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MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az 
MD-5W jelû készülék mindenben megfelel 
az alapvetõ követelményeknek, valamint az 
1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó 
rendelkezéseinek. A Megfelelõségi 
nyilatkozat egy példánya megtalálható a 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/ címen.

Az áthúzott, kerekes 
szemétgyûjtõ-tartály azt jelenti, 
hogy az Európai Unión belül a 
készüléket élettartama végén 
szelektív gyûjtõhelyre kell juttatni. 

A terméktõl ne háztartási hulladékként 
szabaduljunk meg. További információkért 
tekintsük meg a termék környezetvédelmi 
nyilatkozatát vagy országspecifikus 
információit a www.nokia.com webhelyen.
© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.
A dokumentum vagy bármely része nem 
másolható, nem továbbítható, nem 

terjeszthetõ és nem tárolható a Nokia 
elõzetes írásbeli engedélye nélkül.
A Nokia és a Nokia Connecting People a 
Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az 
említett egyéb termékek és cégek neve 
tulajdonosuk védjegye lehet.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. 
Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a 
jelen dokumentumban ismertetett termékek 
jellemzõit elõzetes bejelentés nélkül 
módosítsa vagy továbbfejlessze.
A Nokia semmilyen körülmények között nem 
felelõs semmilyen adatvesztésért vagy 
bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, 
véletlen, következményi vagy közvetett 
kárért, akárhogyan is történt.
A jelen dokumentum tartalmát ebben a 
formában kell elfogadni. Az érvényes 
jogszabályok által meghatározottakon kívül 
a Nokia semmiféle kifejezett vagy 
vélelmezett garanciát nem vállal a 
dokumentum pontosságával, 
megbízhatóságával vagy tartalmával 
kapcsolatban, beleértve, de nem 
kizárólagosan az értékesíthetõségre vagy 
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egy adott célra való alkalmasságra 
vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a 
jogot, hogy bármikor, elõzetes értesítés 
nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen 
dokumentumot.
Bizonyos termékek választéka országonként 
eltérhet. További információkért lépjünk 
kapcsolatba a legközelebbi Nokia 
viszonteladóval.

A nem jóváhagyott módosítások 
érvényteleníthetik a felhasználónak a 
készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.
Exportszabályok
Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát 
vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az 
Egyesült Államok vagy más ország 
exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a 
jogszabályoktól eltérõ magatartás.

Bevezetés
Gratulálunk a választásához. Az 
MD-5W Nokia Bluetooth-
hangszórókkal meghallgathatjuk a 
kompatibilis telefonon vagy zenei 
eszközön tárolt zenéinket, és 
élvezhetjük a kiváló minõségû hangot. 
A hangszórókat kihangosítóként is 
használhatjuk a beépített 
mikrofonnak köszönhetõen.
A hangszórókat egy kompatibilis 
eszközhöz Bluetooth vezeték nélküli 
technológiával vagy a kapott kábellel 
csatlakoztathatjuk.

A hangszórók használata elõtt 
figyelmesen olvassuk el ezt a 
felhasználói útmutatót. Olvassuk el a 
telefon felhasználói útmutatóját is, 
mely fontos biztonsági és 
karbantartási információkat 
tartalmaz, valamint tanulmányozzuk 
át a kompatibilis zenei készülék 
felhasználói kézikönyvét is. Minden 
tartozékot tartsunk kisgyermekektõl 
távol.
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Bluetooth vezeték nélküli 
technológia

A Bluetooth vezeték nélküli 
technológia lehetõvé teszi a 
kompatibilis készülékek kábelek nélkül 
történõ csatlakoztatását. 
A Bluetooth-kapcsolathoz nincs 
szükség arra, hogy a hangszórók és a 
másik eszköz rálássanak egymásra, de 
mindkét készüléknek 10 méteren 
(30 lábon) belül kell lennie egymáshoz 
képest. A kapcsolatra hatással lehet az 
akadályok – például falak – vagy más 
elektronikus eszközök okozta 
interferencia.

A hangszórók megfelelnek az 1.0-s 
fejlett hangterjesztési profilt (A2DP), 
az 1.1-es fülhallgatóprofilt, az 1.0-s 
kihangosítóprofilt és az 1.0-s hang- és 
videotávirányítási profilt (AVRCP) 
támogató 1.2-es Bluetooth-
specifikációnak. Az egyéb eszközök 
gyártóitól megtudhatjuk, hogy 
készülékük kompatibilis-e ezzel a 
készülékkel.
Egyes helyszíneken elõfordulhat, hogy 
a Bluetooth technológia csak 
korlátozottan használható. 
A lehetõségekrõl a helyi hatóságoktól 
vagy a szolgáltatótól kaphatunk 
felvilágosítást.

Üzembe helyezés

A hangszórók részei
A hangszórók az elsõ oldalon 
bemutatott részeket tartalmazzák: 
jelzõfény (1), visszaléptetõ gomb (2), 

bekapcsológomb (3), Lejátszás/szünet 
gomb (4), Hívás/befejezés gomb (5), 
elõreléptetõ gomb (6), mikrofon (7), 
hangszórók (8), hangerõcsökkentõ 
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gomb (9), sztereóhatásgomb (10), 
hangerõnövelõ gomb (11), 
bekapcsológomb (12), elemtartó (13) 
és audiobemenet (14).
A hangszórók egyes részei mágnesesek. 
A hangszórók vonzhatják a fémes 
tárgyakat. Ne tartsunk a hangszórókhoz 
közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses 
adattároló eszközt, mert az azokon tárolt 
információk megsérülhetnek.

Töltõk
Mielõtt a készülékkel használjuk, 
ellenõrizzük a töltõ modellszámát. 
A hangszórók a hozzájuk kapott AC-4 
jelû töltõvel használhatók.

Figyelmeztetés: Ehhez a 
típusú készülékhez kizárólag 
Nokia által jóváhagyott 

töltõket használjunk. Más típusok 
alkalmazása érvényteleníti az 
engedélyeket és garanciákat, s emellett 
veszélyes is lehet.

A tartozékok hálózati kábelét 
mindig a csatlakozónál (ne 

a kábelnél) fogva húzzuk ki a 
konnektorból.

Az áramellátás
A hangszórók négy AA típusú elemmel 
vagy a mellékelt AC-4 jelû töltõvel 
mûködtethetõk.

Az AA elemek behelyezése
Ha elemeket használunk, alkáli 
elemeket használjunk. Az elemek 
behelyezéséhez gyõzõdjünk meg róla, 
hogy a hangszórók ki vannak 
kapcsolva, majd nyissuk ki az 
akkumulátor tartóját a fedél 
lenyomásával és felemelésével. 
Helyezzük be az elemeket a tartóban 
látható jelölésnek megfelelõen, majd 
nyomjuk le a fedelet, amíg az a helyére 
nem kattan.
Ha a hangszórókat hosszabb ideig 
nem használjuk, távolítsuk el az 
elemeket egy esetleges elemfolyás 
okozta károk elkerülése érdekében.
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Ha az elemek energiaszintje 
lecsökken, akkor a piros jelzõfény 
elkezd villogni, és a hangszórók 
percenként egyet sípolnak.

Csatlakoztatás konnektorhoz
A hangszórók töltõvel való 
használatához csatlakoztassuk a 
töltõt egy konnektorba, majd a töltõ 
kábelét dugjuk a töltõcsatlakozóba. 
Ha újratölthetõ akkumulátorokat 
helyeztünk az elemtartóba, akkor 
azokat nem tölti a töltõ.

A hangszórók be- vagy 
kikapcsolása

A bekapcsoláshoz nyomjuk le és 
tartsuk lenyomva a 
bekapcsológombot, amíg a kék 
jelzõfény világítani nem kezd.
A kikapcsoláshoz nyomjuk le és 
tartsuk lenyomva a 
bekapcsológombot, amíg a piros 
jelzõfény világítani nem kezd.

A hangszórók csatlakoztatása
A hangszórókat egy kompatibilis 
eszközhöz (például mobiltelefonhoz 
vagy zenelejátszóhoz) Bluetooth 
vezeték nélküli technológiával vagy a 
kapott kábellel csatlakoztathatjuk. 

Párosítás és csatlakoztatás 
Bluetooth vezeték nélküli 
technológiával
A következõ útmutatás mobiltelefonra 
vonatkozik, de az eljárás ugyanaz 
zenelejátszó esetén is, azzal a 
kivétellel, hogy ott nem kell 
megadnunk a Bluetooth-kódot.
1. Gyõzõdjünk meg róla, hogy a 

hangszórók ki vannak kapcsolva, és 
a telefon be van kapcsolva.

2. Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a 
bekapcsológombot, amíg a kék és a 
piros jelzõfény felváltva villogni 
nem kezd.
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3. Kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót 
a telefonon, és keressük meg a 
Bluetooth-eszközöket.

4. Válasszuk ki a hangszórókat a 
megtalált eszközök listájából.

5. Adjuk meg a 0000 Bluetooth-
kódot a párosításhoz, és 
csatlakoztassuk a hangszórókat a 
telefonhoz. Néhány telefonon a 
párosítás után még külön 
csatlakoztatunk kell a 
hangszórókat.

Ha a párosítás sikeres volt, akkor a kék 
jelzõfény ötször felvillan, és a 

hangszórók megjelennek a telefon 
menüjében, ahol a párosított 
Bluetooth-eszközök láthatók.

Csatlakoztatás kábellel
A hangszórókat egy kompatibilis 
eszközhöz a kapott CA-63U kábellel is 
csatlakoztathatjuk.
Ha a hangszórókat egy 3,5 mm-es 
audiocsatlakozót használó eszközhöz 
akarjuk csatlakoztatni, akkor dugjuk 
be a kábelt a hangszórók 
audiobemenetébe, majd az 
audiocsatlakozót az eszközbe.

Alapvetõ használat

A hangerõ beállítása
A hangszórók hangerejének 
beállításához nyomjuk meg valamelyik 
hangerõszabályzó gombot. Ha a 
hangszórók hangereje nagyon 

lecsökkenne elemhasználat mellett, 
cseréljük ki az elemeket.

Zenehallgatás
Zenehallgatáshoz csatlakoztassuk a 
hangszórókat egy kompatibilis 
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eszközhöz, például egy zenelejátszó-
funkcióval rendelkezõ 
mobiltelefonhoz vagy zenelejátszó-
készülékhez.
A zenei funkciók használatához 
csatlakoztassuk a kompatibilis eszközt 
a hangszórókhoz Bluetooth vezeték 
nélküli technológiával. A kompatibilis 
zenelejátszónak támogatnia kell az 
A2DP Bluetooth-profilt. Ha 
kábelkapcsolatot használunk, akkor 
csak a hangszórók hangerejét 
állíthatjuk be; a zene vezérléséhez 
használjuk a zenelejátszó gombjait.
Ha hívást fogadunk vagy 
kezdeményezünk zenehallgatás 
közben, a lejátszás leáll a hívás 
befejezéséig.

Figyelmeztetés: Zenét 
mérsékelt hangerõvel 
hallgassunk. Ha folyamatosan 

nagy hangerõnek tesszük ki magunkat, az 
károsíthatja a hallásunkat.

Zenelejátszáshoz válasszunk egy 
számot a zenelejátszón, és nyomjuk 
meg a Lejátszás/szünet gombot.
A következõ szám választásához 
nyomjuk meg az elõreléptetõ gombot. 
Az elõzõ szám választásához nyomjuk 
meg a visszaléptetõ gombot.
A lejátszás megállításához vagy 
folytatásához nyomjuk meg a 
Lejátszás/szünet gombot. A lejátszás 
leállításához nyomjuk meg és tartsuk 
lenyomva a Lejátszás/szünet gombot.
A hang sztereóhatásának növeléséhez 
gyõzõdjünk meg róla, hogy ez a 
funkció ki van kapcsolva a 
zenelejátszón, majd nyomjuk meg 
sztereóhatásgombot.

Híváskezelés
A hangszórók használhatók a hívások 
kezeléséhez, ha a Bluetooth vezeték 
nélküli technológiát használó 
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kompatibilis telefonhoz 
csatlakoztattuk.
Hívás kezdeményezéséhez használjuk 
a telefont a szokott módon, amikor a 
hangszórók csatlakoztatva vannak a 
telefonhoz. Beszéljünk a hangszóró 
mikrofonja felé.
Ha a telefon támogatja az utolsó szám 
hangszórókkal való újrahívását, akkor 
nyomjuk meg a Hívás/befejezés 
gombot kétszer, amikor nincs hívás 
folyamatban.
Ha a telefon támogatja a 
hangszórókkal való hanghívást, akkor 
nyomjuk meg a Hívás/befejezés 
gombot, amikor nincs hívás 
folyamatban, majd kövessük a telefon 
felhasználói útmutatójában leírtakat.
Hívás fogadásához vagy befejezéséhez 
nyomjuk meg a Hívás/befejezés 
gombot. Ha nem akarjuk fogadni a 
hívást, nyomjuk meg és tartsuk 

lenyomva valamelyik 
hangerõszabályzó gombot.
Egy folyamatban lévõ hívás 
hangszórókról mobiltelefonra történõ 
átadásához nyomjuk meg és lenyomva 
valamelyik hangerõszabályzó gombot. 
Ha vissza akarjuk adni a hívást a 
hangszórókra, akkor nyomjuk meg a 
bekapcsológombot.

A beállítások törlése vagy 
alaphelyzetbe állítása

A beállítások törléséhez kapcsoljuk ki 
a hangszórókat. Nyomjuk le és tartsuk 
lenyomva a hangerõcsökkentõ 
gombot és a bekapcsológombot, amíg 
a lila jelzõfény világítani nem kezd. 
Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a 
hangerõcsökkentõ gombot, amíg a kék 
jelzõfény világítani nem kezd.
Ha alaphelyzetbe akarjuk állítani a 
hangszórókat, mert azok nem 
mûködnek, vegyük ki az elemeket, és 
húzzuk ki a töltõ kábelét.
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Kezelés és karbantartás
A készülék kiemelkedõ színvonalú 
tervezés és kivitelezés eredménye, és 
gondos kezelést igényel. A következõ 
javaslatok segítenek a garancia 
megõrzésében.

• A készüléket tartsuk szárazon. 
A csapadék, a pára és minden egyéb 
folyadék vagy nedvesség 
tartalmazhat az elektronikus 
áramkörökben korróziót elõidézõ 
ásványi anyagokat. Ha a készülék 
nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen 
megszárad.

• A készüléket ne használjuk és ne 
tároljuk poros, piszkos helyen. A por 
károsíthatja a készülék mozgó és 
elektromos alkatrészeit.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg 
helyen. A magas hõmérséklet 
csökkentheti az elektronikus 
alkotóelemek élettartamát, 
károsíthatja az akkumulátort, és 

deformálhatja vagy megolvaszthatja 
a mûanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg 
helyen. A normál hõmérsékletre való 
felmelegedéskor a készülék 
belsejében lecsapódó pára 
károsíthatja az elektronikus 
áramköröket.

• A készüléket ne ejtsük le, ne 
ütögessük és ne rázogassuk. A durva 
bánásmód tönkreteheti az áramköri 
kártyákat és a finommechanikát.

• A készüléket ne tisztítsuk erõs 
vegyszerekkel, illetve oldó- vagy 
mosószerekkel.

• Ne fessük be a készüléket. A festék 
eltömítheti a mozgó alkatrészeket, 
ami a készüléket használhatatlanná 
teheti.

Ha a termék nem mûködne megfelelõen, 
forduljunk a legközelebbi 
márkaszervizhez.


