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Apie jūsų garsiakalbį

Naudodami „Nokia MD-100W“ belaidį garsiakalbį, galite klausytis muzikos iš telefono 
ar kito suderinamo prietaiso, pvz., muzikos grotuvo, aukštos kokybės garsu. Galite 
prisijungti prie kito prietaiso nestabdydami muzikos. Taip pat galite naudoti 
standartinį garso kabelį (3,5 mm), kad prijungtumėte prietaisą prie garsiakalbio garso 
jungties. Produktas pateikiamas su garso kabeliu.

„Nokia MD-100W“ belaidis garsiakalbis taip pat gali būti naudojamas kaip belaidis 
įkroviklis. Norėdami įkrauti su „Qi“ suderinamą prietaisą, padėkite jį ant belaidžio 
įkrovimo srities garsiakalbio viršuje.

Perspėjimas:
Šiame gaminyje gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.

Gaminio dalys yra magnetinės. Gaminys gali pritraukti metalinius daiktus. Arti gaminio 
nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma 
informacija gali būti ištrinta.

Šio gaminio paviršiuje nėra nikelio.

Apie „Qi“

„Qi“ yra pasaulinis standartas, leidžiantis jūsų prietaisą įkrauti belaidžiu ryšiu. 
Naudojant su „Qi“ suderinamą prietaisą, nereikia prijungti jokių laidų. Tiesiog padėkite 
prietaisą ant įkrovimo paviršiaus.
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„Qi“ veikia magnetinės indukcijos principu ir yra skirtas prietaisams, naudojantiems 
5 W ar mažiau energijos, pvz., mobiliesiems telefonams. „Qi“ krovikliai ir prietaisai 
naudoja tą patį dažnį, taigi, kol liečiasi jų aktyvios sritys, visi „Qi“ produktai yra 
suderinami neatsižvelgiant į gamintoją ar prekės ženklą. Norėdami gauti daugiau 
informacijos, žr. abiejų prietaisų vadovus.

Apie „Bluetooth“ ryšį

Naudodami „Bluetooth“ technologiją galite sukurti belaidį ryšį su kitais suderinamais 
prietaisais, pvz., mobiliaisiais telefonais.

Prietaisai gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau jie neturėtų būti nutolę 
daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Ryšiui gali turėti įtakos kliūtys, pvz., sienos ar 
kiti elektroniniai prietaisai.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,1 + EDR “, 
aprėpiančia šiuos profilius: A2DP ir AVRCP . Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo 
prietaisu teiraukitės jų gamintojų.
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Mygtukai ir dalys

1 Garsio mažinimo klavišas
2 Garsio didinimo klavišas
3 NFC sritis
4 Pereiti į ankstesnį takelį
5 Atkūrimo arba pristabdymo klavišas
6 Pereiti į paskesnį takelį
7 Energijos ir „Bluetooth“ būsenos indikatorius
8 „Bluetooth“ klavišas

9 Belaidžio krovimo sritis
10 Belaidžio krovimo būsenos indikatoriai
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11 Įjungimo klavišas
12 Maitinimo jungtis
13 Techninės priežiūros jungtis
14 Garso jungtis (3,5 mm)

Garsiakalbio įjungimas

1 Prijunkite maitinimo kabelį prie garsiakalbio jungties.
2 Prijunkite tinkamą kištuką prie maitinimo kintamosios srovės adapterio.
3 Maitinimo kištuką prijunkite prie sieninio lizdo.
4 Paspauskite įjungimo klavišą.

Jei garsiakalbio su prietaisu dar niekada neporavote arba poras ištrynėte, įjungus 
garsiakalbį, jis automatiškai pradės veikti poravimo režimu ir ims lėtai blyksėti 
„Bluetooth“ indikatoriaus lemputė.

Jei jau esate suporavę garsiakalbį su vienu ar daugiau prietaisų, garsiakalbis prisijungs 
prie paskutinio prietaiso, su kuriuo buvo naudotas.

Jei per 30 minučių garsiakalbio neprijungsite prie kito prietaiso arba jei nebus garso 
ryšio ar kitų operacijų, garsiakalbis pradės veikti laukimo režimu, o visos indikatorių 
lemputės išsijungs.

Prietaiso poravimas

Poravimas ir prijungimas
Prieš naudodami garsiakalbį su telefonu ar kitu suderinamu prietaisu pirmą kartą, 
turite jį suporuoti ir prijungti prie prietaiso.

Garsiakalbį vienu metu galite prijungti tik prie vieno prietaiso, tačiau keliaudami 
galėsite prijungti prie kito.
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Kai garsiakalbis prijungtas, „Bluetooth“ būsenos indikatoriaus lemputė švies mėlynai.

Jei prijungtas prietaisas atsidurs už „Bluetooth“ veikimo zonos ribų, garsiakalbis 3 
minutes bandys prisijungti iš naujo. Kai prietaisas vėl bus ryšio zonoje, garsiakalbis 
automatiškai prisijungs iš naujo.

Taip pat galite naudoti standartinį garso kabelį (3,5 mm), kad prijungtumėte prietaisą 
prie garsiakalbio garso jungties. Kai garsiakalbį ir prietaisą sujungiate laidiniu būdu, 
„Bluetooth“ funkcija bus automatiškai išjungta, o „Bluetooth“ indikatoriaus lemputė 
pradės šviesti baltai.

Garsiakalbio poravimas naudojant NFC
Naudodami „Near Field Communication“ (NFC) funkciją, galite lengvai suporuoti ir 
prijungti garsiakalbį prie suderinamo prietaiso.

Jei jūsų prietaisas palaiko NFC, įjunkite NFC ir prilieskite garsiakalbio NFC sritį prie 
prietaiso NFC srities. Garsiakalbis prisijungs prie prietaiso automatiškai. Kai kurie 
prietaisai gali prašyti patvirtinti ryšį. Išsamesnės informacijos apie NFC ieškokite 
prietaiso vartotojo vadove.

Jei prietaisas nepalaiko NFC, suporuokite garsiakalbį rankiniu būdu.

Garsiakalbio poravimas rankiniu būdu
Savo garsiakalbį su „Bluetooth“ galite poruoti rankiniu būdu.
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1 Įjunkite garsiakalbį ir telefoną ar kitą suderinamą prietaisą.
2 Jei anksčiau buvote suporavę savo garsiakalbį su kitu prietaisu, 2 sekundes 

palaikykite nuspaudę .
3 Per 3 minutes telefone įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir ieškokite „Bluetooth“ 

funkciją turinčių prietaisų. Išsamesnės informacijos ieškokite telefono vartotojo 
vadove.

4 Telefone pasirinkite garsiakalbį iš rastų prietaisų sąrašo.
5 Jei būsite paraginti, įveskite ryšio kodą 0000.

Porų ištrynimas
Galite ištrinti garsiakalbio suporuotų prietaisų sąrašą.

Išjunkite garsiakalbį, tada 5 sekundes palaikykite nuspaudę  ir įjungimo klavišą. 
Pakaitomis sublyksės baltos ir raudonos spalvos indikatorių lemputės.

Nuspaudus ir laikant  ir jungimo klavišą atkuriami garsiakalbio gamykliniai 
nustatymai.

Ištrynę poras, turite suporuoti garsiakalbį, kad vėl galėtumėte jį naudoti. Kai 
garsiakalbį įjungsite, poravimo režimas įsijungs automatiškai.

Jei garsiakalbio suporuotų prietaisų sąrašas išvalytas, prieš dar kartą suporuodami 
vėl išvalykite prietaiso poravimą.

Muzikos leidimas

Leisdami muziką savo telefonu, ją galite valdyti ir garsiakalbiu.
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Dainos leidimas
Pasirinkite dainą iš muzikos grotuvo sąrašo ir paspauskite , kad paleistumėte, 
pristabdytumėte arba tęstumėte atkūrimą.

Jei klausantis muzikos jums kas nors skambina arba jūs patys skambinate, muzika 
pristabdoma.

Kitos dainos leidimas
Paspauskite .

Ankstesnės dainos leidimas
Paspauskite 

Garsio reguliavimas
Paspauskite  arba .

Muzikos garso išjungimas
Vienu metu paspauskite  ir .

Muzikos garso įjungimas
Paspauskite ,  arba abu klavišus vienu metu.

Perspėjimas:
Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per 
garsiai.
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Kito prietaiso įkrovimas belaidžiu būdu

Padėkite telefoną ar kitą suderinamą prietaisą ant belaidžio įkrovimo srities 
garsiakalbio viršuje. Krovimo metu krovimo indikatorių lemputės švies baltai ir 
blyksės. Jei krovimo indikatorių lemputės blyksi greitai, pakoreguokite telefono 
padėtį. Kai prietaiso baterija visiškai įkrauta, krovimo indikatoriaus lemputės iškart 
užgęsta.

Galite klausytis muzikos įkraudami, tačiau ne per garsiai – vibruodamas telefonas gali 
nukristi nuo garsiakalbio.

Įprastai garsiakalbis ir telefonas šyla, o jei įkraudami naudojate telefoną, pvz., 
transliuojate muziką, jis gali kaisti dar labiau. Jei garsiakalbis įkaista per daug, jis 
automatiškai išsijungia. Palaukite 5 minutes ir vėl bandykite.

Neapkraukite garsiakalbio daiktais. Jei ant garsiakalbio be telefono yra papildomų 
daiktų, garsiakalbis nebus įkraunamas, o krovimo indikatorių lemputės ims greitai 
blyksėti.

Prisijungimas prie kito prietaiso keliaujant

Leiskite muziką pasikeisdami su draugais. Galite keisti prijungtą prietaisą keliaudami, 
nepertraukdami muzikos.

1 Kai muzika paleista iš prijungto prietaiso, 2 sekundes palaikykite nuspaudę .
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2 Suporuokite ir prijunkite prie kito prietaiso. Kol poravimas bus baigtas, muzika 
bus paleista.

3 Leiskite muziką iš ką tik prijungto prietaiso.

Palaikymas

Jei norite daugiau sužinoti apie gaminio naudojimą arba jei nežinote, kaip prietaisas 
turi veikti, įdėmiai perskaitykite vartotojo vadovą.

Jei susiduriate su problema, atkurkite pradinius gamintojo parametrus.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl taisymo 
galimybių.

Gaminio ir saugos informacija

Prietaiso priežiūra
Atsargiai elkitės su prietaisu, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

• Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia 
elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, leiskite jam išdžiūti.

• Kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, 
sprogimo arba kiti pavojai. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

• Nebandykite įkrauti prietaiso, jei jo baterijos korpusas pažeistas, įskilęs arba atidarytas, arba su „Qi“ nesuderinamo 
prietaiso.

• Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką ir 
deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.

• Nebandykite atidaryti prietaiso.

• Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.

• Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti.

• Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.

Perdirbimas
Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. 
Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad 
visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų 
šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės 
informacijos apie aplinkosaugą ieškokite produkto ekologiniame profilyje svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.
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Papildoma saugumo informacija
Implantuoti medicinos prietaisai
Medicininių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, 
pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 
centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

• turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;

• turėtų nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje;

• išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;

• turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininiu prietaisu, teiraukitės savo 
sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys MD-100W atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB 
reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/
global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Nokia Original Accessories“ logotipas yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba 
registruotieji prekių ženklai.

Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio 
raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia” pasilieka teisę be 
išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

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.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų 
ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios 
priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, 
patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės 
panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu 
ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.
Galimybė naudoti gaminius įvairiuose regionuose gali skirtis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia“ pardavėją. Šiame 
prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių 
įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir „Industry Canada“ licencijos RSS standartą (-us). Naudojimui taikomos šios dvi 
sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, 
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kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas 
gali netekti teisės naudotis juo.

Pastaba: Su šia įranga atlikti bandymai, kuriais nustatyta, kad įranga atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas 
ribas pagal FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Šių ribų paskirtis – užtikrinti reikiamą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių, 
naudojant buityje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei įrengta ir naudojama ne pagal 
instrukcijas, trikdyti radijo ryšius. Vis dėlto negalima garantuoti, kad konkrečiu naudojimo atveju nebus trikdžių. Jei ši įranga 
trikdo radijo ar televizijos imtuvų veiklą (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), vartotojui siūloma pabandyti 
panaikinti trikdžius vienu ar keletu toliau aprašomų būdų.

• Pakeisti imtuvo antenos kryptį ar vietą.

• Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

• Įrangą ir imtuvą jungti į skirtingus elektros tinklo lizdus ar grandines.

• Kreiptis patarimo į pardavėją ar kvalifikuotą radijo ar televizijos techniką.

PASTABA. FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas. Ši įranga neviršija nekontroliuojamai aplinkai nustatytų FCC spinduliuotės 
poveikio ribų. Šis siųstuvas negali veikti vienoje vietoje arba kartu su bet kokia kita antena arba siųstuvu.

/1.2. leidimas LT
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