
„Nokia Play 360°“ belaidis garsiakalbis MD-50W

1.1. leidimas



Apie garsiakalbį
Naudodami „Nokia Play 360°“ belaidį garsiakalbį, galite klausytis muzikos iš
suderinamo prietaiso, pavyzdžiui, telefono arba muzikos grotuvo, ir mėgautis aukštos
kokybės garsu. Vienas garsiakalbis pripildo jūsų kambarį muzikos, o norėdami išgauti
stereofoninį garsą, galite prijungti antrą „Nokia Play 360°“ belaidį garsiakalbį. Galite
prijungti kitą prietaisą nestabdydami muzikos atkūrimo. Be to, garsiakalbis turi
standartinę 3,5 mm garso jungtį.

Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Taip pat
perskaitykite prietaiso, kurį prijungiate prie gaminio, vartotojo vadovą.

Perspėjimas:
Šiame gaminyje gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

Šio gaminio paviršiuje nėra nikelio.

Apie „Bluetooth“
Galite naudoti „Bluetooth“ norėdami belaidžiu ryšiu sujungti prietaisus ir priedus su
kitais suderinamais prietaisais, pavyzdžiui, telefonais.

Prietaisai gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau jie neturėtų būti nutolę
daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Įtakos ryšiui gali turėti kliūtys, pavyzdžiui, sienos
arba kiti elektroniniai prietaisai.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,1 + EDR “,
aprėpiančia šiuos profilius: A2DP, AVRCP . Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo
prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Pradžia
Klavišai ir dalys
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1 NFC sritis
2 Garsio klavišai
3 „Bluetooth“ būsenos indikatorius
4 „Bluetooth“ klavišas
5 Baterijos būsenos indikatorius
6 Kroviklio jungtis
7 Jungiklis
8 Baterijos dangtelio fiksavimo varžtas
9 3,5 mm garso įvesties jungtis

Baterijos įkrovimas
Prieš naudodami garsiakalbį, turite įkrauti bateriją.

Jei garsiakalbio baterija išsikrovusi, mirksi baterijos indikatoriaus lemputė. Kai baterija
kraunama, lemputė šviečia nuolat. Baterijai visiškai įsikrovus, lemputė išsijungia.

1 Įjunkite kroviklį į sieninį lizdą.
2 Prijunkite kroviklio kabelį prie garsiakalbio kroviklio jungties.
3 Baterijai visiškai įsikrovus, pirmiausia atjunkite kroviklį nuo garsiakalbio, po to – iš

sieninio lizdo.

Be to, bateriją įkrauti galite naudodami suderinamą USB kabelį. Įkrovimas naudojant
USB jungtį gali trukti ilgiau, todėl garsiakalbio negalėsite naudoti iš karto. Krovimas gali
nevykti, jei naudosite nemaitinamą USB šakotuvą. Prijungtas prie sieninio lizdo
garsiakalbis įkraunamas greičiau.

USB jungtį galite naudoti tik baterijai įkrauti.

Garsiakalbyje yra vidinė, keičiama baterija. Norėdami pakeisti bateriją, atsukite
baterijos dangtelį, atsargiai jį nuimkite ir išimkite bateriją.

Garsiakalbio įjungimas
Palaikykite paspaudę jungiklį.

Jei niekada neporavote garsiakalbio su prietaisu arba suporavimus ištrynėte,
suporavimo režimas įjungiamas automatiškai ir lėtai pradeda mirksėti „Bluetooth“
būsenos indikatorius.

Jei jau suporavote garsiakalbį su vienu arba keliais prietaisais, garsiakalbis prisijungia
prie paskutinio naudoti prietaiso. Jei garsiakalbis negali prisijungti prie paskutinio
naudoto prietaiso, jis jungiasi prie kito suporuotų prietaisų sąraše esančio prietaiso.
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Jei garsiakalbis neprijungtas, įjungiamas laukimo režimas, o „Bluetooth“ būsenos
indikatoriaus lemputė šviečia baltai. Jei garsiakalbis neprijungiamas prie prietaiso per
30 minučių, garsiakalbis išsijungia.

Prietaiso suporavimas
Suporavimas ir sujungimas
Prieš naudodami garsiakalbį kartu su suderinamu prietaisu, pavyzdžiui, telefonu, pirmą
kartą turite suporuoti ir sujungti jį su prietaisu.

Galite suporuoti garsiakalbį daugiausia su 8 prietaisais, tačiau tik su 2 garsiakalbiais
vienu metu.

Vienu metu garsiakalbį galite prijungti tik prie vieno prietaiso, tačiau prijungti prie kito
prietaiso galite nestabdydami.

Jei garsiakalbis suporuotas, „Bluetooth“ būsenos indikatoriaus lemputė šviečia
mėlynai.

Jei prijungtas prietaisas nebepatenka į „Bluetooth“ aprėptį, garsiakalbis 30 minučių
bando prisijungti iš naujo. Jei prietaisas vėl patenka į aprėptį, garsiakalbis automatiškai
prisijungia prie prietaiso iš naujo.

Be to, standartiniu 3,5 mm garso kabeliu prietaisą galite prijungti prie garsiakalbio
garso jungties. „Bluetooth“ ryšys baigiamas.

Garsiakalbio suporavimas naudojant NFC
Naudodami „Near Field Communication“ (NFC) galite lengvai suporuoti ir sujungti
garsiakalbį su suderinamu prietaisu.

Jeigu suderinamas prietaisas palaiko NFC, įjunkite NFC funkciją ir suglauskite
garsiakalbio NFC sritį su prietaiso NFC sritimi. Garsiakalbis prisijungs prie prietaiso
automatiškai. Išsamesnės informacijos apie NFC ieškokite prietaiso vartotojo vadove.

Jei prietaisas nepalaiko NFC, suporuokite garsiakalbį rankiniu būdu.

Garsiakalbio suporavimas rankiniu būdu
1 Įjunkite suderinamą prietaisą ir garsiakalbį.

4



2 Jei nesuporavote garsiakalbio su prietaisu arba suporuotų prietaisų sąrašas tuščias,
įjungiamas suporavimo režimas. Kitu atveju, norėdami įjungti „Bluetooth“,
palaikykite 3 sekundes paspaudę .

3 Per 3 minutes įjunkite suderinamame prietaise „Bluetooth“ ir nustatykite jį ieškoti
suderinamų prietaisų.

4 Pasirinkite garsiakalbį rastų prietaisų sąraše.
5 Jei reikia, įveskite kodą 0000.

Suporavimas su kitu garsiakalbiu
Norite mėgautis muzika stereofoniniu garsu? Suporuokite garsiakalbį su kitu „Nokia
Play 360°“ belaidžiu garsiakalbiu ir klausykitės tikro stereofoninio garso.

Išjunkite garsiakalbius ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę ant jų abiejų esančius
jungiklius.

Garsiakalbis įsimena, kuriuo kanalu veikė, kai buvo suporuotas su kitais garsiakalbiais.

Kai garsiakalbiai suporuoti, reguliuoti abiejų garsiakalbių garsio lygį arba išjungti abu
garsiakalbius galite bet kuriuo garsiakalbiu.

Suporuoti ir prijungti prietaisą galite tik prie kairiojo kanalo garsiakalbio. Dešiniojo
kanalo garsiakalbio jūsų telefono suporuotų prietaisų sąraše nėra.

Suporavimų ištrynimas
Galite ištrinti suporuotų prietaisų sąrašą iš garsiakalbio.

Išjunkite garsiakalbį ir palaikykite 5 sekundes paspaudę  ir jungiklį. Pakaitomis
mirksės raudona ir mėlyna indikatoriaus lemputė.

Ištrynę suporavimus, norėdami naudoti garsiakalbį, turite vėl jį suporuoti. Įjungus
garsiakalbį, suporavimo režimas įjungiamas automatiškai.

Muzikos klausymas
Muzikos klausymas
Mėgaukitės savo mėgstama muzika su draugais. Prijunkite suderinamą prietaisą,
pavyzdžiui, telefoną, prie garsiakalbio ir pradėkite muzikos atkūrimą.

Garsio keitimas
Naudokite garsio klavišus.
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Perspėjimas:
Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per
garsiai.

Sujungimas su kitu prietaisu nestabdant
Atkurkite mėgstamą muziką su draugais paeiliui. Prijungtą prietaisą galite keisti
nestabdydami muzikos.

1 Leisdami muziką iš prijungto prietaiso, palaikykite paspaudę  3 sekundes.
2 Suporuokite ir sujunkite su kitu prietaisu. Muzika atkuriama, kol užbaigiamas

poravimas.
3 Atkurkite muziką iš naujai prijungto prietaiso.

Patarimas: Norėdami sujungti su kitu garsiakalbio suporuotų prietaisų sąraše esančiu
prietaisu, paspauskite .

Gaminio ir saugos informacija
Informacija apie baterijas ir kroviklius
Prietaise galima naudoti BL-5C daugkartinio įkrovimo bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų,
baterijų modelių. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius: AC-10 . Tikslus „Nokia“ kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko,
žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K arba B, rūšies.

Baterijos saugumas
Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Kai atjungiate kroviklį arba priedą, traukite už kištuko,
bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos
prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta
nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos
veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje
nešiojatės atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms
tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš
baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite
vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant
jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

6



Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotas baterijas ar nesuderinamus
kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis
pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos
arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Prietaiso priežiūra
Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius
reikalavimus.

• Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia
elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.

• Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
• Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti

bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.
• Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė

ir sugadinti elektronines grandines.
• Nebandykite atidaryti prietaiso.
• Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
• Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir

judančias dalis.
• Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
• Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
• Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.

Perdirbimas
Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą.
Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos
informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba mobiliuoju prietaisu
– nokia.mobi/werecycle.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus
nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių.
Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos
apie prietaiso aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecodeclaration.

Autorių teisių ir kitos pastabos
ATITIKIMO DEKLARACIJA
Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys MD-50W atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus
ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.
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© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Nokia Original Accessories“ logotipas yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garsinis ženklas. Kiti čia nurodyti gaminių ir įmonių
pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai arba prekybiniai pavadinimai.

Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio
raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia” pasilieka teisę be išankstinio
įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo
ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti
šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio
įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar
pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys
būtų juos sukėlusios.

Galimybė naudoti tam tikrus produktus įvairiuose regionuose gali skirtis. Pasiteiraukite savo „Nokia“ pardavėjo. Šiame prietaise
gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei
taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC / „INDUSTRY CANADA“ ĮSPĖJIMAS
Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus ir „Industry Canada“ nelicencijuotajai įrangai taikomą (-us) RSS
standartą (-us). Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: 1. Šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių. 2. Šis prietaisas turi
priimti bet kokius trikdžius, taip pat tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Su šia įranga atlikti bandymai,
kuriais nustatyta, kad įranga atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams taikomas ribas pagal FCC taisyklių 15 dalies
reikalavimus. Šių ribų paskirtis – užtikrinti reikiamą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių, naudojant buityje. Ši įranga generuoja,
naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei įrengta ir naudojama ne pagal instrukcijas, trikdyti radijo ryšius. Vis dėlto
negalima garantuoti, kad konkrečiu naudojimo atveju nebus trikdžių. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos imtuvų veiklą (tai
galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), vartotojui siūloma pabandyti panaikinti trikdžius vienu ar keletu toliau
aprašomų būdų. Pakeisti imtuvo antenos kryptį ar vietą. Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo. Įrangą ir imtuvą jungti į
skirtingus elektros tinklo lizdus ar grandines. Kreiptis patarimo į pardavėją ar kvalifikuotą radijo ar televizijos techniką. PASTABA.
FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas. Ši įranga neviršija nekontroliuojamai aplinkai nustatytų FCC spinduliuotės poveikio
ribų. Šis siųstuvas negali veikti vienoje vietoje arba kartu su bet kokia kita antena arba siųstuvu. PASTABA. Be aiškaus „Nokia“
sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/1.1. leidimas LT
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