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ÈESKY
Minireproduktory Nokia MD-4
Tyto kompaktní stereo reproduktory nabízejí vysokou kvalitu poslechu 
hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio 
zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo audio konektor.

Pøed pou¾itím reproduktorù se peèlivì seznamte s touto u¾ivatelskou 
pøíruèkou. Pøeètìte si rovnì¾ u¾ivatelskou pøíruèku k telefonu, ve které 
jsou uvedeny dùle¾ité bezpeènostní informace a pokyny k údr¾bì, 
a pøíruèku ke kompatibilnímu audio zaøízení. Ukládejte ve¹kerá 
pøíslu¹enství mimo dosah malých dìtí.

Instalace baterií
Reproduktory jsou napájeny ètyømi bateriemi AAA. Doporuèujeme 
alkalické baterie. Pøi instalaci párù baterií odsuòte kryt prostoru pro 
baterie na vnìj¹í stranì jednotlivých reproduktorù ve smìru ¹ipek, vlo¾te 
baterie podle nákresu v prostoru pro baterie a zavøete kryt prostoru pro 
baterie zasunutím v opaèném smìru. Pokud reproduktory na del¹í dobu 
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nepou¾íváte, vyjmìte z nich baterie, aby nedo¹lo k po¹kození 
reproduktorù vyteèením baterií.

Pou¾ití reproduktorù
Reproduktory mù¾ete pou¾ívat buï pøihnuté k sobì, nebo od sebe 
(napøíklad sklopené do tvaru V). Po sklopení se dají reproduktory 
pohodlnì pøená¹et. Reproduktory je mo¾né odklonit a¾ do úhlu pøibli¾nì 
180 stupòù. Nepokou¹ejte se reproduktory silou rozevøít více.

Chcete-li reproduktory pøipojit k telefonu nebo audio zaøízení, pøipojte 
kabel od reproduktorù do zdíøky pro konektor v zaøízení. Reproduktory je 
mo¾né pou¾ívat s kompatibilními adaptéry Nokia. Chcete-li pou¾ívat 
reproduktory s adaptérem Nokia, pøipojte adaptér k pøístroji a kabel 
reproduktorù k adaptéru.

Reproduktory zapnete posunutím vypínaèe umístìného mezi 
rozevøenými reproduktory, naproti konci s pantem. Rozsvítí se zelená 
kontrolka. Reproduktory vypnete pøesunutím vypínaèe v opaèném smìru 
nebo sklopením reproduktorù do zavøené polohy. Kontrolka zhasne.
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Hlasitost nastavujte z audio zaøízení. Je-li hlasitost z reproduktorù pøíli¹ 
nízká, vymìòte baterie. 

Chcete-li reproduktory pøená¹et, sklopte je a vlo¾te je do dodané bra¹ny. 

Péèe a údr¾ba
Tento pøístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. 
Proto je tøeba o nìj peèovat. Následující doporuèení vám pomohou 
ochránit va¹e nároky ze záruk.

• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin 
mohou obsahovat minerály, které zpùsobují korozi elektronických 
obvodù. Je-li pøístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj v pra¹ném a zneèi¹tìném 
prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození jeho pohyblivých souèástí 
a elektronických komponentù.
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• Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost 

elektronických zaøízení, po¹kozují baterie a deformují èi po¹kozují 
plastové souèásti.

• Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi zahøívání pøístroje na provozní 
teplotu se uvnitø srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹kodit elektronické 
obvody.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl nebo byl vystaven silným otøesùm, 
netøeste s pøístrojem. Ne¹etrné zacházení mù¾e po¹kodit vnitøní 
elektronické obvody a jemnou mechaniku.

• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné 
èisticí prostøedky.

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti 
pøístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího autorizovaného 
servisu k opravì.



ÈESKY
PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek MD-4 je ve 
shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními 
smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Likvidace 
Symbol pøe¹krtnutého kontejneru na výrobku, literatuøe nebo 
obalu znamená, ¾e na území Evropské unie musí být v¹echny 
elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po 
ukonèení své ¾ivotnosti ulo¾eny do oddìleného sbìru. 
Neodhazujte tyto výrobky do netøídìného komunálního 
odpadu.
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Vracení výrobkù do sbìru zabraòuje mo¾nému po¹kození ¾ivotního 
prostøedí a zdraví lidí, ke kterému mù¾e pøi neøízené likvidaci odpadu 
docházet. Podporuje také udr¾itelné a opakované vyu¾ívání pøírodních 
zdrojù. Informace o sbìrných místech zjistíte u prodejce výrobku, místních 
úøadù, národních organizací zodpovìdných výrobcù nebo u místního 
zástupce spoleènosti Nokia. Dal¹í informace najdete v Eko-deklaraci 
výrobku nebo v informacích pøíslu¹ných pro danou zemi na 
www.nokia.com.
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