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Om musikmottagaren

Med Nokias trådlösa musikmottagare MD-310 kan du njuta av din favoritmusik med hög
kvalitet utan att behöva byta CD-skivor eller dra långa kablar genom rummet. Om du
vill spela upp musik direkt från din kompatibla enhet, till exempel en telefon eller
musikspelare, ansluter du mottagaren till ljudsystemet och ansluter din enhet till
mottagaren via Bluetooth. Du kan ansluta en annan enhet till musikmottagaren när som
helst utan att stänga av musiken.

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

Du kan använda Bluetooth för att trådlöst ansluta enheter och tillbehör till andra
kompatibla enheter, till exempel telefoner.

Det måste inte vara fri sikt mellan enheterna, men de måste vara inom 100 meter från
varandra om båda enheterna är Bluetooth klass 1-enheter. I annat fall måste enheterna
vara inom 10 meter från varandra. Anslutningen kan påverkas av hinder som andra
elektroniska enheter och väggar.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 3.0 och hanterar följande
profiler: A2DP . Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är
kompatibla med den här enheten.

Obs: Det kan finnas vissa begränsningar för hur Bluetooth-tekniken får användas i
vissa länder. I t.ex. Frankrike får du endast använda Bluetooth-tekniken i denna produkt
inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.
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Komma igång

Knappar och delar

1 NFC-område
2 Statuslampa för Bluetooth
3 Flerfunktionsknapp
4 Spänningsanslutning
5 Indikatorlampa för direktuppspelning
6 Kabelklämma
7 Ljudkabel (3,5 mm)
8 RCA-adapterkabel

Anslut musikmottagaren till ett ljudsystem
Anslut musikmottagaren till ett ljudsystem, till exempel stereoanläggningen hemma,
och njut av din favoritmusik med hög ljudkvalitet.

Dra ut ljudkabeln så långt som det behövs och anslut den till ljudingången på
ljudsystemet.

Om ljudsystemet har separata RCA-ingångar kan du också använda RCA-adapterkabeln.

Anslut med RCA-adapterkabeln
Anslut ljudkabeln till RCA-adapterkabeln och anslut RCA-adapterkabeln till respektive
RCA-ingångar på ljudsystemet.

Fäst ljudkabeln vid spänningskabeln med en kabelklämma för att undvika trassel.

Starta musikmottagaren
Anslut nätadaptern först till vägguttaget och sedan till musikmottagaren. Håll sedan
ned flerfunktionsknappen.
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Stäng av musikmottagaren
Håll ned flerfunktionsknappen i sex sekunder.

När du kopplar från en kabel ska du hålla i kontakten, aldrig i kabeln.

Koppla din enhet

Koppla och anslut
Innan du använder musikmottagaren med en kompatibel Bluetooth-enhet, till exempel
en telefon, för första gången, måste du koppla och ansluta den till enheten.

Du kan koppla musikmottagaren till upp till åtta enheter, men du kan bara ansluta den
till en enhet i taget.

Koppla musikmottagaren manuellt
1 Starta den kompatibla enheten och musikmottagaren.
2 Håll ned flerfunktionsknappen. Statuslampan för Bluetooth börjar blinka
3 Aktivera Bluetooth på den kompatibla enheten inom tre minuter och ställ in den på

att söka efter Bluetooth-enheter.
4 Välj musikmottagaren i listan med hittade enheter.
5 Ange koden 0000 om det behövs.

Koppla musikmottagaren med NFC
Med Near Field Communication (NFC) är det enkelt att koppla och ansluta
musikmottagaren till din kompatibla enhet.

Aktivera NFC och vidrör NFC-området på musikmottagaren med NFC-området på
enheten om din kompatibla enhet har stöd för NFC. Musikmottagaren ansluter till
enheten automatiskt. Mer information om NFC finns i användarhandboken för enheten.

Om enheten inte har stöd för NFC måste du koppla musikmottagaren manuellt.

Anslut musikmottagaren till enheten
Du kan bara ansluta musikmottagaren till en enhet i taget, men du kan snabbt ändra
vilken enhet som är ansluten.
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När musikmottagaren inte är ansluten lyser statuslampan för Bluetooth vitt.

Anslut till en enhet
Tryck på flerfunktionsknappen. Bluetooth-lampan blinkar och musikmottagaren
ansluter till den enhet som den användes med senast. Om musikmottagaren inte kan
ansluta till den senast använda enheten ansluter den till nästa enhet i listan med
kopplade enheter.

Om musikmottagaren inte ansluts till en enhet inom tre minuter återgår den till
vänteläge.

När musikmottagaren är kopplad och ansluten lyser statuslampan för Bluetooth med
fast blått sken.

Om den anslutna enheten flyttas utanför räckvidden för Bluetooth försöker
musikmottagaren återansluta i tre minuter. Om enheten kommer tillbaka inom
räckvidden återansluter musikmottagaren automatiskt.

Byt ansluten enhet
Tryck på flerfunktionsknappen. Musikmottagaren ansluter till nästa enhet i listan med
kopplade enheter.

Du kan ändra vilken enhet som är ansluten när som helst, till och med medan musik
direktuppspelas.

Rensa kopplingar
Du kan rensa kopplingarna i musikmottagaren.

Stäng av musikmottagaren och håll ned flerfunktionsknappen i tio sekunder. De röda
och vita indikatorlamporna blinkar växelvis.

När du rensat kopplingarna måste du koppla och ansluta musikmottagaren till en
kompatibel enhet igen innan du kan använda den.

Direktuppspela musik till ditt ljudsystem

Innan du kan direktuppspela musik måste du ansluta musikmottagaren till ljudsystemet
och koppla och ansluta den till en kompatibel Bluetooth-enhet, till exempel en telefon.

Spela upp musik från enheten
Kontrollera att musikmottagaren är påslagen och ansluten till din kompatibla enhet.
Välj sedan en låt att spela upp i enheten.
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Ändra volymen
Använd reglagen på ljudsystemet.

När du direktuppspelar musik lyser indikatorlampan för direktuppspelning på
musikmottagaren.

Om du får ett samtal medan du direktuppspelar musik från telefonen pausas musiken
och du kan svara på samtalet som vanligt. Samtalet hörs bara i telefonen, inte i
ljudsystemet. När samtalet avslutas kan du fortsätta spela upp musiken.

Produkt- och säkerhetsinformation
Information om laddare
Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-3, AC-11 . 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 eller B.

Varning!
Använd endast laddare som godkänts av Nokia för användning med just den här modellen. Om andra tillbehör kopplas in kan
telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. Om du använder icke godkända laddare
kan det medföra risk för brand, explosion eller andra faror.

När du kopplar bort en laddare håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Ta väl hand om enheten
• Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
• Förvara inte enheten i kalla temperaturer.
• 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.

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.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER
Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna MD-20W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.
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Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som
det hänvisats till kan vara varumärken eller varukännetecken som tillhör respektive ägare.

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.

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.

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.

Tillgängligheten för enskilda produkter kan variera mellan olika områden. Kontakta Nokia-leverantören 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. 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. Obs! Ändringar och modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Nokia
kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.
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