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chranné známky 

 MD-6 mù¾ete 
obilního telefonu 

litního zvuku. 
reproduktorù rovnì¾ 

o u¾ivatelskou 
ístroje, ke kterému 
© 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované o
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Úvod
Blahopøejeme k va¹í koupi. S minireproduktory Nokia
poslouchat svou oblíbenou hudbu z kompatibilního m
nebo hudebního zaøízení a u¾ívat si jejich vysoce kva
Reproduktory mají 3,5 mm AV konektor Nokia. Kabel 
slou¾í jako anténa FM rádia.

Pøed pou¾íváním reproduktorù si peèlivì pøeètìte tut
pøíruèku. Rovnì¾ si pøeètìte u¾ivatelskou pøíruèku pø
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ènostní informace a 
o dosah malých dìtí.

 mohou být 
orù neukládejte 
a, proto¾e by mohlo 
iích.

brazeny na titulní 
í krytu prostoru pro 
 pro kabel 

AA. Kryt baterie 
sunujte kryt smìrem 
polo¾te èerný pásek 
reproduktory pøipojujete. Najdete v ní dùle¾ité bezpe
pokyny k údr¾bì. Ukládejte ve¹kerá pøíslu¹enství mim

Èásti reproduktorù jsou magnetické. K reproduktorùm
pøitahovány kovové materiály. Do blízkosti reprodukt
kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová médi
dojít k vymazání informací ulo¾ených na tìchto méd

Souèásti
Reproduktory obsahují následující souèásti (jsou vyo
stranì): prvky reproduktorù (1), výstupek pro otevøen
baterie (2), pojistka pro kabel reproduktorù (3), cívka
reproduktorù (4) a audio konektor (5).

Instalace baterií
Reproduktory jsou napájeny ètyømi bateriemi typu A
otevøete takto: polo¾te prst na výstupek a opatrnì vy
ke kabelu reproduktorù. Pøi vkládání baterií nejdøíve 
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 a vlo¾te baterie 
 zavøením krytu 
vkùm reproduktorù. 

reproduktorech a 
. 

aterie a vytáhnutím 

jmìte z nich baterie, 
ení baterií. Jsou-li 

o konektoru a 
pøipevnìný k reproduktorùm pøes prostor pro baterie
podle oznaèené polarity do prostoru pro baterie. Pøed
baterií vyrovnejte kryt tak, aby výstupek smìøoval k pr
Vlo¾te výènìlky na krytu do odpovídajících drá¾ek v 
opatrnì zasuòte kryt smìrem k prvkùm reproduktorù

Chcete-li vyjmout baterie, otevøete kryt prostoru pro b
pásky zvednìte baterie. 

Pokud nebudete reproduktory pou¾ívat del¹í dobu, vy
aby se pøede¹lo po¹kození reproduktorù vlivem vyteè
baterie vybité, bliká oran¾ová kontrolka.

Pou¾ívání reproduktorù
Vysuòte pojistku kabelu reproduktorù smìrem k audi
vytáhnìte kabel reproduktorù.
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ístroji Nokia, který 
dio konektor do 

ístroji Nokia, který 
daný adaptér AD-52 

ístroji (napøíklad PC 
ndardní 3,5 mm 

troji a pøipojte audio 

zsvítí se bílá 
antem. Kontrolka 

í hlasitosti 
ìòte baterie.
Chcete-li pøipojit reproduktory ke kompatibilnímu pø
má zdíøku pro 3,5 mm AV konektor Nokia, zasuòte au
zdíøky v pøístroji.

Chcete-li pøipojit reproduktory ke kompatibilnímu pø
má zdíøku pro 2,5 mm AV konektor Nokia, pøipojte do
k pøístroji a pøipojte audio konektor k adaptéru.

Chcete-li pøipojit reproduktory ke kompatibilnímu pø
nebo hudebnímu pøehrávaèi), který má zdíøku pro sta
audio konektor, pøipojte dodaný adaptér AD-63 k pøís
konektor k adaptéru.

Reproduktory zapnete otevøením konce s pantem. Ro
kontrolka. Reproduktory vypnete zavøením konce s p
zhasne.

Chcete-li nastavit hlasitost, pou¾ijte funkci nastaven
z pøístroje. Pokud se sní¾í hlasitost reproduktorù, vym
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tem, smotejte kabel 
aète cívku do 
vku.

alitního zpracování. 
vám pomohou 

¹echny typy kapalin 
ozi elektronických 
te.

ném a zneèi¹tìném 
blivých souèástí a 
Chcete-li reproduktory pøená¹et, zavøete konec s pan
reproduktorù, vlo¾te kabel do otvoru pro cívku a zatl
reproduktorù tak, aby audio konektor zùstal mimo cí

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

• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v
mohou obsahovat minerály, které zpùsobují kor
obvodù. Pokud je pøístroj mokrý, peèlivì jej osu¹

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj v pra¹
prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození jeho pohy
elektronických komponentù.
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 zkracují ¾ivotnost 
rmují èi po¹kozují 

øístroje na provozní 
dit elektronické 

 silným otøesùm, 
o¹kodit vnitøní 

pou¹tìdla ani silné 

blivé souèásti 

ího autorizovaného 
• Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teploty
elektronických zaøízení, po¹kozují baterie a defo
plastové souèásti.

• Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi zahøívání p
teplotu se uvnitø srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹ko
obvody.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl nebo byl vystaven
netøeste pøístrojem. Ne¹etrné zacházení mù¾e p
elektronické obvody a jemnou mechaniku.

• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, roz
èisticí prostøedky.

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

Nepracuje-li výrobek správnì, odneste jej do nejbli¾¹
servisu k opravì.
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ku, v doprovodné 
¹echny elektrické a 
y musí být po 
ého sbìru. Toto 
 zemí, kde je mo¾né 
ného komunálního 

trolované ukládání 
vých zdrojù. 
prodejce výrobku, 
 výrobcù nebo u 
ýrobku nebo pokyny 
macích pøíslu¹ných 
Likvidace
Symbol pøe¹krtnutého kontejneru na výrob
dokumentaci nebo na obalu znamená, ¾e v
elektronické výrobky, baterie a akumulátor
ukonèení své ¾ivotnosti ulo¾eny do oddìlen
doporuèení se týká Evropské unie a dal¹ích

tøídìní odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netøídì
odpadu.

Vrácením výrobku do sbìru pomáháte chránit nekon
odpadu a podporujete opakované vyu¾ívání surovino
Podrobnìj¹í informace o sbìrných místech zjistíte u 
místních úøadù, národních organizací zodpovìdných
místního zástupce spoleènosti Nokia. Eko-Deklaraci v
k vrácení va¹eho zastaralého výrobku najdete v infor
pro danou zemi na www.nokia.com.


