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1.0. Izdaja



Uvod
Z mini zvočnikom Nokia MD-11 lahko poslušate glasbo, ki se predvaja v združljivem
mobilnem telefonu ali glasbenem predvajalniku, in uživate v kakovostnem zvoku. Za
stereo zvok lahko priključite dodatni zvočnik MD-11. Zvočnik ima standardni 3,5-
milimetrski zvočni priključek. Kabel zvočnika se uporablja tudi kot antena za FM radio.

Opozorilo:
Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Deli naprave

Zvočnik vsebuje te dele: zvočnik (1), tipko za vklop/izklop (2), lučko (3), 3,5-milimetrski
zvočni priključek (4), kabel zvočnika z zvočnim vtičem (5), pokrov baterije in prostor za
navitje kabla (6).

Vstavljanje baterij
1 Pokrov baterije odprete tako, da odvijete kabel zvočnika in potegnete jeziček v

smeri puščice.
2 Vstavite tri baterije AAA, kot je označeno v razdelku.
3 Pokrov baterije zaprete tako, da ga poravnate s kablom zvočnika in potisnete na

svoje mesto.

Če zvočnika dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije, da se naprava ne bi
poškodovala, če bi puščale.

Uporaba zvočnika
Povezovanje zvočnika
1 Dvignite zvočni vtič iz reže na spodnji strani zvočnika in odvijte kabel.

2



2 Vstavite zvočni vtič v priključek naprave Nokia ali druge združljive naprave s
standardnim 3,5-milimetrskim zvočnim priključkom. Če ima naprava Nokia 2,5-
milimetrski priključek AV, uporabite ustrezni adapter.

Poslušanje glasbe
1 Pritisnite tipko za vklop/izklop. Lučka prikazuje, kdaj je zvočnik vklopljen.
2 Predvajajte zvok in uporabljajte tipke za glasnost v napravi. Ko so baterije skoraj

prazne, naprava zapiska.

Opozorilo:
Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo
poslušajte pri zmerni glasnosti.

Poslušanje stereo zvoka
Povežite dodatni zvočnik MD-11 v priključek zvočnika, ki je povezan z napravo, in
vklopite oba zvočnike.

Informacije o izdelku in varnostne informacije
Nega naprave
Z napravo, baterijo in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo
naprave.

• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo
korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.

• Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
• Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo

baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
• Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere

vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
• Naprave ne skušajte odpreti.
• Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
• Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
• Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
• Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Recikliranje
Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili
škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in
navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle oz. nokia.mobi/werecycle, če
uporabljate mobilno napravo.
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Simbol prečrtanega smetnjaka

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne
električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski
uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite
spletno mesto www.nokia.com/ecodeclaration.

Avtorske pravice in druga obvestila

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe
Nokia Corporation.
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