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Tietoja musiikkivastaanottimesta

Nokia Wireless Music Receiver MD-310 -musiikkivastaanottimen avulla voit nauttia
laadukkaasta äänestä mielimusiikkiasi kuunnellessasi ilman, että sinun tarvitsee
vaihtaa levyjä CD-soittimeen tai vetää huoneen poikki johtoja. Voit soittaa musiikkia
suoraan yhteensopivasta laitteesta, esimerkiksi puhelimesta tai musiikkisoittimesta,
kun yhdistät vastaanottimen äänentoistojärjestelmään ja muodostat sitten laitteestasi
Bluetooth-yhteyden vastaanottimeen. Voit muodostaa yhteyden
musiikkivastaanottimeen toisesta laitteesta keskeyttämättä musiikin toistoa.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen
kytkettävän laitteen käyttöopas.

Varoitus:
Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Tietoja Bluetoothista

Langattoman Bluetooth-yhteyden avulla voit yhdistää laitteita ja lisälaitteita muihin
yhteensopiviin laitteisiin, kuten puhelimiin.

Laitteiden ei tarvitse olla suorassa näköyhteydessä, mutta niiden on oltava enintään
100 metrin etäisyydellä toisistaan, jos molemmat laitteet ovat luokan 1 Bluetooth-
laitteita. Muussa tapauksessa laitteiden on oltava enintään 10 metrin etäisyydellä
toisistaan. Seinät tai muut esteet sekä muut sähkölaitteet voivat vaikuttaa yhteyden
laatuun.

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 3.0 mukainen. Määritys tukee seuraavia profiileja:
A2DP . Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen
kanssa.

Huom! Joissakin maissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia.
Esimerkiksi Ranskassa tämän tuotteen Bluetooth-tekniikkaa saa käyttää vain
sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.
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Alkutoimet

Näppäimet ja osat

1 NFC-alue
2 Bluetooth-merkkivalo
3 Monitoiminäppäin
4 Virtajohdon liitäntä
5 Suoratoiston merkkivalo
6 Kaapelikiinnike
7 Äänijohto (3,5 mm:n liitäntä)
8 RCA-sovitinkaapeli

Yhdistä musiikkivastaanotin äänentoistojärjestelmään
Yhdistä musiikkivastaanotin äänentoistojärjestelmään, esimerkiksi kotistereoihin, ja
nauti laadukkaasta äänestä mielimusiikkiasi kuunnellessasi.

Kelaa auki riittävä määrä johtoa ja yhdistä liitin äänentoistojärjestelmän ääniliitäntään.

Jos äänentoistojärjestelmässä on erilliset RCA-tuloliitännät, voit käyttää myös RCA-
sovitinkaapelia.

Yhdistä RCA-sovitinkaapelin avulla
Yhdistä johto RCA-sovitinkaapeliin ja yhdistä RCA-sovitinkaapeli asianmukaisiin
äänentoistojärjestelmän RCA-tuloliitäntöihin.

Pidä johdot järjestyksessä liittämällä ääni- ja virtajohto toisiinsa kaapelikiinnikkeen
avulla.

Kytke musiikkivastaanottimeen virta
Kytke virtalähde ensin pistorasiaan ja sitten musiikkivastaanottimeen. Pidä sitten
monitoiminäppäintä painettuna.
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Katkaise musiikkivastaanottimesta virta
Pidä monitoiminäppäintä painettuna 6 sekunnin ajan.

Kun irrotat johtoja, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Liitä laite pariksi

Muodosta laitepari ja yhteys
Ennen kuin käytät musiikkivastaanotinta ensimmäisen kerran yhteensopivan
Bluetooth-laitteen, esimerkiksi puhelimen, kanssa, laite ja vastaanotin on liitettävä
laitepariksi ja niiden välille on muodostettava yhteys.

Musiikkivastaanottimen voi liittää pariksi jopa 8 laitteen kanssa, mutta yhteyden voi
muodostaa vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

Liitä musiikkivastaanotin laitepariksi manuaalisesti
1 Kytke yhteensopivaan laitteeseen ja musiikkivastaanottimeen virta.
2 Pidä monitoiminäppäintä painettuna. Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua.
3 Ota Bluetooth käyttöön yhteensopivassa laitteessa ja aloita laitteessa Bluetooth-

laitteiden etsintä 3 minuutin kuluessa.
4 Valitse musiikkivastaanotin löytyneiden laitteiden luettelosta.
5 Anna tarvittaessa salasana 0000.

Liitä musiikkivastaanotin laitepariksi NFC-toiminnon avulla
NFC-toiminnon avulla voit helposti liittää musiikkivastaanottimen ja yhteensopivan
laitteen laitepariksi ja muodostaa yhteyden niiden välille.

Jos yhteensopiva laite tukee NFC-toimintoa, ota NFC-toiminto käyttöön ja kosketa
musiikkivastaanottimen NFC-aluetta laitteen NFC-alueella. Musiikkivastaanotin
muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen. Lisätietoja NFC-toiminnosta on
laitteen käyttöoppaassa.

Jos laite ei tue NFC-toimintoa, liitä musiikkivastaanotin laitepariksi manuaalisesti.
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Muodosta yhteys musiikkivastaanottimen ja laitteen välille
Voit yhdistää musiikkivastaanottimen yhteen laitteeseen kerrallaan, mutta voit vaihtaa
yhteyden toiseen laitteeseen keskeyttämättä musiikin toistoa.

Kun musiikkivastaanotinta ei ole yhdistetty, Bluetooth-merkkivalo palaa valkoisena.

Muodosta yhteys laitteeseen
Paina monitoiminäppäintä. Bluetooth-merkkivalo vilkkuu, ja musiikkivastaanotin
muodostaa yhteyden laitteeseen, johon se oli viimeksi yhteydessä. Jos
musiikkivastaanotin ei voi muodostaa yhteyttä viimeksi käytettyyn laitteeseen, se
muodostaa yhteyden laitepariluettelon seuraavaan laitteeseen.

Jos musiikkivastaanotin ei saa yhteyttä mihinkään laitteeseen 3 minuutin kuluessa, se
siirtyy valmiustilaan.

Kun musiikkivastaanotin on liitetty pariksi ja yhdistetty, Bluetooth-merkkivalo palaa
tasaisesti sinisenä.

Jos liitetty laite poistuu Bluetooth-yhteyden kantaman ulkopuolelle,
musiikkivastaanotin yrittää muodostaa yhteyttä uudelleen 3 minuutin ajan. Jos laite
palaa kantaman sisäpuolelle, musiikkivastaanotin muodostaa yhteyden
automaattisesti uudelleen.

Vaihda yhteys toiseen laitteeseen
Paina monitoiminäppäintä. Musiikkivastaanotin muodostaa yhteyden
laitepariluettelon seuraavaan laitteeseen.

Voit vaihtaa liitettyä laitetta milloin tahansa, myös musiikin suoratoiston aikana.

Poista laiteparit
Voit poistaa musiikkivastaanottimen laiteparit.

Katkaise musiikkivastaanottimesta virta ja pidä monitoiminäppäintä painettuna 10
sekunnin ajan. Punainen ja valkoinen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.

Laiteparien poistamisen jälkeen musiikkivastaanotin on liitettävä yhteensopivan
laitteen pariksi ja niiden välille on muodostettava yhteys, ennen kuin vastaanotinta voi
taas käyttää.

Lähetä musiikkia suoratoistona äänentoistojärjestelmään

Ennen kuin voit lähettää musiikkia suoratoistona, musiikkivastaanotin on yhdistettävä
äänentoistojärjestelmään ja vastaanotin sekä yhteensopiva Bluetooth-laite,
esimerkiksi puhelin, on liitettävä laitepariksi ja niiden välille on muodostettava yhteys.
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Soita musiikkia laitteestasi
Varmista, että musiikkivastaanottimeen on kytketty virta ja vastaanotin on yhdistetty
yhteensopivaan laitteeseen, ja valitse laitteesta toistettava kappale.

Muuta äänenvoimakkuutta
Käytä äänentoistojärjestelmän säätimiä.

Kun lähetät musiikkia suoratoistona, musiikkivastaanottimen suoratoiston merkkivalo
palaa.

Jos joku soittaa sinulle, kun käytät musiikin suoratoistoa puhelimesta, musiikin toisto
keskeytyy ja voit vastata puheluun normaalisti. Puhelun ääni kuuluu vain puhelimesta,
ei äänentoistojärjestelmän kautta. Kun lopetat puhelun, voit jatkaa musiikin kuuntelua.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta
Laturia koskevia tietoja
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3, AC-11 . Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella
pistokemallin mukaan. Mahdollisia pistokemallin tunnisteita ovat E, X, AR, U, A, C, K ja B.

Varoitus:
Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö
voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Hyväksymättömän
laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita.

Kun irrotat laturin johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Laitteen ylläpito ja huolto
• Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät

elektronisia piirejä.
• Älä säilytä laitetta kylmässä.
• Älä yritä avata laitetta.
• Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta.
• Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Kierrätys
Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset
valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä MD-20W -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden
soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/.
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© 2011 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla
omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa
muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi
oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

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

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta
kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei
soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta
milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä
eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä,
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee
noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS
Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla
kahdella ehdolla: 1. tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja 2. tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia
vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Tämä laite on testattu ja todettu luokan B
digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena
on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä
radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan
välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan
todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista: Suuntaa
vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan. Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan. Kytke laite
pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty. Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta
radio- ja TV-asentajalta. HUOMAUTUS: Säteilylle altistumista koskeva FCC:n ilmoitus: Tämä laite on valvomatonta ympäristöä
koskevien FCC-säteilyrajojen mukainen. Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa
eikä sen läheisyydessä. HUOMAUTUS: Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän
oikeuden käyttää laitetta.
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