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IZJAVA O SKLADNOSTI
Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, 
da izdelek LPS-4 ustreza zahtevam Direktive Sveta 1999/5/ES. 
Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Simbol preèrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na obmoèju Evropske unije neuporaben izdelek zavr¾en na posebno zbirali¹èe 
odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke.

© 2002–2006 Nokia. Vse pravice pridr¾ane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmno¾evati, prena¹ati, distribuirati ali shranjevati v kakr¹ni koli obliki brez predhodnega pisnega 
dovoljenja dru¾be Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so za¹èitene blagovne znamke dru¾be Nokia Corporation.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridr¾uje pravico do sprememb in izbolj¹av vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez 
predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakr¹no koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakr¹no koli posebno, nakljuèno, 
posledièno ali posredno ¹kodo, ki bi nastala na kakr¹en koli naèin.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "tak¹na, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natanènost, zanesljivost ali vsebino tega 
dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vkljuèno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za doloèen 
namen. Nokia si pridr¾uje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbli¾jem prodajalcu izdelkov Nokia. 

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.



Izvozne omejitve
Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih dr¾av. 
Protipravno odstopanje je prepovedano.
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1. Splo¹no

Komplet za slu¹ni aparat LPS-4 je bil razvit za olaj¹anje uporabe zdru¾ljivega mobilnega telefona Nokia skupaj 
s slu¹nim aparatom s tuljavo T.

Ko uporabljate komplet za slu¹ni aparat, lahko govorite neposredno v vgrajeni mikrofon. Telefona vam ni treba 
dr¾ati ob u¹esu, lahko ga nosite v torbici, z zaponko za pas ali uporabite drugo dodatno opremo. Za komplet za 
slu¹ni aparat ne potrebujete dodatnih baterij.

Delovanje naprave temelji na indukcijski tehnologiji, ki se uporablja na javnih mestih: zanèni sistem brez¾ièno 
oddaja zvok, ki ga sprejema tuljava slu¹nega aparata, nastavljena na T-naèin delovanja.

Naprava, opisana v tem priroèniku, je zdru¾ljiva z mobilnimi telefoni, ki imajo prikljuèek Pop-Port™, na primer 
z modeloma Nokia 6681 in Nokia 6682.

Komplet lahko z uporabo izhodnega zvoènega prikljuèka priklopite tudi na zvoèni procesor zdru¾ljivega 
pol¾kovega vsadka.

Pred uporabo kompleta za slu¹ni aparat natanèno preberite ta priroènik za uporabo. Preberite tudi priroènik za 
uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdr¾evanje. Komplet hranite nedosegljivega 
otrokom.

Veè informacij o kompletih za uporabnike slu¹nih aparatov ter o drugih re¹itvah za ljudi s posebnimi potrebami 
boste na¹li na spletnem mestu http://www.nokiaaccessibility.com/.
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2. Uporaba kompleta

■ Klicanje in sprejemanje klicev
1. Zanko si obesite okrog vratu in prikljuèite vtiè v ustrezno vtiènico. 

2. Vtiè Pop-Port prikljuèite na spodnjo stran telefona. Telefon prika¾e naslednji 
simbol: 

3. Slu¹ni aparat preklopite na naèin T ali MT.
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4. Klic sprejmete ali konèate tako, da pritisnete tipko za sprejem klica na napravi 
ali uporabite tipke telefona. Klièete lahko kot navadno (glejte priroènik za 
uporabo telefona).

Opombe
• Ni treba, da je ¾ica z vtièem Pop-Port ves èas prikljuèena na telefon. Prikljuèite jo lahko 

samo takrat, ko ¾elite klicati ali sprejeti klic.

• Èe je slu¹ni aparat v naèinu T ali MT, telefon in komplet pa sta povezana, ob dohodnem klicu zazvonita 
obe napravi.

• Glasnost kompleta nastavljate s tipkama za glasnost na telefonu. Glasnost imejte navadno nastavljeno na 
nizko vrednost, ki vam ¹e omogoèa, da razloèno sli¹ite svoj glas. Èe je povezava slaba ali èe ste v hrupnem 
okolju, poveèajte glasnost tako, da bo sogovornikov glas glasnej¹i od hrupa.

■ Povezovanje kompleta z zunanjimi napravami
Komplet lahko prikljuèite na zdru¾ljiv zvoèni procesor pol¾kovega vsadka ali na zvoèni vhod 
slu¹nega aparata. Informacije o zdru¾ljivosti z va¹im pol¾kovim vsadkom ali slu¹nim 
aparatom, ustrezni povezovalni kabel in navodila za uporabo kabla lahko dobite pri akustiku 
za slu¹ne pripomoèke. 

Vtiè zunanje naprave prikljuèite na izhodni zvoèni prikljuèek, oznaèen s simbolom , na 
desni strani kompleta.
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3. Tehnièni podatki

Zunanji zvoèni izhod:
• 3,5-milimetrski prikljuèek

• Omogoèa priklop na zvoèni vhod zdru¾ljivega slu¹nega aparata ali zdru¾ljivega zvoènega procesorja 
pol¾kovega vsadka

• Impedanca: >1 kΩ @ 1 kHz (nazivna moè 2,2 kΩ @1 kHz)

• Znaèilna napetost izhodnega signala: 0,5–10 mV rms

• Simbol: 

Komplet lahko prikljuèite na zdru¾ljiv zvoèni procesor, ki ima ustrezen kabel s 3,5-milimetrskim stereo ali mono 
vtièem. Komplet bo v vsakem primeru predvajal mono zvok.

Zunanji zvoèni vhod:
• Ta funkcija ni na voljo.

• Simbol: 
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Nega in vzdr¾evanje

Va¹a naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upo¹tevanjem spodnjih predlogov boste 
la¾je ohranili garancijo svoje naprave.

• Napravo hranite nedosegljivo otrokom.

• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekoèine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzroèajo 
korozijo elektronskih vezij. Èe napravo kljub vsemu nehote zmoèite, jo morate povsem posu¹iti.

• Ne uporabljajte in ne hranite naprave v pra¹nem ali umazanem okolju. Njeni elektronski deli bi se lahko po¹kodovali.

• Naprave ne hranite na vroèini. Visoke temperature lahko skraj¹ajo ¾ivljenjsko dobo elektronskih naprav in po¹kodujejo 
nekatere vrste plastike.

• Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na obièajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, 
ki lahko po¹koduje elektronska vezja.

• Naprave ne sku¹ajte odpreti.

• Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko po¹koduje notranja elektronska vezja in fine 
mehanske dele. 

• Za èi¹èenje ne uporabljajte kemikalij, èistil ali moènih detergentov. 

• Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreèi pravilno delovanje.

Èe naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbli¾ji poobla¹èeni servis.


