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Úvod
Blahopøejeme k va¹í koupi. S minireproduktory Nokia
poslouchat svou oblíbenou hudbu z kompatibilního m
nebo hudebního zaøízení a u¾ívat si jejich vysoce kva
Reproduktory mají standardní 3,5mm stereo audioko
reproduktorù rovnì¾ slou¾í jako anténa FM rádia.

Pøed pou¾íváním reproduktorù si peèlivì pøeètìte tut
pøíruèku. Pøeètìte si rovnì¾ u¾ivatelskou pøíruèku k p
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ènostní informace a 

jte jej mimo dosah 

u této pøíruèky: 
ro baterie (3), kabel 

ka pro kabel 
oru pro baterie (7).

 mohou být 
orù neukládejte 
a, proto¾e by mohlo 
iích.
reproduktory pøipojujete. V ní najdete dùle¾ité bezpe
pokyny k údr¾bì.

Tento výrobek mù¾e obsahovat malé èásti. Uchováve
malých dìtí.

Souèásti
Reproduktory obsahují souèásti zobrazené na zaèátk
kontrolka (1), vlastní reproduktory (2), kryt prostoru p
reproduktorù s audiokonektorem (4), vypínaè (5), cív
reproduktorù (6) a výstupek pro otevírání krytu prost

Èásti reproduktorù jsou magnetické. K reproduktorùm
pøitahovány kovové materiály. Do blízkosti reprodukt
kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová médi
dojít k vymazání informací ulo¾ených na tìchto méd
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A. Pou¾ívejte pouze 
vednutím za 
ení do prostoru pro 
západky na krytu do 
 kryt na 

 z prostoru pro 

jmìte z nich 
m vyteèení baterií.

uktorù a vytáhnìte 
Instalace baterií
Reproduktory jsou napájeny tøemi bateriemi typu AA
alkalické baterie. Kryt prostoru pro baterie otevøete z
výstupek. Pøi instalaci baterií je vlo¾te podle vyobraz
baterie. Pro zavøení krytu prostoru pro baterie vlo¾te 
odpovídajících drá¾ek v reproduktorech a pøitisknìte
reproduktory, aby se zajistil na místì. 

Chcete-li vyjmout baterie, otevøete kryt a vyjmìte je
baterie. 

Pokud nebudete reproduktory pou¾ívat del¹í dobu, vy
baterie, aby se pøede¹lo po¹kození reproduktorù vlive

Pou¾ívání reproduktorù
Vyjmìte audiokonektor z drá¾ky v zadní èásti reprod
kabel reproduktorù.
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ístroji Nokia, který 
mpatibilnímu 
který má zdíøku pro 
ktor do zdíøky 

ístroji Nokia, který 
odný adaptér (je-li 
u.

ozsvítí se bílá 
e vlevo. Kontrolka 

ené ke 
 pøístroji.

í hlasitosti 
á, vymìòte baterie.
Chcete-li pøipojit reproduktory ke kompatibilnímu pø
má zdíøku pro 3,5mm AV konektor Nokia, nebo ke ko
pøístroji (napøíklad PC nebo hudebnímu pøehrávaèi), 
standardní 3,5mm audiokonektor, zasuòte audiokone
v pøístroji.

Chcete-li pøipojit reproduktory ke kompatibilnímu pø
má zdíøku pro 2,5mm AV konektor Nokia, pøipojte vh
dodán) k pøístroji a pøipojte audiokonektor k adaptér

Reproduktory zapnete posunutím vypínaèe vpravo. R
kontrolka. Reproduktory vypnete posunutím vypínaè
zhasne.

Chcete-li poslouchat hudbu pøes reproduktory pøipoj
kompatibilnímu pøístroji, spus»te pøehrávání hudby v

Chcete-li nastavit hlasitost, pou¾ijte funkci nastaven
z pøístroje. Pokud je hlasitost reproduktorù pøíli¹ nízk
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né hlasitosti. 
 po¹kodit vá¹ sluch.

viòte kabel 
¾ky na cívce.

a kvalitou 
doporuèení vám 

¹echny typy kapalin 
ozi elektronických 
ìte baterie, a ne¾ je 
ela vyschnout.

ném a zneèi¹tìném 
blivých souèástí a 
Varování: Poslouchejte hudbu o pøimìøe
Trvalé pùsobení nadmìrného hluku mù¾e

Chcete-li si vzít reproduktory s sebou, vypnìte je, na
reproduktorù na cívku a vlo¾te audiokonektor do drá

Péèe a údr¾ba
Tento pøístroj je výrobkem s mimoøádným designem 
zpracování. Proto je tøeba o nìj peèovat. Následující 
pomohou ochránit va¹e nároky ze záruky.

• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v
mohou obsahovat minerály, které zpùsobují kor
obvodù. Pokud vá¹ pøístroj pøesto navlhne, vyjm
opìt vrátíte na pùvodní místo, nechte pøístroj zc

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj v pra¹
prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození jeho pohy
elektronických souèástek.
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 zkracují ¾ivotnost 
rmují èi taví urèité 

øístroje na provozní 
dit elektronické 

 silným otøesùm, 
o¹kodit vnitøní 

pou¹tìdla ani silné 

blivé souèásti 

ího autorizovaného 
• Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teploty
elektronických zaøízení, po¹kozují baterie a defo
druhy plastù.

• Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi zahøívání p
teplotu se uvnitø srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹ko
obvody.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl nebo byl vystaven
netøeste pøístrojem. Ne¹etrné zacházení mù¾e p
elektronické obvody a jemnou mechaniku.

• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, roz
èisticí prostøedky.

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohy
pøístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li výrobek správnì, odneste jej do nejbli¾¹
servisu k opravì.
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ku, v doprovodné 
ínat, ¾e v¹echny 

 akumulátory musí 
ddìleného sbìru. 

kde je mo¾né tøídìní 
munálního odpadu. 

trolované ukládání 
vých zdrojù. 
osprávy, 
 u místního 
ebo pokyny 
macích pøíslu¹ných 
Likvidace 
Symbol pøe¹krtnutého kontejneru na výrob
dokumentaci nebo na obalu vám má pøipom
elektrické a elektronické výrobky, baterie a
být po ukonèení své ¾ivotnosti ulo¾eny do o

Tato povinnost se týká Evropské unie a dal¹ích zemí, 
odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netøídìného ko

Vrácením výrobku do sbìru pomáháte chránit nekon
odpadu a podporujete opakované vyu¾ívání surovino
Podrobnìj¹í informace získáte u prodejce, místní sam
celostátních sdru¾ení zodpovìdných organizací nebo
zástupce spoleènosti Nokia. Eko-Deklaraci výrobku n
k vrácení va¹eho zastaralého výrobku najdete v infor
pro danou zemi na www.nokia.com.


