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Tietoja kaiuttimesta

Langattoman Nokia MD-100W-kaiuttimen avulla voit kuunnella musiikkia hyvällä 
äänenlaadulla puhelimesta tai muusta yhteensopivasta laitteesta, kuten 
musiikkisoittimesta. Voit liittää sen toiseen laitteeseen lopettamatta musiikin 
toistoa. Voit käyttää myös vakioäänikaapelia (3,5 mm) liittääksesi laitteen kaiuttimen 
ääniliittimeen. Tuotteeseen kuuluu äänikaapeli.

Langatonta Nokia MD-100W -kaiutinta voi käyttää myös langattomana laturina. Lataa 
Qi-yhteensopiva laite asettamalla se langattoman latauksen alueelle kaiuttimen 
päälle.

Varoitus:
Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Jotkin tuotteen osat ovat magneettisia. Tuote saattaa vetää puoleensa metallisia 
materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä 
tuotteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Tietoja Qi:stä

Qi on maailmanlaajuinen standardi, joka mahdollistaa laitteesi langattoman 
lataamisen. Qi-yhteensopivan laitteen kanssa sinun ei tarvitse liittää mitään 
kaapeleita. Aseta vain laitteesi latausalustalle.

Qi toimii magneettisen induktion avulla ja se on tällä hetkellä suunniteltu 
käytettäväksi matkapuhelimissa ja muissa laitteissa, joiden virrankulutus on 5 wattia 
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tai vähemmän. Qi-laturit ja laitteet käyttävät samaa taajuutta, joten kaikki Qi-laitteet, 
joiden aktiivinen alue on kosketuksessa laturiin, ovat yhteensopivia valmistajasta ja 
tuotemerkistä riippumatta. Lisätietoja on molempien laitteiden käyttöoppaissa.

Tietoja Bluetooth-yhteydestä

Bluetooth-tekniikkaa käyttämällä voit muodostaa langattoman yhteyden muihin 
yhteensopiviin puhelimiin.

Laitteiden ei tarvitse olla näköyhteydessä, mutta niiden tulee olla enintään 10 metrin 
etäisyydellä toisistaan. Seinät ja muut esteet sekä muut sähkölaitteet voivat 
vaikuttaa yhteyteen.

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2.1 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia 
profiileja: A2DP ja AVRCP . Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden 
yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.
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Näppäimet ja osat

1 Äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin
2 Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin
3 NFC-alue
4 Siirry edelliseen kappaleeseen
5 Toisto- ja taukonäppäin
6 Siirry seuraavaan kappaleeseen
7 Virran ja Bluetooth-yhteyden tilan ilmaisin
8 Bluetooth-näppäin

9 Langattoman latauksen alue
10 Langattoman latauksen tilan ilmaisimet
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11 Virtanäppäin
12 Virtalähteen liitin
13 Huoltoliitin
14 Ääniliitin (3,5 mm)

Kytke kaiuttimen virta

1 Liitä virtalähteen kaapeli kaiuttimen liitäntään.
2 Liitä soveltuva pistotulppa virtalähteen verkkolaitteeseen.
3 Kytke virtalähde pistorasiaan.
4 Paina virtanäppäintä.

Jos et ole koskaan liittänyt kaiutinta laitteen pariksi tai olet poistanut pariliitokset, 
kaiutin siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan, kun virta kytketään ja 
Bluetooth-yhteyden merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.

Jos olet jo liittänyt kaiuttimen yhden tai useamman laitteen pariksi, se muodostaa 
yhteyden viimeksi käytettyyn laitteeseen.

Jos kaiutinta ei ole liitetty toiseen laitteeseen tai siinä ei ole ääniyhteyttä tai muuta 
toimintaa 30 minuutin aikana, se siirtyy valmiustilaan, ja kaikki merkkivalot 
sammuvat.

Liitä pariksi

Muodosta pariliitos ja yhdistä
Ennen kuin voit ensimmäisen kerran käyttää kaiutinta puhelimen tai muun 
yhteensopivan laitteen kanssa, sinun pitää muodostaa pariliitos ja yhteys laitteiden 
välille.
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Voit liittää kaiuttimen vain yhteen laitteeseen kerrallaan, mutta voit liittää sen toiseen 
laitteeseen keskeytyksettä.

Kun kaiutin on yhdistetty, Bluetooth-yhteyden tilan merkkivalo on sininen.

Jos liitetty laite siirtyy Bluetooth-yhteyden kantaman ulkopuolelle, kaiutin yrittää 
muodostaa yhteyden uudelleen kolmen minuutin ajan. Kun laite palaa kantaman 
sisäpuolelle, kaiutin muodostaa yhteyden uudelleen automaattisesti.

Voit käyttää myös vakioäänikaapelia (3,5 mm) liittääksesi laitteen kaiuttimen 
ääniliittimeen. Kun liität kaiuttimen ja laitteen langallisen yhteyden avulla, Bluetooth-
yhteys poistuu automaattisesti käytöstä ja Bluetooth-yhteyden merkkivalo muuttuu 
valkoiseksi.

Liitä kaiutin pariksi NFC-toiminnon avulla
Near Field Communication (NFC) -tekniikan avulla voit helposti muodostaa 
pariliitoksen ja yhteyden kaiuttimen ja yhteensopivan laitteen välille.

Jos laitteesi tukee NFC-tekniikkaa, ota NFC käyttöön ja kosketa kaiuttimen NFC-
aluetta laitteen NFC-alueella. Kaiutin muodostaa yhteyden laitteeseen 
automaattisesti. Jotkin laitteet voivat pyytää yhteyden vahvistusta. Lisätietoja NFC-
toiminnosta on laitteen käyttöoppaassa.

Jos laite ei tue NFC-toimintoa, muodosta pariliitos manuaalisesti.

Liitä kaiutin pariksi manuaalisesti
Voit liittää kaiuttimen manuaalisesti pariksi Bluetooth-yhteyden avulla.
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1 Kytke virta kaiuttimeen ja puhelimeen tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen.
2 Jos olet aiemmin liittänyt kaiuttimen toisen laitteen pariksi, ota Bluetooth 

käyttöön pitämällä  painettuna kahden sekunnin ajan.
3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa kolmen minuutin kuluessa ja aseta 

se etsimään Bluetooth-laitteita. Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
4 Valitse kaiutin puhelimestasi löytyneiden laitteiden luettelosta.
5 Kirjoita tarvittaessa salasana 0000.

Poista liitokset
Voit tyhjentää kaiuttimen laitepariluettelon.

Katkaise kaiuttimen virta, sitten pidä  ja virtanäppäin painettuna viiden sekunnin 
ajan. Valkoinen ja punainen merkkivalo palavat vuorotellen.

Pidä  ja virtanäppäin painettuna, jos haluat palauttaa kaiuttimen alkuperäiset 
asetukset.

Kun olet poistanut pariliitokset, sinun pitää liittää kaiutin pariksi, ennen kuin voit 
käyttää sitä uudelleen. Kun kytket kaiuttimen virran, se siirtyy automaattisesti 
laiteparin muodostustilaan.

Jos kaiuttimesi laitepariluettelo tyhjennetään, poista tämä pariliitos myös laitteesta 
ennen uuden pariliitoksen muodostamista.

Toista musiikkia

Kun toistat musiikkia puhelimesta, voit ohjata musiikkia myös kaiuttimella.
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Toista kappale
Valitse kappale musiikkisoittimen luettelosta ja toista, keskeytä tai jatka toistoa 
valitsemalla .

Jos vastaanotat tai soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, musiikki keskeytyy.

Toista seuraava kappale
Valitse .

Toista edellinen kappale
Valitse .

Säädä äänenvoimakkuutta
Paina  tai .

Mykistä musiikki
Paina  ja  samanaikaisesti.

Poista musiikin mykistys
Paina  tai  tai molempia samanaikaisesti.

Varoitus:
Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. 
Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
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Lataa toista laitetta langattomasti

Aseta puhelin tai muu yhteensopiva laite langattoman latauksen alueelle kaiuttimen 
päälle. Latauksen merkkivalo muuttuu valkoiseksi ja välkkyy latauksen aikana. Muuta 
puhelimen paikkaa, jos latauksen merkkivalo vilkkuu nopeasti. Kun puhelin on 
latautunut täyteen, latauksen merkkivalo sammuu välittömästi.

Voit kuunnella musiikkia latauksen aikana, mutta varmista, että musiikki ei ole liian 
kovalla – värähtely voi aiheuttaa puhelimen putoamisen kaiuttimelta.

Kaiuttimen ja puhelimen lämpeneminen on normaalia ja ne voivat lämmetä vielä 
enemmän, jos käytät puhelinta esimerkiksi musiikin suoratoistoon latauksen aikana. 
Kaiuttimen virta katkeaa automaattisesti, jos se lämpenee liikaa. Odota viisi minuuttia 
ja yritä uudelleen.

Älä säilytä tarpeettomia esineitä kaiuttimen päällä. Jos kaiuttimen päällä on 
puhelimen lisäksi jotakin muuta, kaiutin ei lataa ja latauksen merkkivalo vilkkuu 
nopeasti.

Liitä toiseen laitteeseen keskeytyksettä

Toista musiikkia vuorotellen ystäviesi kanssa. Voit vaihtaa liitetyn laitteen 
lopettamatta musiikin toistoa välillä.

10



1 Pidä  painettuna kahden sekunnin ajan samalla, kun toistat musiikkia liitetystä 
laitteesta.

2 Muodosta pariliitos ja yhteys toiseen laitteeseen. Musiikin toisto jatkuu, kunnes 
pariliitos on valmis.

3 Toista musiikkia juuri liitetystä laitteesta.

Tuki

Jos haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma, kuinka laitteen pitäisi toimia, 
lue käyttöohje huolellisesti.

Ongelmatilanteessa palauta alkuperäiset tehdasasetukset.

Jos ongelma ei poistu, kysy Nokialta korjausvaihtoehdoista.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Laitteen ylläpito ja huolto
Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

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

• Käytä laturia vain sen aiottuihin käyttötarkoituksiin. Virheellinen käyttö tai yhteensopimattomien laturien käyttö voi 
aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia. Käytä laturia 
vain sisällä.

• Älä yritä ladata laitetta, jonka akun kotelo on vaurioitunut, haljennut tai avonainen tai laitetta, joka ei ole Qi-
yhteensopiva.

• Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.

• Älä yritä avata laitetta.

• Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten 
vastaisia.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta.

• Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Kierrätys
Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset 
valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti

Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, 
että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. 
Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen 
joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.
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Turvallisuutta koskevia lisätietoja
Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet
Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetriä päässä 
kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin 
lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

• Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetriä päässä lääketieteellisestä laitteesta.

• Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.

• Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.

• Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, 
ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä MD-100W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin 
muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa http://
www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa 
muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää 
siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman 
ennakkoilmoitusta.

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.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat 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 etukäteisilmoitusta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, 
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee 
noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu 
seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös 
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sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole 
nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 
15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite 
synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. 
Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai 
televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa 
häiriö jollakin seuraavista tavoista:

• Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.

• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.

• Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.

• Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

HUOMAUTUS: Säteilylle altistumista koskeva FCC:n ilmoitus: Tämä laite on valvomatonta ympäristöä koskevien FCC-
säteilyrajojen mukainen. Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa eikä sen 
läheisyydessä.
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