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Müzik alıcınız hakkında

Nokia Kablosuz Müzik Alıcısı MD-310 sayesinde, sevdiğiniz müzikleri CD değiştirmek veya
oda boyunca uzun kablolar döşemek zorunda kalmadan yüksek kaliteli sesle
dinleyebilirsiniz. Müziği doğrudan uyumlu cihazınızdan (telefon veya müzik çalar gibi)
çalmak için, önce alıcıyı ses sisteminize bağlayın ve ardından cihazınızı Bluetooth
kullanarak alıcıya bağlayın. Müzik alıcısı kullanımdayken, çalan müziği durdurmadan
alıcıya başka bir cihaz bağlayabilirsiniz.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü
bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Uyarı:
Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

Bluetooth Hakkında

Cihazları ve aksesuarları telefonlar gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak
bağlamak için Bluetooth'u kullanabilirsiniz.

Her iki cihazın da Bluetooth Sınıf 1 cihazı olması durumunda cihazların doğrudan
birbirlerinin görüş açısında olmalarına gerek yoktur, birbirleri arasında en fazla 100
metre (330 fit) olması yeterlidir. Aksi takdirde, cihazların arasında 10 metre (33 fit)
olması gerekir. Bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden
etkilenebilir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 3.0 ile uyumludur:
A2DP . Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların
üreticilerinden bilgi alın.

Not: Bazı ülkelerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar
olabilir. Örneğin, Fransa'da, iç mekanlarda bu ürünün Bluetooth teknolojisini
kullanmanıza izin verilmemektedir. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere
başvurun.
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Başlangıç

Tuşlar ve parçalar

1 NFC alanı
2 Bluetooth durumu göstergesi ışığı
3 Çoklu işlev tuşu
4 Güç konektörü
5 Aktarım göstergesi
6 Kablo klipsi
7 Ses kablosu (3,5 mm)
8 RCA adaptör kablosu

Müzik alıcısını ses sistemine bağlama
Müzik alıcınızı ev stereo sisteminiz gibi bir ses sistemine bağlayın ve yüksek kaliteli sesle
sevdiğiniz müziklerin tadını çıkarın.

Ses kablosunu gerektiği kadar açın ve ses sisteminizdeki ses giriş konektörüne bağlayın.

Ses sisteminizde ayrı RCA giriş konektörleri varsa, RCA adaptör kablosunu da
kullanabilirsiniz.

RCA adaptör kablosunu kullanarak bağlama
Ses kablosunu RCA adaptör kablosuna ve RCA adaptör kablosunu da ses sisteminizdeki
ilgili RCA giriş konektörlerine bağlayın.

Kabloların düzgün durması için, ses kablosunu güç kablosuna kablo klipsini kullanarak
bağlayın.

Müzik alıcısını açma
Güç kaynağını önce duvar prizine sonra müzik alıcısına bağlayın ve çoklu işlev tuşunu
basılı tutun.
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Müzik alıcısını kapatma
Çoklu işlev tuşunu 6 saniye basılı tutun.

Kabloları çıkarırken, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Cihazınızı eşleştirme

Eşleştirme ve bağlama
Müzik alıcınızı telefon gibi uyumlu bir Bluetooth cihazıyla ilk kez kullanmadan önce
eşleştirmeli ve cihaza bağlamalısınız.

Müzik alıcınızı en fazla 8 cihazla eşleştirebilir ancak bir defada yalnızca tek bir cihaza
bağlayabilirsiniz.

Müzik alıcısını el ile eşleştirme
1 Uyumlu cihazı ve müzik alıcısını açın.
2 Çoklu işlev tuşunu basılı tutun. Bluetooth durum göstergesi ışığı yanıp sönmeye

başlar
3 3 dakika içinde, uyumlu cihazda Bluetooth'u etkinleştirin ve cihazı Bluetooth

cihazlarını arayacak şekilde ayarlayın.
4 Bulunan cihazlar listesinden müzik alıcısını seçin.
5 Gerekirse 0000 parolasını girin.

Müzik alıcısını NFC özelliğini kullanarak eşleştirme
Yakın Alan İletişimi (NFC) ile, müzik alıcınızı uyumlu cihazla kolayca eşleştirebilir ve
bağlayabilirsiniz.

Uyumlu cihaz NFC'yi destekliyorsa, cihazın NFC özelliğini etkinleştirin ve cihazınızın NFC
alanını müzik alıcısının NFC alanına temas ettirin. Müzik alıcısı cihaza otomatik olarak
bağlanır. NFC hakkında ayrıntılı bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Cihaz NFC'yi desteklemiyorsa, müzik alıcısını el ile eşleştirin.

Müzik alıcısını cihazınıza bağlama
Müzik alıcısını aynı anda birden fazla cihaza bağlayamazsınız; ancak istediğiniz zaman
bağlı olan cihazı değiştirebilirsiniz.
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Müzik alıcısı bağlı olmadığında, Bluetooth durum göstergesinin ışığı beyazdır.

Cihaza bağlanma
Çoklu işlev tuşuna basın. Bluetooth gösterge ışığı titreşir ve müzik alıcısı en son hangi
cihazla kullanılmışsa o cihaza bağlanır. Müzik alıcısı son kullanılan cihaza
bağlanamazsa, eşleştirilen cihazlar listesindeki bir sonraki cihaza bağlanır.

Müzik alıcısı 3 dakika içinde herhangi bir cihaza bağlanmazsa bekleme moduna geçer.

Müzik alıcısı eşleştirildikten ve bağlandıktan sonra, Bluetooth durum göstergesinin ışığı
sabit mavi olur.

Bağlı cihaz Bluetooth menzilinden çıkarsa, müzik alıcısı 3 dakika boyunca yeniden
bağlanmayı dener. Cihaz yeniden menzile girerse, müzik alıcısı otomatik olarak yeniden
bağlanır.

Bağlı cihazı değiştirme
Çoklu işlev tuşuna basın. Müzik alıcısı eşleştirilen cihazlar listesindeki bir sonraki cihaza
bağlanır.

Bağlı cihazı istediğiniz zaman, hatta müzik aktarımı yaparken bile değiştirebilirsiniz.

Eşleştirmeleri temizleme
Müzik alıcınızdaki eşleştirmeleri temizleyebilirsiniz.

Müzik alıcısını kapatın ve çoklu işlev tuşunu 10 saniye basılı tutun. Kırmızı ve beyaz
gösterge ışıkları değişmeli olarak yanar.

Eşleştirmeler temizlendikten sonra, müzik alıcısını tekrar kullanmadan önce uyumlu bir
cihazla eşleştirmeniz ve bu cihaza bağlamanız gerekir.

Müziği ses sisteminize aktarma

Müziği aktarabilmek için, önce müzik alıcınızı ses sisteminize bağlamanız ve onu telefon
gibi uyumlu bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmeniz ve bu cihaza bağlamanız gerekir.

Cihazınızdan müzik çalma
Müzik alıcısının açık ve uyumlu cihazınıza bağlı olduğundan emin olduktan sonra
cihazınızda çalacağınız şarkıyı seçin.

Ses seviyesini değiştirme
Ses sisteminizin denetimlerini kullanın.
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Müziği aktarırken, müzik alıcısındaki aktarım göstergesinin ışığı yanar.

Telefonunuzdan müzik aktarırken arama gelirse, müzik duraklatılır ve aramayı her
zamanki gibi cevaplayabilirsiniz. Telefon görüşmesi ses sisteminizden duyulmaz,
yalnızca telefonunuzdan duyulur. Görüşmeyi bitirdikten sonra müzik çalmaya devam
edebilirsiniz.

Ürün ve güvenlik bilgileri
Şarj cihazı bilgileri
Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3, AC-11 . Nokia şarj cihazının model
numarası, E, X, AR, U, A, C, K veya B harfiyle tanımlanan jak türüne göre farklılık gösterebilir.

Uyarı:
Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış şarj cihazları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya
donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Onaylanmamış şarj cihazlarının kullanımı
yangın, patlama, veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Bir şarj cihazının bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Cihazınızı dikkatli kullanın
• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller

içerebilir.
• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın.
• Cihazın içini açmaya çalışmayın.
• Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
• Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın.
• Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Geri Dönüşüm
Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, batarya ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın.
Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ
NOKIA CORPORATION bu MD-20W ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu
beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde
bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari
markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin
ticari markaları ve ticari adları olabilir.
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Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden
oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia,
bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

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

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik
ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin
doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden
bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni
ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana
gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Belirli ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Lütfen ayrıntılı bilgi için Nokia satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika
Birleşik Devletleri’nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir.
Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ
Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisansn dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı
olarak kullanılabilir: 1. Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz ve 2. Bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek
girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15'e uygun şekilde
B Sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uyumlu olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir
koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara göre kurulup
kullanılmazsa radyo iletişimine zarar verebilir. Ancak, girişimin belirli bir kurulum biçiminde oluşmayacağına dair hiçbir garanti
yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyal alımında zararlı girişimlere neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp
kapatılmasıyla anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak girişimi ortadan kaldırması
önerilir: Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin. Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın. Cihazı alıcının bağlı olduğu hattan
farklı bir hattaki prize bağlayın. Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun. NOT: FCC Radyasyona
Maruz Kalma Bildirimi: Bu cihaz, denetimsiz ortamlar için belirlenmiş FCC radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bu
verici başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır. NOT: Nokia tarafından özellikle
onaylanmayan değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Intertek Testing Services, Inc., 70 Codman Hill Road, Boxborough, MA 01719, ABD. Tel: +1 978 263 2662. Faks: +1 978 263 7086

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya, Tel: +358 7180 08000, Faks: +358 7180 38226

Ürünün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 (yedi) yıldır.

YETKİLİ SERVİSLER

1- Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31 Altunizade Üsküdar – İSTANBUL
Tel: (216) 545 04 04 Faks: (216) 442 65 55

2-KVK Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. Orta Mah. Ankara Asfaltı Yan Yol Kanat Sanayi Sitesi A Blok K:2-3 Soğanlık, Kartal -
İSTANBUL Tel: (216) 444 1 585 Faks: (216) 452 84 51
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3-Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Çağla Sokak No:9 Maltepe - İSTANBUL
Tel: (216) 458 97 97 Faks: (216) 442 65 55

/Baskı 1.0 TR
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