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PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 
shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. 
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Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright© 2004 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou registrované ochranné známky spoleènosti Noki
Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami 
obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù.

Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v
výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. Spoleènost Nokia si vyhrazuj
kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost.

Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani z
zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem.

Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spole
Nokia.
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Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být nebezpeè
nebo protizákonné. Pro dal¹í informace si pøeètìte úplnou u¾ivatelskou pøíruèku.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento produkt mù¾e pouze kvalifikovaný personál.

ODOLNOST PROTI VODÌ
Tento pøístroj není odolný vùèi vodì. Udr¾ujte jej v suchu.

PØIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ
Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informac
u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkt

■ Napájení
Pøed pou¾itím nabíjeèky s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky. Tento
pøístroj je urèen pro pou¾ití pøi napájení z nabíjeèky ACP-12.

Upozornìní: Pou¾ívejte pouze nabíjeèky schválené spoleèností Nokia pro p
tímto konkrétním pøíslu¹enstvím. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹
osvìdèení nebo záruk a mù¾e být i nebezpeèné.

Informace o dostupnosti schválených nabíjeèek získáte u svého prodejce. 

Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a zatáh
konektor, nikoliv za kabel.
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Ne¾ zaènete pou¾ívat hudební modul Nokia, pøeètìte si pozornì tuto u¾ivat
pøíruèku. Podrobnìj¹í informace naleznete v u¾ivatelské pøíruèce k telefonu
Nepou¾ívejte tuto u¾ivatelskou pøíruèku místo u¾ivatelské pøíruèky k telefon
která mù¾e obsahovat dùle¾ité informace o bezpeènosti a údr¾bì.

Hudební modul Nokia zlep¹uje kvalitu zvuku pøi poslechu hudby a rádia. Hu
modul mù¾e být pou¾it s kompatibilními telefony Nokia. Informace o 
kompatibilitì va¹eho telefonu Nokia vám sdìlí prodejce nebo technická pod
spoleènosti Nokia.

Hudební modul umo¾òuje:

• Poslouchat rádio nebo Hudební pøehrávaè telefonu prostøednictvím hude
modulu.

Podrobnìj¹í informace o pou¾ívání rádia nebo Hudebního pøehrávaèe na
u¾ivatelské pøíruèce telefonu.

• Pøipojit standardní CD pøehrávaè, Hudební pøehrávaè nebo jiné audio zaø

• Pou¾ít hudební modul pro hlasitý poslech telefonu. Napøíklad k nìmu mù
prùbìhu volání pøipojit telefon a pokraèovat v rozhovoru.

• Je-li pøipojen telefon, mù¾ete normálnì pou¾ívat v¹echny funkce telefon
Mù¾ete také pou¾ít tlaèítko pro ovládání hlasitosti a tlaèítka Pøijmout/Ko
na hudebním modulu.

Upozoròujeme, ¾e pøi pøíchozím hovoru je zti¹eno rádio nebo hudba.
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• Nabíjet telefon, je-li telefon pøipojen k modulu.

V¹echny vý¹e uvedené akce vy¾adují, aby byl Hudební modul Nokia napájen 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

nabíjeèkou ACP-12.
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Nokia

1. Chcete-li pou¾ívat hudební modul, pøipojte jej k nabíjeèce ACP-12 a zap
nabíjeèku do zásuvky.

2. Pøipojte konektor Pop-PortTM k telefonu. Telefon mù¾ete normálnì pou¾í
Mù¾ete napøíklad pøijmout pøíchozí hovor.

Nechcete-li dr¾et telefon v ruce, mù¾ete jej umístit na horní plochu hudebn
modulu.
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3. Èásti Hudebního modulu Nokia
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1. Reproduktory

2. Pop-Port konektor

3. Mikrofon

4. Anténa FM rádia. Nejlep¹ího pøíjmu rádia dosáhnete úplným rozvinutím 
antény. Kvalita pøíjmu rádia závisí na umístìní. Pokud dochází k ru¹ení p
zkuste zmìnit umístìní antény.

5. Zásuvka pro vnìj¹í audio zaøízení, napøíklad pro CD pøehrávaè nebo hude
pøehrávaè.

6. Konektor nabíjeèky
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7. Ovládání hlasitosti hudebního modulu. K ovládání hlasitosti mù¾ete také 
pou¾ít pøíslu¹ná tlaèítka telefonu. Nastavení hlasitosti telefonu ovlivòuje 
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hlasitost modulu.

8. Tlaèítko Pøijmout/Konec

• Chcete-li pøijmout nebo ukonèit hovor, stisknìte toto tlaèítko. Hovor
mù¾ete také pøijmout pomocí tlaèítek telefonu.

• Chcete-li aktivovat rozpoznávání hlasu, podr¾te toto tlaèítko stisknu

• Neprobíhá-li právì hovor, mù¾ete stisknutím tohoto tlaèítka procház
stanicemi rádia smìrem vpøed.

• Je-li k hudebnímu modulu pøipojeno externí audio zaøízení, mù¾ete 
stisknutím tohoto tlaèítka procházet seznamem skladeb smìrem vpøe

9. Kontrolka napájení
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Tento pøístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o nì
peèovat. Následující doporuèení vám pomohou ochránit va¹e nároky ze záruk.

• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou obsah
minerály, které zpùsobují korozi elektronických obvodù.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj v pra¹ném a zneèi¹tìném prostøedí. Mo
dojít k po¹kození jeho pohyblivých souèástí a elektronických komponentù.

• Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost elektronických
zaøízení a deformují èi po¹kozují plastové souèásti.

• Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi zahøívání pøístroje na provozní teplotu se uv
srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹kodit elektronické obvody.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otøesùm. Ne¹etrné
zacházení mù¾e po¹kodit vnitøní elektronické obvody a jemnou mechaniku.

• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èisticí prostøe

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje a zabránit s
funkci.

• Pou¾ívejte pouze dodanou nebo schválenou výmìnnou anténu. Neschválené anté
modifikace nebo pøípojky mohou po¹kodit pøístroj a mohou poru¹ovat pøedpisy týk
rádiových zaøízení.

V¹echna vý¹e uvedená doporuèení pou¾ijte odpovídajícím zpùsobem na pøístroj, bate
nabíjeèku nebo jiné pøíslu¹enství. Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej do nejbli¾
autorizovaného servisu k opravì.


