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■ Adapter audio Nokia AD-46
Adapter audio Nokia AD-46 umo¿liwia pod³±czenie 
s³uchawek (ze standardow± wtyczk± 3,5 mm) do z³±
w kompatybilnym telefonie Nokia. Dziêki temu mo¿n
s³uchaæ wbudowanego w telefonie Nokia radia FM l
muzyki, jak równie¿ odbieraæ i koñczyæ po³±czenia te
W zwi±zku z tym warto przeczytaæ instrukcjê obs³ug
podane s± wa¿ne informacje o bezpiecznej eksploat
konserwacji urz±dzenia.

Aby u¿yæ tej z³±czki, pod³±cz jej kabel do z³±cza Pop-P
telefonu Nokia, a s³uchawki pod³±cz do z³±cza na gó
Do z³±czki mo¿na pod³±czaæ s³uchawki o impedancji

Abu odebraæ lub zakoñczyæ po³±czenie telefoniczne,
po³±czeñ . Je¶li telefon ma wspó³dzia³aj±c± z t
funkcjê g³osowego wybierania numerów, to ¿eby z n
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W trakcie po³±czenia mów do mikrofonu w górnym pr
po³±czeñ. 
Do regulacji g³o¶no¶ci mo¿esz u¿yæ przycisków z boku
obs³uguje tê funkcjê) lub odpowiednich klawiszy tel

Z³±czkê mo¿na przyczepiæ do ubrania (np. do maryn
znajduj±cego siê z ty³u z³±czki klipsa.

To urz±dzenie jest oznaczone zgodnie z Dy
2002/96/WE oraz polsk± Ustaw± o zu¿ytym
elektrycznym i elektronicznym symbolem p
kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten
u¿ytkowania nie mo¿e byæ umieszczany ³±c
odpadami pochodz±cymi z gospodarstwa d
U¿ytkownik jest zobowi±zany do oddania g
zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i 
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Prowadz±cy zbieranie, w tym lokalne punkt
gminne jednostki, tworz± odpowiedni syste
oddanie tego sprzêtu.

W³a¶ciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêt
elektronicznym przyczynia siê do unikniêci
zdrowia ludzi i ¶rodowiska naturalnego kon
wynikaj±cych z obecno¶ci sk³adników niebe
niew³a¶ciwego sk³adowania i przetwarzani

Szczegó³owe dane dotycz±ce masy sprzêtu m
siê na stronie internetowej: www.nokia.com
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