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Miniaturowe g³o¶niki Nokia MD-4
Te niewielkie g³o¶niki stereofoniczne emituj± wysok
podczas s³uchania muzyki lub radia z kompatybilneg
te¿ z osobnego urz±dzenia audio. G³o¶niki maj± ster
audio o ¶rednicy 3,5 milimetra.

Przed u¿yciem g³o¶ników uwa¿nie przeczytaj niniejs
Zajrzyj te¿ do instrukcji obs³ugi telefonu, w której o
zagadnienia bezpieczeñstwa zwi±zane z u¿ytkowan
urz±dzenia. Wszystkie akcesoria przechowuj w miejs
ma³ych dzieci.

Instalowanie baterii
G³o¶niki zasilane s± z czterech baterii AAA. Zalecan
alkaliczne. Aby w obu g³o¶nikach zainstalowaæ po d
w kierunku strza³ek pokrywy baterii na zewnêtrznyc
g³o¶ników, umie¶æ baterie w komorach zgodnie ze z
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je w odwrotnym 
ez d³u¿szy czas, 
eñ, które móg³by 
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 sob± k±t zbli¿ony do 
 bardziej.

udio, w³ó¿ koñcówkê 
G³o¶ników tych 
. Wystarczy w tym 
l g³o¶nikowy 

y siê miêdzy 
siê zielona lampka 
w nich schematem i zamknij pokrywy, przesuwaj±c 
kierunku. Je¶li nie zamierzasz u¿ywaæ g³o¶ników prz
wyjmij z nich baterie, ¿eby nie dopu¶ciæ do uszkodz
spowodowaæ wyciekaj±cy elektrolit.

Obs³uga g³o¶ników
G³o¶ników mo¿esz u¿ywaæ, gdy s± ze sob± z³o¿one l
(np. w kszta³cie litery V). Aby przenie¶æ g³o¶niki, wy
z³o¿one. G³o¶niki mo¿esz tak roz³o¿yæ, ¿e utworz± ze
180 stopni. Nie próbuj u¿ywaè si³y, ¿eby roz³o¿yæ je

Aby pod³±czyæ g³o¶niki do telefonu lub urz±dzenia a
ich kabla do z³±cza znajduj±cego siê w urz±dzeniu. 
mo¿na u¿ywaæ z kompatybilnymi adapterami Nokia
celu pod³±czyæ adapter Nokia do urz±dzenia, a kabe
pod³±czyæ do adaptera.

Aby wy³±czyè g³o¶niki, przesuñ wy³±cznik znajduj±c
roz³o¿onymi g³o¶nikami w stronê zawiasów. Zapali 
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Przestrzeganie 
 warunki ochrony 

 du¿a wilgotno¶æ 
ieraæ zwi±zki 
ronicznych. 
w je do ca³kowitego 
wska¼nika. Aby wy³±czyæ g³o¶niki, przesuñ wy³±czni
kierunku lub z³ó¿ ze sob± oba g³o¶niki. Lampka wska

Do ustawiania g³o¶no¶ci u¿yj jej regulatorów na urz
d¼wiêk p³yn±cy z g³o¶ników staje siê za cichy, wymi

Aby przenie¶æ g³o¶niki, z³ó¿ je i w³ó¿ do dostarczone

Eksploatacja i konserwacja
To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstru
wykonania, dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. 
poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ wszystkie
gwarancyjnej.

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady,
i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoæ mog± zaw
mineralne powoduj±ce korozjê obwodów elekt
W przypadku zawilgocenia urz±dzenia pozosta
wyschniêcia.
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• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w mie
i zapylonych. Mo¿e to spowodowaæ uszkodzen
czê¶ci i podzespo³ów elektronicznych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temper
temperatury mog± byæ przyczyn± krótszej ¿ywo
uszkodzeñ podzespo³ów elektronicznych, odksz
elementów plastikowych.

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

• Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrz±saj urz±d
obchodzenie siê z nim mo¿e spowodowaæ uszk
wewnêtrznych podzespo³ów elektronicznych i 
mechanizmów.



POLSKI
hemikaliów, 

jego ruchome czê¶ci 

prawy w najbli¿szym 

dukt MD-4 jest 
i stosownymi 
laracji zgodno¶ci” 
phones/
• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych c
rozpuszczalników ani silnych detergentów.

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

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

DEKLARACJA ZGODNO¦CI
NOKIA CORPORATION niniejszym o¶wiadcza, ¿e pro
zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozosta³ym
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopiê “Dek
mo¿na znale¼æ pod adresem http://www.nokia.com/
declaration_of_conformity/.



POLSKI

yrektyw± Europejsk± 
m sprzêcie 
 przekre¶lonego 

sie jego u¿ytkowania 
mi pochodz±cymi 

dz±cym zbieranie 
rowadz±cy zbieranie, 
dnostki, tworz± 
zêtu.

ycznym 
liwych dla zdrowia 
aj±cych z obecno¶ci 
adowania 
Pozbywanie siê zu¿ytych produktów
To urz±dzenie jest oznaczone zgodnie z D
2002/96/WE oraz polsk± Ustaw± o zu¿yty
elektrycznym i elektronicznym symbolem
kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten, po okre
nie mo¿e byæ umieszczany ³±cznie z innymi odpada
z gospodarstwa domowego. 

U¿ytkownik jest zobowi±zany do oddania go prowa
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. P
w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne je
odpowiedni system umo¿liwiaj±cy oddanie tego spr

W³a¶ciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem elektr
i elektronicznym przyczynia siê do unikniêcia szkod
ludzi i ¶rodowiska naturalnego konsekwencji, wynik
sk³adników niebezpiecznych oraz niew³a¶ciwego sk³
i przetwarzania takiego sprzêtu.
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Szczegó³owe dane dotycz±ce masy sprzêtu marki N
stronie internetowej: www.nokia.com.pl.
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