
Nokia Bluetooth-kaiuttimet MD-7W

9205874/1

5

2

4

9

8 7
6

3
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VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että MD-7W-
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY 
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien 
direktiivin muiden ehtojen mukainen. 
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on 
kopio WWW-osoitteessa 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.
Nokia ja Nokia Connecting People ovat 
Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. 
Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden 
ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa 
tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, 
jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai 
osittain on kielletty ilman Nokian 
myöntämää kirjallista lupaa.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja 
pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja 
parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa 
mainittuun tuotteeseen ilman 
ennakkoilmoitusta.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta 
johdu, Nokia tai sen lisenssinhaltijat eivät 
vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä 
eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, 
epäsuorista tai välillisistä vahingoista.
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 erillistä 
ilmoitusta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella 
alueittain. Lisätietoja saat Nokia-tuotteiden 
myyjältä.
Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät 
muutokset voivat mitätöidä käyttäjän 
oikeuden käyttää laitetta.
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Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, 
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan 

Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja 
ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa 
tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Johdanto
Onnittelut ostoksesi johdosta. Nokia 
Bluetooth-kaiuttimilla MD-7W voit 
kuunnella musiikkia yhteensopivasta 
langattomasta laitteesta tai 
musiikkilaitteesta ja nauttia 
laadukkaasta äänestä.
Voit kytkeä kaiuttimet yhteensopivaan 
laitteeseen langattoman Bluetooth-
yhteyden kautta tai niiden mukana 
toimitetun kaapelin avulla. Kaapeli 
toimii myös FM-radion antennina, 
jota voit käyttää musiikkilaitteesi FM-
radion kanssa (jos laitteessa on radio).
Lue tämä käyttöohje huolellisesti, 
ennen kuin alat käyttää kaiuttimia. 
Lue myös kaiuttimiin kytkettävän 
laitteen käyttöopas, joka sisältää 
tärkeitä turvallisuus- ja huolto-

ohjeita. Pidä kaikki lisälaitteet ja 
-varusteet poissa pienten lasten 
ulottuvilta.

Langaton Bluetooth-tekniikka
Langattoman Bluetooth-tekniikan 
avulla yhteensopivia laitteita voidaan 
liittää toisiinsa ilman kaapeleita. 
Bluetooth-yhteys ei edellytä, että 
kaiuttimet ja toinen laite ovat 
näköyhteydessä toisiinsa. Riittää, että 
laitteet ovat enintään 10 metrin 
etäisyydellä toisistaan. Laitteiden 
välistä yhteyttä voivat kuitenkin 
häiritä esteet, kuten seinät, tai muut 
elektroniset laitteet.
Kaiuttimet ovat Bluetooth 2.0 + EDR 
-määrityksen mukaisia. Määritys 
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tukee seuraavia profiileja: Advanced 
Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 
ja Audio/Video Remote Control Profile 
(AVRCP) 1.0. Tarkista muiden 

laitteiden valmistajilta laitteiden 
yhteensopivuus tämän laitteen 
kanssa.

Alkutoimet

Osat
Kaiuttimissa on seuraavat 
otsikkosivulla näkyvät osat: virta- ja 
Bluetooth-merkkivalo (1), 
virtanäppäin (2), kaiuttimet (3), 
äänenvoimakkuusnäppäin (4), 
stereotehostusnäppäin (5), 
stereotehostuksen merkkivalo (6), 
virtaliitin (7), ääniliitin (8) ja 
kaiuttimien yhteysjohto (9).
Jotkin kaiuttimen osat ovat magneettisia. 
Kaiuttimet saattavat vetää puoleensa 
metallisia materiaaleja. Älä pidä 
luottokortteja tai muita magneettisia 
tallennusvälineitä kaiuttimien lähellä, 

koska niille tallennetut tiedot voivat 
hävitä.

Laturit
Tarkista laturin mallinumero ennen sen 
käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä 
laite on tarkoitettu käytettäväksi AC-4-
laturin kanssa.

Varoitus: Käytä vain sellaisia 
latureita, jotka Nokia on 
hyväksynyt käytettäväksi 

tämän laitteen kanssa. Muuntyyppisten 
tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta 
hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä 
koskevan takuun ja saattaa olla 
vaarallista.
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Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota 
kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kytkeminen virtalähteeseen
Kaiuttimet voivat saada virtansa 
kaiuttimien mukana toimitetusta 
laturista tai neljästä AA-paristosta.

Kytkeminen seinäpistorasiaan
Jos käytät kaiuttimia laturilla, kytke 
laturi seinäpistorasiaan ja kytke 
laturin kaapeli virtaliittimeen. 
Jos kaiuttimien kanssa käytetään 
uudelleen ladattavia paristoja, laturi 
ei lataa niitä.

AA-paristojen asentaminen
Kun asennat paristoja, varmista, että 
kaiuttimista on katkaistu virta, ja 
paina kummankin kaiuttimen takana 
olevaa paristokotelon kannen 
vapautuskytkintä. Nosta kansi.
Aseta paristot paikalleen kotelossa 
olevien merkintöjen mukaisesti. Kun 

suljet kannen, aseta kannen yläosassa 
oleva lukituskappale kaiuttimessa 
olevaan aukkoon ja työnnä kantta 
kaiutinta vasten, kunnes se napsahtaa 
paikalleen.
Jos kaiuttimet ovat pitkään 
käyttämättä, poista paristot niiden 
vuotojen aiheuttamien vahinkojen 
välttämiseksi.
Kun paristoista alkaa loppua virta, 
oranssi merkkivalo alkaa vilkkua ja 
kaiuttimista kuuluu merkkiääni.

Kaiuttimien virran kytkeminen 
tai katkaiseminen

Kytke virta pitämällä virtanäppäintä 
painettuna, kunnes valkoinen 
merkkivalo syttyy.
Katkaise virta painamalla 
virtanäppäintä. Oranssi merkkivalo 
palaa hetken.
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Kaiuttimien kytkeminen
Voit kytkeä kaiuttimet yhteensopivaan 
musiikkilaitteeseen (kuten soittimeen 
tai matkapuhelimeen, jossa on 
soitintoiminto) langattoman 
Bluetooth-yhteyden kautta tai niiden 
mukana toimitetun kaapelin avulla. 
Musiikkilaitteen on tuettava A2DP-
Bluetooth-profiilia, jotta Bluetooth-
yhteyttä voisi käyttää.

Pariksi liittäminen ja yhteyden 
muodostaminen langattoman 
Bluetooth-yhteyden kautta
Seuraavat ohjeet koskevat 
matkapuhelinta, mutta soittimen 
kanssa toimitaan samalla tavalla 
lukuun ottamatta sitä, ettei 
Bluetooth-salasanaa ehkä tarvitse 
antaa.
1. Varmista, että kaiuttimista on 

katkaistu virta ja että puhelimeen 
on kytketty virta.

2. Pidä virtanäppäintä painettuna, 
kunnes valkoinen merkkivalo alkaa 
vilkkua.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön 
puhelimessa ja aseta puhelin 
etsimään Bluetooth-laitteita.

4. Valitse kaiuttimet löytyneiden 
laitteiden luettelosta.

5. Anna Bluetooth-salasana 0000, 
jotta kaiuttimien ja puhelimen 
välille muodostuu pariliitos ja 
yhteys. Joissakin puhelimissa 
yhteys on muodostettava erikseen 
pariksi liittämisen jälkeen.

Jos pariliitoksen muodostaminen 
onnistuu ja kaiuttimien ja 
musiikkilaitteen välille muodostuu 
Bluetooth-yhteys, valkoinen 
merkkivalo vilkkuu noin neljän 
sekunnin välein.
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Kytkeminen kaapelin avulla
Voit kytkeä kaiuttimet yhteensopivaan 
laitteeseen niiden mukana toimitetun 
CA-63U-kaapelin avulla.
Liitä kaiuttimet laitteeseen, jossa on 
3,5 mm:n vakioääniliitin, kytkemällä 

kaapeli kaiuttimien ja toisen laitteen 
ääniliittimeen.
Kun kaiuttimet on kytketty toiseen 
laitteeseen kaapelin avulla, valkoinen 
merkkivalo palaa jatkuvasti.

Peruskäyttö

Musiikin kuunteleminen
Kun kaiuttimet on kytketty 
yhteensopivaan musiikkilaitteeseen, 
aloita musiikin toisto laitteessa.

Varoitus: Kuuntele musiikkia 
kohtuullisella 
äänenvoimakkuudella. 

Jatkuva altistuminen suurelle 
äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa 
kuuloasi.

Jos haluat laajentaa äänen 
stereokuvaa, tarkista, että tämä 
toiminto ei ole valittuna 

musiikkilaitteessa, ja paina 
stereotehostusnäppäintä. 
Stereotehostuksen valkoinen 
merkkivalo syttyy.

Äänenvoimakkuuden 
säätäminen

Voit säätää kaiuttimien 
äänenvoimakkuutta painamalla 
äänenvoimakkuusnäppäimiä. Jos 
kaiuttimien äänenvoimakkuus 
heikkenee liikaa käytettäessä 
paristovirtaa, vaihda paristot.
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Kaiuttimien kuljettaminen
Kun haluat kuljettaa kaiuttimia 
mukanasi, paina kaiutinelementit 
toisiaan vasten ja käytä kaiuttimien 
yhteysjohtoa kantohihnana.

Asetusten nollaaminen
Jos haluat nollata 
äänenvoimakkuuden ja 

stereotehostuksen asetukset, katkaise 
virta kaiuttimista. Pidä virta-
näppäintä, stereotehostusnäppäintä 
ja äänenvoimakkuuden 
lisäysnäppäintä painettuna 
samanaikaisesti.

Huolto-ohjeita
Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja 
sitä tulee käsitellä huolellisesti. 
Seuraavat ohjeet auttavat sinua 
ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja 
nesteet voivat sisältää mineraaleja, 
jotka syövyttävät elektronisia piirejä. 
Jos laite kastuu, anna sen kuivua 
kokonaan.

• Älä käytä tai säilytä laitetta 
pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen 
liikkuvat osat ja elektroniset 
komponentit voivat vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa 
paikassa. Korkeat lämpötilat voivat 
lyhentää elektronisten laitteiden ikää, 
vahingoittaa akkuja ja paristoja sekä 
taivuttaa tai sulattaa tiettyjä 
muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. 
Kun laitteen lämpötila palautuu 
normaaliksi, sen sisälle voi 
muodostua kosteutta, joka saattaa 
vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
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• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. 
Kovakourainen käsittely voi 
vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä 
ja hienomekaanisia osia.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, 
liuottimia tai puhdistusaineita 
laitteen puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia 
sen liikkuvat osat ja estää sitä 
toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se 
lähimpään valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen.

Hävittäminen
Tuotteeseen, painettuun 
ohjeeseen tai pakkaukseen 
merkitty jäteastia, jonka päälle 
on merkitty rasti, tarkoittaa, 

että kaikki sähköiset ja elektroniset 
tuotteet, paristot ja akut on toimitettava 
erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on 
käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee 
Euroopan unionin aluetta ja muita 
alueita, joissa on käytössä erilliset 
keräyspisteet. Näitä tuotteita ei saa 

heittää lajittelemattoman 
yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen 
ehkäiset valvomatonta jätteiden 
hävittämistä ja edistät materiaalien 
uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa 
tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta 
vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, 
kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja 
Nokian paikallisilta edustajilta. Tuotteen 
ympäristöseloste (Eco-Declaration) ja 
vanhentuneen tuotteen palautusohjeet 
ovat maakohtaisissa tiedoissa WWW-
osoitteessa www.nokia.com.
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