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Wprowadzenie
Mini g³o¶nik Nokia MD-9 umo¿liwia s³uchanie muzyki za pomoc± 
kompatybilnego telefonu komórkowego lub odtwarzacza muzyki, 
zapewniaj±c wysok± jako¶ci± d¼wiêku. G³o¶nik ten ma standardowe 
z³±cze audio o ¶rednicy 3,5 milimetra. Kabel g³o¶nika s³u¿y równie¿ 
jako antena radia FM.
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Zanim zaczniesz u¿ywaæ g³o¶nika, uwa¿nie przeczytaj niniejsz± 
instrukcjê obs³ugi. Zapoznaj siê równie¿ z instrukcj± obs³ugi urz±dzenia, 
które chcesz pod³±czyæ do g³o¶nika.

Ten produkt mo¿e zawieraæ drobne elementy. Przechowuj produkt 
w miejscach niedostêpnych dla ma³ych dzieci. Wtyczka mo¿e zawieraæ 
¶ladowe ilo¶ci niklu. Wskutek d³ugiego kontaktu skórnego z wtyczk±, 
u osób uczulonych na nikiel mog± wyst±piæ zwi±zane z alergia objawy.

Czê¶ci
G³o¶nik sk³ada siê z czê¶ci wymienionych na pocz±tku niniejszej 
instrukcji: wska¼nik ¶wietlny (1), element no¶ny g³o¶nika (2), pokrywa 
baterii (3), kabel g³o¶nikowy z wtyczk± audio (4), klawisz wy³±cznika 
(5, pod wtyczk± audio) i wypustka do nawijania kabla g³o¶nikowego (6).

Niektóre elementy g³o¶nika s± namagnesowane. Mog± one przyci±gaæ 
metalowe przedmioty. W pobli¿u g³o¶nika nie trzymaj kart kredytowych 
ani innych magnetycznych no¶ników danych, poniewa¿ zapisane na nich 
informacje mog± zostaæ skasowane.
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Instalowanie baterii
G³o¶niki zasilane s± dwiema bateriami AAA. Aby otworzyæ pokrywê 
baterii, wyjmij wtyczkê audio z gniazda u do³u g³o¶nika, rozwiñ kabel 
g³o¶nikowy, przekrêæ pokrywê w kierunku wskazanym przez strza³ki 
i podnie¶ pokrywê. Aby zainstalowaæ baterie, w³ó¿ je do komory zgodnie 
z zamieszczonym w niej schematem. Aby zamkn±æ pokrywê baterii, 
wyrównaj gniazdo z boku pokrywy do kabla g³o¶nika, naci¶nij na pokrywê 
i przekrêæ j± w przeciwnym kierunku.

Aby wyj±æ baterie, otwórz pokrywê na baterie, podwa¿ je i wyjmij 
z komory.

Je¶li nie zamierzasz u¿ywaæ g³o¶nika przez d³u¿szy czas, wyjmij z niego 
baterie, ¿eby nie dopu¶ciæ do uszkodzeñ, które móg³by spowodowaæ 
wyciekaj±cy elektrolit.
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Obs³uga g³o¶nika
Wyjmij wtyczkê audio z gniazda u do³u g³o¶nika i rozwiñ kabel 
g³o¶nikowy.

Aby pod³±czyæ g³o¶nik do kompatybilnego urz±dzenia Nokia, które 
ma 3,5-milimetrowe z³±cze Nokia AV, lub do innego kompatybilnego 
urz±dzenia (np. komputera lub odtwarzacza muzyki) ze standardowym 
z³±czem audio o ¶rednicy 3,5 mm, w³ó¿ wtyczkê audio do z³±cza 
w urz±dzeniu.

Aby pod³±czyæ g³o¶nik do kompatybilnego urz±dzenia Nokia, które ma 
2,5-milimetrowe z³±cze Nokia AV, pod³±cz do urz±dzenia odpowiedni 
adapter (je¶li dostarczony), a do adaptera pod³±cz wtyczkê audio.

Aby w³±czyæ g³o¶nik, ustaw klawisz wy³±cznika w pozycji ON. Zapali siê 
¶wiat³o wska¼nika. Aby g³o¶nik wy³±czyæ, ustaw klawisz wy³±cznika w 
pozycji OFF. ¦wiat³o wska¼nika zga¶nie.
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Aby pos³uchaæ muzyki, gdy g³o¶nik jest pod³±czony do kompatybilnego 
urz±dzenia, wystarczy w tym urz±dzeniu uruchomiæ odtwarzacz 
muzyczny.

Do ustawiania g³o¶no¶ci u¿yj regulatorów w swoim urz±dzeniu. Je¶li 
d¼wiêk p³yn±cy z g³o¶nika stanie siê za cichy lub zamieni siê w sygna³ 
ci±g³y, wymieñ w nim baterie.

Ostrze¿enie: muzyki s³uchaj na umiarkowanym poziomie 
g³o¶no¶ci. D³u¿sze s³uchanie bardzo g³o¶nej muzyki mo¿e 
spowodowaæ uszkodzenie s³uchu.

Aby zamocowaæ pasek, otwórz pokrywê baterii, przewlecz pasek przez 
otwór znajduj±cy siê z boku g³o¶nika tak, aby pêtla okrêci³a ma³y bolec 
(7), naci±gnij pasek i zamknij pokrywê.

Aby nosiæ g³o¶nik ze sob±, wy³±cz go, zwiñ kabel g³o¶nikowy i w³ó¿ 
wtyczkê audio do gniazda u do³u urz±dzenia.
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Eksploatacja i konserwacja
To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstrukcj± i jako¶ci± 
wykonania, dlatego wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie 
poni¿szych wskazówek pomo¿e zachowaæ wa¿no¶æ gwarancji.

• 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 wyjmij z niego baterie i nie wk³adaj ich 
z powrotem, dopóki urz±dzenie ca³kowicie nie wyschnie.

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

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

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ jego ruchome czê¶ci 
i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

Je¶li g³o¶nik nie dzia³a prawid³owo, oddaj go do naprawy w najbli¿szym 
autoryzowanym serwisie.
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Recykling
Umieszczony na produkcie, w jego dokumentacji lub na 
opakowaniu przekre¶lony symbol pojemnika na ¶mieci oznacza, 
¿e wszystkie zu¿yte ju¿ produkty elektryczne, elektroniczne, 
baterie i akumulatory musz± byæ sk³adowane w oddzielnym, 

specjalnie do tego przystosowanym punkcie. Wymaganie to dotyczy 
krajów Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno wyrzucaæ jak 
nieposortowanych odpadów komunalnych. Aby uzyskaæ dodatkowe 
informacje dotycz±ce ¶rodowiska, nale¿y zapoznaæ siê z dokumentem 
Eco-Declaration pod adresem www.nokia.com/environment.

Zawsze oddawaj produkty elektroniczne, baterie i opakowania do 
wyznaczonego do tego celu punktu zbiórki. Dziêki temu przyczynisz siê 
do ograniczenia niekontrolowanego pozbywania siê odpadów i zaczniesz 
promowaæ 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 



POLSKI

firmy Nokia. Sprawd¼, w jaki sposób przetwarzaæ produkty firmy Nokia 
na stronie www.nokia.com/werecycle, lub w przegl±darce telefonicznej 
pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.


