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ÈESKY
PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e 
tento výrobek CA-119 je ve shodì se 
základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými 
ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Výrobek 
je ve shodì s limity definovanými ve 
Smìrnici 2004/104/ES (doplòující Smìrnici 
72/245/EES), Dodatek I, odstavec 6.5, 6.6, 
6.8 a 6.9.
Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.
V dobì pøípravy tohoto dokumentu byl 
výrobek urèen pro pou¾ívání v tìchto 
zemích: Èeská republika, Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Nìmecko, Lichten¹tejnsko, 
Luxemburg, Portugalsko, ©panìlsko, 
©výcarsko, ©védsko a Velká Británie. 
Nejnovìj¹í informace naleznete na adrese 
http://www.nokia.com.

© 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.
Reprodukce, pøenos, distribuce nebo 
ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo 

libovolné jeho èásti v jakékoli formì je 
povoleno pouze po pøedchozím písemném 
svolení spoleèností Nokia.
Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. 
Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a 
vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v 
tomto dokumentu bez pøedchozího 
oznámení.
Nokia a Nokia Connecting People jsou 
registrované ochranné známky spoleènosti 
Nokia Corporation. Ostatní zmiòované 
výrobky a názvy spoleèností mohou být 
ochrannými známkami nebo obchodními 
názvy svých odpovídajících vlastníkù.
Za ¾ádných okolností nebude spoleènost 
Nokia odpovìdná za jakoukoli ztrátu dat 
nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, 
následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené 
jakýmkoliv zpùsobem.
Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak 
jak je". Kromì zákonných po¾adavkù se ve 
vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu 
tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné 
vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, 
nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk 
prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Nokia 
si vyhrazuje právo kdykoli revidovat tento 
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dokument nebo ukonèit jeho platnost bez 
pøedchozího oznámení.
Neautorizované zmìny nebo úpravy mohou 
zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto 
zaøízení.
Dostupnost urèitých výrobkù se mù¾e v 
jednotlivých regionech li¹it. Informujte se 
u nejbli¾¹ího prodejce Nokia.

Kontrola exportu
Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, 
technologie nebo software, které jsou 
pøedmìtem exportních omezení nebo 
zákonù platných v USA nebo dal¹ích zemích. 
Poru¹ování zákonù je zakázáno.

Úvod
Díky Nokia FM vysílaèi CA-300 mù¾ete 
poslouchat hudbu ve stereo kvalitì ze 
svého kompatibilního pøístroje 
prostøednictvím autorádia. 
Vysílaè mù¾ete pøipojit ke 
kompatibilnímu pøístroji, který má 

zdíøku pro standardní 2,5 nebo 3,5 mm 
audio konektor.
Vysílaè a k nìmu pøipojený pøístroj 
ovládejte jen tehdy, pokud je to za 
v¹ech jízdních podmínek bezpeèné.
Ukládejte ve¹kerá pøíslu¹enství mimo 
dosah malých dìtí.

Pøipojení k napájení
Chcete-li zapnout vysílaè, zasuòte 
napájecí konektor (èást 1 zobrazená 
na titulní stránce) do zásuvky pro 

zapalovaè ve voze. Displej (2) se 
rozsvítí. Napájení musí být zaji¹tìno 
12 V baterií vozu. 
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Ovìøte, ¾e je vysílaè správnì vlo¾en do 
zásuvky pro zapalovaè a ¾e nepøeká¾í 
normálnímu provozu vozu.
V nìkterých modelech vozù je zásuvka 
zapalovaèe napájena baterií vozu i 
kdy¾ vyjmete klíèek ze zapalování. 
V takových pøípadech mù¾e docházet 
k vybíjení baterie vozu i tehdy, není-li 
vysílaè pou¾íván. Více informací 
zjistíte u výrobce vozu.

Nejlep¹ího výkonu dosáhnete, pokud 
je vzdálenost mezi FM vysílaèem 
a anténou rádia maximálnì 2 metry.
Chcete-li pøi pou¾ívání vysílaèe 
nabíjet baterii svého kompatibilního 
pøístroje Nokia, vlo¾te 2,0 mm 
konektor nabíjeèky (7) do zdíøky pro 
konektor v pøístroji.
Chcete-li vysílaè vypnout, vytáhnìte 
konektor ze zásuvky pro zapalovaè 
ve voze.

Nastavení
Nastavte hlasitost pøístroje 
pøipojeného k vysílaèi na støední 
hodnotu. Nastavte hlasitost autorádia 
na po¾adovanou hodnotu.
Zvolte FM frekvenci na autorádiu. 
Zvolte takovou frekvenci, na které 
nevysílá ¾ádná rozhlasová stanice.
Zasuòte audio konektor (6) do zdíøky 
pro audio konektor ve svém 

kompatibilním pøístroji. Má-li vá¹ 
pøístroj zdíøku pro standardní 3,5mm 
audio konektor, pøipojte audio 
konektor do tohoto konektoru; má-li 
pøístroj zdíøku pro standardní 2,5mm 
audio konektor, pøipojte dodaný 
adaptér AD-53 k pøístroji a audio 
konektor k adaptéru.
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Na vysílaèi tisknìte opakovanì 
tlaèítko zvý¹ení frekvence (3) nebo 
sní¾ení frekvence (5) a nastavte 
stejnou frekvenci jako na autorádiu. 
Frekvence je zobrazena na displeji. 
Chcete-li frekvencemi procházet 

rychle, podr¾te nìkteré z tlaèítek 
nastavení frekvence stisknuté.
Pokud v pøístroji hraje hudba, mìli 
byste sly¹et hudbu z autorádia.

Ulo¾ení frekvence
Chcete-li ulo¾it nastavenou frekvenci 
do vysílaèe pro pozdìj¹í pou¾ití, 
podr¾te stisknuté tlaèítko pamìti (4) 
po dobu cca 2 sekund, dokud na 
displeji ètyøikrát neblikne kontrolka 
M1/M2.
Vysílaè má dvì pamì»ová místa pro 
frekvence M1 a M2. Pokud ukládáte 

frekvenci poprvé, je ulo¾ena do 
pamì»ového místa M1. Dal¹í ukládaná 
frekvence je ulo¾ena do pamì»ového 
místa M2. Ukládáte-li dal¹í frekvence, 
jsou obdobnì ulo¾eny do jedné z 
pamìtí a pøedchozí ulo¾ená frekvence 
je pøepsána.

Vyvolání frekvence z pamìti
Chcete-li vyvolat døíve ulo¾enou 
frekvenci, stisknìte tlaèítko pamìti a 
vyberte pamì»ové místo M1 nebo M2.
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Péèe a údr¾ba
Tento pøístroj je produktem moderní 
technologie a kvalitního zpracování. 
Proto je tøeba o nìj peèovat. Následující 
doporuèení vám pomohou ochránit va¹e 
nároky ze záruk.

• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, 
vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou 
obsahovat minerály, které zpùsobují 
korozi elektronických obvodù. Pokud 
je pøístroj vlhký, nechte jej zcela 
vyschnout.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte 
pøístroj v pra¹ném a zneèi¹tìném 
prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození 
pohyblivých èástí.

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

• Neponechávejte pøístroj v chladu. 
Pøi zahøívání pøístroje na provozní 

teplotu se uvnitø srá¾í vlhkost, která 
mù¾e po¹kodit elektronické obvody.

• Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl nebo 
byl vystaven silným otøesùm, netøeste 
s pøístrojem. Ne¹etrné zacházení 
mù¾e po¹kodit jemnou mechaniku.

• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte 
chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné 
èisticí prostøedky.

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

Nepracuje-li výrobek správnì, odneste 
jej do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu 
k opravì.

Likvidace
Symbol pøe¹krtnutého 
kontejneru na výrobku, literatuøe 
nebo obalu znamená, ¾e na 
území Evropské unie musí být 

v¹echny elektrické a elektronické 
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výrobky, baterie a akumulátory po 
ukonèení své ¾ivotnosti ulo¾eny do 
oddìleného sbìru. Neodhazujte tyto 
výrobky do netøídìného komunálního 
odpadu.

Vracení výrobkù do sbìru zabraòuje 
mo¾nému po¹kození ¾ivotního prostøedí 
a zdraví lidí, ke kterému mù¾e pøi 
neøízené likvidaci odpadu 
docházet.Podporuje také udr¾itelné a 
opakované vyu¾ívání pøírodních zdrojù. 
Informace o sbìrných místech zjistíte 
u prodejce výrobku, místních úøadù, 
národních organizací zodpovìdných 
výrobcù nebo u místního zástupce 
spoleènosti Nokia. Dal¹í informace 
najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v 
informacích pøíslu¹ných pro danou zemi 
na www.nokia.com.


