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SLOVEN©ÈINA
Glasbena zvoènika Nokia MD-3
Stereo zvoènika MD-3 ponujata odlièno kakovost zvoka, kadar poslu¹ate 
glasbo ali radio z zdru¾ljivim telefonom Nokia ali zvoèno napravo. 
Zvoènika imata na spodnjem delu 3,5-milimetrski stereo zvoèni vtiè.

Pred uporabo zvoènikov natanèno preberite ta priroènik. Preberite tudi 
priroènik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost 
in vzdr¾evanje, ter priroènik za uporabo zdru¾ljive zvoène naprave. 
Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.

Polnilniki
Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. 
Naprava je namenjena uporabi s polnilnikom AC-4.

Opozorilo! Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je dru¾ba 
Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Uporaba kak¹nih 
drugih vrst lahko iznièi garancijo in mo¾nost zamenjave ter 
je lahko nevarna. 
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Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in 
potegnite vtiè, ne kabla.

Priprava za uporabo
Zvoènika lahko napajajo tri baterije vrste AA ali prilo¾eni polnilnik AC-4. 
Polnilnik AC-4 ne polni baterij. Èe se odloèite za baterije, vam 
priporoèamo alkalne.

Baterije vstavite tako, da pritisnete zatièa in odprete pokrovèek za baterije 
na hrbtni strani zvoènikov, vstavite baterije, kot je oznaèeno v prostoru 
zanje, in potisnete pokrovèek nazaj na njegovo mesto. Èe zvoènikov dalj 
èasa ne boste uporabljali, odstranite baterije, da se naprava, èe bi baterije 
pu¹èale, ne bi po¹kodovala.

Èe ¾elite zvoènika uporabljati s polnilnikom AC-4, prikljuèite polnilnik 
v elektrièno vtiènico, njegov kabel pa pove¾ite s prikljuèkom na zadnji 
strani zvoènikov.
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Uporaba zvoènikov
Zvoènika pove¾ete s telefonom ali zvoèno napravo tako, da kabel 
zvoènikov prikljuèite v ustrezni prikljuèek na napravi. Zvoènika lahko 
uporabljate z zdru¾ljivimi adapterji znamke Nokia. Èe ju ¾elite uporabljati 
z adapterjem Nokia, priklopite adapter na napravo, kabel zvoènikov pa na 
adapter.

Zvoènika vkljuèite ali izkljuèite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop na 
vrhu. Ko sta vkljuèena, sveti luèka zeleno.

Glasnost nastavite z drsnim gumbom na vrhu zvoènikov. Èe postane zvok 
pretih, ko zvoènika napajajo baterije, jih zamenjajte.

Nega in vzdr¾evanje
Va¹a naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo 
ravnati skrbno. Z upo¹tevanjem spodnjih predlogov boste la¾je za¹èitili 
garancijo svoje naprave.
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• 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 gibljivi in elektronski deli se lahko po¹kodujejo.

• Naprave ne hranite na vroèini. Visoke temperature lahko skraj¹ajo 
¾ivljenjsko dobo elektronskih naprav, po¹kodujejo baterije in 
deformirajo 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.

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

pravilno delovanje.

Èe izdelek ne deluje pravilno, ga odnesite v popravilo v najbli¾ji 
poobla¹èeni servis.

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION, izjavlja, da je ta izdelek MD-3 skladen z bistvenimi 
zahtevami in drugimi ustreznimi doloèbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo 
izjave o skladnosti najdete na naslovu 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
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Odstranjevanje 
Simbol preèrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na 
ovojnini vas opominja, da morajo biti na obmoèju Evropske unije 
neuporabni elektrièni in elektronski izdelki, baterije in 
akumulatorji odvr¾eni na posebno zbirali¹èe odpadkov. Teh 
izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke.

Odnesite jih na zbirali¹èe, da prepreèite morebitne ¹kodljive posledice 
nenadziranega odlaganja odpadkov za okolje ali zdravje ljudi ter 
spodbudite sonaravno vnovièno uporabo materialnih virov. Informacije o 
zbiranju so na voljo pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, zdru¾enjih 
za spodbujanje dru¾bene odgovornosti proizvajalcev ali najbli¾jem 
zastopniku dru¾be Nokia. Veè lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka 
ali informacijah za posamezne dr¾ave na spletnem mestu www.nokia.com.
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Nokia in Nokia Connecting People sta za¹èiteni blagovni znamki dru¾be 
Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo 
biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.


