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Informacje o odbiorniku muzycznym

Bezprzewodowy odbiornik muzyczny Nokia MD-310 umożliwia słuchanie ulubionej
muzyki w najwyższej jakości bez konieczności zmiany płyt CD czy używania długich kabli
rozciągniętych w pokoju. Aby odtwarzać muzykę bezpośrednio z kompatybilnego
urządzenia, takiego jak telefon czy odtwarzacz muzyczny, podłącz odbiornik do
systemu audio, a następnie podłącz urządzenie do odbiornika, używając technologii
Bluetooth. Możesz także płynnie podłączyć inne urządzenie do odbiornika muzycznego,
nie przerywając odtwarzana muzyki.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się
także z instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.

Ostrzeżenie:
Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach
niedostępnych dla małych dzieci.

Żaden element obudowy produktu nie zawiera niklu.

Informacje na temat technologii Bluetooth

Technologia Bluetooth służy do bezprzewodowego łączenia urządzeń i akcesoriów z
innymi kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak telefony.

Przestrzeń między urządzeniami nie musi być całkiem wolna, jednak odległość między
nimi nie może przekraczać 100 metrów (330 stóp), jeśli obydwa urządzenia należą do
klasy 1 technologii Bluetooth. Jeśli tak nie jest, odległość między urządzeniami nie może
przekraczać 10 metrów (33 stóp). Połączenie może być zakłócane przez przeszkody,
takie jak ściany lub urządzenia elektroniczne.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 3.0 , która umożliwia korzystanie
z następujących profilów: A2DP . Informacje o kompatybilności tego urządzenia z
innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Uwaga: Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych krajach
zabronione. We Francji, na przykład, wolno używać technologii Bluetooth tego
produktu tylko w pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy
zwrócić się do lokalnych władz.
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Pierwsze kroki

Klawisze i części

1 Obszar NFC
2 Lampka wskaźnika stanu Bluetooth
3 Klawisz wielofunkcyjny
4 Złącze zasilania
5 Wskaźnik transmisji strumieniowej
6 Zacisk kabla
7 Kabel audio (3,5 mm)
8 Kabel adaptera RCA

Podłączanie odbiornika muzycznego do systemu audio
Podłącz odbiornik muzyczny do systemu audio, takiego jak domowy system stereo, i
słuchaj ulubionej muzyki w najwyższej jakości.

Rozwiń tyle kabla audio, ile potrzebujesz, i podłącz go do złącza wejścia audio w swoim
systemie audio.

Jeśli Twój system audio ma oddzielne złącza wejścia RCA, możesz również użyć kabla
adaptera RCA.

Podłączanie za pomocą kabla adaptera RCA
Podłącz kabel audio do kabla adaptera RCA i podłącz kabel adaptera RCA do
odpowiednich złączy wejścia RCA w swoim systemie audio.

Aby utrzymać kable w porządku, użyj zacisku do kabli i dołącz kabel audio do kabla
zasilania.

Włączanie odbiornika muzycznego
Najpierw podłącz zasilacz do gniazdka ściennego, a następnie do odbiornika
muzycznego oraz naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny.
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Wyłączanie odbiornika muzycznego
Naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez 6 sekund.

Odłączając kabel, należy trzymać wtyczkę i ciągnąć za nią, a nie za przewód.

Wiązanie urządzenia

Wiązanie i podłączanie
Przed pierwszym użyciem odbiornika muzycznego z kompatybilnym urządzeniem
Bluetooth, takim jak telefon, musisz go z nim powiązać i podłączyć do niego.

Odbiornik muzyczny można powiązać z maksymalnie ośmioma urządzeniami, ale
jednocześnie można go podłączyć tylko do jednego urządzenia.

Ręczne wiązanie odbiornika muzycznego
1 Włącz odbiornik muzyczny i kompatybilne urządzenie.
2 Naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny. Lampka wskaźnika stanu Bluetooth

zacznie migać.
3 W ciągu 3 minut włącz Bluetooth w kompatybilnym urządzeniu i włącz funkcję

wyszukiwania urządzeń Bluetooth.
4 Wybierz odbiornik muzyczny z listy znalezionych urządzeń.
5 W razie potrzeby wprowadź kod dostępu 0000.

Wiązanie odbiornika muzycznego przy użyciu NFC
Technologia Near Field Communication (NFC) pozwala łatwo powiązać odbiornik
muzyczny z kompatybilnym urządzeniem i podłączyć odbiornik do urządzenia.

Jeśli kompatybilne urządzenie obsługuje technologię NFC, włącz funkcję NFC, a
następnie dotknij obszarem NFC odbiornika muzycznego do obszaru NFC swojego
urządzenia. Odbiornik muzyczny automatycznie podłączy się do urządzenia.
Szczegółowe informacje na temat NFC można znaleźć w podręczniku użytkownika
urządzenia.

Jeśli urządzenie nie obsługuje NFC, powiąż odbiornik muzyczny ręcznie.
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Podłączanie odbiornika muzycznego do urządzenia
W danej chwili odbiornik muzyczny może być podłączony tylko do jednego urządzenia,
ale można płynnie podłączać go do innych powiązanych urządzeń.

Kiedy odbiornik muzyczny nie jest podłączony, wskaźnik stanu Bluetooth świeci na
biało.

Podłączanie do urządzenia
Naciśnij klawisz wielofunkcyjny. Wskaźnik stanu Bluetooth miga, a odbiornik muzyczny
łączy się z ostatnio używanym urządzeniem. Jeśli odbiornik muzyczny nie może
podłączyć się do ostatnio używanego urządzenia, podłączy się do kolejnego urządzenia
z listy powiązanych urządzeń.

Jeśli odbiornik muzyczny nie jest podłączony do urządzenia przez 3 minuty, powraca
on do trybu gotowości.

Kiedy odbiornik muzyczny jest powiązany i podłączony, wskaźnik stanu Bluetooth
świeci jednostajnie na niebiesko.

Jeśli podłączone urządzenie znajdzie się poza zasięgiem Bluetooth, odbiornik muzyczny
będzie próbował ponownie się do niego podłączyć przez 3 minuty. Jeśli urządzenie
ponownie znajdzie się w zasięgu, odbiornik muzyczny podłączy się do niego
automatycznie.

Zmiana podłączonego urządzenia
Naciśnij klawisz wielofunkcyjny. Odbiornik muzyczny podłączy się do kolejnego
urządzenia z listy powiązanych urządzeń.

Możesz przełączać podłączone urządzenia w każdej chwili, nawet podczas transmisji
strumieniowej muzyki.

Usuwanie powiązań
Powiązania można usunąć z odbiornika muzycznego.

Wyłącz odbiornik muzyczny, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny
przez 10 sekund. Wskaźnik będzie migać na zmianę czerwonym i białym światłem.

Po usunięciu powiązań musisz powiązać odbiornik muzyczny z kompatybilnym
urządzeniem i podłączyć odbiornik do urządzenia przed kolejnym użyciem.
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Transmisja strumieniowa muzyki do systemu audio

Zanim zaczniesz transmisję strumieniową muzyki, musisz podłączyć odbiornik
muzyczny do systemu audio, a następnie powiązać odbiornik z kompatybilnym
urządzeniem Bluetooth, takim jak telefon, i podłączyć odbiornik do urządzenia.

Odtwarzanie muzyki z urządzenia
Upewnij się, że odbiornik muzyczny jest włączony i podłączony do kompatybilnego
urządzenia, a następnie wybierz utwór w urządzeniu.

Zmiana głośności
Użyj regulatorów w systemie audio.

Podczas transmisji strumieniowej muzyki, wskaźnik transmisji strumieniowej w
odbiorniku jest włączony.

Jeśli podczas transmisji strumieniowej muzyki Twój telefon zadzwoni, muzyka zostanie
wstrzymana, a połączenie można odebrać. Dźwięk połączenia usłyszysz tylko za
pośrednictwem telefonu — nie systemu audio. Po zakończeniu połączenia możesz
kontynuować odtwarzanie muzyki.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
Informacje o ładowarce
Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-3, AC-11 . Właściwy do użytku model
ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Ostrzeżenie:
Korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie
akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być
niebezpieczne. Użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji lub powstania
innego zagrożenia.

Odłączając ładowarkę, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Dbaj o swoje urządzenie
• Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać

związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych.
• Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach.
• Nie próbuj otwierać urządzenia.
• Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń

radiowych.
• Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim.
• Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
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Recykling
Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów.
Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt MD-20W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People oraz logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation.
Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi
ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie
bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę ciągłego rozwoju. Firma
Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie
bez uprzedniego powiadomienia.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega
licencji.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych
jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie
ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu,
chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe,
wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. O szczegóły należy zapytać sprzedawcę
produktów Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym
USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA
Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC i wymagania licencji Industry Canada, z wyłączeniem
standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: Działanie urządzenia nie może
powodować szkodliwych zakłóceń i 2. urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować
niepożądane działanie. W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono
warunki ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed
szkodliwymi zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to urządzenie
może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją.
Prawidłowość instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią w żadnym odbiorniku. Jeśli to
urządzenie rzeczywiście zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i
ponowne włączenie urządzenia, należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść: (1)
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Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej. (2) Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem. (3)
Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. (4)
Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV. UWAGA: Deklaracja zgodności z przepisami FCC: Urządzenie to
spełnia wymagania przepisów FCC dotyczących oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Nadajnika tego nie można
używać w połączeniu z żadną inną anteną ani z żadnym innym nadajnikiem. UWAGA: Dokonanie jakichkolwiek zmian lub
modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

/Wydanie 1.0 PL
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