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BEZPIECZEÑSTWO

Zapoznaj siê uwa¿nie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie 
tych wskazówek mo¿e byæ niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Wiêcej 
informacji znajdziesz w pe³nej wersji instrukcji obs³ugi.

NIE RYZYKUJ
Nie w³±czaj urz±dzenia w miejscach, w których zabrania siê korzystaæ 
z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy mo¿e to spowodowaæ 
zak³ócenia lub inne zagro¿enia.

ZAK£ÓCENIA RADIOWE
Wszystkie urz±dzenia bezprzewodowe mog± byæ podatne na 
zak³ócenia, które z kolei mog± wp³ywaæ na jako¶æ po³±czeñ.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTÊPIE
Przestrzegaj wszystkich ograniczeñ. Wy³±cz urz±dzenie w samolocie, 
przy aparaturze medycznej, na stacji benzynowej, w sk³adzie 
chemikaliów i w rejonie odpalania ³adunków wybuchowych.

KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW
Naprawiaæ ten produkt mo¿e wy³±cznie wykwalifikowany personel.

WODOODPORNO¦Æ
To urz±dzenie nie jest wodoodporne. Chroñ je przed wilgoci±.

■ Kilka s³ów o urz±dzeniu
Urz±dzenie bezprzewodowe opisane w tej instrukcji zosta³o dopuszczone do u¿ytku 
w sieciach GSM 850, 900, 1800 i 1900 oraz UMTS 850 i 2100. Aby uzyskaæ wiêcej 
informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj siê ze swoim us³ugodawc±.
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Podczas d³ugiego dzia³ania, np. w przypadku szybkiego po³±czenia pakietowego, 
urz±dzenie mo¿e zacz±æ wydzielaæ du¿e ilo¶ci ciep³a. W wiêkszo¶ci przypadków 
jest to zjawisko normalne. Je¶li jednak podejrzewasz, ¿e urz±dzenie nie dzia³a 
prawid³owo, oddaj je do naprawy w najbli¿szym autoryzowanym serwisie.

Przed pod³±czeniem do innego urz±dzenia zapoznaj siê z instrukcj± jego obs³ugi 
i przepisami bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj niekompatybilnych produktów.

■ Us³ugi sieciowe
Aby korzystaæ z urz±dzenia, trzeba mieæ dostêp do us³ug ¶wiadczonych przez 
dostawców us³ug bezprzewodowych. Mo¿liwo¶æ korzystania z wielu funkcji zale¿y 
od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie s± dostêpne we wszystkich sieciach; 
w innych sieciach mo¿e byæ wymagane zawarcie odpowiedniej umowy 
z us³ugodawc± przed umo¿liwieniem korzystania z us³ug sieci. Korzystanie z us³ug 
sieciowych wi±¿e siê z przesy³aniem danych. Skontaktuj siê z us³ugodawc±, aby 
otrzymaæ szczegó³owe informacje na temat op³at w swojej sieci macierzystej, 
a tak¿e w innych sieciach, w roamingu. O sposobie korzystania z us³ug sieciowych 
oraz o zwi±zanych z nimi op³atach mo¿na siê dowiedzieæ od us³ugodawcy. 
W niektórych sieciach mog± obowi±zywaæ ograniczenia wp³ywaj±ce na sposób 
korzystania z us³ug sieciowych.
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1. Wprowadzenie

Modu³ internetowy Nokia CS-10 to bezprzewodowy modem 
umo¿liwiaj±cy przesy³anie danych w sieciach komórkowych.

Do u¿ywania tego urz±dzenia z komputerem niezbêdna jest aplikacja 
Nokia Internet Modem, która instalowana jest automatycznie przy 
pierwszym pod³±czeniu urz±dzenia do komputera.

Po pod³±czeniu urz±dzenia do kompatybilnego komputera i nawi±zaniu 
po³±czenia z sieci± komórkow± mo¿na na przyk³ad przegl±daæ strony 
internetowe, korzystaæ z poczty elektronicznej, przesy³aæ pliki albo 
ogl±daæ strumieniowe transmisje wideo.

Przed rozpoczêciem korzystania z urz±dzenia zapoznaj siê uwa¿nie 
z niniejsz± instrukcj±. Przeczytaj równie¿ instrukcjê obs³ugi aplikacji 
Nokia Internet Modem, komputera, systemu operacyjnego i pozosta³ego 
oprogramowania, którego u¿ywasz z po³±czeniem internetowym 
ustanowionym za po¶rednictwem tego urz±dzenia.

Odwied¼ witrynê www.nokia.com/support lub lokaln± witrynê 
internetow± firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowsze wersje instrukcji, 
dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a tak¿e us³ugi zwi±zane 
z posiadanym produktem firmy Nokia.

Ten produkt mo¿e sk³adaæ siê z drobnych czê¶ci. Nale¿y je przechowywaæ 
w miejscach niedostêpnych dla ma³ych dzieci.

Obudowa tego urz±dzenia nie zawiera nawet ¶ladowych ilo¶ci niklu. 
Niewielkie ilo¶ci niklu mog± byæ natomiast zawarte w metalowych 
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czê¶ciach paska do noszenia. D³u¿szy kontakt z metalowymi czê¶ciami 
tego paska mo¿e u osób uczulonych na nikiel wywo³aæ reakcje alergiczne.

■ Instrukcja obs³ugi aplikacji Nokia Internet Modem
Aby przeczytaæ instrukcjê obs³ugi aplikacji Nokia Internet Modem 
w wersji dla systemu Windows, na komputerze musi byæ zainstalowana 
aplikacja do odczytu plików PDF. Tak± aplikacjê mo¿esz pobraæ 
na przyk³ad z witryny internetowej firmy Adobe.

Aby przej¶æ do instrukcji obs³ugi, wybierz Pomoc w g³ównym widoku 
aplikacji Nokia Internet Modem. Instrukcja obs³ugi jest wy¶wietlana 
w jêzyku wybranym podczas instalowania aplikacji.

■ Obs³ugiwany sprzêt i oprogramowanie
Interfejs USB w urz±dzeniu obs³uguje szybko¶ci przesy³ania danych 
zdefiniowane w specyfikacji USB w wersji 2.0.

Aby korzystaæ z urz±dzenia do przesy³ania danych na komputerze, 
komputer musi byæ wyposa¿ony w 32- (x86) lub 64-bitowy (x64) procesor 
o szybko¶ci 500 MHz lub szybszy, kompatybilny port USB, a tak¿e 
350 megabajtów wolnego miejsca na twardym dysku. Potrzebny bêdzie 
równie¿ jeden z nastêpuj±cych systemów operacyjnych: Microsoft 
Windows XP (z pakietem Service Pack 2 i poprawk± Hotfix KB943198 albo 
z pakietem Service Pack 3 b±d¼ nowszym), Microsoft Windows Vista lub 
Apple Mac OS 10.4 albo nowszy. 

System Microsoft Windows XP w wersji 64-bitowej nie jest obs³ugiwany.
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2. Szybki start

■ Elementy
Urz±dzenie zawiera nastêpuj±ce elementy:

1. Wska¼nik ¶wietlny

2. Wtyczka USB z nak³adk± 
ochronn±

3. Tylna obudowa

4. Otwór na pasek do 
noszenia

Lokalizacja anten
To urz±dzenie ma anteny wewnêtrzne. Tak jak 
w przypadku ka¿dego innego urz±dzenia nadawczo-
odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny, gdy 
ta wysy³a lub odbiera sygna³y. Kontakt z tak± anten± 
niekorzystnie wp³ywa na jako¶æ komunikacji radiowej, 
mo¿e przyczyniaæ siê do niepotrzebnego wzrostu 
pobieranej przez urz±dzenie energii, a w konsekwencji skróciæ ¿ywotno¶æ baterii 
komputera.

4

31

2
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■ Instalowanie karty SIM
1. Aby zdj±æ nak³adkê ochronn±, ¶ci±gnij j± 

z wtyczki USB (1).

Uwaga: nak³adkê ochronn± przechowuj 
w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

2. Aby zdj±æ tyln± obudowê, wysuñ j± w kierunku 
wtyczki USB (2), a nastêpnie podnie¶.

3. Przesuñ uchwyt karty SIM 
w kierunku wtyczki USB (3), 
a nastêpnie go otwórz (4).

4. Umie¶æ kartê SIM w jej 
gnie¼dzie (5).

¦ciêty róg karty musi byæ dopasowany 
do ¶ciêtego rogu w uchwycie, a jej poz³acane 
z³±cza musz± byæ skierowane w dó³.

5. Zamknij uchwyt i przesuñ go w kierunku 
otworu na pasek w celu zatrza¶niêcia (6).

1

2

3 4

5

6
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6. Aby za³o¿yæ tyln± obudowê, przesuwaj j± 
w kierunku otworu na pasek, a¿ zatrza¶nie siê 
na swoim miejscu (7).

■ Pierwsza konfiguracja
Do skonfigurowania urz±dzenia do pracy z komputerem mog± byæ 
wymagane uprawnienia administratora dla systemu operacyjnego. 
Konieczna mo¿e byæ równie¿ zmiana ustawieñ zapory firewall systemu 
operacyjnego, aby umo¿liwia³a dostêp urz±dzenia do internetu.

System Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows 
Vista
Je¶li masz obs³ugiwan± wersjê systemu operacyjnego Microsoft Windows 
(patrz „Obs³ugiwany sprzêt i oprogramowanie”, str. 8), wykonaj poni¿sze 
czynno¶ci:

1. Upewnij siê, ¿e w urz±dzeniu zainstalowana jest karta SIM.

2. Zdejmij nak³adkê ochronn± z wtyczki USB.

3. W³±cz komputer i pod³±cz urz±dzenie do portu USB w komputerze, tak 
aby logo Nokia skierowane by³o ku górze.

Wskazówka: urz±dzenie mo¿na pod³±czyæ do kompatybilnego 
komputera równie¿ przez kabel po³±czeniowy Nokia CA-150D. 
Jedn± koñcówkê kabla nale¿y pod³±czyæ do wtyczki USB 
urz±dzenia, a drug± — do portu USB w komputerze.

7
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Je¶li w systemie Windows w³±czona jest funkcja autoodtwarzania, 
urz±dzenie zainstaluje na komputerze aplikacjê Nokia Internet Modem 
oraz niezbêdne sterowniki. Po wykryciu urz±dzenia przez system 
operacyjny nale¿y umo¿liwiæ mu automatyczn± instalacjê 
oprogramowania urz±dzenia. Instalacja mo¿e potrwaæ kilka minut.

4. Gdy pojawi siê pytanie o jêzyk, wybierz z listy ¿±dany jêzyk i OK. 
Postêpuj zgodnie z wy¶wietlanymi instrukcjami.

Po wy¶wietleniu umowy licencyjnej u¿ytkownika oprogramowania 
uwa¿nie zapoznaj siê z ca³± jej tre¶ci±. Aby zaakceptowaæ umowê 
i korzystaæ z urz±dzenia, zaznacz pole wyboru i wybierz Dalej >.

5. W oparciu o ustawienia karty SIM urz±dzenie spróbuje automatycznie 
zdefiniowaæ ustawienia dla sieci komórkowej us³ugodawcy 
(operatora).

Urz±dzenie zawiera predefiniowane ustawienia dla wielu 
us³ugodawców. Je¶li urz±dzenie nie bêdzie mog³o wykryæ Twojego 
us³ugodawcy, ustawienia mo¿esz zdefiniowaæ rêcznie w aplikacji 
Nokia Internet Modem. Szczegó³y znajdziesz w instrukcji obs³ugi tej 
aplikacji.

6. Na ¿±danie wprowad¼ kod PIN lub kod UPIN swojej karty SIM. Pojawi 
siê g³ówny widok aplikacji Nokia Internet Modem.

Kod (U)PIN pomaga chroniæ kartê SIM i zwykle jest dostarczany wraz 
z t± kart±.

7. Aby wyj¶æ z aplikacji Nokia Internet Modem, kliknij jej ikonê na pasku 
zadañ systemu Windows i wybierz Zakoñcz.
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8. Aby od³±czyæ urz±dzenie od komputera, wyjmij je z portu USB. Przed 
od³±czeniem urz±dzenia mo¿e byæ konieczne zatrzymanie jego 
dzia³ania w systemie operacyjnym. Szczegó³y znajdziesz w instrukcji 
obs³ugi swojego systemu operacyjnego.

O tym, jak nawi±zaæ po³±czenie z internetem, przeczytasz w punkcie 
„Konfigurowanie po³±czenia”, str. 17.

Aby okre¶liæ ustawienia zwi±zane z urz±dzeniem (takie jak ¿±danie kodu 
PIN), ustawienia po³±czeñ sieciowych i ustawienia aplikacji Nokia 
Internet Modem, wybierz Pomoc w g³ównym widoku aplikacji.

System Apple Mac OS 10.4 lub nowszy
Je¶li masz system Apple Mac OS 10.4 lub nowszy, wykonaj nastêpuj±ce 
czynno¶ci:

1. Upewnij siê, ¿e w urz±dzeniu zainstalowana jest karta SIM.

2. Zdejmij nak³adkê ochronn± z wtyczki USB.

3. W³±cz komputer i pod³±cz urz±dzenie do portu USB w komputerze, tak 
aby logo Nokia skierowane by³o ku górze.

Wskazówka: urz±dzenie mo¿na pod³±czyæ do kompatybilnego 
komputera równie¿ przez kabel po³±czeniowy Nokia CA-150D. 
Jedn± koñcówkê kabla nale¿y pod³±czyæ do wtyczki USB 
urz±dzenia, a drug± — do portu USB w komputerze.

4. Dwukrotnie kliknij widoczn± na ekranie ikonê konfiguracji modu³u 
internetowego Nokia CS-10, po czym dwukrotnie kliknij ikonê aplikacji 
Nokia Internet Modem.
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Otwarty zostanie instalator, który zainstaluje na komputerze aplikacjê 
Nokia Internet Modem oraz niezbêdne sterowniki. Postêpuj zgodnie 
z wy¶wietlanymi instrukcjami. Instalacja mo¿e potrwaæ kilka minut.

Po wy¶wietleniu umowy licencyjnej u¿ytkownika oprogramowania 
uwa¿nie zapoznaj siê z ca³± jej tre¶ci±, a nastêpnie zaakceptuj j±, je¶li 
chcesz korzystaæ z aplikacji oraz urz±dzenia.

5. Na ¿±danie kliknij przycisk wykrywania, aby instalator móg³ rozpoznaæ 
urz±dzenie i jego kartê SIM. W oparciu o ustawienia karty SIM 
urz±dzenie spróbuje automatycznie zdefiniowaæ ustawienia dla sieci 
komórkowej us³ugodawcy (operatora).

Urz±dzenie zawiera predefiniowane ustawienia dla wielu 
us³ugodawców. Je¶li urz±dzenie nie bêdzie mog³o wykryæ Twojego 
us³ugodawcy, ustawienia te mo¿esz zdefiniowaæ rêcznie. Patrz „Edycja 
i zarz±dzanie ustawieniami po³±czeñ”, str. 19.

6. Gdy aplikacja Nokia Internet Modem bêdzie ju¿ otwarta, wtedy na 
¿±danie wprowad¼ kod PIN lub kod UPIN swojej karty SIM.

Ten kod pomaga chroniæ kartê SIM i zwykle jest dostarczany wraz z t± 
kart±.

7. Aby zamkn±æ aplikacjê, kliknij czerwony przycisk.

8. Aby od³±czyæ urz±dzenie od komputera, wyjmij urz±dzenie z portu USB 
po uprzednim zamkniêciu aplikacji.

O tym, jak nawi±zaæ po³±czenie z internetem, przeczytasz w punkcie 
„Konfigurowanie po³±czenia”, str. 17.
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Aby odinstalowaæ aplikacjê Nokia Internet Modem, kliknij ikonê 
„odinstaluj” w folderze Nokia.

■ Wska¼nik ¶wietlny dla po³±czeñ sieciowych
Je¶li wska¼nik ¶wieci siê na czerwono, urz±dzenie nie mo¿e zarejestrowaæ 
siê w sieci komórkowej, poniewa¿ karta SIM jest niewa¿na lub 
niew³a¶ciwie w³o¿ona. Sprawd¼, czy karta SIM jest wa¿na i w³a¶ciwie 
zainstalowana. Je¶li wska¼nik mruga na czerwono, urz±dzenie nie jest 
zarejestrowane w sieci komórkowej, poniewa¿ nie wprowadzono kodu 
PIN lub UPIN, gdy pojawi³o siê ¿±danie podania kodu PIN w aplikacji Nokia 
Internet Modem (dostêpne tylko w wersji dla systemu Windows).

Je¶li wska¼nik ¶wieci na zielono, urz±dzenie jest zarejestrowane w sieci 
GSM i przesy³a dane. Je¶li wska¼nik mruga na zielono, urz±dzenie jest 
zarejestrowane w sieci GSM, ale po³±czenie transmisji danych nie jest 
aktywne.

Je¶li wska¼nik ¶wieci na niebiesko, urz±dzenie jest zarejestrowane w sieci 
UMTS i przesy³a dane. Je¶li wska¼nik mruga na niebiesko, urz±dzenie jest 
zarejestrowane w sieci UMTS, ale po³±czenie transmisji danych nie jest 
aktywne.
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■ Mocowanie paska
1. Zdejmij nak³adkê 

ochronn± oraz tyln± 
obudowê. Szczegó³y 
znajdziesz w czê¶ci 
„Instalowanie karty 
SIM”, str. 10.

2. Przewlecz pasek przez 
otwór w górnej czê¶ci 
urz±dzenia, tak aby 
pêtla owinê³a siê wokó³ 
niewielkiego zaczepu. Zaci¶nij pasek.

3. Za³ó¿ tyln± obudowê.
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3. Konfigurowanie po³±czenia

W sprawie dostêpno¶ci us³ug transmisji danych, cennika i taryf skontaktuj 
siê z us³ugodawc±.

■ System Microsoft Windows XP lub Microsoft 
Windows Vista

Aby nawi±zaæ po³±czenie z internetem w przypadku obs³ugiwanej wersji 
systemu operacyjnego Microsoft Windows (patrz „Obs³ugiwany sprzêt 
i oprogramowanie”, str. 8):

1. Gdy karta SIM jest ju¿ w³o¿ona do urz±dzenia, w³±cz komputer 
i pod³±cz do niego urz±dzenie.

Je¶li aplikacja Nokia Internet Modem nie otworzy siê automatycznie, 
uruchom tê aplikacjê w systemie operacyjnym w zwyk³y sposób 
(na przyk³ad w systemie Microsoft Windows XP wybierz Start > 
Programy > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem).

2. Na ¿±danie wprowad¼ kod PIN lub kod UPIN swojej karty SIM.

Na ekranie pojawi siê g³ówny widok aplikacji Nokia Internet Modem.

3. Sprawd¼ wska¼nik ¶wietlny, aby dowiedzieæ siê, czy po³±czenie 
sieciowe jest dostêpne. Szczegó³y znajdziesz w czê¶ci „Wska¼nik 
¶wietlny dla po³±czeñ sieciowych”, str. 15.
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4. Aby po³±czyæ siê z internetem przy u¿yciu domy¶lnego profilu 
po³±czeñ, w aplikacji Nokia Internet Modem wybierz . Zacznij 
korzystaæ z po³±czenia przy u¿yciu dowolnego oprogramowania.

Je¶li komputer przejdzie w stan wstrzymania lub hibernacji, 
przesy³anie danych mo¿e zostaæ wstrzymane. U¿ywanie urz±dzenia do 
przesy³ania danych zwiêksza zapotrzebowanie na energiê baterii 
komputera i skraca jej ¿ywotno¶æ.

5. Aby przejrzeæ szczegó³owe informacje na temat po³±czenia, wybierz 
Statystyki w oknie podrêcznym wy¶wietlanym podczas przesy³ania 
danych.

6. Aby zakoñczyæ po³±czenie, wybierz  w aplikacji Nokia Internet 
Modem lub Roz³±cz w oknie podrêcznym.

Aby zamkn±æ aplikacjê Nokia Internet Modem, kliknij ikonê aplikacji 
na pasku systemowym Windows i wybierz Zakoñcz.

■ System Apple Mac OS 10.4 lub nowszy
Aby nawi±zaæ po³±czenie z internetem w systemie Apple Mac OS 10.4 lub 
nowszym:

1. Po w³o¿eniu karty SIM do urz±dzenia w³±cz komputer i pod³±cz do 
niego urz±dzenie.

Je¶li aplikacja Nokia Internet Modem nie otworzy siê automatycznie, 
wybierz tê aplikacjê w programie Finder lub wybierz folder Nokia oraz 
aplikacjê Nokia Internet Modem.

2. Na ¿±danie wprowad¼ kod PIN lub kod UPIN swojej karty SIM.
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Na ekranie pojawi siê g³ówny widok aplikacji Nokia Internet Modem.

3. Sprawd¼ wska¼nik ¶wietlny, aby dowiedzieæ siê, czy po³±czenie 
sieciowe jest dostêpne. Szczegó³y znajdziesz w czê¶ci „Wska¼nik 
¶wietlny dla po³±czeñ sieciowych”, str. 15.

4. Aby nawi±zaæ po³±czenie z internetem, kliknij przycisk po³±czenia. 
Zacznij korzystaæ z po³±czenia przy u¿yciu dowolnego 
oprogramowania.

Je¶li komputer przejdzie w stan wstrzymania lub hibernacji, 
przesy³anie danych mo¿e zostaæ wstrzymane. U¿ywanie urz±dzenia do 
przesy³ania danych zwiêksza zapotrzebowanie na energiê baterii 
komputera i skraca jej ¿ywotno¶æ.

Podczas przesy³ania danych wy¶wietlana jest ilo¶æ danych wys³anych 
i odebranych w trakcie bie¿±cej sesji.

5. Aby zakoñczyæ po³±czenie, kliknij przycisk roz³±czenia.

Aby zamkn±æ aplikacjê Nokia Internet Modem, kliknij czerwony 
przycisk.

Aby zminimalizowaæ aplikacjê bez koñczenia aktywnego po³±czenia, 
wybierz . Aby otworzyæ okno aplikacji, kliknij ikonê aplikacji u do³u 
ekranu.

Edycja i zarz±dzanie ustawieniami po³±czeñ
Ustawienia po³aczeñ s± zgrupowane w profilach operatorów. Aby 
zmodyfikowaæ lub dodaæ profil albo zarz±dzaæ profilami, kliknij ikonê 
kó³ka w g³ównym widoku aplikacji Nokia Internet Modem, a nastêpnie 
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wybierz ¿±dan± opcjê. Postêpuj zgodnie z wy¶wietlanymi instrukcjami. 
W³a¶ciwe ustawienia otrzymasz od us³ugodawcy.

Przegl±danie szczegó³ów wcze¶niejszych po³±czeñ
Aby przejrzeæ informacje na temat wcze¶niejszych po³±czeñ, kliknij ikonê 
zegara w g³ównym widoku aplikacji Nokia Internet Modem. Aby 
wyczy¶ciæ ca³± historiê, kliknij przycisk czyszczenia. Aby zapisaæ historiê 
w pliku na komputerze, kliknij przycisk eksportowania.
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Eksploatacja i konserwacja

To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstrukcj± i jako¶ci± wykonania, 
dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek 
pozwoli zachowaæ wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a wilgotno¶æ i wszelkiego 
rodzaju ciecze mog± zawieraæ zwi±zki mineralne powoduj±ce korozjê obwodów 
elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urz±dzenia nale¿y odczekaæ, a¿ do 
jego ca³kowitego wyschniêcia.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w miejscach brudnych i zapylonych. 
Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci i podzespo³ów 
elektronicznych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temperaturze. Skraca ona ¿ywotno¶æ 
podzespo³ów elektronicznych, mo¿e spowodowaæ odkszta³cenia, a nawet 
stopienie elementów plastykowych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej temperaturze. Gdy urz±dzenie powróci do 
swojej normalnej temperatury, w jego wnêtrzu mo¿e gromadziæ siê wilgoæ, 
powoduj±c uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia w sposób inny od przedstawionego w tej 
instrukcji.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj urz±dzenia i nie potrz±saj nim. Nieostro¿ne 
obchodzenie siê z urz±dzeniem mo¿e spowodowaæ uszkodzenia wewnêtrznych 
podzespo³ów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, rozpuszczalników 
ani silnych detergentów.
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• Nie maluj i nie lakieruj urz±dzenia. Farba lub lakier mog± zablokowaæ jego 
ruchome czê¶ci i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

Powy¿sze wskazania dotycz± w równej mierze urz±dzenia, jak i wszystkich innych 
akcesoriów. Je¶li jakie¶ urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do naprawy 
w najbli¿szym autoryzowanym serwisie.

Recykling
Umieszczony na produkcie, baterii, w dokumentacji lub na opakowaniu 
przekre¶lony symbol pojemnika na ¶mieci ma przypominaæ, ¿e wszystkie 

bezu¿yteczne ju¿ produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory musz± 
byæ sk³adowane w oddzielnym, specjalnie do tego przystosowanym punkcie. 
Ten wymóg dotyczy obszaru Unii Europejskiej. Nie nale¿y wyrzucaæ tych 
produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Wiêcej szczegó³ów 
dotycz±cych ochrony ¶rodowiska mo¿na znale¼æ w deklaracji Eco produktu, pod 
adresem www.nokia.com/environment.

Zawsze oddawaj niepotrzebne ju¿ produkty elektroniczne, baterie i opakowania do 
odpowiedniego punktu ich sk³adowania. W ten sposób pomagasz zapobiegaæ 
zanieczyszczaniu ¶rodowiska i promujesz inicjatywy wtórnego wykorzystania 
surowców. O prawid³owym sk³adowaniu takich produktów mo¿na siê dowiedzieæ 
od sprzedawców, w urzêdach ochrony ¶rodowiska, w krajowych organizacjach 
producentów lub od lokalnego przedstawiciela firmy Nokia. Informacje 
o mo¿liwo¶ci poddania recyklingowi swoich produktów firmy Nokia znajdziesz pod 
adresem www.nokia.com/werecycle lub, w przypadku przegl±dania na urz±dzeniu 
przeno¶nym, pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.
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Dodatkowe informacje 
o bezpieczeñstwie

■ Ma³e dzieci
Urz±dzenie i jego akcesoria mog± sk³adaæ siê z drobnych czê¶ci. Nale¿y je 
przechowywaæ w miejscach niedostêpnych dla ma³ych dzieci.

■ ¦rodowisko pracy
Urz±dzenie to zosta³o przetestowane i spe³nia wszystkie wytyczne w zakresie 
oddzia³ywania fal radiowych, je¶li jest pod³±czone bezpo¶rednio do portu USB 
komputera lub do kabla po³±czeniowego Nokia CA-150D dostarczanego w pakiecie 
sprzeda¿nym.

■ Aparatura medyczna
Praca ka¿dego urz±dzenia radiowego (a wiêc równie¿ telefonów 
bezprzewodowych) mo¿e powodowaæ zak³ócenia w funkcjonowaniu medycznej 
aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj siê 
z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygn±æ wszelkie 
w±tpliwo¶ci i upewniæ siê, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed 
zewnêtrznym oddzia³ywaniem fal o czêstotliwo¶ci radiowej (RF). Wy³±czaj 
urz±dzenie we wszystkich placówkach s³u¿by zdrowia, je¶li wymagaj± tego 
wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki s³u¿by zdrowia mog± u¿ywaæ 
aparatury czu³ej na dzia³anie zewnêtrznych fal radiowych.

Wszczepione urz±dzenia medyczne
Minimalna odleg³o¶æ miêdzy wszczepionym urz±dzeniem medycznym, takim jak 
stymulator serca lub wszczepiony kardiowerter-defibrylator, a urz±dzeniem 
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bezprzewodowym, zalecana przez producentów aparatury medycznej w celu 
unikniêcia zak³óceñ pracy aparatu medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). 
Osoby z takimi urz±dzeniami powinny:

• trzymaæ urz±dzenie bezprzewodowe (gdy jest w³±czone) w odleg³o¶ci nie 
mniejszej ni¿ 15,3 cm (6 cali) od aparatu medycznego;

• bezzw³ocznie wy³±czyæ urz±dzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzeñ, 
¿e jest ono przyczyn± zak³óceñ;

• zapoznaæ siê ze wskazówkami producenta urz±dzenia medycznego i siê do nich 
stosowaæ.

Wiêcej informacji na temat wp³ywu urz±dzeñ bezprzewodowych na wszczepione 
aparaty medyczne mo¿na uzyskaæ w placówkach s³u¿by zdrowia.

Aparaty s³uchowe
Niektóre cyfrowe urz±dzenia bezprzewodowe mog± powodowaæ zak³ócenia 
w pracy aparatów s³uchowych. Je¶li wyst±pi± takie zak³ócenia, nale¿y 
skontaktowaæ siê z us³ugodawc±.

■ Pojazdy mechaniczne
Urz±dzenie powinno byæ serwisowane wy³±cznie przez wykwalifikowany personel. 
Niew³a¶ciwa naprawa mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu u¿ytkownika oraz 
spowodowaæ utratê wa¿no¶ci wszelkich gwarancji maj±cych zastosowanie do 
urz±dzenia. W s±siedztwie urz±dzenia, jego czê¶ci czy akcesoriów nie powinny 
znajdowaæ siê ³atwopalne ciecze, gazy i materia³y wybuchowe. 

Korzystanie z urz±dzenia w samolocie jest zabronione. Wy³±cz je jeszcze przed 
wej¶ciem na pok³ad samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urz±dzeñ 
telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, poniewa¿ mo¿e 
stanowiæ zagro¿enie dla dzia³ania systemów pok³adowych i powodowaæ zak³ócenia 
w sieci komórkowej.
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■ Warunki fizykochemiczne gro¿±ce eksplozj±
Wy³±cz urz±dzenie, je¶li znajdziesz siê na obszarze, na którym warunki 
fizykochemiczne mog± doprowadziæ do wybuchu. Stosuj siê wtedy do wszystkich 
znaków i instrukcji. Do takich obszarów nale¿± miejsca, w których ze wzglêdów 
bezpieczeñstwa zalecane jest wy³±czenie silnika samochodu. W takiej sytuacji 
jedna iskra mo¿e spowodowaæ eksplozjê lub po¿ar, a w ich rezultacie uszkodzenie 
cia³a, a nawet ¶mieræ. Wy³±czaj urz±dzenie w punktach tankowania paliwa, na 
przyk³ad w pobli¿u dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj 
ograniczeñ dotycz±cych korzystania ze sprzêtu radiowego obowi±zuj±cych na 
terenach sk³adów, magazynów i dystrybucji paliw, zak³adów chemicznych oraz 
w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagro¿one wybuchem s± 
najczê¶ciej, ale nie zawsze, wyra¼nie oznakowane. Do takich miejsc nale¿± 
pomieszczenia pod pok³adem ³odzi, miejsca sk³adowania lub przepompowywania 
chemikaliów oraz hale, w których powietrze zawiera chemikalia, cz±steczki zbó¿, 
kurzu lub py³y metali. Je¶li korzystasz z pojazdu napêdzanego ciek³ym gazem 
(takim jak propan lub butan), zapytaj producenta pojazdu, czy w pobli¿u takiego 
pojazdu mo¿na bez ryzyka u¿ywaæ urz±dzeñ bezprzewodowych.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)
To urz±dzenie spe³nia wytyczne w zakresie oddzia³ywania fal radiowych na 
organizm cz³owieka.
Urz±dzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak 
zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekracza³a granic 
bezpieczeñstwa rekomendowanych przez miêdzynarodowe wytyczne. Wytyczne te 
zosta³y opracowane przez niezale¿n± organizacjê naukow± ICNIRP 
z uwzglêdnieniem marginesu bezpieczeñstwa w celu zagwarantowania ochrony 
wszystkim osobom, niezale¿nie od wieku i stanu zdrowia.

Za jednostkê miary oddzia³ywania fal radiowych na organizm cz³owieka przyjêto 
SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna warto¶æ SAR 
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wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to warto¶æ u¶redniona w przeliczeniu na 
10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza siê w standardowych warunkach 
pracy urz±dzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygna³u i w ca³ym 
spektrum badanych czêstotliwo¶ci. Rzeczywista warto¶æ SAR mo¿e byæ znacznie 
mniejsza od maksymalnej, poniewa¿ urz±dzenie jest zaprojektowane tak, ¿eby 
u¿ywa³o tylko minimalnej mocy wymaganej do ³±czno¶ci z sieci±. Warto¶æ tego 
minimum zale¿y od szeregu czynników, takich jak odleg³o¶æ od stacji bazowej.

Warto¶ci SAR mog± siê te¿ ró¿niæ zale¿nie od krajowych wymogów raportowania 
i testowania oraz od pasma czêstotliwo¶ci w danej sieci. Dodatkowe informacje na 
temat warto¶ci SAR mo¿esz znale¼æ w witrynie www.nokia.com.

Urz±dzenie to spe³nia wszystkie wytyczne w zakresie oddzia³ywania fal radiowych 
na organizm cz³owieka, je¶li jest u¿ywane w odleg³o¶ci co najmniej 0,5 cm od cia³a.


