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DEKLARACJA ZGODNO¦CI
My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno¶ci± o¶wiadczamy, ¿e produkt MD-1 spe³nia wszystkie 
wymogi ujête w klauzulach dokumentu „Council Directive”: 1999/5/EC. 
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Kopiê „Deklaracji zgodno¶ci” mo¿na znale¼æ pod adresem 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright© 2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zastrze¿onymi znakami towarowymi firmy Nokia 
Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znaka
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. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym 
dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W ¿adnych okoliczno¶ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno¶ci za jak±kolwiek utratê dany
zysków czy te¿ za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub po¶rednie szkody spowodowa
dowolny sposób.

Dostêpno¶æ poszczególnych produktów mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. Szczegó³y mo¿n
uzyskaæ u najbli¿szego sprzedawcy firmy Nokia.
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Zapoznaj siê uwa¿nie z poni¿szymi skróconymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych
wskazówek mo¿e byæ niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Wiêcej informacji uzys
zapoznaj±c siê z pe³n± instrukcj± u¿ytkownika.

PROFESJONALNY SERWIS
Instalowaæ i naprawiaæ ten produkt mo¿e wy³±cznie wykwalifikowany per

WODOODPORNO¦Æ
To urz±dzenie nie jest wodoodporne. Chroñ je przed wilgoci±.

POD£¡CZANIE INNYCH URZ¡DZEÑ
Zanim pod³±czysz dodatkowe urz±dzenie, zapoznaj siê z instrukcj± jego ob
przepisami bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj niekompatybilnych produktów.

■ Zasilanie
Zanim u¿yjesz jakiej¶ ³adowarki, sprawd¼ nazwê i numer jej modelu. Do zasilania tego
urz±dzenia powinna byæ u¿ywana ³adowarka ACP-12.

Ostrze¿enie: korzystaj wy³±cznie z ³adowarek zatwierdzonych przez firmê N
do u¿ytku z tym urz±dzeniem. Stosowanie akcesoriów innego typu uniewa¿
gwarancjê, a mo¿e byæ nawet niebezpieczne.

O dostêpno¶ci zatwierdzonych do u¿ytku ³adowarek dowiesz siê od sprzedawcy. 

Od³±czaj±c przewód któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkê — nie za przew
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Uwa¿nie przeczytaj niniejsz± instrukcjê, zanim jeszcze zaczniesz u¿ywaæ sto
g³o¶nikowego firmy Nokia. Wiêcej szczegó³owych informacji znajdziesz w 
instrukcji obs³ugi telefonu. Niniejsza instrukcja w ¿adnej mierze nie zast±pi
instrukcji obs³ugi telefonu, która zawiera wa¿ne informacje o bezpiecznym 
u¿ytkowaniu i w³a¶ciwej i konserwacji telefonu.

Stojak g³o¶nikowy firmy Nokia znakomicie poprawia jako¶æ d¼wiêków audy
radiowych i s³uchanej muzyki. Stojaka tego mo¿na u¿ywaæ z kompatybilnym
telefonami firmy Nokia. Chc±c sprawdziæ kompatybilno¶æ swojego telefonu 
skontaktuj siê z biurem obs³ugi klienta firmy.

A oto kilka zastosowañ stojaka g³o¶nikowego:

• Przez g³o¶niki stojaka mo¿esz s³uchaæ radia lub muzyki z odtwarzacza w
Twoim telefonie.

O korzystaniu z radia i odtwarzacza muzyki w telefonie przeczytasz w 
instrukcji obs³ugi telefonu.

• Do stojaka mo¿esz pod³±czyæ standardowy odtwarzacz CD, odtwarzacz m
lub inne urz±dzenie audio.

• Stojaka g³o¶nikowego mo¿esz u¿ywaæ w funkcji zestawu g³o¶nomówi±c
Rozmawiaj±c przez telefon, mo¿esz go pod³±czyæ do stojaka i kontynuow
rozmowê przez g³o¶nik.
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• Ze wszystkich funkcji pod³±czonego do stojaka g³o¶nikowego telefonu mo¿esz 
korzystaæ w zwyk³y sposób. A nawet wiêcej, bo mo¿esz u¿ywaæ przycisków 
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stojaka do regulacji g³o¶no¶ci i odbioru/zakoñczenia po³±czeñ.

W chwili nadej¶cia po³±czenia d¼wiêki muzyki lub audycji radiowej zosta
wyciszone.

• Mo¿esz ³adowaæ bateriê telefonu, gdy ten jest pod³±czony do stojaka.

Wa¿ne: ¿eby korzystaæ ze stojaka g³o¶nikowego firmy Nokia, musi byæ on za
z ³adowarki ACP-12.
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2. Pod³±czanie telefonu do stojaka 
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g³o¶nikowego firmy Nokia

1. Do stojaka g³o¶nikowego pod³±cz kabel ³adowarki ACP-12, a chc±c go u¿
³adowarkê pod³±cz do gniazdka sieci elektrycznej.

2. Z³±cze Pop-PortTM pod³±cz do telefonu. Z telefonu mo¿esz korzystaæ w zw
sposób. Mo¿esz na przyk³ad nawi±zywaæ i odbieraæ po³±czenia.

Je¶li nie chcesz trzymaæ telefonu w rêku, mo¿esz go umie¶ciæ na stojaku 
g³o¶nikowym.
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3. Czê¶ci stojaka g³o¶nikowego
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1. G³o¶niki

2. Z³±cze Pop-Port

3. Mikrofon

4. Antena radiowa. Rozci±gnij przewód anteny na ca³± d³ugo¶æ, aby zapew
najlepszy odbiór sygna³u radiowego. Jako¶æ odbioru audycji radiowych z
od usytuowania odbiornika. Je¶li wyst±pi± zak³ócenia, spróbuj zmieniæ 
po³o¿enie anteny.

5. Do stojaka g³o¶nikowego pod³±cz zewnêtrzne ¼ród³o d¼wiêku, takie jak n
przyk³ad odtwarzacz CD.

6. Z³±cze do ³adowarki
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7. Regulator g³o¶no¶ci d¼wiêków. G³o¶no¶æ mo¿esz zmieniaæ równie¿ klawiszem 
regulacji g³o¶no¶ci telefonu. Zmiana g³o¶no¶ci w s³uchawce telefonu wp³ywa 
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na g³o¶no¶æ d¼wiêków w g³o¶nikach stojaka.

8. Przycisk odbioru/koñczenia po³±czeñ

• Naci¶nij ten przycisk, aby odebraæ lub zakoñczyæ po³±czenie. Po³±czen
mo¿esz odbieraæ równie¿ za pomoc± klawiszy telefonu.

• Naci¶nij i przytrzymaj ten przycisk, ¿eby w³±czyæ funkcjê rozpoznawa
mowy.

• Gdy nie ma ¿adnego po³±czenia, przyciskiem tym mo¿esz równie¿ zm
kana³y radiowe.

• Je¶li do stojaka pod³±czysz zewnêtrzne urz±dzenie audio, mo¿esz u¿y
tego przycisku do przechodzenia na kolejne utwory muzyczne.

9. Wska¼nik zasilania
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To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy budow± i jako¶ci± wykonania, dlatego te
wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ
wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a wilgotno¶æ i wszelkiego rodz
ciecze mog± zawieraæ zwi±zki mineralne powodujace korozjê obwodów elektroni

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

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temperaturze. Wysoka temperatura mo¿e
uszkodziæ podzespo³y elektroniczne i odkszta³ciæ lub stopiæ elementy plastikowe.

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

• Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrz±saj urz±dzeniem. Nieostro¿ne obchodzenie 
nim mo¿e spowodowaæ uszkodzenia wewnêtrznych podzespo³ów elektronicznych
delikatnych mechanizmów.

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, rozpuszczalników czy
detergentów.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ jego ruchome czê¶ci i uniemo¿liwi
prawid³owe dzia³anie.

• U¿ywaj tylko anteny zastêpczej dostarczonej wraz z urz±dzeniem lub takiej, która
zosta³a zatwierdzona do u¿ytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub 
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pod³±czenia mog± spowodowaæ uszkodzenie urz±dzenia, a przy tym mo¿e to stanowiæ 
naruszenie przepisów dotycz±cych urz±dzeñ radiowych.
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Wszystkie powy¿sze wskazówki dotycz± w równej mierze urz±dzenia, baterii, ³adowa
wszystkich innych akcesoriów. Je¶li jakie¶ urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je
naprawy w najbli¿szym serwisie.


