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Úvod
S minireproduktorem Nokia MD-11 můžete poslouchat svou oblíbenou hudbu z
kompatibilního mobilního přístroje nebo hudebního přehrávače a užívat si jejich vysoce
kvalitního zvuku. Můžete také připojit druhý reproduktor MD-11 a získáte stereofonní
zvuk. Reproduktor má standardní 3,5mm zvukový konektor. Kabel reproduktoru slouží
také jako anténa FM rádia.

Upozornění:
Tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Součásti

Reproduktor se skládá z následujících součástí: vlastní reproduktor (1), vypínač (2),
kontrolka (3), zdířka pro 3,5mm zvukový konektor (4), kabel reproduktoru se zvukovým
konektorem (5), kryt baterie a navíjení pro kabel (6).

Vložení baterií
1 Chcete-li otevřít kryt baterie, odviňte kabel reproduktoru a zatáhněte za výstupek

ve směru šipky.
2 Do prostoru pro baterie vložte tři baterie AAA.
3 Chcete-li kryt baterie zavřít, zarovnejte ho s kabelem reproduktoru a zatlačte kryt

na místo.

Pokud nebudete reproduktor delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo
k poškození únikem kapaliny z baterií.
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Používání reproduktoru
Připojení reproduktoru
1 Vyjměte zvukový konektor z drážky v zadní části reproduktoru a odviňte kabel

reproduktoru.
2 Připojte konektor do zdířky v přístroji Nokia nebo v jiném kompatibilním přístroji

se standardním 3,5mm zvukovým konektorem. Pokud máte v přístroji 2,5mm AV
konektor Nokia, použijte vhodný adaptér.

Poslech hudby
1 Stiskněte vypínač. Když je reproduktor zapnutý, svítí kontrolka.
2 Přehrávejte zvuk a používejte ovládání hlasitosti na přístroji. Když jsou baterie

téměř vybité, zazní pípnutí.

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

Poslech sterea
Do konektoru v reproduktoru, který je připojen k přístroji, připojte druhý reproduktor
MD-11 a zapněte oba reproduktory.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace
Péče o přístroj
S přístrojem, baterií a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

• Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi
elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.

• Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých
součástí a elektronických součástek.

• Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit
baterii a deformovat či roztavit plasty.

• Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit
elektronické obvody.

• Nepokoušejte se přístroj otevřít.
• Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
• Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit

vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
• Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
• Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
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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. Informace o životním
prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/werecycle nebo při
přístupu z mobilního přístroje na stránce nokia.mobi/werecycle.

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že
všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného
sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace
o ochraně životního prostředí související s přístrojem najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Copyright a další upozornění

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Nokia Corporation.
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