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DEKLARACJA ZGODNO¦CI
My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno¶ci± o¶wiadczamy, ¿e produkt LPS-4 spe³nia wszystkie wymogi ujête 
w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/WE. 
Kopiê „Deklaracji zgodno¶ci” znajdziesz pod adresem 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

To urz±dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw± Europejsk± 2002/96/WE oraz polsk± Ustaw± o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym 
i elektronicznym symbolem przekre¶lonego kontenera na 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, sklepy oraz gminne jednostki, tworz± odpowiedni system umo¿liwiaj±cy oddanie tego sprzêtu. W³a¶ciwe 
postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi 
i ¶rodowiska naturalnego konsekwencji, wynikaj±cych z obecno¶ci sk³adników niebezpiecznych oraz niew³a¶ciwego sk³adowania 
i przetwarzania takiego sprzêtu.Szczegó³owe dane dotycz±ce masy sprzêtu marki Nokia znajduj± siê na stronie internetowej: 
www.nokia.com.pl.

© 2002–2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê¶ci lub ca³o¶ci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie 
bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia s± zabronione.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

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.

W ¿adnych okoliczno¶ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno¶ci za jak±kolwiek utratê danych lub zysków czy te¿ za wszelkie szczególne, 
przypadkowe, wynikowe lub po¶rednie szkody spowodowane 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 do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u¿yteczno¶ci handlowej lub 
przydatno¶ci do okre¶lonego celu, chyba ¿e takowe wymagane s± przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania 
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¿na uzyskaæ u najbli¿szego sprzedawcy 
firmy Nokia. 

Zmiany i modyfikacje produktu dokonywane bez upowa¿nienia mog± spowodowaæ odebranie u¿ytkownikowi uprawnieñ do eksploatacji 
urz±dzenia.

Kontrola eksportowa
Urz±dzenie to mo¿e zawieraæ elementy, technologiê lub oprogramowanie podlegaj±ce obowi±zuj±cym w USA i innych krajach przepisom 
eksportowym. Odstêpstwa od tych przepisów s± zabronione.
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1. Wprowadzenie

Przeno¶na pêtla indukcyjna LPS-4 to produkt, który ludziom korzystaj±cym z aparatów s³uchowych 
zawieraj±cych cewkê antenow± u³atwia pos³ugiwanie siê kompatybilnym telefonem komórkowym. 

Pêtla indukcyjna umo¿liwia mówienie bezpo¶rednio do jej wewnêtrznego mikrofonu. Telefonu nie trzeba 
trzymaæ przy uchu — mo¿na nosiæ go w futerale, u¿ywaæ klipsa do paska lub korzystaæ z innych akcesoriów. 
Pêtla indukcyjna nie wymaga ¿adnych osobnych baterii.

Dzia³anie urz±dzenia opiera siê na zjawisku indukcji wykorzystywanym w miejscach publicznych: system pêtli 
wysy³a fale radiowe, które odbierane s± przez cewkê antenow± aparatu s³uchowego (prze³±czonego na tryb T). 

Urz±dzenie opisane w tej instrukcji jest kompatybilne z telefonami zawieraj±cymi z³±cze Pop-Port™, 
na przyk³ad z telefonami komórkowymi Nokia 6681 i Nokia 6682. 

Pêtlê indukcyjn± mo¿na tak¿e pod³±czyæ do procesora mowy implantu ¶limakowego za pomoc± z³±cza 
wyj¶ciowego audio.

Przed u¿yciem pêtli indukcyjnej nale¿y uwa¿nie przeczytaæ niniejsz± instrukcjê obs³ugi. Przeczytaæ nale¿y tak¿e 
instrukcjê obs³ugi telefonu, która zawiera wa¿ne informacje dotycz±ce bezpiecznej eksploatacji i konserwacji. 
Pêtlê indukcyjn± przechowuj w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

Wiêcej informacji na temat pêtli indukcyjnych i innych rozwi±zañ u³atwiaj±cych u¿ytkowanie mo¿na znale¼æ 
na stronie internetowej http://www.nokiaaccessibility.com/.
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2. Korzystanie z pêtli indukcyjnej

■ Nawi±zywanie i odbieranie po³±czeñ
1. Zawie¶ pêtlê wokó³ szyi i w³ó¿ wtyczkê do gniazda. 

2. Wtyczkê Pop-Port w³ó¿ do gniazda w dolnej czê¶ci telefonu. Na wy¶wietlaczu 
telefonu pojawi siê symbol:

3. Prze³±cz aparat s³uchowy na tryb T lub MT. 
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4. Aby odebraæ lub zakoñczyæ po³±czenie, naci¶nij przycisk odbierania na urz±dzeniu 
lub u¿yj klawiszy telefonu. Nawi±zywanie po³±czeñ odbywa siê w zwyk³y sposób 
(patrz instrukcja obs³ugi telefonu).

Uwagi
• Przewód nie musi byæ ca³y czas pod³±czony do z³±cza Pop-Port telefonu. Mo¿esz go 

pod³±czaæ tylko wtedy, gdy bêdziesz telefonowaæ lub odbieraæ po³±czenia.

• Po nadej¶ciu po³±czenia zarówno telefon, jak i pêtla emituj± d¼wiêk powiadomienia, je¿eli przewód zosta³ 
pod³±czony do telefonu, a aparat s³uchowy jest w trybie T lub MT.

• G³o¶no¶æ pêtli indukcyjnej mo¿na regulowaæ przy u¿yciu klawiszy g³o¶no¶ci telefonu. W normalnych 
warunkach g³o¶no¶æ nale¿y ustawiæ na niskim poziomie, aby wyra¼nie s³yszeæ w³asny g³os. W ha³a¶liwym 
otoczeniu lub w sytuacji, gdy odbierany sygna³ jest s³aby, nale¿y zwiêkszyæ g³o¶no¶æ, aby ograniczyæ ha³as 
i wzmocniæ g³os rozmówcy. 

■ Pod³±czanie pêtli indukcyjnej do urz±dzeñ zewnêtrznych
Pêtlê indukcyjn± mo¿na pod³±czyæ albo do kompatybilnego procesora mowy implantu 
¶limakowego, albo do wej¶cia audio aparatu s³uchowego. Informacje o kompatybilno¶ci 
implantu ¶limakowego lub aparatu s³uchowego, w³a¶ciwy kabel po³±czeniowy oraz 
instrukcje jego u¿ywania mo¿na uzyskaæ od specjalisty od aparatów s³uchowych. 

Wtyczkê urz±dzenia zewnêtrznego nale¿y pod³±czyæ do znajduj±cego siê z prawej strony 
pêtli indukcyjnej z³±cza wyj¶ciowego oznaczonego symbolem . 
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3. Dane techniczne

Zewnêtrzne wyj¶cie audio:
• Z³±cze: gniazdo 3,5 mm

• Mo¿na pod³±czyæ do wej¶cia audio kompatybilnego aparatu s³uchowego lub procesora mowy implantu 
¶limakowego

• Impedancja: >1 kΩ przy 1 kHz (nominalna 2,2 kΩ przy 1 kHz)

• Typowy poziom sygna³u wyj¶ciowego: 0,5–10 mV warto¶ci skutecznej

• Symbol: 

Pêtlê indukcyjn± mo¿na pod³±czyæ do kompatybilnego procesora mowy odpowiednim kablem z wtyczk± 
3,5 mm stereo lub mono. D¼wiêk s³yszany dziêki pêtli indukcyjnej jest monofoniczny.

Zewnêtrzne wej¶cie audio:
• Funkcja ta jest niedostêpna.

• Symbol: 
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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.

• Przechowuj urz±dzenie w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a wilgotno¶æ i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoæ mog± zawieraæ 
zwi±zki mineralne powoduj±ce korozjê obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urz±dzenia zaczekaj, 
dopóki ca³kowicie nie wyschnie.

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

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

• 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.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrz±saj urz±dzeniem. Nieostro¿ne obchodzenie siê z nim 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 urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do naprawy w najbli¿szym autoryzowanym serwisie.


