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SLOVEN©ÈINA
Simbol preèrtanega 
smetnjaka pomeni, da mora 
biti na obmoèju Evropske 
unije neuporaben izdelek 
zavr¾en na posebno zbirali¹èe 

odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med 
navadne gospodinjske odpadke.
Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice 
pridr¾ane.
Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno 
razmno¾evati, prena¹ati, distribuirati ali 
shranjevati v kakr¹ni koli obliki brez 
predhodnega pisnega dovoljenja dru¾be 
Nokia.
Nokia, Nokia Connecting People in 
Pop-Port so blagovne znamke ali 
za¹èitene blagovne znamke dru¾be Nokia 
Corporation. Drugi izdelki in imena 
podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti 
blagovne znamke ali blagovna imena 
njihovih lastnikov. 
Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia 
si pridru¾uje pravico do sprememb in 
izbolj¹av vseh izdelkov, ki so opisani v tem 
dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema 
odgovornosti za kakr¹no koli izgubo 
podatkov ali dohodka ali kakr¹no koli 
posebno, nakljuèno, posledièno ali 
posredno ¹kodo, ki bi nastala na kakr¹en 
koli naèin.
Vsebina tega dokumenta je "tak¹na, kot 
je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za 
natanènost, zanesljivost ali vsebino tega 
dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih 
niti posrednih, vkljuèno, a ne omejeno na 
izrecna jamstva za prodajo in pripravnost 
za neki namen. Nokia si pridru¾uje pravico 
do spremembe tega dokumenta ali 
njegovega umika kadar koli in brez 
predhodnega obvestila.
Nekateri izdelki ponekod niso na voljo. 
Prosimo, preverite pri najbli¾jem 
prodajalcu izdelkov Nokia.
Izvozne omejitve
Ta izdelek morda vsebuje blago, 
tehnologijo ali programsko opremo, za 
katere veljajo izvozna zakonodaja in 
uredbe ZDA in drugih dr¾av. Protipravno 
odstopanje je prepovedano.
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Uvod

Z glasbenim paketom Nokia lahko 
poslu¹ate glasbeni predvajalnik 
zdru¾ljivega mobilnega telefona prek 
stereo slu¹alk ali glasbenega stolpa.
V glasbenem paketu Nokia sta bralnik 
kartic USB in pomnilni¹ka kartica, 
s katerima lahko glasbene datoteke iz 
zdru¾ljivega raèunalnika kopirate 
v mobilni telefon. Èe va¹ telefon nima 
zdru¾ljivega predvajalnika glasbe, lahko po 

navodilih v priroèniku za uporabo telefona 
s pomnilni¹ke kartice namestite aplikacijo 
Music.
Èe ¾elite uporabljati glasbeni paket Nokia, 
potrebujete zdru¾ljiv telefon znamke 
Nokia, ki ima re¾o za pomnilni¹ke kartice 
in prikljuèek Pop-PortTM, ki podpira stereo 
zvok na izhodu.
Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.

Sestavni deli

Glasbeni paket Nokia vsebuje naslednje 
dele:
• Zvoèni adapter Nokia (AD-46) 

omogoèa prikljuèitev prilo¾enih 
glasbenih slu¹alk Nokia HS-61 ali 
drugih stereo slu¹alk, opremljenih s 
standardnim 3,5-milimetrskim vtièem, 
na mobilni telefon, ki ima prikljuèek 
Pop-Port.

• USB-bralnik pomnilni¹kih kartic MMC/
SD omogoèa prenos glasbenih datotek 
po vmesniku USB zdru¾ljivega 
raèunalnika na pomnilni¹ko kartico, 
prilo¾eno v glasbenem paketu Nokia.

• S stereo zvoènim kablom CA-72U 
lahko mobilni telefon (z zvoènim 
adapterjem Nokia) prikljuèite na 
zdru¾ljiv stereo glasbeni sistem. Kabel 



SLOVEN©ÈINA
ima na enem koncu 3,5-mm vtiè in na 
drugem dva prikljuèka cinch.

• S pomnilni¹ko kartico lahko glasbene 
datoteke prena¹ate iz zdru¾ljivega 
raèunalnika v mobilni telefon.

USB-bralnik kartic MMC/SD

USB-bralnik kartic MMC/SD je skladen s 
specifikacijo USB 2.0 in opredelitvijo USB 
Device Class Definition for Mass Storage, 
Bulk-Transport, razlièica 1.0. Bralnik kartic 
se lahko uporablja s temi operacijskimi 
sistemi: Windows XP/2000/ME/98(SE), 
Mac OS 10.0 ali novej¹i in Linux 2.4. 
Èe uporabljate operacijski sistem 
Windows 98 ali 98 SE, namestite gonilnik, 
ki ga lahko nalo¾ite s spletnega mesta 
Nokia (www.nokia.com). Za¾enite 
setup.exe in se ravnajte po prikazanih 
navodilih. V druge operacijske sisteme je 
gonilnik ¾e vkljuèen in ga ni treba posebej 
name¹èati.
Èe ¾elite uporabiti bralnik kartic, vklopite 
raèunalnik in bralnik priljuèite na 
zdru¾ljiva vrata USB raèunalnika. Bralnik 
kartic je v operacijskem sistemu prikazan 
kot izmenljiv disk.

Bralnik kartic podpira te pomnilni¹ke 
kartice: MultimediaCard (MMC), 
pomanj¹ana kartica MultiMediaCard (RS-
MMC), Secure Digital (SD) ter miniSD in 
microSD (èe uporabite adapter).
Uporabljajte le pomnilni¹ke kartice, ki so 
zdru¾ljive s to napravo. Druge se ne 
prilegajo re¾i za pomnilni¹ke kartice in 
niso zdru¾ljive s to napravo. Uporaba 
nezdru¾ljive pomnilni¹ke kartice lahko 
poleg kartice po¹koduje tudi napravo in na 
nezdru¾ljivi kartici shranjene podatke.
Bralnik kartic ima luèko. Ko ta 
neprekinjeno sveti, je bralnik v uporabi. 
Èe luèka utripa, raèunalnik zapisuje 
datoteke na pomnilni¹ko kartico ali jih 
z nje bere.
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Pomembno: Pomnilni¹ke 
kartice ne odstranjujte med 
tem, ko naprava uporablja 
podatke na njej. Èe 

pomnilni¹ko kartico odstranite med 
postopkom, lahko poleg kartice 
po¹kodujete tudi napravo in podatke, 
shranjene na kartici.

Priprava in uporaba

1. Èe va¹ telefon nima glasbenega 
predvajalnika, ki podpira zvoène 
datoteke MP3 ali AAC, vstavite 
pomnilni¹ko kartico v re¾o za 
pomnilni¹ke kartice zdru¾ljivega 
telefona in s pomnilni¹ke kartice 
namestite v telefon aplikacijo Music. 
Podrobnej¹e informacije boste na¹li 
v priroèniku za uporabo telefona. 

2. Odstranite pomnilni¹ko kartico iz 
telefona. 

3. Èe imate pomnilni¹ko kartico MMC, 
RS-MMC ali SD, jo vstavite v re¾o 
bralnika kartic USB tako, da so njeni 
zlati prikljuèki obrnjeni navzdol. Èe 
imate pomnilni¹ko kartico miniSD ali 
microSD (pritrjeno na adapter), jo 
vstavite v re¾o bralnika kartic USB 
tako, da so zlati prikljuèki obrnjeni 

navzgor. Poskrbite, da bo prirezani 
vogal kartice obrnjen v desno. Kartico 
previdno potisnite v re¾o.  

4. Drug konec bralnika kartic prikljuèite 
na zdru¾ljiva vrata USB na raèunalniku 
tako, da je luèka na desni.

5. S programsko opremo Nokia PC Suite 
ali Windows Media Player ustvarite iz 
CD-jev glasbene datoteke.

6. Kopirajte jih na pomnilni¹ko kartico 
z uporabo programa za upravljanje 
datotek v operacijskem sistemu. Ne 
pozabite narediti varnostnih kopij vseh 
pomembnih podatkov.

7. Odstranite pomnilni¹ko kartico iz 
bralnika kartic in jo vstavite v telefon po 
navodilih v priroèniku zanj.

8. Vtaknite vtiè prikljuèka Pop-Port na 
zvoènem adapterju Nokia v vtiènico 
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Pop-Port v telefonu tako, da je beseda 
“Nokia”, natisnjena na prikljuèku, 
obrnjena navzgor.

9. Èe ¾elite uporabljati prilo¾ene ali svoje 
slu¹alke, vtaknite 3,5-milimetrski 
prikljuèek slu¹alk v vtiènico zvoènega 
adapterja. 
Zvoèni adapter podpira slu¹alke 
z impedanco 16 ohmov ali veè.
Èe ¾elite glasbo poslu¹ati z zdru¾ljivim 
stereo glasbenim sistemom, vtaknite 
3,5-milimetrski prikljuèek stereo 
zvoènega kabla v vtiènico zvoènega 
adapterja, prikljuèka cinch zvoènega 
kabla pa v vtiènici za levi in desni kanal 
zvoènega signala na glasbenem sistemu.

10. Za¾enite predvajalnik glasbe v telefonu 
in predvajajte glasbene datoteke 
s pomnilni¹ke kartice po navodilih 

v priroèniku za uporabo telefona. 
Èe ¾elite uporabljati aplikacijo Music, 
prilo¾eno na pomnilni¹ki kartici, glejte 
“Aplikacija Music”. 

11. Med uporabo zvoènega adapterja 
lahko upravljate klice tako, da klièete, 
sprejemate klice ali jih konèujete s 
pritiskom tipke na adapterju. Med 
klicem govorite v odprtino za mikrofon 
poleg besedila "Nokia" na zvoènem 
adapterju, glasnost pa prilagajajte s 
tipko na strani adapterja.

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

Aplikacija Music

Èe ¾elite predvajati glasbene datoteke, 
za¾enite aplikacijo Music. Odprite pogled 
All songs, Artists, Albums, Recently added 
ali Playlists in izberite skladbo. Telefon 

predvaja izbrano in druge skladbe 
v trenutnem pogledu. Èe ¾elite uporabljati 
druge funkcije aplikacije Music, uporabite 
funkcijo za pomoè.
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Nega in vzdr¾evanje

Va¹e naprave so izdelki vrhunske zasnove 
in izdelave, zato je treba z njimi ravnati 
skrbno. Z upo¹tevanjem spodnjih 
predlogov boste la¾je ohranili garancijo.
• Skrbite, da bodo naprave vedno suhe. 

Padavine, vlaga in vse tekoèine lahko 
vsebujejo mineralne primesi, ki 
povzroèajo korozijo elektronskih vezij. 
Èe se naprave zmoèijo, naj se 
popolnoma posu¹ijo.

• Naprav ne uporabljajte in ne hranite 
v pra¹nem ali umazanem okolju. 
Njihovi gibljivi in elektronski deli se 
lahko po¹kodujejo.

• Naprav ne hranite na vroèini. Visoke 
temperature lahko skraj¹ajo ¾ivljenjsko 
dobo elektronskih naprav in 
deformirajo ali stopijo nekatere vrste 
plastike.

• Naprav ne hranite na mrazu. Ko se 
naprave nato segrejejo na obièajno 
temperaturo, se utegne v notranjosti 
nabrati vlaga, ki lahko po¹koduje 
elektronska vezja.

• Naprav ne sku¹ajte odpreti.
• Naprave varujte pred padci, udarci in 

tresljaji. Grobo ravnanje lahko 
po¹koduje notranja elektronska vezja 
in fine mehanske dele.

• Za èi¹èenje ne uporabljajte kemikalij, 
èistil ali moènih detergentov.

• Naprav ne barvajte. Barva lahko zlepi 
gibljive dele in prepreèi pravilno 
delovanje.

Èe katera koli naprava ne deluje pravilno, 
jo odnesite v popravilo v najbli¾ji 
poobla¹èeni servis.




