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O zvočniku

Z brezžičnim zvočnikom Nokia MD-100W lahko poslušate glasbo z visoko kakovostjo 
zvoka prek svojega telefona ali druge združljive naprave, kot je predvajalnik glasbe. 
Z drugo napravo se lahko povežete tako, da pri tem ni treba prenehati predvajati 
glasbe. Za povezavo naprave z zvočnim priključkom v zvočniku lahko uporabite tudi 
standardni zvočni kabel (3,5 mm). Izdelku je priložen zvočni kabel.

Brezžični zvočnik Nokia MD-100W se lahko uporablja tudi kot brezžični polnilnik. Če 
želite polniti napravo, ki je združljiva s standardom Qi, jo postavite na območje za 
brezžično polnjenje na vrhu zvočnika.

Opozorilo:
Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Deli izdelka so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino izdelka 
ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih 
shranjeni podatki izbrišejo.

Površina izdelka ne vsebuje niklja.

O standardu Qi

Qi je globalni standard, ki omogoča brezžično polnjenje vaše naprave. V napravo, ki 
je združljiva s standardom Qi, ni treba priključiti nobenih kablov. Samo postavite jo 
na površino za polnjenje.

Qi za delovanje uporablja magnetno indukcijo in je trenutno zasnovan za naprave, ki 
uporabljajo 5-vatno napajanje ali manjše, npr. mobilne telefone. Polnilniki Qi in 
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naprave uporabljajo enako frekvenco, zato so združljivi vsi izdelki Qi, če se njihova 
aktivna območja dotikajo, ne glede na proizvajalca ali znamko. Za več podrobnosti si 
oglejte priročnika za uporabo obeh naprav.

O povezavi Bluetooth

S tehnologijo Bluetooth lahko vzpostavite brezžično povezavo z drugimi združljivimi 
napravami, na primer mobilnimi telefoni.

Ni potrebno, da so naprave v neposrednem vidnem območju, vendar so lahko med 
seboj oddaljene največ 10 metrov. Na povezavo lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali 
delovanje drugih elektronskih naprav.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.1 + EDR in podpira naslednje 
profile: A2DP in AVRCP . O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih 
drugih naprav.
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Tipke in deli

1 Tipka za zmanjšanje glasnosti
2 Tipka za povečanje glasnosti
3 Območje NFC
4 Tipka za pomik na prejšnjo skladbo
5 Tipka za predvajanje ali začasno ustavitev predvajanja
6 Tipka za pomik na naslednjo skladbo
7 Kazalnik stanja napajanja in povezave Bluetooth
8 Tipka Bluetooth

9 Območje za brezžično polnjenje
10 Kazalniki stanja brezžičnega polnjenja
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11 Tipka za vklop/izklop
12 Priključek za polnilnik
13 Servisni priključek
14 Zvočni priključek (3,5 mm)

Vklop zvočnika

1 Kabel polnilnika priklopite v priključek na zvočniku.
2 Ustrezni vtič priklopite v polnilnik AC.
3 Polnilnik priklopite v električno vtičnico.
4 Pritisnite tipko za vklop/izklop.

Če zvočnika še nikoli niste seznanili z napravo ali ste seznanitve zbrisali, zvočnik po 
vklopu samodejno preklopi v način seznanjanja in lučka kazalnika povezave Bluetooth 
začne utripati počasi.

Če ste zvočnik že seznanili z eno ali več napravami, se poveže z zadnjo napravo, s 
katero ste ga uporabljali.

Če se zvočnik ne poveže z drugo napravo ali nima zvočne povezave ali ni nobene 
aktivnosti zadnjih 30 minut, preklopi v način pripravljenosti in vse lučke prenehajo 
svetiti.

Seznanjanje naprave

Seznanjanje in povezovanje
Pred prvo uporabo zvočnika s telefonom ali drugo združljivo napravo, morate napravi 
seznaniti in povezati.

Zvočnik lahko povežete le z eno napravo hkrati, vendar ga lahko spotoma povežete 
z drugo napravo.
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Ko je zvočnik povezan, lučka kazalnika stanja povezave Bluetooth sveti modro.

Če se povezana naprava preveč oddalji in je zunaj dosega povezave Bluetooth, se 
zvočnik 3 minute poskuša znova povezati. Ko se naprava vrne v doseg, se zvočnik 
samodejno poveže znova.

Za povezavo naprave z zvočnim priključkom v zvočniku lahko uporabite tudi 
standardni zvočni kabel (3,5 mm). Ko zvočnik in napravo povežete s kablom, se 
povezava Bluetooth samodejno izklopi in lučka kazalnika Bluetooth začne svetiti belo.

Seznanjanje zvočnika s funkcijo NFC
S funkcijo NFC lahko preprosto seznanite in povežete zvočnik s svojo združljivo 
napravo.

Če vaša naprava podpira funkcijo NFC, jo vklopite in se dotaknite območja NFC 
zvočnika z območjem NFC naprave. Zvočnik se samodejno poveže z vašo napravo. 
Nekatere naprave lahko zahtevajo potrditev za povezavo. Podrobnejše informacije o 
funkciji NFC boste našli v priročniku za uporabo naprave.

Če vaša naprava funkcije NFC ne podpira, zvočnik seznanite ročno.

Ročno seznanjanje zvočnika
Zvočnik lahko seznanite ročno prek povezave Bluetooth.
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1 Vklopite zvočnik in telefon ali drugo združljivo napravo.
2 Če ste pred tem seznanjali svoj zvočnik z drugo napravo, vklopite Bluetooth tako, 

da pritisnete in za 2 sekundi pridržite .
3 V približno treh minutah v telefonu vklopite Bluetooth in poiščite naprave 

Bluetooth. Podrobnejše informacije boste našli v priročniku za uporabo telefona.
4 V telefonu izberite zvočnik na seznamu najdenih naprav.
5 Po potrebi vnesite geslo 0000.

Brisanje seznanitev
Seznam seznanjenih naprav na zvočniku lahko zbrišete.

Izklopite zvočnik, nato pritisnite in za 5 sekund zadržite  in tipko za vklop/izklop. 
Izmenično svetita bela in rdeča lučka kazalnika.

Če pritisnete in pridržite  in gumb za vklop/izklop, se bodo v vašem zvočniku tudi 
ponastavile tovarniške nastavitve.

Ko seznanitve zbrišete, morate zvočnik pred ponovno uporabo znova seznaniti. Ko 
zvočnik vklopite, se samodejno vklopi način seznanjanja.

Če je seznam seznanjenih naprav v vašem zvočniku počiščen, pred novim 
seznanjanjem počistite to seznanitev tudi v napravi.

Predvajanje glasbe

Ko predvajate glasbo v telefonu, jo lahko upravljate tudi z zvočnikom.
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Predvajanje pesmi
Izberite pesem na seznamu predvajalnika glasbe in pritisnite  za predvajanje, 
začasno ustavitev ali nadaljevanje predvajanja.

Če med poslušanjem glasbe sprejmete ali vzpostavite klic, se predvajanje glasbe 
začasno ustavi.

Predvajanje naslednje pesmi
Pritisnite .

Predvajanje prejšnje pesmi
Pritisnite 

Nastavljanje glasnosti
Pritisnite  ali .

Izklop zvoka glasbe
Hkrati pritisnite  in .

Vklop zvoka glasbe
Pritisnite  ali  ali obe hkrati.

Opozorilo:
Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo 
poslušajte pri zmerni glasnosti.
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Brezžično polnjenje druge naprave

Postavite telefon ali drugo združljivo napravo na območje za brezžično polnjenje na 
vrhu zvočnika. Lučke kazalnika polnjenja med polnjenjem utripajo belo. Če lučke 
kazalnika polnjenja hitro utripajo, prilagodite položaj telefona. Ko je telefon 
popolnoma napolnjen, lučke kazalnika polnjenja takoj prenehajo svetiti.

Med polnjenjem lahko poslušate glasbo, vendar ta ne sme biti preglasna — zaradi 
vibracij bi lahko telefon padel z zvočnika.

Običajno je, da se zvočnik in telefon nekoliko segrejeta, zlasti kadar telefon med 
polnjenjem uporabljate, primer za pretakanje glasbe. Če se zvočnik preveč segreje, 
se samodejno izklopi. Počakajte 5 minut in poskusite znova.

Na zvočnik ne odlagajte stvari. Če so na zvočniku poleg telefona še drugi predmeti, 
se telefon ne polni in lučke kazalnika polnjenja hitro utripajo.

Povezava z drugo napravo spotoma

S prijatelji se izmenjujte pri predvajanju glasbe. Povezano napravo lahko zamenjate 
spotoma, pri tem pa ni treba zaustaviti glasbe.

1 Med predvajanjem glasbe s povezane naprave pritisnite in za 2 sekundi zadržite 
.
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2 Opravite seznanjanje z drugo napravo in obe napravi povežite. Glasba se predvaja, 
dokler ni seznanjanje končano.

3 Predvajajte glasbo v napravi, ki ste jo pravkar povezali.

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi izdelka ali če niste prepričani, kako bi naprava morala 
delovati, temeljito preberite celoten uporabniški priročnik.

Če imate težave, obnovite izvirne tovarniške nastavitve.

Če ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Nega naprave
Z napravo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite 
garancijo naprave.

• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo 
korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu zmočite, počakajte, da se posuši.

• Polnilnik uporabljajte samo v namene, za katere je narejen. Nepravilna uporaba ali uporaba nezdružljivih polnilnikov 
lahko privede do požara, eksplozije ali druge nevarnosti. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika. Polnilnik 
uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

• Ne poskušajte polniti naprave, če je ohišje baterije poškodovano, počeno ali odprto, ali če naprava ni združljiva s Qi.

• Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave in izkrivijo 
ali stopijo plastične dele.

• Naprave ne skušajte odpreti.

• Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

• Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji.

• Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

Recikliranje
Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili 
škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov.

Simbol prečrtanega smetnjaka

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne 
električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v 
Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskem 
profilu izdelkov na strani www.nokia.com/ecoprofile.
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Dodatni varnostni napotki
Vsajene medicinske naprave
Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene 
medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. 
Osebe, ki uporabljajo take naprave:

• naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;

• naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;

• Izklopite brezžično napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj.

• naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega 
zdravnika.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek MD-100W skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami 
Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke 
družbe Nokia Corporation.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez 
predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in 
izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

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.

Družba Nokia ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali 
dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to 
dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, 
zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za 
prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega 
dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.
Izdelki v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia. Ta naprava morda vsebuje 
blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA ter drugih držav. Protipravno 
odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Ta naprava je v skladu z določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v 
licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive 
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interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno 
delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, kot je določeno v 15. delu 
pravilnika FCC. Te omejitve so postavljene tako, da zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi motnjami v bivalnem 
okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko energijo ter lahko – če ni uporabljena skladno z navodili – 
povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar to ni zagotovilo, da pri nekem primeru ne bo prišlo do motenj. 
Če ta oprema povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da vklopite in 
izklopite opremo, priporočamo, da skušate zmanjšati motnje z enim ali več od teh ukrepov:

• preusmerite ali prestavite sprejemno anteno;

• povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;

• priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot sprejemnik;

• posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom za RTV.

OPOMBA: Izjava agencije FCC o izpostavljenosti sevanju: Ta oprema ustreza omejitvam agencije FCC za izpostavljenost 
sevanju, določenim za nenadzorovano okolje. Ta oddajnik ne sme biti na istem mestu kot druga antena ali oddajnik in ne 
sme delovati skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

/1.2. Izdaja SL
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