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Σχετικά με το δέκτη μουσικής
Με τον Ασύρματο δέκτη μουσικής Nokia MD-310, μπορείτε να απολαμβάνετε την
αγαπημένη σας μουσική με ήχο υψηλής ποιότητας, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζετε
CD ή να σέρνετε καλώδια μέσα στο δωμάτιό σας. Για να αναπαραγάγετε μουσική
απευθείας από τη συμβατή συσκευή σας, όπως, για παράδειγμα, ένα τηλέφωνο ή μια
συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, συνδέστε το δέκτη στο ηχοσύστημά σας και, στη
συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή σας με το δέκτη μέσω Bluetooth. Μπορείτε να
συνδέσετε μια άλλη συσκευή με το δέκτη μουσικής ενώ μετακινείστε, χωρίς να
διακοπεί η μουσική που αναπαράγεται.

∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
∆ιαβάστε επίσης τις οδηγίες χρήσης για τη συσκευή που συνδέετε στο προϊόν.

Προειδοποίηση:
Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μακριά από
μικρά παιδιά.

Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει νικέλιο.

Σχετικά με το Bluetooth
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να συνδέετε ασύρματα συσκευές και
εξαρτήματα με άλλες ασύρματες συσκευές, όπως π.χ. τηλέφωνα.

Οι συσκευές δεν χρειάζεται να είναι σε απευθείας οπτική επαφή μεταξύ τους, ωστόσο
πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκονται σε απόσταση έως και 100 μέτρων η μία από την
άλλη, εάν και οι δύο συσκευές είναι Κλάσης Bluetooth 1. Σε αντίθετη περίπτωση, οι
συσκευές θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 μέτρων η μία από την
άλλη. Η σύνδεση ενδέχεται να επηρεαστεί από εμπόδια όπως τοίχους ή άλλες
ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή Bluetooth 3.0 και υποστηρίζει τα
ακόλουθα προφίλ: A2DP . Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές άλλων συσκευών για
να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη
χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, επιτρέπεται η χρήση
της τεχνολογίας Bluetooth αυτού του προϊόντος μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για
περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.
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Έναρξη χρήσης
Πλήκτρα και μέρη

1 Περιοχή NFC
2 Ενδεικτική λυχνία κατάστασης Bluetooth
3 Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
4 Υποδοχή τροφοδοσίας
5 Ενδεικτική λυχνία συνεχούς ροής
6 Κλιπ καλωδίων
7 Καλώδιο ήχου (3,5 mm)
8 Καλώδιο προσαρμογής RCA

Σύνδεση του δέκτη μουσικής με ηχοσύστημα
Συνδέστε το δέκτη μουσικής με ένα ηχοσύστημα, όπως το στερεοφωνικό του σπιτιού
σας, και απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική με ήχο υψηλής ποιότητας.

Ξετυλίξτε το καλώδιο ήχου όσο χρειάζεται και συνδέστε το στην υποδοχή εισόδου
ήχου του ηχοσυστήματός σας.

Εάν το ηχοσύστημά σας διαθέτει ξεχωριστές υποδοχές εισόδου RCA, μπορείτε επίσης
να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο προσαρμογής RCA.

Σύνδεση με χρήση του καλωδίου προσαρμογής RCA
Συνδέστε το καλώδιο ήχου στο καλώδιο προσαρμογής RCA και συνδέστε το καλώδιο
προσαρμογής RCA στις αντίστοιχες υποδοχές εισόδου RCA του ηχοσυστήματός σας.

Για να διατηρείτε τα καλώδια τακτοποιημένα, χρησιμοποιήστε το κλιπ καλωδίων για
να στερεώσετε το καλώδιο ήχου στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Ενεργοποίηση του δέκτη μουσικής
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πρώτα στην πρίζα και μετά στο δέκτη μουσικής
και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

3



Απενεργοποίηση του δέκτη μουσικής
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 6 δευτερόλεπτα.

Κατά την αποσύνδεση ενός καλωδίου, κρατήστε και τραβήξτε το φις του καλωδίου και
όχι το ίδιο το καλώδιο.

Ορισμός αξιοπιστίας της συσκευής σας
Ορισμός αξιοπιστίας και σύνδεση
Προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το δέκτη μουσικής με μια συμβατή
συσκευή Bluetooth, για παράδειγμα, ένα τηλέφωνο, θα πρέπει να το ορίσετε ως
αξιόπιστο για τη συσκευή και να το συνδέσετε με αυτήν.

Μπορείτε να ορίσετε το δέκτη μουσικής ως αξιόπιστο για έως και 8 συσκευές, αλλά
μπορείτε να τον συνδέετε μόνο με μία συσκευή κάθε φορά.

Μη αυτόματος ορισμός αξιοπιστίας του δέκτη μουσικής
1 Ενεργοποιήστε τη συμβατή συσκευή και το δέκτη μουσικής.
2 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών. Η ενδεικτική λυχνία

κατάστασης Bluetooth αρχίζει να αναβοσβήνει
3 Μέσα σε 3 λεπτά, ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συμβατή συσκευή και ρυθμίστε

τη σε λειτουργία αναζήτησης συσκευών Bluetooth.
4 Επιλέξτε το δέκτη μουσικής από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
5 Εάν χρειαστεί, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης 0000.

Ορισμός αξιοπιστίας του δέκτη μουσικής με χρήση του NFC
Με την τεχνολογία Near Field Communication (NFC), μπορείτε εύκολα να ορίσετε ως
αξιόπιστο και να συνδέσετε το δέκτη μουσικής με τη συμβατή συσκευή σας.

Εάν η συμβατή συσκευή υποστηρίζει NFC, ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC της
συσκευής και, στη συνέχεια, φέρτε σε επαφή την περιοχή NFC του δέκτη μουσικής με
την περιοχή NFC της συσκευής σας. Ο δέκτης μουσικής συνδέεται με τη συσκευή
αυτόματα. Για λεπτομέρειες σχετικά με το NFC, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της
συσκευής.
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Εάν η συσκευή δεν υποστηρίζει NFC, εκτελέστε τη διαδικασία ορισμού αξιοπιστίας του
δέκτη μουσικής μη αυτόματα.

Σύνδεση του δέκτη μουσικής με τη συσκευή σας
Μπορείτε να συνδέετε το δέκτη μουσικής μόνο με μία συσκευή κάθε φορά, ωστόσο
μπορείτε να αλλάζετε συνδεδεμένη συσκευή ενώ μετακινείστε.

Όταν ο δέκτης μουσικής δεν είναι συνδεδεμένος, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης
Bluetooth είναι αναμμένη με λευκό χρώμα.

Σύνδεση με συσκευή
Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών. Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth
αναβοσβήνει και ο δέκτης μουσικής συνδέεται με την τελευταία συσκευή με την οποία
χρησιμοποιήθηκε. Εάν ο δέκτης μουσικής δεν μπορεί να συνδεθεί με την τελευταία
συσκευή με την οποία χρησιμοποιήθηκε, συνδέεται με την αμέσως επόμενη συσκευή
στη λίστα αξιόπιστων συσκευών.

Εάν ο δέκτης μουσικής δεν συνδεθεί με μια συσκευή μέσα σε 3 λεπτά, επανέρχεται
στην κατάσταση αναμονής.

Όταν ο δέκτης μουσικής έχει οριστεί ως αξιόπιστος και είναι συνδεδεμένος, η
ενδεικτική λυχνία κατάστασης Bluetooth είναι αναμμένη σταθερά με μπλε χρώμα.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή βγει εκτός της περιοχής εμβέλειας του Bluetooth, ο δέκτης
μουσικής επιχειρεί να επανασυνδεθεί για 3 λεπτά. Εάν η συσκευή επανέλθει εντός της
περιοχής εμβέλειας, ο δέκτης μουσικής επανασυνδέεται αυτόματα.

Αλλαγή της συνδεδεμένης συσκευής
Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών. Ο δέκτης μουσικής συνδέεται με την
αμέσως επόμενη συσκευή στη λίστα αξιόπιστων συσκευών.

Μπορείτε να αλλάξετε τη συνδεδεμένη συσκευή οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και κατά
τη διάρκεια συνεχούς ροής μουσικής.

∆ιαγραφή των ορισμών αξιοπιστίας
Μπορείτε να διαγράψετε τους ορισμούς αξιοπιστίας στο δέκτη μουσικής.

Απενεργοποιήστε το δέκτη μουσικής και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το
πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 10 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία
αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και λευκό χρώμα.

Μετά τη διαγραφή των ορισμών αξιοπιστίας, θα πρέπει να ορίσετε το δέκτη μουσικής
ως αξιόπιστο για μια συμβατή συσκευή και να τον συνδέσετε με αυτήν, προκειμένου
να μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ξανά.
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Συνεχής ροή μουσικής προς το ηχοσύστημά σας
Για να μπορείτε να κάνετε συνεχή ροή μουσικής, πρέπει να συνδέσετε το δέκτη
μουσικής στο ηχοσύστημά σας και, στη συνέχεια, να ορίσετε το δέκτη μουσικής ως
αξιόπιστο για μια συμβατή συσκευή Bluetooth, για παράδειγμα, ένα τηλέφωνο, και
να τον συνδέσετε με αυτήν.

Αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή σας
Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης μουσικής είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος με τη
συμβατή συσκευή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα τραγούδι για αναπαραγωγή στη
συσκευή σας.

Αλλαγή της έντασης ήχου
Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου του ηχοσυστήματός σας.

Όταν κάνετε συνεχή ροή μουσικής, η ενδεικτική λυχνία συνεχούς ροής στο δέκτη
μουσικής είναι αναμμένη.

Εάν λάβετε μια κλήση κατά τη διάρκεια συνεχούς ροής μουσικής από το τηλέφωνό
σας, γίνεται παύση της μουσικής και μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση με το συνήθη
τρόπο. Η κλήση ακούγεται μόνο από το τηλέφωνό σας, όχι από το ηχοσύστημά σας.
Όταν τελειώσετε την κλήση, μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια
Πληροφορίες για το φορτιστή
Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3, AC-11 . Ο ακριβής αριθμός
μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος, ο οποίος προσδιορίζεται από το
γράμμα E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Προειδοποίηση:
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση
εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί
επικίνδυνη. Η χρήση μη εγκεκριμένων φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους
κίνδυνο.

Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή, κρατήστε και τραβήξτε το φις του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Φροντίδα της συσκευής σας
• ∆ιατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά

άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες.
• Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
• Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς

που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
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• Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή.
• Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό

ύφασμα.

Ανακύκλωση
Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία
περισυλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την
ανακύκλωση των υλικών.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν MD-20W συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις
λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της ∆ήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia, Nokia Connecting People και το λογότυπο Nokia Original Accessories είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα
της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών
που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικές επωvυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων
τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος
εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική
συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται
στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Τα περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των
σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το
περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει
ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι
δικαιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά
τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει κατά περιοχή. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο Nokia της περιοχής σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό
τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από
τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και τα απαλλασσόμενα από χορήγηση άδειας
πρότυπα RSS του οργανισμού Industry Canada. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: 1. Αυτή η
συσκευή δεν επιτρέπεται να δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές, και 2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε
παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Ο
παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με την ενότητα
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15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν θεσπιστεί για την παροχή δέουσας προστασίας από επιζήμιες παρεμβολές σε
χώρους κατοικιών. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν
δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές σε
ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση πως δεν θα πραγματοποιηθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη
εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, γεγονός
που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης καλείται να προσπαθήσει να
διορθώσει την παρεμβολή χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα: Αλλαγή προσανατολισμού ή
τοποθεσίας της κεραίας λήψης. Αύξηση του διαστήματος ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη. Σύνδεση του εξοπλισμού σε
πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Παροχή βοήθειας από αντιπρόσωπο ή έμπειρο
τεχνικό ραδιοτηλεοπτικού εξοπλισμού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆ήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC: Αυτός ο εξοπλισμός
συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC που αναφέρονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο πομπός δεν
πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο ή να λειτουργεί ταυτόχρονα με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τυχόν
αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την
εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.
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