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ginal Accessories 
ru¾be 

 MD-8 lahko 
em telefonu ali 
oènika imata 
voènikov se 
© 2008 Nokia. Vse pravice pridr¾ane.

Nokia, Nokia Connecting people in logotip Nokia Ori
so blagovne znamke ali za¹èitene blagovne znamke d
Nokia Corporation.

Uvod
Èestitamo vam ob nakupu. Z mini zvoènikoma Nokia
poslu¹ate glasbo, ki se predvaja v zdru¾ljivem mobiln
glasbeni napravi, in u¾ivate v kakovostnem zvoku. Zv
standardni 3,5-milimetrski zvoèni prikljuèek. Kabel z
uporablja tudi kot antena za UKV-radio.
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nik. Preberite tudi 
jem so pomembne 

segljive otrokom.

riroènika: luèko (1), 
tièem (4), tipko za 
k za odpiranje 

kovinske predmete. 
rugih magnetnih 
na njih.
Pred uporabo zvoènikov natanèno preberite ta priroè
priroènik za napravo, ki jo boste povezali z njima. V n
informacije o varnosti in vzdr¾evanju.

Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedo

Deli naprave
Zvoènika vsebujeta dele, prikazane na zaèetku tega p
zvoènika (2), pokrovèek baterij (3), kabel z zvoènim v
vklop/izklop (5), prostor za navitje kabla (6) in zavihe
pokrovèka baterij (7).

Deli zvoènikov so magnetni, zato utegnejo privlaèiti 
V bli¾ino zvoènikov ne polagajte kreditnih kartic in d
medijev, ker se lahko zbri¹ejo informacije, shranjene 
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 samo alkalne 
ete pri zavihku. 
okrovèek baterij 
odili na zvoènikih in 

gnete baterije 

te baterije, da se 

v in odvijte kabel.

etrski AV-prikljuèek 
om ali 
Vstavljanje baterij
Zvoènika napajajo tri baterije vrste AAA. Uporabljajte
baterije. Pokrovèek baterij odprete tako, da ga dvign
Vstavite baterije, kot je oznaèeno v razdelku zanje. P
zaprete tako, da vstavite zatièa na njem v ustrezni v
pritisnete pokrovèek na zvoènika, da se zaskoèi. 

Baterije odstranite tako, da odprete pokrovèek in dvi
iz predela zanje.

Èe zvoènikov dalj èasa ne boste uporabljali, odstrani
naprava ne bi po¹kodovala, èe bi pu¹èale.

Uporaba zvoènikov
Dvignite zvoèni vtiè iz re¾e na hrbtni strani zvoèniko

Zvoènika z zdru¾ljivo napravo Nokia, ki ima 3,5-milim
Nokia, ali z zdru¾ljivo napravo (na primer raèunalnik
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trski zvoèni 
ikljuèek na napravi.

etrski AV-prikljuèek 
zni adapter (èe je 

klop na desno. 
nete tipko za vklop/

¹ate glasbo tako, 

i. Èe postane zvok 

glasnosti. 
snosti lahko 
predvajalnikom glasbe), ki ima standardni 3,5-milime
prikljuèek, pove¾ete tako, da vstavite zvoèni vtiè v pr

Zvoènika z zdru¾ljivo napravo Nokia, ki ima 2,5-milim
Nokia, pove¾ete tako, da na napravo priklopite ustre
prilo¾en), zvoèni vtiè pa na adapter.

Zvoènika vklopite tako, da potisnete tipko za vklop/iz
Pri¾ge se bela luèka. Zvoènika izklopite tako, da potis
izklop na levo. Luèka ugasne.

Ko sta zvoènika povezana z zdru¾ljivo napravo, poslu
da za¾enete predvajanje v napravi.

Glasnost nastavljate z ustreznima tipkama na naprav
pretih, zamenjajte baterije v zvoènikih.

Opozorilo: Glasbo poslu¹ajte pri zmerni 
Dolgotrajnej¹a izpostavljenost moèni gla
po¹koduje va¹ sluh.
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bel in vstavite 

o je treba z njo 
, boste la¾je za¹èitili 

aga in vse tekoèine 
 korozijo 

dstranite baterije in 
e znova namestite.

 ali umazanem 
po¹kodujejo.

re lahko skraj¹ajo 
jo baterije in 
Èe morate zvoènika kam nesti, ju izklopite, navijte ka
zvoèni vtiè v re¾o v prostoru za navitje kabla.

Nega in vzdr¾evanje
Va¹a naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zat
skrbno ravnati. Èe boste upo¹tevali spodnje predloge
garancijo svoje naprave.

• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vl
lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzroèajo
elektronskih vezij. Èe se naprava zmoèi, iz nje o
pustite, da se popolnoma posu¹i, preden baterij

• Ne uporabljajte in ne hranite naprave v pra¹nem
okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko 

• Naprave ne hranite na vroèini. Visoke temperatu
¾ivljenjsko dobo elektronskih naprav, po¹koduje
izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike.
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to segreje na 
ere vlaga, ki lahko 

avnanje lahko 
hanske dele.

oènih detergentov.

ele in prepreèi 

 na najbli¾ji 

 dokumentaciji ali 
bni elektrièni in 
zavr¾eni na posebno 
pski uniji in drugod, 
• Naprave ne hranite na mrazu. Ko se naprava na
obièajno temperaturo, se v njeni notranjosti nab
po¹koduje elektronska vezja.

• Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo r
po¹koduje notranja elektronska vezja in fine me

• Za èi¹èenje ne uporabljajte kemikalij, èistil ali m

• Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive d
pravilno delovanje.

Èe izdelek ne deluje pravilno, ga odnesite v popravilo
poobla¹èeni servis.

Odstranjevanje 
Simbol preèrtanega smetnjaka na izdelku, v
na ovojnini pomeni, da morajo biti neupora
elektronski izdelki, baterije in akumulatorji 
zbirali¹èe odpadkov. Ta zahteva velja v Evro
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Teh izdelkov ne 

ledice 
naravno ponovno 
ahko dobite pri 
spodbujanje 
astopniku dru¾be 
stranitev 
 posamezne dr¾ave 
kjer so na voljo sistemi loèenega zbiranja odpadkov. 
zavrzite med navadne gospodinjske odpadke.

Odnesite jih na zbirali¹èe, da prepreèite ¹kodljive pos
nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudite so
uporabo materialnih virov. Podrobnej¹e informacije l
prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, zdru¾enjih za 
dru¾bene odgovornosti proizvajalcev ali najbli¾jem z
Nokia. Okoljsko deklaracijo izdelka ali navodila za od
neuporabnega izdelka lahko preberete v razdelkih za
na spletnem mestu www.nokia.com.


