
Stereo slušalka Purity Pro z vmesnikom Bluetooth družbe Monster - Priročnik za 
uporabo

1.0. Izdaja



Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali 
protizakonito. Če želite več informacij, preberite celoten priročnik za uporabo.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE
Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko 
povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v 
bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka 
razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA
Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je 
družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklapljajte 
nezdružljivih izdelkov.

ZAŠČITA SLUHA
Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu 
poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini 
ušesa in je vklopljen zvočnik.
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Uvod

O slušalki
Stereo slušalka Purity Pro z vmesnikom Bluetooth družbe Monster združuje vrhunsko 
kakovost zvoka in enostavno uporabo. Telefonirajte prostoročno ali poslušajte svoje 
priljubljene skladbe. Odvijte slušalko, namestite si jo na uho in že je pripravljena.

Kakovost zvoka ne rabi trpeti v hrupnem okolju – aktivno odstranjevanje šumov (ANC) 
odstranjuje neželeni hrup v ozadju.

Površina izdelka ne vsebuje niklja.

Opozorilo:
Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Deli izdelka so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino izdelka 
ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih 
shranjeni podatki izbrišejo.

Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Prav tako preberite 
priročnik za uporabo naprave, ki jo želite povezati z izdelkom.

Opozorilo:
Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, 
kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Uporaba mobilnega telefona ali 
nekaterih funkcij je med vožnjo morda prepovedana. Med vožnjo imejte vedno proste 
roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

Za podporo obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

O povezavi Bluetooth
S tehnologijo Bluetooth lahko vzpostavite brezžično povezavo z drugimi združljivimi 
napravami, na primer mobilnimi telefoni.

Ni potrebno, da so naprave v neposrednem vidnem območju, vendar so lahko med 
seboj oddaljene največ 10 metrov. Na povezavo lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali 
delovanje drugih elektronskih naprav.
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Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 3.0 in podpira naslednje profile: 
A2DP (1.2), HFP (1.6), HSP (1.2) in AVRCP (1.4) . O združljivosti s to napravo se 
pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

O združljivosti
Slušalko lahko uporabljate z vsemi vrstami naprav, vendar vse naprave ne podpirajo 
vseh funkcij ali vrst povezav.

Brezžična 
(Bluetooth) 
povezava

Žična povezava

Združljivi telefoni Druge naprave s 
3,5-milimetrskim 
priključkom za zvok

predvajanje glasbe Da Da Da

Prostoročno 
klicanje

Da Da Ne

Nadzor 
predstavnosti

Da Da Ne

nastavitev 
glasnosti

Da Da Ne
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Telefoni Nokia Symbian, Nokia S40 in Nokia N9 lahko uporabljajo samo brezžično 
povezavo.

Tipke na slušalki uporabljajo tehnologijo Control Talk®.

Hitri začetek

Tipke in deli

1 Tipka za previjanje naprej 
2 Večfunkcijska tipka 
3 Tipka za previjanje nazaj 
4 Območje NFC
5 Lučka kazalnika baterije
6 Priključek za polnilnik
7 Mikrofon
8 Priključek za kabel (3,5 mm)
9 Tipki za glasnost
10 Tipka Bluetooth 

Polnjenje baterije
Preden uporabite slušalko, morate napolniti baterijo.

Ko želite izklopiti polnilnik, primite in potegnite vtič, ne kabla.

1 Ko je treba slušalko napolniti, naredite tole:
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2 Ko se baterija povsem napolni in rumena lučka zasveti zeleno, naredite tole:

Nasvet: Slušalko lahko polnite tudi prek računalnika z združljivim kablom USB.

Pri brezžični povezavi povsem napolnjena baterija omogoča do 24 ur pogovorov ali 
24 ur predvajanja glasbe ali do 7 dni pripravljenosti.

Ko je baterija že skoraj prazna, v rednih presledkih slišite glasovno obvestilo ali pisk, 
utripa pa tudi rumena lučka.
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Ko je baterija prazna, lahko še vedno uporabljate žično povezavo brez aktivnega 
odstranjevanja šumov (ANC).

Nasvet: Kazalnik baterije vam sporoči napolnjenost baterije vsakokrat, ko vklopite ali 
izklopite slušalko. Zelena lučka pomeni, da je baterija dovolj polna. Če sveti rumena 
lučka, boste morali morda kmalu napolniti baterijo. Če sveti rdeča lučka, napolnite 
baterijo.

Vklop slušalke
Nobenega gumba za vklop ni – samo odvijte slušalko in samodejno se bo vklopila.

Slušalka zapiska in kazalnik napolnjenosti baterije enkrat utripne ter vam pokaže 
napolnjenost baterije. Slušalka se samodejno poveže z napravo, s katero je bila 
povezana nazadnje. Če slušalke še niste seznanili z nobeno napravo ali ste izbrisali 
seznanitve, slušalka preklopi v način za seznanjanje.

Izklop slušalke
Zložite slušalko. Slušalka zapiska in lučka kazalnika baterije enkrat utripne. Vse 
povezave se prekinejo.

Če se slušalka ne poveže z napravo v 10 minutah, preklopi v način pripravljenosti. 
Slušalko zbudite tako, da jo izklopite in znova vklopite.
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Nošenje slušalke
Prilagodite naglavni obroč, da se bo popolnoma prilegal.

Čepek, označen s črko L, vstavite v levo uho, čepek, označen s črko R, pa v desno uho.

Ko slušalko namestite, senzorji bližine vstavka samodejno vklopijo ANC.

Če slušalke 10 minut ne nosite, se ANC izklopi, slušalka pa se izklopi za varčevanje z 
energijo. Če želite slušalko še naprej uporabljati, jo preprosto znova namestite na 
glavo.

Seznanjanje in povezovanje z napravo

O seznanjanju in brezžičnem povezovanju
Preden lahko slušalko uporabljate, jo morate seznaniti in povezati z združljivo 
napravo.

Slušalko lahko seznanite z osmimi napravami.

Nasvet: Lahko jo celo povežete z dvema napravama hkrati, na primer z računalnikom 
in telefonom. Najprej morate vklopiti funkcijo za večtočkovno povezavo.
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Pri nekaterih napravah je treba povezavo vzpostaviti ločeno po končanem 
seznanjanju.

Ko vklopite slušalko, se samodejno poveže z zadnjo uporabljeno napravo. Če naprava, 
s katero je bila slušalka nazadnje povezana, ni najdena, se poveže z naslednjo napravo 
na seznamu seznanjenih naprav.

Ko je slušalka povezana z napravo, lučka vmesnika Bluetooth počasi utripa.

Nasvet: Ali slušalke ne morete povezati z združljivo napravo? Prepričajte se, da je 
baterija v slušalki polna ter da je slušalka vklopljena in seznanjena z napravo.

Seznanjanje in povezovanje z NFC
S funkcijo NFC (Near Field Communication) lahko enostavno seznanite in povežete 
slušalko z združljivo napravo.

1 Če vaša naprava podpira funkcijo NFC, jo vklopite.
2 Vklopite slušalko.
3 Dotaknite se območja NFC na slušalki z območjem NFC vaše naprave. Slušalka se 

samodejno poveže s napravo.

S funkcijo NFC lahko tudi prekinete povezavo s slušalko. Podrobnejše informacije o 
funkciji NFC boste našli v priročniku za uporabo naprave.

Če naprava ne podpira funkcije NFC, ročno seznanite slušalko.

Seznanjanje in povezovanje z vmesnikom Bluetooth 
1 Preverite, ali je slušalka izklopljena.

9



2 Vklopite združljivo napravo in nato še funkcijo Bluetooth.
3 Vklopite slušalko. Če ste slušalko predhodno seznanili z drugo napravo, za dve 

sekundi pridržite . Modra lučka začne hitro utripati.
4 Nastavite napravo na iskanje naprav Bluetooth. Podrobnejše informacije boste 

našli v priročniku za uporabo naprave.
5 Na seznamu najdenih naprav v napravi izberite slušalko.
6 Po potrebi vnesite kodo 0000.

Povezovanje z dvema napravama hkrati
Želite poslušati glasbo v računalniku, hkrati pa biti pripravljeni na klice? Ko slušalko 
seznanite in povežete s telefonom, lahko vklopite funkcijo večtočkovne povezave in 
povežete slušalko še z drugo združljivo napravo, npr. računalnikom.

1 Preverite, ali je funkcija Bluetooth vklopljena v obeh napravah.
2 Prepričajte se, da je slušalka vklopljena, ter pritisnite in pridržite  za 2 sekundi.
3 Pridržite tipko za povečanje glasnosti in , da vklopite funkcijo večtočkovne 

povezave.
4 Seznanjanje slušalke z drugo napravo.
5 Izklopite slušalko.
6 Slušalko znova vklopite in povezala se bo z obema napravama.

Če želite prekiniti povezavo, ponovite korake od 1 do-3.

Povezovanje prek kabla
Ko uporabite avdio kabel, se brezžična povezava izklopi, tako da lahko slušalko 
uporabite brez povezave, na primer med poletom.
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Kabel povežite s slušalko, drugi konec pa s priključkom za slušalke na napravi.

Ko ste kabel povezali, slušalka preklopi v način za potovanje z letalom. Slušalko lahko 
naenkrat povežete samo z eno napravo.

Pri žični in brezžični povezavi tipke na slušalki delujejo drugače.

Kabelske povezave ne podpirajo vsi modeli telefona. Pri teh telefonih uporabite 
brezžično povezavo.

Klicanje

Klicanje in sprejemanje klicev

Brezžična povezava Žična povezava

Klicanje Uporaba telefona Uporaba telefona

Sprejem ali 
končanje klica

Pritisnite Pritisnite 

Zavrnitev klica Dvakrat pritisnite Dvakrat pritisnite 

Preklapljanje 
klica iz telefona 
v slušalko

Pritisnite  za dve sekundi Ni na voljo
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Ponovno 
klicanje zadnje 
klicane številke

Ko ne poteka noben klic, dvakrat 
pritisnite .

Ni na voljo

Uporaba 
glasovnega 
klicanja

Ko ne poteka noben klic, za dve 
sekundi pridržite  in sledite 
navodilom v priročniku za 
uporabo telefona.

Ko ne poteka noben klic, za dve 
sekundi pridržite  in sledite 
navodilom v priročniku za 
uporabo telefona.

Nekatere naprave morda niso popolnoma združljive in napravo boste morda morali 
upravljati na sami napravi. V nekaterih primerih določena funkcija za vašo napravo 
morda sploh ni na voljo.

Opravljanje klicev z dveh telefonov
Če je slušalka povezana z dvema telefonoma, lahko upravljate klice iz obeh telefonov 
hkrati.

Nadaljevanje trenutnega klica in zavrnitev klica v drugem telefonu
Dvakrat pritisnite .

Prekinitev trenutnega klica in sprejem klica v drugem telefonu
Pritisnite .

Zadržanje trenutnega klica in sprejem klica v drugem telefonu
Za dve sekundi pridržite .

Preklapljanje med aktivnimi in zadržanimi klici
Za dve sekundi pridržite .

Prekinitev trenutnega klica in vrnitev na zadržani klic
Pritisnite .

Če pokličete znova ali uporabite glasovno klicanje, bo klic vzpostavljen v telefonu, v 
katerem ste nazadnje uporabili slušalko za aktivni klic.

Predvajanje glasbe

Poslušajte priljubljeno glasbo, kjer koli ste.

Opozorilo:
Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo 
poslušajte pri zmerni glasnosti.

12



Brezžična povezava Žična povezava s 
telefonom Nokia 
Lumia

Žična povezava z 
drugimi telefoni

Predvajanje pesmi Izberite pesem v 
predvajalniku 
glasbe in pritisnite 

Izberite pesem v 
predvajalniku 
glasbe in pritisnite 

Izberite pesem v 
predvajalniku 
glasbe in pritisnite 

Začasna 
zaustavitev ali 
nadaljevanje pesmi

Pritisnite Pritisnite Pritisnite 

Predvajanje 
naslednje pesmi

Pritisnite Dvakrat pritisnite Ni na voljo

Predvajanje 
prejšnje pesmi

Dvakrat pritisnite Trikrat pritisnite Ni na voljo

Predvajanje 
trenutne pesmi od 
začetka

Pritisnite Pritisnite Ni na voljo

Hitro pomikanje po 
trenutni pesmi

Pridržite  ali Pridržite  ali Ni na voljo

Nekatere naprave morda niso popolnoma združljive in napravo boste morda morali 
upravljati na sami napravi. V nekaterih primerih določena funkcija za vašo napravo 
morda sploh ni na voljo.

Če prejmete ali vzpostavite klic med poslušanjem glasbe, je glasba začasno 
zaustavljena.

Nastavitev glasnosti in zvoka

Spreminjanje glasnosti
Uporabite tipki za glasnost. Če želite hitro spremeniti glasnost, pridržite tipki za 
glasnost.

Glasnost lahko nastavite za vsako od naprav, ki ste jih seznanili in z njimi povezali 
svojo slušalko. Slušalka si zapomni nastavljeno glasnost, ko jo naslednjič povežete z 
napravo.

Če je pri brezžični povezavi glasnost prenizka, se prepričajte, da ste zvišali glasnost 
tudi na telefonu.
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Uporaba aktivnega odstranjevanja šumov
Aktivno odstranjevanje šumov (ANC) zmanjša šum v ozadju, tako da lahko uživate v 
visokokakovostnem zvoku tudi v hrupnem okolju. Ker je glasnost manjša, ANC ščiti 
vaš sluh.

Ko slušalko namestite, senzorji bližine vstavka samodejno vklopijo ANC. Ko slušalko 
odstranite, se ANC izklopi.

Nastavitve

O aplikaciji Nokia Accessories
Če imate telefon Nokia Lumia, lahko svojo slušalko enostavno spremljate. Iz Trgovine 
prenesite aplikacijo accessories in slušalko lahko upravljate prek telefona.

Aplikacijo lahko uporabite na primer za vklop ali izklop glasovnih obvestil.

Aplikacija doda tudi ploščico slušalke na začetni zaslon telefona, da lahko preprosto 
spremljate polnjenje baterije.

Brisanje seznanitev
1 Vklopite slušalko ter pritisnite in za 2 sekundi pridržite . Slušalka začne delovati 

v načinu za seznanjanje.
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2 Pritisnite in pridržite  in  za 2 sekundi. Rdeča in zelena lučka utripata in izbrišejo 
se vse seznanitve.
Ko se slušalka vklopi, se aktivira način za seznanjanje.

Izklop glasovnih obvestil
Slušalka vam posreduje besedne povratne informacije in navodila, na primer ko je 
baterija že skoraj prazna. Ta glasovna obvestila lahko izklopite.

Preverite, ali je slušalka vklopljena in ali ste povezani z napravo. Pritisnite in pridržite 
tipko za znižanje glasnosti in  za 2 sekundi. Slišite glasovno obvestilo, rdeča lučka 
pa utripa.

Ponovni vklop glasovnih obvestil
Pritisnite in pridržite tipko za zvišanje glasnosti in  za 2 sekundi. Slišite glasovno 
obvestilo, zelena lučka pa utripa.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Informacije o bateriji in polnilniku
Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, 
saj bi lahko napravo poškodovali.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-50 . Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede 
na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K, B ali N.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi.

Čas pogovorov in čas pripravljenosti sta samo približna ocena. Na dejanski čas vplivajo na primer nastavitve naprave, 
uporabljene funkcije, stanje baterije in temperatura.

Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija 
začela polniti.

Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se prikaže indikator za polnjenje.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene 
na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne 
uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15°C in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in 
življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih 
reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Polnilnik uporabljajte samo v namene, za katere je narejen. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih polnilnikov lahko 
povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da je polnilnik 
poškodovan, ga odnesite na servis, da ga pregledajo, preden ga spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega 
polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
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Nega naprave
Z napravo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite 
garancijo naprave.

• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo 
korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu zmočite, počakajte, da se posuši.

• Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.

• Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave in izkrivijo 
ali stopijo plastične dele.

• Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere 
vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.

• Naprave ne skušajte odpreti.

• Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

• Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.

• Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

Recikliranje
Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili 
škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov.

Simbol prečrtanega smetnjaka

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne 
električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v 
Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskem 
profilu izdelkov na strani www.nokia.com/ecoprofile.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek BH-940 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami 
Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/global/declaration.

© 2012 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke 
družbe Nokia Corporation.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez 
predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in 
izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia or Monster, 
LLC is under license.
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© 2012 Monster, LLC. Monster, the Monster logo, ControlTalk, the ControlTalk logo, Purity Pro, the product and packaging 
are trademarks or registered trademarks of Monster Cable Products, Inc., or its subsidiaries in the U.S. or other countries.

The aptX software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are 
trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

Družba Nokia ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali 
dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to 
dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, 
zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za 
prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega 
dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.
Izdelki v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia. Ta naprava morda vsebuje 
blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA ter drugih držav. Protipravno 
odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Ta naprava je v skladu z določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v 
licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive 
interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno 
delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, kot je določeno v 15. delu 
pravilnika FCC. Te omejitve so postavljene tako, da zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi motnjami v bivalnem 
okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko energijo ter lahko – če ni uporabljena skladno z navodili – 
povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar to ni zagotovilo, da pri nekem primeru ne bo prišlo do motenj. 
Če ta oprema povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da vklopite in 
izklopite opremo, priporočamo, da skušate zmanjšati motnje z enim ali več od teh ukrepov:

• preusmerite ali prestavite sprejemno anteno;

• povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;

• priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot sprejemnik;

• posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom za RTV.

OPOMBA: Izjava agencije FCC o izpostavljenosti sevanju: Ta oprema ustreza omejitvam agencije FCC za izpostavljenost 
sevanju, določenim za nenadzorovano okolje. Ta oddajnik ne sme biti na istem mestu kot druga antena ali oddajnik in ne 
sme delovati skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

Nokia za ta izdelek zagotavlja 24-mesečno garancijo. Za več podrobnosti obiščite lokalno spletno mesto družbe Nokia s 
spletnim besedilom garancije www.nokia.com/support.
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