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SLOVENÈINA
VYHLÁSENIE O ZHODE
NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, ¾e 
výrobok MD-5W spµòa základné po¾iadavky 
a v¹etky príslu¹né ustanovenia Smernice 
1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode - 
Declaration of Conformity - nájdete na 
adrese http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Pre¹krtnutá odpadová nádoba 
s kolieskami znamená, ¾e 
v Európskej únii je treba výrobok 
po skonèení jeho ¾ivotnosti odnies» 
na osobitné zberné miesto. 

Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného 
komunálneho odpadu. Ïal¹ie informácie 
nájdete v Eko-deklarácii produktu 
a v národných sekciách na stránkach 
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.
Nokia a Nokia Connecting People sú 
registrované ochranné známky Nokia 
Corporation. Ostatné názvy produktov 
a spoloèností uvedené v tomto dokumente 
mô¾u by» ochrannými znaèkami alebo 
obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných 
vlastníkov.
Bluetooth je registrovaná ochranná známka 
spoloènosti Bluetooth SIG, Inc.
Spoloènos» Nokia uplatòuje politiku 
kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje 
právo meni» a zdokonaåova» ktorýkoåvek 
z produktov opísaných v tomto dokumente 
bez predchádzajúceho upozornenia.
Nokia nepreberá za ¾iadnych okolností 
zodpovednos» za akúkoåvek stratu údajov, 
alebo príjmov, alebo za náhodne, 
konzekventne, alebo akékoåvek nepriamo 
spôsobené ¹kody.
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 
dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, 



SLOVENÈINA
implikovaných záruk obchodovateånosti 
a vhodnosti na urèitý úèel, okrem záruk, 
vy¾adovaných príslu¹nými platnými 
právnymi predpismi. Nokia si vyhradzuje 
právo na revíziu, alebo stiahnutie tohto 
dokumentu bez predchádzajúceho 
upozornenia.
Dostupnos» jednotlivých produktov sa mô¾e 
podåa regiónu lí¹i». Ïal¹ie informácie získate 
u vá¹ho najbli¾¹ieho predajcu Nokia.

Neautorizované zmeny, alebo modifikácie 
tohto zariadenia mô¾u ma» za následok 
stratu oprávnenia pou¾ívateåa obsluhova» 
toto zariadenie.
Regulácia vývozu
Tento prístroj mô¾e obsahova» komodity, 
technológiu alebo software, 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
Blaho¾eláme vám ku kúpe. 
S Bluetooth reproduktormi Nokia 
MD-5W mô¾ete poèúva» hudbu 
z vá¹ho kompatibilného telefónu, 
alebo hudobného zariadenia a u¾íva» 
si vysokokvalitnú reprodukciu. Vïaka 
integrovanému mikrofónu mô¾ete 
reproduktory pou¾i» tie¾ ako hlasný 
telefón.
Reproduktory mô¾ete pripoji» do 
kompatibilného zariadenia s pou¾itím 

bezdrôtovej technológie Bluetooth, 
alebo pomocou dodaného kábla.
Skôr ne¾ zaènete reproduktory 
pou¾íva», pozorne si preèítajte tento 
návod. Preèítajte si aj návod na 
pou¾ívanie svojho telefónu, v ktorom 
sa nachádzajú dôle¾ité informácie 
o bezpeènosti a údr¾be, ako aj návod 
k svojmu kompatibilnému hudobnému 
zariadeniu. V¹etky súèasti 
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príslu¹enstva a doplnky uchovávajte 
mimo dosahu malých detí.

Bezdrôtová technológia 
Bluetooth 

Bezdrôtová technológia Bluetooth 
vám umo¾òuje spája» kompatibilné 
zariadenia bez pomoci káblov. 
Bluetooth spojenie nevy¾aduje, aby 
boli reproduktory a iné zariadenie na 
dohåad, ale ich vzájomná vzdialenos» 
nesmie by» viac ako 10 metrov (30 
stôp). Spojenia mô¾u by» ru¹ené 
preká¾kami, ako stenami, alebo 
ïal¹ími elektronickými zariadeniami.

Reproduktory sú v súlade so 
¹pecifikáciou Bluetooth 1.2, 
podporujúcou Advanced Audio 
Distribution profil (A2DP) 1.0, Headset 
profil 1.1, Hands-Free profil 1.0 
a Audio/Video Remote Control profil 
(AVRCP) 1.0. O kompatibilite iných 
zariadení s týmto prístrojom sa 
informujte u ich výrobcov.
V niektorých oblastiach mô¾u plati» 
obmedzenia na pou¾ívanie 
technológie Bluetooth. Informujte sa 
na miestnych úradoch alebo 
u poskytovateåa slu¾ieb.

Zaèíname

Súèasti
Reproduktory pozostávajú z èastí, 
zobrazených na titulnej strane: 
svetelný indikátor (1), tlaèidlo presunu 
vzad (2), vypínaè (3), tlaèidlo 

spustenia/preru¹enia prehrávania (4), 
tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru (5), 
tlaèidlo presunu dopredu (6), mikrofón 
(7), reproduktory (8), tlaèidlo zní¾enia 
hlasitosti (9), tlaèidlo roz¹írenia sterea 
(10), tlaèidlo zvý¹enia hlasitosti (11), 
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konektor napájania (12), schránka na 
batériu (13) a audiovstup (14).
Niektoré súèasti reproduktorov sú 
magnetické. Reproduktory mô¾u 
pri»ahova» kovové materiály. Neklaïte do 
blízkosti reproduktorov kreditné karty, 
alebo iné magnetické pamä»ové médiá, 
preto¾e mô¾e dôjs» k vymazaniu údajov, 
ktoré sú na nich ulo¾ené.

Nabíjaèky
Skontrolujte si èíslo modelu ka¾dej 
nabíjaèky, ktorú chcete pou¾i» s týmto 
prístrojom. Reproduktory sú urèené na 
pou¾ívanie s dodanou nabíjaèkou AC-4.

Výstraha: Pou¾ívajte výluène 
nabíjaèky, schválené 
spoloènos»ou Nokia pre tento 

konkrétny prístroj. Pri pou¾ití 
akýchkoåvek iných typov mô¾u strati» 
platnos» v¹etky povolenia a záruky 
a vystavujete sa nebezpeèenstvu.

Keï odpájate sie»ovú ¹núru akéhokoåvek 
doplnku, uchopte a »ahajte zástrèku, nie 
¹núru.

Pripojenie na napájanie
Reproduktory sa mô¾u napája» ¹tyrmi 
batériami AA, alebo dodávanou 
nabíjaèkou.

In¹talácia AA batérií
Ak pou¾ívate batérie, odporúèame 
pou¾i» alkalické batérie. Pred 
in¹taláciou batérií vypnite 
reproduktory. Pri otváraní krytu 
schránky na batérie stlaète spodnú 
èas» krytu a potiahnite ho smerom 
nahor. 
Batérie umiestnite do schránky podåa 
zobrazenia a zatlaète kryt, a¾ zapadne 
na svoje miesto.
Ak reproduktory dlh¹í èas nepou¾ívate, 
batérie z nich vyberte, aby nedo¹lo 
k po¹kodeniu reproduktorov 
elektrolytom vytekajúcim z batérií.
Pri zní¾ení napájacieho napätia batérií 
zaène blika» èervená kontrolka 
a reproduktory raz za minútu pípnu.
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Pripojenie do zásuvky
Ak chcete pou¾i» reproduktory 
z nabíjaèkou, pripojte nabíjaèku do 
zásuvky v stene a zasuòte napájací 
kábel do príslu¹ného konektora. 
Ak sú v schránke vlo¾ené nabíjateåné 
batérie, nabíjaèka ich nenabíja. 

Vypnutie a zapnutie 
reproduktorov

Na zapnutie stlaète a podr¾te 
vypínacie tlaèidlo, a¾ sa rozsvieti 
modrá kontrolka.
Na vypnutie stlaète a podr¾te 
vypínacie tlaèidlo, a¾ sa rozsvieti 
èervená kontrolka.

Pripojenie reproduktorov
Reproduktory mô¾ete pripoji» ku 
kompatibilnému prístroju (ako 
mobilný telefón, alebo prehrávaè 
hudby) s pou¾itím bezdrôtovej 
technológie Bluetooth, alebo 
pomocou dodaného kábla. 

Spárovanie a pripojenie s pou¾itím 
technológie Bluetooth
Nasledovné in¹trukcie platia pre 
mobilné telefóny. Postup je ten istý aj 
pre prehrávaè hudby, ale nie v¾dy je 
potrebné zada» prístupový kód pre 
Bluetooth. 
1. Skontrolujte, èi sú reproduktory 

vypnuté a telefón zapnutý. 
2. Stlaète a pridr¾te vypínaè, a¾ sa 

rozsvieti striedavo modrá a èervená 
kontrolka. 

3. Aktivujte Bluetooth na telefóne 
a nastavte, aby vyhåadával 
zariadenia Bluetooth.

4. Zo zoznamu nájdených zariadení 
vyberte reproduktory.

5. Zadaním prístupového hesla 0000 
pre Bluetooth  zariadenia spárujete 
a pripojíte reproduktory k telefónu. 
Pre niektoré typy telefónov bude 
po spárovaní potrebné e¹te zvlá¹» 
vytvori» spojenie. 



SLOVENÈINA
Po úspe¹nom spárovaní pä»krát blikne 
modrá kontrolka a v menu telefónu, 
kde mô¾ete vidie» spárované 
Bluetooth zariadenia, sa objavia 
reproduktory. 

Pripojenie pomocou kábla
Reproduktory a kompatibilné 
zariadenie mô¾ete prepoji» pomocou 
dodaného kábla CA-63U.
Na pripojenie reproduktorov do 
zariadenia, ktoré je vybavené 3,5 mm 
audiokonektorom zastrète kábel do 
audiovstupu reproduktorov 
a audiokonektora prístroja. 

Základné pou¾itie

Nastavenie hlasitosti
Na nastavenie hlasitosti 
reproduktorov stlaète jedno z tlaèidiel 
ovládania hlasitosti. Pri nadmernom 
poklese hlasitosti pri prevádzke 
s batériami, vymeòte batérie.

Poèúvanie hudby
Na poèúvanie hudby pripojte 
reproduktory do kompatibilného 
prehrávaèa hudby, ako je napríklad 

mobilný telefón s prehrávaèom hudby, 
alebo do iného zariadenia na 
prehrávanie hudby. 
Na pou¾itie hudobných funkcií 
pripojte reproduktory do 
kompatibilného zariadenia pomocou 
bezdrôtovej technológie Bluetooth. 
Kompatibilný prehrávaè hudby musí 
podporova» Bluetooth profil A2DP. 
Ak pou¾ijete káblové pripojenie, 
mô¾ete nastavova» iba hlasitos» 
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reproduktorov; na ovládanie hudby 
pou¾ite tlaèidlá vá¹ho prehrávaèa 
hudby.
Ak poèas prehrávania hudby vytvoríte, 
alebo prijmete hovor, prehrávanie sa 
preru¹í a¾ do ukonèenia hovoru.

Výstraha: Poèúvajte hudbu 
pri rozumnej hlasitosti. 
Dlhodobé pôsobenie vysokej 

hlasitosti vám mô¾e po¹kodi» sluch.

Na spustenie prehrávania vyberte vo 
va¹om prehrávaèi skladbu a stlaète 
tlaèidlo prehrávania/preru¹enia.
Na výber ïal¹ej skladby stlaète 
tlaèidlo rýchleho presunu vpred. Na 
výber predo¹lej skladby stlaète tlaèidlo 
presunu dozadu.
Na preru¹enie, alebo pokraèovanie 
v prehrávaní stlaète tlaèidlo 
prehrávania/preru¹enia. Na ukonèenie 
prehrávania stlaète a pridr¾te tlaèidlo 
prehrávania/preru¹enia.

Na roz¹írenie stereofonického efektu 
zvuku zistite, èi je táto funkcia 
vypnutá vo va¹om prehrávaèi hudby 
a stlaète tlaèidlo roz¹írenia sterea. 

Obsluha hovorov
Reproduktory sa mô¾u pou¾íva» na 
obsluhu hovorov, ak sú pripojené ku 
kompatibilnému telefónu pomocou 
bezdrôtovej technológie Bluetooth.
S pripojenými reproduktormi mô¾ete 
telefón normálne pou¾i» na vytvorenie 
hovoru. Hovorte na mikrofón 
reproduktorov.
Ak vá¹ telefón podporuje opakovanú 
voåbu posledného èísla ovládanú 
reproduktormi, stlaète dvakrát tlaèidlo 
prijatia/ukonèenia hovoru, ak práve 
neprebieha hovor.
Ak vá¹ telefón podporuje hlasové 
hovory ovládané reproduktormi, 
stlaète tlaèidlo prijatia /ukonèenia 
hovoru, ak práve neprebieha hovor 
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a pokraèujte podåa in¹trukcií v návode 
na pou¾ívanie vá¹ho telefónu.
Na prijatie, alebo ukonèenie hovoru 
stlaète tlaèidlo prijatia/ukonèenia 
hovoru. Ak nechcete prichádzajúci 
hovor prija», stlaète a pridr¾te niektoré 
tlaèidlo ovládania hlasitosti.
Ak chcete prepnú» prebiehajúci hovor 
z reproduktorov na kompatibilný 
telefón, stlaète a pridr¾te niektoré 
tlaèidlo ovládania hlasitosti. Na 
opätovné prepnutie hovoru na 
reproduktory stlaète vypínaè.

Vymazanie nastavení alebo 
reset

Na vymazanie nastavení vypnite 
reproduktory. Stlaète a podr¾te 
tlaèidlo zní¾enia hlasitosti a vypínaè 
a¾ sa rozsvieti fialová kontrolka. 
Stlaète a podr¾te tlaèidlo zní¾enia 
hlasitosti a¾ sa rozsvieti modrá 
kontrolka. 
Na resetovanie reproduktorov, ak 
nefungujú, vyberte batérie a odpojte 
reproduktory od nabíjaèky. 

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. Keï sa vá¹ 
prístroj zamoèí, nechajte ho úplne 
vysu¹i».

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj 
v pra¹nom a ¹pinavom prostredí. 
Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu jeho 
pohyblivých súèastí a elektroniky.
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• 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 
svoju normálnu teplotu, mô¾e sa vo 
vnútri vytvori» kondenzát a po¹kodi» 
dosky s elektronickými obvodmi.

• Nenechajte prístroj spadnú», 
neudierajte a netraste ním. Hrubým 
zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» 
vnútorné dosky s obvodmi a 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, zaneste ho 
do najbli¾¹ieho autorizovaného 
servisného strediska.


