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akami towarowymi 

kia MD-6 mo¿na 
ego lub innego 

i± d¼wiêku. G³o¶niki 
³o¶nikowy spe³nia 

± instrukcjê obs³ugi. 
e pod³±czasz do 
wi±zane 
© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.

Nokia i Nokia Connecting People s± zastrze¿onymi zn
firmy Nokia Corporation.

Wprowadzenie
Gratulujemy udanego zakupu. Przez minig³o¶niki No
s³uchaæ muzyki z kompatybilnego telefonu komórkow
urz±dzenia muzycznego, ciesz±c ucho wysok± jako¶c
te maj± 3,5- milimetrow± wtyczka Nokia AV. Kabel g
równie¿ funkcjê anteny radia FM.

Przed u¿yciem g³o¶ników uwa¿nie przeczytaj niniejsz
Zapoznaj siê te¿ z instrukcj± obs³ugi urz±dzenia, któr
g³o¶ników. Omówione s± w niej wa¿ne zagadnienia z
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zenia. Wszystkie 
a ma³ych dzieci.

 one przyci±gaæ 
aj kart kredytowych 
a¿ zapisane na nich 

tytu³owej: elementy 
terii (2), prze³±cznik 
jania kabla 

zyæ pokrywê baterii, 
krywê w kierunku 
rw umie¶æ 
z bezpieczeñstwem u¿ytkowania i konserwacj± urz±d
akcesoria przechowuj w miejscach niedostêpnych dl

Niektóre czê¶ci g³o¶ników s± namagnesowane. Mog±
metalowe przedmioty. W pobli¿u g³o¶ników nie trzym
ani innych magnetycznych no¶ników danych, poniew
informacje mog± zostaæ skasowane.

Czê¶ci
G³o¶niki sk³adaj± siê z czê¶ci pokazanych na stronie 
g³o¶nikowe (1), wg³êbienie do otwierania pokrywy ba
zwalniaj±cy kabel g³o¶nikowy (3), wypustka do nawi
g³o¶nikowego (4) i wtyczka audio (5).

Instalowanie baterii
G³o¶niki zasilane s± z czterech baterii AAA. Aby otwor
w³ó¿ kciuk do wg³êbienia i zdecydowanie przesuñ po
kabla g³o¶nikowego. Aby zainstalowaæ baterie, najpie
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ry na baterie, 
 komorze 
ak, ¿eby wg³êbienie 
w³ó¿ jej zaczepy do 
wê w kierunku tych 

j za ta¶mê, ¿eby 

 czas, wyjmij z nich 
y spowodowaæ 

zerpania, pulsowaæ 

 kierunku wtyczki 
do³±czon± do g³o¶ników czarn± ta¶miê wzd³ó¿ komo
a nastêpnie w³ó¿ baterie zgodnie z zamieszczonym w
schematem. Aby zamkn±æ pokrywê baterii, ustaw j± t
skierowane by³o w stronê elementów g³o¶nikowych, 
odpowiednich otworów w g³o¶nikach i przesuñ pokry
elementów. 

Aby wyj±æ baterie, otwórz pokrywê baterii i poci±gni
podnie¶æ i usun±æ baterie z komory.

Je¶li nie zamierzasz u¿ywaæ g³o¶ników przez d³u¿szy
baterie, ¿eby nie dopu¶ciæ do uszkodzeñ, które móg³b
wyciekaj±cy elektrolit. Gdy bateria bêdzie bliska wyc
zacznie pomarañczowe ¶wiat³o wska¼nika.

Obs³uga g³o¶ników
Prze³±cznik zwalniaj±cy kabel g³o¶nikowy przesuñ w
audio i rozwiñ kabel g³o¶nikowy.



POLSKI

a Nokia, które ma 
o do z³±cza w swoim 

a Nokia, które ma 
enia adapter AD-52, 

a (np. komputer lub 
udio o ¶rednicy 
adaptera pod³±cz 

enie. Zapali siê bia³e 
h przegubowe 

a urz±dzeniu audio. 
wymieñ baterie.
Aby pod³±czyæ g³o¶niki do kompatybilnego urz±dzeni
3,5-milimetrowe z³±cze Nokia AV, w³ó¿ wtyczkê audi
urz±dzeniu.

Aby pod³±czyæ g³o¶niki do kompatybilnego urz±dzeni
2,5-milimetrowe z³±cze Nokia AV, pod³±cz do urz±dz
a do adaptera pod³±cz wtyczkê audio.

Aby pod³±czyæ g³o¶niki do kompatybilnego urz±dzeni
odtwarzacz muzyki), które ma standardowe z³±cze a
3,5 mm, pod³±cz do urz±dzenia adapter AD-63, a do 
wtyczkê audio.

Aby w³±czyæ g³o¶niki, otwórz ich przegubowe zakoñcz
¶wiat³o wska¼nika. Aby g³o¶niki wy³±czyæ, zamknij ic
zakoñczenie. Lampka wska¼nika zga¶nie.

Do ustawiania si³y g³osu u¿yj regulatorów g³o¶no¶ci n
Je¶li d¼wiêk p³yn±cy z g³o¶ników stanie siê za cichy, 
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zakoñczenie, zwiñ 
stce i wepchnij 
udio wystawa³a na 

cj± i jako¶ci± 
rzestrzeganie 
warancji.

du¿a wilgotno¶æ 
raæ zwi±zki 

onicznych. 
 je do ca³kowitego 

cach brudnych 
 jego ruchomych 
Aby nosiæ g³o¶niki ze sob±, zamknij ich przegubowe 
kabel g³o¶nikowy, w³ó¿ ten kabel do otworu w wypu
wypustkê do wnêtrza g³o¶ników, tak ¿eby wtyczka a
zewn±trz wypustki.

Eksploatacja i konserwacja
To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstruk
wykonania, dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. P
poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ wa¿no¶æ g

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, 
i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoæ mog± zawie
mineralne powoduj±ce korozjê obwodów elektr
W przypadku zawilgocenia urz±dzenia pozostaw
wyschniêcia.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w miejs
i zapylonych. Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie
czê¶ci i podzespo³ów elektronicznych.
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turze. Wysokie 
tno¶ci baterii, 
a³ceñ lub stopienia 

rze. Gdy urz±dzenie 
o wnêtrzu mo¿e 

odzespo³ów 

eniem. Nieostro¿ne 
aæ uszkodzenia 
elikatnych 

emikaliów, 

ego ruchome czê¶ci 
• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej tempera
temperatury mog± byæ przyczyn± krótszej ¿ywo
uszkodzeñ podzespo³ów elektronicznych, odkszt
elementów plastikowych.

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

• Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrz±saj urz±dz
obchodzenie siê z urz±dzeniem mo¿e spowodow
wewnêtrznych podzespo³ów elektronicznych i d
mechanizmów.

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych ch
rozpuszczalników ani silnych detergentów.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ j
i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.
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rawy w najbli¿szym 

ektyw± Europejsk± 
 sprzêcie 
rzekre¶lonego 

ie jego u¿ytkowania 
i pochodz±cymi 

z±cym zbieranie 
owadz±cy zbieranie, 
nostki, tworz± 
êtu.
cznym 
wych dla zdrowia 
Je¶li g³o¶niki nie dzia³aj± prawid³owo, oddaj je do nap
autoryzowanym serwisie.

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

Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten, po okres
nie mo¿e byæ umieszczany ³±cznie z innymi odpadam
z gospodarstwa domowego. 
U¿ytkownik jest zobowi±zany do oddania go prowad
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Pr
w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jed
odpowiedni system umo¿liwiaj±cy oddanie tego sprz
W³a¶ciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem elektry
i elektronicznym przyczynia siê do unikniêcia szkodli
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j±cych z obecno¶ci 
dowania 

kia znajduj± siê na 
ludzi i ¶rodowiska naturalnego konsekwencji, wynika
sk³adników niebezpiecznych oraz niew³a¶ciwego sk³a
i przetwarzania takiego sprzêtu.
Szczegó³owe dane dotycz±ce masy sprzêtu marki No
stronie internetowej: www.nokia.com.pl.


