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1. Wprowadzenie
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Bezprzewodowy zestaw s³uchawkowy stereo Nokia (HS-12W) pozwala 
nawi±zywaæ i odbieraæ po³±czenia telefoniczne, s³uchaæ radia FM lub cieszy
muzyk±.

Przed u¿yciem zestawu s³uchawkowego nale¿y uwa¿nie przeczytaæ niniejsz
instrukcjê obs³ugi. Nale¿y te¿ zapoznaæ siê z instrukcj± obs³ugi telefonu, w k
omówione s± wa¿ne zagadnienia bezpieczeñstwa zwi±zane z u¿ytkowaniem
konserwacj± urz±dzenia. Zestaw s³uchawkowy nale¿y przechowywaæ w mie
niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

■ System transmisji danych RDS
Radio FM zestawu s³uchawkowego u¿ywa technologii RDS. Dziêki niej mo¿n
wy¶wietlaczu zestawu zobaczyæ nazwê wybranego kana³u radiowego. Co 
wa¿niejsze, technologia RDS automatycznie dostraja nastawion± czêstotliw
na ca³ym obszarze zasiêgu wybranej stacji radiowej. Jednak technologia RD
mo¿e nie dzia³aæ w niektórych krajach i nie mieæ zastosowania do wszystkic
kana³ów.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala ³±czyæ ze sob± kompatybiln
urz±dzenia komunikacyjne bez u¿ycia kabli. W po³±czeniu Bluetooth telefon
zestaw s³uchawkowy nie musz± siê wzajemnie „widzieæ”, ale odleg³o¶æ miêd
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nimi nie mo¿e przekraczaæ 10 metrów. ¦ciany lub znajduj±ce siê w s±siedztwie 
urz±dzenia elektroniczne mog± zak³ócaæ po³±czenia Bluetooth.
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Bezprzewodowy zestaw s³uchawkowy spe³nia wymogi specyfikacji Bluetoot
zgodny jest z nastêpuj±cymi profilami: Headset Profile 1.1, Hands-free Prof
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0, Audio/Video Remote Contro
Profile (AVRCP) 1.0 oraz General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1
Informacje o kompatybilno¶ci tego urz±dzenia z innymi urz±dzeniami uzysk
producentów tych urz±dzeñ.

Korzystanie z technologii Bluetooth mo¿e byæ w niektórych miejscach zabro
Skonsultuj siê w tej sprawie z lokalnymi w³adzami lub z us³ugodawc±.



8

2. Pierwsze kroki
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zestaw s³uchawkowy sk³ada siê z nastêpuj±cych elementów:

• Wy¶wietlacz (1)

• Klawisz „po³±cz/odtwórz”  (2)

• Klawisz „ciszej”  (3)

• Klawisz „g³o¶niej”  (4)

• Klawisz wy³±cznika  (5)

• Klawisz Stop  (6)

• Klamerka naszyjnika (7) do 
zaci¶niêcia tasiemki.

• Klips (8) do przyczepiania zestawu s³uchawkowego do ubrania.

• Prze³±cznik blokady klawiatury  (9)

• Klawisz muzyczny  (10)

• Klawisz szybkiego przewijania do przodu  (11)

• Klawisz przewijania do ty³u  (12)

• Zapinka (13) paska s³u¿±cego do noszenia zestawu na szyi.

• Mikrofon (14). Aby odebraæ lub zakoñczyæ po³±czenie b±d¼ w³±czyæ 
odtwarzanie muzyki, naci¶nij klawisz na mikrofonie.



9

• S³uchawki (15), które przenosz± g³os rozmówcy, a tak¿e d¼wiêki p³yn±ce z radia 
lub odtwarzacza audio.
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Zanim u¿yjesz zestawu s³uchawkowego, na³aduj jego bateriê i powi±¿ go z 
kompatybilnym telefonem.

Uwaga: Niektóre czê¶ci zestawu s³uchawkowego s± namagnesowane. Zest
s³uchawkowy mo¿e przyci±gaæ przedmioty metalowe. Osoby korzystaj±ce z
aparatu s³uchowego nie powinny przyk³adaæ zestawu do ucha z takim apar
Do zestawu s³uchawkowego nie nale¿y zbli¿aæ kart kredytowych ani innych
magnetycznych no¶ników danych, bo mo¿e to spowodowaæ utratê zapisany
tych no¶nikach danych.

■ £adowarki i baterie
Przed u¿yciem ³adowarki sprawd¼ nazwê i numer jej modelu. Bezprzewodowy zestaw
s³uchawkowy stereo Nokia (HS-12W) jest przeznaczony do u¿ytku z ³adowarkami AC
ACP-12 oraz LCH-12.

Ostrze¿enie: Korzystaj wy³±cznie z baterii i ³adowarek zatwierdzonych prz
firmê Nokia do u¿ytku z tym, a nie innym akcesorium. Stosowanie akcesor
innego typu mo¿e spowodowaæ uniewa¿nienie gwarancji na urz±dzenie i m
byæ niebezpieczne dla u¿ytkownika.

O dostêpno¶ci zatwierdzonych do u¿ytku akcesoriów dowiesz siê od sprzedawcy. Od³
przewód któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkê — nie za przewód.
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■ £adowanie baterii
Urz±dzenie zawiera wewnêtrzn±, niewymienialn±, ³adowaln± bateriê. Nie próbuj 
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wyjmowaæ baterii z zestawu s³uchawkowego, bo grozi to jego uszkodzeniem

1. Pod³±cz kabel ³adowarki do zestawu 
s³uchawkowego.

2. Pod³±cz ³adowarkê do gniazdka sieci 
elektrycznej. £adowanie baterii sygnalizowane 
jest przesuwaniem siê wska¼nika na 
wy¶wietlaczu. £adowanie roz³adowanej baterii 
mo¿e zaj±æ do 2 godzin, a czas ten zale¿y od ³adowarki.

3. Po na³adowaniu baterii jej wska¼nik przestanie siê poruszaæ, a na ekranie
pojawi siê odpowiedni komunikat i symbol . Wtedy od³±cz ³adowarkê 
gniazdka sieci elektrycznej i od zestawu s³uchawkowego. 

W pe³ni na³adowana bateria wystarcza na oko³o 8 godzin rozmów lub na 20
godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowo¶ci. Czasy te zale¿± jednak o
modelu telefonu, od rodzaju urz±dzeñ Bluetooth, od wybranych ustawieñ, o
intensywno¶ci u¿ytkowania i warunków otoczenia.

Gdy bateria jest na wyczerpaniu, zestaw s³uchawkowy emituje krótkie sygn
d¼wiêkowe, a na wy¶wietlaczu pojawia siê odpowiedni komunikat i symbol 



11

■ W³±czanie i wy³±czanie zestawu s³uchawkowego
Aby w³±czyæ zestaw s³uchawkowy, naci¶nij i przytrzymaj klawisz wy³±cznika. 
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Zestaw s³uchawkowy wyemituje krótkie sygna³y d¼wiêkowe i wy¶wietli teks
Nokia.

Aby wy³±czyæ zestaw s³uchawkowy, naci¶nij i przytrzymaj klawisz wy³±cznik
Zestaw s³uchawkowy wyemituje krótkie sygna³y d¼wiêkowe.

■ Powi±zanie zestawu s³uchawkowego z kompatybiln
telefonem

1. W³±cz telefon i zestaw s³uchawkowy.

2. W telefonie uaktywnij funkcjê Bluetooth i ustaw go na wyszukiwanie urz
Bluetooth. O tym, jak to siê robi, przeczytasz w instrukcji obs³ugi telefon

3. Z listy znalezionych urz±dzeñ wybierz zestaw s³uchawkowy (HS-12W).

4. Wprowad¼ has³o 0000, ¿eby powi±zaæ ze sob± urz±dzenia i po³±czyæ zes
s³uchawkowy z telefonem. W niektórych telefonach po³±czenie z zestaw
trzeba nawi±zaæ dopiero po powi±zaniu obu urz±dzeñ. Szczegó³ów szuka
instrukcji obs³ugi telefonu. Czynno¶æ powi±zania zestawu s³uchawkowe
telefonem wykonuje siê tylko raz.

5. Je¶li uda siê powi±zaæ urz±dzenia, na wy¶wietlaczu zestawu s³uchawkow
pojawi siê ikona , która oznacza, ¿e zestaw jest gotowy do u¿ytku.

Telefon mo¿na tak ustawiæ, ¿eby automatycznie ³±czy³ siê z w³±czonym zest
s³uchawkowym. W telefonach Nokia wystarczy w tym celu zmieniæ ustawie
menu Bluetooth.
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Od³±czanie zestawu s³uchawkowego od telefonu
Aby od³±czyæ zestaw s³uchawkowy od telefonu (na przyk³ad w celu po³±czenia 

lefonu.
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telefonu z innym urz±dzeniem Bluetooth), wykonaj jedn± z nastêpuj±cych 
czynno¶ci:

• Wy³±cz zestaw s³uchawkowy.

• Od³±cz zestaw s³uchawkowy w menu Bluetooth telefonu.

• Przenie¶ zestaw s³uchawkowy na odleg³o¶æ wiêksz± ni¿ 10 metrów od te

Od³±czenie zestawu od telefonu nie wymaga anulowania powi±zania miêdz
urz±dzeniami.

Ponowne ³±czenie powi±zanego zestawu s³uchawkowego z 
telefonem
Aby ponownie po³±czyæ z telefonem powi±zany z nim zestaw s³uchawkowy,
zestaw i nawi±¿ po³±czenie w menu Bluetooth telefonu lub naci¶nij klawisz
„po³±cz/odtwórz” zestawu i przytrzymaj go do momentu pojawienia siê na 
wy¶wietlaczu komunikatu Connecting (£±czenie).
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3. Obs³uga zestawu s³uchawkowego
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■ Noszenie s³uchawek
Aby lepiej dopasowaæ s³uchawki, mo¿esz zdj±æ z nich gumowe pier¶cienie lu
zast±piæ je miêkkimi nak³adkami, które równie¿ polepsz± jako¶æ d¼wiêków. D
zestawu s³uchawkowego do³±czone s± trzy pary miêkkich nak³adek.

Ostrze¿enie: Stereofoniczny zestaw s³uchawkowy mo¿e zag³uszaæ d¼wiêk
otoczenia. Nie u¿ywaj zestawu s³uchawkowego, je¶li mo¿e to zagra¿aæ 
bezpieczeñstwu. 

■ Ustawianie g³o¶no¶ci d¼wiêków w s³uchawkach
Naci¶nij klawisz „g³o¶niej” („ciszej”), aby zwiêkszyæ (zmniejszyæ) g³o¶no¶æ 
d¼wiêków. Naci¶niêcie i przytrzymanie którego¶ z tych klawiszy spowoduje 
szybsz± zmianê g³o¶no¶ci. Wska¼nik g³o¶no¶ci jest pokazany na wy¶wietlacz

■ Obs³uga po³±czeñ

Nawi±zywanie po³±czeñ
Po³±czenia telefoniczne nawi±zuje siê w zwyk³y sposób, niezale¿nie od tego
zestaw s³uchawkowy jest po³±czony z telefonem.

Je¿eli telefon ma funkcjê ponownego wybierania numeru, wystarczy dwukr
nacisn±æ klawisz „po³±cz/odtwórz”.
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Je¿eli telefon umo¿liwia g³osowe wybieranie numeru, naci¶nij i przytrzymaj 
klawisz „po³±cz/odtwórz” do momentu, a¿ na ekranie pojawi siê symbol . 
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Wypowiedz znak g³osowy. Telefon wybierze odpowiedni numer.

Funkcje g³osowego i ponownego wybierania numeru nie s± dostêpne podcz
rozmowy ani w czasie s³uchania radia lub muzyki.

Odbieranie po³±czeñ
Przychodz±ce po³±czenie sygnalizowane jest wybranym d¼wiêkiem dzwonk
Je¿eli telefon Nokia umo¿liwia przekazywanie danych o rozmówcy do zesta
s³uchawkowego, na wy¶wietlaczu pojawi siê symbol  oraz identyfikator 
rozmówcy. Je¿eli identyfikator rozmówcy nie jest znany, na wy¶wietlaczu p
siê numer telefonu rozmówcy lub napis Call (Po³±czenie).

Aby odebraæ po³±czenie przychodz±ce, naci¶nij klawisz „po³±cz/odtwórz”, kl
na mikrofonie lub odpowiedni klawisz telefonu. Je¶li w telefonie jest w³±czo
funkcja odbioru samoczynnego, telefon automatycznie odbierze przychodz±
po³±czenie po pierwszym dzwonku.

Aby odrzuciæ przychodz±ce po³±czenie, naci¶nij dwukrotnie klawisz „po³±cz
odtwórz”.

Je¿eli w trakcie rozmowy nadejdzie inne po³±czenie, na wy¶wietlaczu pojaw
symbol . Aby zakoñczyæ aktywne i odebraæ nowe po³±czenie, naci¶nij 
dwukrotnie klawisz „po³±cz/odtwórz”.
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Koñczenie po³±czeñ
Aby zakoñczyæ po³±czenie, naci¶nij klawisz „po³±cz/odtwórz”, klawisz na 
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mikrofonie lub klawiaturze telefonu.

W³±czanie i wy³±czanie mikrofonu
Aby podczas rozmowy w³±czyæ lub wy³±czyæ mikrofon, wystarczy krótko nac
klawisz wy³±cznika.

Prze³±czanie rozmowy miêdzy telefonem a zestawem 
s³uchawkowym
Aby prze³±czyæ rozmowê z telefonu Nokia na zestaw s³uchawkowy lub odwr
naci¶nij i przytrzymaj na zestawie klawisz „po³±cz/odtwórz” lub u¿yj odpowi
funkcji telefonu.

■ Korzystanie z odtwarzacza audio
Muzyki mo¿esz s³uchaæ z odtwarzacza audio w telefonie lub z innego 
kompatybilnego urz±dzenia audio.

Je¶li w trakcie s³uchania muzyki nadejdzie po³±czenie, odtwarzacz sam siê 
wy³±czy na czas trwania rozmowy.

Ostrze¿enie: S³uchaj muzyki na umiarkowanym poziomie g³o¶no¶ci. D³u¿sz
s³uchanie bardzo g³o¶nej muzyki mo¿e spowodowaæ uszkodzenie s³uchu. 

Aby u¿ywaæ klawisza Stop, klawisza muzycznego i klawiszy przewijania, tel
musi byæ zgodny z profilem AVRCP opisanym w „Bezprzewodowa technolog
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Bluetooth”, na stronie 6. Je¶li tak nie jest, odtwarzacz audio mo¿esz uruchomiæ z 
telefonu. O tym, ¿e odtwarzacz audio jest w³±czony, informuje symbol . 
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Aby uruchomiæ odtwarzacz audio, naci¶nij klawisz muzyczny lub przejd¼ do
funkcji odtwarzacza w telefonie. Szczegó³ów szukaj w instrukcji obs³ugi tel

Utwór muzyczny mo¿esz wybraæ w odtwarzaczu audio telefonu.

Aby wybraæ kolejny utwór, naci¶nij klawisz przewijania do przodu. Aby wyb
poprzedni utwór, naci¶nij klawisz przewijania do ty³u.

Aby przerwaæ odtwarzanie muzyki, naci¶nij klawisz Stop. Aby je wznowiæ, n
klawisz „po³±cz/odtwórz”. 

Aby wy³±czyæ odtwarzacz audio, naci¶nij dwukrotnie klawisz Stop.

■ S³uchanie radia
Radia FM w zestawie s³uchawkowym mo¿na s³uchaæ równie¿ bez pod³±czen
zestawu do telefonu.

Je¶li w trakcie s³uchania radia odbierzesz po³±czenie, radio samo siê wyciszy
czas trwania rozmowy.

Aby w³±czyæ radio, naci¶nij dwukrotnie klawisz muzyczny. Je¶li zestaw 
s³uchawkowy nie jest pod³±czony do telefonu lub gdy s³uchasz odtwarzacza
klawisz muzyczny naci¶nij tylko raz. O tym, ¿e radio jest w³±czone, informuj
widoczny na wy¶wietlaczu symbol .

Aby wyszukiwaæ kana³y radiowe, naci¶nij i przytrzymaj przez kilka sekund kl
szybkiego przewijania do przodu lub do ty³u. Chc±c zakoñczyæ wyszukiwani
nowych kana³ów, naci¶nij klawisz Stop. Aby dostroiæ znaleziony kana³, naci¶
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klawisz szybkiego przewijania do przodu lub do ty³u, gdy numer tego kana³u 
pulsuje na wy¶wietlaczu.
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Aby zapisaæ znaleziony kana³ w pamiêci zestawu s³uchawkowego, naci¶nij k
„po³±cz/odtwórz”. Zapisaæ mo¿esz do 20 kana³ów radiowych. Numer komór
aktualnie s³uchanego kana³u pokazany jest za wska¼nikiem . Je¶li zapisz
jaki¶ kana³, gdy wszystkie komórki s± ju¿ zajête, nowy kana³ zast±pi kana³ 
wcze¶niej zapisany w pierwszej komórce pamiêci.

Aby wybraæ zapisany kana³ i pos³uchaæ nadawanej na nim audycji, naci¶nij k
szybkiego przewijania do przodu lub do ty³u.

Aby wy³±czyæ radio, naci¶nij klawisz muzyczny lub naci¶nij i przytrzymaj kla
Stop.

Chc±c usun±æ jak±¶ stacjê, musisz przywróciæ oryginalne ustawienia zestaw
s³uchawkowego. Wszystkie zapisane kana³y zostan± wtedy usuniête.

Chc±c zmieniæ zakres czêstotliwo¶ci radia FM z domy¶lnego (87,5 — 108 MH
zakres u¿ywany w Japonii (76 — 90 MHz), naci¶nij i przytrzymaj klawisze 
szybkiego przewijania do przodu i do ty³u, a¿ pojawi siê nowy zakres 
czêstotliwo¶ci. Zmiana zakresu czêstotliwo¶ci spowoduje usuniêcie wszystk
zapisanych kana³ów.

■ Blokowanie i odblokowywanie klawiszy
Aby zablokowaæ lub odblokowaæ klawisze zestawu, przesuñ prze³±cznik blo
odpowiednio w górê lub w dó³. Pojawi siê odpowiedni komunikat i symbol 
Naci¶niêcia zablokowanych klawiszy s± ignorowane. Je¿eli nadejdzie po³±cz
klawisze zostan± odblokowane na czas trwania rozmowy.
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■ Wy¶wietlanie zegara
Je¿eli telefon jest po³±czony z zestawem s³uchawkowym, wtedy na wy¶wietlaczu 
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awu 

ych 
m.
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zestawu (w trybie gotowo¶ci) pokazana jest aktualna godzina, pod warunki
telefon przekazuje takie informacje do zestawu. (W trybie gotowo¶ci zestaw
w³±czony, ale nieu¿ywany). Zegar mo¿na nastawiæ tylko w telefonie.

■ Nieodebrane po³±czenia oraz nowe wiadomo¶ci
O nieodebranym po³±czeniu informuje widoczny na wy¶wietlaczu symbol 

Symbol  oznacza, ¿e nadesz³a co najmniej jedna wiadomo¶æ tekstowa lu
multimedialna i ¿e mo¿esz j± przejrzeæ w telefonie.

Informacje o nowych wiadomo¶ciach i nieodebranych po³±czeniach pojawia
na wy¶wietlaczu zestawu, pod warunkiem ¿e telefon Nokia przesy³a do zest
takie informacje.

■ Przywracanie oryginalnych ustawieñ zestawu 
s³uchawkowego

Aby przywróciæ oryginalne ustawienia zestawu s³uchawkowego, naci¶nij i 
przytrzymaj przez 10 sekund klawisz wy³±cznika i klawisz „g³o¶niej”. Na 
wy¶wietlaczu pojawi siê odpowiedni komunikat. Po przywróceniu oryginaln
ustawieñ trzeba bêdzie ponownie powi±zaæ zestaw s³uchawkowy z telefone
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4. Informacje o bateriach
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¬ród³em zasilania urz±dzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ³adowania
bateria osi±ga pe³n± wydajno¶æ dopiero po dwóch lub trzech pe³nych cyklach ³adowa
roz³adowywania. Bateria mo¿e byæ ³adowana i roz³adowywana setki razy, ale w koñc
ulegnie zu¿yciu. Bateriê ³aduj tylko za pomoc± ³adowarek zatwierdzonych przez firmê
do stosowania z tym urz±dzeniem.

Je¶li ³adowarka nie jest u¿ywana, od³±cz j± od urz±dzenia i gniazdka sieciowego. Nie 
pozostawiaj na³adowanej do pe³na baterii pod³±czonej do ³adowarki, poniewa¿ 
prze³adowanie skraca jej ¿ywotno¶æ. Je¶li na³adowana do pe³na bateria nie bêdzie u¿
z up³ywem czasu roz³aduje siê samoistnie.

Bateria powinna byæ u¿ywana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie nale¿y u
uszkodzonej ³adowarki lub baterii.

Pozostawianie urz±dzenia w gor±cych lub zimnych miejscach, takich jak zamkniêty 
samochód latem lub zim±, spowoduje zmniejszenie jej pojemno¶ci i skrócenie ¿ywotn
Staraj siê zawsze przechowywaæ bateriê w temperaturze pomiêdzy 15°C i 25°C. Urz±d
przegrzan± lub nadmiernie och³odzon± bateri± mo¿e przez chwilê nie dzia³aæ, nawet 
bateria jest w pe³ni na³adowana. Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska w tempera
znacznie poni¿ej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, poniewa¿ mog± one eksplodowaæ. Uszkodzone ba
mog± samoczynnie eksplodowaæ. Zu¿ytych baterii nale¿y pozbywaæ siê zgodnie z lok
obowi±zuj±cymi przepisami. O ile to tylko mo¿liwe, nale¿y je oddaæ do recyklingu. Nie
wyrzucaj baterii do domowych pojemników na ¶mieci.
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Eksploatacja i konserwacja
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To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstrukcj± i jako¶ci± wykonania, dlateg
wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ
wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

• Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a wilgotno¶æ i wszelkiego rodz
ciecze mog± zawieraæ zwi±zki mineralne powodujace korozjê obwodów elektroni
W przypadku zawilgocenia urz±dzenia pozostaw je do ca³kowitego wyschniêcia.

• Nie próbuj wyjmowaæ baterii z tego urz±dzenia. 

• 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. Wysokie temperatury mog±
przyczyn± krótszej ¿ywotno¶ci baterii, uszkodzeñ podzespo³ów elektronicznych, 
odkszta³ceñ lub stopienia elementów plastikowych.

• 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 próbuj otwieraæ tego urz±dzenia.

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

rki i 
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Wszystkie powy¿sze wskazówki dotycz± w równej mierze urz±dzenia, baterii, ³adowa
ka¿dego innego akcesorium. Je¶li jakie¶ urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do
naprawy w najbli¿szym serwisie.


