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Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek
może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj
rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na

drodze.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą
wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia
do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
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Informacje o uchwycie na aparat

Korzystaj z uchwytu na aparat, aby wygodniej robić zdjęcia i nagrywać filmy.

Uchwyt na aparat Nokia PD-95G jest jednocześnie wygodnym etui ochronnym do telefonu. Telefon
może być zasilany z baterii uchwytu na aparat, co wydłuża czas korzystania zarówno z aparatu, jak i
telefonu. Robiąc zdjęcie, użyj specjalnego dwustopniowego klawisza aparatu, aby uzyskać lepszą
ostrość i ustawić optymalną kompozycję. Dzięki paskowi na rękę możesz bezpiecznie i wygodnie
trzymać oba urządzenia jedną ręką. Aby zapewnić lepszą stabilność, możesz zamocować uchwyt na
aparat na uniwersalnym statywie.

Uchwyt na aparat możesz zabrać wszędzie.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się także z
instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.

© 2013 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 4



Klawisze i części

Poznaj klawisze i części uchwytu na aparat.

1 Klawisz aparatu
2 Klawisz wskaźnika naładowania
3 Diody wskaźnika
4 Złącze ładowarki
5 Otwór na pasek na rękę
6 Wtyczka mikro-USB
7 Otwór na śrubę montażową statywu
8 Pasek na rękę

Ten produkt nie zawiera kabla USB.

Ostrzeżenie: Wtyczka mikro-USB tego produktu mogą zawierać niewielkie ilości niklu. U osób
uczulonych na nikiel dłuższy kontakt skóry z tymi częściami może spowodować wystąpienie
objawów.
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Podłączanie telefonu do uchwytu na aparat

Dowiedz się, jak podłączyć telefon do uchwytu na aparat.

1. Przymocuj pasek na rękę do telefonu i przeciągnij go przez otwór.
2. Ostrożnie wsuń telefon i podłącz jego złącze mikro-USB do wtyczki mikro-USB w uchwycie na
aparat.
3. Delikatnie wciśnij telefon między górne zaciski, aby zablokować urządzenie.
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Odłączanie telefonu od uchwytu na aparat

Chcesz swobodnie korzystać z telefonu po naładowaniu baterii lub zrobieniu zdjęć? Odłącz go od
uchwytu na aparat.

1. Delikatnie naciśnij jeden z górnych zacisków i zdejmij go z telefonu. Powtórz te czynności, aby
zwolnić drugi górny zacisk.
2. Przesuń telefon do góry, aby odłączyć go od wtyczki mikro-USB.

3. Wysuwaj telefon, aż całkowicie wyjmiesz go z uchwytu na aparat.
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Ładowanie uchwytu na aparat

Wbudowana bateria jest fabrycznie częściowo naładowana, ale przed użyciem urządzenia warto
naładować ją ponownie.

Uchwyt na aparat należy ładować w odpowiedniej temperaturze: 0°C – +60°C. Jeśli uchwyt na aparat
zostanie podłączony do gniazdka w niższej lub wyższej temperaturze, wszystkie diody wskaźnika
zaczną szybko migać.

1. Podłącz kompatybilną ładowarkę (sprzedawaną osobno) do gniazdka sieci elektrycznej lub podłącz
uchwyt na aparat do kompatybilnego komputera za pomocą kabla USB.
2. Podłącz końcówkę mikro-USB kabla do złącza ładowarki w uchwycie na aparat.
Diody wskaźnika zapalą się. Pierwsza miga równomiernie podczas ładowania baterii, wskazując postęp
ładowania. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, wszystkie diody wskaźnika będą świecić przez
15 minut. Pełne naładowanie uchwytu na aparat może potrwać do 3 godzin.

3. Po naładowaniu baterii najpierw odłącz ładowarkę od uchwytu, a następnie wyjmij wtyczkę z
gniazdka sieci elektrycznej.
Odłączając ładowarkę, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii
Naciśnij klawisz wskaźnika naładowania. Diody wskaźnika zapalą się na 3 sekundy, wyświetlając
poziom naładowania baterii. Każda z diod wskaźnika oznacza 25% pojemności baterii.
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Ładowanie telefonu za pomocą uchwytu na aparat

Telefon jest rozładowany i nie masz pod ręką gniazdka ani ładowarki? Możesz naładować telefon za
pomocą uchwytu na aparat.

Telefon należy ładować za pomocą uchwytu na aparat w odpowiedniej temperaturze: -10°C – +60°C.

Podłącz telefon do uchwytu na aparat. Ładowanie telefonu rozpocznie się automatycznie.
Diody wskaźnika zapalą się na 3 sekundy, wskazując poziom naładowania baterii uchwytu, i podczas
ładowania zgasną. Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, naciśnij klawisz wskaźnika naładowania
baterii. Szybko migająca dioda wskaźnika znajdująca się najbliżej złącza ładowarki oznacza, że moc
baterii uchwytu została wykorzystana do naładowania telefonu i uchwyt jest bliski rozładowania. Być
może wkrótce trzeba będzie ponownie naładować uchwyt na aparat.

Sprawdź postęp ładowania w telefonie. Czas ładowania zależy od sposobu użytkowania telefonu.

Jednoczesne ładowanie telefonu i uchwytu na aparat
Podłącz kompatybilny kabel USB do złącza ładowarki w uchwycie na aparat, a następnie naładuj
telefon i uchwyt z gniazdka ściennego lub komputera.
Jeśli poziom naładowania uchwytu na aparat jest odpowiedni, w pierwszej kolejności zostanie
naładowany telefon. Jeśli nie, uchwyt na aparat będzie się ładował przez kilka minut. Po naładowaniu
baterii telefonu automatycznie rozpocznie się ładowanie uchwytu na aparat, a diody wskaźnika zapalą
się, pokazując postęp.

Zatrzymaj i ponownie rozpocznij ładowanie telefonu za pomocą uchwytu na aparat.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz wskaźnika naładowania przez 3 sekundy. Wszystkie lampki wskaźnika
baterii zamigają dwukrotnie i ładowanie zostanie zakończone. Klawisz aparatu nadal działa. Wykonaj
ponownie tę czynność, aby wznowić ładowanie.
Uchwyt na aparat automatycznie wznowi ładowanie Twojego telefonu zawsze wtedy, gdy jest do niego
podłączony lub gdy uchwyt na aparat jest podłączony do gniazdka sieci elektrycznej lub komputera.

Wskazówka: Aby całkowicie wyłączyć telefon, gdy jest on podłączony do uchwytu na aparat,
najpierw zakończ ładowanie telefonu.
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Robienie zdjęć i nagrywanie filmów

Chcesz wiedzieć, jak zrobić telefonem zdjęcie lub nagrać film za pomocą uchwytu na aparat?
Przeczytaj poniższe instrukcje.

Uchwyt na aparat został zoptymalizowany pod kątem użytkowników praworęcznych.

1. Podłącz telefon do uchwytu na aparat.
2. Naciśnij klawisz aparatu na uchwycie, aby uruchomić aplikację aparatu w telefonie.
Jeśli telefon jest zablokowany, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

3. Wybierz w aparacie tryb, którego chcesz użyć.
4. Naciśnij klawisz aparatu.

Wskazówka: Robiąc zdjęcie, wciśnij klawisz aparatu do połowy i przytrzymaj go, aby ustawić
ostrość. Aby zrobić zdjęcie, wciśnij klawisz aparatu do końca.

Wskazówka: Aby bezpiecznie i wygodnie trzymać telefon i uchwyt na aparat, przymocuj pasek
na rękę do telefonu, a następnie przeciągnij go przez otwór w uchwycie na aparat.

Więcej informacji na temat robienia zdjęć i nagrywania filmów można znaleźć w instrukcji obsługi
telefonu.
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Mocowanie uchwytu na aparat do statywu

Potrzebujesz większej stabilności podczas robienia zdjęć? Skorzystaj z uniwersalnego statywu.

1. Umieść gwint śruby statywu w otworze na śrubę montażową w uchwycie na aparat.
2. Przekręcaj uchwyt na aparat w prawo, aż zostanie przymocowany do statywu.

Wskazówka: Aby uzyskać optymalną stabilność, ustaw jedną z nóg statywu równolegle do
uchwytu na aparat.
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Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem, baterią i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w
zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

• Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki
mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do
wyschnięcia.

• Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych.
• Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub baterię.
• Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego

wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
• Nie otwieraj urządzenia.
• Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
• Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.
• Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów.
Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Wszystkie
zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje związane z recyklingiem
produktów firmy Nokia można znaleźć na stronie www.nokia.com/recycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać,
że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do
tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do
recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz
odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w witrynie www.nokia.com/support. Więcej informacji na temat ekologicznych
cech swojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje dotyczące baterii i ładowarki
Twoje urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować
baterii z urządzenia, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem.

Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki AC-10, AC-16, AC-20, AC-50, AC-60, DC-6, DC-17 lub DC-20. Typ złącza ładowarki
może się różnić.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Gdy czas pracy stanie się zauważalnie krótszy
niż normalnie, w celu wymiany baterii zanieś urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu.

Bezpieczne korzystanie z baterii i ładowarki
Aby odłączyć ładowarkę lub inne akcesorium, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Gdy ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu
rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność
i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.
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Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeżeli to możliwe,
należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii nie wolno demontować, przecinać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani uszkadzać w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli dojdzie
do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast
obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej. Nie wolno baterii modyfikować, wkładać
do niej żadnych przedmiotów, zanurzać w wodzie lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą bądź innymi cieczami. Uszkodzone
baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz korzystanie z
niezatwierdzonych do użytku lub niekompatybilnych baterii albo ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź
powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia
baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych
baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Prawa autorskie i inne informacje
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym firma NOKIA CORPORATION stwierdza, że PD-95G produkt spełnia główne wymogi oraz inne odpowiednie warunki
dyrektywy 2004/108/WE.

Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do sprzedawcy
produktów firmy Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom
eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych
jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie
ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu,
chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne
lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej
uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia są zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego
powiadomienia.

Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi
użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez
użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień,
nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi
użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC/INDUSTRY CANADA

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem
standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może
powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane
działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika
do korzystania z tego urządzenia.

Uwaga: W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone
dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed szkodliwymi
zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to urządzenie może
powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Prawidłowość
instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią w żadnym odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście
zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia,
należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść:

• Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem.
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• Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

TM © 2013 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkty/nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.
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