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KINNITUS
Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION 
seadme MD-5W 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/.

Läbikriipsutatud prügikasti märk 
tähendab, et Euroopa Liidu riikides 
tuleb äravisatav toode viia 
spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge 
visake neid tooteid olmejäätmete 

hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe 
saamiseks vaadake toodet puudutavat 
ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet 
aadressil www.nokia.com.
© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.
Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik 
kopeerimine, üleandmine, levitamine või 
salvestamine ükskõik millises vormis ilma 
Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia 
Corporationi registreeritud kaubamärgid. 
Teised siinmainitud toote- ja firmanimed 
võivad olla nende omanike vastavad 
kaubamärgid või ärinimed.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. 
Nokia jätab endale õiguse paranduste ja 
muudatuste tegemiseks käesolevas 
dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma 
sellekohase eelteavituseta.
Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav ükskõik 
milliste andmete või sissetuleva info 
kadumise eest ega ükskõik milliste eriliste, 
otseste või kaudsete kahjude tekkimise eest, 
sõltumata nende põhjustest.
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 otstarbesobivuse suhtes. Nokia 
jätab endale õiguse käesolevat dokumendi 
eelneva etteteatamiseta muuta või 
tühistada.
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Mõnede toodete kättesaadavus võib 
piirkonniti erineda. Teavet saate lähimast 
Nokia müügiesindusest.
Seadmele tehtavad volitamata muudatused 
või modifikatsioonid võivad muuta seadme 
kasutamise võimatuks.

Ekspordijärelevalve
Käesolev seade võib sisaldada tooteid, 
tehnoloogiaid või tarkvara, millele 
rakenduvad USA ja teiste riikide 
ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu 
on keelatud.

Sissejuhatus
Õnnitleme teid toote ostu puhul. 
Nokia Bluetooth-kõlaritega MD-5W 
saate kuulata muusikat ühilduvas 
telefonis või muusikaseadmes ning 
nautida kvaliteetset heli. Tänu 
integreeritud mikrofonile saate 
kõlareid kasutada ka telefonikõnede 
jaoks.
Kõlarid saate ühendada ühilduva 
seadmega Bluetooth-tehnoloogia või 
müügikomplekti kuuluva kaabli abil.
Lugege see kasutusjuhend enne 
kõlarite kasutamist hoolikalt läbi. 
Lugege läbi ka telefoni kasutusjuhend, 
kus on oluline ohutus- ja 

hooldusteave, ning ühilduva 
muusikaseadme kasutusjuhend. 
Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed 
väikelaste käeulatusest eemal.

Bluetooth-tehnoloogia
Bluetooth-tehnoloogia võimaldab 
ühendada ühilduvad seadmed ilma 
kaableid kasutamata. Bluetooth-
ühenduse jaoks ei pea kõlarid ega 
nendega ühendatav seade asuma 
üksteise vaateväljas, kuid seadmed ei 
tohiks üksteisest kaugemal olla kui 
kümme meetrit. Sideühendust võivad 
häirida ka takistused, näiteks teised 
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elektroonikaseadmed või seadmete 
vahele jääv sein.
Kõlarid vastavad Bluetooth-
spetsifikatsioonile 1.2, mis toetab 
täiustatud helijagamisprofiili (A2DP) 
1.0, peakomplektiprofiili 1.1, 
vabakäeprofiili 1.0 heli-/
videokaugjuhtimisprofiili (AVRCP) 1.0. 
Kui soovite teada, kas teine seade 

ühildub teie seadmega, pöörduge selle 
seadme tootja poole.
Teatud piirkondades võivad 
Bluetooth-tehnoloogia kasutamisel 
olla piirangud. Täpsema teabe 
saamiseks pöörduge kohalike 
ametkondade või oma teenusepakkuja 
poole.

Alustamine

Osad
Kõlarid koosnevad juhendi tiitellehel 
esitatud osadest: märgutuli (1), 
tagasikerimisnupp (2), toitenupp (3), 
esitus-/pausinupp (4), vastamis-/
lõpetamisnupp (5), edasikerimisnupp 
(6), mikrofon (7), kõlarid (8), 
helitugevuse vähendamise nupp (9), 
stereolaiendusnupp (10), helitugevuse 
suurendamise nupp (11), 

toiteühenduspesa (12), patareihoidik 
(13) ja helisisend (14).
Kõlarid sisaldavad magnetdetaile. 
Kõlarite ja metallesemete vahel võib 
tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke 
pangakaarte ega muid 
magnetandmekandjaid kõlarite vahetus 
läheduses, kuna neile salvestatud teave 
võib kustuda.
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Laadijad
Enne laadija ühendamist seadmega 
kontrollige laadija mudelinumbrit. 
Kõlarid on ette nähtud kasutamiseks koos 
müügikomplekti kuuluva laadijaga AC-4.

Hoiatus. Kasutage ainult neid 
laadijaid, mille on Nokia 
heaks kiitnud just selle 

seadmega koos kasutamiseks. 
Teistsuguste seadmete kasutamine võib 
muuta kehtetuks seadme nõuetele-
vastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake 
alati pistikust, mitte juhtmest.

Toitega ühendamine
Kõlareid võivad varustada toitega neli 
AA-tüüpi patareid või müügikomplekti 
kuuluv laadija.

AA-tüüpi patareide paigaldamine
Patareide puhul soovitame kasutada 
leelispatareisid. Enne patareide 
paigaldamist veenduge, et kõlarid on 

välja lülitatud; seejärel avage 
patareihoidiku kaas, selleks vajutage 
kaane alumist osa ja tõstke kaas üles. 
Asetage patareid hoidikusse (vaadake 
tähistust) ning vajutage kaant, kuni 
see paika klõpsatab.
Kui te pikemat aega kõlareid ei kasuta, 
võtke patareid välja, et vältida 
patareide võimalikust lekkest tingitud 
kahjustusi.
Kui patareid hakkavad tühjaks saama, 
vilgub punane märgutuli ja kõlarist 
kostab iga minuti järel piiks.

Vooluvõrgu pistikupesaga 
ühendamine
Kõlarite kasutamiseks laadijaga 
ühendage laadija vooluvõrgu 
pistikupessa ja laadija juhe 
toiteühenduspessa. 
Kui korduvlaetavad patareid on 
parasjagu hoidikus, siis pidage meeles, 
et neid laadija ei lae.
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Kõlarite sisse- ja 
väljalülitamine

Kõlarite sisselülitamiseks hoidke 
toitenuppu alla, kuni kuvatakse sinine 
märgutuli.
Kõlarite väljalülitamiseks hoidke 
toitenuppu alla, kuni kuvatakse 
punane märgutuli.

Kõlarite ühendamine
Kõlarid saab ühendada ühilduva 
seadmega (näiteks mobiiltelefon või 
muusikapleier) Bluetooth-tehnoloogia 
või müügikomplekti kuuluva juhtme 
abil. 

Seadmete sidumine ja kasutamine 
Bluetooth-tehnoloogia abil
Järgmised juhised puudutavad 
mobiiltelefoni, kuid samad toimingud 
kehtivad ka muusikapleieri kohta, 
viimase puhul ei pea ainult Bluetooth-
parooli sisestama.

1. Veenduge, et kõlarid on välja 
lülitatud ja telefon sisse lülitatud.

2. Hoidke toitenuppu all, kuni sinine 
ja punane märgutuli hakkavad 
kordamööda vilkuma.

3. Aktiveerige telefonis Bluetooth-
funktsioon ja seadke see 
Bluetooth-seadmeid otsima.

4. Valige leitud seadmete loendis 
kõlarid.

5. Kõlarite sidumiseks ja 
ühendamiseks telefoniga sisestage 
Bluetooth-parool 0000. Mõnede 
telefonide puhul tuleb seadmed 
pärast sidumist eraldi ühendada.

Kui sidumine õnnestus, vilgub sinine 
märgutuli viis korda ja telefoni 
Bluetooth-seadmete menüüs 
kuvatakse kõlarid.
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Kaabliga ühendamine
Kõlarid saab ühendada ühilduva 
seadmega müügikomplekti kuuluva 
kaabli CA-63U abil.

Et ühendada kõlarid 3,5 mm 
pistikupesaga seadmega, ühendage 
kaabel kõlarite helisisendisse ja 
seadme pistikupesasse.

Tavakasutus

Helitugevuse reguleerimine
Kõlarite helitugevuse reguleerimiseks 
vajutage emba-kumba 
helitugevusnuppu. Kui kõlarite heli 
muutub liiga vaikseks, vahetage 
patareid välja.

Muusika kuulamine
Muusika kuulamiseks ühendage 
kõlarid ühilduva muusikapleieriga 
(näiteks mobiiltelefoniga, millel on 
muusikapleierifunktsioon, või mõne 
muusikapleieriga).
Muusika kuulamiseks ühendage 
ühilduv seade kõlaritega Bluetooth-
tehnoloogia vahendusel. Ühilduv 

muusikapleier peab toetama A2DP 
Bluetooth profiili. Kui kasutate 
kaabelühendust, saate reguleerida 
ainult kõlarite helitugevust; valikute 
tegemiseks kasutage muusikapleieri 
klahve.
Kui helistate või vastate kõnele 
muusika kuulamise ajal, peatub 
muusika esitamine kuni kõne 
lõpetamiseni.

Hoiatus. Kuulake muusikat 
mõõduka helitugevusega. 
Pidev valju muusika 
kuulamine võib kahjustada 
kuulmist.
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Muusika esitamiseks valige 
muusikapleieris pala ja vajutage 
esitamis-/pausiklahvi.
Järgmise pala valimiseks vajutage 
edasikerimisnuppu. Eelmise pala 
valimiseks vajutage 
tagasikerimisnuppu.
Esituse peatamiseks või jätkamiseks 
vajutage esitamis-/pausinuppu. 
Esitamise lõpetamiseks hoidke 
esitamis-/pausinuppu all.
Heli stereolaiendamiseks veenduge, et 
see funktsioon on muusikapleieris 
välja lülitatud, seejärel vajutage 
stereolaiendusnuppu.

Kõnede haldamine
Kui kõlarid on Bluetooth-tehnoloogia 
vahendusel ühilduva telefoniga 
ühendatud, saate neid kasutada 
kõnede haldamiseks.

Kui kõlarid on telefoniga ühendatud, 
helistage telefoniga nagu tavaliselt. 
Rääkige kõlarite mikrofoni suunas.
Kui teie telefon toetab viimase numbri 
kordusvalimist koos kõlaritega, 
vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu 
kaks korda.
Kui teie telefon toetab häälvalimist 
koos kõlaritega, vajutage vastamis-/
lõpetamisnuppu ja toimige vastavalt 
telefoni kasutusjuhendile.
Kõnele vastamiseks või kõne 
lõpetamiseks vajutage vastamis-/
lõpetamisnuppu. Kui te ei soovi kõnele 
vastata, hoidke emba-kumba 
helitugevusnuppu all.
Poolelioleva kõne lülitamiseks 
kõlaritest ühilduvasse telefoni hoidke 
emba-kumba helitugevusnuppu all. 
Kõne lülitamiseks tagasi kõlaritesse 
vajutage toitenuppu.
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Seadete kustutamine või 
nullimine

Seadete kustutamiseks lülitage kõlarid 
välja. Hoidke helitugevuse 
vähendamise ja toitenuppu all, kuni 
kuvatakse lilla märgutuli. Hoidke 

helitugevuse vähendamise nuppu all, 
kuni kuvatakse sinine märgutuli.
Kõlarite nullimiseks ainult siis, kui 
need ei tööta, eemaldage patareid ja 
eraldage kõlarid laadijast.

Hooldus ja korrashoid
Teie seade on hoolikalt disainitud ja 
viimistletud, seetõttu tuleb seda ka 
korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid 
aitavad säilitada seadmele antud 
garantiid.

• Hoidke seade kuivana. Sademed, 
niiskus ja vedelikud sisaldavad 
mineraale, mis võivad korrodeerida 
elektronskeeme. Kui teie seade saab 
siiski märjaks, laske sel täielikult 
kuivada.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet 
tolmustes ja määrdunud kohtades. 
See võib kahjustada liikuvaid osi ja 
elektroonikaelemente.

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge 
temperatuur võib lühendada 
elektronseadmete eluiga, 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 raputage, koputage ega pillake 
seadet maha. Seadmega hoolimatult 
ümber käies võite kahjustada sisemisi 
elektronskeeme ja mehaanikat.
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• Ärge kasutage seadme puhastamiseks 
tugevatoimelisi kemikaale ega 
puhastus- või pesemisvahendeid.

• Ärge seadet värvige. Värv võib 
valguda seadme liikuvate osade 
vahele ja takistada selle tööd.

Kui toote töös esineb häireid, pöörduge 
lähima volitatud teeninduskeskuse poole.


