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Om høyttaleren

Med den trådløse høyttaleren Nokia MD-100W kan du spille av lyd med høy kvalitet 
fra telefonen din eller en annen kompatibel enhet, for eksempel en musikkspiller. Du 
kan koble til en annen enhet uten å måtte stoppe musikken. Du har også muligheten 
til å koble til en enhet i lydkontakten på høyttaleren ved hjelp av en standard lydkabel 
(3,5 mm). Med høyttaleren følger det en lydkabel.

Den trådløse høyttaleren Nokia MD-100W kan også brukes som trådløs lader. Hvis du 
ønsker å lade en Qi-kompatibel enhet, plasserer du denne i området for trådløs lading 
oppå høyttaleren.

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

Deler av produktet er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot produktet. Plasser 
ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av produktet 
ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel.

Om Qi

Qi er en global standard som gjør det mulig å lade opp enheten din trådløst. Med en 
Qi-kompatibel enhet trenger du ikke å koble til ledninger. Du legger bare enheten på 
ladeoverflaten.

Qi fungerer ved hjelp av magnetisk induksjon, og er for øyeblikket utviklet for enheter 
som bruker 5 watt eller mindre, for eksempel mobiltelefoner. Qi-ladere og -enheter 
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bruker samme frekvens, så alle Qi-produkter er kompatible, uansett produsent eller 
merke, så lenge de aktive områdene berører hverandre. Se brukerveiledningene for 
begge enhetene for nærmere informasjon.

Om Bluetooth-tilkobling

Du kan bruke Bluetooth til å opprette en trådløs tilkobling til andre kompatible 
enheter, for eksempel mobiltelefoner.

Enhetene behøver ikke å være i direkte siktlinje, men avstanden mellom dem må være 
under 10 meter. Tilkoblingen kan bli påvirket av hindringer, for eksempel vegger eller 
andre elektroniske enheter.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.1 + EDR med støtte for 
følgende profiler: A2DP og AVRCP . Ta kontakt med produsentene av andre enheter 
for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.
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Knapper og deler

1 Volum ned-knapp
2 Volum opp-knapp
3 NFC-område
4 Gå til forrige spor
5 Spill av- eller pauseknapp
6 Gå til neste spor
7 Statusindikator for strøm og Bluetooth
8 Bluetooth-knapp

9 Område for trådløs lading
10 Statusindikatorer for trådløs lading
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11 Av/på-knapp
12 Kontakt for strømforsyning
13 Servicekontakt
14 Lydkontakt (3,5 mm)

Slå høyttaleren på

1 Koble strømkabelen til kontakten på høyttaleren.
2 Koble riktig plugg til strømforsyningsadapteren.
3 Plugg strømforsyningen i en stikkontakt.
4 Trykk på av/på-knappen.

Hvis du ikke tidligere har koblet høyttaleren sammen med en enhet, eller du har 
fjernet sammenkoblingene, aktiveres sammenkoblingsmodusen automatisk på 
høyttaleren når du slår den på, og statusindikatoren for Bluetooth begynner å blinke 
langsomt.

Hvis du allerede har koblet høyttaleren sammen med én eller flere enheter, opprettes 
det en tilkobling til den enheten som sist ble brukt sammen med høyttaleren.

Hvis høyttaleren ikke er koblet til en annen enhet, det mangler lydtilkobling eller det 
ikke er annen aktivitet i løpet av 30 minutter, går høyttaleren inn i ventemodus og 
alle indikatorlamper slukkes.

Koble høyttaleren sammen med en annen enhet

Koble sammen og koble til
Den første gangen du skal bruke en telefon eller en annen enhet sammen med 
høyttaleren, må du koble sammen og opprette en forbindelse mellom høyttaleren og 
enheten.
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Du kan bare ha én enhet koblet til høyttaleren om gangen, men du har muligheten til 
å koble til en annen enhet mens du er på farten.

Når høyttaleren er tilkoblet, lyser statusindikatoren for Bluetooth blått.

Hvis den tilkoblede enheten kommer utenfor Bluetooth-signalets rekkevidde, 
forsøker høyttaleren å gjenopprette tilkoblingen i tre minutter. Når enheten mottar 
Bluetooth-signalet igjen, gjenopprettes tilkoblingen til høyttaleren automatisk.

Du har også muligheten til å koble til en enhet i lydkontakten på høyttaleren ved hjelp 
av en standard lydkabel (3,5 mm). Når du kobler sammen høyttaleren og enheten ved 
hjelp av en kabel, slås Bluetooth-signalet automatisk av, og indikatoren for Bluetooth 
lyser hvitt.

Koble sammen høyttaleren og enheten ved hjelp av NFC
Med NFC er det enkelt å koble sammen og opprette forbindelse mellom høyttaleren 
og en kompatibel enhet.

Hvis enheten støtter NFC, slår du denne funksjonen på, og deretter berører du NFC-
området på høyttaleren med det tilsvarende området på enheten. Det opprettes 
automatisk en tilkobling mellom høyttaleren og enheten. På enkelte enheter blir du 
bedt om å bekrefte tilkoblingen. Les brukerveiledningen for enheten hvis du ønsker 
mer informasjon om NFC.

Hvis enheten ikke støtter NFC, kobler du den sammen med høyttaleren manuelt.

Koble sammen høyttaleren og enheten manuelt
Du kan koble sammen høyttaleren og enheten manuelt ved hjelp av Bluetooth.
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1 Slå på høyttaleren og telefonen eller en annen kompatibel enhet.
2 Hvis du tidligere har koblet sammen høyttaleren med en enhet, slår du på 

Bluetooth ved å holde inne  i to sekunder.
3 Aktiver Bluetooth på telefonen og søk etter Bluetooth-enheter innen 3 minutter. 

Les brukerveiledningen for telefonen hvis du vil ha mer informasjon.
4 På telefonen velger du høyttaleren fra listen over enheter som er funnet.
5 Hvis du blir bedt om å oppgi passord, taster du inn 0000.

Fjerne sammenkoblingene
Du kan tømme listen over sammenkoblede enheter på høyttaleren.

Slå av høyttaleren, og hold deretter inne  og av/på-knappen i fem sekunder. Den 
hvite og røde indikatoren lyser vekselvis.

Du kan også gjenopprette fabrikkinnstillingene på høyttaleren ved å trykke og holde 
inne  og strømknappen.

Etter at du har fjernet sammenkoblingene, må du gjenta prosessen for 
sammenkobling mellom høyttaleren og en enhet. Når du slår på høyttaleren, aktiveres 
sammenkoblingsmodusen automatisk.

Hvis du tømmer listen over sammenkoblede enheter på høyttaleren, må du også 
tømme sammenkoblingen på enheten før du kobler sammen igjen.

Spille av musikk

Mens du spiller av musikk på telefonen, kan du også styre musikken ved hjelp av 
høyttaleren.
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Spille av en låt
Velg en låt fra listen i musikkspilleren, og trykk på  for å spille av, stoppe avspillingen 
midlertidig eller gjenoppta avspillingen.

Hvis du mottar et anrop eller ringer mens du hører på musikk, settes musikken på 
pause.

Spille av neste låt
Trykk på .

Spille av forrige låt
Trykk på 

Justere volumet
Trykk på  eller .

Slå av musikken
Trykk på  og  samtidig.

Slå på musikken igjen
Trykk på ,  eller begge knappene samtidig.

Advarsel:
Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå.
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Lade en annen enhet trådløst

Plasser telefonen eller en annen kompatibel enhet på området for trådløs lading oppå 
høyttaleren. Ladeindikatorene blinker hvitt mens ladingen pågår. Endre plasseringen 
av telefonen hvis ladeindikatorene blinker raskt. Når batteriet er ladet helt opp, 
slukkes ladeindikatorene umiddelbart.

Du kan høre på musikk mens du lader, men sørg for at musikken ikke er for høy. 
Vibrasjoner kan forårsake at telefonen faller ut av høyttaleren.

Det er normalt at høyttaleren og telefonen blir varme, og de kan bli enda varmere 
hvis du for eksempel spiller av musikk fra telefonen mens den lades. Høyttaleren slår 
seg av automatisk hvis den blir for varm. Vent fem minutter før du gjør et nytt forsøk.

Ikke legg fra deg ting på høyttaleren. Hvis noe annet enn telefonen befinner seg på 
høyttaleren, kan høyttaleren ikke utføre lading, og ladeindikatorene blinker raskt.

Koble til en annen enhet mens du er på farten

Du og vennene dine kan bytte på å spille av musikk. Du kan koble til en annen enhet 
mens du er på farten og uten å måtte stoppe musikken.

1 Mens musikken spilles av fra den tilkoblede enheten, holder du inne  i to 
sekunder.
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2 Koble sammen og opprett tilkobling mellom høyttaleren og en annen enhet. 
Avspillingen av musikken fortsetter til sammenkoblingen er fullført.

3 Spill av musikk fra enheten som nettopp er koblet til.

Kundestøtte

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan du bruker enheten, eller hvis du er usikker på 
hvordan enheten skal fungere, bør du lese brukerveiledningen nøye.

Hvis du har problemer, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene 
for reparasjon.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Ta vare på enheten
Håndter enheten, laderen 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, lar du den tørke helt.

• Bruk laderen bare til de formålene den er beregnet for. Feil bruk eller bruk av inkompatible ladere kan medføre risiko 
for brann, eksplosjon eller andre farer. Bruk aldri en skadet lader. Bruk kun laderen innendørs.

• Du må ikke prøve å lade en enhet der batterirommet er åpent eller har skader eller sprekker, eller en enhet som ikke 
er kompatibel med Qi.

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

• 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.

• Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.

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.

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 miljøprofil på www.nokia.com/ecoprofile.

11

http://www.nokia.com/ecoprofile


Ytterligere sikkerhetsinformasjon
Implantert medisinsk utstyr
Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske 
implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske 
utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

• Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.

• Ikke oppbevare den trådløse enheten i en brystlomme.

• Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.

• Følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med 
lege eller annet helsepersonell.

Opphavsrett og andre merknader

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette MD-100W-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige 
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/global/
declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

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

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på 
forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi 
forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken 
direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, 
etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, 
verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for 
bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten 
til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.
Tilgjengelighet til produkter kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med Nokia-
forhandleren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter 
fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

MERKNAD FOR FCC / INDUSTRY CANADA

Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene og lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Bruk er 
underlagt følgende to vilkår: (1) Enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) enheten må godta all forstyrrelse 
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som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, 
kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret er testet i henhold til og overholder grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-
bestemmelsene. Disse grenseverdiene er utviklet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig forstyrrelse ved bruk i 
boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiostråling, og kan forårsake skadelig forstyrrelse for 
radiokommunikasjon hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene. Det finnes likevel ingen garanti for at 
forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt brukssituasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller 
fjernsynsmottak, noe som kan kontrolleres ved å slå utstyret av og på, anbefaler vi at brukeren prøver å korrigere 
forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

• Forandre retning på eller plassering av mottakerantennen.

• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

• Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.

• Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

MERK: Radiostrålingserklæring for FCC: Dette utstyret er i samsvar med FCCs radiostrålingsgrenser for ukontrollerte 
omgivelser. Senderen må ikke plasseres sammen med eller brukes i forbindelse med noen annen antenne eller sender.
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