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IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izja
HS-20 ustreza zahtevam direktive Sveta 1999/5/ES. 
skladnosti najdete na spletnem naslovu 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_confo

Simbol preèrtanega smetnjaka pomeni, da m
Evropske unije neuporaben izdelek zavr¾en 
zbirali¹èe odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzit
gospodinjske odpadke.

Copyright © 2005 Nokia. Vse pravice pridr¾ane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmno¾eva
distribuirati ali shranjevati v kakr¹ni koli obliki brez p
dovoljenja dru¾be Nokia.
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na imena njihovih 

je pravico do 
m dokumentu, brez 

sti za kakr¹no koli 
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 to, kar zahteva 
dokumenta nobenih 
mejeno na izrecna 
. Nokia si pridr¾uje 
 umika kadar koli in 
Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so za¹èi
znamke dru¾be Nokia Corporation. Drugi izdelki in im
omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagov
lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridr¾u
sprememb in izbolj¹av vseh izdelkov, ki so opisani v te
predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovorno
izgubo podatkov ali dohodka ali kakr¹no koli posebn
posledièno ali posredno ¹kodo, ki bi nastala na kakr¹

Vsebina tega dokumenta je "tak¹na, kot je". Razen za
zakon, ni za natanènost, zanesljivost ali vsebino tega 
jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vkljuèno, a ne o
jamstva za prodajo in pripravnost za doloèen namen
pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega
brez predhodnega obvestila.
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oznimi predpisi. 

 privlaèijo kovinske 
tnih kartic in drugih 
shranjeni podatki 

vstavite v vtiènico 
 prikljuèek Pop-Port 
ravljene na uporabo.
Razpolo¾ljivost doloèenih izdelkov se lahko spreminja
preverite pri najbli¾jem poobla¹èenem prodajalcu izd

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje dobrine, tehnologijo ali pro
je bila izvo¾ena iz ZDA in drugih dr¾av v skladu z izv
Protipravno odstopanje je prepovedano.

Opomba: Deli slu¹alke so magnetni, zato
snovi. V bli¾ino slu¹alk ne polagajte kredi
magnetnih medijev, ker se lahko na njih 
zbri¹ejo.

Hitri zaèetek
Vtiè slu¹alk (glejte del 1 na zaèetku tega priroènika) 
slu¹alk (del 10). Vtiè Pop-PortTM (del 11) priklopite na v
na svojem zdru¾ljivem telefonu. Slu¹alke so zdaj prip



SLOVEN©ÈINA

na zaznavanje 
, kadar bi to lahko 
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ljate klice kot 
napravi.

 dr¾ite tipko za 
 priroèniku za 
Opozorilo: Uporaba slu¹alk lahko vpliva 
zvokov iz okolice. Slu¹alk ne uporabljajte
ogrozilo va¹o varnost. 

Nastavljanje glasnosti slu¹alk
Za nastavljanje glasnosti pritisnite eno stran tipke za
glasnosti (del 2) na strani naprave. Èe ¾elite hitro sp
tipko dr¾ite dalj èasa.

Upravljanje klicev
Ko so slu¹alke povezane  s telefonom, lahko vzpostav
obièajno. Med klicem govorite v mikrofon (del 9) na 

Èe va¹ telefon podpira glasovno klicanje, pritisnite in
klicanje (del 4), potem pa nadaljujte, kot je opisano v
uporabo telefona.
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Èe ¾elite sprejeti dohodni klic, pritisnite tipko za klica
tipke telefona. Èe ¾elite zavrniti dohodni klic, dvakra
klicanje.

Èe ¾elite klic konèati, pritisnite tipko za klicanje ali p
telefona.

Poslu¹anje glasbe
Slu¹alke lahko uporabite za poslu¹anje glasbe v zdru

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

Skladbo predvajate tako, da jo izberete v predvajalni
in pritisnete tipko za predvajanje/pavzo (del 5). Podr
v priroèniku za uporabo telefona.

Naslednjo skladbo izberete s pritiskom na tipko za pr
(del 7). Prej¹njo skladbo izberete s pritiskom na tipko
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skladbe, za dalj èasa 

nite tipko za 

vitev (del 6).

dio v telefonu. 
na.

e tipko za previjanje 

lo za zaklepanje 
panje tipk 
(del 8). Èe ¾elite med predvajanjem hitro spreminjati 
pritisnite eno od obeh tipk.

Èe ¾elite predvajanje prekiniti ali zaèeti znova, pritis
predvajanje/pavzo.

Èe ¾elite ustaviti predvajanje, pritisnite tipko za usta

Poslu¹anje radia
Èe ¾elite poslu¹ati UKV-radio, za¾enite funkcijo za ra
Podrobnosti preberite v priroèniku za uporabo telefo

Shranjeno postajo poi¹èete tako, da veèkrat pritisnet
naprej ali nazaj.

Zaklepanje in odklepanje tipk
Za zaklepanje vseh tipk razen klicne premaknite stika
(del 3) na strani naprave proti napisu Nokia. Za odkle
premaknite stikalo za zaklepanje v nasprotno smer.
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Nega in vzdr¾evanje
Va¹a naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike ko
treba z njo ravnati skrbno. Z upo¹tevanjem spodnjih p
ohranili garancijo svoje naprave.

• Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.

• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vl
lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzroèajo
elektronskih vezij. Èe napravo kljub vsemu zmoè
povsem posu¹iti.

• 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
deformirajo nekatere vrste plastike.
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vilo v najbli¾ji 
• Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato
temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga
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 slu¹alke ne delujejo pravilno, jih odnesite v popra
poobla¹èeni servis.


