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Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo 
protizákonné.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit 
rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, 

paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. 
V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich 
provoz.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Microsoft Mobile 
pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý 
zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.
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Začínáme

Informace o zahájení práce s reproduktorem.

Informace o tomto příslušenství
Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 slouží k poslouchání hudby i k obsluze hlasových hovorů 
z telefonu nebo z jiného kompatibilního zařízení. Jediný reproduktor vyplní celou místnost jasným, 
kvalitním zvukem, a když ho položíte na rezonanční plochu, například na stůl, uslyšíte ještě lépe.

Další informace o provozu a bezpečnosti najdete v uživatelské příručce k telefonu nebo k jinému 
zařízení.

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Přečtěte si také 
uživatelskou příručku k zařízením, která k výrobku připojujete.

Tlačítka a části
Seznamte se s tlačítky a částmi reproduktoru.

1 Univerzální tlačítko
2 Kontrolka Bluetooth
3 Kontrolka baterie
4 Oblast NFC
5 Audiokonektor (3,5 mm)
6 Nabíjecí konektor

Povrch tohoto výrobku neobsahuje nikl.

Některé příslušenství uvedené v této uživatelské příručce, například nabíječka, headset nebo datový 
kabel, může být prodáváno samostatně.

Nabíjení reproduktoru
Reproduktor můžete nabíjet kabelem USB připojeným k počítači nebo kompatibilní nabíječkou.
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Před používáním reproduktoru musíte nabít baterii.

1. Připojte kompatibilní kabel USB k počítači nebo kompatibilní nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte konec kabelu s konektorem microUSB do zdířky pro konektor nabíječky v reproduktoru. 
Když je baterie zcela nabitá, změní červená kontrolka barvu na zelenou.
3. Odpojte kabel od reproduktoru a poté od počítače nebo odpojte nabíječku od elektrické zásuvky.

Zapínání reproduktoru
Zapněte reproduktor a zkontrolujte stav baterie.

Na 3 sekundy podržte stisknuté univerzální tlačítko. Když je baterie zcela nabitá, jednou zeleně blikne 
kontrolka baterie. Svítí-li kontrolka baterie oranžově, budete baterii muset brzy dobít. Pokud 
kontrolka rychle červeně bliká, nabijte baterii. Když je baterie téměř vybita, reproduktor opakovaně 
pípá.

Reproduktor se automaticky připojí k poslednímu připojenému zařízení. Pokud jste reproduktor zatím 
nespárovali s žádným zařízením nebo jste párování vymazali, přejde reproduktor do režimu párování.

Pokud se reproduktor nepřipojí do 30 minut, automaticky se vypne.

Vypínání reproduktoru
Podržte stisknuté univerzální tlačítko po dobu přibližně 4 sekund. Reproduktor ukončí všechna 
připojení a vypne se.
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Základy používání

Základní informace o používání reproduktoru.

Párování a připojení
Než začnete reproduktor používat, musíte ho připojit ke kompatibilnímu zařízení.

Reproduktor můžete připojit následujícími způsoby:

• Bluetooth
• NFC
• Standardní zvukový kabel (3,5mm)

Reproduktor můžete spárovat s až 8 zařízeními, ale v jednom okamžiku může být připojen pouze 
k jednomu zařízení.

Pokud připojené zařízení opustí dosah funkce Bluetooth, pokouší se reproduktor 15 minut spojení 
obnovit. Když se zařízení vrátí do oblasti dosahu, reproduktor se automaticky znovu připojí. Po dalších 
15 minut zůstává reproduktor připraven na spojení, poté se vypne.

Spojení Bluetooth
Pomocí technologie Bluetooth se můžete bezdrátově připojovat k jiným kompatibilním zařízením, 
například k mobilním telefonům.

Zařízení nemusejí být v oblasti přímé viditelnosti, ale nesmějí od sebe být dále než 10 metrů. Spojení 
mohou ovlivňovat překážky, například stěny nebo jiná elektronická zařízení.

Toto zařízení splňuje specifikaci Bluetooth Specification 3.0 a podporuje následující profily: Hands-
Free (1.6), Headset (1.2), Advanced Audio Distribution (1.3) a Audio/Video Remote Control (1.5). 
Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Spárování a připojení reproduktoru pomocí funkce Bluetooth
Než začnete reproduktor používat, musíte ho spárovat a připojit ke kompatibilnímu zařízení.
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1. Když je reproduktor vypnut, stiskněte a na 5 sekund podržte stisknuté univerzální tlačítko. Začne 
rychle blikat kontrolka Bluetooth.
2. Zapněte v zařízení funkci Bluetooth, vyhledejte zařízení Bluetooth a vyberte v seznamu 
reproduktor.
3. Pokud to bude třeba, zadejte kód 0000.
Když je reproduktor připojen, pomalu bliká kontrolka Bluetooth.

Při příštím zapnutí se reproduktor automaticky připojí k poslednímu zařízení, ke kterému byl připojen. 
Pro přepnutí na jiné dříve spárované zařízení nejprve v připojeném zařízení ukončete aktivní připojení.

Při ztrátě spojení bliká kontrolka Bluetooth dvakrát rychleji.

Spárování a připojení reproduktoru pomocí funkce NFC
Pokud vaše zařízení podporuje funkci NFC (Near Field Communication), můžete ho s reproduktorem 
snadno spárovat.

Před párováním odemkněte displej telefonu a zkontrolujte, zda je v kompatibilním zařízení zapnuta 
funkce NFC.

Klepněte oblastmi NFC na reproduktoru a na zařízení o sebe. Reproduktor se automaticky připojí 
k zařízení. Když je reproduktor vypnut, před připojením se zapne.

Tip: Chcete-li se znovu připojit k předchozímu spárovanému zařízení, klepněte na sebe oblastmi 
NFC zařízení a reproduktoru. Před novým připojením ukončí reproduktor aktivní připojení.

Chcete-li spojení ukončit, znovu o sebe klepněte oblastmi NFC.

Další informace o funkci NFC najdete v uživatelské příručce k zařízení.

Vymazání párování
Chcete-li vymazat všechna párování a nastavení, vraťte reproduktor do nastavení z výroby.

Zkontrolujte, zda je reproduktor vypnutý.

Podržte stisknuté univerzální tlačítko po dobu více než 8 sekund.
Zeleně a červeně blikne kontrolka baterie a reproduktor se vrátí do režimu párování.

Po vymazání párování musíte reproduktor spárovat, abyste ho mohli znovu používat.
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Pokud chcete po vymazání telefon spárovat se stejným zařízením, vymažte před opakovaným 
párováním také odpovídající párování v druhém zařízení.

Ruční připojení reproduktoru
Pokud vaše zařízení nepodporuje technologii Bluetooth, můžete ho k reproduktoru připojit také 
standardním zvukovým kabelem (3,5mm).

Zkontrolujte, zda je reproduktor zapnut.

Připojte standardní zvukový kabel (3,5mm) do audiokonektoru v reproduktoru a v zařízení.
Když reproduktor připojíte kabelem, automaticky vypne funkci Bluetooth a kontrolka funkce 
Bluetooth trvale svítí.

Když kabel odpojíte, reproduktor funkci Bluetooth zapne a automaticky se připojí k poslednímu 
připojenému zařízení Bluetooth.

Kontrolky
Zajímá vás, co znamenají různé kontrolky na reproduktoru?

Kontrolky baterie:

Jedno dlouhé bliknutí Zapínání a vypínání

Svítí Nabíjení

Nesvítí Baterie je plně nabita

Kontrolka Bluetooth:

Rychlé blikání Párování

Pomalé blikání Připojeno

Opakované dvojité blikání Připojení bylo ztraceno

Svítí Funkce Bluetooth je vypnuta

Volání a přijímání hovorů
Potřebujete přijmout hovor a jste na cestě? Pomocí reproduktoru můžete vyřizovat i telefonní hovory.
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Zkontrolujte, zda je reproduktor zapnut a připojen ke kompatibilnímu zařízení.

1. Chcete-li volat, zavolejte z telefonu.
2. Chcete‑li přijmout nebo ukončit hovor, jednou stiskněte univerzální tlačítko.
3. Pro odmítnutí příchozího hovoru dvakrát rychle stiskněte univerzální tlačítko.

Tip: Pokud používáte reproduktor a hovor je nekvalitní, vypněte v telefonu funkci Wi-Fi.

Poslech hudby
Přes reproduktor můžete naplnit místnost hudbou z telefonu nebo z počítače.

Připojte k reproduktoru telefon nebo jiné kompatibilní zařízení a přehrávejte si ze zařízení oblíbenou 
hudbu.

Tip: Chcete-li si užívat ještě výkonnějšího zvuku, položte reproduktor na rezonanční plochu, 
například na stůl.

Upozornění: Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu 
o přiměřené hlasitosti.

Resetování reproduktoru
Pokud dojde k potížím, může pomoci resetování reproduktoru.

1. Připojte do audiokonektoru v reproduktoru standardní zvukový kabel (3,5mm).
2. Stiskněte a podržte univerzální tlačítko a současně reproduktor kompatibilním nabíjecím kabelem 
připojte k počítači nebo ke kompatibilní nabíječce připojené do elektrické zásuvky.
Při resetování reproduktoru zůstanou zachována párování i ostatní nastavení.
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Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Péče o zařízení
Se zařízením, baterií a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

• Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi 
elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, nechejte ho vyschnout.

• Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
• Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
• Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
• Zařízení neotevírejte.
• Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
• Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným otřesům, netřeste přístrojem ani baterií. Hrubé 

zacházení může zařízení poškodit.
• Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní 
karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte 
bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž 
je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Pokyny k recyklování výrobků Microsoft Mobile najdete na adrese 
www.nokia.com/recycle.

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny 
elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto 
výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte 
u příslušného místního úřadu nebo na adrese www.nokia.com/support. Další informace o ochraně životního prostředí související 
se zařízením najdete na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Informace o baterii a nabíječce
Tento přístroj má vnitřní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii, protože může dojít k poškození 
přístroje.

Společnost Microsoft Mobile může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií nebo nabíječek.

Bezpečnost baterií a nabíječek
Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému 
vybití.

Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost 
baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. 
Neodhazujte je do směsného odpadu.
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Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, 
zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte 
lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte 
působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo 
nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení 
osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, odneste ji před dalším používáním do 
nejbližšího servisního střediska. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Přístroj nenabíjejte při bouřce. Nabíječky 
používejte pouze uvnitř budovy.

Implantované zdravotnické přístroje
Výrobci implantovaných zdravotnických přístrojů k zamezení potenciálního rušení doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem 
a zdravotnickým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců). Osoby s takovými přístroji by:

• Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
• Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
• Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého 
poskytovatele zdravotnické péče.

Autorská práva a další upozornění
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Microsoft Mobile Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek MD-12 je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese www.nokia.com/global/
declaration/declaration-of-conformity.

Dostupnost výrobků se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce. Tento přístroj může 
obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a 
dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti 
informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné 
nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Microsoft Mobile si 
vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Microsoft Mobile ani jakýkoli z jejích poskytovatelů 
licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody 
způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo rozšiřování obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po 
předchozím písemném souhlasu společnosti Microsoft Mobile. Společnost Microsoft Mobile se řídí politikou neustálého vývoje. 
Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez 
předchozího oznámení.

Společnost Microsoft Mobile nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané 
s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním 
aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“.

UPOZORNĚNÍ ÚŘADU FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat následující 
dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, 
včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Další informace najdete na webu transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-
faqs.html. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Microsoft Mobile, mohou způsobit ztrátu 
uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel 
FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto 
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zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiofrekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s pokyny, 
může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při určitém způsobu instalace tato rušení 
neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání, které je možné zjistit 
vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení pomocí některých z následujících 
postupů:

• Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény.
• Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
• O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových / TV přijímačů.

POZNÁMKA: Prohlášení o vystavení záření FCC: Toto zařízení vyhovuje limitům na vystavení záření FCC vyhlášeným pro neřízené 
prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena. Nokia je ochranná známka společnosti Nokia Corporation. Názvy 
výrobků jiných výrobců mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under 
license.
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