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Zestaw s³uchawkowy z wy¶wietlaczem firmy Nokia umo¿liwia ³atwe sterow
przebiegiem po³±czenia i wy¶wietlanie ulubionych obrazów za pomoc± 
bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Zestaw s³uchawkowy jest wyposa¿ony we w³asn± pamiêæ s³u¿±c± do 
przechowywania numerów telefonu i innych danych. Pamiêtaj o robieniu ko
zapasowych wa¿nych informacji lub prowad¼ ich pisemny zapis. Informacje
przechowywane w zestawie nie s± zapisane w telefonie komórkowym.

Zestaw s³uchawkowy mo¿na nosiæ na szyi, korzystaj±c z dostêpnego w kom
paska, lub zamocowaæ go na ubraniu za pomoc± klipsa umieszczonego z ty³
urz±dzenia.

Zanim zaczniesz korzystaæ z zestawu s³uchawkowego, przeczytaj uwa¿nie 
niniejsz± instrukcjê obs³ugi. Wiêcej informacji na temat korzystania z zesta
zawiera instrukcja obs³ugi telefonu komórkowego. Niniejsza instrukcja obs³u
zastêpuje instrukcji obs³ugi telefonu, poniewa¿ ta ostatnia zawiera wa¿ne 
informacje dotycz±ce bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Zestaw s³uchawkowy z wy¶wietlaczem firmy Nokia korzysta z bezprzewodo
technologii Bluetooth, za pomoc± której mo¿na po³±czyæ zestaw z kompatyb
urz±dzeniem znajduj±cym siê w promieniu 10 metrów. Na po³±czenie mog±
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jednak wp³yw zak³ócenia powodowane przez przeszkody, takie jak ¶ciany czy inne 
urz±dzenia elektroniczne.
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To urz±dzenie jest zgodne ze specyfikacj± Bluetooth 1.1, która pozwala korzystaæ 
z nastêpuj±cych profili: ogólny profil dostêpu, profil zestawu g³o¶nomówi±cego, ogó
profil wymiany obiektów, profil rozsy³ania obiektów i profil przesy³ania plików. Profil
oznacza w tym przypadku zestaw poleceñ bezprzewodowej technologii Bluetooth, za
pomoc± których telefon steruje zestawem s³uchawkowym. Informacje o kompatybiln
tego urz±dzenia z innymi urz±dzeniami uzyskasz od producentów takich innych urz±

Korzystanie z urz±dzeñ Bluetooth bywa niekiedy zabronione. Sprawd¼ to z lokalnymi
w³adzami lub skontaktuj siê w tej sprawie z us³ugodawc±.

■ Has³o Bluetooth
Do powi±zania Zestawu s³uchawkowego z wy¶wietlaczem firmy Nokia 
z kompatybilnym urz±dzeniem wymagane jest has³o Bluetooth. Has³o to ma
postaæ 0000 i nie mo¿na go zmieniæ.

Has³o pozwala tak¿e ograniczyæ mo¿liwo¶æ korzystania z zestawu 
s³uchawkowego. 

Aby uzyskaæ wiêcej informacji o wprowadzaniu has³a, zobacz Wprowadzani
godziny, daty i has³a na stronie 19.
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2. Opis zestawu s³uchawkowego
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■ Czê¶ci zestawu s³uchawkowego
Zestaw s³uchawkowy zawiera 
poni¿sze czê¶ci i klawisze.

• Klips na s³uchawkê (1)

• Pasek (2)

• Joystick — , , , 
 oraz  (3)

W trybie gotowo¶ci pozycje 
 i  funkcjonuj± jako 

skróty do spisu telefonów.

Funkcje pozycji  i  
zale¿± od tekstu widocznego 
na wy¶wietlaczu — na 
przyk³ad w trybie gotowo¶ci 
s± to funkcje Menu 
i Wyb.g³os.

Pozycja  ma tak± sam± funkcjê, co , z wyj±tkiem wstawiania da
Zobacz Pisanie za pomoc± edytora tekstu na stronie 18.

• Wy¶wietlacz (4)
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• G³o¶nik (5)

• Klips (6)
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• Pokrywa z³±cza ³adowarki (7)

• Mikrofon (8)

• Klawisz zasilania (9)

Krótkie naci¶niêcie klawisza zasilania powoduje w³±czenie pod¶wietleni
wy¶wietlaczu i umo¿liwia w³±czenie lub wy³±czenie sygna³ów d¼wiêkow

■ Tryby gotowo¶ci i obrazu
Zestaw s³uchawkowy znajduje siê w trybie gotowo¶ci, 
gdy jest gotowy do u¿ytku i nie zosta³o otwarte menu.

• Wska¼nik sygna³u (1) sieci komórkowej w danym 
miejscu.

• Wska¼nik na³adowania baterii (2). Im d³u¿szy 
pasek, tym wy¿szy poziom na³adowania baterii.

• W trybie gotowo¶ci lewemu klawiszowi wyboru (3) 
odpowiada opcja Menu.

• W trybie gotowo¶ci prawemu klawiszowi wyboru 
(4) odpowiada opcja Wyb.g³os.

Gdy zestaw s³uchawkowy przez 30 sekund znajduje siê w trybie gotowo¶ci l
zostanie w³±czona blokada klawiatury, w zestawie automatycznie uaktywn
jest tryb obrazu. Zobacz Blokada klawiatury na stronie 43.
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Tryb obrazu uaktywniany jest tylko w przypadku, gdy w³±czona jest opcja Tryb 
obrazu. Zobacz Tryb obrazu na stronie 39.
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 w 
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W trybie obrazu w zestawie s³uchawkowym wy¶wietlany jest pojedynczy ob
tekst lub prezentacja zapisana w zestawie. Aby okre¶liæ obrazy wy¶wietlane
trybie obrazu, zobacz Tryb obrazu na stronie 39.

Aby wyj¶æ z trybu obrazu, naci¶nij joystick.

Wska¼niki w trybie gotowo¶ci
Klawiatura jest zablokowana. Zobacz Blokada klawiatury na stronie

D¼wiêki zestawu s³uchawkowego s± wy³±czone. Zobacz Ustawienia
d¼wiêków na stronie 41.

Funkcja Bluetooth jest w³±czona. Zobacz Po³±czenia Bluetooth 
na stronie 34.

Zestaw s³uchawkowy jest po³±czony z urz±dzeniem. Zobacz Po³±cze
Bluetooth na stronie 34.
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3. Pierwsze kroki
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■ £adowanie baterii
Zanim u¿yjesz jakiej¶ ³adowarki, sprawd¼ nazwê i numer jej modelu. To urz±dzenie jes
przeznaczone do pracy z nastêpuj±cymi ¼ród³ami zasilania: ³adowarki Nokia ACP-12,
i LCH-12.

Ostrze¿enie: Korzystaj wy³±cznie z baterii, ³adowarek i innych akcesoriów 
zatwierdzonych przez firmê Nokia do u¿ytku z tym w³a¶nie modelem urz±dz
Stosowanie akcesoriów innego typu uniewa¿ni gwarancjê i mo¿e byæ 
niebezpieczne.

Od³±czaj±c przewód zasilaj±cy któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wty
nie za sam przewód.

Urz±dzenie i jego akcesoria mog± zawieraæ czê¶ci o niewielkich rozmiarach. Nale¿y je
przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci. 

1. Otwórz pokrywê z³±cza ³adowarki i pod³±cz do niego przewód ³adowarki
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2. Pod³±cz ³adowarkê do gniazda sieciowego.

Je¿eli zestaw s³uchawkowy jest w³±czony, przez chwilê zostanie wy¶wietlony 
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tekst £adowanie baterii w toku. Do momentu pe³nego na³adowania bate
przewijany jest wska¼nik na³adowania na wy¶wietlaczu. Je¿eli bateria je
pe³ni roz³adowana, wska¼nik na wy¶wietlaczu mo¿e siê pojawiæ po up³yw
kilku minut.

Z zestawu s³uchawkowego mo¿na korzystaæ przy pod³±czonej ³adowarce.

■ W³±czanie i wy³±czanie zestawu s³uchawkowego
Naci¶nij i przytrzymaj klawisz zasilania.

Po pierwszym w³±czeniu zestawu s³uchawkowego automatycznie uaktywni
jest bezprzewodowa technologia Bluetooth.

Ostrze¿enie: Nie w³±czaj tego urz±dzenia, gdy mo¿e ono powodowaæ zak³ó
lub inne zagro¿enia.

W³±czanie zestawu s³uchawkowego po raz pierwszy
Przy pierwszym w³±czeniu zestawu s³uchawkowego nale¿y powi±zaæ 
go z telefonem komórkowym. Powi±zanie jest wa¿ne, poniewa¿ zestaw 
s³uchawkowy po ka¿dym w³±czeniu automatycznie próbuje siê po³±czyæ 
z pierwszym powi±zanym urz±dzeniem.

Utwórz po³±czenie miêdzy telefonem komórkowym a zestawem s³uchawkow
za pomoc± bezprzewodowej technologii Bluetooth. Postêpuj zgodnie ze 
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wskazówkami z instrukcji obs³ugi telefonu. Has³o zestawu s³uchawkowego to 
0000.
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Wysy³anie do telefonu komórkowego aplikacji do pobierania
Je¿eli w telefonie komórkowym nie ma aplikacji potrzebnej do skopiowania
telefonów do zestawu s³uchawkowego, zestaw automatycznie spróbuje wy
do telefonu. Po oko³o 30 sekundach zostanie nawi±zane pierwsze po³±czeni
u¿yciu bezprzewodowej technologii Bluetooth, a na wy¶wietlaczu zestawu p
siê komunikat Wys³aæ do telef. aplikacjê pobierania kontaktów?, je¿eli zesta
w trybie gotowo¶ci. Naci¶nij Tak.

Je¿eli chcesz wys³aæ aplikacjê do telefonu pó¼niej, naci¶nij Nie. Aby wys³aæ 
aplikacjê pó¼niej, zobacz Aplikacja do pobierania na stronie 43.

Po pomy¶lnym pobraniu aplikacji do telefonu otrzymasz stosowne powiadom
do skrzynki odbiorczej w telefonie. Zainstaluj aplikacjê zgodnie z instrukcjam
powiadomieniu.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji o kopiowaniu, zobacz Kopiowanie ze spisu 
telefonów w telefonie komórkowym na stronie 27.
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4. Funkcje po³±czeñ
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■ Nawi±zywanie po³±czenia
Po³±czenia mo¿na nawi±zywaæ za pomoc± wybierania g³osowego lub przy u
numerów zapisanych w spisie telefonów lub spisie po³±czeñ.

Podczas rozmowy naci¶niêcie  powoduje zwiêkszenie g³o¶no¶ci, a naci¶
 — jej zmniejszenie.

Nawi±zywanie po³±czenia za pomoc± spisu telefonów
Wybierz Menu > Kontakty > Spis telefonów (lub naci¶nij  w trybie 
gotowo¶ci). Przewiñ do ¿±danego opisu lub numeru, a nastêpnie wybierz Op
Po³±cz.

Nawi±zywanie po³±czenia za pomoc± spisu po³±czeñ

Wybierz Menu > Spis po³±czeñ > Wybierane numery, Po³±czenia nieodebran
Po³±czenia odebrane. Przewiñ do ¿±danego opisu lub numeru, a nastêpnie w
Opcje > Po³±cz.

Uwaga: Je¿eli chcesz nawi±zaæ po³±czenie miêdzynarodowe przy u
spisu po³±czeñ, sprawd¼, czy przed numerem znajduje siê prawid³ow
prefiks miêdzynarodowy lub numer kierunkowy kraju.

Spis po³±czeñ zawiera 10 ostatnich po³±czeñ nieodebranych, 10 ostatnich 
po³±czeñ odebranych oraz 20 ostatnio wybieranych numerów. Zobacz Spis 
po³±czeñ na stronie 22.
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Nawi±zywanie po³±czenia za pomoc± wybierania g³osowego
Przed u¿yciem wybierania g³osowego zmieñ jêzyk tej funkcji na jêzyk, którym 
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pos³ugujesz siê, mówi±c. Zobacz Ustawienia wybierania g³osowego na stron

Naci¶nij Wyb.g³os. Gdy w zestawie s³uchawkowym zostanie wy¶wietlony 
komunikat Proszê mówiæ i us³yszysz d¼wiêk, wypowiedz opis odpowiadaj±cy
osobie, z któr± chcesz nawi±zaæ po³±czenie. Zestaw s³uchawkowy odtworzy
g³osowy odpowiadaj±cy temu opisowi, wy¶wietli opis wraz z domy¶lnym num
i po krótkiej przerwie automatycznie spróbuje nawi±zaæ po³±czenie.

W trakcie przerwy mo¿na anulowaæ po³±czenie przez naci¶niêcie opcji Prze
lub zmieniæ numer albo osobê, z któr± nawi±zywane jest po³±czenie. Je¿eli 
wy¶wietlony opis jest prawid³owy, ale chcesz zadzwoniæ na inny numer, na 
przyk³ad na numer telefonu domowego, a nie komórkowego, naci¶nij  lu
w celu wybrania w³a¶ciwego numeru. Je¿eli wy¶wietlony opis jest nieprawid
naci¶nij Zmieñ i wybierz prawid³owy opis z listy podobnych opisów.

Poniewa¿ zestaw s³uchawkowy automatycznie generuje znak g³osowy za ka
razem, gdy w spisie telefonów zapisywany jest nowy opis, nie ma potrzeby 
osobnego nagrywania znaków g³osowych.

Uwaga: W warunkach du¿ego szumu lub w sytuacji awaryjnej korzy
ze znaków g³osowych mo¿e byæ trudne, dlatego nie nale¿y we wszy
okoliczno¶ciach polegaæ wy³±cznie na wybieraniu g³osowym.

Z wybierania g³osowego mo¿na korzystaæ tylko wtedy, gdy opis osoby, z któ
chcesz siê po³±czyæ, znajduje siê w spisie telefonów zestawu s³uchawkoweg
Zestaw odtwarza znak g³osowy pod warunkiem, ¿e w³±czone jest odtwarzan
znaków g³osowych. Zobacz Ustawienia wybierania g³osowego na stronie 42
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Koñczenie po³±czenia
Aby zakoñczyæ po³±czenie lub anulowaæ próbê nawi±zania po³±czenia, naci¶nij 
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Zakoñcz.

Je¿eli opcja Zakoñcz jest niedostêpna, na przyk³ad w przypadku wy³±czenia
mikrofonu w trakcie po³±czenia, wybierz Opcje > Zakoñcz po³±cz.

■ Odbieranie lub odrzucanie po³±czenia przychodz±ce
Aby odebraæ lub odrzuciæ po³±czenie przychodz±ce, naci¶nij Odbierz lub Od
Je¿eli opcje Odbierz i Odrzuæ s± niedostêpne, wybierz Opcje > Odbierz 
lub Odrzuæ.

Gdy nadejdzie po³±czenie, w zestawie s³uchawkowym pojawia siê opis i num
osoby dzwoni±cej (je¿eli zostan± rozpoznane) lub tekst Po³±czenie. Je¿eli w
telefonów zestawu s³uchawkowego zostanie odnalezionych wiêcej opisów 
samym numerem telefonu, wy¶wietlany jest tylko numer telefonu.

Po³±czenie oczekuj±ce
Aby podczas rozmowy odebraæ po³±czenie oczekuj±ce, naci¶nij Odbierz lub 
wybierz Opcje > Odbierz. Pierwsze po³±czenie zostanie wstrzymane. Aby 
zakoñczyæ aktywne po³±czenie, wybierz Opcje > Zakoñcz po³±cz.

Aby mo¿na by³o korzystaæ z funkcji po³±czenia oczekuj±cego, nale¿y j± uakt
Funkcjê tê mo¿na uaktywniæ w powi±zanym telefonie komórkowym. Wiêce
informacji znajdziesz w instrukcji obs³ugi telefonu.
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5. Korzystanie z menu
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Zestaw s³uchawkowy z wy¶wietlaczem firmy Nokia udostêpnia szeroki zakr
funkcji, które pogrupowano w menu. Do wiêkszo¶ci funkcji menu do³±czony
krótki tekst pomocy. Aby wy¶wietliæ tekst pomocy, przewiñ do ¿±danej funk
zaczekaj 14 sekund. Aby zamkn±æ tekst pomocy, naci¶nij Wyjd¼. Zobacz 
Uaktywnianie tekstu pomocy na stronie 38.

■ Poruszanie siê po menu
1. Naci¶nij Menu.

2. Przewiñ menu, naciskaj±c  lub  i wybierz na przyk³ad opcjê 
Ustawienia, naciskaj±c Wybierz.

3. Je¿eli w danym menu znajduj± siê podmenu, wybierz ¿±dane podmenu, n
przyk³ad Ustawienia wy¶wietlacza.

4. Je¿eli w danym podmenu znajduj± siê kolejne podmenu, wybierz jedno z
na przyk³ad Tapeta.

5. Wybierz ¿±dane ustawienie.

6. Wybierz Wróæ lub Wyjd¼, aby wróciæ na poprzedni poziom menu lub wy
menu.

Naci¶niêcie i przytrzymanie klawisza Wróæ umo¿liwia wyj¶cie z menu 
niezale¿nie od aktualnego w nim po³o¿enia.
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■ Pisanie za pomoc± edytora tekstu
Gdy w zestawie s³uchawkowym potrzebne jest wstawienie danych, wy¶wietlany 
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jest edytor tekstu. Ekran edytora tekstu zawiera nastêpuj±ce g³ówne obszar

1. Obszar podpowiedzi — pokazuje przeznaczenie 
ekranu.

2. Obszar edytora — pokazuje wprowadzony tekst.

3. Obszar znaków — pokazuje wszystkie znaki do 
wyboru. Zawarto¶æ tej listy mo¿e byæ ró¿na. Na 
przyk³ad gdy wstawiany jest numer telefonu, 
dostêpne s± tylko znaki dozwolone w numerze 
telefonu.

4. Obszar poleceñ — pokazuje wszystkie mo¿liwe 
czynno¶ci. Na przyk³ad ikony  i  umo¿liwiaj± przesuwanie kurso
obszarze edytora.

Aby poruszaæ siê miêdzy obszarami, naciskaj  lub . Aby poruszaæ siê
obrêbie jednego obszaru, naciskaj  lub .

Aby wstawiæ dane:
1. Wybierz tryb edycji (na przyk³ad ma³e litery, wielkie litery lub cyfry):

• Naci¶nij  lub  w celu przej¶cia do obszaru poleceñ, a nastêpn
naciskaj  lub  do momentu wyró¿nienia ikony .

• Naciskaj  do momentu, a¿ u góry ekranu zostanie wy¶wietlony ¿±
tryb.
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2. Wstaw pierwszy znak:

Naci¶nij  w celu przej¶cia do obszaru znaków, a nastêpnie naci-skaj  
y go 

têpnie 

szarze 

ciæ do 
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lub  do momentu wyró¿nienia w³a¶ciwego znaku. Naci¶nij , ab
wybraæ.

Wybrany znak zostanie dodany do obszaru edytora.

3. Powtarzaj krok 2 do momentu wstawienia ca³ego ¿±danego tekstu.

4. Aby zapisaæ dane, wybierz Opcje w obszarze poleceñ, naci¶nij , a nas
wybierz Zapisz.

Aby wyj¶æ z edytora tekstu bez zapisywania danych, wybierz Opcje w ob
poleceñ, naci¶nij , a nastêpnie wybierz Wyjd¼ z edytora.

■ Wprowadzanie godziny, daty i has³a
Do wprowadzania godziny, daty i has³a s³u¿y specjalny edytor. 

Aby wprowadziæ datê, godzinê lub has³o:
1. Naciskaj  lub  do momentu, a¿ w obszarze z kursorem zostanie 

wy¶wietlona ¿±dana cyfra.

2. Wybierz Dalej, aby przej¶æ do nastêpnej cyfry i powtórz krok 1.

3. Powtarzaj krok 2 do momentu wprowadzenia wszystkich znaków.

4. Wybierz OK, aby zatwierdziæ wprowadzone znaki lub Wstecz, aby powró
menu bez zapisywania wprowadzonych znaków.
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■ Lista funkcji menu
1. Spis po³±czeñ 2. Teksty

niu

cy
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2. Dod. nowy kont.
3. Edytuj opis
4. Usuñ
5. Kopiuj z telefonu
6. Dodaj numer
7. Wy¶lij wizytówkê
8. Widok kontaktów

3. Galeria
1. Grafika

2. Ustawienia daty i godziny
1. Zegar
2. Data

3. Podsumowanie po po³±cze
4. Jêzyk mikrozestawu
5. Automatyczna blokada 

klawiatury
6. Uaktywnianie tekstu pomo
7. Ustawienia wy¶wietlacza
1. Wybierane numery
2. Po³±czenia 

nieodebrane
3. Po³±czenia odebrane
4. Usuñ listy ostatnich po³±czeñ
5. Czas po³±czeñ

1. Czas ostatniego po³±czenia
2. Czas po³±czeñ odebranych
3. Czas po³±czeñ nawi±zanych
4. Czas wszystkich po³±czeñ
5. Zeruj liczniki czasu po³±czeñ

2. Kontakty
1. Spis telefonów

3. Prezentacje
1. Wsz. obrazy
2. Wsz. teksty
3. Prezent. 1
4. Prezent. 2
5. Zegar cyfr.
6. Zegar anal.

4. Ustawienia
1. Bluetooth

1. Bluetooth
2. Wyszukaj urz. Bluetooth
3. Urz±dzenie aktywne
4. Urz±dzenia powi±zane
5. Ustawienia Bluetooth
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1. Tapeta
2. Tryb obrazu

a

1. Jêzyk wybierania g³osowego
2. Powtarzaj wybieran± nazwê
3. Przywróæ ustaw. wyb. 

g³osowego
10.Stan pamiêci

1. Stan kontaktów
2. Stan galerii

11.Wy¶lij aplikacjê do telefonu
12.Przywracanie ustawieñ 

fabrycznych
5. Bl. klawiatury
Copyright © 200
3. Kolorystyka
4. Jasno¶æ wy¶wietlacza
5. Pod¶wietlenie telefonu

8. Ustawienia d¼wiêków
1. D¼wiêki mikrozestawu
2. Sygna³ nadej¶cia po³±czeni
3. D¼wiêk dzwonka
4. G³o¶no¶æ dzwonka
5. D¼wiêki klawiszy
6. D¼wiêki ostrze¿eñ

9. Ustawienia wybierania 
g³osowego
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6. Funkcje menu
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■ Spis po³±czeñ
W zestawie s³uchawkowym przechowywany jest spis numerów 
telefonów i przybli¿ona d³ugo¶æ po³±czeñ odebranych, nieodebranych oraz 
nawi±zywanych za pomoc± zestawu. Ponadto spis po³±czeñ zawiera inform
na temat po³±czeñ, których nie odebrano lub odebrano za pomoc± pod³±czo
telefonu.

Zestaw s³uchawkowy rejestruje nieodebrane i odebrane po³±czenia tylko wt
gdy sieæ umo¿liwia korzystanie z tych funkcji, zestaw s³uchawkowy i telefon
w³±czone oraz znajduj± siê w zasiêgu sieci, a po³±czenie Bluetooth miêdzy 
telefonem a zestawem s³uchawkowym jest aktywne.

Naci¶niêcie klawisza Opcje w menu Po³±czenia nieodebrane, Po³±czenia ode
i Wybierane numery umo¿liwia wy¶wietlenie takich informacji, jak data i go
po³±czenia.

Uwaga: Je¿eli chcesz nawi±zaæ po³±czenie miêdzynarodowe przy u
spisu po³±czeñ, sprawd¼, czy przed numerem znajduje siê prawid³ow
prefiks miêdzynarodowy lub numer kierunkowy kraju.

Listy ostatnich po³±czeñ
Wybierz Menu > Spis po³±czeñ i jedn± z nastêpuj±cych opcji:
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• Wybierane numery — aby wy¶wietliæ listê ostatnich 20 numerów telefonów, z 
którymi nawi±zano lub próbowano nawi±zaæ po³±czenie.
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• Po³±czenia nieodebrane — aby wy¶wietliæ listê ostatnich dziesiêciu num
telefonów, z których kto¶ próbowa³ siê z Tob± po³±czyæ (us³uga sieciowa

Porada: Gdy zostanie wy¶wietlona informacja o nieodebranych 
po³±czeniach, naci¶nij klawisz Lista, aby wy¶wietliæ listê numeró
telefonów. Przewiñ do numeru, na który chcesz oddzwoniæ, i wyb
Opcje > Po³±cz.

• Po³±czenia odebrane — aby wy¶wietliæ listê ostatnich dziesiêciu numeró
telefonów, z których pochodzi³y odebrane lub odrzucone po³±czenia (us³
sieciowa).

• Usuñ listy ostatnich po³±czeñ — aby usun±æ listy ostatnich po³±czeñ. Okre
chcesz usun±æ wszystkie numery telefonów z list ostatnich po³±czeñ, czy
numery znajduj±ce siê na li¶cie po³±czeñ nieodebranych, po³±czeñ odebr
lub wybieranych numerów. Czynno¶ci tej nie mo¿na cofn±æ.

Czas po³±czeñ
Wybierz Menu > Spis po³±czeñ > Czas po³±czeñ.

Przewiñ do odpowiedniej pozycji, aby wy¶wietliæ przybli¿ony czas trwania 
po³±czeñ przychodz±cych i wychodz±cych, podany w godzinach, minutach i
sekundach.

Do wyzerowania liczników czasu potrzebne jest has³o Bluetooth. Zobacz Ha
Bluetooth na stronie 7.
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■ Spis telefonów
Spis telefonów znajduj±cy siê w pamiêci zestawu s³uchawkowego 

mery.
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umo¿liwia zapisywanie opisów i numerów telefonów.

Mo¿na zapisaæ maksymalnie 250 opisów, do³±czaj±c do ka¿dego z nich 2 nu

Spis telefonów mo¿na wy¶wietliæ, wybieraj±c Menu > Kontakty albo nacisk
 lub  w trybie gotowo¶ci.

Wybór widoku spisu telefonów
Aby wybraæ sposób wy¶wietlania opisów i numerów, wybierz Menu > Konta
Widok kontaktów.

Zapisywanie opisów i numerów telefonów
1. Wybierz Menu > Kontakty > Dod. nowy kont.

2. Wprowad¼ opis i zapisz go. Zobacz Pisanie za pomoc± edytora tekstu na 
stronie 18.

3. Wprowad¼ numer telefonu i zapisz go. Zobacz Pisanie za pomoc± edytor
tekstu na stronie 18.

4. Naci¶nij Gotowe.

Zestaw s³uchawkowy automatycznie utworzy znak g³osowy odpowiadaj
nowemu opisowi.
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Zapisywanie dwóch numerów w opisie
W spisie telefonów mo¿na zapisaæ dwa numery telefonów odpowiadaj±ce 

i¶nij 

a, 

 
ia, 

 
rz 
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jednemu opisowi.

Dodawanie drugiego numeru

1. Wybierz Menu > Kontakty > Dodaj numer.

2. Przewiñ do opisu, do którego chcesz dodaæ nowy numer, a nastêpnie nac
Dodaj.

3. Wybierz jeden z nastêpuj±cych typów numerów: Ogólny, Komórk
Dom lub Biuro.

4. Wprowad¼ numer i zapisz go.

5. Aby wróciæ do menu, naci¶nij Wróæ.

Pierwszy zapisany numer jest automatycznie ustawiany jako domy¶lny. Gdy
wybierzesz opis ze spisu telefonów, na przyk³ad w celu nawi±zania po³±czen
zostanie u¿yty numer domy¶lny, chyba ¿e wybierzesz inny numer. Numer 
domy¶lny zawsze znajduje siê na górze listy.

Aby zmieniæ numer domy¶lny, wybierz Menu > Kontakty > Spis telefonów. 
Przewiñ do ¿±danego opisu, a nastêpnie wybierz Opcje > Poka¿ informacje.
Przewiñ do numeru, który chcesz ustawiæ jako domy¶lny, a nastêpnie wybie
Opcje > Jako domy¶lny.
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Edycja opisu lub numeru
Aby przeprowadziæ edycjê opisu, wybierz Menu > Kontakty > Edytuj opis. Przewiñ 
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do pozycji spisu telefonów, któr± chcesz zmodyfikowaæ, a nastêpnie naci¶ni
Edytuj.

Aby przeprowadziæ edycjê numeru, wybierz Menu > Kontakty > Spis telefon
Przewiñ do ¿±danego opisu, a nastêpnie wybierz Opcje > Poka¿ informacje.
Przewiñ do numeru, który chcesz zmodyfikowaæ, a nastêpnie wybierz Opcje
Edytuj numer.

Aby wprowadziæ litery lub cyfry, zobacz Pisanie za pomoc± edytora tekstu n
stronie 18.

Aby ods³uchaæ znak g³osowy i sprawdziæ, jak w urz±dzeniu wymawiana jest 
kontaktu, wybierz Opcje > Odtwórz nazwê.

Usuwanie opisów i numerów
Wybierz Menu > Kontakty > Usuñ.

Aby usuwaæ opisy i numery pojedynczo, wybierz Pojedynczo i przewiñ do op
numeru, który chcesz usun±æ. Naci¶nij Usuñ, a nastêpnie Tak w celu 
potwierdzenia.

Aby jednorazowo usun±æ wszystkie opisy i numery ze spisu telefonów, wybi
Usuñ wszystko. Potwierd¼ zamiar usuniêcia i wprowad¼ has³o Bluetooth. Zo
Has³o Bluetooth na stronie 7.
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Kopiowanie ze spisu telefonów w telefonie komórkowym
Do zestawu s³uchawkowego mo¿na kopiowaæ opisy i numery telefonów z telefonu 
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o 
ia nie 

ym 
e w 

e 
pne.

± 
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komórkowego po³±czonego z zestawem. Do wyboru jest kopiowanie ca³ego
telefonów lub tylko wybranych opisów i numerów.

Do spisu telefonów w zestawie s³uchawkowym kopiowany jest tylko opis 
i pierwsze dwa numery telefonów. Wszystkie pozycje tekstowe i dodatkowe
numery telefonów s± ignorowane.

Je¿eli telefon nie jest zgodny z profilem przesy³ania plików lub nie zawiera 
aplikacji do pobierania spisu telefonów, zestaw s³uchawkowy musi wys³aæ d
telefonu tê aplikacjê, aby umo¿liwiæ kopiowanie. Je¿eli aplikacja do pobieran
zosta³a wys³ana do telefonu przy pierwszym pod³±czaniu zestawu 
s³uchawkowego, zobacz Aplikacja do pobierania na stronie 43. Podczas 
kopiowania pozycji spisu telefonów z telefonu komórkowego do zestawu 
s³uchawkowego musi byæ uruchomiona aplikacja s³u¿±ca do pobierania.

Uwaga:  Je¿eli ten sam numer znajduje siê w zestawie s³uchawkow
oraz w pamiêci ¼ród³owej i jego nazwa lub numer zosta³y zmienion
pamiêci ¼ród³owej, pozycja w zestawie s³uchawkowym zostanie 
zast±piona podczas kopiowania.

1. Wybierz Menu > Kontakty > Kopiuj z telefonu.

Je¿eli zestaw s³uchawkowy nie jest po³±czony z telefonem lub telefon ni
umo¿liwia korzystania z tej funkcji, menu Kopiuj z telefonu jest niedostê

2. Wybierz pamiêæ ¼ród³ow±, z której chcesz kopiowaæ: pamiêæ wewnêtrzn
telefonu (Telefon) lub pamiêæ karty SIM (Karta SIM).
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Je¿eli karta SIM jest niedostêpna, polecenie Karta SIM równie¿ jest 
niedostêpne.
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3. Wybierz Wszystkie pozycje lub Wybrane pozycje.

Je¿eli telefon nie umo¿liwia korzystania z opcji menu Wybrane pozycje, 
ona niedostêpna.

Je¿eli wybierzesz opcjê Wybrane pozycje, zestaw s³uchawkowy wy¶wietl
wszystkich opisów z pamiêci ¼ród³owej. Przewijaj±c listê, zaznacz wszys
pozycje, które chcesz skopiowaæ, naciskaj±c Zaznacz. Aby cofn±æ wybór,
naci¶nij Wyklucz. Na zakoñczenie naci¶nij Gotowe.

4. Aby rozpocz±æ kopiowanie, naci¶nij OK. Trwaj±ce kopiowanie mo¿na 
zatrzymaæ, naciskaj±c Przerwij.
Po zakoñczeniu kopiowania na wy¶wietlaczu zestawu s³uchawkowego w
liczbê skopiowanych i nieskopiowanych pozycji. Aby zamkn±æ ten ekran,
naci¶nij Wróæ. Zestaw s³uchawkowy automatycznie utworzy znaki g³oso
wszystkich skopiowanych opisów.

Wysy³anie i odbieranie wizytówki
Za pomoc± bezprzewodowej technologii Bluetooth mo¿na wysy³aæ i odbiera
informacje kontaktowe (wizytówki) ró¿nych osób.

Odbieranie wizytówki
1. Gdy w zestawie s³uchawkowym zostanie odebrana wizytówka, wy¶wietl

jest powiadomienie.
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2. Aby wy¶wietliæ wizytówkê, naci¶nij Poka¿.
Aby odrzuciæ wizytówkê, naci¶nij Wyjd¼ i OK.
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3. Aby zapisaæ wizytówkê w spisie telefonów zestawu s³uchawkowego, wy
Opcje > Zapisz.

Uwaga:  Je¿eli chcesz wys³aæ wizytówkê z telefonu komórkowego 
aktualnie po³±czonego z zestawem s³uchawkowym, a telefon nie 
umo¿liwia korzystania z wielu jednoczesnych po³±czeñ Bluetooth, m
od³±czyæ zestaw od telefonu, wys³aæ wizytówkê, a nastêpnie ponow
uaktywniæ po³±czenie.

Wysy³anie wizytówki
1. Wyszukaj opis i numer telefonu, który chcesz wys³aæ ze spisu telefonów,

nastêpnie wybierz Opcje > Wy¶lij wizytówkê.

2. Zestaw s³uchawkowy wyszuka kompatybilne urz±dzenia i wy¶wietli je w
postaci listy. Wybierz urz±dzenie, do którego chcesz wys³aæ wizytówkê.

Uwaga:  Je¿eli chcesz wys³aæ wizytówkê do telefonu komórkowego
aktualnie po³±czonego z zestawem s³uchawkowym, a nie widzisz te
na wy¶wietlonej li¶cie, musisz od³±czyæ zestaw od telefonu, wys³aæ
wizytówkê, a nastêpnie ponownie uaktywniæ po³±czenie.

■ Galeria
W folderach menu Galeria mo¿na zapisywaæ obrazy, prezentacje i 
pozycje tekstowe.
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Obrazy i pliki tekstowe
Aby wy¶wietliæ listê obrazów lub plików tekstowych, wybierz Menu > Galeria > 
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Grafika lub Teksty. Przewiñ do ¿±danego pliku i naci¶nij Opcje, co spowoduj
wy¶wietlenie niektórych z ni¿ej wymienionych opcji:

• Dodaj (opcja widoczna tylko w folderze Teksty) — s³u¿y do tworzenia now
pliku tekstowego.

• Edycja (opcja widoczna tylko w folderze Teksty) — s³u¿y do edycji istniej±
pliku tekstowego.

• Otwórz — s³u¿y do otwierania wybranego pliku.

• Usuñ — s³u¿y do usuwania wybranego pliku.

• Wy¶lij lub Wy¶lij obrazy (opcje widoczne tylko w folderze Grafika) — s³u¿
wysy³ania jednego lub kilku obrazów do kompatybilnego urz±dzenia za 
pomoc± bezprzewodowej technologii Bluetooth. Zestaw s³uchawkowy 
wyszuka kompatybilne urz±dzenia i wy¶wietli je w postaci listy. Wybierz
urz±dzenie, do którego chcesz wys³aæ pliki.

W przypadku wybrania opcji Wy¶lij obrazy nale¿y wybraæ obrazy do wys
Przewijaj±c listê, zaznacz wszystkie obrazy, które chcesz wys³aæ, naciska
Zaznacz. Aby cofn±æ wybór, naci¶nij Wyklucz. Na zakoñczenie naci¶nij Z
potwierd¼ wybór.

• Zmieñ nazwê (opcja widoczna tylko w folderze Grafika) — s³u¿y do zmia
nazwy pliku na now±.

• Ust. jako tapetê (opcja widoczna tylko w folderze Grafika) — umo¿liwia 
wy¶wietlenie wybranego pliku jako tapety w trybie gotowo¶ci.
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• Ustaw tryb obrazu — umo¿liwia wy¶wietlenie wybranego pliku w trybie 
obrazu.
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• Orientacja obrazu — s³u¿y do okre¶lania, czy 
prezentacjê maj± ogl±daæ inne osoby (1), czy 
u¿ytkownik zestawu (2).

• Rozmiar czcionki (opcja widoczna tylko w folderze 
Teksty) — s³u¿y do zmiany rozmiaru czcionki w plikach 
tekstowych.

• Szczegó³y (opcja widoczna tylko w folderze Grafika) — 
s³u¿y do wy¶wietlania szczegó³owych informacji o 
pliku, na przyk³ad jego nazwy.

• Sortuj (opcja widoczna tylko w folderze Grafika) — s³u¿y do sortowania p
i folderów wed³ug nazw, dat lub rozmiarów.

Prezentacje
Zestaw s³uchawkowy zawiera nastêpuj±ce cztery gotowe prezentacje oraz d
mo¿liwo¶ci± modyfikacji:

• Wsz. obrazy — wy¶wietlanie wszystkich obrazów zapisanych w folderze 
Grafika.

• Wsz. teksty — wy¶wietlanie wszystkich plików tekstowych zapisanych w
folderze Teksty.

• Prezent. 1 i Prezent. 2 to prezentacje u¿ytkownika, których zawarto¶æ mo
modyfikowaæ.
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• Zegar cyfr. — wy¶wietlanie zegara cyfrowego z aktualn± godzin±.

• Zegar anal. — wy¶wietlanie zegara analogowego z aktualn± godzin±.

i 
z 

, 

 trybie 

ych 
 

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Wy¶wietlanie prezentacji i zarz±dzanie nimi:
1. Wybierz Menu > Galeria > Prezentacje.

2. Wybierz ¿±dan± prezentacjê, a nastêpnie jedn± z nastêpuj±cych opcji:

• Otwórz — s³u¿y do otwierania listy plików z prezentacjami.

• Wybierz obrazy — umo¿liwia dodanie nowych obrazów do prezentacj
u¿ytkownika. Przewijaj±c listê, zaznacz wszystkie obrazy, które chces
dodaæ, naciskaj±c Zaznacz. Aby cofn±æ wybór, naci¶nij Wyklucz. Na 
zakoñczenie naci¶nij Gotowe i zapisz zmiany.

• Wybierz teksty — umo¿liwia dodanie nowych plików tekstowych do 
prezentacji u¿ytkownika. Przewijaj±c listê, zaznacz wszystkie pliki 
tekstowe, które chcesz dodaæ, naciskaj±c Zaznacz. Aby cofn±æ wybór
naci¶nij Wyklucz. Na zakoñczenie naci¶nij Gotowe i zapisz zmiany.

• Otwieraj kolejno — s³u¿y do wy¶wietlania prezentacji.

• Wyczy¶æ — s³u¿y do usuwania wszystkich obrazów z prezentacji 
u¿ytkownika.

• Ustaw tryb obrazu — umo¿liwia wy¶wietlenie wybranej prezentacji w
obrazu.

• Ust. odstêp obr. — s³u¿y do okre¶lania czasu, po up³ywie którego 
wy¶wietlany jest nastêpny plik w prezentacji. Wybierz jeden z gotow
czasów oczekiwania lub opcjê Inny. W przypadku wybrania opcji Inny
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wprowad¼ ¿±dany czas oczekiwania. Aby wprowadziæ czas, naciskaj  
lub  do momentu wy¶wietlenia w³a¶ciwej cyfry. Wybierz Dalej, aby 
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przej¶æ do nastêpnej cyfry, oraz OK, aby zakoñczyæ.

• Orientacja obrazu — s³u¿y do okre¶lania, czy 
prezentacjê maj± ogl±daæ inne osoby (1), czy 
u¿ytkownik zestawu (2).

• Sortuj — s³u¿y do sortowania obrazów.

Odbieranie i zapisywanie nowych obrazów
Z kompatybilnych urz±dzeñ mo¿na odbieraæ nowe obrazy 
za pomoc± bezprzewodowej technologii Bluetooth i 
zapisywaæ je w menu Galeria.

1. Gdy w zestawie s³uchawkowym zostan± odebrane pliki, wy¶wietlane jest
powiadomienie.

2. Aby wy¶wietliæ listê odebranych plików, naci¶nij Poka¿.
Aby usun±æ pliki bez wy¶wietlania, naci¶nij Wyjd¼, a nastêpnie OK w cel
potwierdzenia.

3. Przewiñ do ¿±danego pliku i wybierz jedn± z nastêpuj±cych opcji:

• Zapisz — aby zapisaæ odebrany plik.

Zaakceptuj oryginaln± nazwê pliku lub okre¶l now±, a nastêpnie wyb
Opcje w obszarze poleceñ, naci¶nij  i wybierz Zapisz.

• Otwórz lub Usuñ — aby otworzyæ lub usun±æ odebrany plik.
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• Szczegó³y — aby wy¶wietliæ szczegó³owe informacje o odebranym pliku.
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■ Ustawienia

Po³±czenia Bluetooth
Funkcje wykorzystuj±ce technologiê Bluetooth, dzia³aj±ce jawnie lub w czasie korzys
innych funkcji, zwiêkszaj± zapotrzebowanie na energiê z baterii, skracaj±c jej okres 
¿ywotno¶ci. 

Bezprzewodowa technologia Bluetooth umo¿liwia ³±czenie zestawu 
s³uchawkowego z innymi kompatybilnymi urz±dzeniami. Za pomoc± takiego
po³±czenia mo¿na wysy³aæ i odbieraæ obrazy oraz wizytówki.

Utworzenie po³±czenia z kompatybilnym urz±dzeniem jest mo¿liwe dopiero
powi±zaniu tego urz±dzenia z zestawem s³uchawkowym. Urz±dzenie mo¿e 
wymagaæ podania has³a pozwalaj±cego na powi±zanie. W zestawie 
s³uchawkowym mo¿na zapisaæ maksymalnie 10 powi±zañ. Przy próbie po³±c
z urz±dzeniem, z którym ju¿ utworzono powi±zanie, nie jest wymagane has

W danym momencie mo¿e byæ aktywne jedno po³±czenie audio i jedno po³±
transmisji danych.

Po w³±czeniu zestaw s³uchawkowy automatycznie próbuje po³±czyæ siê 
z domy¶lnym urz±dzeniem (czyli z pierwszym urz±dzeniem, z którym zestaw
po³±czono podczas jego pierwszego u¿ycia). Je¿eli zestaw s³uchawkowy nie
znajdzie domy¶lnego urz±dzenia lub urz±dzenie to odrzuci po³±czenie, zesta
spróbuje po³±czyæ siê z ostatnim urz±dzeniem, z którym by³ po³±czony.
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Wybierz Menu > Ustawienia > Bluetooth i jedn± z nastêpuj±cych opcji:

• Bluetooth — s³u¿y do w³±czania i wy³±czania funkcji Bluetooth.
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Funkcja Bluetooth jest w³±czana automatycznie przy w³±czaniu urz±dze
Nawet w przypadku wy³±czenia jest ona automatycznie w³±czana w celu
przes³ania obrazów lub wizytówek. Je¿eli chcesz ustanowiæ po³±czenie z
zestawem s³uchawkowym z urz±dzenia zewnêtrznego, funkcja Bluetooth
byæ w³±czona.

• Wyszukaj urz. Bluetooth — s³u¿y do wyszukiwania kompatybilnych urz±d
³±czenia siê z nimi. Znalezione urz±dzenia s± pokazywane na wy¶wietlac
zestawu s³uchawkowego. Po zauwa¿eniu ¿±danego urz±dzenia naci¶nij 
wybierz urz±dzenie.

Je¿eli urz±dzenie nie zosta³o wcze¶niej powi±zane z zestawem s³uchawk
i wymaga has³a, w zestawie zostanie wy¶wietlona pro¶ba o podanie has³
Wprowad¼ has³o urz±dzenia, aby uaktywniæ po³±czenie. Aby wprowadziæ
zobacz Has³o Bluetooth na stronie 7.

• Urz±dzenie aktywne — s³u¿y do wy¶wietlania informacji o urz±dzeniu, z k
aktualnie po³±czony jest zestaw s³uchawkowy. Aby zakoñczyæ po³±czeni
wybierz Opcje > Od³±cz.

• Urz±dzenia powi±zane — s³u¿y do wy¶wietlania listy urz±dzeñ powi±zan
zestawem s³uchawkowym. Jednocze¶nie mo¿e byæ powi±zanych maksym
10 urz±dzeñ.

Aby usun±æ powi±zanie, wybierz je, a nastêpnie wybierz Opcje > Odwo³a
uwierzyt. > OK.
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• Ustawienia Bluetooth — umo¿liwia okre¶lenie dodatkowego ustawienia.

Aby okre¶liæ urz±dzenia, dla których zestaw s³uchawkowy jest widoczny, 
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wybierz Widoczno¶æ mikrozestawu. Wybór opcji Publiczny spowoduje, ¿
zestaw s³uchawkowy bêdzie widoczny dla wszystkich urz±dzeñ korzysta
z bezprzewodowej technologii Bluetooth. Wybór opcji Ukryty spowoduje
zestaw s³uchawkowy bêdzie widoczny tylko dla powi±zanych z nim urz±
natomiast z poziomu zestawu wci±¿ bêd± widoczne wszystkie kompatyb
urz±dzenia.

Aby zmieniæ nazwê zestawu s³uchawkowego, która pomaga kompatybiln
urz±dzeniom w jego rozpoznawaniu, wybierz Nazwa mikrozestawu. Aby
wprowadziæ litery i cyfry, zobacz Pisanie za pomoc± edytora tekstu na st
18.

Gdy inne urz±dzenie próbuje po³±czyæ siê z zestawem s³uchawkowym, 
na wy¶wietlaczu pojawia siê powiadomienie. Naci¶nij Akceptuj, aby 
zaakceptowaæ po³±czenie, lub Odrzuæ, aby je odrzuciæ.

Ustawienia daty i godziny

Zegar
Wybierz Menu > Ustawienia > Ustawienia daty i godziny > Zegar.

Aby wy¶wietliæ lub ukryæ godzinê na wy¶wietlaczu w trybie gotowo¶ci, wyb
Poka¿ zegar lub Ukryj zegar. Aby ustawiæ w zegarze prawid³ow± godzinê, wy
Nastaw zegar. Zobacz Wprowadzanie godziny, daty i has³a na stronie 19. Ab
wybraæ format 12-godzinny lub 24-godzinny, wybierz Format godziny.
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Data
Wybierz Menu > Ustawienia > Ustawienia daty i godziny > Data.
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Aby wy¶wietliæ lub ukryæ datê na wy¶wietlaczu w trybie gotowo¶ci, wybierz
Pokazuj datê lub Ukrywaj datê. Aby ustawiæ datê, wybierz Ustaw datê. Zoba
Wprowadzanie godziny, daty i has³a na stronie 19. Mo¿na tak¿e wybraæ for
separator daty.

Podsumowanie po po³±czeniu
Aby po ka¿dym po³±czeniu by³ wy¶wietlany jego czas, wybierz Menu > 
Ustawienia > Podsumowanie po po³±czeniu > Tak.

Jêzyk
Aby wybraæ jêzyk wy¶wietlanych tekstów, wybierz Menu > Ustawienia > Jê
mikrozestawu. Po zmianie jêzyka pojawi siê pytanie, czy chcesz równie¿ zm
jêzyk wybierania g³osowego. Zobacz Ustawienia wybierania g³osowego na 
stronie 42.

Automatyczna blokada klawiatury
Klawisze zestawu s³uchawkowego mog± byæ automatycznie blokowane po 
up³ywie okre¶lonego czasu, gdy zestaw znajduje siê w trybie gotowo¶ci i nie
¿adnych funkcji.

Wybierz Menu > Ustawienia > Autoblokada klawiatury.
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Aby uaktywniæ automatyczn± blokadê klawiatury, wybierz Tak, po czym w ze-
stawie s³uchawkowym zostanie wy¶wietlona pro¶ba Wprowad¼ czas zw³oki:. 
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Wprowad¼ czas i naci¶nij OK. Aby wprowadziæ cyfry, naciskaj  lub  
momentu wy¶wietlenia w³a¶ciwej cyfry. Wybierz Dalej, aby przej¶æ do nastê
cyfry, oraz OK, aby zakoñczyæ.

Aby wy³±czyæ automatyczn± blokadê klawiatury, wybierz Nie.

Zobacz równie¿ Blokada klawiatury na stronie 43.

Uaktywnianie tekstu pomocy
Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ wy¶wietlanie tekstów pomocy, wybierz Menu > 
Ustawienia > Uaktywnianie tekstu pomocy.

Zobacz równie¿ Korzystanie z menu na stronie 17.

Ustawienia wy¶wietlacza

Tapeta
Gdy zestaw s³uchawkowy znajduje siê w trybie gotowo¶ci, na jego wy¶wietl
mo¿e widnieæ wybrane t³o. Gotowe t³a s± zapisane w menu Galeria. Mo¿na 
równie¿ odbieraæ obrazy za pomoc± bezprzewodowej technologii Bluetooth
zapisywaæ je w menu Galeria. Zestaw s³uchawkowy rozpoznaje formaty JPE

Aby wybraæ tapetê:
1. Wybierz Menu > Ustawienia > Ustawienia wy¶wietlacza > Tapeta.

2. Wybierz opcjê Wybierz tapetê, co spowoduje wy¶wietlenie zawarto¶ci fo
Grafika z menu Galeria.
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3. Przewiñ do ¿±danego obrazu.

4. Aby ustawiæ ten obraz jako tapetê, wybierz Opcje > Ust. jako tapetê.
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Tapeta nie jest wy¶wietlana przy aktywnym trybie obrazu.

Aby uaktywniæ lub dezaktywowaæ tapetê, wybierz Menu > Ustawienia > 
Ustawienia wy¶wietlacza > Tapeta > Tak lub Nie.

Tryb obrazu
Wybierz Menu > Ustawienia > Ustawienia wy¶wietlacza > Tryb obrazu, 
a nastêpnie wybierz jedn± z nastêpuj±cych opcji:

• Tak — aby w³±czyæ tryb obrazu. Je¿eli w³±czysz tryb obrazu, zostanie on 
uaktywniony po up³ywie czasu oczekiwania dla trybu obrazu w trybie 
gotowo¶ci lub po uaktywnieniu blokady klawiatury.

• Nie — aby wy³±czyæ tryb obrazu.

• Wybierz obraz — aby wy¶wietliæ foldery menu Galeria. Wybierz folder, pr
do ¿±danego obrazu lub prezentacji, a nastêpnie wybierz Opcje > Ustaw
obrazu.

• Czas oczekiwania dla trybu obrazu — aby okre¶liæ czas oczekiwania w try
gotowo¶ci, po up³ywie którego nastêpuje uaktywnienie trybu obrazu. Wy
jeden z gotowych czasów oczekiwania lub opcjê Inny. W przypadku wyb
opcji Inny wprowad¼ ¿±dany czas oczekiwania. Aby wprowadziæ czas, na

 lub  do momentu wy¶wietlenia w³a¶ciwej cyfry. Wybierz Dalej,
przej¶æ do nastêpnej cyfry, oraz OK, aby zakoñczyæ.
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Kolorystyka
W zestawie s³uchawkowym mo¿na zmieniæ kolor niektórych elementów 
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wy¶wietlacza, takich jak wska¼niki i paski.

Wybierz Menu > Ustawienia > Ustawienia wy¶wietlacza > Kolorystyka. Wy
¿±dan± kolorystykê.

Jasno¶æ wy¶wietlacza
W zestawie s³uchawkowym mo¿na zmieniæ poziom jasno¶ci wy¶wietlacza.

Wybierz Menu > Ustawienia > Ustawienia wy¶wietlacza > Jasno¶æ wy¶wiet
Naciskaj  lub , aby zmniejszyæ lub zwiêkszyæ poziom jasno¶ci, a nas
naci¶nij OK w celu zapisania nowego poziomu.

Czas oczekiwania na wy³±czenie pod¶wietlenia
Mo¿na okre¶liæ, jak d³ugo w³±czone jest pod¶wietlenie wy¶wietlacza w przy
nieporuszania joystickiem.

Wybierz Menu > Ustawienia > Ustawienia wy¶wietlacza > Pod¶wietlenie 
telefonu. Wybierz jeden z gotowych czasów oczekiwania lub opcjê Inny. W 
przypadku wybrania opcji Inny wprowad¼ ¿±dany czas oczekiwania. Aby 
wprowadziæ czas, naciskaj  lub  do momentu wy¶wietlenia w³a¶ciw
cyfry. Wybierz Dalej, aby przej¶æ do nastêpnej cyfry, oraz OK, aby zakoñczyæ
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Ustawienia d¼wiêków
Wybierz Menu > Ustawienia > Ustawienia d¼wiêków, a nastêpnie wybierz jedn± z 
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nastêpuj±cych opcji:

• D¼wiêki mikrozestawu — s³u¿y do w³±czania i wy³±czania sygna³ów 
d¼wiêkowych. W przypadku wy³±czenia d¼wiêków nie bêd± emitowane s
nadej¶cia po³±czenia, d¼wiêki klawiszy ani d¼wiêki ostrze¿eñ.

Ustawienie to nie ma wp³ywu na d¼wiêk emitowany przez s³uchawkê, 
poniewa¿ jest on automatycznie przekazywany z telefonu.

• Sygna³ nadej¶cia po³±czenia — s³u¿y do okre¶lania, jak telefon powiadam
nadej¶ciu po³±czenia g³osowego. Dostêpne s± opcje Ci±g³y, Rosn±cy, 1 
dzwonek, 1 sygna³ i Bez d¼wiêku.

• D¼wiêk dzwonka — s³u¿y do wyboru d¼wiêku dzwonka sygnalizuj±cego 
nadej¶cie po³±czenia g³osowego.

• G³o¶no¶æ dzwonka — s³u¿y do ustawiania g³o¶no¶ci dzwonka sygnalizuj±
nadej¶cie po³±czenia g³osowego.

• D¼wiêki klawiszy — umo¿liwia takie ustawienie zestawu s³uchawkowego
po ka¿dym naci¶niêciu klawisza emitowany by³ d¼wiêk.

• D¼wiêki ostrze¿eñ — umo¿liwia takie ustawienie zestawu s³uchawkoweg
na przyk³ad w przypadku roz³adowywania siê baterii emitowany by³ sygn
d¼wiêkowy.
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Ustawienia wybierania g³osowego
Wybierz Menu > Ustawienia > Ustawienia wybier. g³os., a nastêpnie wybierz 
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jedn± z nastêpuj±cych opcji:

• Jêzyk wybierania g³osowego — aby ustawiæ jêzyk wybierania g³osowego.
Prawid³owy jêzyk umo¿liwia zestawowi s³uchawkowemu dok³adniejsze 
rozpoznawanie opisów.

Po zmianie jêzyka pojawi siê pytanie, czy chcesz równie¿ zmieniæ jêzyk 
wy¶wietlanych tekstów.

• Powtarzaj wybieran± nazwê — aby po wypowiedzeniu nazwy zestaw 
s³uchawkowy powtarza³ j±, zanim wybierze numer, pozwalaj±c potwierd
dokonany wybór.

• Przywróæ ustaw. wyb. g³osowego — aby skasowaæ zmiany. Ustawienia jê
nie ulegn± zmianie.

Stan pamiêci
Wybierz Menu > Ustawienia > Stan pamiêci, a nastêpnie wybierz jedn± 
z nastêpuj±cych opcji:

• Stan kontaktów — aby sprawdziæ, ile kontaktów jest zapisanych w spisie
telefonów i ile nowych kontaktów mo¿na jeszcze zapisaæ.

• Stan galerii — aby sprawdziæ ilo¶æ pamiêci zajêtej przez pliki menu Galeri
ilo¶æ pamiêci wolnej na potrzeby zapisywania nowych obrazów i plików 
tekstowych.
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Aplikacja do pobierania
Do pobrania nazw i numerów telefonu do zestawu s³uchawkowego potrzebna jest 
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aplikacja do pobierania. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz Kopiowanie 
spisu telefonów w telefonie komórkowym na stronie 27.

Aby wys³aæ aplikacjê s³u¿±c± do pobierania do pod³±czonego telefonu, wybi
Menu > Ustawienia > Wy¶lij aplikacjê do telefonu. Potwierd¼ polecenie, 
naciskaj±c Tak. 

Po pomy¶lnym pobraniu aplikacji do telefonu otrzymasz stosowne powiadom
do skrzynki odbiorczej w telefonie. Zainstaluj aplikacjê zgodnie z instrukcjam
powiadomieniu.

Przywracanie ustawieñ fabrycznych
Aby przywróciæ pocz±tkowe warto¶ci niektórych ustawieñ menu, wybierz M
Ustawienia > Przywróæ ustawienia fabryczne. Wprowad¼ has³o Bluetooth i 
naci¶nij OK. Zobacz Has³o Bluetooth na stronie 7.

Dane wprowadzone lub skopiowane z telefonu, na przyk³ad opisy i numery w
spisie telefonów, nie zostan± usuniête.

■ Blokada klawiatury
Klawisze mo¿na zablokowaæ, aby zapobiec ich przypadkowemu 
naci¶niêciu.

Aby zablokowaæ klawiaturê, w trybie gotowo¶ci wybierz Menu > Bl. klawiat
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Je¿eli jest w³±czony tryb obrazu, zostanie on uaktywniony. Zobacz Tryb obrazu na 
stronie 39.
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Aby odblokowaæ klawisze, rusz joystickiem w dowolnym kierunku w celu wy
trybu obrazu. W trybie gotowo¶ci naci¶nij Odblokuj, a nastêpnie OK przed 
up³ywem 1,5 sekundy.

Je¿eli przy w³±czonej blokadzie klawiatury nadejdzie po³±czenie, blokada je
automatycznie dezaktywowana. Po zakoñczeniu lub odrzuceniu po³±czenia
klawisze w sposób automatyczny zostan± ponownie zablokowane.

Aby blokada klawiatury by³a uaktywniana automatycznie, gdy przez pewien
nie zostanie naci¶niêty ¿aden klawisz, zobacz Automatyczna blokada klawia
na stronie 37.
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7. Informacje o bateriach
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■ £adowanie i roz³adowywanie baterii
¬ród³em zasilania urz±dzenia jest ³adowalna bateria. Bateria mo¿e byæ ³adowana 
i roz³adowywana setki razy, ale w koñcu ulegnie zu¿yciu. Je¶li czas rozmów i czas got
stanie siê zauwa¿alnie krótszy ni¿ normalnie, zabierz urz±dzenie do autoryzowanego
serwisu lub wymieñ bateriê na now±. U¿ywaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmê
Bateriê ³aduj wy³±cznie za pomoc± ³adowarek zatwierdzonych przez firmê Nokia do 
stosowania z tym urz±dzeniem.

Je¶li ³adowarka nie jest u¿ywana, od³±cz j± od urz±dzenia i gniazda sieciowego. 
Nie pozostawiaj baterii pod³±czonej do ³adowarki. Nadmierne na³adowanie mo¿e skr
¿ywotno¶æ baterii. Je¶li na³adowana do pe³na bateria nie bêdzie u¿ywana, z up³ywem
roz³aduje siê samoistnie. Ekstremalne temperatury niekorzystnie wp³ywaj± na proces
³adowania baterii.

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

Pozostawianie baterii w gor±cych lub zimnych miejscach, takich jak zamkniêty samo
latem lub zim±, spowoduje zmniejszenie jej pojemno¶ci i ¿ywotno¶ci. Staraj siê zawsz
trzymaæ bateriê w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Urz±dzenie z przegrz
nadmiernie och³odzon± bateri± mo¿e przez chwilê nie dzia³aæ, nawet gdy bateria jest 
na³adowana. Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie pon
zera.
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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 powoduj±ce 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. 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 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 czy
detergentów.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ jego ruchome czê¶ci i uniemo¿liwi
prawid³owe dzia³anie.
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• 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 stan
naruszenie przepisów dotycz±cych urz±dzeñ radiowych.

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.


