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l Accessories s± 
arowymi firmy 

kia MD-8 mo¿na 
ego lub urz±dzenia 

 G³o¶niki te maj± 
abel g³o¶ników 

taj niniejsz± 
z±dzenia, które 
© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Origina
znakami towarowymi lub zastrze¿onymi znakami tow
Nokia Corporation.

Wprowadzenie
Gratulujemy udanego zakupu. Przez Minig³o¶niki No
s³uchaæ muzyki z kompatybilnego telefonu komórkow
muzycznego, ciesz±c ucho wysok± jako¶ci± d¼wiêku.
standardowe z³±cze audio o ¶rednicy 3,5 milimetra. K
s³u¿y równie¿ jako antena radia FM.

Zanim zaczniesz u¿ywaæ g³o¶ników, uwa¿nie przeczy
instrukcjê obs³ugi. Zajrzyj te¿ do instrukcji obs³ugi ur
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 wa¿ne zagadnienia 
acj± urz±dzenia.

wól dzieciom bawiæ 

niniejszej instrukcji: 
ywa baterii (3), 
nika (5), wypustka 
y baterii (7).

og± one przyci±gaæ 
aj kart 
nych, poniewa¿ 
.

chcesz pod³±czyæ do g³o¶ników. S± w niej omówione
bezpieczeñstwa zwi±zane z u¿ytkowaniem i konserw

Ten produkt mo¿e zawieraæ drobne elementy. Nie poz
siê nim.

Czê¶ci
G³o¶niki sk³adaj± siê czê¶ci pokazanych na pocz±tku 
wska¼nik ¶wietlny (1), elementy g³o¶nikowe (2), pokr
kabel g³o¶nikowy z wtyczk± audio (4), klawisz wy³±cz
do nawijania kabla g³o¶nikowego (6), zatrzask pokryw

Niektóre elementy g³o¶ników s± namagnesowane. M
metalowe przedmioty. W pobli¿u g³o¶ników nie trzym
kredytowych ani innych magnetycznych no¶ników da
zapisane na nich informacje mog± zostaæ skasowane
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±cznie baterii 
rie, zwolnij zatrzask 
mory zgodnie 
okrywê komory na 
tworów 
æ.

e, podwa¿ je 

 czas, wyjmij z nich 
y spowodowaæ 

zwiñ kabel 
Instalowanie baterii
G³o¶niki zasilane s± z trzech baterii AAA. U¿ywaj wy³
alkalicznych.  Aby otworzyæ pokrywê komory na bate
tej pokrywy. Aby zainstalowaæ baterie, w³ó¿ je do ko
z zamieszczonym w niej schematem. Aby zamkn±æ p
baterie, w³ó¿ zaczepy tej pokrywy do odpowiednich o
w g³o¶nikach i naci¶nij na pokrywê, ¿eby j± zatrzasn±

Aby wyj±æ baterie, otwórz pokrywê komory na bateri
i wyjmij z komory.

Je¶li nie zamierzasz u¿ywaæ g³o¶ników przez d³u¿szy
baterie, ¿eby nie dopu¶ciæ do uszkodzeñ, które móg³b
wyciekaj±cy elektrolit.

Obs³uga g³o¶ników
Wyjmij wtyczkê audio z gniazda z ty³u g³o¶ników i ro
g³o¶nikowy.
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a Nokia, które ma 
patybilnego 

 ze standardowym 
io do z³±cza 

a Nokia, które ma 
enia odpowiedni 
tyczkê audio.

prawo. Zapali siê 
uñ klawisz 

 do kompatybilnego 
odtwarzacz 
Aby pod³±czyæ g³o¶niki do kompatybilnego urz±dzeni
3,5-milimetrowe z³±cze Nokia AV, lub do innego kom
urz±dzenia (np. komputera lub odtwarzacza muzyki)
z³±czem audio o ¶rednicy 3,5 mm, w³ó¿ wtyczkê aud
w urz±dzeniu.

Aby pod³±czyæ g³o¶niki do kompatybilnego urz±dzeni
2,5-milimetrowe z³±cze Nokia AV, pod³±cz do urz±dz
adapter (je¶li dostarczony), a do adaptera pod³±cz w

Aby w³±czyæ g³o¶niki, przesuñ klawisz wy³±cznika w 
bia³e ¶wiat³o wska¼nika. Aby g³o¶niki wy³±czyæ, przes
wy³±cznika w lewo. ¦wiat³o wska¼nika zga¶nie.

Aby pos³uchaæ muzyki, gdy g³o¶niki s± ju¿ pod³±czone
urz±dzenia, wystarczy w tym urz±dzeniu uruchomiæ 
muzyczny.
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 swoim urz±dzeniu. 
wymieñ baterie 

wanym poziomie 
nej muzyki mo¿e 

nikowy i w³ó¿ 
ego kabla.

cj± i jako¶ci± 
rzestrzeganie 
warancji.

du¿a wilgotno¶æ 
zki mineralne 
W przypadku 
Do ustawiania si³y g³osu u¿yj regulatorów g³o¶no¶ci w
Je¶li d¼wiêk p³yn±cy z g³o¶ników stanie siê za cichy, 
w g³o¶nikach.

Ostrze¿enie: muzyki s³uchaj na umiarko
g³o¶no¶ci. D³u¿sze s³uchanie bardzo g³o¶
spowodowaæ uszkodzenie s³uchu.

Aby nosiæ g³o¶niki ze sob±, wy³±cz je, zwiñ kabel g³o¶
wtyczkê audio do otworu w wypustce do nawijania t

Eksploatacja i konserwacja
To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstruk
wykonania, dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. P
poni¿szych wskazówek pomo¿e zachowaæ wa¿no¶æ g

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, 
i wszelkiego rodzaju ciecze mog± zawieraæ zwi±
powoduj±ce korozjê obwodów elektronicznych. 
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 i nie wk³adaj ich 
yschnie.

cach brudnych 
 jego ruchomych 

turze. Wysokie 
tno¶ci urz±dzeñ 
 lub stopienia 

rze. Gdy urz±dzenie 
o wnêtrzu mo¿e 

odzespo³ów 

z±saj nim. 
¿e spowodowaæ 
zawilgocenia urz±dzenia wyjmij z niego baterie
z powrotem, dopóki urz±dzenie ca³kowicie nie w

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

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej tempera
temperatury mog± byæ przyczyn± krótszej ¿ywo
elektronicznych, uszkodzeñ baterii i odkszta³ceñ
elementów plastikowych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej temperatu
powróci do swojej normalnej temperatury, w jeg
gromadziæ siê wilgoæ, powoduj±c uszkodzenie p
elektronicznych.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj urz±dzenia i nie potr
Nieostro¿ne obchodzenie siê z urz±dzeniem mo
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onicznych 

emikaliów, 

ego ruchome czê¶ci 

rawy w najbli¿szym 

ektyw± Europejsk± 
 sprzêcie 
rzekre¶lonego 
formuje, ¿e sprzêt 

szczany ³±cznie 
omowego.
uszkodzenia wewnêtrznych podzespo³ów elektr
i delikatnych mechanizmów.

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych ch
rozpuszczalników ani silnych detergentów.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ j
i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

Je¶li g³o¶niki nie dzia³aj± prawid³owo, oddaj je do nap
autoryzowanym serwisie.

Pozbywanie siê urz±dzenia 
To urz±dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyr
2002/96/WE oraz polsk± Ustaw± o zu¿ytym
elektrycznym i elektronicznym symbolem p
kontenera na odpady. Takie oznakowanie in

ten, po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e byæ umie
z innymi odpadami pochodz±cymi z gospodarstwa d
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z±cym zbieranie 
owadz±cy zbieranie, 
nostki, tworz± 
êtu. W³a¶ciwe 
lektronicznym 
 ludzi i ¶rodowiska 
i sk³adników 
rzetwarzania 
przêtu marki Nokia 
.pl.
U¿ytkownik jest zobowi±zany do oddania go prowad
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Pr
w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jed
odpowiedni system umo¿liwiaj±cy oddanie tego sprz
postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i e
przyczynia siê do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia
naturalnego konsekwencji, wynikaj±cych z obecno¶c
niebezpiecznych oraz niew³a¶ciwego sk³adowania i p
takiego sprzêtu. Szczegó³owe dane dotycz±ce masy s
znajduj± siê na stronie internetowej www.nokia.com


