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Wprowadzenie
Minigłośnik Nokia MD-11 gwarantuje wysoką jakością dźwięku i umożliwia słuchanie
muzyki za pomocą zgodnego urządzenia mobilnego lub odtwarzacza muzyki. Aby
uzyskać dźwięk stereo, można podłączyć drugi głośnik MD-11. Głośnik jest wyposażony
w standardową wtyczkę audio o średnicy 3,5 mm. Kabel głośnika służy również jako
antena radia FM.

Ostrzeżenie:
Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach
niedostępnych dla małych dzieci.

Części

Głośnik składa się z następujących elementów: element nośny głośnika (1), klawisz
zasilania (2), wskaźnik świetlny (3), złącze audio o średnicy 3,5 mm (4), kabel
głośnikowy z wtyczką audio (5), pokrywa baterii i wypustka do nawijania kabla
głośnikowego (6).

Instalowanie baterii
1 Aby otworzyć pokrywę komory baterii, rozwiń kabel głośnika i pociągnij zaczep w

kierunku wskazanym strzałką.
2 Umieść trzy baterie AAA w komorze baterii.
3 Aby zamknąć pokrywę komory baterii, dopasuj ją do położenia kabla głośnika i

dociśnij.

Gdy głośnik nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec
wyciekowi.
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Obsługa głośnika
Podłączanie głośnika
1 Wyjmij wtyczkę audio z gniazda u dołu głośnika i rozwiń kabel głośnikowy.
2 Podłącz wtyczkę audio do złącza w urządzeniu Nokia lub innym zgodnym

urządzeniu ze standardowym złączem audio o średnicy 3,5 mm. Jeśli Twoje
urządzenie Nokia jest wyposażone w złącze AV Nokia o średnicy 2,5 mm, użyj
odpowiedniego adaptera.

Słuchanie muzyki
1 Naciśnij klawisz zasilania. Wskaźnik świetlny sygnalizuje włączenie głośnika.
2 Odtwarzaj dźwięk i reguluj głośność za pomocą przycisków urządzenia mobilnego.

Niski poziom naładowania baterii jest sygnalizowany regularnym sygnałem
dźwiękowym.

Ostrzeżenie:
Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki
słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności.

Słuchanie w stereo
Podłącz drugi głośnik MD-11 do złącza głośnika połączonego wcześniej z urządzeniem
i włącz oba głośniki.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem, baterią i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w
zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

• Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać
związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię
i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.

• Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego
ruchomych części i podzespołów elektronicznych.

• Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności
urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

• Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego
wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

• Nie próbuj otwierać urządzenia.
• Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń

radiowych.
• Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować

uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
• Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
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• Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Recykling
Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów.
Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.
Informacje o wpływie produktów Nokia na środowisko oraz ich recyklingu można przeczytać na stronie www.nokia.com/
werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod
adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać,
że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie
przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać
razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia
znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Prawa autorskie i inne uwagi

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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towarowymi firmy Nokia Corporation.
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