
Instrukcja obs³ugi 
Zestawu s³uchawkowego 
z wy¶wietlaczem Nokia HS-6

9232427
Wydanie 1



DEKLARACJA ZGODNO¦CI
My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno¶ci± o¶wiadczamy, ¿e produkt HS-6 spe³nia wszystkie 
wymogi ujête w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.
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Kopiê „Deklaracji zgodno¶ci” znajdziesz pod adresem 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.

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

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nok
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.

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.

Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest — as is”. Nie udziela siê jakichkolwiek
gwarancji, zarówno wyra¼nych jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, lecz nie ograniczaj±c tego d
jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u¿yteczno¶ci handlowej lub przydatno¶ci do okre¶lonego
chyba ¿e takowe wymagane s± przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do doko
zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia



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

a 
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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1. Wstêp
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 Nokia.
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Zestaw s³uchawkowy z wy¶wietlaczem Nokia HS-6 umo¿liwia sterowanie 
po³±czeniami w podstawowym zakresie, s³uchanie radia FM i utworów 
muzycznych, a tak¿e wy¶wietlanie aktualnej godziny oraz powiadomieñ 
o odebranych wiadomo¶ciach tekstowych (SMS) i multimedialnych (MMS).
Niektóre funkcje zestawu s³uchawkowego zale¿± od sieci.

Zestaw s³uchawkowy pod³±cza siê do kompatybilnego telefonu Nokia przez 
Pop-PortTM. Aby sprawdziæ kompatybilno¶æ swojego telefonu Nokia, nale¿y 
skontaktowaæ siê ze sprzedawc± lub skorzystaæ z pomocy technicznej firmy

Zanim zaczniesz korzystaæ z zestawu s³uchawkowego, przeczytaj uwa¿nie 
niniejsz± instrukcjê obs³ugi. Nie u¿ywaj niniejszej instrukcji obs³ugi zamiast
instrukcji obs³ugi telefonu.
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2. Czê¶ci zestawu s³uchawkowego
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Zestaw s³uchawkowy z wy¶wietlaczem firmy Nokia zawiera poni¿sze czê¶ci

• S³uchawki (1)

• Klips, zak³adany na karku (2)

• Przycisk koñczenia/zatrzymywania, umo¿liwiaj±cy koñczenie i odrzucan
po³±czeñ oraz zatrzymywanie odtwarzania muzyki w odtwarzaczu plikó
MP3 (3).

• Przycisk odtwarzania, s³u¿±cy do odtwarzania muzyki w odtwarzaczu pli
MP3 (4).
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• Przycisk przewijania do ty³u, umo¿liwiaj±cy poruszanie siê miêdzy utworami 
muzycznymi lub zapisanymi kana³ami radiowymi, a tak¿e wyszukiwanie 

orami 
 

do 

 

anie 

acza 

tawu 

 (13).
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nowych kana³ów radiowych (5).

• Przycisk przewijania do przodu, umo¿liwiaj±cy poruszanie siê miêdzy utw
muzycznymi lub zapisanymi kana³ami radiowymi, a tak¿e wyszukiwanie
nowych kana³ów radiowych (6).

• Z³±cze Pop-PortTM, umo¿liwiaj±ce pod³±czenie zestawu s³uchawkowego 
telefonu (7). 

• Wy¶wietlacz, na którym s± widoczne kana³y radiowe, utwory muzyczne,
identyfikatory lub numery rozmówców oraz ikony (8).

• Przycisk po³±czeñ, umo¿liwiaj±cy ponowne wybieranie numerów, odbier
po³±czeñ lub prze³±czanie miêdzy nimi albo wy¶wietlanie godziny (9).

• Przyciski ¶ciszania i pog³a¶niania (10).

• Przycisk muzyki, s³u¿±cy do w³±czania i wy³±czania radia FM lub odtwarz
plików MP3 oraz do prze³±czania miêdzy nimi (11).

• Prze³±cznik blokady klawiszy, umo¿liwiaj±cy blokowanie przycisków zes
s³uchawkowego (12).

• Klips umo¿liwiaj±cy zamocowanie zestawu s³uchawkowego do noszenia
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3. Podstawowe czynno¶ci i funkcje 

 

 na 
æ lub 
zeñ 

uje 

 

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

po³±czeñ

■ Blokowanie klawiszy
Aby zablokowaæ lub odblokowaæ przyciski zestawu s³uchawkowego, przesuñ
prze³±cznik blokady klawiszy.

Przy w³±czonej blokadzie wszystkie naci¶niêcia przycisków s± ignorowane, a
wy¶wietlaczu widnieje ikona . Po³±czenia przychodz±ce mo¿na odbiera
odrzucaæ nawet przy zablokowanych przyciskach, naciskaj±c przycisk po³±c
lub przycisk koñczenia/zatrzymywania.

■ Regulowanie g³o¶no¶ci w s³uchawkach
Aby wyregulowaæ g³o¶no¶æ w s³uchawkach, naci¶nij przycisk ¶ciszania lub 
pog³a¶niania. Naci¶niêcie i przytrzymanie jednego z tych przycisków powod
¶ciszanie lub pog³a¶nianie do momentu zwolnienia przycisku.

Aktualny poziom g³o¶no¶ci widnieje na wy¶wietlaczu.

■ Wy¶wietlanie odebranych wiadomo¶ci
W przypadku odebrania wiadomo¶ci SMS lub MMS obok przycisku po³±czeñ
pojawia siê jedna z poni¿szych ikon:
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 — informuje o istnieniu co najmniej jednej nieprzeczytanej wiadomo¶ci SMS, 
któr± mo¿na wy¶wietliæ w telefonie.
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 — informuje o istnieniu co najmniej jednej nieprzeczytanej wiadomo¶c
MMS, któr± mo¿na wy¶wietliæ w telefonie.

■ Wy¶wietlanie godziny
Je¶li krótko naci¶niesz przycisk po³±czeñ, na 5 sekund zostanie wy¶wietlona
bie¿±ca godzina. Aby wy¶wietliæ godzinê, w momencie naciskania przycisku
mo¿na s³uchaæ radia ani muzyki i nie mo¿e byæ aktywne ¿adne po³±czenie.

■ Nawi±zywanie po³±czeñ
Gdy Zestaw s³uchawkowy z wy¶wietlaczem Nokia jest pod³±czony do telefo
po³±czenia mo¿na nawi±zywaæ, u¿ywaj±c telefonu w zwyk³y sposób. 

■ Ponowne wybieranie numeru
Aby ponownie wybraæ ostatnio wybrany numer, naci¶nij dwa razy przycisk 
po³±czeñ.

■ Odbieranie i koñczenie po³±czeñ
W momencie nadej¶cia po³±czenia rozlega siê d¼wiêk dzwonka wybrany 
w telefonie, a na wy¶wietlaczu miga identyfikator osoby dzwoni±cej i ikona
Je¶li identyfikator osoby dzwoni±cej jest nieznany, na wy¶wietlaczu miga n
tej osoby b±d¼ notatka albo wy¶wietlacz pozostaje pusty. Je¶li s³uchasz radi
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lub muzyki, zestaw s³uchawkowy automatycznie zatrzymuje radio lub muzykê w 
momencie odebrania po³±czenia oraz w³±cza je ponownie, gdy po³±czenie 
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zostanie zakoñczone.

Aby odebraæ po³±czenie, naci¶nij przycisk po³±czeñ.

Aby zakoñczyæ aktywne po³±czenia, naci¶nij przycisk koñczenia/zatrzymywa

Po³±czenia mo¿na zawsze odbieraæ i koñczyæ przy u¿yciu telefonu.

■ Sterowanie wieloma po³±czeniami
Je¶li przed zakoñczeniem trwaj±cego po³±czenia nadejdzie inne po³±czenie,
wy¶wietlaczu zacznie migaæ nowy identyfikator osoby dzwoni±cej. 
Aby wstrzymaæ bie¿±ce po³±czenie i odebraæ nowe po³±czenie, naci¶nij przy
po³±czeñ. Aby prze³±czyæ miêdzy tymi dwoma po³±czeniami, naci¶nij ponow
przycisk po³±czeñ.

■ Odrzucanie po³±czeñ
Je¶li nie chcesz odebraæ po³±czenia, naci¶nij przycisk koñczenia/zatrzymywa
Po³±czenia mo¿na odrzucaæ tak¿e przy u¿yciu telefonu.

■ Wybieranie g³osowe
Zale¿nie od modelu telefonu, po³±czenia mo¿na nawi±zywaæ tak¿e przy u¿y
wybierania g³osowego. Gdy w danej chwili nie ma aktywnego po³±czenia, n
i przytrzymaj przycisk po³±czeñ do momentu, gdy na wy¶wietlaczu pojawi s
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ikona . Wypowiedz znak g³osowy. Telefon wybierze odpowiedni numer 
telefonu.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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4. Funkcje radia i odtwarzacza 
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muzycznego

■ W³±czanie i wy³±czanie radia lub odtwarzacza 
muzycznego

Aby w³±czyæ radio FM lub odtwarzacz plików MP3, naci¶nij przycisk muzyki
w telefonie jest zarówno radio FM, jak i odtwarzacz plików MP3, w³±czane j
radio FM. Miêdzy radiem a muzyk± mo¿na prze³±czaæ, naciskaj±c krótko prz
muzyki.

Aby wy³±czyæ radio FM lub odtwarzacz plików MP3, naci¶nij i przytrzymaj pr
muzyki.

Radio FM i odtwarzacz plików MP3 mo¿na tak¿e w³±czaæ i wy³±czaæ przy u¿
telefonu.

■ Funkcje radia FM
Aby mo¿na by³o korzystaæ z radia FM, nale¿y je w³±czyæ przyciskiem muzyki
przy u¿yciu telefonu. Je¶li w telefonie nie ma zapisanych kana³ów radiowyc
na wy¶wietlaczu widnieje aktualna czêstotliwo¶æ radiowa i ikona .

Je¶li w telefonie s± zapisane kana³y radiowe, na wy¶wietlaczu widnieje nazw
kana³u i ikona .
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• Aby przej¶æ do nastêpnego lub poprzedniego zapisanego kana³u radiowego, 
naci¶nij przycisk przewijania do przodu lub przycisk przewijania do ty³u.

.
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Je¶li w telefonie jest zapisany tylko jeden kana³, pozostanie on w³±czony

• Aby automatycznie zosta³y wyszukane nowe kana³y, naci¶nij i przytrzym
przycisk przewijania do przodu lub przycisk przewijania do ty³u.

Znaleziony kana³ pojawi siê na wy¶wietlaczu. Mo¿na go zapisaæ przy u¿y
telefonu.

■ Funkcje odtwarzacza plików MP3
Aby mo¿na by³o korzystaæ z odtwarzacza plików MP3, nale¿y go w³±czyæ 
przyciskiem muzyki lub przy u¿yciu telefonu. Je¶li w telefonie nie ma zapisa
utworów muzycznych, na wy¶wietlaczu pojawia siê ikona  i odtwarz
plików MP3 jest wy³±czany.

Je¶li w telefonie jest zapisany choæ jeden utwór muzyczny, na wy¶wietlaczu
pojawia siê tytu³ bie¿±cego utworu w formacie MP3 i ikona .

• Aby zatrzymaæ odtwarzanie muzyki, naci¶nij przycisk koñczenia/
zatrzymywania. Aby ponownie rozpocz±æ odtwarzanie, naci¶nij przycisk
odtwarzania. 

• Aby przej¶æ do nastêpnego lub poprzedniego utworu muzycznego, naci¶
przycisk przewijania do przodu lub przycisk przewijania do ty³u.

Je¶li w telefonie jest zapisany tylko jeden utwór muzyczny, nast±pi przej¶
pocz±tek tego utworu.
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• Aby przej¶æ do przodu lub do ty³u w obrêbie bie¿±cego utworu muzycznego, 
naci¶nij i przytrzymaj przycisk przewijania do przodu lub przewijania do ty³u.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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Eksploatacja i konserwacja
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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 podzespo³ów elektronicznych, odkszta³ceñ lub sto
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 w sposób inny od przedstawionego w tej instrukc

• Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrz±saj urz±dzeniem. Nieostro¿ne obchodzenie 
nim mo¿e spowodowaæ uszkodzenia wewnêtrznych podzespo³ów elektronicznych
i 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.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Je¶li urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do naprawy w najbli¿szym serwisie.


