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http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2004-2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê¶ci lub ca³o¶ci tego dokumentu w
bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia s± zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produ
wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich w³a¶cicieli.

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 uspr
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¯
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 w
i dorozumianych, w³¡czaj¡c w to, lecz nie ograniczaj¡c tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u¯yteczno¦ci 
przydatno¦ci do okre¦lonego celu, chyba ̄ e takowe wymagane s¡ przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie pr
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¿szeg
Nokia.

W niektórych krajach mog± byæ stosowane ograniczenia u¿ycia urz±dzeñ Bluetooth. Odpowiednie informacje mo¿na uz
urzêdach.

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologiê, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowi±z
przepisami. Nieprzestrzeganie tych przepisów podlega przewidzianym w prawie karom.
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1. Wprowadzenie

Sk³adana klawiatura bezprzewodowa Nokia umo¿liwia wygodne wprowadzanie tekstu. Jest t
klawiatura QWERTY z ³±czno¶ci± Bluetooth, która pozwala w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwo¶ci a
przesy³ania wiadomo¶ci w kompatybilnym telefonie komórkowym. Mo¿na za jej pomoc± pisa
tekstowe i pocztowe oraz redagowaæ wpisy w kalendarzu, ³±cz±c wydajno¶æ z dobrym stylem

Wewn±trz klawiatury znajduj± siê dwie baterie AAA. Do u¿ywania klawiatury z kompatybilny
potrzebna jest aplikacja Wireless Keyboard. Je¶li tej aplikacji nie ma jeszcze zainstalowanej w
j± pobraæ z witryny www.nokia.com/support lub z lokalnej witryny firmy Nokia.

Zanim zaczniesz korzystaæ z klawiatury, przeczytaj uwa¿nie niniejsz± instrukcjê obs³ugi. Zapo
z instrukcj± obs³ugi telefonu, zawieraj±c± wa¿ne informacje o bezpiecznej eksploatacji i kons
Urz±dzenie mo¿e zawieraæ czê¶ci o niewielkich rozmiarach. Nale¿y je przechowywaæ w miejs
dla ma³ych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Bezprzewodow± klawiaturê opracowano z my¶l± o tych kompatybilnych telefonach Nokia, kt
funkcji Series 60 i umo¿liwiaj± korzystania z bezprzewodowej technologii Bluetooth. Klawiat
z profilem HID 1.0. (Profil to zbiór poleceñ Bluetooth, których telefon u¿ywa do sterowania kl

Przy po³±czeniu Bluetooth kompatybilny telefon i klawiatura nie musz± znajdowaæ siê bezpo
naprzeciwko siebie, lecz odleg³o¶æ miêdzy nimi nie mo¿e przekraczaæ 10 m. Na po³±czenie mo
wp³yw zak³ócenia powodowane przez przeszkody, takie jak ¶ciany czy inne urz±dzenia elektro

Omawiana klawiatura bezprzewodowa spe³nia wymagania specyfikacji Bluetooth 1.1. Wspó³
z innymi produktami Bluetooth nie jest jednak gwarantowana, bo w grê wchodzi tu równie¿ 
urz±dzeñ. O kompatybilno¶æ klawiatury z innymi produktami Bluetooth mo¿na siê dowiedzie
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2. Czynno¶ci przygotowawcze

Korzystanie z urz±dzeñ Bluetooth bywa niekiedy zabronione. Sprawd¼ to z lokalnymi w³adzam
siê w tej sprawie z us³ugodawc±.

■ Opis klawiatury
Klawiatura zawiera nastêpuj±ce czê¶ci pokazane na rysunku 1:

Przycisk zwalniaj±cy (1) s³u¿y do otwierania klawiatury.

Chowana podstawka (2)

Pokrywa gniazda baterii (3)
Wska¼niki ¶wietlne (4). Wska¼nik zielony  ¶wieci siê, gdy mo¿liwe jest wpisywanie znakó
klawiszach s± oznaczone kolorem zielonym. Wska¼nik niebieski  pokazuje stan po³±czenia
Wska¼nik  miga na czerwono, gdy bateria jest bliska roz³adowania, oraz na zielono, gdy kl
jest w³±czona.
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Klawisz wy³±cznika (5) s³u¿y do w³±czania i wy³±czania klawiatury.

Klawisz Fn (6). Zobacz „Wpisywanie tekstu” na stronie 12.

Klawisze Shift (7). Zobacz „Wpisywanie tekstu” na stronie 12.

Klawisz Caps lock (8) umo¿liwia prze³±czanie miêdzy ma³ymi a wielkimi literami.

Klawisz Tab/Esc (9). Informacje na jego temat zawiera instrukcja obs³ugi aplikacji do edycji t

Klawisz Backspace (10) umo¿liwia usuniêcie znaku z lewej strony kursora.

Klawisz Enter (11) powoduje wstawienie nowego wiersza (podczas wpisywania tekstu), a w
menu — wybranie funkcji.

Klawisz Del (12) umo¿liwia usuniêcie znaku z prawej strony kursora.

Klawisze Ctrl i Alt (13). Informacje na ich temat zawiera instrukcja obs³ugi aplikacji do edyc
w kompatybilnym telefonie otworzyæ menu profili, naci¶nij i przytrzymaj klawisze Ctrl i Alt, a
naci¶nij klawisz Del.
Klawisz Alt Gr (14) s³u¿y do otwierania listy znaków specjalnych.

Klawisz spacji (15) powoduje wstawienie spacji.

Klawisze wyboru (16) maj± takie same funkcje, jak klawisze wyboru w kompatybilnym telefo

Klawisze strza³ek (17) maj± takie same funkcje, jak klawisze przewijania w kompatybilnym t

Klawisz menu   (18) s³u¿y do otwierania g³ównego menu kompatybilnego telefonu.

Klawisz wiadomo¶ci  (19) s³u¿y do otwierania aplikacji do przesy³ania wiadomo¶ci w kom
telefonie.

Przed u¿yciem klawiatury nale¿y:

• Zainstalowaæ baterie. Zobacz strona 7.

• Zainstalowaæ aplikacjê Wireless Keyboard, któr± mo¿na pobraæ z witryny www.nokia.com
z lokalnej witryny firmy Nokia (je¶li tej aplikacji nie ma jeszcze zainstalowanej w telefonie
Aplikacja ta mo¿e byæ te¿ dostarczona razem z telefonem, ale wtedy nie bêdzie jeszcze w n
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• Powi±¿ klawiaturê ze swoim kompatybilnym telefonem. Patrz strona 8.

• Umie¶ciæ telefon w podstawce (nie jest to konieczne). Zobacz strona 11.

■ Instalowanie i u¿ytkowanie baterii
Do zasilania bezprzewodowej klawiatury s³u¿± standardowe baterie AAA.

Otwórz gniazdo baterii w klawiaturze, wysuwaj±c z niej pokrywê gniazda. W³ó¿ do gniazda d
W³a¶ciwe po³o¿enie baterii jest oznaczone w gnie¼dzie. Zamknij gniazdo, wsuwaj±c pokrywê 
klawiatury.

Czas dzia³ania baterii
Czas dzia³ania dostarczonych baterii wynosi maksymalnie 50 godzin. Czas dzia³ania innych b
ich typu. Klawiatura jest automatycznie wy³±czana po jej z³o¿eniu (lub je¿eli nie jest u¿ywana
w stanie otwartym).

Wska¼nik baterii
Gdy baterie s± bliskie roz³adowania, czerwony wska¼nik  miga co 3 sekundy. Gdy baterie s
czerwony wska¼nik  miga co sekundê. Nale¿y wówczas wymieniæ baterie.

■ Otwieranie klawiatury
Aby otworzyæ klawiaturê, naci¶nij przycisk zwalniaj±cy w kierunku napisu 
Nokia (rysunek 2) i roz³ó¿ klawiaturê.

■ W³±czanie i wy³±czanie klawiatury
Aby w³±czyæ klawiaturê, naci¶nij i przytrzymaj klawisz wy³±cznika przez 2 sekundy. Zielony w
za¶wieci siê na 1 sekundê. Wska¼nik ten wraz z niebieskim wska¼nikiem  migaj± szybko do
powi±zania klawiatury z kompatybilnym telefonem (w ci±gu 5 minut). Po powi±zaniu urz±dz
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wska¼nik  miga w dalszym ci±gu, ale wolniej. Je¿eli przez 10 minut klawiatura nie bêdzie u
automatycznie wy³±czona.

Aby wy³±czyæ klawiaturê, zamknij j± lub naci¶nij i przytrzymaj klawisz wy³±cznika przez 2 sek
wska¼nik  zamiga przez 1 sekundê i klawiatura zostanie wy³±czona.

■ Instalowanie aplikacji
Do u¿ywania klawiatury z kompatybilnym telefonem potrzebna jest aplikacja Wireless Keybo
aplikacji nie ma jeszcze zainstalowanej w telefonie, mo¿na j± pobraæ z witryny www.nokia.co
z lokalnej witryny firmy Nokia, a nastêpnie zainstalowaæ w telefonie. Aplikacja ta mo¿e byæ t
razem z telefonem, ale nie bêdzie jeszcze w nim zainstalowana.

Aby zainstalowaæ tê aplikacjê, w g³ównym menu telefonu otwórz aplikacjê Install Kb.

Gdy w oknie aplikacji instalacyjnej pojawi siê pytanie, gdzie zainstalowaæ aplikacjê Wireless K
pamiêæ telefonu lub kartê pamiêci.

Je¶li z telefonem u¿ywasz kilku kart pamiêci, wybierz wtedy pamiêæ telefonu. Wiêcej szczegó
w instrukcji obs³ugi kompatybilnego telefonu.

■ Tworzenie powi±zania miêdzy klawiatur± a kompatybilnym tele
1. Je¿eli telefon jest wy³±czony, w³±cz go.

2. Wejd¼ do menu Bluetooth w telefonie i sprawd¼, czy funkcja Bluetooth jest uaktywniona.

3. W³±cz klawiaturê.

4. Uruchom aplikacjê Wireless Keyboard, naci¶nij Opcje i wybierz polecenie Find keyboards (
klawiatury), aby telefon zacz±³ szukaæ urz±dzeñ Bluetooth.

5. Wybierz klawiaturê z listy.

6. Aby powi±zaæ klawiaturê z telefonem, wprowad¼ w telefonie wybrane has³o Bluetooth (od
W ci±gu 30 sekund wprowad¼ to samo has³o w klawiaturze, a nastêpnie naci¶nij na klawi
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Enter. Has³a nie trzeba zapisywaæ, poniewa¿ je¿eli zaistnieje potrzeba ponownego powi±z
z telefonem, mo¿na u¿yæ innego has³a.

Zauwa¿, ¿e w celu wprowadzenia cyfr has³a Bluetooth nie trzeba najpierw naciskaæ klawis

7. W przypadku wy¶wietlenia pytania o uk³ad klawiatury wybierz go z listy w telefonie.

8. Zaczekaj do momentu, a¿ zostanie wy¶wietlona nazwa klawiatury (SU-8W), jej stan zmien
Connected (Po³±czona), a zielony wska¼nik  na klawiaturze zacznie wolno migaæ.

Je¿eli tak siê stanie, klawiatura zosta³a po³±czona z telefonem i jest gotowa do u¿ycia. Ab
szczegó³owe informacje, zobacz „Korzystanie z klawiatury” na stronie 11.

Je¿eli chcesz u¿ywaæ klawiatury z kompatybilnym telefonem, aplikacja Wireless Keyboard mu
uruchomiona. Aby uruchomiæ inn± aplikacjê bez zamykania aplikacji Wireless Keyboard, naci
menu w telefonie i wybierz ¿±dan± aplikacjê.

Informacje na temat korzystania z aplikacji Wireless Keyboard znajdziesz w jej pomocy. W ap
mo¿na na przyk³ad okre¶liæ ustawienie, które spowoduje jej automatyczne uruchamianie w m
w³±czenia telefonu.

Od³±czanie klawiatury
Klawiaturê mo¿na od³±czyæ od kompatybilnego telefonu, na przyk³ad w celu u¿ycia z nim inn
urz±dzenia Bluetooth.

Klawiaturê mo¿na od³±czyæ w jeden z nastêpuj±cych sposobów:

• Wy³±cz klawiaturê, nie u¿ywaj jej przez 10 minut lub z³ó¿ j±.

• Od³±cz klawiaturê w aplikacji Wireless Keyboard: naci¶nij Opcje i wybierz polecenie Disco
(Od³±cz Bluetooth).

• Zamknij aplikacjê Wireless Keyboard: naci¶nij Opcje i wybierz polecenie Exit (Zakoñcz).

• Umie¶æ klawiaturê w odleg³o¶ci wiêkszej ni¿ 10 metrów od kompatybilnego telefonu.

Od³±czenie klawiatury nastêpuje tak¿e w przypadku roz³adowania jej baterii.
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Zauwa¿, ¿e nie musisz anulowaæ powi±zania, aby od³±czyæ klawiaturê od telefonu. Przy pono
siê z powi±zan± klawiatur± pytanie o has³o nie pojawi siê.

£±czenie powi±zanej klawiatury z telefonem
Aby po³±czyæ klawiaturê z kompatybilnym telefonem przy uaktywnionej funkcji Bluetooth i u
aplikacji Wireless Keyboard, w³±cz klawiaturê i zacznij pisaæ lub nawi±¿ po³±czenie w aplikac
Keyboard.

W³±czenie klawiatury spowoduje automatyczne po³±czenie tylko wtedy, gdy powi±zany telef
na przyjmowanie po³±czeñ Bluetooth bez potrzeby ich zatwierdzania. Ustawienie to mo¿na o
Wireless Keyboard.

■ Rozwi±zywanie problemów
Je¶li nie mo¿na po³±czyæ klawiatury z kompatybilnym telefonem, wykonaj nastêpuj±ce czyno

• Sprawd¼, czy klawiatura jest w³±czona i powi±zana z telefonem.

• Sprawd¼, czy w telefonie zosta³a uaktywniona funkcja Bluetooth.

• Sprawd¼, czy w telefonie jest uruchomiona aplikacja Wireless Keyboard.

• Sprawd¼, czy ¿adne inne urz±dzenie nie ma po³±czenia Bluetooth z telefonem.
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3. Korzystanie z klawiatury

■ Umieszczanie telefonu w podstawce
Klawiatura jest wyposa¿ona w chowan± podstawkê, w której na czas korzystania z klawiatur
kompatybilny telefon.

Aby wysun±æ podstawkê z klawiatury, zobacz rysunek 3. 

Podstawka mo¿e byæ ca³y czas doczepiona do klawiatury lub znajdowaæ siê obok niej. Umie¶æ
w podstawce i pochyl go tak, aby wy¶wietlacz by³ dobrze widoczny.

Gdy zakoñczysz korzystanie z klawiatury, zabierz telefon z podstawki i wsuñ j± w klawiaturê 
po³o¿enie, w jakim znajdowa³a siê przed wysuniêciem.
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■ Wpisywanie tekstu
Aby korzystaæ z klawiatury, po³ó¿ j± na p³askiej powierzchni. Aby wpisywaæ tekst za pomoc± k
naci¶nij klawisz  na klawiaturze lub klawisz menu w kompatybilnym telefonie, tak aby ap
Keyboard pozosta³a uruchomiona, a nastêpnie uruchom aplikacjê (na przyk³ad do poczty elek
której chcesz u¿yæ. Aby w telefonie uruchomiæ aplikacjê do przesy³ania wiadomo¶ci, mo¿na n

 na klawiaturze.

Aby u¿ywanie klawiatury z kompatybilnym telefonem by³o mo¿liwe, aplikacja Wireless Keybo
uruchomiona.

Wpisywanie znaków oznaczonych na klawiszach kolorem czarnym
Aby wpisaæ ma³± literê lub znak specjalny znajduj±cy siê w dolnej czê¶ci klawisza, naci¶nij kla
lub znaku.

Aby wpisaæ wielk± literê lub znak specjalny znajduj±cy siê w górnej czê¶ci klawisza, naci¶nij i
klawisz Shift, a nastêpnie naci¶nij klawisz litery lub znaku. Aby wpisaæ kilka wielkich liter, na
Caps lock, a nastêpnie ¿±dane klawisze liter.

Je¿eli na klawiszu znajduj± siê dwa znaki obok siebie, znak z prawej strony mo¿na wpisaæ nas
i przytrzymaj klawisz AltGr, a nastêpnie naci¶nij klawisz litery lub znaku.

Wpisywanie znaków oznaczonych na klawiszach kolorem zielonym
Aby wpisaæ cyfrê lub inny znak znajduj±cy siê z lewej strony klawisza, naci¶nij klawisz Fn (za¶w

), a nastêpnie naci¶nij klawisz cyfry lub znaku.

Aby wpisaæ znak znajduj±cy siê z prawej strony klawisza, naci¶nij klawisz Fn, naci¶nij i przytr
Shift, a nastêpnie naci¶nij klawisz cyfry lub znaku.

Aby wpisaæ litery lub inne znaki oznaczone kolorem czarnym na klawiszach, na których znajd
znaki w kolorze zielonym, sprawd¼, czy wska¼nik  jest wy³±czony, a nastêpnie naci¶nij ¿±d
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Wpisywanie liter ze znakami diakrytycznymi
Aby wpisaæ literê ze znakiem diakrytycznym, naci¶nij klawisz akcentu (akcent nie bêdzie wido
a nastêpnie ¿±dany klawisz litery.

Otwieranie listy znaków specjalnych
Aby otworzyæ listê znaków specjalnych, naci¶nij klawisz AltGr. Lista zostanie wy¶wietlona po
klawisza. Wybierz znak z listy.

■ U¿ywanie klawiatury z kilkoma powi±zanymi telefonami
Klawiaturê mo¿na powi±zaæ z maksymalnie 5 kompatybilnymi telefonami, ale po³±czyæ tylko

Telefon powi±zany z klawiatur± jako ostatni jest nazywany „ostatnio powi±zanym telefonem

Je¿eli klawiatura zostanie w³±czona w promieniu 10 metrów od kilku powi±zanych z ni± telef
po³±czyæ siê w ci±gu jednej sekundy z ostatnio powi±zanym telefonem, a nastêpnie z jednym
pozosta³ych telefonów, które by³y ostatnio z ni± powi±zane. Je¿eli w tym czasie nie uda siê n
po³±czenia, w ci±gu nastêpnych 5 minut mo¿na na klawiaturze nacisn±æ dowolny klawisz (po
wy³±cznika) w celu po³±czenia jej z powi±zanym telefonem.

Aby u¿yæ klawiatury z kompatybilnym telefonem, który nie jest jednym z piêciu ostatnio pow
telefonów, nawi±¿ po³±czenie w aplikacji Wireless Keyboard.

■ Resetowanie klawiatury
Klawiaturê mo¿na zresetowaæ w celu przywrócenia oryginalnych ustawieñ (na przyk³ad po to
wszystkie informacje o powi±zanych urz±dzeniach). 

Aby zresetowaæ klawiaturê, naci¶nij i przytrzymaj klawisze  i  przez 10 sekund. Po zres
klawiatury wska¼niki  i zielony  ¶wiec± na zmianê przez 3 sekundy.
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4. Informacje o bateriach

¬ród³em zasilania urz±dzenia s± dwie wymienne baterie AAA.

■ Korzystanie z baterii
To urz±dzenie jest przeznaczone do pracy z nastêpuj±cym ¼ród³em zasilania: baterie LR03. Stosowanie ak
typu uniewa¿ni gwarancjê, a mo¿e byæ nawet niebezpieczne. Przed wyjêciem baterii zawsze wy³±cz urz±
wymieniaj obie baterie jednocze¶nie. Nie stosuj baterii ró¿ni±cych siê typem, mark± lub dat± produkcji. P
baterii zwróæ uwagê na w³a¶ciwe ustawienie biegunów.

Je¶li na³adowana do pe³na bateria nie bêdzie u¿ywana, z up³ywem czasu roz³aduje siê samoistnie.

Baterie powinny byæ u¿ywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Nigdy nie u¿ywaj uszkodzonej baterii.
gro¿± wyciekiem lub wybuchem, który mo¿e spowodowaæ obra¿enia cia³a. Zawsze przechowuj baterie w
niedostêpnym dla ma³ych dzieci. Baterii nie wolno po³ykaæ. W przypadku po³kniêcia natychmiast skonsul

Nie próbuj ³adowaæ baterii, je¿eli nie zosta³y przewidziane do ³adowania przez producenta.

Nie dopu¶æ do zwarcia biegunów baterii. Mo¿e to nast±piæ przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na pr
spinacz lub d³ugopis, zewrze dodatni (+) i ujemny (-) zacisk baterii (zaciski te maj± formê metalowych pa
baterii). Sytuacja taka mo¿e mieæ miejsce, gdy zapasow± bateriê nosi siê w kieszeni lub portmonetce. Zwa
uszkodziæ bateriê lub przedmiot s³u¿±cy za po³±czenie biegunów.

Pozostawianie baterii w gor±cych lub zimnych miejscach, takich jak zamkniêty samochód latem lub zim±
zmniejszenie jej pojemno¶ci i ¿ywotno¶ci. Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska w temperaturach zna

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia! Zu¿ytych baterii nale¿y pozbywaæ siê zgodnie z lokalnie obowi±zuj±cy
to tylko mo¿liwe, nale¿y je oddaæ do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami z gospodarstwa do
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Eksploatacja i konserwacja

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

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a wilgotno¶æ i wszelkiego rodzaju ciecze mog± zaw
mineralne powoduj±ce korozjê obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urz±dzenia wy
i nie wk³adaj jej z powrotem, dopóki urz±dzenie ca³kowicie nie wyschnie.

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

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mog± byæ przyczyn± krót
baterii, uszkodzeñ podzespo³ów elektronicznych, odkszta³ceñ lub stopienia elementów plastikowych.

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

• Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.

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

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

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ jego ruchome czê¶ci i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³a

Wszystkie powy¿sze wskazówki dotycz± w równej mierze urz±dzenia i wszystkich innych akcesoriów. Je¶
nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do naprawy w najbli¿szym serwisie.


