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O reproduktore

Pomocou prenosného bezdrôtového reproduktora Nokia JBL PlayUp môžete počúvať 
hudbu s vysokokvalitným zvukom z telefónu alebo iného kompatibilného zariadenia, 
napríklad prehrávača hudby. Jediný reproduktor vyplní váš priestor hudbou. Môžete 
sa pripojiť k inému zariadeniu za pochodu, bez zastavenia prehrávania hudby. 
Pomocou štandardného audiokábla (3,5 mm) môžete tiež pripojiť zariadenie k 
audiokonektoru v reproduktore. Výrobok sa dodáva s audiokáblom uloženým v 
reproduktore.

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku. Prečítajte 
si tiež používateľskú príručku prístroja, ktorý pripájate k výrobku.

Výstraha:
Tento výrobok obsahuje malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Povrch tohto výrobku neobsahuje nikel.

O pripojení Bluetooth

Technológiu Bluetooth môžete použiť na vytvorenie bezdrôtového pripojenia k iným 
kompatibilným zariadeniam, napríklad k mobilným telefónom.

Zariadenia nemusia byť priamo na dohľad, ale ich vzájomná vzdialenosť nesmie 
prekročiť 10 metrov (33 stôp). Rôzne prekážky, napríklad steny, ako aj iné 
elektronické zariadenia môžu mať negatívny vplyv na spojenie.
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Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje 
nasledovné profily: A2DP a AVRCP . O kompatibilite iných zariadení s týmto prístrojom 
sa informujte u príslušných výrobcov.

Začíname

Tlačidlá a súčasti

1 Kryt priestoru pre kábel
2 Kryt priestoru pre batériu
3 Vypínač
4 Konektor nabíjačky
5 Audiokonektor (3,5 mm)
6 Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
7 Indikátor stavu batérie
8 Tlačidlo zníženia hlasitosti
9 Oblasť NFC
10 Indikátor stavu napájania a pripojenia Bluetooth
11 Tlačidlo Bluetooth

Niektoré súčasti výrobku sú magnetické. Výrobok môže priťahovať kovové materiály. 
V blízkosti výrobku neumiestňujte kreditné karty ani iné magnetické pamäťové médiá, 
pretože môže dôjsť k vymazaniu informácií, ktoré sú na nich uložené.

Povrch tohto výrobku neobsahuje nikel.
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Nabitie batérie
Pred použitím reproduktora musíte vložiť a nabiť batériu. Ak chcete vložiť batériu, 
otvorte kryt priestoru pre kábel a kryt priestoru pre batériu, zarovnajte kontakty 
batérie a vložte batériu.

Keď je batéria reproduktora takmer vybitá, indikátor stavu batérie bliká načerveno. 
Keď sa batéria nabíja, indikátor svieti nepretržite.

1 Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
2 Kábel nabíjačky zapojte do konektora pre nabíjačku na reproduktore.
3 Keď je batéria nabitá, najprv odpojte nabíjačku od reproduktora a potom od 

elektrickej zásuvky.

Na nabíjanie batérie môžete použiť aj kompatibilný kábel USB. Nabíjanie 
prostredníctvom rozhrania USB môže trvať dlhšie. Ak reproduktor pripojíte pomocou 
nenapájaného rozbočovača, nabíjanie nemusí fungovať. Reproduktor sa nabije 
rýchlejšie pri zapojení do elektrickej zásuvky.

Ak chcete nabíjať prostredníctvom rozhrania USB, môžete použiť len pripojenie USB 
na reproduktore.

Ak chcete vybrať batériu, otvorte kryt priestoru pre batériu a jemne batériu vytiahnite.

Kontrola nabitia batérie
Keď je reproduktor zapnutý, rýchlym stlačením vypínača zistíte stav nabitia batérie. 
Stav nabitia batérie signalizujú svetelné indikátory stavu batérie. Zelený indikátor 
znamená, že batéria je dostatočne nabitá. Ak svieti žltá kontrolka, batériu bude 
čoskoro potrebné nabiť. Ak je indikátor červený a bliká, batériu treba nabiť.
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Zapnutie reproduktora
Stlačte a podržte vypínač, kým nebudete počuť signál zapnutia reproduktora.

Ak ste reproduktor so zariadením ešte nikdy nespárovali alebo ste spárovania 
zmazali, reproduktor automaticky prejde do párovacieho režimu a indikátor stavu 
pripojenia Bluetooth začne pomaly blikať.

Ak ste už reproduktor spárovali s jedným alebo viacerými zariadeniami, reproduktor 
sa pripojí k zariadeniu, s ktorým sa používal naposledy.

Ak sa reproduktor nepripojí k zariadeniu do 30 minút, reproduktor prejde do 
pohotovostného režimu a indikátor stavu pripojenia Bluetooth zhasne.

Spárovanie zariadenia

Párovanie a pripojenie
Pred prvým použitím reproduktora s telefónom alebo iným kompatibilným 
zariadením je nutné reproduktor spárovať a pripojiť k druhému zariadeniu.

Reproduktor môžete pripojiť naraz len k jednému zariadeniu, ale môžete ho pripojiť 
za pochodu k inému zariadeniu.

Keď je reproduktor pripojený, indikátor stavu pripojenia Bluetooth svieti namodro.

Ak sa pripojené zariadenie dostane mimo dosahu pripojenia Bluetooth, reproduktor 
sa bude pokúšať o opätovné pripojenie počas troch minút. Keď sa zariadenie vráti 
späť do dosahu, reproduktor sa automaticky opäť pripojí.

Pomocou štandardného audiokábla (3,5 mm) môžete tiež pripojiť zariadenie k 
audiokonektoru v reproduktore. Keď reproduktor a zariadenie pripojíte pomocou 
drôtového pripojenia, pripojenie Bluetooth sa automaticky vypne a indikátor 
pripojenia Bluetooth sa rozsvieti nabielo.

Spárovanie reproduktora s funkciou NFC
Pomocou funkcie komunikácie na blízko (Near Field Communication, NFC) môžete 
reproduktor jednoducho spárovať a pripojiť k telefónu alebo inému kompatibilnému 
zariadeniu.

Ak telefón podporuje funkciu NFC, zapnite funkciu NFC a dotknite sa oblasťou NFC 
reproduktora oblasti NFC telefónu. Telefón sa automaticky pripojí k reproduktoru. 
Niektoré telefóny si môžu pri pripojení vyžadovať potvrdenie. Podrobnosti o funkcii 
NFC nájdete v používateľskej príručke telefónu.
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Pred použitím funkcie NFC odblokujte displej telefónu a zapnite v ňom funkciu NFC.

Ak telefón nepodporuje funkciu NFC, spárujte reproduktor manuálne.

Ak chcete pripojenie ukončiť, znova priložte oblasť NFC reproduktora k oblasti NFC 
telefónu.

Manuálne spárovanie reproduktora
Reproduktor môžete spárovať manuálne pomocou pripojenia Bluetooth.

1 Zapnite reproduktor a telefón alebo iné kompatibilné zariadenie.
2 Ak ste už predtým spárovali reproduktor s iným zariadením, na dve sekundy 

stlačte a podržte tlačidlo .
3 Do troch minút zapnite funkciu Bluetooth v telefóne a spustite vyhľadávanie 

zariadení Bluetooth.
4 Vyberte reproduktor zo zoznamu nájdených zariadení.
5 V prípade zobrazenia výzvy zadajte prístupový kód 0000.

Zmazanie spárovaní
Zoznam párových zariadení v reproduktore môžete zmazať.

Vypnite reproduktor a potom na päť sekúnd stlačte a podržte tlačidlo  a vypínač. 
Svetlo indikátora bude striedavo svietiť nabielo a načerveno.

Stlačením a podržaním tlačidla  a vypínača tiež obnovíte pôvodné nastavenia 
reproduktora.

Po zmazaní spárovaní musíte reproduktor pred jeho opätovným použitím spárovať. 
Reproduktor po zapnutí automaticky prejde do párovacieho režimu.

Ak je zoznam spárovaných zariadení v reproduktore vynulovaný, vynulujte pred 
opätovným spárovaním aj párovanie vo svojom zariadení.
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Počúvanie hudby

Prehrávanie hudby
Pripojte telefón alebo iné kompatibilné zariadenie k reproduktoru a začnite prehrávať 
svoju obľúbenú hudbu.

Úprava hlasitosti reproduktora
Ak chcete hlasitosť zvýšiť, stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti. Ak chcete hlasitosť 
znížiť, stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti.

Tip: Hlasitosť môžete upraviť prostredníctvom reproduktora aj telefónu, ak telefón 
má takúto funkciu.

Výstraha:
Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Hudbu počúvajte 
na primeranej úrovni hlasitosti.

Pripojenie k inému zariadeniu za pochodu
Striedajte sa pri prehrávaní hudby s priateľmi. Pripojené zariadenie môžete zmeniť za 
pochodu, bez prerušenia prehrávania hudby.

1 Počas prehrávania hudby z pripojeného zariadenia na dve sekundy stlačte a 
podržte tlačidlo .

2 Spárujte a pripojte iné zariadenie. Hudba bude hrať ďalej, až kým neprebehne 
spárovanie.

8



3 Prehrávajte hudbu v zariadení, ktoré ste práve pripojili.

Podpora

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o používaní zariadenia alebo ak si nie ste 
istí, ako by malo vaše zariadenie fungovať, dôkladne si prečítajte používateľskú 
príručku.

V prípade problému obnovte pôvodné nastavenia.

Ak problém pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia, aké sú možnosti opravy 
telefónu.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Starostlivosť o váš prístroj
S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať 
podmienky záruky.

• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú 
koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť.

• Nepokúšajte sa prístroj otvoriť.

• Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku 
rádiofrekvenčných zariadení.

• Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním.

• Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.

• Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.

Recyklovanie
Použité elektronické výrobky, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom 
prispejete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a 
elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. 
Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie 
o ochrane životného prostredia nájdete v eko-profile výrobku na stránke www.nokia.com/ecoprofile.

Batérie a nabíjačky
Informácie o batérii a nabíjačke
Zariadenie je určené na používanie s nabíjateľnou batériou BL-5J . Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, 
ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-50 . Presné číslo modelu nabíjačky Nokia sa môže líšiť v závislosti od 
typu konektora označeného písmenami E, X, AR, U, A, C, K, B alebo N.
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Bezpečnosť batérie
Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku. Keď odpájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a 
ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do 
nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a 
životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii, napríklad ak nosíte náhradnú 
batériu vo vrecku. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 
Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte 
alebo nekúskujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, 
okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu 
vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených 
batérií alebo nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate 
platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším 
používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. 
Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie
Implantované zdravotnícke prístroje
Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 
15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor 
alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

• Vždy udržujte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.

• Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.

• Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, 
prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok MD-51W spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/
global/declaration.

© 2012 Nokia. Všetky práva vyhradené.
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Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými 
značkami spoločnosti Nokia Corporation.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek 
forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku 
nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente 
bez predchádzajúceho upozornenia.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za 
akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom 
podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je”. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo 
implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných 
záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. 
Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo 
stiahnuť z obehu.
Dostupnosť produktov sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ďalšie informácie získate od predajcu zariadení Nokia. Tento 
prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu 
platné v USA a ostatných krajinách. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE ÚRADOV FCC A INDUSTRY CANADA

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15 a štandardov týkajúcich sa licenčných výnimiek 
špecifikácie RSS úradu Industry Canada. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento 
prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré 
môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou 
Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa požiadavky triedy B digitálnych zariadení podľa časti 15 smerníc FCC. 
Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytnej oblasti. 
Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a, ak nie je inštalované a používané v zhode s 
týmito pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že pri konkrétnej inštalácii 
nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho signálu, ktoré sa dá zistiť 
zapnutím a vypnutím prístroja, používateľ sa môže pokúsiť o napravenie rušenia jedným z nasledujúcich opatrení.

• Zmeňte orientáciu prijímajúcej antény alebo ju premiestnite.

• Zväčšite rozstup medzi zariadením a prijímačom.

• Pripojte zariadenie do zásuvky iného okruhu, než v ktorom je zapojený prijímač.

• Informujte sa u predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

POZNÁMKA: Vyhlásenie FCC o vystavení radiácii: Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie radiácii stanoveným 
pre nekontrolované prostredie. Vysielač nesmie byť umiestnený v blízkosti ani pracovať spolu s ďalšou anténou alebo 
vysielačom.

/1.2. Vydanie SK
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