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Úvod
Blaho¾eláme vám ku kúpe. Pomocou minireprodukto
mô¾ete poèúva» hudbu z kompatibilného mobilného 
prehrávaèa hudby a u¾íva» si vysokokvalitný zvuk. Re
¹tandardný 3,5mm stereo audiokonektor. Kábel k rep
ako anténa FM rádia.

Skôr ne¾ zaènete reproduktory pou¾íva», pozorne si p
príruèku. Preèítajte si tie¾ pou¾ívateåskú príruèku prís
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ostné informácie 

vávajte ich mimo 

vode tejto príruèky: 
), prepojovací kábel 
ie reproduktorového 

duktory mô¾u 
roduktorov kreditné 
 mô¾e dôjs» 
pripoji» k reproduktorom. Obsahuje dôle¾ité bezpeèn
a informácie o údr¾be.

Tento výrobok mô¾e obsahova» drobné súèasti. Ucho
dosahu malých detí.

Súèasti
Reproduktory obsahujú súèasti, ktoré sú zobrazené v ú
kontrolka (1), telesá reproduktorov (2), kryt batérií (3
s audiokonektorom (4), vypínaè (5), cievka na navíjan
kábla (6) a výènelok na otváranie krytu batérií (7).

Niektoré súèasti reproduktorov sú magnetické. Repro
pri»ahova» kovové materiály. Neklaïte do blízkosti rep
karty alebo iné magnetické pamä»ové médiá, preto¾e
k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich ulo¾ené.
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¾ívajte iba alkalické 
pomocou výènelku. 
nia v priehradke. Pri 
ríslu¹ných otvorov v 
rom a¾ zapadne na 

atérie z priehradky. 

vyberte, aby nedo¹lo 
im z batérií.

 reproduktorov 

rístroju Nokia, ktorý 
u zariadeniu (ako je 
Vlo¾enie batérií
Reproduktory sú napájané tromi AAA batériami. Pou
batérie. Ak chcete otvori» kryt batérií, vytiahnite ho 
Batérie sa musia vklada» s orientáciou podåa oznaèe
zatváraní krytu batérií vlo¾te výstupky na kryte do p
reproduktoroch a zatlaète kryt smerom k reprodukto
miesto. 

Pri výmene batérií otvorte kryt batérií a vytiahnite b

Ak reproduktory dlh¹í èas nepou¾ívate, batérie z nich 
k po¹kodeniu reproduktorov elektrolytom presakujúc

Pou¾ívanie reproduktorov
Vytiahnite audiokonektor zo ¹trbiny na zadnej strane
a odviòte reproduktorový kábel.

Ak chcete pripoji» reproduktory ku kompatibilnému p
má 3,5mm AV zásuvku Nokia, alebo ku kompatibilném
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u ¹tandardnou 
ky vá¹ho zariadenia.

ariadeniu Nokia, 
tér (ak je dodaný) 

Rozsvieti sa biela 
a. Kontrolka zhasne.

i ku 
troja.

sti svojho prístroja. 
eòte batérie 

 hlasitosti. Dlhodobé 
o¹kodi» sluch.
napríklad poèítaè alebo prehrávaè hudby), vybaveném
3,5mm audiozásuvkou, vlo¾te audiokonektor do zásuv

Ak chcete pripoji» reproduktory ku kompatibilnému z
ktoré je vybavené 2,5mm AV zásuvkou, pou¾ite adap
a audiokonektor zasuòte do adaptéra.

Reproduktory zapnete posunutím vypínaèa doprava. 
kontrolka. Prístroj vypnete posunutím vypínaèa doåav

Ak chcete poèúva» hudbu s reproduktormi pripojeným
kompatibilnému prístroju, spustite prehrávanie z prís

Ak chcete upravi» hlasitos», pou¾ite ovládaèe hlasito
Pri nadmernom poklese hlasitosti reproduktorov vym
reproduktorov.

Výstraha: Poèúvajte hudbu pri rozumnej
pôsobenie vysokej hlasitosti vám mô¾e p
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ce odporúèania vám 

ajrôznej¹ie tekutiny 
jú koróziu 
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 a ¹pinavom 
vých súèastí 
Ak si chcete reproduktory vzia» zo sebou, vypnite ich
reproduktorový kábel a vlo¾te audiokonektor do ¹trb

Starostlivos» a údr¾ba
Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a v
by sa s ním malo zaobchádza» starostlivo. Nasledujú
pomô¾u dodr¾a» podmienky záruky.

• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a n
a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobu
elektronických obvodov. Keï sa vá¹ prístroj zam
a nechajte prístroj úplne vysu¹i»; a¾ potom doò 

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj v pra¹nom
prostredí. Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu jeho pohybli
a elektroniky.
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vom vysokej teploty 
h obvodov, 
ektorých plastov.

ï sa prístroj zohreje 
i vytvori» kondenzát 

ste ním. Hrubým 
 s obvodmi a jemnú 

mikálie, èistièe 

 èasti prístroja 

u autorizovanému 
• Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vply
mô¾e dôjs» ku skráteniu ¾ivotnosti elektronickýc
po¹kodeniu batérií a deformácii èi roztaveniu ni

• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Ke
na svoju normálnu teplotu, mô¾e sa v jeho vnútr
a po¹kodi» dosky s elektronickými obvodmi.

• Nenechajte prístroj spadnú», neudierajte a netra
zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» vnútorné dosky
mechaniku.

• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte agresívne che
obsahujúce rozpú¹»adlá, ani silné saponáty.

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé
a znemo¾ni» jeho správne fungovanie.

Ak výrobok nepracuje správne, zverte ho najbli¾¹iem
servisnému stredisku.
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lieskami na výrobku, 
 v¹etky elektrické 
ry sa po skonèení 

 zberné miesto. Táto 
, kde sú k dispozícii 
bky do netriedeného 

vate k ochrane pred 
pätovné vyu¾ívanie 
te od predajcu 
idáciu odpadu, 

alebo u miestneho 
mácie alebo 
ete v Eko-deklarácii 
.nokia.com.
Likvidácia 
Symbol pre¹krtnutej odpadovej nádoby s ko
v dokumentácii alebo obale upozoròuje, ¾e
a elektronické výrobky, batérie a akumuláto
svojej ¾ivotnosti musia odnies» na osobitné

po¾iadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach
systémy na triedenie odpadu. Nevyhadzujte tieto výro
komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto prispie
nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete o
materiálových zdrojov. Podrobnej¹ie informácie získa
výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likv
v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov 
obchodného zástupcu spoloènosti Nokia. Ïal¹ie infor
in¹trukcie o vrátení vá¹ho zastaraného produktu nájd
produktu a v národných sekciách na stránkach www


