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Symbol pøe¹krtnutého 
kontejneru znamená, ¾e na 
území Evropské unie musí být 
produkt po ukonèení jeho 
¾ivotnosti ulo¾en do 

oddìleného sbìru. Neodhazujte tyto 
produkty do netøídìného komunálního 
odpadu.
Copyright © 2006 Nokia. V¹echna práva 
vyhrazena.
Reprodukce, pøenos, distribuce nebo 
ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo 
libovolné jeho èásti v jakékoli formì je 
povoleno pouze po pøedchozím písemném 
svolení spoleèností Nokia.
Nokia, Nokia Connecting People a 
Pop-Port jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky spoleènosti 
Nokia Corporation. Ostatní zmiòované 
produkty a názvy spoleèností mohou být 
ochrannými známkami nebo obchodními 
názvy svých odpovídajících vlastníkù. 
Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. 
Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny 
a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných 

v tomto dokumentu bez pøedchozího 
oznámení.
Spoleènost Nokia není za ¾ádných 
okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu 
dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, 
následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené 
jakýmkoli zpùsobem.
Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK 
JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se 
ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani 
obsahu tohoto dokumentu neposkytují 
¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky 
vèetnì, nikoli v¹ak pouze, 
pøedpokládaných záruk prodejnosti 
a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost 
Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez 
pøedchozího upozornìní tento dokument 
revidovat nebo ukonèit jeho platnost.
Dostupnost urèitých produktù se mù¾e 
li¹it podle oblastí. Obra»te se na 
nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia.
Kontrola exportu
Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, 
technologie nebo software, které jsou 
pøedmìtem exportních omezení nebo 
zákonù platných v USA nebo dal¹ích 
zemích. Poru¹ování zákonù je zakázáno.
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Zaèínáme
S Hudební sadou Nokia mù¾ete 
poslouchat hudební pøehrávaè 
kompatibilního mobilního telefonu stereo 
sluchátky nebo pøes domácí stereo systém.
Hudební sada Nokia obsahuje USB èteèku 
karet, která umo¾òuje kopírovat hudební 
soubory z kompatibilního PC do mobilního 
telefonu. Pokud vá¹ telefon nemá 
kompatibilní hudební pøehrávaè, mù¾ete 
nainstalovat aplikaci Music (Hudba) 

z pamì»ové karty. Postupujte podle 
pokynù uvedených v u¾ivatelské pøíruèce 
telefonu.
Abyste mohli pou¾ívat Hudební sadu 
Nokia, musíte mít kompatibilní telefon 
Nokia vybavený slotem pro pamì»ovou 
kartu a konektorem Pop-PortTM 
podporujícím stereo výstup zvuku.
Ukládejte ve¹kerá pøíslu¹enství mimo 
dosah malých dìtí.

Souèásti
Hudební sada Nokia obsahuje následující 
polo¾ky:
• Zvukový adaptér Nokia (AD-46) 

umo¾òuje pøipojit dodaná Hudební 
sluchátka Nokia HS-61 nebo va¹e vlastní 
stereo sluchátka vybavená standardní 
3,5 mm pøípojkou k mobilnímu telefonu, 
který má Pop-Port konektor.

• Èteèka USB MMC/SD karet umo¾òuje 
pøená¹et hudební soubory pøes USB 
port kompatibilního telefonu na 

pamì»ovou kartu, která je dodána 
s Hudební sadou Nokia.

• Stereo audio kabel CA-72U umo¾òuje 
pøipojit mobilní telefon (se zvukovým 
adaptérem Nokia) ke kompatibilnímu 
stereo systému. Kabel má na jednom 
konci 3,5 mm pøípojku a na druhém 
dvì pøípojky RCA.

• Pamì»ová karta umo¾òuje pøená¹et 
hudební soubory z kompatibilního PC 
do mobilního telefonu.
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USB èteèka karet MMC/SD
USB èteèka karet MMC/SD se shoduje se 
specifikací USB verze 2.0 a definicí pro 
velkokapacitní pamì»ové zaøízení USB 
verze 1.0. Èteèku karet je mo¾né pou¾ívat 
s tìmito operaèními systémy: Windows 
XP/2000/ME/98(SE), Mac OS 10.0 nebo 
novìj¹í a Linux 2.4. 
Máte-li Windows 98 nebo 98 SE, 
nainstalujte ovladaè, který mù¾ete 
stáhnout z webové stránky Nokia na 
adrese www.nokia.com. Pro instalaci 
ovladaèe spus»te setup.exe a postupujte 
podle zobrazených pokynù. Ovladaè je 
v ostatních operaèních systémech (tedy 
mimo Windows 98 and 98 SE) ji¾ obsa¾en 
a nemusí být instalován samostatnì.
Chcete-li pou¾ít èteèku karet, zapnìte 
poèítaè a pøipojte èteèku do 
kompatibilního USB portu PC. Èteèka 
karet se zobrazí jako vymìnitelný disk.
Èteèka karet podporuje tyto pamì»ové 
karty: MultimediaCard (MMC), Reduced-
Size MultiMediaCard (RS-MMC), Secure 
Digital (SD), miniSD a microSD (pøi pou¾ití 
s adaptérem).

S tímto pøístrojem pou¾ívejte pouze 
kompatibilní pamì»ové karty. Jiné 
pamì»ové karty se nevejdou do slotu a 
nejsou kompatibilní s tímto pøístrojem. 
Pou¾ití nekompatibilní pamì»ové karty 
mù¾e po¹kodit pamì»ovou kartu i pøístroj 
a data ulo¾ená na nekompatibilní 
pamì»ové kartì mohou být poru¹ena.
Èteèka karet má kontrolku. Svítí-li 
kontrolka nepøeru¹ovanì, je èteèka 
pøipravena k pou¾ití. Pokud kontrolka 
bliká, PC zapisuje nebo ète soubory na 
pamì»ové kartì.

Dùle¾ité: Nevyjímejte 
pamì»ovou kartu v prùbìhu 
operace, pøi které dochází 
k pøístupu ke kartì. Vyjmutí 
karty v prùbìhu operace 
mù¾e po¹kodit pamì»ovou 
kartu i pøístroj a mù¾e dojít 
k po¹kození dat na kartì.
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Nastavení a pou¾ívání
1. Pokud vá¹ telefon nemá hudební 

pøehrávaè podporující audio soubory 
formátu MP3 nebo AAC, vlo¾te 
pamì»ovou kartu do slotu 
kompatibilního telefonu a nainstalujte 
aplikaci Music z pamì»ové karty do 
telefonu. Podrobnìj¹í informace 
najdete v u¾ivatelské pøíruèce 
telefonu. 

2. Vyjmìte pamì»ovou kartu z telefonu. 
3. Máte-li pamì»ovou kartu MMC, RS-

MMC nebo SD, vlo¾te ji do slotu USB 
èteèky karet tak, aby pozlacená plocha 
kontaktù smìøovala dolù. Máte-li 
pamì»ovou kartu miniSD nebo 
microSD (upevnìnou do adaptéru), 
vlo¾te ji do slotu USB èteèky karet tak, 
aby pozlacená plocha kontaktù 
smìøovala nahoru. Ovìøte, ¾e zkosený 
roh karty smìøuje doprava. Opatrnì 
zatlaète kartu do slotu. 

4. Pøipojte druhý konec kabelu èteèky 
karet do kompatibilního USB portu PC 
tak, aby kontrolka byla vpravo.

5. Vytvoøte hudební soubory z CD pomocí 
softwaru Nokia PC Suite nebo aplikace 
Windows Media Player.

6. Zkopírujte hudební soubory do 
pamì»ové karty pomocí správce 
souborù operaèního systému. 
Nezapomeòte zálohovat v¹echna 
dùle¾itá data.

7. Vyjmìte pamì»ovou kartu ze èteèky 
karet a podle pokynù uvedených 
v u¾ivatelské pøíruèce ji vlo¾te do 
telefonu.

8. Pøipojte Pop-Port konektor zvukového 
adaptéru Nokia do zásuvky Pop-Port 
telefonu tak, aby text "Nokia" na 
konektoru smìøoval nahoru.

9. Chcete-li pro poslech pou¾ívat dodaný 
headset nebo svá vlastní sluchátka, 
zasuòte 3,5 mm pøípojku headsetu 
nebo sluchátek do zdíøky zvukového 
adaptéru. 
Zvukový adaptér podporuje pou¾ívání 
sluchátek s impedancí 16 ohmù nebo 
vy¹¹í.



ÈE©TINA
Chcete-li pro poslech pou¾ívat svùj 
kompatibilní stereo systém, zasuòte 
3,5 mm pøípojku stereo audio kabelu 
do zdíøky zvukového adaptéru a 
pøipojte dva konektory RCA audio 
kabelu do levého a pravého audio 
vstupu va¹eho stereo systému.

10. V telefonu spus»te aplikaci Hudební 
pøehrávaè a pøehrávejte hudební 
soubory z pamì»ové karty podle 
pokynù uvedených v u¾ivatelské 
pøíruèce telefonu. 
Chcete-li pou¾ívat aplikaci Music 
dodanou na pamì»ové kartì, 
informujte se v sekci "Aplikace Music".

11. Chcete-li v prùbìhu pou¾ívání 
zvukového adaptéru ovládat hovory, 
stisknìte tlaèítko na adaptéru pro 
volání, pøijmutí nebo ukonèení hovoru. 
V prùbìhu hovoru mluvte smìrem do 
¹tìrbiny mikrofonu, která je na 
zvukovém adaptéru vedle textu 
"Nokia". Hlasitost nastavíte pomocí 
tlaèítka na boku adaptéru.

Upozornìní: Poslouchejte 
hudbu o pøimìøené 
hlasitosti. Trvalé pùsobení 
nadmìrného hluku mù¾e 
po¹kodit vá¹ sluch.

Aplikace Music
Chcete-li pøehrávat hudební soubory, 
spus»te aplikaci Music. Otevøete zobrazení 
All songs (V¹echny skladby), Artists 
(Interpreti), Albums (Alba), Recently added 
(Novì pøidané) nebo Playlists (Seznamy 
skladeb) a vyberte skladbu. Telefon 
pøehraje zvolenou skladbu a dal¹í skladby 
v aktuálním zobrazení. Informace 

o dal¹ích funkcích aplikace Music najdete 
v její nápovìdì.
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Péèe a údr¾ba
Va¹e pøístroje jsou produktem moderní 
technologie a kvalitního zpracování. Proto 
je tøeba o nì peèovat. Následující 
doporuèení vám pomohou ochránit va¹e 
nároky ze záruk.
• Uchovávejte pøístroje v suchu. Srá¾ky, 

vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou 
obsahovat minerály, které zpùsobují 
korozi elektronických obvodù. Pokud 
jsou pøístroje vlhké, nechte je úplnì 
oschnout.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte 
pøístroje v pra¹ném a zneèi¹tìném 
prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození 
jeho pohyblivých souèástí 
a elektronických komponentù.

• Neponechávejte pøístroje v horku. 
Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost 
elektronických zaøízení a deformují 
èi po¹kozují plastové souèásti.

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

• Nepokou¹ejte se pøístroje otevøít.

• Nedovolte, aby pøístroje upadly nebo 
byly vystaveny silným otøesùm, 
netøeste s pøístroji. Ne¹etrné zacházení 
mù¾e po¹kodit vnitøní elektronické 
obvody a jemnou mechaniku.

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

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

Nepracují-li pøístroje správnì, odneste je 
do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu 
k opravì.




