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A hangszóró ismertetése

A Nokia MD-100W vezeték nélküli hangszóróval kiváló hangminőségben 
hallgathatunk zenét telefonunkról vagy egy másik kompatibilis készülékről, például 
egy zenelejátszóról. A zene leállítása nélkül is csatlakoztathatunk egy másik 
készüléket. A készüléket egy szabványos (3,5 mm-es) audiokábellel is 
csatlakoztathatjuk a hangszóró audio-csatlakozóaljzatához. A termékhez egy 
audiokábelt mellékeltek.

A Nokia MD-100W vezeték nélküli hangszórót vezeték nélküli töltőként is 
használhatjuk. Ha egy Qi-technológiával kompatibilis készüléket kívánunk tölteni, 
helyezzük a készüléket hangszóró tetején lévő vezeték nélküli töltési területre.

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

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült 
tárgyakat. Ne tegyünk bankkártyát vagy egyéb mágneses elven működő 
adathordozót a készülék közelébe, mert az azon tárolt adatok törlődhetnek.

A készülék felülete nikkelmentes.

A Qi ismertetése

A Qi egy általános szabvány, amely lehetővé teszi készülékünk vezeték nélküli 
eljárással való töltését. A Qi-technológiával kompatibilis készülékekhez nem kell 
kábelt csatlakoztatnunk, hanem a készüléket egyszerűen csak rá kell tennünk a 
töltőfelületre.

3



A Qi a mágneses indukció módszerét alkalmazza, amely jelenleg 5 wattos vagy annál 
kisebb energiafelhasználású készülékekhez van tervezve – ilyen eszközök a 
mobiltelefonok is. A Qi-töltők és -készülékek ugyanazt a frekvenciát használják, így 
– gyártótól vagy márkától függetlenül – valamennyi Qi-termék kompatibilis, 
amennyiben aktív területük érintkezik egymással. További tudnivalók a két készülék 
felhasználói útmutatójában találhatók.

A Bluetooth funkció

A Bluetooth funkció használatával vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más 
kompatibilis eszközökkel, például mobiltelefonnal.

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 és AVRCP . Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy 
készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.
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A készülék gombjai és részei

1 Hangerőcsökkentés gomb
2 Hangerőnövelés gomb
3 NFC-terület
4 Ugrás az előző zeneszámra
5 Lejátszás vagy szünet gomb
6 Ugrás a következő zeneszámra
7 A tápellátás és a Bluetooth-kapcsolat állapotjelzője
8 Bluetooth gomb

9 A vezeték nélküli töltés területe
10 A vezeték nélküli töltés állapotjelzői
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11 Bekapcsológomb
12 A tápegység csatlakozóaljzata
13 Szolgáltatási csatlakozóaljzat
14 Audiocsatlakozó (3,5 mm)

A hangszóró bekapcsolása

1 Csatlakoztassuk a tápkábelt a hangszóró csatlakozóaljzatához.
2 Csatlakoztassunk egy megfelelő dugaszt a tápegység AC-adapteréhez.
3 A tápegységet dugjuk be egy fali aljzatba.
4 Nyomjuk meg bekapcsológombot.

Ha a hangszórónkat még soha nem párosítottuk semmilyen készülékkel, vagy ha 
töröltük a párosításokat, akkor a hangszóró a bekapcsolásakor automatikusan 
párosítás módba vált, és a Bluetooth-kapcsolat állapotjelzője lassan villogni kezd.

Ha a hangszórót korábban már párosítottuk egy vagy több készülékkel, akkor ahhoz 
a készülékhez fog csatlakozni, amellyel legutóbb használtuk.

Ha a hangszóró nincs másik készülékhez csatlakoztatva, illetve ha 30 percig nincs 
audiokapcsolata vagy egyéb tevékenysége, akkor átvált készenlét módba, és az 
összes jelzőfény kikapcsol.

A készülék párosítása

Párosítás és csatlakoztatás
Mielőtt legelőször használjuk a hangszórót egy telefonnal vagy egyéb kompatibilis 
készülékkel, előbb párosítanunk és csatlakoztatnunk kell azt az adott kompatibilis 
készülékhez.
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A hangszórót egyidejűleg csak egy készülékhez csatlakoztathatjuk, viszont a 
csatlakoztatott készüléket a lejátszás szüneteltetése nélkül is lecserélhetjük egy 
másikra.

Ha a hangszóró csatlakoztatva van, a Bluetooth-kapcsolat állapotjelzője kéken világít.

Ha a csatlakoztatott készülék kikerül a Bluetooth-kapcsolat hatóköréből, a 
hangszóró három percig próbálkozik a kapcsolat újbóli létrehozásával. Amikor a 
készülék ismét a hatókörön belülre kerül, a hangszóró automatikusan újra létrehozza 
a kapcsolatot.

A készüléket egy szabványos (3,5 mm-es) audiokábellel is csatlakoztathatjuk a 
hangszóró audio-csatlakozóaljzatához. Ha a hangszórót és a készüléket kábellel 
csatlakoztatjuk egymáshoz, akkor a Bluetooth funkció automatikusan kikapcsol, és 
a Bluetooth-kapcsolat állapotjelzője fehér színűre vált.

A hangszóró párosítása NFC használatával
Az NFC (Near Field Communication, közeltéri kommunikáció) használatával 
hangszórónkat könnyen párosíthatjuk és csatlakoztathatjuk kompatibilis 
készülékünkhöz.

Ha készülékünk támogatja az NFC funkciót, kapcsoljuk be a funkciót, majd 
készülékünk NFC-területével érintsük meg a hangszóró NFC-területét. A hangszóró 
automatikusan csatlakozik készülékünkhöz. Előfordulhat, hogy a készülék a 
csatlakozás jóváhagyását kéri. Az NFC-ről további ismertetést olvashatunk a 
készülékünk felhasználói útmutatójában.

Ha készülékünk nem támogatja az NFC-technológiát, akkor a hangszórót kézi 
módszerrel párosítsuk.

A hangszóró kézi párosítása
Hangszórónkat kézi módszerrel párosíthatjuk a Bluetooth funkció segítségével.
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1 Kapcsoljuk be hangszórónkat, valamint telefonunkat vagy egyéb kompatibilis 
készülékünket.

2 Ha korábban már párosítottuk a hangszórót egy másik készülékkel, akkor a 
Bluetooth funkció bekapcsolásához két másodpercig tartsuk lenyomva a 
gombot.

3 Három percen belül kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót a telefonon, majd adjunk 
utasítást Bluetooth-eszközök keresésére. A további ismertetést olvassuk el 
telefonunk felhasználói útmutatójában.

4 Telefonunkon a megtalált készülékek listájából válasszuk ki a hangszórót.
5 Ha a rendszer rákérdez, írjuk be a 0000 jelszót.

A párosítások törlése
A hangszórón törölhetjük a párosított készülékek listájában lévő elemeket.

Kapcsoljuk ki a hangszórót, majd öt másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot és 
a bekapcsológombot. Ilyenkor felváltva villog a fehér és a piros jelzőfény.

A hangszóró gyári beállításait úgy is visszaállíthatjuk, hogy lenyomva tartjuk a 
gombot és a bekapcsológombot.

Ha az összes párosítást töröltük, akkor a hangszórót csak akkor használhatjuk újra, 
ha előbb újra párosítjuk. A hangszóró a bekapcsolásakor automatikusan párosítás 
módba lép.

Ha a hangszórón lévő készülékpárosítási listát töröljük, akkor az újabb párosítás előtt 
törölni kell a készüléken lévő párosítást is.
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Zene lejátszása

Miközben a zenelejátszás folyamatban van telefonunkon, a hangszórónkról is 
vezérelhetjük a zenelejátszást.

Zeneszám lejátszása
Válasszunk ki egy zeneszámot a zenelejátszási listából, majd a lejátszáshoz, a 
lejátszás szüneteltetéséhez vagy folyatatásához nyomjuk meg a  gombot.

Ha zenehallgatás közben fogadunk vagy kezdeményezünk hívást, akkor a zene 
automatikusan elnémul.

A következő zeneszám lejátszása
Nyomjuk meg az  gombot.

Az előző zeneszám lejátszása
Nyomjuk meg a  gombot

A hangerő beállítása
Nyomjuk meg a  vagy a  gombot.

A zene némítása
Nyomja meg a  és a  gombot.

A zene némításának kikapcsolása
Nyomja meg a  vagy a  gombot, illetve egyszerre mindkettőt.
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Figyelmeztetés:
Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a 
hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk.

Egy másik készülék vezeték nélküli töltése

Helyezzük telefonunkat vagy a másik kompatibilis készüléket a hangszóró tetején 
lévő vezeték nélküli töltési területre. Töltés közben a töltésjelző fény fehéren villog. 
Ha a töltésjelző fények gyorsan villognak, módosítsuk telefonunk helyzetét. Amikor 
telefonunk akkumulátora teljesen feltöltődött, a töltésjelző fények azonnal 
kialszanak.

Töltés közben hallgathatunk zenét, de ügyeljünk arra, hogy ne legyen túl hangos – a 
rezgések hatására telefonunk esetleg leeshet a hangszóróról.

Az normális jelenség, hogy hangszórónk és telefonunk felmelegszik; ha telefonunkon 
töltés közben esetleg folyamatos lejátszással zenét is hallgatunk, akkor a két 
készülék még erősebben felmelegedhet. Ha a hangszóró túlságosan felmelegszik, 
automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben várjunk öt percig, majd próbálkozzunk újra.

A hangszórón ne tartsunk más dolgokat. Ha a hangszórón a telefonon kívül más tárgy 
is van, akkor a hangszóró nem tölt, és a töltésjelző fények gyorsan villognak.
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Csatlakozás egy másik készülékhez zenelejátszás közben

Játsszuk le zeneszámainkat barátainkkal felváltva. Zenehallgatás közben a lejátszás 
szüneteltetése nélkül átválthatunk egy másik csatlakoztatott készülékre.

1 Miközben csatlakoztatott készülékünkön folyamatban van a zenelejátszás, 
tartsuk lenyomva két másodpercig a  gombot.

2 Párosítsunk és csatlakoztassunk egy másik készüléket. A zenelejátszás tovább 
folytatódik a párosítás befejeződéséig.

3 Indítsuk el a zenelejátszást az újonnan csatlakoztatott készüléken.

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk a készülék használatáról, vagy kérdéseink 
vannak a működésével kapcsolatban, akkor olvassuk el részletesen a felhasználói 
útmutatót.

Probléma esetén állítsuk vissza az eredeti gyári beállításokat.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, a javítási lehetőségeket érdeklődjük meg 
egy Nokia szervizben.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

A készülékkel való bánásmód
Óvatosan bánjunk a készülékkel, a töltővel 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 nedves lesz, hagyjuk teljesen 
megszáradni.

• Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem megfelelő használat vagy a nem 
jóváhagyott töltők használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Soha ne használjunk sérült 
töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

• Ne próbáljunk meg olyan készüléket tölteni, amely sérült, törött vagy nyitva van az akkumulátortartója, illetve amely 
nem kompatibilis a Qi-technológiával.

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

• 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.

• Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

Újrahasznosítás
A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. 
Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását.
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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 
közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi 
profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

További biztonsági információk
Beültetett orvosi eszközök
Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett 
orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az 
esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

• A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.

• A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben

• Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.

• Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk 
háziorvosunkhoz.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) MD-100W készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint 
az 1999/5/EK irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://
www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity címen.

© 2012 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett 
védjegye.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem 
tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. 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.

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.
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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.

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 termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz. Ez az 
eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok 
exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

FCC, ILLETVE INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉS

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. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék 
üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Megjegyzés: 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 adókészülék nem működtethető más antenna vagy adókészülék 
mellett vagy azzal együtt.
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