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CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat 
dit MD-5W product voldoet aan de 
essentiële eisen en andere relevante 
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een 
kopie van de conformiteitsverklaring kunt u 
vinden op de volgende website: 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

De doorgestreepte container wil 
zeggen dat het product binnen de 
Europese gemeenschap voor 
gescheiden afvalverzameling moet 
worden aangeboden aan het einde 

van de levensduur van het product. Bied 
deze producten niet aan bij het gewone 
huisvuil. Meer informatie vindt u op 
www.nokia.com onder het product Eco-
Verklaring of bij de landspecifieke 
informatie.
© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie, overdracht, distributie of 
opslag van dit document of een gedeelte 

ervan in in welke vorm dan ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Nokia is verboden.
Nokia en Nokia Connecting People zijn 
gedeponeerde handelsmerken van Nokia 
Corporation. Namen van andere producten 
en bedrijven kunnen handelsmerken of 
handelsnamen van de respectievelijke 
eigenaren zijn.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia voert een beleid dat gericht is op 
voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt 
zich het recht voor zonder voorafgaande 
kennisgeving wijzigingen en verbeteringen 
aan te brengen in de producten die in dit 
document worden beschreven.
Nokia is onder geen omstandigheid 
aansprakelijk voor enig verlies van gegevens 
of inkomsten of voor enige bijzondere, 
incidentele of indirecte schade of 
gevolgschade met welke oorzaak dan ook.
De inhoud van dit document wordt zonder 
enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij 
vereist krachtens het toepasselijke recht, 
wordt geen enkele garantie gegeven 
betreffende de nauwkeurigheid, 
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betrouwbaarheid of inhoud van dit 
document, hetzij uitdrukkelijk hetzij 
impliciet, daaronder mede begrepen maar 
niet beperkt tot impliciete garanties 
betreffende de verkoopbaarheid en de 
geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia 
behoudt zich te allen tijde het recht voor 
zonder voorafgaande kennisgeving dit 
document te wijzigen of te herroepen.
De beschikbaarheid van bepaalde producten 
kan per regio verschillen. Vraag het na bij de 
dichtstbijzijnde Nokia-dealer.

Niet-goedgekeurde veranderingen of 
aanpassingen aan dit apparaat kunnen het 
recht van de gebruiker om met de 
apparatuur te werken tenietdoen.
Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, 
technologie of software die onderhevig zijn 
aan wet- en regelgeving betreffende export 
van de VS en andere landen. Ontwijking in 
strijd met de wetgeving is verboden.

Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop. Met de 
Nokia Bluetooth luidsprekers MD-5W 
kunt u luisteren naar muziek van uw 
compatibele telefoon of muziekspeler 
en genieten van geluid met hoge 
kwaliteit. Dankzij de geïntegreerde 
microfoon kunt u de luidsprekers ook 
gebruiken als speakerphone.
U kunt de luidsprekers aansluiten op 
een compatibel apparaat met de 

draadloze Bluetooth-technologie of 
met de bijgeleverde kabel.
Lees deze gebruikershandleiding 
zorgvuldig door voordat u de 
luidsprekers gebruikt. Lees ook de 
gebruikershandleiding van de 
telefoon, waarin belangrijke 
veiligheids- en onderhoudsinformatie 
staat, of de gebruikershandleiding van 
het compatibele muziekapparaat. 
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Houd alle accessoires en toebehoren 
buiten het bereik van kleine kinderen.

Draadloze Bluetooth-
technologie

Met de draadloze Bluetooth-
technologie kunt u compatibele 
apparaten met elkaar verbinden 
zonder kabels. Voor een Bluetooth-
verbinding hoeft er geen gezichtslijn 
te zijn tussen de luidsprekers en het 
andere apparaat, maar beide 
apparaten moeten zich binnen 
10 meter van elkaar bevinden. 
De verbinding kan hinder ondervinden 
van obstakels zoals muren, of van 
andere elektronische apparaten.

De luidsprekers voldoen aan 
Bluetooth-specificatie 1.2, die de 
volgende protocollen ondersteunt: 
Advanced Audio Distribution Profile 
(A2DP) 1.0, Headset Profile 1.1, 
Hands-Free Profile 1.0 en Audio/Video 
Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. 
Informeer bij de fabrikanten van 
andere apparatuur naar de 
compatibiliteit met dit apparaat.
Op sommige plaatsen gelden 
beperkingen voor het gebruik van 
Bluetooth-technologie. Raadpleeg de 
lokale autoriteiten of serviceprovider 
voor meer informatie.

Aan de slag

Onderdelen
De luidsprekers bevatten de 
onderdelen die op de titelpagina 

worden afgebeeld: indicator-
lampje (1), terugspoeltoets (2), aan/
uit-toets (3), afspeel-/pauzetoets (4), 
antwoord-/eindetoets (5), 
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vooruitspoeltoets (6), microfoon (7), 
luidsprekers (8), volume-omlaagtoets 
(9), stereoverbredingstoets (10), 
volume-omhoogtoets (11), 
stroomaansluiting (12), batterijvak 
(13) en audio-invoer (14).
Sommige onderdelen van de luidsprekers 
zijn magnetisch. Metalen voorwerpen 
kunnen door de luidsprekers worden 
aangetrokken. Houd creditcards en 
andere magnetische opslagmedia uit de 
buurt van de luidsprekers, omdat de 
gegevens die op deze media zijn 
opgeslagen, kunnen worden gewist.

Laders
Controleer het modelnummer van uw 
lader voordat u deze bij dit apparaat 
gebruikt. De luidsprekers zijn bedoeld om 
te worden gebruikt met de bijgeleverde 
AC-4-lader.

Waarschuwing: Gebruik 
alleen laders die door Nokia 
zijn goedgekeurd voor 
gebruik met dit apparaat. Het 

gebruik van andere typen kan de 
goedkeuring of garantie doen vervallen 
en kan gevaarlijk zijn.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het 
snoer als u toebehoren losmaakt.

Stroomvoorziening
De luidsprekers kunnen van stroom 
worden voorzien door vier 
AA-batterijen of door de bijgeleverde 
lader.

AA-batterijen plaatsen
Als u batterijen gebruikt, wordt het 
gebruik van alkalinebatterijen 
aanbevolen. Voor het plaatsen van de 
batterijen schakelt u de luidsprekers 
uit en opent u het batterijvak door op 
het onderste gedeelte van de cover te 
drukken en de cover omhoog te 
trekken. 
Plaats de batterijen op de aangegeven 
manier in het vak, en druk op de cover 
totdat deze op zijn plaats klikt.
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Als u de luidsprekers langere tijd niet 
gebruikt, verwijdert u de batterijen om 
schade door lekkage van de batterijen 
te voorkomen.
Als de batterij leeg begint te raken, 
gaat het rode indicatorlampje 
knipperen en geven de luidsprekers 
eenmaal per minuut een pieptoon.

Aansluiten op het stopcontact
Als u de luidsprekers met de lader wilt 
gebruiken, sluit u de lader aan op een 
stopcontact en sluit u de kabel van de 
lader aan op de stroomaansluiting. 
Als er oplaadbare batterijen in het 
batterijvak worden geplaatst, worden 
deze niet opgeladen door de lader.

De luidsprekers aan- of 
uitzetten

U zet de luidsprekers aan door de aan/
uit-toets ingedrukt te houden totdat 
het blauwe indicatorlampje aangaat.

U zet de luidsprekers uit door de aan/
uit-toets ingedrukt te houden totdat 
het rode indicatorlampje aangaat.

De luidsprekers aansluiten
U kunt de luidsprekers aansluiten op 
een compatibel apparaat (zoals een 
mobiele telefoon of muziekspeler) met 
de draadloze Bluetooth-technologie 
of met de bijgeleverde kabel. 

Koppelen en aansluiten met de 
draadloze Bluetooth-technologie
De volgende instructies zijn van 
toepassing op een mobiele telefoon, 
maar de procedure is hetzelfde voor 
een muziekspeler, behalve dat u 
daarvoor wellicht geen Bluetooth-
wachtwoord hoeft op te geven.
1. Zorg ervoor dat de luidsprekers 

uitstaan, en dat de telefoon aan is.
2. Houd de aan/uit-toets ingedrukt 

totdat het blauwe en het rode 
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indicatorlampje afwisselend 
branden.

3. Activeer de Bluetooth-functie op 
de telefoon en laat deze naar 
Bluetooth-apparaten zoeken.

4. Selecteer de luidsprekers uit de lijst 
met gevonden apparaten.

5. Voer het Bluetooth-wachtwoord 
0000 in om de luidsprekers aan de 
telefoon te koppelen en verbinding 
te maken. Bij sommige telefoons 
moet u na het koppelen de 
verbinding wellicht apart tot stand 
brengen.

Als het koppelen gelukt is, knippert 
het blauwe indicatorlampje vijfmaal, 
en worden de luidsprekers 
weergegeven in het telefoonmenu 
waar u de gekoppelde Bluetooth-
apparaten kunt zien.

Aansluiten met een kabel
U kunt de luidsprekers op een 
compatibel apparaat aansluiten met 
de bijgeleverde CA-63U-kabel.
Als u de luidsprekers wilt aansluiten 
op een apparaat met een 3,5 mm 
audioaansluiting, sluit u de kabel aan 
op de audio-invoer van de sprekers en 
de audioconnector van het apparaat.

Basisgebruik

Volume regelen
U stelt het volume van de luidsprekers 
in door op de volumetoetsen te 
drukken. Als bij het gebruik van 

batterijen het geluidsniveau van de 
luidsprekers te laag wordt, moet u de 
batterijen vervangen.
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Naar muziek luisteren
Als u naar muziek wilt luisteren, sluit u 
de luidsprekers aan op een 
compatibele muziekspeler zoals een 
mobiele telefoon met een 
muziekfunctie of een ander 
muziekapparaat.
Sluit het compatibele apparaat met de 
draadloze Bluetooth-technologie aan 
op de luidsprekers om de 
muziekfunctie te gebruiken. De 
compatibele muziekspeler moet het 
Bluetooth-profiel A2DP ondersteunen. 
Als u een kabelverbinding gebruikt, 
kunt u alleen het volume van de 
luidsprekers regelen. Gebruik de 
toetsen van de muziekspeler voor de 
overige muziekfuncties.
Als u een telefoongesprek voert terwijl 
u naar muziek luistert, wordt het 
afspelen gepauzeerd totdat het 
gesprek is afgelopen.

Waarschuwing: Luister naar 
muziek op een gematigd 
geluidsvolume. Voortdurende 

blootstelling aan een hoog 
geluidsvolume kan uw gehoor 
beschadigen.

Als u muziek wilt afspelen, selecteert 
u een nummer op de muziekspeler en 
drukt u op de afspeel-/pauzetoets.
Druk op de vooruitspoeltoets om naar 
het volgende nummer te gaan. Als u 
terug wilt gaan naar het vorige 
nummer, drukt u op de 
terugspoeltoets.
Druk op de afspeel-/pauzetoets om 
het afspelen te pauzeren of voort te 
zetten. Houd de afspeel-/pauzetoets 
ingedrukt om het afspelen te stoppen.
Als u het stereobeeld van het geluid 
wilt verbreden, controleert u of deze 
functie aanwezig is op uw 
muziekspeler en drukt u op de 
stereoverbredingstoets.
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Telefoneren
Als de luidsprekers met de draadloze 
Bluetooth-technologie zijn 
aangesloten op een compatibele 
telefoon, kunnen ze worden gebruikt 
om te telefoneren.
Bij het voeren van een 
telefoongesprek gebruikt u de 
telefoon op de normale manier terwijl 
de luidsprekers op de telefoon zijn 
aangesloten. Spreek in de microfoon 
op de luidsprekers.
Als de telefoon nummerherhaling bij 
de luidsprekers ondersteunt, kunt u 
deze functie gebruiken door tweemaal 
op de antwoord-/eindetoets te 
drukken als er geen gesprek gaande is.
Als uw telefoon spraakgestuurde 
nummerkeuze bij de luidsprekers 
ondersteunt, kunt u deze functie 
gebruiken door op de antwoord-/
eindetoets te drukken als er geen 
gesprek gaande is en de procedure in 

de handleiding van uw telefoon te 
volgen.
Druk op de antwoord-/eindetoets om 
een gesprek aan te nemen of te 
beëindigen. Als u het gesprek niet wilt 
aannemen, houdt u een van de 
volumetoetsen ingedrukt.
Als u een gesprek tussentijds wilt 
overzetten van de luidsprekers naar 
een compatibele telefoon, houdt u een 
van de volumetoetsen ingedrukt. Druk 
op de aan/uit-toets om het gesprek 
weer terug te schakelen naar de 
luidsprekers.

Instellingen wissen of resetten
Als u de instellingen wilt wissen, 
schakelt u de luidsprekers uit. Houd de 
volume-omlaagtoets en de aan/uit-
toets ingedrukt totdat het paarse 
indicatorlampje brandt. Houd de 
volume-omlaagtoets ingedrukt tot het 
blauwe indicatorlampje brandt.
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Als de luidsprekers niet werken, kunt u 
ze resetten door de batterijen te 

verwijderen en de luidsprekers los te 
koppelen van de lader.

Behandeling en onderhoud
Uw apparaat is een product van 
toonaangevend ontwerp en 
vakmanschap en moet met zorg worden 
behandeld. De volgende tips kunnen u 
helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, 
vochtigheid en allerlei soorten 
vloeistoffen of vocht kunnen 
mineralen bevatten die corrosie van 
elektronische schakelingen 
veroorzaken. Wordt het apparaat toch 
nat, laat het dan volledig opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet 
op stoffige, vuile plaatsen. De 
bewegende onderdelen en 
elektronische onderdelen kunnen 
beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen 
waar het heet is. Hoge temperaturen 

kunnen de levensduur van 
elektronische apparaten bekorten, 
batterijen beschadigen en bepaalde 
kunststoffen doen vervormen of 
smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen 
waar het koud is. Wanneer het 
apparaat weer de normale 
temperatuur krijgt, kan binnen in het 
apparaat vocht ontstaan, waardoor 
elektronische schakelingen 
beschadigd kunnen raken.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot 
of schud niet met het apparaat. Een 
ruwe behandeling kan de interne 
elektronische schakelingen en fijne 
mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, 
oplosmiddelen of sterke 
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reinigingsmiddelen om het apparaat 
schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de 
bewegende onderdelen van het 
apparaat blokkeren en de correcte 
werking belemmeren.

Als het product niet goed werkt, neemt u 
contact op met het dichtstbijzijnde 
bevoegde servicepunt.
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