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Про динамік

З бездротовим динаміком Nokia MD-100W можна слухати музику з високою якістю 
звуку на телефоні або іншому сумісному пристрої, наприклад на музичному плеєрі. 
Можна з’єднатися з іншим пристроєм, не зупиняючи музику. Для з’єднання 
пристрою з гніздом аудіо в динаміку можна також використовувати стандартний 
аудіокабель (3,5 мм). Виріб постачається з аудіокабелем.

Бездротовий динамік Nokia MD-100W можна також використовувати як 
бездротовий зарядний пристрій. Щоб зарядити Qi-сумісний пристрій, розмістіть 
його в області бездротового заряджання зверху динаміка.

Попередження:
Цей виріб може містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для 
малих дітей.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві 
предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із 
пристроєм, оскільки це може призвести до видалення збереженої на них 
інформації.

Поверхня цього виробу не містить нікелю.

Про стандарт Qi

Qi — це універсальний стандарт, завдяки якому можливе бездротове заряджання 
пристрою. Щоб використати Qi-сумісний пристрій, не потрібно підключати 
жодних кабелів. Пристрій потрібно просто покласти на зарядну поверхню.
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Стандарт Qi діє за принципом магнітної індукції й наразі доступний для 
використання з пристроями, які споживають до 5 Вт електроенергії, наприклад з 
мобільними телефонами. Зарядні пристрої Qi і пристрої Qi працюють на однаковій 
частоті, тому доки є контакт між їхніми активними зонами, усі пристрої Qi є 
сумісними, незалежно від виробника чи торгової марки. Додаткові відомості див. 
у посібниках користувача обох пристроїв.

Про з’єднання Bluetooth

За допомогою технології Bluetooth можна встановлювати бездротове з’єднання 
з іншими сумісними пристроями, наприклад із мобільними телефонами.

Пристрої можуть не перебувати в межах прямої видимості, але відстань між ними 
не має перевищувати 10 метрів (33 футів). На з’єднання можуть впливати 
перешкоди, наприклад стіни або інші електронні пристрої.

Цей пристрій сумісний із Bluetooth Specification 2.1 + EDR , яка підтримує такі 
режими: A2DP та AVRCP . Ознайомтеся з інформацією виробників інших пристроїв, 
щоб дізнатися, чи сумісні вони із цим пристроєм.
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Клавіші та частини

1 Клавіша зменшення гучності
2 Клавіша збільшення гучності
3 Область NFC
4 Перехід до попереднього запису
5 Клавіша відтворення/паузи
6 Перехід до наступного запису
7 Індикатор живлення та стану Bluetooth
8 Клавіша Bluetooth

9 Область бездротового заряджання
10 Індикатори стану бездротового заряджання
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11 Клавіша живлення
12 Гніздо для підключення блока живлення
13 Сервісне гніздо
14 Гніздо аудіо (3,5 мм)

Увімкнення динаміка

1 Приєднайте кабель блока живлення до гнізда динаміка.
2 Приєднайте відповідний роз’єм до адаптера змінного струму блока живлення.
3 Підключіть блок живлення до електричної розетки.
4 Натисніть клавішу живлення.

Якщо Ви раніше не об’єднували динамік у пару з пристроєм, або очистили пари, 
динамік автоматично переходить у режим створення пари під час увімкнення, і 
світловий індикатор Bluetooth починає повільно блимати.

Якщо Ви вже об’єднували динамік у пару з одним або кількома пристроями, 
динамік підключається до пристрою, з яким він використовувався останній раз.

Якщо динамік не підключений до іншого пристрою, не має аудіо зв’язку та не 
виконує інший вид діяльності протягом 30 хвилин, він переходить у режим 
очікування, і всі світлові індикатори вимикаються.

Створення пари пристрою

Створення пари та приєднання
Перед тим, як використовувати динамік із телефоном або іншим сумісним 
пристроєм вперше, потрібно створити пару та приєднати його до пристрою.

Одночасно динамік можна приєднати лише до одного пристрою, але можна 
швидко приєднати його й до іншого пристрою.
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Коли динамік приєднано, індикатор стану Bluetooth світиться синім.

Якщо приєднаний пристрій виходить за межі досяжності Bluetooth, протягом 3 
хвилин динамік виконуватиме спроби знову приєднатись. Якщо пристрій 
повертається в межі досяжності Bluetooth, динамік знову автоматично 
приєднується.

Для з’єднання пристрою з гніздом аудіо в динаміку можна також використовувати 
стандартний аудіокабель (3,5 мм). У разі приєднання динаміка до пристрою за 
допомогою дротового з'єднання, Bluetooth автоматично вимикається, а 
світловий індикатор Bluetooth набуває білого кольору.

Створення пари динаміка за допомогою функції NFC
З технологією комунікації ближнього поля (NFC) можна легко створювати пару та 
підключати динамік до сумісного пристрою.

Якщо пристрій підтримує функцію NFC, увімкніть NFC і торкніться області NFC 
динаміка областю NFC пристрою. Динамік підключається до пристрою 
автоматично. Деякі пристрої можуть запитувати підтвердження на з’єднання. 
Докладнішу інформацію про функцію NFC див. у посібнику користувача пристрою.

Якщо пристрій не підтримує функцію NFC, створіть пару динаміка вручну.

Створення пари динаміка вручну
Можна створити пару динаміка вручну за допомогою Bluetooth.
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1 Увімкніть динамік і телефон або інший сумісний пристрій.
2 Якщо Ви раніше вже об’єднували динамік у пару з іншим пристроєм, натисніть 

і утримуйте  протягом 2 секунд, щоб увімкнути Bluetooth.
3 Протягом 3 хвилин увімкніть Bluetooth на телефоні та виконайте пошук 

пристроїв Bluetooth. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача 
телефону.

4 Виберіть динамік зі списку знайдених пристроїв на телефоні.
5 Якщо необхідно, введіть пароль 0000.

Очищення пар
Можна очистити список пар пристроїв на динаміку.

Вимкніть динамік, потім натисніть та утримуйте  та клавішу живлення протягом 
5 секунд. Індикатор почне світитися по черзі білим і червоним.

Натискання й утримування  та клавіші живлення дає змогу відновити заводські 
установки динаміка.

Перед тим, як знову використовувати динамік після очищення пар, його потрібно 
об’єднати в пару. Коли динамік буде ввімкнено, він автоматично перейде в режим 
створення пари.

У разі очищення списку парних пристроїв у динаміку, також видаліть встановлену 
на пристрої пару, перш ніж повторювати створення пари.

Відтворення музики

Під час відтворення музики на телефоні музикою можна керувати також і за 
допомогою динаміка.
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Відтворення пісні
Виберіть пісню зі списку музичного плеєра і натисніть , щоб почати, призупинити 
або продовжити відтворення.

У разі отримання або здійснення дзвінка під час прослуховування музики 
відтворення буде призупинено.

Відтворення наступної пісні
Натисніть .

Відтворення попередньої пісні
Натисніть 

Регулювання гучності
Натисніть  або .

Вимкнення звуку музики
Натисніть  та  одночасно.

Увімкнення звуку музики
Натисніть або , або , або обидві клавіші одночасно.

Попередження:
Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися 
слух. Прослуховуйте музику на помірному рівні гучності.
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Бездротове заряджання іншого пристрою

Розмістіть телефон або інший сумісний пристрій в області бездротового 
заряджання зверху динаміка. Світлові індикатори заряджання набудуть білого 
кольору і блиматимуть під час заряджання. Відрегулюйте положення телефону, 
якщо світлові індикатори блимають швидко. Після повного заряджання телефону 
світлові індикатори заряджання одразу згаснуть.

Ви можете слухати музику під час заряджання, проте не робіть її занадто гучною, 
оскільки через вібрації телефон може впасти з динаміка.

Динамік і телефон можуть нагріватися, а якщо під час заряджання 
використовувати телефон, наприклад, для потокової передачі музики, обидва 
пристрої можуть нагріватися ще сильніше. У разі надмірного нагрівання динамік 
вимикається автоматично. Зачекайте 5 хвилин і повторіть спробу.

Тримайте динамік подалі від зайвих речей. Якщо на динаміку лежить щось окрім 
телефону, динамік не заряджатиме, а світлові індикатори заряджання швидко 
блиматимуть.

Приєднання до іншого пристрою на ходу

По черзі відтворюйте музику з друзями. Можна змінити приєднаний пристрій на 
ходу, не зупиняючи музику.
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1 Під час відтворення музики з приєднаного пристрою натисніть та утримуйте 
протягом 2 секунд.

2 Створення пари та приєднання до іншого пристрою. Відтворення музики не 
зупиниться, доки об’єднання в пару не буде завершено.

3 Слухайте музику на щойно приєднаному пристрої.

Підтримка

Якщо Ви бажаєте дізнатися більше про використання свого пристрою або не 
впевнені, як він має працювати, уважно прочитайте посібник користувача.

У разі виникнення проблем відновіть вихідні заводські установки.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до представників компанії Nokia щодо 
технічного обслуговування.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Догляд за пристроєм
Обережно поводьтеся із пристроєм, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам 
дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

• Оберігайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять 
до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.

• Використовуйте зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання або використання 
несумісного зарядного пристрою може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Не користуйтесь 
пошкодженими зарядними пристроями. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

• Не намагайтеся заряджати пристрій, якщо корпус акумулятора пошкоджений, відкритий або має тріщини чи 
пристрій є несумісним із Qi.

• Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби 
пристрою та викликати деформацію або розплавлення пластмаси.

• Не намагайтеся відкрити пристрій.

• Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні 
положення щодо радіопристроїв.

• Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій.

• Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м’якою, чистою і сухою тканиною.

Повторна переробка
Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного 
пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному 
використанню матеріальних ресурсів.
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Символ перекресленої корзини з колесами

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що 
після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо 
від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несортованими 
міськими відходами. Додаткову інформацію про охорону довкілля див. в екологічному профілі виробу на веб-сторінці 
www.nokia.com/ecoprofile.

Додаткова інформація щодо безпеки
Імплантовані медичні пристрої
Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра 
(6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого 
дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні 
пристрої, повинні:

• завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;

• не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені;

• вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;

• виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, 
порадьтесь зі своїм лікарем.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цим документом NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб MD-100W відповідає основним вимогам та іншим 
відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сторінці http://
www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People і логотип Nokia Original Accessories є товарними знаками або зареєстрованими 
товарними знаками Nokia Corporation.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його 
частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики 
безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який 
виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

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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У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не 
несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні 
збитки, незалежно від причини виникнення.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо 
виражені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та 
для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за 
собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.
Наявність виробів може залежати від регіону. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до дилера компанії 
Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним 
законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону 
заборонено.

ПОВІДОМЛЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ’ЯЗКУ АБО МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв’язку (FCC) та RSS-стандартам звільнення 
від ліцензування Міністерства промисловості Канади. Використання цього пристрою обумовлюється двома такими 
умовами: (1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди, (2) цей пристрій має приймати на себе будь-які 
перешкоди, у тому числі перешкоди, що можуть призвести до небажаних наслідків у роботі. Модифікації або зміни 
конструкції пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до анулювання права користувача на 
використання цього обладнання.

Примітка. Це обладнання перевірено на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до 
частини 15 правил Федеральної комісії зв’язку. Ці обмеження розроблені для належного захисту від перешкод у 
житлових приміщеннях. Це обладнання виробляє, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію; у 
випадку якщо це обладнання встановлено і використовується всупереч інструкціям, воно може створювати серйозні 
перешкоди для радіозв’язку. Однак немає гарантії, що ці перешкоди не виникнуть в окремій установці. Якщо це 
обладнання створює перешкоди для приймання радіо- і телесигналу, що можна визначити шляхом вмикання і 
вимикання обладнання, існує декілька способів усунення цих перешкод:

• переорієнтувати або перемістити приймальну антену;

• збільшити відстань між обладнанням і приймачем;

• підключити обладнання до іншої розетки (не до тієї, до якої підключено приймач);

• звернутися по допомогу до досвідченого радіотехніка або телемайстра.

ПРИМІТКА. Заява Федеральної комісії зв’язку щодо радіоактивного випромінювання: Це обладнання відповідає 
обмеженням, встановленим Федеральною комісією зв’язку для неконтрольованих середовищ. Цей передавач не слід 
розташовувати поблизу або використовувати у поєднанні з іншою антеною або передавачем.

/Видання 1.2 UK
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