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Teave kõlari kohta

Nokia Play 360° juhtmeta kõlari abil saate ühilduvast seadmest (nt telefonist või
muusikapleierist) kuulata kvaliteetse heliga muusikat. Ruumis kuulamiseks piisab
ühest kõlarist, kuid stereoheli kuulamiseks võite ühendada veel teisegi Nokia Play 360°
juhtmeta kõlari. Soovi korral saate teise seadme ühendada kiiresti ja muusika esitamist
peatamata. Kõlaril on ka standardne 3,5 mm heliliides.

Lugege see kasutusjuhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka selle tootega
ühendatava seadme kasutusjuhendit.

Hoiatus:
Toode võib sisaldada väikeseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Toote pind on niklivaba.

Teave Bluetoothi kohta

Bluetoothi abil saate traadita side ühenduse kaudu ühendada seadmete ja tarvikutega
ühilduvaid seadmeid (nt telefon).

Ühendatavad seadmed ei pea olema nägemisulatuses, kuid seadmetevaheline kaugus
ei tohi olla suurem kui 10 meetrit. Ühenduse kvaliteeti võivad mõjutada mitmesugused
takistused (nt seinad või muud elektroonikaseadmed).

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.1 + EDR ja toetab järgmisi
profiile: A2DP, AVRCP . Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega,
pöörduge selle seadme tootja poole.

Alustamine

Klahvid ja muud osad

1 NFC-ala
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2 Helitugevusnupud
3 Bluetoothi oleku märgutuli
4 Bluetoothi klahv
5 Aku oleku märgutuli
6 Laadimisliides
7 Toitenupp
8 Aku kaane kinnituskruvi
9 3,5 mm helisisendiliides

Aku laadimine
Enne kõlari kasutamist tuleb aku laadida.

Kui kõlari aku hakkab tühjaks saama, hakkab aku märgutuli vilkuma. Aku laadimise ajal
märgutuli põleb. Kui aku on täielikult laetud, siis märgutuli kustub.

1 Ühendage laadija vooluvõrku.
2 Ühendage laadija kaabel kõlari laadimisliidesesse.
3 Kui aku on täielikult laetud, lahutage esmalt laadija kõlarist ja seejärel

vooluvõrgust.

Aku laadimiseks võite kasutada ka ühilduvat USB-kaablit. USB kaudu laadimisel võib
laadimise alustamine võtta kauem aega ja võib juhtuda, et te ei saa kõlarit kohe
kasutada. Toiteta USB-jaoturi kaudu ühendamise korral ei pruugi laadimine toimida.
Kui seade on ühendatud vooluvõrku, saab see palju kiiremini laetud.

Aku laadimiseks võite kasutada ainult USB-ühendust.

Kõlaril on sisemine eemaldatav aku. Aku eemaldamiseks keerake akupesa kaane
kinnituskruvi lahti ning eemaldage ettevaatlikult kaas ja aku.

Kõlari sisselülitamine
Vajutage toitenuppu ja hoidke seda all.

Kui te pole kõlarit varem seadmega sidunud või olete sidumise tühistanud,
aktiveeritakse sidumisrežiim automaatselt ja Bluetoothi oleku märgutuli hakkab
aeglaselt vilkuma.

Kui olete kõlari juba varem ühe või mitme seadmega sidunud, ühendatakse kõlar
seadmega, millega seda viimati kasutati. Kui kõlarit ei saa viimati kasutatud seadmega
ühendada, luuakse ühendus seotud seadmete loendis oleva järgmise seadmega.

Kui seade pole ühendatud, aktiveeritakse ooterežiim ja Bluetoothi oleku märgutuli
muutub valgeks. Kui kõlarit 30 minuti jooksul seadmega ei ühendata, lülitub kõlar välja.
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Seadme sidumine

Sidumine ja ühendamine
Enne seadme esimest ühilduva seadmega (nt telefoniga) kasutamist peate selle
seadmega siduma ja ühendama.

Kõlari saate siduda kuni 8 seadmega, kuid korraga ainult 2 kõlariga.

Kõlari saate korraga ühendada ainult ühe seadmega, kuid ühendatavat seadet saate
kiiresti ja hõlpsalt vahetada.

Kui seade on seotud, siis Bluetoothi oleku märgutuli põleb siniselt.

Kui ühendatud seade väljub Bluetoothi levialast, proovib seade 30 minuti jooksul
ühendust taastada. Kui seade pöördub levialasse tagasi, taastab kõlar ühenduse
automaatselt.

Ühenduse loomiseks võite kasutada ka standardset 3,5 mm helikaablit, ühendades
kaabli kõlari heliliidesesse. Bluetooth-ühendus suletakse.

Kõlari sidumine NFC abil
Lähiside (NFC) abil saate kõlari hõlpsalt ühilduva seadmega siduda ja ühendada.

Kui ühilduv seade toetab lähisidet (NFC), aktiveerige NFC-funktsioon ja puudutage
seadme NFC-alaga kõlari NFC-ala. Seade loob automaatselt seadmega ühenduse.
Lisateavet NFC kohta leiate seadme kasutusjuhendist.

Kui seade ei toeta NFC-d, siis siduge kõlar käsitsi.

Kõlari käsitsi sidumine
1 Lülitage ühilduv seade ja kõlar sisse.
2 Kui te pole kõlarit veel seadmega sidunud või kui seotud seadmete loend on tühi,

aktiveeritakse sidumisrežiim. Muul juhul vajutage Bluetoothi aktiveerimiseks klahvi
 ja hoidke seda 3 sekundit all.

3 Aktiveerige 3 minuti jooksul ühilduvas seadmes Bluetooth ja määrake seade
ühilduvaid seadmeid otsima.

4 Valige leitud seadmete loendist kõlar.
5 Vajaduse korral sisestage pääsukood 0000.
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Sidumine muu kõlariga
Kas soovite kuulata muusikat stereoheliga? Ehtsa stereoheli kuulamiseks saate kõlari
siduda teise Nokia Play 360° juhtmeta kõlariga.

Lülitage kõlarid välja, vajutage mõlema kõlari toitenuppu ja hoidke seda 5 sekundit all.

Mitme kõlariga sidumise korral jätab kõlar vastava kanali meelde.

Kui kõlarid on seotud, saate helitugevuse reguleerimiseks või kõlarite väljalülitamiseks
kasutada ükskõik kumba seotud kõlaritest.

Seadmega saate siduda ja ühendada ainult vasakut kanalit kasutava kõlari. Paremat
kanalit kasutavat kõlarit telefoni seotud seadmete loendis ei kuvata.

Sidumise tühistamine
Soovi korral saate kõlari seotud seadmete loendi kustutada.

Lülitage kõlar välja ning vajutage korraga ikooni  ja toitenuppu ning hoidke neid 5
sekundit all. Sinine ja punane märgutuli hakkavad vaheldumisi vilkuma.

Pärast sidumise tühistamist peate kõlari kasutamiseks selle uuesti siduma. Kõlari
sisselülitamisel aktiveeritakse sidumisrežiim automaatselt.

Muusika kuulamine

Muusika kuulamine
Saate koos sõpradega kuulata lemmikmuusikat. Muusika kuulamiseks ühendage
kõlariga ühilduv seade (nt telefon).

Helitugevuse muutmine
Helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusnuppe.

Hoiatus:
Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka
helitugevusega.

Muu seadmega ühenduse loomine liikvel olles
Saate sõpradega koos muusikat kuulata ja kordamööda lemmiklugusid valida.
Ühendatud seadet saate vahetada kiiresti ja muusika esitamist peatamata.

1 Vajutage ühendatud seadmes muusika esitamise ajal klahvi  ja hoidke seda 3
sekundit all.
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2 Siduge ja ühendage seade muu seadmega. Muusika esitamist jätkatakse kuni
sidumise lõpuleviimiseni.

3 Lülitage muusika esitamine ühendatud seadmes sisse.

Näpunäide. Kõlari loendis järgmise seotud seadmega ühenduse loomiseks vajutage
klahvi .

Toote- ja ohutusteave
Aku- ja laadijateave
Selles seadmes on ette nähtud kasutada laetavat akut BL-5C . Nokia võib selle seadme jaoks heaks kiita ka muid akusid. Kasutage
alati Nokia originaalakusid.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-10 . Sõltuvalt pistiku tüübist võib Nokia laadija mudelinumbris olla tähis
E, X, AR, U, A, C, K või B.

Aku ohutus
Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija. Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake
alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna
ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja
lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui kannate varuakut taskus ja mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida juhuslik lühis. Lühis võib
kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid.
Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige
akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse
korral pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse
vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta akude või
ühildumatute laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või muid ohtlikke olukordi ja muuta
kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle
kasutamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat ainult
siseruumides.

Seadme hooldamine
Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud
garantiid.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui
seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja
elektroonikaelemente.
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• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada
või deformeerida plastdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus,
mis kahjustab elektronskeeme.

• Ärge üritage seadet avada.
• Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi

elektronskeeme ja mehaanikat.
• Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
• Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
• Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.

Kasutuselt kõrvaldamine
Kasutatud ja tarbetuks muutunud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate
vähendada kontrollimatut jäätmeteket ja toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnaalast teavet ja teavet Nokia
toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle, mobiilsideseadme veebibrauseri kaudu leiate
vastava teabe veebilehelt nokia.mobi/werecycle.

Läbikriipsutatud prügikasti märk

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri-
ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake
neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/
ecodeclaration.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS
Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme MD-50W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja logo Nokia Original Accessories on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike
vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis
ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha
käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
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Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse
või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku
sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see
tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav
ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju
tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia toodete edasimüüja poole. Käesolev
seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused.
Seadusvastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE
See seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga ja Industry Canada litsentsivaba RSS standardiga. Seadme töö peab vastama
kahele tingimusele: 1. seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid; 2. seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired,
mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalseadmete jaoks kehtestatud
piirmääradele vastavalt FCC määrustiku 15. osale. Piirangud pakuvad mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides.
Seade genereerib, kasutab ja kiirgab raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei paigaldata ega kasutata juhistega vastavuses,
võib see põhjustada raadiosideühenduses kahjulikke häireid. Siiski ei saa garanteerita häirete täielikku puudumist. Kui seade
põhjustab raadio- või televastuvõtus kahjulikke häireid, mida saab määrata seadet välja ja sisse lülitades, soovitame kasutajal
häired kõrvaldada järgmiseid meetmeid kasutades. Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber. Suurendage seadme ja
vastuvõtja vahelist vahemaad. Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse pistikupessa. Konsulteerige edasimüüja või kogenud
raadio-/TV-tehnikuga. MÄRKUS. FCC kiirgussageduse avaldus. Seade vastab kontrollimatu keskkonna jaoks määratud FCC
kiirgussageduse piirangutele. Edastaja ei tohi töötada koos teise antenni või edastajaga. MÄRKUS. Seadmele ilma Nokia
heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.
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