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SLOVENÈINA
Reproduktory Nokia MD-3
Tieto stereo reproduktory MD-3 ponúkajú vysokú kvalitu zvuku pri 
poèúvaní hudby alebo rádia vo va¹om kompatibilnom telefóne Nokia 
alebo audio zariadení. Reproduktory sú vybavené 3,5 mm audio vstupným 
konektorom (umiestnenom na podstavci reproduktorov).

Skôr ne¾ zaènete reproduktory pou¾íva», pozorne si preèítajte tento návod 
na pou¾itie. Preèítajte si aj návod na pou¾itie svojho telefónu, v ktorom sa 
nachádzajú dôle¾ité informácie o bezpeènosti a údr¾be, ako aj návod na 
pou¾itie kompatibilného audio zariadenia. V¹etky súèasti príslu¹enstva a 
doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Nabíjaèky
Skontrolujte si èíslo modelu ka¾dej nabíjaèky, kým ju pou¾ijete s týmto 
prístrojom. Tento prístroj je urèený pre pou¾ívanie s napájaním z nabíjaèky 
AC-4.
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Výstraha: Pou¾ívajte výluène nabíjaèky, schválené 
spoloènos»ou Nokia pre tento konkrétny doplnok. Pri pou¾ití 
akýchkoåvek iných typov mô¾u strati» platnos» v¹etky 
povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpeèenstvu. 

Keï odpájate sie»ovú ¹núru akéhokoåvek doplnku, uchopte a »ahajte 
zástrèku, nie ¹núru.

Nastavenie pre pou¾ívanie
Reproduktory sa mô¾u napája» tromi batériami AA, alebo dodávanou 
napájaèkou AC-4. Berte do úvahy, ¾e napájaèka AC-4 nenabíja batérie. 
Ak pou¾ívate batérie, odporúèame pou¾i» alkalické batérie.

Pri prevádzke s batériami, na ich nain¹talovanie otvorte kryt batérií na 
zadnej strane reproduktorov stlaèením dvoch príchytiek, umiestnite 
batérie do priehradky, ako je to znázornené a zavrite kryt zatlaèením na 
miesto. Ak reproduktory dlh¹í èas nepou¾ívate, batérie z nich vyberte, aby 
nedo¹lo k po¹kodeniu reproduktorov elektrolytom presakujúcim z batérií.
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Pri prevádzke s napájaèkou AC-4, pripojte napájaèku do zásuvky v stene 
a pripojte kábel do konektora na zadnej strane reproduktorov. 

Pou¾ívanie reproduktorov
Reproduktory pripojíte k telefónu alebo audiozariadeniu zapojením kábla 
reproduktorov do príslu¹ného konektora na zariadení. Reproduktory sa 
mô¾u pou¾íva» s kompatibilnými adaptérmi Nokia. Aby ste mohli pou¾íva» 
reproduktory s adaptérom Nokia, pripojte adaptér k zariadeniu a kábel 
reproduktora k adaptéru.

Na zapnutie alebo vypnutie reproduktorov stlaète vypínaè umiestnený na 
vrchu reproduktorov. Ak sú reproduktory zapnuté, rozsvieti sa zelený 
indikátor.

Na nastavenie hlasitosti pou¾ite posuvný ovládaè hlasitosti na vrchu 
reproduktorov. Pri nadmernom poklese hlasitosti pri prevádzke s 
batériami, vymeòte batérie.
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Starostlivos» a údr¾ba
Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je 
treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúèania 
vám pomô¾u dodr¾a» podmienky záruky.

• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, vlhkos», najrôznej¹ie tekutiny a 
kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu 
elektronických obvodov. Keï sa vá¹ prístroj zamoèí, nechajte ho 
úplne vysu¹i».

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj v pra¹nom a ¹pinavom 
prostredí. Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu jeho pohyblivých súèastí a 
elektroniky.

• Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty 
mô¾e dôjs» ku skráteniu ¾ivotnosti elektronických zariadení, 
po¹kodeniu batérií a deformácii èi roztaveniu niektorých plastov.
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• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keï sa prístroj zohreje 

na svoju normálnu teplotu, mô¾e sa v jeho vnútri vytvori» vlhkos» a 
po¹kodi» dosky s elektronickými obvodmi.

• Nenechajte prístroj spadnú», neudierajte a netraste ním. Hrubým 
zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» vnútorné dosky s obvodmi a jemnú 
mechaniku.

• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte agresívne chemikálie, èistièe 
obsahujúce rozpú¹»adlá, ani silné saponáty.

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti prístroja a 
znemo¾ni» jeho správne fungovanie.

Ak výrobok nepracuje správne, zverte ho najbli¾¹iemu autorizovanému 
servisnému stredisku.
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VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION, týmto vyhlasuje, ¾e MD-3 spµòa základné 
po¾iadavky a v¹etky príslu¹né ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Kópiu 
vyhlásenia o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Likvidácia  
Symbol pre¹krtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, 
v literatúre alebo balení znamená, ¾e v Európskej únii je treba 
v¹etky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory 
po skonèení ich ¾ivotnosti odnies» na osobitnú skládku.  
Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho 
odpadu.
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Vrátením výrobkov na osobitnú skládku zabránite mo¾nému po¹kodeniu 
¾ivotného prostredia alebo åudského zdravia spôsobenému 
nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporíte udr¾ateåné opätovné 
vyu¾ívanie materiálových zdrojov. Informácie o zbere odpadu sú k 
dispozícii od predajcu výrobku, miestnych úradov zodpovedných za 
likvidáciu odpadu, národných organizácií kontrolujúcich výrobcov alebo 
miestneho obchodného zástupcu spoloènosti Nokia. Ïal¹ie informácie 
nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach 
www.nokia.com.
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