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ora biti na 
 zavr¾en na 
e zavrzite med 

zveste v okoljski 
ezne dr¾ave na 

ti, prena¹ati, 
redhodnega pisnega 

ovni znamki dru¾be 
in podjetij utegnejo 
tnikov.
Simbol preèrtanega smetnjaka pomeni, da m
obmoèju Evropske unije neuporaben izdelek
posebno zbirali¹èe odpadkov. Teh izdelkov n
navadne gospodinjske odpadke. Veè lahko i
deklaraciji izdelka ali informacijah za posam
spletnem mestu www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridr¾ane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmno¾eva
distribuirati ali shranjevati v kakr¹ni koli obliki brez p
dovoljenja dru¾be Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta za¹èiteni blag
Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov 
biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih las
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ravico do sprememb 
, brez predhodne 

sti za kakr¹no koli 
o, nakljuèno, 
en koli naèin.

. Razen za to, kar 
ino tega dokumenta 
o, a ne omejeno na 
 namen. Nokia si 
menta kadar koli in 

. Prosimo, preverite 

amsko opremo, za 
Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridr¾uje p
in izbolj¹av vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu
najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovorno
izgubo podatkov ali dohodka ali kakr¹no koli posebn
posledièno ali posredno ¹kodo, ki bi nastala na kakr¹

Vsebina tega dokumenta je ponujena "tak¹na, kot je"
zahteva zakon, ni za natanènost, zanesljivost ali vseb
nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vkljuèn
izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za doloèen
pridr¾uje pravico do spremembe ali umika tega doku
brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu
pri najbli¾jem prodajalcu izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve
Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali progr
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rugih dr¾av. 

 zdru¾ljivo mobilno 
V) prikljuèek Nokia, 
etrski prikljuèek.

i je prikazan na 
 na mobilni napravi. 

na zaznavanje 
, kadar bi to lahko 
katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in d
Protipravno odstopanje je prepovedano.

Hitri zaèetek
Zvoèni upravljalnik Nokia AD-43 lahko uporabljate z
napravo Nokia, ki ima 3,5-milimetrski zvoèni/video (A
in z zdru¾ljivimi slu¹alkami Nokia, ki imajo 3,5-milim

Vtaknite vtiè slu¹alk v prikljuèek za slu¹alke (del 1, k
naslovnici), vtiè upravljalnika (11) pa v prikljuèek AV
Upravljalnik je zdaj pripravljen za uporabo.

Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.

Opozorilo: Uporaba slu¹alk lahko vpliva 
zvokov iz okolice. Slu¹alk ne uporabljajte
ogrozilo va¹o varnost.
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èanje (8) ali 

klièete kot po 
ljalniku.

pridr¾ite tipko za 
v priroèniku za 

rejem/konec klica 
ti dohodni klic, 

c klica ali uporabite 
Prilagajanje glasnosti
Glasnost prilagodite tako, da pritisnete tipko za pove
zmanj¹anje (10) glasnosti.

Upravljanje klicev
Ko je upravljalnik povezan z mobilno napravo, lahko 
navadi. Med klicem govorite v mikrofon (2) na uprav

Èe va¹a mobilna naprava podpira glasovno klicanje, 
sprejem/konec klica (4) in nadaljujte, kot je opisano 
uporabo mobilne naprave.

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete tipko za sp
ali uporabite tipke mobilne naprave. Èe ¾elite zavrni
dvakrat pritisnite tipko za sprejem/konec klica.

Klic konèate tako, da pritisnete tipko za sprejem/kone
tipke mobilne naprave.
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ravljalnika, 

o, ki se predvaja 

glasnosti. 
snosti lahko 

ku glasbe v mobilni 
Podrobnosti 

a previjanje naprej 
 za previjanje nazaj 
Izklop mikrofona
Èe ¾elite med klicem vklopiti ali izklopiti mikrofon up
pritisnite tipko za uti¹anje (9).

Poslu¹anje glasbe
Z upravljalnikom in slu¹alkami lahko poslu¹ate glasb
v zdru¾ljivi mobilni napravi.

Opozorilo: Glasbo poslu¹ajte pri zmerni 
Dolgotrajnej¹a izpostavljenost moèni gla
po¹koduje va¹ sluh.

Skladbo predvajate tako, da jo izberete v predvajalni
napravi in pritisnete tipko za predvajanje/pavzo (6). 
preberite v priroèniku za uporabo mobilne naprave.

Naslednjo skladbo izberete tako, da pritisnete tipko z
(5). Prej¹njo skladbo izberete tako, da pritisnete tipko
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be, pridr¾ite eno od 

nite tipko za 

dio v zdru¾ljivi 
a uporabo mobilne 

e tipko za previjanje 

te tako, da 
e jih tako, da ga 
(7). Èe ¾elite med predvajanjem hitro menjavati sklad
obeh tipk.

Èe ¾elite predvajanje prekiniti ali zaèeti znova, pritis
predvajanje/pavzo.

Poslu¹anje radia
Èe ¾elite poslu¹ati UKV-radio, za¾enite funkcijo za ra
mobilni napravi. Podrobnosti preberite v priroèniku z
naprave.

Shranjeno postajo poi¹èete tako, da veèkrat pritisnet
naprej ali nazaj.

Zaklepanje in odklepanje tipk
Vse tipke (razen tiste za sprejem/konec klica) zaklene
potisnete stikalo za zaklepanje (3) navzgor. Odklenet
potisnete navzdol.
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o je treba z njo 
, boste la¾je za¹èitili 

aga in vse tekoèine 
 korozijo 
te zmoèite, jo 

 ali umazanem 
po¹kodujejo.

re lahko skraj¹ajo 
jo baterije in 

to segreje na 
ere vlaga, ki lahko 
Nega in vzdr¾evanje
Va¹a naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zat
skrbno ravnati. Èe boste upo¹tevali spodnje predloge
garancijo svoje naprave.

• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vl
lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzroèajo
elektronskih vezij. Èe napravo kljub vsemu neho
morate povsem posu¹iti.

• Ne uporabljajte in ne hranite naprave v pra¹nem
okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko 

• Naprave ne hranite na vroèini. Visoke temperatu
¾ivljenjsko dobo elektronskih naprav, po¹koduje
deformirajo nekatere vrste plastike.

• Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava na
obièajno temperaturo, se v njeni notranjosti nab
po¹koduje elektronska vezja.
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avnanje lahko 
hanske dele.

oènih detergentov.

ele in prepreèi 

o v najbli¾ji 
• Naprave ne sku¹ajte odpreti.

• Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo r
po¹koduje notranja elektronska vezja in fine me

• Za èi¹èenje ne uporabljajte kemikalij, èistil ali m

• Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive d
pravilno delovanje.

Èe naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravil
poobla¹èeni servis.


