
Nokia Play 360° vezeték nélküli hangszóró (MD-50W)

1.1. kiadás



A hangszóró

A Nokia Play 360° vezeték nélküli hangszóróval meghallgathatjuk a kompatibilis
készülékünkről, például telefonról vagy zenelejátszóról származó zenét, és élvezhetjük
a kiváló minőségű hangot. Már egy hangszóró is betölti a szobát zenével, és egy második
Nokia Play 360° vezeték nélküli hangszóró csatlakoztatásával sztereó hatást érhetünk
el. Használat közben, a lejátszás szüneteltetése nélkül is csatlakoztathatunk egy másik
eszközt. A hangszóró normál 3,5 mm-es audiocsatlakozóval is rendelkezik.

A készülék használata előtt tanulmányozzuk a jelen útmutatót. A készülékhez
csatlakoztatott eszközök felhasználói útmutatóját is tekintsük meg.

Figyelmeztetés:
A készülék apró alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

A készülék felülete nikkelmentes.

A Bluetooth-technológia

A Bluetooth használatával vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre a készülékek és
tartozékok, valamint más kompatibilis eszközök (például telefonok) között.

A készülékeknek nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága
nem lehet 10 méternél (33 lábnál) nagyobb. A kapcsolat minőségét a különböző
akadályok, például falak vagy más elektronikus eszközök károsan befolyásolhatják.

A készülék megfelel a Bluetooth-specifikációnak 2.1 + EDR , és a következő profilokat
támogatja: A2DP, AVRCP . Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük
kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Kezdő lépések

Gombok és részek
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1 NFC-terület
2 Hangerő-szabályozó gombok
3 Bluetooth állapotjelző
4 Bluetooth gomb
5 Az akkumulátor állapotjelzője
6 Töltőcsatlakozó
7 Bekapcsológomb
8 Az akkumulátortartó fedelének rögzítőcsavarja
9 3,5 mm-es audiobemeneti csatlakozó

Az akkumulátor feltöltése
A hangszóró használata előtt fel kell tölteni az akkumulátort.

Ha a hangszóró akkumulátorának töltöttsége alacsony, az akkumulátor-jelzőfény villog.
Az akkumulátor töltése során a jelzőfény folyamatosan világít. Az akkumulátor
töltésének befejeződésekor a jelzőfény kikapcsol.

1 Csatlakoztassuk a töltőt egy fali aljzathoz.
2 Csatlakoztassuk a töltőkábelt a hangszóró töltőcsatlakozójához.
3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, először húzzuk ki a töltőkábelt a

hangszóróból, majd húzzuk ki a töltőt a fali aljzatból.

Az akkumulátor kompatibilis USB-kábellel is feltölthető. USB-kábeles töltés esetén
előfordulhat, hogy a töltés lassabban indul meg, és hogy a hangszórót nem
használhatjuk azonnal. Ha önálló energiaellátással rendelkező USB-elosztót
használunk, előfordulhat, hogy a töltés nem működik. A hangszóró egy fali aljzathoz
csatlakoztatva gyorsabban feltölthető.

Az USB-kapcsolat kizárólag az akkumulátor töltésére használható.

A készülék egy belső, eltávolítható akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor
eltávolításához csavarozzuk le az akkumulátortartó fedelét, majd óvatosan emeljük le
a fedelet, majd az akkumulátort.

A hangszóró bekapcsolása
Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

Ha még nem párosítottuk a hangszórót egyetlen készülékkel sem, vagy töröltük a
párosításokat, a hangszóró automatikusan párosítási módba vált, és a Bluetooth
állapotjelző lassan villogni kezd.

Ha már párosítottuk a hangszórót egy vagy több készülékkel, a hangszóró csatlakozik
a legutoljára használt készülékhez. Ha a hangszóró nem képes kapcsolódni az utoljára
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használt készülékhez, akkor a párosítási listán szereplő következő készülékkel
próbálkozik.

Ha a hangszóró nem csatlakozik egy készülékhez sem, készenléti módba vált; ilyenkor
a Bluetooth állapotjelző fehéren világít. Ha a hangszóró 30 percig egyetlen készülékhez
sem csatlakozik, akkor kikapcsol.

A készülék párosítása

Párosítás és csatlakoztatás
Mielőtt a hangszórót egy kompatibilis készülékkel (például telefonnal) használnánk,
előbb párosítanunk és csatlakoztatnunk kell azt a kompatibilis készülékhez.

A hangszóró 8 készülékkel (egyszerre legfeljebb 2 hangszóróval) párosítható.

A hangszóró egyidejűleg csak egy készülékhez csatlakozhatható, viszont egy másik
eszközt a lejátszás szüneteltetése nélkül is csatlakoztathatunk.

Ha a hangszóró párosítva van, a Bluetooth állapotjelző kéken világít.

Ha a csatlakoztatott készülék elhagyja a Bluetooth-kapcsolat hatókörét, a hangszóró 30
percig próbálkozik a kapcsolat újbóli létrehozásával. Ha a készülék újból hatókörön
belülre kerül, a hangszóró automatikusan újra létrehozza a kapcsolatot.

Normál 3,5 mm-es audiokábellel is csatlakoztathatjuk a készüléket a hangszóró
audiocsatlakozójához. Ilyenkor a Bluetooth-kapcsolat megszakad.

A hangszóró párosítása NFC használatával
Az NFC használatával a hangszórót könnyen párosíthatjuk és csatlakoztathatjuk
kompatibilis készülékekhez.

Ha a kompatibilis készülék támogatja az NFC-technológiát, akkor kapcsoljuk be a
készülék NFC funkcióját, majd a hangszóró NFC-területét érintsük a készülék NFC-
területéhez. A hangszóró automatikusan csatlakozik a készülékhez. Az NFC részletes
leírása a készülék felhasználói útmutatójában olvasható.

Ha a készülék nem támogatja az NFC használatát, akkor a hangszórót kézzel kell
párosítanunk.
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A hangszóró kézi párosítása
1 Kapcsoljuk be a kompatibilis készüléket és a hangszórót.
2 Ha nem párosítottuk a hangszórót egy készülékkel sem, vagy a párosított eszközök

listája üres, bekapcsol a párosítási üzemmód. Egyéb esetben a Bluetooth
bekapcsolásához nyomjuk le és 3 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot.

3 3 percen belül kapcsoljuk be a kompatibilis készülék Bluetooth funkcióját, és állítsuk
a készüléket eszközkeresési módba.

4 Válasszuk ki a hangszórót a talált eszközök listájából.
5 Ha szükséges, adjuk meg a jelszót (0000).

Párosítás még egy hangszóróval
Szeretnénk sztereóban is élvezni a zenét? A sztereó hanghatás érdekében a hangszórót
egy második Nokia Play 360° vezeték nélküli hangszóróval is párosíthatjuk.

Kapcsoljuk ki a hangszórót, majd mindkét hangszórón nyomjuk meg és 5 másodpercig
tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

A hangszóró tárolja a különböző hangszórókkal való csatlakozáskor használt
csatornákat.

Hangszórók párosításakor bármelyik hangszórón szabályozható a közös hangerő,
illetve kikapcsolható mindkét hangszóró.

Csak a bal hangcsatornaként működő hangszóróval párosítható és kapcsolható össze a
készülék. A jobb hangcsatornaként működő hangszóró nem szerepel a telefon
párosítható eszközeinek listájában.

A párosítások törlése
A hangszóró párosított eszközöket tartalmazó listájából törölhetjük az elemeket.

Kapcsoljuk ki a hangszórót, majd nyomjuk meg és 5 másodpercig tartsuk lenyomva a 
gombot és a bekapcsológombot. Ilyenkor felváltva villog a kék és vörös jelzőfény.

A párosítások törlése után a hangszórót a használathoz előbb újra párosítani kell.
Bekapcsoláskor a hangszóró automatikusan párosítási módba lép.

Zenehallgatás

Zenehallgatás
Élvezzük kedvenc zeneszámainkat barátainkkal felváltva! Csatlakoztassunk a
hangszóróhoz egy kompatibilis készüléket (például telefont), majd indítsuk el a
zenelejátszást.

5



A hangerő beállítása
Használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.

Figyelmeztetés:
Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.
Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk.

Csatlakozás egy másik eszközhöz használat közben
Játsszuk le kedvenc zeneszámainkat barátainkkal felváltva! Használat közben a lejátszás
szüneteltetése nélkül is csatlakoztathatunk egy másik eszközt.

1 Miközben a csatlakoztatott eszközön hallgatjuk a zenét, nyomjuk le és 3
másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot.

2 Végezzük el a másik eszközzel való párosítást és kapcsolódást. Az eredeti eszközön
a zenelejátszás a párosítás befejezéséig folytatódik.

3 Ezután folytathatjuk a zenelejátszást az újonnan csatlakoztatott eszközön.

Tipp: Ha a hangszóró eszközpárosítási listáján lévő következő eszközhöz szeretnénk
kapcsolódni, nyomjuk meg a  gombot.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók
Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk
Ezzel a készülékkel kizárólag BL-5C típusú, újratölthető akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket
tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-10 . A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változó lehet. Ezt
E, X, AR, U, A, C, K vagy B betű jelzi.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság
Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén
a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre
csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor
idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az
akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg
nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém
érintkezői fémmel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak
megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.
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A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki,
illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha
mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrterületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni,
valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok
robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem
kompatibilis töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és
érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk
meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben
használjuk.

A készülékkel való bánásmód
Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia
megőrzésében.

• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus
áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg,
amíg a készülék teljesen megszárad.

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos
alkatrészeit.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az
akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó
pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• Ne próbáljuk meg kinyitni a készüléket.
• A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok

megsértésével járhat.
• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a

mechanikát.
• Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
• A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.

Újrahasznosítás
A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre.
Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek
környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy mobiltelefon
esetén a nokia.mobi/werecycle webhelyen.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma

A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály
szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az
élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne
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közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A készülék további környezetvédelmi információit a www.nokia.com/
ecodeclaration webhelyen olvashatjuk.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) MD-50W készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az
1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

A(z) A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett
védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak
védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem
tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja
magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa
vagy továbbfejlessze.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia
semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy
tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra
vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza
vagy visszavonja.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen
körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen,
következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

Egyes termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. A részletekről a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást.
Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok
exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE
A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS
szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: 1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát;
és 2. az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. Az eszköz
a tesztelése során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezeket a
korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő védelemhez tervezték.
Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az utasításoknak megfelelően van
telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs rá garancia, hogy ilyen
interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okos a rádió- vagy televízióadásban, ami
a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes megpróbálnia elhárítani az interferenciát
a következő műveletekkel: Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát. Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy
tévékészülék között. Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.
Kérjünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerelőtől. MEGJEGYZÉS: Az FCC sugárzással kapcsolatos
nyilatkozata: Ez a készülék megfelel az FCC nem felügyelt környezetekre vonatkozó sugárzáskibocsátási korlátozásainak. Ez az
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adókészülék nem működtethető más antenna vagy adókészülék mellett vagy azzal együtt. MEGJEGYZÉS: A Nokia által
kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

/1.1. kiadás HU
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