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VYHLÁSENIE O SÚLADE
My, spoloènos» NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednos» vyhlasujeme, ¾e výrobok
MD-1 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej direktívy Rady EÚ: 1999/5/EC. 
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Kópiu Vyhlásenia o súlade nájdete na adrese 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. V¹etky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port sú registrovanými ochrannými známkami spoloènost
Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochra
známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov.

Spoloènos» Nokia uplatòuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoloènos» Nokia si vyhradzuje právo
zdokonaåova» ktorýkoåvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upoz
Spoloènos» Nokia si vyhradzuje právo kedykoåvek tento dokument upravi» alebo ho stiahnu» z obe
predchádzajúceho upozornenia.

Spoloènos» Nokia nie je za ¾iadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akok
spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame ¹kody.

Dostupnos» produktov sa mô¾e v závislosti od regiónu lí¹i». Prosím, informujte sa u najbli¾¹ieho p
spoloènosti Nokia.
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Preèítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodr¾anie mô¾e by» nebezpeèné alebo 
protizákonné. Preèítajte si celý návod na pou¾itie, kde nájdete ïal¹ie informácie.

ODBORNÝ SERVIS
Tento výrobok smie in¹talova» a opravova» iba vy¹kolený personál.

ODOLNOS« PROTI VODE
Vá¹ prístroj nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.

PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM
Pri pripájaní k akémukoåvek inému zariadeniu si v jeho návode na pou¾itie
preèítajte podrobné bezpeènostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibiln
výrobky.

■ Napájanie
Skontrolujte si èíslo modelu ka¾dej nabíjaèky, kým ju pou¾ijete s týmto prístrojom. Te
prístroj je kon¹truovaný pre pou¾ívanie s napájaním z nabíjaèky ACP-12.

Výstraha: Pou¾ívajte výluène nabíjaèky, schválené spoloènos»ou Nokia pre
konkrétny doplnok. Pri pou¾ití akýchkoåvek iných typov mô¾u strati» platno
v¹etky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpeèenstvu.

O dostupných schválených nabíjaèkách sa prosím informujte u oficiálneho dodávateå

Keï odpájate sie»ovú ¹núru akéhokoåvek doplnku, uchopte a »ahajte zástrèku, nie ¹nú
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Preèítajte si pozorne tento návod pred tým, ne¾ zaènete pou¾íva» hudobný s
Nokia Music Stand. Podrobnej¹ie informácie nájdete v návode na pou¾itie s
telefónu. Nepou¾ívajte tento návod na pou¾itie ako náhradu návodu na pou
svojho telefónu, ktorý obsahuje dôle¾ité informácie o bezpeènosti a údr¾be.

Stojan Nokia Music Stand zlep¹uje kvalitu zvuku pri poèúvaní hudby a rádia
Hudobný stojan mô¾ete pou¾íva» s kompatibilnými telefónmi Nokia. O 
kompatibilite svojho telefónu Nokia sa mô¾ete informova» u predajcu alebo
slu¾by Nokia Customer Care.

Hudobný stojan vám umo¾òuje:

• Poèúva» rádio alebo Prehrávaè hudby na va¹om telefóne cez hudobný sto

Viac informácií o pou¾ívaní rádia a prehrávaèa hudby na svojom telefóne
nájdete v návode na pou¾itie telefónu.

• Pripoji» ¹tandardný CD-prehrávaè, prehrávaè hudby alebo iné audio zaria

• Pou¾íva» hudobný stojan ako reproduktor. Svoj telefón mô¾ete zapoji» do
stojana napríklad poèas hovoru a potom v hovore pokraèova».

• Pou¾íva» normálne v¹etky funkcie svojho telefónu, keï máte telefón zap
do stojana. Mô¾ete okrem toho vyu¾i» aj regulátor hlasitosti a tlaèidlo pr
prijatie/ukonèenie hovoru na hudobnom stojane.

Upozoròujeme, ¾e zvuk hudby alebo rádia sa vypne, keï dostanete hovor
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• Nabíja» telefón, keï ho máte zapojený do stojana.

Pri v¹etkých uvedených èinnostiach je treba, aby bol stojan All Nokia Music Stand 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

napájaný z nabíjaèky ACP-12.
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Music Stand

1. V¾dy, keï pou¾ívate hudobný stojan, zapojte ho do nabíjaèky ACP-12 a 
nabíjaèku zapojte do sie»ovej zásuvky.

2. Zapojte Pop-PortTM konektor do telefónu. Telefón mô¾ete normálne pou¾
Mô¾ete napríklad prija» prichádzajúci hovor.

Keï telefón nechcete dr¾a» v ruke, mô¾ete ho polo¾i» naplocho na hornú plo
hudobného stojana.
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3. Súèasti stojana Nokia Music Stand

p¹í 

rávaè.
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1. Reproduktory

2. Pop-Port konektor

3. Mikrofón

4. FM anténa. Vytiahnite káblik antény na plnú dµ¾ku, aby ste dosiahli najle
rozhlasový príjem. Kvalita rozhlasového príjmu závisí od miesta, kde sa 
nachádzate. Ak dochádza k ru¹eniu, skúste anténu premiestni».

5. Konektor pre externé audio zariadenia, napríklad CD alebo hudobný preh

6. Konektor pre nabíjaèku
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7. Regulátor hlasitosti pre úpravu hlasitosti hudobného stojana. Hlasitos» mô¾ete 
upravi» aj pomocou tlaèidiel regulácie hlasitosti na telefóne. Hlasitos», 

ete 

 

ete 
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nastavená na telefóne, ovplyvòuje hlasitos» hudobného stojana.

8. Tlaèidlo pre prijatie/ukonèenie hovoru

• Stlaète toto tlaèidlo, ak chcete prija» alebo ukonèi» hovor. Hovor mô¾
prija» aj pomocou tlaèidiel telefónu.

• Stlaèením a pridr¾aním tohoto tlaèidla aktivujete hlasovú voåbu.

• Stláèaním tlaèidla mô¾ete prechádza» cez rozhlasové stanice smerom
nahor, pokiaå neprebieha hovor.

• Keï je k hudobnému stojanu pripojené externé audio zariadenie, mô¾
stlaèením tohoto tlaèidla prechádza» skladbami dopredu.

9. Indikátor napájania
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Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s 
zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» podmienky zá

• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny a kondenzáty
obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.

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

• Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty mô¾e dôjs» 
skráteniu ¾ivotnosti elektronických zariadení a deformácii èi roztaveniu niektorýc
plastov.

• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keï sa prístroj zohreje na svoju nor
teplotu, mô¾e sa v jeho vnútri vytvori» vlhkos» a po¹kodi» dosky s elektronickými o

• Nenechávajte prístroj pada» na zem, neudierajte a netraste s ním. Hrubým 
zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.

• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte agresívne chemikálie, èistièe obsahujúce rozpú
ani silné saponáty.

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

• Pou¾ívajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény,
alebo doplnky mô¾u prístroj po¹kodi» a mô¾u by» v rozpore s predpismi, upravujúc
prevádzku rádiofrekvenèných zariadení.

V¹etky tieto odporúèania sa vz»ahujú v rovnakej miere na vá¹ prístroj, batériu, nabíjaè
v¹etky doplnky. Ak ktorékoåvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbli
autorizovanému servisnému stredisku.


