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Úvod
Pomocou minireproduktora Nokia MD-11 môžete počúvať hudbu z kompatibilného
mobilného zariadenia alebo prehrávača hudby a užívať si vysokokvalitný zvuk.
Stereozvuk dosiahnete pripojením druhého reproduktora MD-11. Reproduktor má
štandardný 3,5mm audiokonektor. Kábel reproduktora slúži aj ako anténa FM rádia.

Výstraha:
Tento výrobok obsahuje malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Súčasti

Reproduktor sa skladá z týchto súčastí: vlastný reproduktor (1), vypínač (2), indikátor
(3), zdierka pre 3,5mm audiokonektor (4), kábel reproduktora s audiokonektorom (5),
kryt priestoru pre uloženie batérií a navíjanie kábla (6).

Vloženie batérií
1 Kryt priestoru pre uloženie batérií otvoríte tak, že odviniete kábel reproduktora

a potiahnete zarážku v smere šípky.
2 Vložte tri batérie typu AAA do priestoru pre batérie.
3 Zatvorte kryt priestoru pre uloženie batérií tak, že ho zarovnáte s káblom

reproduktora a zatlačíte ho na miesto.

Ak reproduktor dlhší čas nepoužívate, batérie z neho vyberte, aby sa nepoškodil
následkom vytečenia elektrolytu.
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Používanie reproduktora
Pripojenie reproduktora
1 Vytiahnite audiokonektor z drážky na spodnej strane reproduktora a odviňte kábel

reproduktora.
2 Zasuňte audiokonektor do zdierky na zariadení Nokia alebo inom kompatibilnom

zariadení so štandardnou zdierkou pre 3,5mm konektor. Ak má zariadenie Nokia
zdierku pre 2,5mm AV konektor Nokia, použite vhodný adaptér.

Počúvanie hudby
1 Stlačte vypínač. Keď je reproduktor zapnutý, indikátor svieti.
2 Pri prehrávaní zvuku použite ovládače hlasitosti zariadenia. Keď sú batérie takmer

vybité, znie pravidelné pípanie.

Výstraha:
Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Hudbu počúvajte na
primeranej úrovni hlasitosti.

Počúvanie so stereozvukom
Pripojte druhý reproduktor MD-11 k zdierke reproduktora, ktorý je pripojený k
zariadeniu, a oba reproduktory zapnite.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie
Starostlivosť o vaše zariadenie
So zariadením, batériou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky
záruky.

• Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú
koróziu elektronických obvodov. Keď sa vaše zariadenie zamočí, vyberte batériu a nechajte zariadenie úplne vysušiť.

• Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých
súčastí a elektroniky.

• Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti zariadenia,
poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.

• Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho
vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.

• Nepokúšajte sa zariadenie otvoriť.
• Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku

rádiofrekvenčných zariadení.
• Nenechajte zariadenie spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s

obvodmi a mechaniku.
• Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
• Prístroj nefarbite. Farba môže zaniesť pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
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Recyklovanie
Použité elektronické výrobky, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispejete
k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o
produkte a spôsobe recyklácie produktov Nokia na stránke www.nokia.com/werecycle alebo prostredníctvom mobilného
zariadenia na stránke nokia.mobi/werecycle.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a
elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto
opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o
environmentálnych vlastnostiach zariadenia nájdete na webovej adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.
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