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Kopiê „Deklaracji zgodno¶ci” mo¿na znale¼æ pod adresem
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

To urz±dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw± Europejsk± 2002/96/WE oraz polsk±
o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekre¶lonego kontenera
odpady.

Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten, po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e byæ 
umieszczany ³±cznie z innymi odpadami pochodz±cymi z gospodarstwa domowego. 
U¿ytkownik jest zobowi±zany do oddania go prowadz±cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu 
elektrycznego i elektronicznego. Prowadz±cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, s
oraz gminne jednostki, tworz± odpowiedni system umo¿liwiaj±cy oddanie tego sprzêtu

W³a¶ciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym przyczyni
unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i ¶rodowiska naturalnego konsekwencji, wynik
z obecno¶ci sk³adników niebezpiecznych oraz niew³a¶ciwego sk³adowania i przetwarza
takiego sprzêtu.

Szczegó³owe dane dotycz±ce masy sprzêtu marki Nokia znajduj± siê na stronie internet
www.nokia.com.pl
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Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê¶ci lub ca³o
dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Inne naz
produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami towarowymi lub nazw
handlowymi ich w³a¶cicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.



Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez 
uprzedniego powiadomienia.
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W ¿adnych okoliczno¶ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno¶ci za jak±kolwiek utratê dany
zysków czy te¿ za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub po¶rednie szkody spowodowa
w dowolny sposób.

Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest – as is". Nie udziela siê jakichkolwiek
gwarancji, zarówno wyra¼nych jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, lecz nie ograniczaj±c tego d
jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u¿yteczno¶ci handlowej lub przydatno¶ci do okre¶lonego
chyba ¿e takowe wymagane s± przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do doko
zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostêpno¶æ poszczególnych produktów mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. Szczegó³y mo¿n
uzyskaæ u najbli¿szego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje produktu mog± uniewa¿niæ prawo do korzystania z urz

Kontrola eksportowa
Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologiê, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z U
zgodnie z obowi±zuj±cymi w tym kraju przepisami. Odstêpstwa od tych przepisów s± zabronione.
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Przez po³±czony z kompatybilnym telefonem komórkowym zestaw s³uchaw
Nokia Bluetooth BH-601 mo¿na odbieraæ i nawi±zywaæ po³±czenia, ale mo¿
te¿ u¿ywaæ do s³uchania muzyki z odtwarzacza MP3. Nie jest przy tym istotn
odtwarzacz muzyki jest integraln± czê¶ci± telefonu, czy zupe³nie niezale¿ny
urz±dzeniem audio.

Przed u¿yciem zestawu s³uchawkowego nale¿y uwa¿nie przeczytaæ niniejsz
instrukcjê obs³ugi. Nale¿y równie¿ zapoznaæ siê z instrukcj± obs³ugi telefon
w której omówione s± wa¿ne zagadnienia bezpieczeñstwa zwi±zane 
z u¿ytkowaniem i konserwacj± urz±dzenia. Zestaw s³uchawkowy nale¿y 
przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Zestaw s³uchawkowy mo¿na po³±czyæ z kompatybilnym telefonem komórko
lub innym urz±dzeniem z funkcjami Bluetooth. Technologia Bluetooth pozw
³±czyæ ze sob± kompatybilne urz±dzenia komunikacyjne bez u¿ycia kabli. 
W przypadku takiego po³±czenia telefon i zestaw s³uchawkowy nie musz± s
wzajemnie „widzieæ”, ale odleg³o¶æ miêdzy nimi nie mo¿e przekraczaæ 10 m
¦ciany lub znajduj±ce siê w s±siedztwie urz±dzenia elektroniczne mog± zak
po³±czenia Bluetooth.

Zestaw s³uchawkowy spe³nia wymogi specyfikacji Bluetooth 1.2 i zgodny je
z nastêpuj±cymi profilami: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0, Advan
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Audio Distribution Profile 1.0 oraz Audio Video Remote Control Profile 1.0. 
Informacje o kompatybilno¶ci tego urz±dzenia z innymi urz±dzeniami uzyskasz od 

nione. 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ich producentów.

Korzystanie z technologii Bluetooth mo¿e byæ w niektórych miejscach zabro
Skonsultuj siê w tej sprawie z lokalnymi w³adzami lub z us³ugodawc±.



7

2. Pierwsze kroki
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Zestaw s³uchawkowy sk³ada siê z czê¶ci pokazanych na rysunku.

• Pa³±k (1)

• Przycisk zmniejszaj±cy g³o¶no¶æ (2)

• Przycisk zwiêkszaj±cy g³o¶no¶æ (3)

• Przycisk wielofunkcyjny (4)

• Przycisk przej¶cia do poprzedniego utworu (5)

• Przycisk przej¶cia do nastêpnego utworu (6)

• Mikrofon (7)

• Niebiesko/czerwony wska¼nik ¶wietlny (8)

• Zielony wska¼nik ¶wietlny (9)

• Z³±cze ³adowarki (10)

• Przycisk resetowania (11)

Zanim bêdzie mo¿na u¿ywaæ zestawu s³uchawkowego, 
trzeba na³adowaæ jego bateriê i powi±zaæ zestaw z kompatybilnym telefone
Je¶li telefon nie ma funkcji odtwarzania muzyki, zestaw s³uchawkowy nale¿
powi±zaæ z odtwarzaczem.
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Uwaga: niektóre czê¶ci zestawu s³uchawkowego s± namagnesowane. Zestaw 
s³uchawkowy mo¿e przyci±gaæ metalowe przedmioty. W pobli¿u zestawu nie 
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nale¿y trzymaæ kart kredytowych ani innych magnetycznych no¶ników dan
poniewa¿ zapisane na nich informacje mog± zostaæ skasowane.

■ £adowarki i baterie
Przed u¿yciem ³adowarki sprawd¼ nazwê i numer jej modelu. Do ³adowania baterii ze
s³uchawkowego BH-601 mo¿na u¿yæ ³adowarki AC-4 lub DC-4.

Ostrze¿enie: u¿ywaj wy³±cznie baterii i ³adowarek zatwierdzonych przez f
Nokia do u¿ytku z tym w³a¶nie zestawem s³uchawkowym. Stosowanie akce
innego typu uniewa¿ni gwarancjê, a mo¿e byæ nawet niebezpieczne.

O dostêpno¶ci zatwierdzonych do u¿ytku akcesoriów dowiesz siê od sprzedawcy. Od³
przewód któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkê — nie za przewód.

■ £adowanie baterii
Ten zestaw s³uchawkowy zasilany jest z wewnêtrznej, niewymienialnej, ale 
³adowalnej baterii. Nie próbuj wyjmowaæ baterii z zestawu s³uchawkowego
grozi to jego uszkodzeniem.

1. Je¶li zestaw s³uchawkowy jest w³±czony, wy³±cz 
go. Bateriê mo¿na ³adowaæ tak¿e przy w³±czonym 
zestawie, ale trwa to d³u¿ej.

2. Pod³±cz ³adowarkê do zestawu s³uchawkowego 
tak, jak pokazano na rysunku.
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3. £adowarkê pod³±cz do gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ³adowania 
wska¼nik pulsuje zielonym ¶wiat³em. Je¶li wska¼nik nie ¶wieci siê, sprawd¼ 
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pod³±czenie ³adowarki. 

Gdy zestaw s³uchawkowy jest wy³±czony, ³adowanie jego baterii mo¿e za
3 godzin. £adowanie baterii w³±czonego zestawu trwa d³u¿ej.

Gdy bateria zostanie ju¿ w pe³ni na³adowana, zielony wska¼nik ¶wieciæ b
¶wiat³em ci±g³ym.

4. Od³±cz wówczas ³adowarkê od gniazdka sieci elektrycznej i od zestawu 
s³uchawkowego.

W pe³ni na³adowana bateria wystarcza na oko³o 8 godzin rozmów, 180 god
utrzymywania zestawu w trybie gotowo¶ci oraz na 8 godzin odtwarzania m
Czasy te zale¿± jednak od modelu telefonu, urz±dzeñ Bluetooth, wybranych
ustawieñ, intensywno¶ci u¿ytkowania i warunków otoczenia.

Gdy bateria jest na wyczerpaniu, zestaw s³uchawkowy emituje dwa krótkie 
sygna³y d¼wiêkowe, a wska¼nik zaczyna pulsowaæ czerwonym ¶wiat³em. Za
bateria zupe³nie siê wyczerpie, energii powinno wystarczyæ na oko³o 20 min
rozmowy lub s³uchania muzyki. Bateriê trzeba na³adowaæ.

■ W³±czanie i wy³±czanie zestawu s³uchawkowego
Naci¶nij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez oko³o 3 sekundy.

Je¶li w ci±gi 3 minut nie po³±czysz zestawu s³uchawkowego z telefonem lub
odtwarzaczem muzyki, zestaw sam siê wy³±czy, ¿eby bez potrzeby nie czerp
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energii z abaterii. Je¶li zestaw jest po³±czony z telefonem lub odtwarzaczem 
muzyki, ale zestawu nie u¿ywasz, wy³±cz go, ¿eby oszczêdzaæ bateriê.
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■ Powi±zanie zestawu s³uchawkowego

Powi±zanie z telefonem z kompatybiln± funkcj± odtwarzan
muzyki
Je¶li telefon ma kompatybiln± funkcjê odtwarzania muzyki, to mo¿na go u¿
nie tylko do odbioru i nawi±zywania po³±czeñ, ale równierz do odtwarzania
muzyki.

1. W³±cz telefon.

2. Sprawd¼, czy zestaw s³uchawkowy jest wy³±czony. Je¶li jest w³±czony, w
go.

3. Naci¶nij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez oko³o 10 sekund, a¿
wska¼nik ¶wietlny zacznie pulsowaæ ¶wiat³em niebieskim i czerwonym.

4. W telefonie uaktywnij funkcjê Bluetooth i ustaw go na wyszukiwanie urz
Bluetooth. O tym, jak to zrobiæ, przeczytasz w instrukcji obs³ugi telefonu

5. Z listy znalezionych urz±dzeñ wybierz zestaw s³uchawkowy Nokia BH-60

6. Telefon za¿±da podania has³a Bluetooth. Wprowad¼ w telefonie to has³o
(0000). W niektórych telefonach po³±czenie Bluetooth z zestawem mo¿
nawi±zaæ dopiero po powi±zaniu obu urz±dzeñ. Zestaw s³uchawkowy 
z telefonem wystarczy powi±zaæ tylko raz.
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7. Je¶li powi±zanie zakoñczy siê powodzeniem i zestaw s³uchawkowy bêdzie 
po³±czony z telefonem, wska¼nik na zestawie zacznie pulsowaæ ¶wiat³em 
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nd, a¿ 

 

póki 
m.
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niebieskim. Pocz±wszy od tego momentu, mo¿na zacz±æ korzystaæ z zest
s³uchawkowego.

Powi±zanie z telefonem i odtwarzaczem muzyki
Je¶li telefon nie ma funkcji odtwarzania muzyki, zestaw s³uchawkowy mo¿n
powi±zaæ osobno z telefonem i z kompatybilnym odtwarzaczem muzyki.

1. W³±cz telefon.

2. Sprawd¼, czy zestaw s³uchawkowy i odtwarzacz muzyki s± wy³±czone.

3. Naci¶nij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez co najmniej 10 seku
wska¼nik ¶wietlny zacznie pulsowaæ ¶wiat³em niebieskim i czerwonym.

4. Powi±¿ i po³±cz zestaw s³uchawkowy z telefonem w taki sam sposób, jak
w przypadku telefonu z funkcj± odtwarzania muzyki.

5. Po powi±zaniu telefonu z zestawem s³uchawkowym wy³±cz zestaw.

6. Wy³±cz telefon lub funkcjê Bluetooth w telefonie.

7. W³±cz odtwarzacz muzyki.

8. Naci¶nij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny co najmniej 10 sekund, do
wska¼nik ¶wietlny nie zacznie pulsowaæ ¶wiat³em niebieskim i czerwony
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9. Postêpuj zgodnie z instrukcjami dotycz±cymi powi±zania, zawartymi 
w instrukcji obs³ugi odtwarzacza muzyki. Gdy odtwarzacz muzyki za¿±da 
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wskazania urz±dzenia do powi±zania, z listy urz±dzeñ wybierz Nokia BH
Je¶li pojawi siê ¿±danie podania has³a Bluetooth, wprowad¼ w odtwarza
muzyki 0000.

Je¶li odtwarzacz muzyki nie ma, klawiatury, has³o 0000 mo¿e byæ ustaw
jako domy¶lne. Je¶li has³o nie zosta³o podane, w instrukcji obs³ugi odtwa
muzyki znajdziesz wskazówki, w jaki sposób zmieniæ has³o domy¶lne Blue
na 0000.

10. Je¶li powi±zanie zakoñczy siê powodzeniem i zestaw s³uchawkowy bêdz
po³±czony z odtwarzaczem muzyki, wska¼nik na zestawie zacznie pulsow
¶wiat³em niebieskim.

Konfiguracja po³±czenia automatycznego
Je¶li masz telefon firmy Nokia, mo¿esz go ustawiæ tak, aby po w³±czeniu 
automatycznie nawi±zywa³ po³±czenie z zestawem s³uchawkowym (je¶li jes
w³±czony). Ustawienia powi±zanego urz±dzenia mo¿na zmieniæ w menu 
Bluetooth.

U¿ywanie zestawu s³uchawkowego z kilkoma odtwarzaczam
muzyki
Je¶li z zestawem s³uchawkowym powi±zanych jest kilka odtwarzaczy muzyk
mo¿na siê miêdzy nimi prze³±czaæ, naciskaj±c jednocze¶nie przyciski przej¶c
poprzedniego i nastêpnego utworu. 
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Zestaw s³uchawkowy domy¶lnie u¿yje odtwarzacza, który jako pierwszy zosta³ 
u¿yty z tym zestawem. Chc±c zmieniæ urz±dzenie domy¶lne, usuñ istniej±ce 

nie 
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powi±zania i ustawienia g³o¶no¶ci (patrz strona 16), po czym powi±¿ ponow
odtwarzacze muzyki w ¿±danej kolejno¶ci.
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3. Podstawy u¿ytkowania
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■ Zak³adanie zestawu s³uchawkowego na 
uszy

Umie¶æ pa³±k z ty³u g³owy. Zestaw s³uchawkowy za³ó¿ za 
uszy tak, aby dopasowaæ do nich wk³adki s³uchawek.

Ostrze¿enie: zestaw s³uchawkowy mo¿e zag³uszaæ 
d¼wiêki z otoczenia. Nie u¿ywaj zestawu s³uchawkowego, je¶li mo¿e to zag
Twojemu bezpieczeñstwu. 

■ Ustawianie g³o¶no¶ci w s³uchawkach
Aby g³o¶no¶æ zwiêkszyæ lub zmniejszyæ, u¿yj przycisków zwiêkszania lub 
zmniejszania g³o¶no¶ci.

■ Obs³uga po³±czeñ
Kiedy zestaw s³uchawkowy jest pod³±czony do telefonu, po³±czenia telefoni
nawi±zuje siê w zwyk³y sposób.

Je¶li telefon ma funkcjê ponownego wybierania, naci¶nij jednocze¶nie przyc
wielofunkcyjny i przycisk zmniejszaj±cy g³o¶no¶æ, gdy ¿adne po³±czenie nie 
aktywne.
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Je¶li telefon ma funkcjê g³osowego wybierania numerów, naci¶nij jednocze¶nie 
przycisk wielofunkcyjny i przycisk zwiêkszaj±cy g³o¶no¶æ, gdy ¿adne po³±czenie 
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nie jest aktywne. Dalsze czynno¶ci opisane s± w instrukcji obs³ugi telefonu.

Aby odebraæ po³±czenie, naci¶nij krótko przycisk wielofunkcyjny lub odpowi
klawisz telefonu. Aby odrzuciæ po³±czenie, naci¶nij klawisz wielofunkcyjny 
dwukrotnie.

Aby zakoñczyæ po³±czenie, naci¶nij przycisk wielofunkcyjny lub odpowiedni
klawisz telefonu.

Aby podczas rozmowy w³±czyæ lub wy³±czyæ mikrofon, naci¶nij jednocze¶nie
przyciski zwiêkszania i zmniejszania g³o¶no¶ci.

Aby prze³±czyæ po³±czenie z zestawu s³uchawkowego na telefon i odwrotnie
naci¶nij krótko przycisk zwiêkszaj±cy g³o¶no¶æ i przycisk przej¶cia do nastêp
utworu lub u¿yj odpowiedniej funkcji w telefonie.

■ S³uchanie muzyki
Po w³±czeniu zestaw s³uchawkowy bêdzie próbowa³ po³±czyæ siê z odtwarza
muzyki, z którym wcze¶niej zosta³ powi±zany.

Je¶li zestaw s³uchawkowy jest po³±czony z telefonem, ale nie jest po³±czony
z odtwarzaczem muzyki, zestawu mo¿na u¿ywaæ tylko do odbioru i nawi±zy
i po³±czeñ (je¶li telefon nie ma funkcji odtwarzania muzyki).

Dostêpne funkcje muzyczne zale¿± od odtwarzacza muzyki.

Je¶li podczas s³uchania muzyki odbierzesz lub nawi±¿esz po³±czenie, muzyk
zamilknie do chwili zakoñczenia po³±czenia.
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Ostrze¿enie: s³uchaj muzyki na umiarkowanym poziomie g³o¶no¶ci. D³u¿sze 
s³uchanie bardzo g³o¶nej muzyki mo¿e spowodowaæ uszkodzenie s³uchu.

wie 
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y, po 
kcyjny 

ale¿y 
 
 do 
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Aby odtwarzaæ muzykê, wybierz utwór w odtwarzaczu lub naci¶nij na zesta
przycisk przej¶cia do nastêpnego lub poprzedniego utworu. Aby rozpocz±æ 
odtwarzanie, naci¶nij krótko przycisk wielofunkcyjny.

Aby zatrzymaæ odtwarzanie, naci¶nij krótko przycisk wielofunkcyjny. Aby 
kontynuowaæ odtwarzanie, ponownie naci¶nij przycisk wielofunkcyjny. 

Aby przej¶æ do nastêpnego utworu, kilka razy pod rz±d naci¶cij przycisk prze
do nastêpnego utworu. Aby przej¶æ do utworu poprzedniego dwa razy naci¶
krótko przycisk przej¶cia do poprzedniego utworu.

■ Usuwanie ustawieñ i resetowanie zestawu 
s³uchawkowego

Aby usun±æ ustawienia drukowania i g³o¶no¶ci, wy³±cz zestaw s³uchawkow
czym jednocze¶nie naci¶nij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk wielofun
i przycisk przej¶cia do nastêpnego utworu. 

Je¶li pomimo na³adowanej baterii zestaw s³uchawkowy przestanie dzia³aæ, n
go zresetowaæ. W tym celu ostro¿nie naci¶nij i przytrzymaj przez 10 sekund
przycisk resetowania (patrz strona 7) za pomoc± wyprostowanego spinacza
papieru lub innego ma³ego przedmiotu bez ostrego koñca. Resetowanie nie
powoduje usuniêcia powi±zania i ustawieñ g³o¶no¶ci.
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4. Informacje o bateriach
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¬ród³em zasilania urz±dzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ³adowania
bateria osi±ga pe³n± wydajno¶æ dopiero po dwóch lub trzech pe³nych cyklach ³adowa
roz³adowywania. Bateria mo¿e byæ ³adowana i roz³adowywana setki razy, ale w koñc
ulegnie zu¿yciu. Bateriê ³aduj wy³±cznie za pomoc± ³adowarek zatwierdzonych przez
Nokia i przeznaczonych dla tego urz±dzenia.

Je¶li ³adowarka nie jest u¿ywana, od³±cz j± od urz±dzenia i gniazdka sieciowego. Nie 
pozostawiaj urz±dzenia pod³±czonego do ³adowarki, poniewa¿ prze³adowanie skraca
¿ywotno¶æ baterii. Je¶li na³adowana do pe³na bateria nie bêdzie u¿ywana, z up³ywem
roz³aduje siê samoistnie.

Bateria powinna byæ u¿ywana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie nale¿y u
uszkodzonej ³adowarki lub baterii.

Pozostawianie urz±dzenia w gor±cych lub zimnych miejscach, takich jak zamkniêty 
samochód latem lub zim±, spowoduje zmniejszenie jej pojemno¶ci i skrócenie ¿ywotn
Staraj siê zawsze przechowywaæ bateriê w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77
Urz±dzenie z przegrzan± lub nadmiernie och³odzon± bateri± mo¿e przez chwilê nie d
nawet gdy bateria jest w pe³ni na³adowana. Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska 
w temperaturach znacznie poni¿ej zera.
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Eksploatacja i konserwacja
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To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstrukcj± i jako¶ci± wykonania, dlateg
wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ
wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

• Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a wilgotno¶æ i wszelkiego rodz
ciecze mog± zawieraæ zwi±zki mineralne powoduj±ce korozjê obwodów elektroni
W przypadku zawilgocenia urz±dzenia pozostaw je do ca³kowitego wyschniêcia.

• Nie próbuj wyjmowaæ baterii z tego urz±dzenia. Nokia zaleca zg³oszenie siê do 
najbli¿szego autoryzowanego serwisu w celu wymiany baterii.

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

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mog±
przyczyn± krótszej ¿ywotno¶ci baterii, uszkodzeñ podzespo³ów elektronicznych, 
odkszta³ceñ lub stopienia elementów plastikowych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej temperaturze. Gdy urz±dzenie powróci do sw
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 instrukc

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

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

rki i 
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• Z ³adowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniêtych.

Wszystkie powy¿sze wskazówki dotycz± w równej mierze urz±dzenia, baterii, ³adowa
ka¿dego innego akcesorium. Je¶li jakie¶ urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do
naprawy w najbli¿szym serwisie.


