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Om högtalaren

Med den trådlösa högtalaren Nokia MD-JBL PlayUp Portable kan du lyssna på musik 
i hög ljudkvalitet från din telefon eller annan kompatibel enhet, till exempel en 
musikspelare. En enda högtalare fyller rummet med musik. Du kan ansluta en annan 
enhet utan att pausa musiken. Du kan också använda en standardljudkabel (3,5 mm) 
för att ansluta enheten till högtalarens ljudkontakt. En ljudkabel medföljer produkten 
och förvaras inuti högtalaren.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda produkten. Läs 
också användarhandboken till den enhet som du ansluter till produkten.

Varning!
Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Produktens yta är fri från nickel.

Om Bluetooth-anslutningar

Du kan använda Bluetooth för att skapa en trådlös anslutning till andra kompatibla 
enheter, till exempel mobiltelefoner.

Det behöver inte vara fri sikt mellan enheterna, men avståndet mellan dem ska inte 
överstiga 10 meter. Anslutningen kan påverkas av hinder som väggar eller andra 
elektroniska enheter.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.1 + EDR och hanterar 
följande profiler: A2DP och AVRCP . Kontrollera med de andra enheternas tillverkare 
om deras enheter är kompatibla med den här enheten.
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Komma igång

Knappar och delar

1 Kabelförvaringslucka
2 Batterilucka
3 Strömbrytare
4 Laddarkontakt
5 Ljudkontakt (3,5 mm)
6 Volym upp-knapp
7 Batteriets statusindikator
8 Volym ned-knapp
9 NFC-område
10 Statusindikator för ström och Bluetooth
11 Bluetooth-knapp

Delar av produkten är magnetiska. Produkten kan dra till sig föremål av metall. Förvara 
inte kreditkort eller andra magnetiska media nära produkten, eftersom information 
som lagrats på dem kan raderas.

Produktens yta är fri från nickel.

Ladda batteriet
Du måste installera och ladda batteriet innan du kan använda högtalaren. Installera 
batteriet genom att öppna kabelförvaringsluckan och batteriluckan, rikta in 
batteriets kontakter och sätta i batteriet.
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När högtalarens batterinivå är låg blinkar statusindikatorn rött. När batteriet laddar 
lyser indikatorn med ett fast sken.

1 Sätt i laddaren i ett nätuttag.
2 Anslut laddarkabeln till laddarkontakten på högtalaren.
3 Koppla först från laddaren från högtalaren och sedan från nätuttaget när 

batteriet är fullt.

Du kan också använda en kompatibel USB-kabel för att ladda batteriet. Laddning med 
USB kan ta längre tid. Laddningen kanske inte fungerar om du ansluter högtalaren 
med en hubb utan strömkälla. Högtalaren laddar snabbare när den är ansluten till ett 
nätuttag.

Du kan endast använda USB-anslutningen på högtalaren för att ladda med USB.

Ta ur batteriet genom att öppna batteriluckan och försiktigt ta ur batteriet.

Kontrollera batterinivån
Kontrollera batterinivån genom att snabbt trycka på strömbrytaren när högtalaren 
är på. Batteriets statusindikator visar batteristatusen. Ett grönt ljus visar att det finns 
tillräckligt med batteri. Om lampan är gul måste du snart ladda batteriet. Ladda 
batteriet om lampan blinkar rött.

Sätta på högtalaren
Tryck på och håll ned strömbrytaren tills du hör att högtalaren är aktiverad.

Högtalaren aktiverar kopplingsläget automatiskt och Bluetooth-statusindikatorn 
börjar blinka långsamt om du inte kopplat högtalaren med någon enhet eller om du 
tagit bort kopplingarna.
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Högtalaren ansluter till den senast använda enheten om du redan kopplat högtalaren 
med en eller flera enheter.

Högtalaren försätts i vänteläge och Bluetooth-statusindikatorn släcks om högtalaren 
inte ansluts till en enhet inom 30 minuter.

Koppla din enhet

Koppla och anslut
Innan du kan använda högtalaren med en telefon eller annan kompatibel enhet måste 
du koppla och ansluta högtalaren till enheten.

Du kan endast ansluta högtalaren till en enhet åt gången, men du kan ansluta till andra 
enheter när som helst.

När högtalaren är ansluten lyser Bluetooth-statusindikatorn blått.

Högtalaren försöker ansluta igen i 3 minuter om den anslutna enheten kommer 
utanför Bluetooth-signalens räckvidd. Högtalaren ansluter igen automatiskt när 
enheten är inom räckvidd.

Du kan också använda en standardljudkabel (3,5 mm) för att ansluta enheten till 
högtalarens ljudkontakt. Bluetooth stängs av automatiskt och Bluetooth-
indikatorlampan lyser vitt när du ansluter högtalaren och enheten med en kabel.

Koppla högtalaren med NFC
Med NFC (Near Field Communication) kan du enkelt koppla och ansluta högtalaren 
med telefonen eller annan kompatibel enhet.

Om telefonen har stöd för NFC aktiverar du NFC och vidrör NFC-området på 
högtalaren med NFC-området på telefonen. Telefonen ansluter till högtalaren 
automatiskt. På vissa telefoner efterfrågas en anslutningsbekräftelse. Se telefonens 
användarhandbok för mer information om NFC.

Lås upp telefonskärmen och aktivera NFC-funktionen innan du använder NFC.
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Koppla högtalaren manuellt om telefonen inte har stöd för NFC.

Vidrör högtalarens NFC-område med NFC-området på din telefon igen för att stänga 
anslutningen.

Koppla högtalaren manuellt
Du kan koppla högtalaren manuellt med Bluetooth.

1 Sätt på högtalaren och telefonen eller annan kompatibel enhet.
2 Tryck på och håll ned  i 2 sekunder om du tidigare har kopplat högtalaren med 

en annan enhet.
3 Sätt på Bluetooth på telefonen inom 3 minuter och sök efter Bluetooth-enheter.
4 Välj högtalaren i listan med enheter som hittats.
5 Om du blir ombedd att ange lösenord anger du 0000.

Ta bort kopplingarna
Du kan rensa listan över kopplade enheter på högtalaren.

Stäng av högtalaren, tryck på och håll ned  och strömbrytaren i 5 sekunder. De 
vita och röda indikatorlamporna börjar blinka omväxlande.

Du kan fabriksåterställa inställningarna för högtalarna genom att hålla ned  och 
strömbrytaren.

När du tagit bort kopplingarna måste du koppla högtalaren innan du kan använda den 
igen. Kopplingsläget aktiveras automatiskt när du sätter på högtalaren.

Om listan i högtalaren över kopplade enheter rensas, ta också bort kopplingen hos 
enheter du kopplat till innan du kopplar dem igen.

Lyssna på musik

Spela upp musik
Anslut en telefon eller annan kompatibel enhet till högtalaren och spela upp din 
favoritmusik.
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Justera högtalarens volym
Tryck på volym upp-knappen för att öka volymen. Tryck på volym ned-knappen för 
att sänka volymen.

Tips! Du kan justera volymen från både högtalaren och telefonen om telefonen har 
den här funktionen.

Varning!
Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på 
måttlig ljudnivå.

Ansluta till andra enheter
Turas om att spela upp musik. Du kan byta ansluten enhet utan att pausa musiken.

1 Tryck på och håll ned  i 2 sekunder när du spelar upp musik från den anslutna 
enheten.

2 Koppla och anslut till en annan enhet. Musiken fortsätter att spela tills kopplingen 
är klar.

3 Spela upp musik på den nya enheten.

Support

Läs användarhandboken om du vill veta mer om hur du ska använda enheten eller om 
du inte vet hur enheten fungerar.
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Återställ till fabriksinställningarna om du har problem.

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår.

Produkt- och säkerhetsinformation

Ta väl hand om enheten
Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till 
att garantin täcker eventuella skador.

• Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska 
kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.

• Försök inte att öppna enheten.

• Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den.

• Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

• Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.

Återvinning
Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du 
till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material.

Den överkorsade soptunnan

Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla 
elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin 
livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns 
i eko-profilen på www.nokia.com/ecoprofile.

Batterier och laddare
Information om batteri och laddare
Enheten är avsedd att användas med ett laddningsbart BL-5J -batteri. Nokia kan göra det möjligt att använda fler 
batterityper för den här enheten. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-50 . Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren 
kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

Batterisäkerhet
Stäng alltid av enheten och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriet. När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör 
håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom 
överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och 
livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.
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Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband, t.ex. om du har ett 
reservbatteri i fickan. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. 
Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri 
börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de 
berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för 
vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier 
eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens 
typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett 
serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. 
Använd endast laddaren inomhus.

Ytterligare säkerhetsinformation
Inopererade medicinska enheter
Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet 
och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för 
att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på 
följande:

• Alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten

• Stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar

• Följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

Härmed intygar NOKIA ABP att denna MD-51W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga 
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av försäkran om överensstämmelse finns på http://
www.nokia.com/global/declaration.

© 2012 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken 
som tillhör Nokia Abp.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst 
form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller 
sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.
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Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter 
för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett 
orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av 
något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna 
lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. 
Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående 
meddelande.
Tillgängligheten för produkter kan variera mellan olika områden. Kontakta din Nokia-återförsäljare för mer information. 
Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. 
Spridning i strid mot lag är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen 
är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste 
godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer 
som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av FCC:s 
regler. Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen 
genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med 
instruktionerna kan den ge upphov till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti 
för att inte störning uppstår i en viss installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-mottagning 
(kan avgöras genom att slå på och stänga av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett 
eller flera av följande sätt:

• Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

• Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.

• Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Obs! FCC-meddelande om exponering för strålning: Utrustningen följer FCC:s gränser för strålningsexponering i en 
okontrollerad miljö. Sändaren får inte vara på samma ställe eller samverka med någon annan antenn eller sändare.
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