
Nokia Play 360° bezvadu skaļrunis MD-50W

1.1. izdevums



Par skaļruni

Izmantojot Nokia Play 360° bezvadu skaļruni, saderīgā ierīcē, piem., tālrunī vai mūzikas
atskaņotājā, varat klausīties mūziku un izbaudīt kvalitatīvu skaņu. Viens skaļrunis var
piepildīt telpu ar mūziku, savukārt, pievienojot otru Nokia Play 360° bezvadu skaļruni,
tiek iegūts stereoskanējums. Varat pievienot otru ierīci, atrodoties ceļā un neapturot
mūzikas atskaņošanu. Skaļrunim ir arī standarta 3,5 mm audio savienotājs.

Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī tās
ierīces rokasgrāmatu, kuru savienojat ar izstrādājumu.

Uzmanību!
Šajā izstrādājumā var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Šī izstrādājuma virsmā nav izmantots niķelis.

Par Bluetooth

Varat izmantot Bluetooth, lai bezvadu režīmā savienotu ierīces un papildierīces ar citām
saderīgām ierīcēm, piem., tālruņiem.

Ierīcēm nav jāatrodas tiešā redzamībā, taču tām jābūt 10 m (33 pēdu) attālumā.
Savienojumu var traucēt šķēršļi, piem., sienas vai citas elektroniskās ierīces.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.1 + EDR , kas nodrošina šādus profilus: A2DP,
AVRCP . Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Darba sākšana

Taustiņi un daļas

1 NFC lauks
2 Skaļuma regulēšanas taustiņi
3 Bluetooth statusa indikators
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4 Bluetooth taustiņš 
5 Akumulatora statusa indikators
6 Lādētāja savienotājs
7 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
8 Akumulatora nodalījuma vāciņa fiksēšanas skrūve
9 3,5 mm audio ievades savienotājs

Akumulatora uzlāde
Lai varētu lietot skaļruni, jāuzlādē akumulators.

Ja ir zems skaļruņa akumulatora uzlādes līmenis, mirgo akumulatora indikators. Ja
notiek akumulatora uzlāde, indikators ir izgaismots. Kad akumulators ir pilnībā
uzlādēts, indikators nodziest.

1 Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
2 Pievienojiet lādētāja kabeli skaļruņa lādētāja savienotājam.
3 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, lādētāju vispirms atvienojiet no skaļruņa un

pēc tam no sienas kontaktligzdas.

Varat arī izmantot saderīgu USB kabeli, lai uzlādētu akumulatoru. Var paiet ilgāks laiks,
līdz tiek sākta uzlāde, izmantojot USB, un skaļruni, iespējams, nevarēsit lietot uzreiz.
Uzlāde, iespējams, nenotiks, ja savienosit, izmantojot neieslēgtu USB centrmezglu.
Skaļruņa uzlāde ir daudz ātrāka, pievienojot to sienas kontaktligzdai.

Lai uzlādētu akumulatoru, varat izmantot tikai USB savienojumu.

Skaļrunim ir iekšējs, izņemams akumulators. Lai izņemtu akumulatoru, atskrūvējiet
akumulatora nodalījuma vāciņu, uzmanīgi noceliet to un izņemiet akumulatoru.

Skaļruņa ieslēgšana
Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja skaļrunis nekad nav bijis savienots pārī ar ierīci vai ir nodzēsti pāra savienojumi,
automātiski tiek aktivizēts pāra izveides režīms un lēnām sāk mirgot Bluetooth statusa
indikators.

Ja skaļrunis jau ir savienots pārī ar vienu vai vairākām ierīcēm, skaļrunis izveido
savienojumu ar pēdējo lietoto ierīci. Ja skaļrunis nevar izveidot savienojumu ar pēdējo
lietoto ierīci, tas izveido savienojumu ar nākamo ierīci, kas atrodas pāra ierīču sarakstā.

Ja skaļrunis nav savienots, tiek aktivizēts gaidīšanas režīms un Bluetooth statusa
indikators kļūst balts. Ja skaļrunis netiek savienots ar ierīci 30 minūšu laikā, skaļrunis
izslēdzas.
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Ierīces pāra izveide

Pāra un savienojuma izveide
Lai skaļruni varētu lietot ar saderīgu ierīci, piem., tālruni, pirmajā lietošanas reizē ir
jāizveido pāris un savienojums ar ierīci.

Skaļruni varat savienot pārī ar 8 ierīcēm, bet vienlaikus tikai ar 2 skaļruņiem.

Skaļruni vienlaikus varat savienot ar vienu ierīci, taču savienojumu ar otru ierīci varat
izveidot, atrodoties ceļā.

Kad ir izveidots skaļruņa pāris, deg zils Bluetooth statusa indikators.

Ja savienotā ierīce atstāj Bluetooth pārklājuma lauku, skaļrunis 30 minūtes mēģina
izveidot savienojumu. Ja ierīce atgriežas Bluetooth pārklājuma laukā, skaļrunis
automātiski izveido savienojumu.

Varat arī izmantot standarta 3,5 mm audio kabeli, lai ierīci savienotu ar skaļruņa audio
savienotāju. Bluetooth savienojums tiek slēgts.

Skaļruņa pāra izveide, izmantojot NFC
Izmantojot NFC, varat vienkārši izveidot skaļruņa un saderīgas ierīces pāri un
savienojumu.

Ja saderīgā ierīce nodrošina NFC, aktivizējiet NFC un pieskarieties skaļruņa NFC laukam
ar ierīces NFC lauku. Skaļrunis automātiski izveido savienojumu ar ierīci. Detalizētu
informāciju par NFC sk. ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Ja ierīce nenodrošina NFC, izveidojiet skaļruņa pāri manuāli.

Skaļruņa pāra manuāla izveide
1 Ieslēdziet saderīgu ierīci un skaļruni.
2 Ja skaļrunis nav savienots pārī ar ierīci vai pāra ierīču saraksts ir tukšs, tiek aktivizēts

pāra izveides režīms. Pretējā gadījumā, lai aktivizētu Bluetooth, nospiediet un
3 sekundes turiet .

3 3 minūšu laikā aktivizējiet Bluetooth saderīgajā ierīcē un uzstādiet, lai tā meklētu
saderīgas ierīces.

4 Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties skaļruni.
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5 Ja nepieciešams, ievadiet piekļuves kodu 0000.

Pāra izveide ar otru skaļruni
Vai vēlaties klausīties mūziku stereoskanējumā? Izveidojiet skaļruņa pāri ar citu Nokia
Play 360° bezvadu skaļruni, lai iegūtu īstu stereoskanējumu.

Izslēdziet skaļruņus un nospiediet un 5 sekundes turiet abu skaļruņu ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu.

Skaļrunis atceras, kurā kanālā tas atradās, kad tika izveidots pāris ar citu skaļruni.

Kad ir izveidots skaļruņu pāris, jebkurā skaļrunī varat regulēt skaļuma līmeni vai izslēgt
skaļruņus.

Ierīci varat savienot pārī un savienot tikai ar skaļruni, kas atrodas kreisajā kanālā.
Skaļrunis, kas atrodas labajā kanālā, nav tālruņa pāra ierīču sarakstā.

Pāra savienojumu nodzēšana
Skaļrunī varat nodzēst pāra ierīču sarakstu.

Izslēdziet skaļruni un nospiediet un 5 sekundes turiet  un ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu. Pārmaiņus mirgo zils un sarkans indikators.

Lai atkal varētu lietot skaļruni, kad ir nodzēsti pāra savienojumi, ir jāizveido skaļruņa
pāris. Ieslēdzot skaļruni, automātiski tiek aktivizēts pāra izveides režīms.

Mūzikas klausīšanās

Mūzikas klausīšanās
Klausieties iecienītāko mūziku ar saviem draugiem. Pievienojiet skaļrunim saderīgu
ierīci, piem., tālruni, un sāciet atskaņot mūziku.

Skaļuma līmeņa maiņa
Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Uzmanību!
Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā
skaļumā.

Savienojuma izveide ar otru ierīci, atrodoties ceļā
Klausieties savu iecienītāko mūziku un dalieties tajā arī ar saviem draugiem. Varat
samainīt pievienoto ierīci, atrodoties ceļā un neapturot mūzikas atskaņošanu.
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1 Kad mūzika tiek atskaņota no pievienotās ierīces, nospiediet un 3 sekundes turiet
.

2 Izveidojiet pāri un savienojumu ar otru ierīci. Mūzikas atskaņošana turpinās, līdz
tiek pabeigta pāra izveide.

3 Tagad atskaņojiet mūziku tikko pievienotajā ierīcē.

Padoms. Lai izveidotu savienojumu ar nākamo ierīci, kas atrodas skaļruņa pāra ierīču
sarakstā, nospiediet .

Izstrādājuma un drošības informācija
Informācija par akumulatoriem un lādētājiem
Šo ierīci paredzēts lietot ar lādējamu akumulatoru BL-5C . Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus.
Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-10 . Precīzs Nokia lādētāja modeļa numurs var
atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa, un tas tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K vai B.

Akumulatora drošība
Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Atvienojot lādētāju vai papildierīci, satveriet
un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru
savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots
akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina
akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti, piem., rezerves akumulatoru
nēsājot kabatā. Īssavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojošo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem
noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators
tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai
lūdziet palīdzību mediķiem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja
akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai
nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus
apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa
centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Ierīces apkope
Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas
pakalpojumiem.

• Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko
shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.
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• Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie
komponenti.

• Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru,
kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.

• Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas
bojā elektroniskās shēmas.

• Nemēģiniet atvērt ierīci.
• Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
• Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un

mehānika.
• Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
• Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
• Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.

Otrreizēja pārstrāde
Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos.
Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par
vides aizsardzību un Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai, ja izmantojat mobilo
ierīci, Web vietā nokia.mobi/werecycle.

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi
elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs
prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.
Papildinformāciju par vidi saistībā ar šo ierīci sk. Web vietā www.nokia.com/ecodeclaration.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU
Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums MD-50W atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams Web vietā http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču
zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo
īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia
rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma
veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.
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Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, “kāds tas ir”. Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek
sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā
uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai
anulēt šo dokumentu.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu
zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Noteiktu izstrādājumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Informāciju lūdziet Nokia izplatītājam. Šī ierīce var ietvert
detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi.
Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Industry Canada licencei, izņemot RSS standartu(us). Darbību ierobežo divi
nosacījumi: 1. Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus. 2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas
var izraisīt nevēlamu darbību. Šī ierīce ir pārbaudīta, un tā atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC
noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu noteiktu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot
ierīces apdzīvotos reģionos. Šī ierīce ģenerē, lieto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota
atbilstoši norādījumiem, tā var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr netiek garantēts, ka atsevišķas uzstādītās
ierīces neradīs traucējumus. Ja šī ierīce izraisa kaitīgus radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, ierīci
izslēdzot un ieslēdzot, lietotājs var mēģināt traucējumus novērst, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām: Mainīt uztveršanas
antenas orientāciju vai atrašanās vietu. Palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju. Pievienot ierīci izejai citā shēmā, ar kuru
nav savienots uztvērējs. Lūgt palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio/TV speciālistam. PIEZĪME. FCC paziņojums par
starojuma iedarbību. Šī ierīce atbilst FCC ierobežojumiem attiecībā uz starojuma iedarbību, kas noteikti nekontrolētai videi. Šo
raidītāju nedrīkst novietot vai darbināt, to savienojot kopā ar jebkādu citu antenu vai raidītāju. PIEZĪME. Izmaiņas vai
modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

/1.1. izdevums LV

8


	Nokia Play 360° bezvadu skaļrunis MD-50W
	Par skaļruni
	Par Bluetooth
	Darba sākšana
	Taustiņi un daļas
	Akumulatora uzlāde
	Skaļruņa ieslēgšana

	Ierīces pāra izveide
	Pāra un savienojuma izveide
	Skaļruņa pāra izveide, izmantojot NFC
	Skaļruņa pāra manuāla izveide
	Pāra izveide ar otru skaļruni
	Pāra savienojumu nodzēšana

	Mūzikas klausīšanās
	Mūzikas klausīšanās
	Skaļuma līmeņa maiņa
	Savienojuma izveide ar otru ierīci, atrodoties ceļā

	Izstrādājuma un drošības informācija
	Informācija par akumulatoriem un lādētājiem
	Akumulatora drošība
	Ierīces apkope
	Otrreizēja pārstrāde
	Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols


	Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi


