
Бездротовий динамік Nokia Play 360° MD-50W
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Про динамік
За допомогою бездротового динаміка Nokia Play 360° можна слухати музику із
сумісного пристрою (наприклад, із телефону або музичного плеєра),
насолоджуючись високоякісним звучанням. Один динамік наповнить Вашу кімнату
музикою, і Ви можете приєднати другий бездротовий динамік Nokia Play 360° для
стереозвуку. Можна на ходу приєднатися до іншого пристрою, не зупиняючи
відтворення музики. Динамік також має стандартне гніздо для аудіо діаметром
3,5 мм.

Уважно прочитайте посібник користувача перед початком експлуатації пристрою.
Також уважно прочитайте посібник користувача пристрою, який ви приєднуєте до
пристрою.

Попередження:
Цей виріб може містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих
дітей.

Поверхня цього виробу не містить нікелю.

Про Bluetooth
За допомогою технології Bluetooth можна в бездротовому режимі з’єднувати
пристрої й аксесуари з іншими сумісними пристроями, наприклад із телефонами.

Пристрої можуть не перебувати в межах прямої видимості, але відстань між ними
не має перевищувати 10 метрів. На з’єднання можуть впливати перешкоди,
наприклад стіни або інші електронні пристрої.

Цей пристрій сумісний із Bluetooth Specification 2.1 + EDR , яка підтримує такі
режими: A2DP, AVRCP . Ознайомтеся з інформацією виробників інших пристроїв,
щоб дізнатися, чи сумісні вони із цим пристроєм.
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Початок роботи
Клавіші та компоненти

1 Зона NFC
2 Клавіші гучності
3 Індикатор стану Bluetooth
4 Клавіша Bluetooth
5 Індикатор стану акумулятора
6 Гніздо для зарядного пристрою
7 Клавіша живлення
8 Гвинт, який фіксує кришку відсіку акумулятора
9 Вхідне гніздо аудіо 3,5 мм

Заряджання акумулятора
Перед використанням динаміка необхідно зарядити акумулятор.

Коли рівень заряду акумулятора динаміка низький, індикатор акумулятора
блимає. Під час заряджання акумулятора індикатор світиться постійно. Коли
акумулятор повністю зарядиться, індикатор вимкнеться.

1 Приєднайте зарядний пристрій до стінної розетки.
2 Приєднайте кабель зарядного пристрою до гнізда зарядного пристрою на

динаміку.
3 Коли акумулятор повністю зарядиться, від’єднайте зарядний пристрій від

динаміка, а потім від стінної розетки.

Для заряджання акумулятора також можна використовувати сумісний кабель USB.
Для початку заряджання через USB може знадобитися більше часу, внаслідок чого
неможливо буде скористатись динаміком негайно. Заряджання може не
відбуватися, якщо використовується концентратор USB, який не підключено до
джерела живлення. Динамік зарядиться швидше, якщо його приєднати до
настінної розетки.

З’єднання USB можна використовувати тільки для заряджання акумулятора.
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Ваш динамік має внутрішній знімний акумулятор. Щоб вийняти акумулятор,
відгвинтіть кришку відсіку акумулятора, а потім обережно зніміть кришку та
вийміть акумулятор.

Увімкнення динаміка
Натисніть і потримайте клавішу живлення.

Якщо динамік ніколи не об’єднувався в пару із пристроєм або список парних
пристроїв було очищено, автоматично ввімкнеться режим створення пари та
почне повільно блимати індикатор стану Bluetooth.

Якщо динамік уже об’єднувався в пару з одним або кількома пристроями, він
з’єднається з останнім пристроєм, з яким використався. Якщо динамік не може
з’єднатися із пристроєм, що використовувався останнім, він з’єднається з
наступним пристроєм зі списку парних пристроїв.

Якщо з’єднання з динаміком не встановлено, вмикається режим очікування та
індикатор стану Bluetooth світиться білим кольором. Якщо динамік не
приєднується до пристрою впродовж 30 хвилин, динамік вимикається.

Створення пари із пристроєм
Створення пари та приєднання
Перед першим використанням динаміка із сумісним пристроєм, наприклад із
телефоном, необхідно створити пару та з’єднатися з цим пристроєм.

Можна створити пару між динаміком і 8 пристроями, але одночасно можна
використовувати тільки 2 динаміки.

Динамік можна приєднати тільки до одного пристрою, але можна швидко
переключити з’єднання на інший пристрій.

Якщо створено пару із динаміком, індикатор стану Bluetooth світиться синім
кольором.

Якщо приєднаний пристрій вийде із зони дії Bluetooth, динамік намагатиметься
відновити з’єднання впродовж 30 хвилин. Якщо пристрій знову ввійде в зону дії,
динамік автоматично приєднається до нього.

Ви також можете приєднати пристрій до гнізда аудіо на динаміку за допомогою
стандартного аудіокабелю 3,5 мм. З’єднання Bluetooth буде закрито.

Створення пари з динаміком за допомогою NFC
За допомогою технології NFC (бездротовий зв’язок близького радіусу дії) Ви можете
легко об’єднувати в пару та з’єднувати динамік із сумісним пристроєм.
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Якщо сумісний пристрій підтримує функцію NFC, увімкніть її та торкніться зони NFC
динаміка зоною NFC пристрою. Динамік автоматично з’єднається із пристроєм.
Докладнішу інформацію про NFC див. у посібнику користувача пристрою.

Якщо пристрій не підтримує функцію NFC, створіть пару з динаміком вручну.

Створення пари з динаміком вручну
1 Увімкніть сумісний пристрій і динамік.
2 Якщо динамік і пристрій не об’єднано в пару або список парних пристроїв

пустий, увімкнеться режим створення пари. В іншому випадку, щоб увімкнути
Bluetooth, натисніть і потримайте  протягом 3 секунд.

3 Протягом 3 хвилин увімкніть Bluetooth на сумісному пристрої та виконайте на
ньому пошук пристроїв.

4 Виберіть динамік у списку знайдених пристроїв.
5 Якщо потрібно, введіть пароль 0000.

Створення пари з іншим динаміком
Бажаєте слухати музику в режимі стерео? Об’єднайте свій динамік у пару з іншим
бездротовим динаміком Nokia Play 360°, щоб насолодитися стереозвуком.

Вимкніть динаміки, а потім натисніть і потримайте клавішу живлення на обох
динаміках протягом 5 секунд.

Динамік запам’ятовує канал, який використовувався під час створення пари з
різними динаміками.

Коли динаміки об’єднано в пару, регулювати рівень гучності та вимикати обидва
динаміки можна з будь-якого динаміка.

Ви можете об’єднати в пару та з’єднати свій пристрій тільки з динаміком, який є
лівим каналом. Динамік, який є правим каналом, не вказано у списку парних
пристроїв у Вашому телефоні.

Очищення списку парних пристроїв
Ви можете очистити список парних пристроїв для динаміка.

Вимкніть динамік, а потім натисніть і потримайте  і клавішу живлення протягом
5 секунд. Індикатор почне світитися по черзі синім і червоним кольором.
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Після очищення списку парних пристроїв потрібно буде знову створити пару з
динаміком, перш ніж можна буде скористатися ним. Коли Ви вмикаєте динамік,
режим створення пари вмикається автоматично.

Прослуховування музики
Прослуховування музики
Насолоджуйтеся улюбленою музикою із друзями. Приєднайте до динаміка
сумісний пристрій, наприклад телефон, і почніть слухати музику.

Змінення гучності
Використовуйте клавіші гучності.

Попередження:
Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися
слух. Прослуховуйте музику на помірному рівні гучності.

Приєднання до іншого пристрою на ходу
Відтворюйте улюблену музику із друзями по черзі. Ви можете на ходу змінити
приєднаний пристрій, не призупиняючи відтворення музики.

1 Під час прослуховування музики із приєднаного пристрою натисніть і
потримайте  протягом 3 секунд.

2 Створіть пару та з’єднайтеся з іншим пристроєм. Музика продовжить звучати,
доки не завершиться створення пари.

3 Слухайте музику з нового приєднаного пристрою.

Порада: Щоб з’єднатися з наступним пристроєм у списку парних пристроїв для
динаміка, натисніть .

Інформація щодо виробу та техніки безпеки
Інформація про акумулятор і зарядний пристрій
Цей пристрій слід використовувати з акумулятором BL-5C . Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим
пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia.

Цей пристрій призначений для використання з такими зарядними пристроями: AC-10 . Точний номер моделі зарядного
пристрою Nokia залежить від типу штекера, який визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K або B.

Безпечне використання акумулятора
Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від’єднати
шнур живлення зарядного пристрою або аксесуара, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.
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Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від’єднайте від пристрою. Не
залишайте повністю заряджений акумулятор з’єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує
термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують
ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може
тимчасово не працювати.

Випадково може статися коротке замикання, якщо металевий об’єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі,
наприклад, під час носіння акумулятора в кишені. Коротке замикання може спричинити пошкодження акумулятора або
об’єкта, що з’єднав контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими
нормативними положеннями. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори
як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону
чи акумулятори. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це
станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не
піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання чи
використання несхваленого акумулятора або несумісного зарядного пристрою може спричинити ризик займання,
вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо
Ви вважаєте, що зарядний пристрій або акумулятор пошкоджено, віднесіть його для перевірки до сервісного центру,
перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним
пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Догляд за пристроєм
Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації
допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

• Оберігайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять
до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути.

• Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Рухомі частини та електронні
компоненти можуть пошкодитися.

• Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби
пристрою, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.

• Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї
нормальної температури, усередині пристрою може з’явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.

• Не намагайтеся відкрити пристрій.
• Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні

положення щодо радіопристроїв.
• Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. грубе поводження із пристроєм може призвести до виходу з ладу

внутрішніх електронних плат і механіки.
• Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м’якою, чистою і сухою тканиною.
• Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
• Для ефективної роботи пристрою регулярно вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.
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Повторна переробка
Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного
пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню
матеріальних ресурсів. Щоб ознайомитися з інформацією про охорону довкілля, пов’язаною з цим виробом, а також
дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/werecycle або відвідайте з мобільного
пристрою веб-сторінку nokia.mobi/werecycle.

Символ перекресленої корзини з колесами

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що
після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо
від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несортованими
міськими відходами. Щоб отримати детальну інформацію про позначки щодо охорони довкілля, які містяться на виробі,
перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/ecodeclaration.

Авторські права та інші примітки
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
Цим документом NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб MD-50W відповідає найголовнішим вимогам та іншим
відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People і логотип Nokia Original Accessories є товарними знаками або зареєстрованими товарними
знаками Nokia Corporation. “Nokia tune” є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані
тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини
без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного
розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний
у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені
або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для
визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою
право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не несуть
відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки,
незалежно від причини виникнення.

Наявність окремих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію можна дізнатися у продавця
пристрою Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним
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законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству,
заборонені.

ПОВІДОМЛЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ’ЯЗКУ АБО МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ
Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв’язку США (FCC) та RSS-стандартам звільнення
від ліцензування Міністерства промисловості Канади. Використання цього пристрою обумовлюється двома такими
умовами: 1. Цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди; 2. Цей пристрій повинен приймати на себе будь-
які перешкоди, у тому числі перешкоди, що можуть призвести до небажаних наслідків у роботі. Обладнання перевірено
на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 правил Федеральної комісії
зв’язку. Ці обмеження розроблені для належного захисту від перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання
виробляє, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію; у випадку якщо це обладнання встановлено і
використовується всупереч інструкціям, воно може створювати серйозні перешкоди для радіозв’язку. Однак немає
гарантії, що ці перешкоди не виникнуть в окремій установці. Якщо це обладнання створює перешкоди для приймання
радіо- і телесигналу, що можна визначити шляхом вмикання і вимикання обладнання, існує декілька способів усунення
цих перешкод: переорієнтувати або перемістити приймальну антену; збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
підключити обладнання до іншої розетки (не до тієї, до якої підключено приймач); звернутися по допомогу до
досвідченого радіотехніка або телемайстра. ПРИМІТКА. Заява Федеральної комісії зв’язку щодо радіоактивного
випромінювання: Це обладнання відповідає обмеженням, встановленим Федеральною комісією зв’язку для
неконтрольованих середовищ. Цей передавач не слід розташовувати поблизу або використовувати у поєднанні з іншою
антеною або передавачем. ПРИМІТКА. Зміни, внесені в конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia,
можуть призвести до анулювання права користувача на використання цього обладнання.

/Видання 1.1 UK
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