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Głośnik — informacje

Bezprzewodowy głośnik Nokia MD-100W daje możliwość słuchania muzyki wysokiej 
jakości w telefonie lub innym kompatybilnym urządzeniu, np. odtwarzaczu muzyki. 
Możesz połączyć się z innym urządzeniem bez konieczności zatrzymywania 
odtwarzania muzyki. Możesz także użyć standardowego kabla audio (3,5 mm), aby 
podłączyć urządzenie do złącza audio w głośniku. Produkt jest sprzedawany razem z 
kablem audio.

Głośnik bezprzewodowy Nokia MD-100W może być używany także jako ładowarka 
bezprzewodowa. Aby naładować kompatybilne urządzenie Qi, umieść je w obszarze 
ładowania bezprzewodowego znajdującym się u góry głośnika.

Ostrzeżenie:
Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach 
niedostępnych dla małych dzieci.

Niektóre części produktu są namagnesowane. Produkt może przyciągać przedmioty 
metalowe. Nie trzymaj w pobliżu produktu kart kredytowych ani innych 
magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać 
skasowane.

Żaden element obudowy produktu nie zawiera niklu.

Qi — informacje

Qi to światowy standard umożliwiający bezprzewodowe ładowanie urządzenia. Jeżeli 
urządzenie jest kompatybilne ze standardem Qi, nie musisz podłączać żadnych kabli. 
Wystarczy umieścić urządzenie na powierzchni ładującej.
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Działanie Qi opiera się na przewodnictwie magnetycznym. Standard ten 
zaprojektowano tak, aby obsługiwał urządzenia o mocy 5 W lub mniejszej, np. telefony 
komórkowe. Ładowarki i urządzenia obsługujące technologię Qi korzystają z tej samej 
częstotliwości, dlatego wszystkie produkty Qi są kompatybilne niezależnie od 
producenta czy marki, pod warunkiem, że aktywne obszary obu urządzeń się stykają. 
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj podręcznik użytkownika każdego 
urządzenia.

Informacje o łączności Bluetooth

Łączność Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych z innymi 
kompatybilnymi urządzeniami, na przykład telefonami komórkowymi.

Urządzenia nie muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości, ale odległość między 
nimi nie może przekraczać 10 metrów. Połączenie może być zakłócane przez 
przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR , która umożliwia 
korzystanie z następujących profilów: A2DP i AVRCP . Informacje o kompatybilności 
tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.
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Klawisze i części

1 Klawisz zmniejszania głośności
2 Klawisz zwiększania głośności
3 Obszar NFC
4 Przejście do poprzedniego utworu
5 Klawisz odtwarzania/wstrzymywania
6 Przejście do następnego utworu
7 Klawisz zasilania i wskaźnik stanu funkcji Bluetooth
8 Klawisz funkcji Bluetooth

9 Obszar ładowania bezprzewodowego
10 Wskaźniki stanu ładowania bezprzewodowego
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11 Klawisz zasilania
12 Złącze zasilacza
13 Złącze usług
14 Złącze audio (3,5 mm)

Włączanie głośnika

1 Podłącz kabel zasilacza do złącza głośnika.
2 Podłącz odpowiednią wtyczkę do adaptera AC w zasilaczu.
3 Podłącz zasilacz do gniazdka sieci elektrycznej.
4 Naciśnij klawisz zasilania.

Jeśli głośnik nie był wcześniej powiązany z urządzeniem lub jeśli powiązania zostały 
wyczyszczone, głośnik automatycznie przełączy się na tryb powiązywania, gdy jest 
włączony, a światło wskaźnika funkcji Bluetooth zacznie powoli migać.

Jeśli głośnik został już powiązany z co najmniej jednym urządzeniem, głośnik połączy 
się z ostatnio używanym urządzeniem.

Jeśli głośnik nie jest połączony z żadnym urządzeniem lub jeśli przez ostatnie 30 
minut nie nawiązano połączenia audio lub nie wykonano żadnej czynności, głośnik 
przełączy się na tryb gotowości, a wszystkie światła wskaźnika wyłączą się.

Powiązywanie urządzenia

Powiązywanie i podłączanie
Zanim po raz pierwszy użyjesz głośnika z telefonem lub innym kompatybilnym 
urządzeniem, musisz go powiązać z danym urządzeniem i podłączyć do niego.

W danym momencie głośnik może być podłączony tylko do jednego urządzenia, ale 
można go na bieżąco podłączać do innych urządzeń.
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Gdy głośnik jest połączony, wskaźnik stanu funkcji Bluetooth świeci na niebiesko.

Jeśli podłączone urządzenie znajduje się poza zasięgiem łączności Bluetooth, głośnik 
przez 3 minuty próbuje ponownie nawiązać połączenie. Gdy urządzenie znów znajdzie 
się w zasięgu, głośnik automatycznie zostanie do niego podłączony.

Możesz także użyć standardowego kabla audio (3,5 mm), aby podłączyć urządzenie 
do złącza audio w głośniku. Jeśli podłączysz głośnik do urządzenia za pomocą kabla, 
funkcja Bluetooth wyłączy się automatycznie, a wskaźnik jej stanu zmieni kolor na 
biały.

Powiązywanie głośnika za pomocą funkcji NFC
Dzięki funkcji NFC (Near Field Communication) możesz z łatwością powiązać głośnik 
z kompatybilnym urządzeniem i nawiązać połączenie.

Jeśli Twoje urządzenie obsługuje funkcję NFC, włącz ją i dotknij obszaru NFC głośnika 
obszarem NFC swojego urządzenia. Głośnik łączy się z urządzeniem automatycznie. 
Niektóre urządzenia wymagają potwierdzenia połączenia. Szczegółowe informacje na 
temat funkcji NFC znajdują się w podręczniku użytkownika urządzenia.

Jeśli Twoje urządzenie nie obsługuje funkcji NFC, powiąż głośnik ręcznie.

Ręczne powiązywanie głośnika
Możesz ręcznie powiązać głośnik z funkcją Bluetooth.
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1 Włącz głośnik i telefon lub inne kompatybilne urządzenie.
2 Jeśli głośnik został już powiązany z innym urządzeniem, naciśnij i przytrzymaj 

przez 2 sekundy, aby włączyć funkcję Bluetooth.
3 W ciągu 3 minut włącz funkcję Bluetooth w telefonie i wyszukaj urządzenia 

Bluetooth. Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika 
telefonu.

4 W telefonie wybierz głośnik z listy znalezionych urządzeń.
5 Jeśli pojawi się monit o podanie kodu dostępu, wpisz 0000.

Usuwanie powiązań
Z głośnika można usunąć listę powiązanych urządzeń.

Wyłącz głośnik, następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie  oraz klawisz 
zasilania przez 5 sekund. Wskaźnik będzie migał na przemian białym i czerwonym 
światłem.

Naciśnięcie i przytrzymanie ikony  oraz klawisza zasilania również przywraca 
ustawienia fabryczne głośnika.

Jeśli usuniesz powiązania, głośnik trzeba będzie na nowo powiązać przed kolejnym 
użyciem. Tryb powiązania jest aktywowany automatycznie po włączeniu głośnika.

Jeśli lista powiązywanych urządzeń w głośniku została wyczyszczona, wyczyść 
również powiązania w urządzeniu, zanim powiążesz je ponownie.

Odtwarzanie muzyki

Podczas odtwarzania muzyki w telefonie możesz ją kontrolować także za pomocą 
głośnika.
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Odtwarzanie utworów
Wybierz utwór z listy odtwarzania i naciśnij , aby odtworzyć, wstrzymać lub wznowić 
odtwarzanie.

Jeśli podczas słuchania muzyki odbierzesz lub nawiążesz połączenie, odtwarzanie 
zostanie wstrzymane.

Odtwarzanie następnego utworu
Naciśnij .

Odtwarzanie poprzedniego utworu
Naciśnij 

Regulacja głośności
Naciśnij  lub .

Wyciszanie muzyki
Naciśnij jednocześnie  i .

Włączanie dźwięku muzyki
Naciśnij ,  lub oba klawisze jednocześnie.

Ostrzeżenie:
Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki 
słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności.
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Bezprzewodowe ładowanie innego urządzenia

Umieść telefon lub inne kompatybilne urządzenie w obszarze ładowania 
bezprzewodowego znajdującym się u góry głośnika. Podczas ładowania światło 
wskaźnika ładowania będzie migać na biało. Dostosuj pozycję telefonu, jeśli światło 
wskaźnika ładowania szybko miga. Po pełnym naładowaniu baterii telefonu światło 
wskaźnika ładowania natychmiast się wyłączy.

Podczas ładowania telefonu możesz słuchać muzyki, ale nie za głośno — na skutek 
wibracji telefon może spaść z głośnika.

To normalne, że głośnik i telefon się nagrzewają. Mogą one nagrzać się jeszcze 
bardziej, jeśli podczas ładowania używasz telefonu np. do strumieniowego 
przesyłania muzyki. Głośnik wyłączy się automatycznie, jeśli za bardzo się nagrzeje. 
Odczekaj 5 minut i spróbuj ponownie.

Trzymaj głośnik z dala od źródeł zakłóceń. Jeśli jakiś przedmiot leży na głośniku obok 
telefonu, głośnik się nie ładuje, a światło wskaźnika ładowania szybko miga.

Podłączanie do innych urządzeń na bieżąco

Zbierz znajomych i odtwarzajcie muzykę na zmianę. Możesz na bieżąco zmieniać 
podłączone urządzenia, nie zatrzymując muzyki.
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1 Podczas odtwarzania muzyki z podłączonego urządzenia naciśnij i przytrzymaj 
przez dwie sekundy.

2 Utwórz powiązanie z innym urządzeniem i podłącz do niego głośnik. Muzyka jest 
cały czas odtwarzana, nawet podczas tworzenia powiązania.

3 Odtwarzaj muzykę w nowo podłączonym urządzeniu.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania urządzenia lub jego 
prawidłowego działania, przeczytaj uważnie podręcznik użytkownika.

W przypadku problemów przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeżeli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z firmą Nokia, aby uzyskać 
informacje na temat możliwości naprawy.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w 
zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

• Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać 
związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je 
do całkowitego wyschnięcia.

• Ładowarka powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nieprawidłowe użytkowanie lub korzystanie z 
niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru, wybuchu lub powstania innego zagrożenia. Nie 
wolno używać uszkodzonych ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

• Nie wolno ładować urządzenia, w którym komora baterii jest zniszczona, uszkodzona lub otwarta lub jeśli urządzenie 
nie jest kompatybilne ze standardem Qi.

• Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności 
urządzenia i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

• Nie próbuj otwierać urządzenia.

• Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń 
radiowych.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim.

• Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

Recykling
Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. 
Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.
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Przekreślony symbol pojemnika na śmieci

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma 
przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w 
specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się 
tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ochrony środowiska można 
znaleźć w profilu produktu Eco na stronie www.nokia.com/ecoprofile.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie
Wszczepione urządzenia medyczne
Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-
defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia 
zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, 
aby:

• Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa 
niż 15,3 centymetra (6 cali).

• Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.

• Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.

• Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z 
lekarzem.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt MD-100W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz 
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod 
adresem http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami 
towarowymi firmy Nokia Corporation.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie 
bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. 
Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym 
dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Symbol „Qi” jest znakiem towarowym firmy Wireless Power Consortium

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega 
licencji.
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W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym 
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, 
wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno 
wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w 
to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do 
określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo 
do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do sprzedawcy 
produktów firmy Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom 
eksportowym Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC/INDUSTRY CANADA

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem 
standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może 
powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować 
niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić 
prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Uwaga: W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki 
ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed 
szkodliwymi zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to 
urządzenie może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z 
instrukcją. Prawidłowość instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią w żadnym odbiorniku. Jeśli 
to urządzenie rzeczywiście zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i 
ponowne włączenie urządzenia, należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść:

• (1) Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej.

• (2) Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem.

• (3) Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

• (4) Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

UWAGA: Deklaracja zgodności z przepisami FCC: Urządzenie to spełnia wymagania przepisów FCC dotyczących oddziaływania 
fal radiowych na organizm człowieka. Nadajnika tego nie można używać w połączeniu z żadną inną anteną ani z żadnym 
innym nadajnikiem.

/Wydanie 1.2 PL
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