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Reproduktor

Z bezdrátového reproduktoru Nokia JBL PlayUp Portable můžete poslouchat hudbu 
s kvalitním zvukem z telefonu nebo z jiného kompatibilního zařízení, například 
hudebního přehrávače. Jediný reproduktor naplní vaši místnost hudbou. Za provozu 
můžete připojit další zařízení – ani nemusíte pozastavovat přehrávání hudby. Zařízení 
můžete k reproduktoru připojit také standardním zvukovým kabelem (3,5mm) 
zapojeným do audiokonektoru. Zvukový kabel je uložen v reproduktoru.

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Přečtěte 
si také uživatelskou příručku k zařízením, která k výrobku připojujete.

Upozornění:
Tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Povrch tohoto výrobku neobsahuje nikl.

Spojení Bluetooth

Pomocí technologie Bluetooth se můžete bezdrátově připojovat k jiným 
kompatibilním zařízením, například k mobilním telefonům.

Zařízení nemusejí být v oblasti přímé viditelnosti, ale nesmějí od sebe být dále než 
10 metrů. Spojení může být ovlivněno překážkami, například stěnami, nebo jinými 
elektronickými přístroji.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje následující 
profily: A2DP a AVRCP . Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj 
kompatibilní s tímto přístrojem.
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Začínáme

Tlačítka a části

1 Kryt prostoru pro kabel
2 Kryt baterie
3 Vypínač
4 Nabíjecí konektor
5 Audiokonektor (3,5 mm)
6 Tlačítko zesílení hlasitosti
7 Kontrolka stavu baterie
8 Tlačítko zeslabení hlasitosti
9 Oblast NFC
10 Kontrolka napájení a funkce Bluetooth
11 Tlačítko Bluetooth

Části výrobku jsou magnetické. K výrobku mohou být přitahovány kovové materiály. 
Do blízkosti výrobku neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče 
informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Povrch tohoto výrobku neobsahuje nikl.

Nabíjení baterie
Chcete-li reproduktor používat, musíte vložit a nabít baterii. Baterii vložíte takto: 
otevřete kryt prostoru pro kabel a kryt baterie, zarovnejte kontakty baterie a vložte 
baterii.
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Když je baterie reproduktoru téměř vybitá, bliká kontrolka stavu baterie červeně. 
Když se baterie nabíjí, kontrolka svítí.

1 Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2 Připojte kabel nabíječky do konektoru nabíječky v reproduktoru.
3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte nabíječku od reproduktoru a poté od 

elektrické zásuvky.

Baterii můžete nabíjet také kompatibilním kabelem USB. Nabíjení kabelem USB může 
trvat déle. Pokud je reproduktor připojen přes rozbočovač bez napájení, nemusí 
nabíjení fungovat. Rychlejšího nabití reproduktoru dosáhnete při připojení 
k elektrické zásuvce.

Při nabíjení kabelem USB můžete reproduktor připojovat pouze přes spojení USB.

Chcete-li vyjmout baterii, otevřete kryt baterie a opatrně vytáhněte baterii.

Kontrola nabití baterie
Při zapnutém reproduktoru rychle stiskněte vypínač. Stav baterie znázorňuje 
kontrolka stavu baterie. Zelená kontrolka označuje dostatečné nabití. Svítí-li 
kontrolka žlutě, budete brzy muset baterii dobít. Bliká-li červeně, nabijte baterii.

Zapínání reproduktoru
Podržte stisknutý vypínač, dokud neuslyšíte zapínání reproduktoru.

Pokud jste reproduktor zatím nespárovali se žádným zařízením nebo jste párování 
vymazali, přejde reproduktor automaticky do režimu párování a pomalu se rozbliká 
kontrolka funkce Bluetooth.
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Pokud jste již reproduktor spárovali s jedním nebo více zařízeními, připojí se 
reproduktor k poslednímu zařízení, se kterým jste ho použili.

Pokud reproduktor do 30 minut nepřipojíte k nějakému zařízení, přejde do 
pohotovostního režimu a kontrolka funkce Bluetooth zhasne.

Párování zařízení

Párování a připojení
Než reproduktor poprvé použijete s telefonem nebo jiným kompatibilním zařízením, 
musíte ho se zařízením spárovat a připojit.

K reproduktoru můžete v každém okamžiku připojit pouze jedno zařízení, ale jiné 
zařízení můžete připojit za provozu.

Když je reproduktor připojen, svítí kontrolka funkce Bluetooth modře.

Pokud připojené zařízení opustí dosah funkce Bluetooth, pokouší se reproduktor 
3 minuty spojení obnovit. Když se zařízení vrátí na dosah, reproduktor se automaticky 
znovu připojí.

Zařízení můžete k reproduktoru připojit také standardním zvukovým kabelem 
(3,5mm) zapojeným do audiokonektoru. Když reproduktor připojíte k zařízení 
kabelem, automaticky vypne funkci Bluetooth a kontrolka funkce Bluetooth svítí bíle.

Párování reproduktoru pomocí funkce NFC
Technologie NFC (Near Field Communication) umožňuje snadné připojení 
reproduktoru k telefonu nebo k jinému kompatibilnímu zařízení.

Pokud váš telefon podporuje technologii NFC, zapněte funkci NFC a oblastí NFC na 
telefonu se dotkněte oblasti NFC na reproduktoru. Telefon se k reproduktoru připojí 
automaticky. Některé telefony mohou požádat o potvrzení připojení. Podrobné 
informace o funkci NFC najdete v uživatelské příručce k telefonu.
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Než začnete používat technologii NFC, odemkněte displej telefonu a zapněte funkci 
NFC.

Pokud váš telefon technologii NFC nepodporuje, spárujte reproduktor ručně.

Chcete-li spojení ukončit, znovu se dotkněte oblastí NFC na telefonu oblasti NFC na 
reproduktoru.

Ruční párování reproduktoru
Reproduktor můžete spárovat ručně pomocí technologie Bluetooth.

1 Zapněte reproduktor a telefon nebo jiné kompatibilní zařízení.
2 Pokud jste reproduktor již dříve spárovali s jiným zařízením, podržte na 2 sekundy 

stisknuté tlačítko .
3 Během 3 minut zapněte funkci Bluetooth v telefonu a nastavte ji na vyhledávání 

zařízení Bluetooth.
4 V seznamu nalezených zařízení vyberte reproduktor.
5 Pokud vás o to telefon požádá, zadejte heslo 0000.

Vymazání párování
Seznam spárovaných zařízení můžete v reproduktoru vymazat.

Vypněte reproduktor a na 5 sekund podržte stisknuté tlačítko  a vypínač. 
Kontrolka střídavě bliká bíle a červeně.

Podržením tlačítka  a vypínače také obnovíte nastavení reproduktoru z výroby.

Po vymazání párování musíte reproduktor spárovat, abyste ho mohli znovu používat. 
Když reproduktor zapnete, automaticky přejde do režimu párování.

Pokud je seznam spárovaných zařízení v reproduktoru vymazán, vymažte před 
opakovaným párováním také odpovídající párování v zařízení, které chcete spárovat.

Poslech hudby

Přehrávání hudby
Připojte k reproduktoru telefon nebo jiné kompatibilní zařízení a přehrávejte si 
oblíbenou hudbu.
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Nastavení hlasitosti reproduktoru
Chcete-li hlasitost zvýšit, stiskněte tlačítko zesílení hlasitosti. Chcete-li hlasitost 
snížit, stiskněte tlačítko zeslabení hlasitosti.

Tip: Hlasitost můžete nastavovat na reproduktoru i v telefonu (pokud telefon tuto 
funkci podporuje).

Upozornění:
Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o 
přiměřené hlasitosti.

Připojení k jinému zařízení za provozu
Střídejte se v přehrávání hudby s kamarády. Připojené zařízení můžete změnit za 
provozu – ani nemusíte pozastavovat přehrávání.

1 Během přehrávání hudby z připojeného zařízení podržte na 2 sekundy stisknuté 
tlačítko .

2 Spárujte a připojte jiné zařízení. Hudba bude hrát až do dokončení párování.
3 Přehrávejte hudbu na právě připojeném zařízení.

Podpora

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak přístroj používat, nebo pokud si nejste jisti, jak 
by měl přístroj fungovat, přečtěte si pozorně uživatelskou příručku.
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Pokud máte potíže, obnovte nastavení z výroby.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se na společnost Nokia a zeptejte se na možnosti 
opravy.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Péče o přístroj
Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše 
nároky ze záruky.

• Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi 
elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.

• Nepokoušejte se přístroj otevřít.

• Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.

• Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem.

• Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

• Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.

Recyklace
Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím 
pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů.

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že 
všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného 
sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další 
informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Baterie a nabíječky
Informace o baterii a nabíječce
Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecí baterií BL-5J . Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. 
Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro používání při nabíjení z těchto nabíječek: AC-50 . Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v 
závislosti na typu konektoru s označením E, X, AR, U, A, C, K, B nebo N.

Bezpečnost při používání baterie
Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte 
a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k 
nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde 
po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj 
s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.
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K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte 
náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. 
Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud 
baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené 
plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte 
působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či 
nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení 
osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odneste do 
nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte 
pouze uvnitř budovy.

Další bezpečnostní informace
Implantované zdravotnické přístroje
Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, 
např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 
centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

• Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.

• Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.

• Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na 
svého poskytovatele zdravotnické péče.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek MD-51W je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/global/
declaration/.

© 2012 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné 
známky společnosti Nokia Corporation.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno 
pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje 
právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.
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V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence 
za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody 
způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti 
informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, 
výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia 
si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.
Dostupnost výrobků se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce výrobků Nokia. Tento 
přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export 
platných v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNǏ ÚŘADU FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat 
následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré 
zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou 
výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel 
FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto 
zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiofrekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s 
pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při určitém způsobu instalace 
tato rušení neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání, které je 
možné zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení pomocí některých z 
následujících postupů:

• Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény.

• Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

• Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.

• O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových / TV přijímačů.

POZNÁMKA: Prohlášení o vystavení záření FCC: Toto zařízení vyhovuje limitům na vystavení záření FCC vyhlášeným pro 
neřízené prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

/1.2. vydání CS
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