. Indikatorlyset lyser når høyttaleren er på.
2 Spill musikk og bruk volumkontrollene på enheten. Når batterinivået er lavt,

kommer det en pipelyd med et jevnt intervall.

Advarsel:
Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå.

Lytte i stereo
Koble til enda en MD-11-høyttaler i utgangen på høyttaleren som er koblet til enheten
din, og slå på begge høyttalerne.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon
Ta vare på enheten
Håndter enheten, batteriet og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på
elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene
kan bli ødelagt.

• Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten, ødelegge batteriet,
og deformere eller smelte plastdeler.

• Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet
inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.
• Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
• Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
• Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Retur
Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene
til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon
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om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle eller ved hjelp av en
mobilenhet nokia.mobi/werecycle.

Symbol med en utkrysset avfallsdunk

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske
og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS.
Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets
miljøerklæring på www.nokia.com/ecodeclaration.

Opphavsrett og andre merknader

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører
Nokia Corporation.
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