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שלך הרמקול אודות
גבוהה שמע באיכות למוסיקה להאזין באפשרותך Nokia MD-100W האלחוטי הרמקול באמצעות
את לעצור מבלי נוסף להתקן להתחבר באפשרותך. מוסיקה נגן כגון, אחר תואם בהתקן או שלך בטלפון

השמע מחבר אל ההתקן את לחבר כדי) מ"מ 3.5 (רגיל שמע בכבל להשתמש ניתן, כן כמו. המוסיקה
.שמע כבל עם מגיע המוצר. ברמקול

הנח, Qi תואם התקן לטעון כדי. אלחוטי כמטען גם Nokia MD-100W האלחוטי ברמקול להשתמש ניתן
.הרמקול של העליון בחלקו האלחוטית הטעינה באזור אותו

:אזהרה
.קטנים ילדים של יד מהישג אלה חלקים הרחק. קטנים חלקים להכיל עלול זה מוצר

כרטיסי תניח אל. המוצר אל להימשך יכולים מתכתיים חומרים. מגנטיים הם במוצר מסוימים חלקים
.להימחק עלול בהם השמור המידע כי למוצר סמוך אחרים מגנטיים אחסון אמצעי או אשראי

.ניקל מכיל אינו זה מוצר של הציפוי

Qi אודות
Qi תואם התקן. שברשותך ההתקן של אלחוטית טעינה שמאפשר גלובלי תקן הוא Qi הצורך את מבטל

.הטעינה לוח על ההתקן את להניח פשוט יש. שהוא סוג מכל לכבלים לחיבור

Qi פחות או ואט 5 של חשמלי בהספק שמשתמשים להתקנים מיועד וכרגע, מגנטי שדה באמצעות פועל,
הפעילים האזורים עוד שכל כך, תדר באותו משתמשים Qi של וההתקנים המטענים. ניידים טלפונים כגון

למשתמש במדריכים עיין, פרטים לקבלת. למותג או ליצרן קשר ללא, תואמים Qi מוצרי כל, נוגעים שלהם
.ההתקנים שני של
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Bluetooth קישוריות אודות
טלפונים כגון, אחרים תואמים להתקנים אלחוטי חיבור ליצור כדי Bluetooth-ב  להשתמש באפשרותך

.ניידים

החיבור. מזה זה מטר 10 של בטווח להיות חייבים הם אך, ישיר ראייה בקו להיות צריכים אינם התקנים
.אחרים אלקטרוניים התקנים או קירות כגון, ממכשולים מושפע להיות עלול

היוועץ.  AVRCP-ו A2DP: הבאים בפרופילים התומך Bluetooth 2.1 + EDR למפרט תואם זה התקן
.זה להתקן תואמים הם אם לקבוע כדי אחרים התקנים של ביצרנים

וחלקים מקשים

הקול עוצמת של הנמכה מקש1
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הקול עוצמת של הגברה מקש2
NFC אזור3
הקודמת לרצועה דלג4
השהיה או השמעה מקש5
הבאה לרצועה דלג6
והפעלה Bluetooth מצב מחוון7
Bluetooth מקש8

אלחוטית טעינה אזור9
אלחוטית טעינה של מצב מחווני10
כיבוי/הפעלה מקש11
כוח ספק מחבר12
שירות מחבר13
)מ"מ 3.5 (שמע מחבר14
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הרמקול הפעלת

.הרמקול גבי-שעל המחבר אל הכוח ספק של הכבל את חבר1
.הכוח ספק של AC למחבר מתאים תקע חבר2
.בקיר לשקע הכוח ספק את חבר3
.כיבוי/ההפעלה מקש על לחץ4

יעבור הרמקול ההפעלה בעת, ההתאמות את מחקת אם או, להתקן הרמקול את התאמת לא מעולם אם
.לאיטה להבהב תתחיל Bluetooth של המחוון ונורית, אוטומטי באופן התאמה למצב

בשימוש היה שעמו האחרון להתקן יתחבר הרמקול, יותר או אחד להתקן הרמקול את התאמת כבר אם
.לאחרונה

30 למשך אחר באופן מופעל או שמע חיבור לכל מחובר אינו, אחר להתקן מחובר אינו הרמקול אם
.כבות המחוון נוריות וכל המתנה למצב עובר הוא, דקות

שלך ההתקן התאמת
וחיבור התאמה

להתאים עליך, הראשונה בפעם אחר תואם התקן עם או הטלפון עם בשילוב ברמקול השימוש לפני
.להתקן אותו ולחבר

כשאתה אחר להתקן להתחבר באפשרותך אך, פעם בכל בלבד אחד להתקן הרמקול את לחבר ניתן
.בתנועה

.כחולה Bluetooth של המצב מחוון נורית, מחובר הרמקול כאשר

כאשר. דקות 3 במשך מחדש להתחבר ינסה הרמקול, Bluetooth-ה  מטווח יוצא המחובר ההתקן אם
.אוטומטי באופן מחדש מתחבר הרמקול, בטווח שוב נמצא ההתקן
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בעת. ברמקול השמע מחבר אל ההתקן את לחבר כדי) מ"מ 3.5 (רגיל שמע בכבל להשתמש ניתן, כן כמו
של המחוון ונורית, אוטומטי באופן נכבה Bluetooth, קווי חיבור באמצעות וההתקן הרמקול חיבור

Bluetooth ללבן צבעה משנה.

NFC באמצעות הרמקול התאמת
התואם להתקן הרמקול את בקלות ולחבר להתאים באפשרותך), NFC (קצר לטווח תקשורת באמצעות
.שברשותך

NFC-ה  איזור עם ברמקול NFC של באזור וגע, NFC של התכונה את הפעל, NFC-ב  תומך ההתקן אם
.החיבור בעת אישור לבקש עשויים מסוימים התקנים. אוטומטי באופן להתקן מתחבר הרמקול. בהתקן
.ההתקן של למשתמש במדריך עיין, NFC אודות פרטים לקבלת

.ידני באופן הרמקול את התאם, NFC-ב  תומך אינו ההתקן אם

ידני באופן הרמקול התאמת
.ידני באופן Bluetooth-ל  הרמקול את להתאים באפשרותך

.אחר תואם התקן או הטלפון ואת הרמקול את הפעל1
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את להפעיל כדי שניות 2 במשך  על ארוכה לחיצה לחץ, אחר להתקן הרמקול את בעבר התאמת אם2
.Bluetooth-ה 

עיין, פרטים לקבלת. Bluetooth התקני את וחפש, בטלפון Bluetooth-ה  את הפעל, דקות 3-כ תוך3
.הטלפון של למשתמש במדריך

.שנמצאו ההתקנים רשימת מתוך הרמקול את בחר, בטלפון4
.0000 הסיסמה את הזן, כן לעשות תתבקש אם5

ההתאמות מחיקת
.שלך ברמקול המותאמים ההתקנים רשימת את למחוק באפשרותך

.שניות 5 במשך כיבוי/ההפעלה מקש ועל  על ארוכה לחיצה לחץ מכן ולאחר, הרמקול את כבה
.לסירוגין מאירות ולבנה אדומה חווי נוריות

.הרמקול של היצרן להגדרות שחזור גם מבצעת כיבוי/ההפעלה מקש ועל  על ארוכה לחיצה

הפעלת בעת. שוב בו להשתמש שתוכל לפני הרמקול את להתאים עליך, ההתאמות מחיקת לאחר
.אוטומטי באופן התאמה למצב נכנס הוא, הרמקול

.חוזרת התאמה לפני בהתקן זו התאמה גם נקה, נוקתה ברמקול המותאמים ההתקנים רשימת אם

מוסיקה השמעת
.הרמקול באמצעות גם במוסיקה לשלוט באפשרותך, בטלפון מוסיקה השמעת בעת

שיר השמעת
לחזור או אותו להשהות, שיר להשמיע כדי  הסמל על ולחץ המוסיקה בנגן הרשימה מתוך שיר בחר

.אותו ולהשמיע

.מושהית המוסיקה, למוסיקה האזנה בעת שיחה מבצע או מקבל אתה אם
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הבא השיר השמעת
. על לחץ

הקודם השיר השמעת
 על לחץ

השמע עוצמת כיוון
. על או  על לחץ

המוסיקה השתקת
.זמנית-בו  ועל  על לחץ

המוסיקה של ההשתקה ביטול
.זמנית-בו שניהם על או  על או  על לחץ

:אזהרה
.בינונית בעוצמה למוסיקה האזן. בשמיעתך לפגוע עלולה גבוהה שמע לעוצמת ממושכת חשיפה

אלחוטי באופן אחר התקן טעינת

מחוון נוריות. הרמקול של העליון בחלקו האלחוטית הטעינה באזור אחר תואם התקן או הטלפון את הנח
נוריות אם הטלפון מיקום את כוונן. הטעינה בעת לסירוגין ומהבהבות ללבן צבען את משנות הטעינה
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נכבות הטעינה מחוון נוריות, במלואו טעון הטלפון כאשר. במהירות מהבהבות הטעינה מחוון
.מיידית

עלול רטט — מדי גבוהה בעוצמה אינה שהמוסיקה ודא אך, טעינה במהלך למוסיקה להאזין באפשרותך
.מהרמקול ליפול לטלפון לגרום

כדי בטלפון תשתמש אם יותר אף להתחמם עשויים והם, שגרתי באופן מתחממים והטלפון הרמקול
.מדי יותר מתחמם הוא כאשר אוטומטי באופן כבה הרמקול. הטעינה בזמן, לדוגמה, מוסיקה להזרים
.שוב ונסה דקות 5 המתן

הרמקול, הטלפון מלבד הרמקול על מה דבר מונח אם. מכשול מכל פנויה תהיה הרמקול שסביבת הקפד
.במהירות יהבהבו הטעינה מחוון ונוריות יטען לא

בתנועה אחר להתקן התחברות
כשאתה המחובר ההתקן את לשנות באפשרותך. בתורו אחד כל, שלך החברים עם מוסיקה השמע

.המוסיקה את לעצור מבלי, בתנועה

.שניות 2 במשך  על ממושכת לחיצה לחץ, המחובר מההתקן מוסיקה השמעת בעת1
.ההתאמה להשלמת עד תימשך המוסיקה השמעת. אחר להתקן ההתקן את וחבר התאם2
.חיברת עתה שזה בהתקן מוסיקה השמע3

תמיכה
שברשותך ההתקן כיצד בטוח אינך אם או, בהתקן השימוש אופן אודות נוסף מידע לקבל ברצונך כאשר
.למשתמש המדריך את ביסודיות קרא, לעבוד אמור

.המקוריות היצרן הגדרות את שחזר, בעיה לך יש אם

.תיקון אפשרויות לקבלת Nokia אל פנה, נפתרת אינה הבעיה אם

בטיחות ומידע המוצר אודות מידע
שברשותך ההתקן על שמירה

.האחריות תנאי על לשמור לך יסייעו הבאות ההצעות. בזהירות שברשותך ובאביזרים במטען, בהתקן טפל

לו אפשר, נרטב ההתקן אם. חשמליים מעגלים ששוחקים מינרלים להכיל עלולים הנוזלים סוגי וכל לחות, רטיבות. יבש יישאר שההתקן הקפד•
.להתייבש

מפגע או פיצוץ, שרפה של לסיכון לגרום עלול תואמים שאינם במטענים שימוש או נכון לא שימוש. נועד שלה למטרה ורק אך במטען השתמש•
.בלבד מבנה בתוך במטען השתמש. פגום במטען להשתמש אין. אחר

.Qi הסמל את נושא שאינו התקן או פתוח שלו הסוללה שמארז או שבור, פגום התקן לטעון תנסה אל•
חלקי להתיך או ולעוות ההתקן של החיים אורך את לקצר עלולות גבוהות טמפרטורות. גבוהות בטמפרטורות ההתקן מאחסון הימנע•

.פלסטיק
.ההתקן את לפתוח תנסה אל•
.רדיו בהתקני השימוש את המסדירות תקנות להפר ואף להתקן להזיק עלולים מאושרים בלתי שינויים•
.אותו תנער ואל ההתקן את תפיל אל•
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.ויבשה נקייה, רכה במטלית רק השתמש ההתקן של המשטח לניקוי•

מיחזור
לא השלכה למנוע תסייע כך. המיועדים האיסוף מקומות אל, בהם השימוש לאחר האריזה וחומרי, הסוללות, האלקטרוניים המוצרים את תמיד העבר

.חומרים מיחזור ותעודד אשפה של מבוקרת

הגלגלים בעל המחוק המיחזור סל סמל

וכן, והאלקטרוניים החשמליים המוצרים כל את להעביר שיש לך מזכיר, האריזה או התיעוד, המוצר שעל הגלגלים בעל המחוק המיחזור סל סמל
העירוני האשפה לפח אלה מוצרים תשליך אל. האירופי האיחוד במדינות ישימה זו דרישה. המוצרים חיי בתום נפרד לאיסוף, והמצברים הסוללות
.www.nokia.com/ecoprofile בכתובת המוצר על Eco בפרופיל עיין, נוסף סביבתי מידע לקבל כדי. הרגיל

נוסף בטיחות מידע
מושתלים רפואיים מכשירים
קוצב כמו, כלשהו מושתל רפואי למכשיר סלולרי התקן בין') אינץ 6 (סנטימטרים 15.3 של מינימלי מרחק על ממליצים רפואיים מכשירים של היצרנים

:נדרשים כאלה מכשירים בעלי. הרפואי המכשיר לפעולת פוטנציאלית הפרעה למנוע כדי זאת, לב-קצב להיפוך מושתל דפיברילטור או לב

.הרפואי מהמכשיר') אינץ 6 (סנטימטרים 15.3-מ הגדול במרחק הסלולרי ההתקן את לשמור תמיד להקפיד•
.החזה בכיס האלחוטי ההתקן את לשאת לא•
.כלשהי הפרעה שיש לחשוש סיבה יש כאשר מיד הסלולרי ההתקן את לכבות•
.המושתל הרפואי המכשיר עבור היצרן להנחיות לציית•

.המטפל ברופא היוועץ, מושתל רפואי מכשיר עם הסלולרי בהתקן השימוש על לשאלות

אחרות והודעות יוצרים זכויות
תאימות הצהרת

NOKIA CORPORATION המוצר כי בזאת מצהירה MD-100W 1999/5 בהנחיה אחרים רלוונטיים ולתנאים המחייבות לדרישות תואם/EC .של עותק
.http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity בכתובת למצוא ניתן התאימות הצהרת

 ©2012 Nokia .שמורות הזכויות כל.

Nokia, Nokia Connecting People וסמל Nokia Original Accessories של רשומים מסחריים סימנים או מסחריים סימנים הם Nokia
Corporation.

Nokia. אסורים, Nokia-מ מראש בכתב היתר לקבל מבלי, שהיא צורה בכל כולו של או זה ממסמך כלשהו חלק של אחסון או הפצה, העברה, שכפול
הודעה ללא זה במסמך המתוארים מהמוצרים אחד בכל ושיפורים שינויים לבצע הזכות את לעצמה שומרת Nokia. מתמשך פיתוח של מדיניות מפעילה
.מוקדמת

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

או נתונים של כלשהו לאובדן באחריות מקרה בשום ישאו לא מטעמה הרישיונות ממעניקי אחד כל או Nokia, החל הדין פי על המותרת המרבית במידה
.כלשהי מסיבה שייגרמו עקיפים או תוצאתיים, מקריים, מיוחדים ולנזקים, הכנסה
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אך, לרבות, משתמעת או מפורשת, שהוא סוג מכל אחריות תינתן לא, החל החוק לפי הנדרשת האחריות מלבד). as is" (שהוא כפי "ניתן זה מסמך תוכן
הזכות את לעצמה שומרת Nokia. זה מסמך של לתוכן או לאמינות, לדיוק הנוגעת מסוימת למטרה והתאמה לסחירות משתמעת אחריות, הגבלה ללא

.מוקדמת הודעה ללא עת בכל ממנו לסגת או זה מסמך לשנות
תוכנה או טכנולוגיות, חומרים להכיל עשוי זה התקן. שלך Nokia משווק אל פנה, נוסף למידע. לאזור בהתאם להשתנות עשויה המוצרים זמינות

.בהחלט אסורה החוק את הנוגדת פעולה. אחרות ומדינות ב"ארה של ולתקנות ייצוא לחוקי הכפופים

FCC/INDUSTRY CANADA הצהרת
)1: (הבאים התנאים שני בקיום מותנית הפעלתו. Industry Canada licence-exempt RSS תקני ואת FCC Rules-ה  של Part 15 את תואם זה התקן
כל. רצויה לא לפעולה לגרום העלולות הפרעות לרבות, הנקלטות ההפרעות כל בפני לעמוד חייב זה התקן) 2-(ו, מזיקות הפרעות יחולל לא זה התקן
.זה ציוד להפעיל למשתמש שניתנה הרשות את לבטל עלולים Nokia ידי-על במפורש אושרו שלא התאמה או שינוי

כנגד סבירה הגנה לספק נועדו אלו הגבלות. FCC Rules-ה  של Part 15-ל  בכפוף, Class B דיגיטלי התקן של להגבלות מתאים ונמצא נבחן זה ציוד: הערה
פי על בוצעו לא בו והשימוש ההתקנה אם. רדיו בתדרי אנרגיה להקרין ועלול משתמש, מחולל זה ציוד. מגורים באזור בהתקנה מזיקות הפרעות
גורם זה ציוד אם. כלשהי בהתקנה הפרעות יחולל שלא לכך לערוב ניתן לא, זאת עם. רדיו לתקשורת מזיקות הפרעות לגרום עלול זה התקן ההוראות
יותר או אחת ביצוע ידי-על בהפרעה לטפל לנסות מומלץ), והפעלתו כיבויו ידי-על זאת לבדוק ניתן (טלוויזיה או רדיו לקליטת מזיקה להפרעה

:הבאות מהפעולות

.מיקומה או הקולטת האנטנה של הקיטוב שינוי•
.למקלט הציוד בין ההפרדה שיפור•
.אליו מחובר שהמקלט מהמעגל השונה, במעגל לשקע הציוד חיבור•
.עזרה לקבלת מנוסה טלוויזיה/רדיו לטכנאי או למשווק פנייה•

להציב אין. מבוקרת לא סביבה עבור FCC ידי-על שנקבעו לקרינה לחשיפה הסף ערכי את תואם זה ציוד: לקרינה לחשיפה בנוגע FCC הצהרת: הערה
.עמם להפעילו או אחרים משדר או אנטנה ליד זה משדר

HE 1.2 גירסה/
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