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SLOVENÈINA
VYHLÁSENIE O ZHODE
NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, ¾e 
výrobok CA-119 spµòa základné po¾iadavky 
a v¹etky príslu¹né ustanovenia smernice 
1999/5/ES. Výrobok je v zhode s 
obmedzeniami definovanými v smernici 
2004/104/ES (doplòujúcu smernicu 
72/245/EEC), príloha I, odstavec 6.5, 6.6, 6.8 
a 6.9.
Vyhlásenie o zhode - Declaration of 
Conformity - nájdete na adrese 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.
V èase tvorby tohto dokumentu je tento 
výrobok urèený na pou¾ívanie v 
nasledovných krajinách: Èeská republika, 
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, 
Lichten¹tajnsko, Luxemburg, Portugalsko, 
©panielsko, ©vajèiarsko, ©védsko, UK. 
Podrobné informácie nájdete na adrese 
http://www.nokia.com.

© 2007 Nokia. V¹etky práva vyhradené.

Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo 
uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto 
dokumentu v akejkoåvek forme bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoloènosti Nokia je zakázané.
Spoloènos» Nokia uplatòuje politiku 
kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje 
právo meni» a zdokonaåova» ktorýkoåvek 
z produktov opísaných v tomto dokumente 
bez predchádzajúceho upozornenia.
Nokia a Nokia Connecting People sú 
registrované ochranné znaèky spoloènosti 
Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov 
a spoloèností uvedené v tomto dokumente 
mô¾u by» ochrannými znaèkami alebo 
obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných 
vlastníkov.
Spoloènos» Nokia nepreberá za ¾iadnych 
okolností zodpovednos» za akúkoåvek stratu 
dát, príjmov alebo akýchkoåvek ¹peciálnych 
náhodných, následných alebo nepriamych, 
akokoåvek spôsobených ¹kôd.
Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak ako 
je“. Neposkytujú sa ¾iadne záruky 
akéhokoåvek druhu, èi u¾ výslovné alebo 
implikované, ohåadom správnosti, 
spoåahlivosti alebo obsahu tohto 
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dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, 
implikovaných záruk obchodovateånosti 
a vhodnosti na urèitý úèel, okrem záruk, 
vy¾adovaných príslu¹nými platnými 
právnymi predpismi. Spoloènos» Nokia si 
vyhradzuje právo kedykoåvek a bez 
predchádzajúceho upozornenia tento 
dokument zmeni» alebo stiahnu» z obehu.
Neautorizované zmeny alebo modifikácie 
na tomto zariadení mô¾u spôsobi» stratu 
oprávnenia pou¾ívateåa obsluhova» 
zariadenie.

Dostupnos» urèitých produktov sa mô¾e 
v závislosti od regiónu lí¹i». Informujte sa, 
prosím, u najbli¾¹ieho predajcu spoloènosti 
Nokia.
Regulácia vývozu
Tento prístroj mô¾e obsahova» komodity, 
technológiu alebo softvér, na ktoré sa 
vz»ahujú zákony a predpisy o vývoze zo 
Spojených ¹tátov a iných krajín. 
Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi 
sú zakázané.

Úvod
Pomocou Nokia FM vysielaèa CA-300 
mô¾ete stereofónne poèúva» hudbu 
z kompatibilného prístroja cez FM 
systém vá¹ho autorádia. 
Vysielaè mô¾ete pripoji» ku 
kompatibilnému prístroju 
vybavenému ¹tandardnou 

audiozásuvkou pre 2,5 mm alebo 
3,5 mm konektor.
Vysielaè a prístroj k nemu pripojený 
pou¾ívajte iba vtedy, ak je to bezpeèné 
pre riadenie vozidla. 
V¹etky súèasti príslu¹enstva a doplnky 
uchovávajte mimo dosahu malých 
detí.
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Zdroju napájania
Ak chcete vysielaè pripoji» k zdroju 
napájania (zapnút), vlo¾te konektor 
pre zapaåovaè (diel 1, zobrazený na 
titulnej strane) do zásuvky pre 
zapaåovaè vo va¹om vozidle. Rozsvieti 
sa displej (2). Prístroj je urèený na 
napájanie z 12 V rozvodu autobatérie.
Skontrolujte èi je vysielaè správne 
pripojený  do zásuvky pre zapaåovaè 
a nebráni normálnej prevádzke pri 
ovládaní vozidla.
V niektorých modeloch automobilov 
je zásuvka pre zapaåovaè napájaná 
z autobatérie aj vtedy, keï vyberiete 
kåúè zo zapaåovacej skrinky. V týchto 
prípadoch sa mô¾e autobatéria vybi» 
aj bez toho, ¾e by sa vysielaè pou¾íval. 
Informujte sa podrobnej¹ie 
u príslu¹ného výrobcu vozidla.
Najlep¹í výkon sa dosiahne, ak 
vzdialenos» medzi FM vysielaèom 

a anténou autorádia neprekroèí 
2 metre (6 stôp a 7 palcov).
Ak chcete poèas prevádzky vysielaèa 
nabíja» batériu vá¹ho kompatibilného 
prístroja Nokia, vlo¾te 2,0 mm 
konektor nabíjaèky (7) do zásuvky pre 
nabíjaèku vo va¹om prístroji. 
Ak chcete vysielaè vypnú», vytiahnite 
konektor zapaåovaèa zo zásuvky pre 
zapaåovaè.
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Nastavenie
Nastavenie strednej úrovne hlasitosti 
prístroja, pripojeného k vysielaèke. 
Nastavte hlasitos» systému vá¹ho 
autorádia na po¾adovanú hodnotu.
Vyberte si FM frekvenciu na systéme 
vá¹ho autorádia. Vyberte frekvenciu, 
na ktorej nevysiela ¾iadna stanica.
Vlo¾te audiokonektor (6) do 
audiozásuvky  vá¹ho kompatibilného 
prístroja. Ak je vá¹ prístroja vybavený 
¹tandardnou 3,5 mm audiozásuvkou, 
pripojte audiokonektor do tejto 
zásuvky; ak má prístroj ¹tandardnú 
2,5 mm audiozásuvku, pripojte prístroj 

cez dodaný adaptér AD-53 a 
audiokonektor zasuòte do adaptéra.
Na vysielaèke stláèajte opakovane 
tlaèidlo zvý¹enia (3) alebo zní¾enia (5) 
frekvencie, a¾ dosiahnete tú istú 
frekvenciu, ako je zvolená vo va¹om 
systéme autorádia.  Frekvencia sa 
zobrazí na displeji. Na rýchle rolovanie 
medzi frekvenciami stlaète a pridr¾te 
príslu¹né tlaèidlo.
Ak vá¹ prístroj prehráva hudbu, 
mali by ste ju poèu» zo systému vá¹ho 
autorádia.

Ulo¾enie frekvencie
Ak chcete ulo¾i» zvolenú frekvenciu 
vo vysielaèi na neskor¹ie pou¾itie, 
stlaète a pridr¾te na cca. 2 sekundy 

tlaèidlo pamäte (4), kým ¹tyrikrát 
neblikne indikátor M1/M2 na displeji.
Vysielaè má 2 pamä»ové miesta, 
pre frekvencie M1 a M2. Ak po 
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prvýkrát ukladáte frekvenciu, ulo¾í 
sa do pamä»ového miesta M1. 
Ak ukladáte inú frekvenciu, ulo¾í sa 
do pamä»ového miesta M2. Ïal¹ie 

frekvencie sa podobne ukladajú do 
jednotlivých pamä»ových miest 
a predtým ulo¾ené frekvencie sa 
prepí¹u.  

Vyvolanie frekvencie
Ak chcete vyvola» predtým ulo¾enú 
frekvenciu, stlaète tlaèidlo pamäte 

¾elanej frekvencie z pamä»ového 
miesta M1 alebo M2.

Starostlivos» a údr¾ba
Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou 
kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, 
aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. 
Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u 
dodr¾a» podmienky záruky.

• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, 
vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny a 
kondenzáty obsahujú minerály, ktoré 
spôsobujú koróziu elektronických 
obvodov. Ak sa vá¹ prístroj zamoèí, 
nechajte ho úplne vyschnú».

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj 
v pra¹nom a ¹pinavom prostredí. 
Mô¾u sa po¹kodi» jeho pohyblivé 
súèasti.

• Neuchovávajte prístroj v horúcom 
prostredí. Vplyvom vysokej teploty 
mô¾e dôjs» ku skráteniu ¾ivotnosti 
elektronických zariadení, po¹kodeniu 
batérií a deformácii èi roztaveniu 
niektorých plastov.

• Neuchovávajte prístroj v chladnom 
prostredí. Keï sa prístroj zohreje na 
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svoju normálnu teplotu, mô¾e sa 
v jeho vnútri vytvori» kondenzát 
a po¹kodi» dosky s elektronickými 
obvodmi.

• Nepokú¹ajte sa prístroj otvori».

• Nenechajte prístroj spadnú», 
neudierajte a netraste ním. Hrubé 
zaobchádzanie mô¾e po¹kodi» jemnú 
mechaniku.

• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte 
agresívne chemikálie, èistièe 
obsahujúce rozpú¹»adlá a silné 
saponáty.

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

Ak výrobok nepracuje správne, zverte ho 
najbli¾¹iemu autorizovanému servisnému 
stredisku.

Likvidácia
Symbol pre¹krtnutej odpadovej 
nádoby s kolieskami na výrobku, 
v dokumentácii alebo balení 
znamená, ¾e v Európskej únii 

je treba v¹etky elektrické a elektronické 
výrobky, batérie a akumulátory po 
skonèení ich ¾ivotnosti odnies» na 
osobitnú skládku. Nevyhadzujte tieto 
výrobky do netriedeného komunálneho 
odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitnú skládku 
zabránite mo¾nému po¹kodeniu 
¾ivotného prostredia alebo åudského 
zdravia spôsobenému nekontrolovanou 
likvidáciou odpadu a podporíte 
udr¾ateåné opätovné vyu¾ívanie 
materiálových zdrojov. Informácie 
o zbere odpadu sú k dispozícii od 
predajcu výrobku, miestnych úradov 
zodpovedných za likvidáciu odpadu, 
národných organizácií kontrolujúcich 
výrobcov alebo miestneho obchodného 
zástupcu spoloènosti Nokia. Ïal¹ie 
informácie nájdete v Eko-deklarácii 
produktu a v národných sekciách na 
stránkach www.nokia.com.


