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Hoparlörünüz hakkında

Nokia Play 360° kablosuz hoparlör ile telefon veya müzik çalar gibi uyumlu cihazınızdan
müzik dinleyebilir ve yüksek kalitede ses keyfini yaşayabilirsiniz. Tek bir hoparlör
odanızı müzikle sarar ve stereo ses için ikinci bir Nokia Play 360° kablosuz hoparlör
bağlayabilirsiniz. Çalan müziği durdurmadan hareketli başka bir cihaza
bağlayabilirsiniz. Hoparlörün standart 3,5 mm ses konektörü de vardır.

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.

Cihazların doğrudan birbirlerinin görüş açısında olmalarına gerek yoktur, birbirleri
arasında en fazla 10 metre (33 feet) olması yeterlidir. Bağlantı, duvarlar veya diğer
elektronik cihazlar gibi engellerden etkilenebilir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile
uyumludur: A2DP, AVRCP . Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz
konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Başlangıç

Tuşlar ve parçalar

1 NFC alanı
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2 Ses tuşları
3 Bluetooth durumu göstergesi
4 Bluetooth tuşu
5 Batarya durumu göstergesi
6 Şarj cihazı konektörü
7 Açma/kapatma tuşu
8 Batarya kapağı bağlama vidası
9 3,5 mm ses giriş konektörü

Bataryayı şarj etme
Hoparlörü kullanmadan önce, bataryayı şarj etmeniz gerekir.

Batarya seviyesi düşükse, batarya göstergesinin ışığı yanıp söner. Batarya şarj olurken,
ışık açık kalır. Batarya tamamen şarj olduğunda, ışık kapanır.

1 Şarj cihazını elektrik prizine bağlayın.
2 Şarj cihazının kablosunu hoparlördeki şarj cihazı konektörüne bağlayın.
3 Batarya tamamen şarj olduğunda, şarj cihazını önce hoparlörden, sonra elektrik

prizinden çıkarın.

Bataryayı şarj etmek için uyumlu bir USB kablosu da kullanabilirsiniz. USB'den şarj
etmek, çalışmayı geciktirebilir ve hoparlörü hemen kullanamayabilirsiniz. Güç kaynağı
olmayan bir USB hub ile bağlanıyorsanız, şarj etme işlevi kullanılamayabilir.
Hoparlörünüz elektrik prizine bağlandığında daha hızlı şarj olabilir.

USB bağlantısını yalnızca bataryayı şarj etmek için kullanabilirsiniz.

Hoparlörünüzde dahili, çıkarılabilir bir batarya vardır. Bataryayı çıkarmak için batarya
kapağının vidasını kaldırın, kapağı ve bataryayı hafifçe çıkarın.

Hoparlörü açma
Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Hoparlörü daha önce bir cihazla eşleştirmediyseniz veya eşleştirmeleri temizlediyseniz,
eşleştirme modu otomatik olarak etkinleştirilir ve Bluetooth durum göstergesi yavaşça
yanıp sönmeye başlar.

Hoparlörü bir veya birden fazla cihazla eşleştirdiyseniz, hoparlör birlikte kullanıldığı son
cihaza bağlanır. Hoparlör son kullanılan cihaza bağlanamazsa, eşleştirilen cihazlar
listesindeki bir sonraki cihaza bağlanır.

Hoparlör bağlı değilse, bekleme modu etkinleştirilir ve Bluetooth durum göstergesinin
ışığı beyaza döner. Hoparlör 30 dakika içerisinde bir cihaza bağlanmazsa kapanır.

3



Cihazınızı eşleştirme

Eşleştirme ve bağlanma
Hoparlörünüzü telefon gibi uyumlu bir cihazla ilk kez kullanmadan önce eşleştirmeli ve
cihaza bağlamalısınız.

Hoparlörünüzü, aynı anda yalnızca 2 hoparlör olacak şekilde, en fazla 8 cihazla
eşleştirebilirsiniz.

Hoparlörü bir kerede bir cihaza bağlayabilirsiniz, ancak hareketli başka bir cihaza
bağlama imkanınız da vardır.

Hoparlör eşleştirildiğinde, Bluetooth durum göstergesinin ışığı mavidir.

Bağlı cihaz Bluetooth kapsamından çıkarsa, hoparlör 30 dakika boyunca yeniden
bağlanmayı dener. Cihaz kapsama alanına yeniden girerse, hoparlör otomatik olarak
yeniden bağlanır.

Cihazınızı hoparlördeki ses konektörüne bağlamak için standart bir 3,5 mm'lik ses
kablosu da kullanabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı kapanır.

NFC'yi kullanarak hoparlörü eşleştirme
Yakın Alan İletişimi (NFC) ile, hoparlörünüzü uyumlu cihazla kolayca eşleştirebilir ve
bağlayabilirsiniz.

Uyumlu cihaz NFC'yi destekliyorsa, NFC özelliğini etkinleştirin ve cihazınızın NFC alanıyla
hoparlörün NFC alanına dokunun. Hoparlör cihaza otomatik olarak bağlanır. NFC
hakkında ayrıntılı bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Cihaz NFC'yi desteklemiyorsa, hoparlörü el ile eşleştirin.

Hoparlörü el ile eşleştirme
1 Uyumlu cihazı ve hoparlörü açın.
2 Hoparlörü cihazla eşleştirmediyseniz veya eşleştirilen cihazlar listesi boşsa,

eşleştirme modu etkinleştirilir. Aksi takdirde, Bluetooth'u etkinleştirmek için 
tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutun.

3 3 dakika içerisinde uyumlu cihazda Bluetooth'u etkinleştirin ve cihazı uyumlu
cihazlar arayacak şekilde ayarlayın.
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4 Bulunan cihazlar listesinden hoparlörü seçin.
5 Gerekirse 0000 parolasını girin.

Başka bir hoparlörle eşleştirme
Müziğinizin keyfini stereo olarak mı çıkarmak istiyorsunuz? Gerçek stereo sesi için
hoparlörünüzü başka bir Nokia Play 360° kablosuz hoparlör ile eşleştirin.

Hoparlörleri kapatın ve iki hoparlörde de açma/kapatma tuşunu 5 saniye boyunca basılı
tutun.

Hoparlör, farklı hoparlörlerle eşleştirildiğinde hangi kanalda olduğunu hatırlar.

Hoparlörler eşleştirildiğinde, ses seviyesini ayarlayabilir veya herhangi bir hoparlörden
iki hoparlörü de kapatabilirsiniz.

Cihazınızı yalnızca sol kanalda olan hoparlörle eşleştirebilir ve bağlayabilirsiniz. Sağ
kanalda olan hoparlör telefonunuzdaki eşleştirilen cihazlar listesinde yer almaz.

Eşleştirmeleri temizleme
Hoparlörünüzdeki eşleştirilen cihazlar listesini temizleyebilirsiniz.

Hoparlörü kapatın,  tuşunu ve açma/kapatma tuşunu 5 saniye boyunca basılı tutun.
Mavi ve kırmızı gösterge ışıkları değişmeli olarak yanar.

Eşleştirmeler temizlendikten sonra, tekrar kullanmadan önce hoparlörü eşleştirmeniz
gerekir. Hoparlörü açtığınızda, eşleştirme modu otomatik olarak etkinleştirilir.

Müzik dinleme

Müzik dinleme
Arkadaşlarınızla birlikte sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarın. Telefonunuz gibi uyumlu bir
cihazını hoparlörünüze bağlayın ve müzik çalmaya başlayın.

Ses seviyesini değiştirme
Ses tuşlarını kullanın.

Uyarı:
Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Müziği
makul bir ses seviyesinde dinleyin.

Başka bir hareketli cihaza bağlanma
Arkadaşlarınızla birlikte sırayla sevdiğiniz müziği çalın. Müziği duraklatmadan hareketli
bağlı cihazı değiştirebilirsiniz.
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1 Bağlı cihazınızdan müzik çalarken, 3 saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.
2 Başka bir cihazla eşleştirin ve bu cihaza bağlanın. Eşleştirme tamamlanana kadar

müzik çalmaya devam eder.
3 Müziği yeni bağlanan cihazda çalın.

İpucu: Hoparlörünüzdeki eşleşen cihazlar listesinde bir sonraki cihaza olan bağlantıyı
değiştirmek için  tuşuna basın.

Ürün ve güvenlik bilgileri
Batarya ve şarj cihazı bilgileri
Cihazınız şarj edilebilir bir BL-5C batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya
modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-10 . Nokia şarj cihazının model numarası,
E, X, AR, U, A, C, K veya B harfiyle tanımlanan jak türüne göre farklılık gösterebilir.

Batarya güvenliği
Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın
bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir
bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş
bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın
kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre
olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm
olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa,
batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen
suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya
diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz
şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin
geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı
kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla
kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Cihazınızı dikkatli kullanın
Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında
kalmasını sağlayacaktır.

• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller
içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
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• Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar

verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar

verebilecek nem oluşabilir.
• Cihazın içini açmaya çalışmayın.
• Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
• Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere

zarar verebilir.
• Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
• Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
• En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.

Geri Dönüşüm
Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece
denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve
Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle adresinden öğrenin veya mobil bir
cihazla nokia.mobi/werecycle adresine gidin.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi

Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik
ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu
gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın
çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecodeclaration adresini ziyaret edin.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ
NOKIA CORPORATION bu MD-50W 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.

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.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
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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/INDUSTRY CANADA BİLDİRİMİ
Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Kısmına ve Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı
olarak kullanılabilir: 1. Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve 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 ve talimatlara göre kurulmaz ve
kullanılmazsa, radyo iletişimleri için zararlı olan girişimlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda girişim olmayacağına
dair hiçbir garanti verilmez. Bu cihaz radyo veya televizyon alımında zararlı girişime neden olursa (cihazı kapatıp açarak bunu
anlayabilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki önlemlerin birini ya da daha fazlasını yaparak girişimi düzeltmeye çalışması 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.

YETKiLi SERViSLER

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

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 1.1 TR
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