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POLSKI
Przekre¶lony symbol pojemnika 
na ¶mieci oznacza, ze na terenie 
Unii Europejskiej po zakoñczeniu 
u¿ytkowania produktu nale¿y siê 
go pozbyæ w osobnym, 

specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. 
Nie nale¿y wyrzucaæ tych produktów razem 
z niesortowanymi odpadami komunalnymi.
Copyright © 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 jest 
zabronione.
Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port 
s± znakami towarowymi lub 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. 
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 produktów firmy Nokia.
Kontrola eksportowa
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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.

Pierwsze kroki
Pakiet Muzyczny Nokia pozwala s³uchaæ 
odtwarzanej w kompatybilnym telefonie 
komórkowym muzyki, u¿ywaj±c do tego 
stereofonicznych s³uchawek lub 
domowego systemu stereo.
W sk³ad Pakietu Muzycznego Nokia 
wchodzi czytnik kart USB oraz karta 
pamiêci, która umo¿liwia kopiowanie 
plików muzycznych z kompatybilnego 
komputera do telefonu komórkowego. 
Je¶li w telefonie nie ma kompatybilnego 

odtwarzacza muzyki, mo¿na zainstalowaæ 
aplikacjê „Music” z karty pamiêci, tak jak 
to opisano w instrukcji obs³ugi telefonu.
Do korzystania z Pakietu Muzycznego 
Nokia potrzebny jest kompatybilny telefon 
Nokia, w którym jest gniazdo na kartê 
pamiêci oraz z³±cze Pop-PortTM ze 
stereofonicznym wyj¶ciem audio.
Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu 
niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

Czê¶ci
Pakiet Muzyczny Nokia sk³ada siê 
z nastêpuj±cych elementów:
• Przej¶ciówka Nokia Audio Adapter 

(AD-46) do pod³±czenia zestawu 
s³uchawkowego HS-61 Nokia Music 

Headphone (lub s³uchawek stereo ze 
standardowym z³±czem 3,5 mm) do 
telefonu komórkowego ze z³±czem  
Pop-Port.
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• Czytnik kart USB MMC/SD, który 
pozwala transferowaæ pliki muzyczne 
przez port USB kompatybilnego 
komputera na kartê pamiêci 
dostarczon± wraz z Pakietem 
Muzycznym Nokia.

• Kabel audio CA-72U do po³±czenia 
telefonu komórkowego 
z kompatybilnym urz±dzeniem stereo 

za pomoc± przej¶ciówki Nokia Audio 
Adapter. Na jednym koñcu tego kabla 
jest wtyczka 3,5 mm, a na drugim dwie 
wtyczki RCA.

• Karta pamiêci, która pozwala 
transferowaæ pliki muzyczne 
z komputera do telefonu 
komórkowego.

Czytnik kart USB MMC/SD
Czytnik kart USB MMC/SD jest zgodny ze 
standardem USB w wersji 2.0 oraz z USB 
Device Class Definition for Mass Storage, 
Bulk-Transport w wersji 1.0. Z tego 
czytnika kart mo¿na korzystaæ 
w nastêpuj±cych systemach operacyjnych: 
Windows XP/2000/ME/98(SE), Mac OS 
10.0 (lub nowszy) oraz Linux 2.4. 
Je¶li u¿ywasz Windows 98 lub 98 SE, 
zainstaluj sterownik, który mo¿esz pobraæ 
z witryny Web firmy Nokia. 
Aby zainstalowaæ ten sterownik, uruchom 
setup.exe i postêpuj zgodnie 
z wy¶wietlanymi instrukcjami. 

W systemach innych ni¿ Windows 98 i 
98 SE sterownik ten jest zawarty i nie 
trzeba go osobno instalowaæ.
Chc±c u¿yæ czytnika kart, w³±cz komputer 
i pod³±cz ten czytnik do kompatybilnego 
portu USB komputera. Czytnik kart pojawi 
siê w systemie operacyjnym jako dysk 
usuwalny.
Omawiany czytnik kart wspó³dzia³a z 
nastêpuj±cymi kartami pamiêci: 
MultimediaCard (MMC), Reduced-Size 
MultiMediaCard (RS-MMC), Secure Digital 
(SD), miniSD i karta microSD, gdy u¿yta z 
przej¶ciówk±.
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W tym urz±dzeniu mo¿na u¿ywaæ tylko 
kompatybilnych kart pamiêci. Inne karty 
pamiêci nie pasuj± do gniazda w telefonie 
i nie s± z nim kompatybilne. U¿ycie 
niekompatybilnej karty pamiêci mo¿e 
spowodowaæ uszkodzenie karty i samego 
urz±dzenia oraz uszkodzenie danych 
zapisanych na takiej niekompatybilnej 
karcie.
Czytnik kart ma swój wska¼nik ¶wietlny. 
Ci±g³e ¶wiat³o wska¼nika oznacza, ¿e 
czytnik kart jest gotowy do u¿ytku. 
Pulsuj±ce ¶wiat³o wska¼nika oznacza, ¿e 

komputer zapisujê co¶ na karcie pamiêci 
lub ¿e j± odczytuje.

Wa¿ne: nigdy nie wyjmuj 
karty pamiêci w trakcie 
wykonywania operacji na tej 
karcie. Wyjêcie karty 
w takim momencie mo¿e 
spowodowaæ uszkodzenie 
samej karty pamiêci, jak 
równie¿ urz±dzenia. 
Uszkodzeniu mog± te¿ ulec 
zapisane na karcie dane.

Ustawienia i obs³uga
1. Je¶li w telefonie nie ma odtwarzacza 

plików MP3 lub AAC, w³ó¿ kartê pamiêci 
do gniazda kompatybilnego telefonu i 
zainstaluj w nim aplikacjê „Music”, 
któr± znajdziesz na karcie pamiêci. O 
tym, jak to siê robi, przeczytasz 
w instrukcji obs³ugi telefonu. 

2. Kartê pamiêci wyjmij z telefonu. 
3. Je¶li masz kartê pamiêci typu MMC, 

RS-MC lub SD, w³ó¿ j± do gniazda USB 

czytnika kart tak, ¿eby z³ote z³±cza 
karty skierowane by³y w dó³. Je¶li masz 
kartê pamiêci typu miniSD lub 
microSD (z przej¶ciówk±), w³ó¿ j± do 
gniazda USB czytnika kart tak, ¿eby 
z³ote z³±cza karty skierowane by³y do 
góry. Sprawd¼, czy ¶ciêty róg karty 
znajduje siê z prawej strony. Ostro¿nie 
wepchnij kartê do gniazda. 
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4. Drug± koñcówkê czytnika karty w³ó¿ 
do kompatybilnego portu USB 
komputera, tak ¿eby wska¼nik ¶wietlny 
znalaz³ siê po prawej stronie.

5. Korzystaj±c z oprogramowania Nokia 
PC Suite lub aplikacji Windows Media 
Player, utwórz pliki muzyczne z dysku 
CD.

6. Pliki muzyczne skopiuj na kartê 
pamiêci, pos³uguj±c siê mened¿erem 
plików w systemie operacyjnym. 
Pamiêtaj o konieczno¶ci robienia kopii 
zapasowych wszystkich wa¿nych 
danych.

7. Z czytnika kart wyjmij kartê pamiêci i 
w³ó¿ j± do telefonu, tak jak to opisano 
w instrukcji jego obs³ugi.

8. Z³±cze Pop-Port przej¶ciówki Nokia 
Audio Adapter w³ó¿ do z³±cza Pop-
Port telefonu, tak ¿eby napis “Nokia” 
by³ skierowany do góry.

9. Aby s³uchaæ muzyki przez dostarczony 
zestaw s³uchawkowy lub inne 
s³uchawki, w³ó¿ ich 3,5-milometrow± 
wtyczkê do gniazda w przej¶ciówce 
audio. 

Przej¶ciówka audio przystosowana jest 
do s³uchawek o impedancji 
16-omowej i wy¿szej.
Chc±c s³uchaæ muzyki 
z kompatybilnego systemu stereo, 
pod³±cz 3,5-milometrow± koñcówkê 
kabla audio do gniazda w przej¶ciówce 
audio, a dwa z³±cza RCA kabla audio 
pod³±cz do lewego i prawego wej¶cia 
audio systemu stereo.

10. W telefonie uruchom aplikacjê 
odtwarzacza muzyki i zacznij 
odtwarzaæ pliki muzyczne z karty 
pamiêci, tak jak to opisano w instrukcji 
obs³ugi telefonu. 
Je¶li chcesz u¿yæ dostarczonej na 
karcie pamiêci aplikacji „Music”, 
zajrzyj do punktu „Aplikacja Music”.

11. Aby w czasie korzystania z przej¶cówki 
audio obs³ugiwaæ po³±czenia 
telefoniczne, naci¶nij klawisz na tej 
przej¶ciówce, ¿eby nawi±zaæ, odebraæ 
lub zakoñczyæ po³±czenie. W czasie 
po³±czenia mów do mikrofonu, który 
znajduje siê obok napisu „Nokia” na 
przej¶ciówce audio, a g³o¶no¶æ 
d¼wiêków ustaw klawiszem na bocznej 
¶ciance tej przej¶ciówki.
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Ostrze¿enie: s³uchaj muzyki 
na umiarkowanym poziomie 
g³o¶no¶ci. D³u¿sze s³uchanie 

bardzo g³o¶nej muzyki mo¿e spowodowaæ 
uszkodzenie s³uchu.

Aplikacja Music
Aby odtwarzaæ pliki muzyczne, uruchom 
aplikacjê „Music”. Otwórz widok All songs 
(Wszystkie utwory), Artists (Wykonawcy), 
Albums (Albumy), Recently added 
(Ostatnio dodane) lub Playlists (Listy 
utworów), po czym wybierz interesuj±cy 

Ciê utwór. Telefon odtworzy najpierw 
wybrany utwór, a potem dalsze utwory 
z otwartego widoku. Aby u¿yæ innych 
funkcji aplikacji „Music”, zajrzyj do 
tekstów pomocy tej aplikacji.

Eksploatacja i konserwacja
Te urz±dzenia wyró¿niaj± siê najwy¿szej 
klasy konstrukcj± i jako¶ci± wykonania, 
dlatego te¿ wymagaj± w³a¶ciwej obs³ugi. 
Przestrzeganie poni¿szych wskazówek 
pozwoli zachowaæ wszystkie warunki 
ochrony gwarancyjnej.
• Urz±dzenia powinny 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±dzeñ 
poczekaj, a¿ ca³kowicie wyschn±.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzeñ 
w miejscach brudnych i zapylonych. 
Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie 
ruchomych czê¶ci i podzespo³ów 
elektronicznych.

• Nie przechowuj urz±dzeñ w wysokiej 
temperaturze. Wysokie temperatury 
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mog± skróciæ ¿ywotno¶æ urz±dzeñ 
elektronicznych i odkszta³ciæ lub 
nawet stopiæ elementy plastikowe.

• Nie przechowuj urz±dzeñ w niskiej 
temperaturze. Gdy urz±dzenie wraca 
do swojej normalnej temperatury, 
w jego wnêtrzu mo¿e gromadziæ siê 
wilgoæ, powoduj±c uszkodzenie 
podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ tych urz±dzeñ.
• Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie 

potrz±saj urz±dzeniami. Nieostro¿ne 
obchodzenie siê z nimi mo¿e 
spowodowaæ uszkodzenia 
wewnêtrznych podzespo³ów 
elektronicznych i delikatnych 
mechanizmów.

• Do czyszczenia urz±dzeñ nie stosuj 
¿r±cych chemikaliów, 
rozpuszczalników ani silnych 
detergentów.

• Nie maluj urz±dzeñ. Farba mo¿e 
zablokowaæ ich ruchome czê¶ci i 
uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

Je¶li jakie¶ urz±dzenia nie dzia³aj± 
prawid³owo, oddaj je do naprawy 
w najbli¿szym autoryzowanym serwisie.




