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POLSKI
DEKLARACJA ZGODNO¦CI
NOKIA CORPORATION niniejszym o¶wiadcza, 
¿e produkt MD-7W jest zgodny 
z zasadniczymi wymaganiami oraz 
pozosta³ymi stosownymi postanowieniami 
Dyrektywy 1999/5/WE. Kopiê „Deklaracji 
zgodno¶ci” mo¿na znale¼æ pod adresem 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.
Nokia i Nokia Connecting People s± 
zastrze¿onymi znakami towarowymi firmy 
Nokia Corporation. Inne nazwy produktów 
i firm wymienione w niniejszym dokumencie 
mog± byæ znakami towarowymi lub 
nazwami handlowymi ich w³a¶cicieli.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz 
przechowywanie kopii czê¶ci lub ca³o¶ci 
tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez 
wyra¿onej uprzednio na pi¶mie zgody firmy 
Nokia jest zabronione.
Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykê nieustaj±cego 
rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo 
do wprowadzania zmian i usprawnieñ 
we wszelkich produktach opisanych w tym 
dokumencie bez uprzedniego 
powiadomienia.
W maksymalnym dopuszczalnym przez 
prawo zakresie firma Nokia ani ¿aden z jej 
licencjodawców nie ponosi 
odpowiedzialno¶ci za jak±kolwiek utratê 
danych lub zysków ani za ¿adne szczególne, 
przypadkowe, wtórne lub po¶rednie szkody 
powsta³e 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.
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Dostêpno¶æ poszczególnych produktów 
mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. 
Wszystkiego na ten temat dowiesz siê od 
lokalnego sprzedawcy produktów Nokia.
Dokonanie jakichkolwiek zmian lub 
modyfikacji bez wyra¼nej zgody firmy Nokia 
mo¿e uniewa¿niæ prawo u¿ytkownika do 
korzystania z tego urz±dzenia.

Kontrola eksportowa
To urz±dzenie mo¿e zawieraæ towary, 
technologiê lub oprogramowanie 
podlegaj±ce przepisom eksportowym USA 
i innych krajów. Odstêpstwa od tych 
przepisów s± zabronione.

Wprowadzenie
Gratulujemy udanego zakupu. Przez 
g³o¶niki Bluetooth Nokia MD-7W 
mo¿esz s³uchaæ muzyki ze swojego 
kompatybilnego urz±dzenia 
mobilnego lub z innego odtwarzacza 
muzyki, ciesz±c ucho wspania³± 
jako¶ci± d¼wiêku.
G³o¶niki te mo¿na pod³±czyæ do 
kompatybilnego urz±dzenia przez 
Bluetooth lub przez dostarczony 
z nimi kabel. Kabel ten pe³ni równie¿ 
funkcje anteny radia FM i mo¿na go 
u¿ywaæ do s³uchania radia FM 

w innym urz±dzeniu muzycznym (je¶li 
ma ono takie radio).
Przed u¿yciem g³o¶ników uwa¿nie 
przeczytaj niniejsz± instrukcjê obs³ugi. 
Zapoznaj siê te¿ z instrukcj± obs³ugi 
urz±dzenia, które pod³±czasz do 
g³o¶ników. Omówione s± w niej wa¿ne 
zagadnienia zwi±zane 
z bezpieczeñstwem u¿ytkowania 
i konserwacj± urz±dzenia. Wszystkie 
akcesoria przechowuj w miejscu 
niedostêpnym dla ma³ych dzieci.
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Bezprzewodowa technologia 
Bluetooth

Bezprzewodowa technologia 
Bluetooth pozwala ³±czyæ ze sob± 
kompatybilne urz±dzenia bez u¿ycia 
kabla. W po³±czeniu Bluetooth 
g³o¶niki i drugie urz±dzenie nie musz± 
siê wzajemnie „widzieæ”, ale odleg³o¶æ 
miêdzy nimi nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 
10 metrów. Przeszkody, takie jak 
¶ciany lub ró¿ne urz±dzenia 

elektroniczne, mog± zak³ócaæ 
po³±czenia Bluetooth.
Zestaw g³o¶ników jest zgodny ze 
specyfikacj± Bluetooth 2.0 + EDR 
i obs³uguje dwa profile: Advanced 
Audio Distribution (A2DP) 1.0 i Audio/
Video Remote Control (AVRCP) 1.0. 
Informacje o kompatybilno¶ci 
g³o¶ników z innymi urz±dzeniami 
mo¿esz uzyskaæ u producentów tych 
urz±dzeñ.

Pierwsze kroki

Czê¶ci
G³o¶niki sk³adaj± siê z czê¶ci 
pokazanych na stronie tytu³owej: 
wska¼nika ¶wietlnego zasilania i stanu 
po³±czenia Bluetooth (1), klawisza 
wy³±cznika (2), g³o¶ników (3), klawisza 
regulacji g³o¶no¶ci (4), klawisza 
poszerzania stereo (5), wska¼nika 
¶wietlnego poszerzania stereo (6), 

z³±cza zasilania (7), z³±cza audio (8), 
kabla po³±czeniowego g³o¶ników (9).
Niektóre czê¶ci g³o¶ników s± 
namagnesowane. Mog± one przyci±gaæ 
metalowe przedmioty. W pobli¿u 
g³o¶ników nie trzymaj kart kredytowych 
ani innych magnetycznych no¶ników 
danych, poniewa¿ zapisane na nich 
informacje mog± zostaæ skasowane.
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£adowarki
Przed u¿yciem ³adowarki sprawd¼ nazwê 
i numer jej modelu. Do zasilania tego 
urz±dzenia przeznaczona jest ³adowarka 
AC-4.

Ostrze¿enie: korzystaj 
wy³±cznie z ³adowarek 
zatwierdzonych przez firmê 

Nokia do u¿ytku z tym w³a¶nie 
urz±dzeniem. Stosowanie akcesoriów 
innego typu mo¿e uniewa¿niæ gwarancjê 
na urz±dzenie i byæ niebezpieczne dla 
u¿ytkownika.

Od³±czaj±c przewód któregokolwiek 
z akcesoriów, chwytaj za wtyczkê — nie 
za przewód.

Zasilanie
G³o¶niki mog± byæ zasilane 
z do³±czonej ³adowarki lub z czterech 
baterii AA.

Pod³±czanie do sieci elektrycznej
Aby g³o¶niki zasilaæ z ³adowarki, 
pod³±cz j± do gniazdka sieci 
elektrycznej, a kabel ³adowarki 
pod³±cz do z³±cza zasilania g³o¶ników. 
Pod³±czona do g³o¶ników ³adowarka 
nie ³aduje zainstalowanych 
w g³o¶nikach baterii ³adowalnych.

Instalowanie baterii AA
Aby zainstalowaæ baterie, sprawd¼, 
czy g³o¶niki s± wy³±czone, i naci¶nij 
znajduj±cy siê z ty³u g³o¶nika przycisk 
zwalniaj±cy pokrywê baterii, po czym 
unie¶ tê pokrywê. 
W³ó¿ baterie zgodnie 
z zamieszczonym w ich komorze 
schematem. Aby zamkn±æ pokrywê, 
w³ó¿ zaczep znajduj±cy siê na górze 
pokrywy do odpowiedniego otworu 
w g³o¶niku, a nastêpnie popchnij 
i zatrza¶nij pokrywê.
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Je¶li nie zamierzasz u¿ywaæ g³o¶ników 
przez d³u¿szy czas, wyjmij z nich 
baterie, ¿eby nie dopu¶ciæ do 
uszkodzeñ, które mog³yby 
spowodowaæ wyciekanie elektrolitu.
Gdy baterie bêd± ju¿ bliskie 
wyczerpania, pomarañczowe ¶wiat³o 
wska¼nika zacznie pulsowaæ, a g³o¶niki 
bêd± emitowaæ krótkie d¼wiêki.

W³±czanie i wy³±czanie 
g³o¶ników

Aby w³±czyæ g³o¶niki, naci¶nij klawisz 
zasilania i przytrzymaj go do chwili, 
a¿ zapali siê bia³e ¶wiat³o wska¼nika.
Aby wy³±czyæ g³o¶niki, naci¶nij klawisz 
zasilania. Pojawi siê na chwilê 
czerwone ¶wiat³o wska¼nika.

Pod³±czanie g³o¶ników
G³o¶niki mo¿na pod³±czyæ do 
kompatybilnego urz±dzenia 
muzycznego (np. odtwarzacza muzyki 
lub telefonu komórkowego 

z funkcjami muzycznymi) przez 
Bluetooth lub przez dostarczony 
z nimi kabel. Aby mo¿na by³o 
korzystaæ z po³±czenia Bluetooth, 
urz±dzenie muzyczne musi 
obs³ugiwaæ profil A2DP Bluetooth.

Powi±zanie i po³±czenie przez 
Bluetooth
Chocia¿ poni¿sze instrukcje dotycz± 
telefonów komórkowych, to 
w przypadku odtwarzaczy 
muzycznych procedura jest taka sama, 
z tym ¿e nie zawsze trzeba podawaæ 
has³a Bluetooth.
1. Sprawd¼, czy g³o¶niki s± 

wy³±czone, a telefon w³±czony.
2. Naci¶nij i przytrzymaj klawisz 

wy³±cznika, a¿ zacznie pulsowaæ 
bia³e ¶wiat³o wska¼nika.

3. W telefonie w³±cz funkcjê 
Bluetooth i ustaw telefon na 
wyszukiwanie urz±dzeñ Bluetooth.
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4. Z listy znalezionych urz±dzeñ 
wybierz g³o¶niki.

5. Wprowad¼ has³o Bluetooth 0000, 
aby g³o¶niki powi±zaæ i po³±czyæ 
z telefonem. W niektórych 
telefonach po³±czenie z g³o¶nikami 
mo¿na nawi±zaæ dopiero po 
powi±zaniu obu urz±dzeñ.

Je¶li powi±zanie zakoñczy siê 
powodzeniem, a g³o¶niki bêd±  
po³±czone z urz±dzeniem muzycznym 
przez Bluetooth, wtedy co ka¿de 
4 sekund zapali siê i zga¶nie bia³e 
¶wiat³o wska¼nika.

Po³±czenie za pomoc± kabla
G³o¶niki mo¿na po³±czyæ 
z kompatybilnym urz±dzeniem za 
pomoc± do³±czonego do kompletu 
kabla CA-63U.
Aby po³±czyæ g³o¶niki z urz±dzeniem, 
które ma standardowe 3,5-mili-
metrowe z³±cze audio, pod³±cz kabel 
do z³±cza audio g³o¶ników i do z³±cza 
audio w urz±dzeniu.
Gdy g³o¶niki s± po³±czone kablem 
z drugim urz±dzeniem, bia³e ¶wiat³o 
wska¼nika ¶wieci siê nieprzerwanie.

Obs³uga g³o¶ników

S³uchanie muzyki
Aby pos³uchaæ muzyki, pod³±cz 
g³o¶niki do kompatybilnego 
urz±dzenia muzycznego i uruchom 
odtwarzanie.

Ostrze¿enie: s³uchaj muzyki 
na umiarkowanym poziomie 
g³o¶no¶ci. D³u¿sze s³uchanie 

bardzo g³o¶nej muzyki mo¿e 
spowodowaæ uszkodzenie s³uchu.
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Aby poszerzyæ efekty stereo 
d¼wiêków, sprawd¼, czy ta funkcja 
w urz±dzeniu muzycznym jest 
wy³±czona i naci¶nij klawisz 
poszerzania stereo. Zapali siê bia³e 
¶wiat³o wska¼nika poszerzania stereo.

Regulacja g³o¶no¶ci
Aby zmieniæ si³ê g³osu w g³o¶nikach, 
naci¶nij jeden z klawiszy regulacji 
g³o¶no¶ci. Je¶li d¼wiêk p³yn±cy 
z zasilanych z baterii g³o¶ników staje 
siê za cichy, wymieñ baterie na nowe.

Przenoszenie g³o¶ników
Aby g³o¶niki nosiæ ze sob±, doci¶nij do 
siebie elementy g³o¶nikowe i u¿yj 
przewodu g³o¶nika jako paska do 
noszenia.

Usuwanie ustawieñ
Aby usun±æ ustawienia g³o¶no¶ci 
i poszerzania stereo, najpierw wy³±cz 
g³o¶niki. Nastêpnie naci¶nij 
i przytrzymaj jednocze¶nie klawisze 
wy³±cznika, poszerzania stereo 
i zwiêkszania g³o¶no¶ci.

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 wa¿no¶æ gwarancji.

• 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 pozostaw je 
do ca³kowitego wyschniêcia.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj 
urz±dzenia w miejscach brudnych 
i zapylonych. Mo¿e to spowodowaæ 
uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci 
i podzespo³ów elektronicznych.
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• Nie przechowuj urz±dzenia 
w wysokiej temperaturze. Wysokie 
temperatury mog± byæ przyczyn± 
krótszej ¿ywotno¶ci urz±dzeñ 
elektronicznych, odkszta³ceñ lub 
stopienia elementów plastikowych.

• 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 upuszczaj, nie uderzaj urz±dzenia 
i nie potrz±saj nim. Nieostro¿ne 
obchodzenie siê z urz±dzeniem 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 g³o¶niki nie dzia³aj± prawid³owo, 
oddaj je do naprawy w najbli¿szym 
autoryzowanym serwisie.

Pozbywanie siê urz±dzenia

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 
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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.


