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Dostêpno¶æ poszczególnych produktów mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. Szczegó³y mo¿na 
uzyskaæ u najbli¿szego sprzedawcy firmy Nokia.

e 
W niektórych krajach mog± byæ stosowane ograniczenia u¿ycia urz±dzeñ Bluetooth. Odpowiedni
informacje mo¿na uzyskaæ w lokalnych urzêdach.
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Bezprzewodowy mikrozestaw specjalny HS-4W mo¿na pod³±czaæ do 
kompatybilnych telefonów z funkcj± Bluetooth. Mikrozestaw umo¿liwia wy
odbieranie i nawi±zywanie po³±czeñ niezale¿nie od miejsca.

Zanim zaczniesz korzystaæ z mikrozestawu specjalnego, przeczytaj uwa¿nie
niniejsz± instrukcjê obs³ugi. Zapoznaj siê równie¿ z instrukcj± obs³ugi telefo
zawieraj±c± wa¿ne informacje o bezpiecznej eksploatacji i konserwacji. 
Mikrozestaw nale¿y przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dz

� Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Mikrozestaw HS-4W opracowano z my¶l± o kompatybilnych telefonach No
z funkcj± Bluetooth. Mo¿na równie¿ go u¿ywaæ w po³±czeniu z dowolnymi 
kompatybilnymi urz±dzeniami Bluetooth, stosowanymi w profilu mikrozest
lub zestawu g³o¶nomówi±cego (profil to zbiór poleceñ Bluetooth, za pomoc
których telefon steruje mikrozestawem). 

Technologia Bluetooth umo¿liwia ³±czenie siê kompatybilnych urz±dzeñ 
komunikacyjnych bez stosowania kabli. Przy po³±czeniu Bluetooth telefon i
mikrozestaw nie musz± znajdowaæ siê bezpo¶rednio naprzeciwko siebie, lec
odleg³o¶æ miêdzy nimi nie mo¿e przekraczaæ 10 m. Na po³±czenie mog± mie
jednak wp³yw zak³ócenia powodowane przez przeszkody, takie jak ¶ciany cz
urz±dzenia elektroniczne.
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Mikrozestaw HS-4W spe³nia wymagania specyfikacji Bluetooth 1.1. Wspó³praca 
tego urz±dzenia z innymi produktami z funkcj± Bluetooth nie jest jednak 
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gwarantowana z uwagi na wymaganie kompatybilno¶ci. Wiêcej informacji 
temat kompatybilno¶ci Bezprzewodowego mikrozestawu specjalnego HS-4
innymi produktami z funkcj± Bluetooth mo¿na uzyskaæ od sprzedawcy.

� Has³o Bluetooth
Do powi±zania mikrozestawu specjalnego z kompatybilnym telefonem wym
jest has³o Bluetooth. Has³o to ma postaæ 0000.
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2. Czynno¶ci przygotowawcze
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Uwaga:  Korzystanie z urz±dzeñ bezprzewodowych mo¿e w niektórych sytu
podlegaæ pewnym ograniczeniom. Nale¿y przestrzegaæ wszystkich ogranicz
stosowaæ siê do znaków i instrukcji dotycz±cych urz±dzeñ bezprzewodowy

� Opis mikrozestawu specjalnego
Mikrozestaw specjalny zawiera nastêpuj±ce czê¶ci, pokazane na rysunku 1.

1 — Klawisz wy³±cznika: w³±cza i wy³±cza mikrozestaw lub wycisza trwaj±
po³±czenie.

2 — G³o¶nik: s³ychaæ w nim g³os rozmówcy.

3 — Wska¼nik ¶wietlny: pokazuje aktualny stan mikrozestawu. Wska¼nik m
¶wieciæ siê na ¿ó³to, zielono lub czerwono. Kolor ¿ó³ty oznacza, ¿e po³±czen
Bluetooth jest aktywne. Kolor zielony i czerwony wskazuje odpowiednio sta
po³±czenia oraz ³adowanie baterii.
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4 — Przycisk regulowania g³o¶no¶ci: podczas rozmowy mo¿na nim zwiêkszaæ 
g³o¶no¶æ w s³uchawce. 
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5 — Mikrofon: mówi siê do niego podczas rozmowy.

6 — Klawisz odbierz/zakoñcz: s³u¿y do odbierania i koñczenia po³±czeñ. Te
klawisza mo¿na te¿ u¿ywaæ do g³osowego wybierania numerów, ponowneg
wybierania numerów oraz do prze³±czania aktywnego po³±czenia miêdzy 
kompatybilnym telefonem a mikrozestawem.

7 — Z³±cze do ³adowarki
Przed u¿yciem mikrozestawu nale¿y:

• Na³adowaæ bateriê

• Powi±zaæ kompatybilny telefon z mikrozestawem

� £adowarki i baterie
Przed u¿yciem ³adowarki sprawd¼ jej nazwê i numer modelu. Z Bezprzewodowym 
mikrozestawem specjalnym HS-4W mog± byæ u¿ywane nastêpuj±ce ³adowarki: ACP-
ACP-8, ACP-9, ACP-12 i LCH-12.

Ostrze¿enie! Korzystaj wy³±cznie z baterii i ³adowarek zatwierdzonych prz
firmê Nokia do u¿ytku z tym w³a¶nie mikrozestawem. Stosowanie urz±dze
innego typu spowoduje uniewa¿nienie gwarancji na mikrozestaw, a tak¿e 
byæ niebezpieczne.

Informacje o mo¿liwo¶ciach zakupu zatwierdzonych baterii i ³adowarek mo¿na uzysk
sprzedawcy mikrozestawu.

Od³±czaj±c przewód zasilania od akcesoriów, chwytaj i ci±gnij wtyczkê.
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� £adowanie baterii
1. Pod³±cz kabel ³adowarki do mikrozestawu specjalnego, tak jak pokazano na 
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rysunku 2. Przed pod³±czeniem kabla ³adowarki do mikrozestawu otwórz
klapkê. 

2. £adowarkê pod³±cz do gniazda sieciowego pr±du przemiennego. Podcza
³adowania wska¼nik ¶wieci siê na czerwono. £adowanie baterii mo¿e trw
2 godzin 45 minut, zale¿nie od typu ³adowarki.

3. Gdy bateria jest w pe³ni na³adowana, wska¼nik zmienia kolor na zielony.
Wówczas od³±cz ³adowarkê od gniazda sieciowego i od mikrozestawu 
specjalnego.
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Gdy bateria jest na wyczerpaniu
W pe³ni na³adowane baterie wystarczaj± na 6 godzin rozmów i do 160 godzin 
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utrzymywania trybu gotowo¶ci. (W trybie gotowo¶ci mikrozestaw jest w³±c
ale nie jest wykonywane ¿adne po³±czenie).

Gdy bateria jest na wyczerpaniu, mikrozestaw emituje krótkie sygna³y d¼wiê
Na³aduj bateriê tak, jak to opisano wy¿ej. 

� Tworzenie powi±zania miêdzy mikrozestawem 
specjalnym a kompatybilnym telefonem

1. Upewnij siê, ¿e kompatybilny telefon jest w³±czony.

2. W³±cz mikrozestaw i upewnij siê, ¿e jest na³adowany.

3. Uaktywnij po³±czenie Bluetooth z telefonu. Wiêcej informacji znajdziesz
instrukcji obs³ugi telefonu.

4. Ustaw telefon na wyszukiwanie urz±dzeñ Bluetooth, tak jak opisano to w
instrukcji obs³ugi telefonu.

5. Wybierz z listy mikrozestaw specjalny Nokia HS-4W.

6. Wprowad¼ has³o ogólne 0000 (w celu powi±zania urz±dzeñ) i po³±cz 
mikrozestaw z telefonem. 

Po wprowadzeniu has³a mikrozestaw specjalny bêdzie domy¶lnie ³±czyæ 
zawsze z tym telefonem, pod warunkiem, ¿e nie zosta³ uprzednio powi±z
innym telefonem. Zobacz równie¿ U¿ywanie mikrozestawu specjalnego 
kilkoma powi±zanymi telefonami na stronie 18.
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Mikrozestaw specjalny wyemituje krótki sygna³ d¼wiêkowy, a wska¼nik 
migaj±cy na ¿ó³to wska¿e, ¿e po³±czenie Bluetooth jest aktywne. Mikrozestaw 
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pojawi siê w telefonie w menu, w którym s± widoczne urz±dzenia Blueto
aktualnie powi±zane z kompatybilnym telefonem.

7. Zacznij korzystaæ z mikrozestawu specjalnego (zobacz strona 15).

Od³±czanie mikrozestawu specjalnego od telefonu
Mikrozestaw specjalny mo¿na od³±czyæ od telefonu, na przyk³ad po to, aby z
danym telefonem u¿yæ innego urz±dzenia Bluetooth. Aby od³±czyæ mikrozes
specjalny:

• Wy³±cz mikrozestaw specjalny. LUB:

• Od³±cz mikrozestaw w menu Bluetooth telefonu. LUB:

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

Mikrozestaw od³±cza siê równie¿ wtedy, gdy bateria w mikrozestawie lub 
telefonie jest roz³adowana.

Zauwa¿, ¿e nie musisz anulowaæ powi±zania, aby od³±czyæ mikrozestaw spe
od telefonu. Przy ponownym ³±czeniu siê z powi±zanym mikrozestawem pyt
has³o nie pojawi siê.
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Ponowne ³±czenie powi±zanego mikrozestawu specjalnego z 
kompatybilnym telefonem
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Aby ponownie po³±czyæ mikrozestaw specjalny z telefonem domy¶lnym lub 
ostatnio u¿ywanym, w³±cz mikrozestaw. W innym przypadku nawi±¿ po³±cz
menu Bluetooth telefonu, tak jak opisano w instrukcji obs³ugi telefonu.

W³±czenie mikrozestawu specjalnego spowoduje automatyczne po³±czenie
wtedy, gdy telefon jest ustawiony na przyjmowanie po³±czeñ Bluetooth bez
potrzeby ich zatwierdzania. W telefonach Nokia mo¿na to zrobiæ, zmieniaj±
ustawienia powi±zanych urz±dzeñ w menu Bluetooth.

� Rozwi±zywanie problemów
Je¶li nie mo¿na po³±czyæ mikrozestawu specjalnego z kompatybilnym telefo
wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:

• Sprawd¼, czy w kompatybilnym telefonie zosta³a uaktywniona funkcja 
Bluetooth.

• Sprawd¼, czy mikrozestaw specjalny jest w³±czony i powi±zany 
z kompatybilnym telefonem.

• Sprawd¼, czy poprzednie po³±czenie Bluetooth zosta³o roz³±czone z tele

• Sprawd¼, czy mikrozestaw znajduje siê w odleg³o¶ci nie wiêkszej ni¿ 
10 metrów od telefonu, a miêdzy nim i telefonem nie ma ¿adnych przesz
takich jak ¶ciany lub inne urz±dzenia elektroniczne.

• Lista powi±zanych z mikrozestawem specjalnym urz±dzeñ mo¿e byæ pe³n
mikrozestawie mog± byæ przechowywane informacje o maksymalnie 
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8 telefonach. Je¿eli lista jest pe³na, przywróæ oryginalne ustawienia 
mikrozestawu. Zobacz Przywracanie ustawieñ mikrozestawu specjalnego na 

fonem 
rz/
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stronie 19. 

• Je¶li mikrozestaw specjalny nie zostanie automatycznie po³±czony z tele
domy¶lnym lub ostatnio u¿ywanym, naci¶nij i przytrzymaj klawisz odbie
zakoñcz.
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3. Korzystanie z mikrozestawu specjalnego
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Uwaga: Korzystanie z urz±dzeñ bezprzewodowych mo¿e w niektórych sytu
podlegaæ ograniczeniom. Nale¿y przestrzegaæ wszystkich ograniczeñ i stoso
siê do znaków i instrukcji dotycz±cych urz±dzeñ bezprzewodowych.

� W³±czanie i wy³±czanie mikrozestawu specjalnego
Aby w³±czyæ mikrozestaw specjalny, naci¶nij i przytrzymaj klawisz wy³±czni
przez 2 sekundy. Mikrozestaw wyemituje krótkie sygna³y d¼wiêkowe, a wsk
zacznie pulsowaæ zielonym ¶wiat³em. Wska¼nik zmienia kolor na ¿ó³ty, gdy 
mikrozestaw jest pod³±czony do kompatybilnego telefonu.

Aby wy³±czyæ mikrozestaw specjalny, naci¶nij i przytrzymaj klawisz wy³±czn
przez 2 sekundy, je¶li nie jest prowadzona rozmowa. Mikrozestaw wyemituj
krótkie sygna³y d¼wiêkowe i na krótko za¶wieci siê czerwone ¶wiat³o wska¼
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Umieszczanie mikrozestawu specjalnego na uchu
Wsuñ mikrozestaw na ucho, tak jak pokazano na rysunku 3.
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� Funkcje po³±czeñ
Gdy mikrozestaw specjalny jest po³±czony z telefonem, po³±czenia telefonic
mo¿na nawi±zywaæ w zwyk³y sposób. Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e funkcje po³±
zale¿± od u¿ywanego telefonu.

Odbieranie i koñczenie po³±czeñ
Przychodz±ce po³±czenie jest sygnalizowane d¼wiêkiem dzwonka 
w mikrozestawie.

Aby odebraæ nowe lub zakoñczyæ aktualnie aktywne po³±czenie, naci¶nij kla
odbierz/zakoñcz.
Mo¿esz tak¿e odebraæ lub zakoñczyæ po³±czenie, u¿ywaj±c telefonu.
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Automatyczne odbieranie
Je¶li w telefonie jest w³±czona funkcja automatycznego odbierania, telefon 
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automatycznie odbiera przychodz±ce po³±czenia po pierwszym dzwonku i 
prze³±cza je do mikrozestawu.

Odmowa przyjêcia po³±czenia
Je¿eli nie chcesz odebraæ po³±czenia przychodz±cego, krótko naci¶nij dwa r
klawisz odbierz/zakoñcz.

Ponowne ³±czenie siê z ostatnio wybieranym numerem
Gdy nie ma aktywnego po³±czenia, krótko naci¶nij dwa razy klawisz odbierz
zakoñcz.

Wyciszanie aktywnego po³±czenia
Mo¿na wyciszyæ aktywne po³±czenie lub wy³±czyæ jego wyciszenie, krótko 
naciskaj±c klawisz wy³±cznika.

G³osowe wybieranie numeru
Gdy nie ma ¿adnego po³±czenia, naci¶nij i przytrzymaj klawisz odbierz/zako
a¿ us³yszysz sygna³ wskazuj±cy, ¿e mo¿na wypowiedzieæ ¿±dan± nazwê („zn
g³osowy”). Wypowiedz znak g³osowy. Telefon odtworzy znak g³osowy i wybi
odpowiedni numer telefonu.
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G³osowe wybieranie numeru mo¿na równie¿ uaktywniæ w telefonie. Szczegó³owe 
informacje dotycz±ce g³osowego wybierania numerów zawiera instrukcja obs³ugi 
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telefonu. 

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ta funkcja jest dostêpna tylko w przypadku telefonów 
funkcj± g³osowego wybierania numerów.

� Regulacja g³o¶no¶ci w s³uchawce
Naci¶nij przycisk regulowania g³o¶no¶ci, aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ g³o¶

� Prze³±czanie po³±czenia miêdzy telefonem 
i mikrozestawem specjalnym

Aktywne po³±czenie mo¿na prze³±czaæ miêdzy mikrozestawem specjalnym a
kompatybilnym urz±dzeniem. Aby prze³±czyæ po³±czenie z mikrozestawu do
telefonu lub na odwrót, naci¶nij i przytrzymaj klawisz odbierz/zakoñcz lub 
odpowiedniej funkcji w telefonie.

� U¿ywanie mikrozestawu specjalnego z kilkoma 
powi±zanymi telefonami

Przed u¿yciem mikrozestawu z telefonem trzeba powi±zaæ ze sob± obydwa 
urz±dzenia. Mikrozestaw mo¿na powi±zaæ z maksymalnie 8 kompatybilnym
telefonami, ale po³±czyæ tylko z jednym naraz.
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Telefon powi±zany jako pierwszy z mikrozestawem specjalnym jest nazywany 
„telefonem domy¶lnym”. Telefon u¿ywany jako ostatni z mikrozestawem jest 
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nazywany „ostatnio u¿ywanym telefonem”.

Je¶li w³±czony mikrozestaw znajdzie siê w odleg³o¶ci do 10 metrów od kilku
powi±zanych z nim telefonów, to w ci±gu kilku sekund bêdzie próbowa³ po³
siê z „telefonem domy¶lnym”. 

Je¶li po³±czenie z „telefonem domy¶lnym” siê nie powiedzie (na przyk³ad tel
ten jest wy³±czony lub jego u¿ytkownik odrzuca po³±czenie), to mikrozestaw
kilka sekund bêdzie próbowa³ siê po³±czyæ z „ostatnio u¿ywanym telefonem
mikrozestaw nie zostanie automatycznie po³±czony z telefonem domy¶lnym
ostatnio u¿ywanym, naci¶nij i przytrzymaj klawisz odbierz/zakoñcz.
W przypadku, gdy mikrozestaw nie mo¿e po³±czyæ siê z ¿adnym z tych telefo
mo¿e byæ wykrywany przez inne telefony, co sygnalizuje wska¼nik migaj±cy
zielono. 

Aby po³±czyæ mikrozestaw z powi±zanym telefonem, który nie jest ani „tele
domy¶lnym” ani „telefonem ostatnio u¿ywanym”, skorzystaj z menu Bluetoo
telefonu.

� Przywracanie ustawieñ mikrozestawu specjalnego
Ustawienia mikrozestawu specjalnego mo¿na przywróciæ do ich warto¶ci 
oryginalnych, np. aby zmieniæ domy¶lnego u¿ytkownika mikrozestawu. 
Przywrócenie oryginalnych warto¶ci kasuje wszystkie ustawienia, w tym 
informacje o powi±zaniach. Aby przywróciæ oryginalne ustawienia mikrozes
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Naci¶nij i przytrzymaj klawisz wy³±cznika oraz górn± czê¶æ przycisku regulowania 
g³o¶no¶ci przez 10 sekund. W wyniku tej czynno¶ci mikrozestaw wyemituje dwa 
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krótkie sygna³y d¼wiêkowe, a wska¼nik ¶wietlny przez kilka sekund bêdzie 
zmienia³ kolor z czerwonego na zielony i odwrotnie.
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4. Informacje o bateriach
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Zestaw jest zasilany ³adowaln± bateri±. Aby bateria dzia³a³a sprawnie, dbaj 
postêpuj±c zgodnie z poni¿szymi wskazówkami.

� £adowanie i roz³adowywanie baterii
Bateria mo¿e byæ ³adowana i roz³adowywana setki razy, ale w koñcu ulegnie zu¿yciu.
czas pracy baterii (czas rozmów i czas gotowo¶ci) staje siê zauwa¿alnie krótszy ni¿ 
normalnie, skontaktuj siê z najbli¿szym autoryzowanym serwisem.

U¿ywaj wy³±cznie baterii zatwierdzonych przez producenta mikrozestawu. Równie¿ d
³adowania baterii stosuj wy³±cznie ³adowarki zatwierdzone przez producenta. Je¿eli 
³adowarka nie jest u¿ywana, od³±cz j± od ¼ród³a zasilania. Nie pozostawiaj baterii 
pod³±czonej do ³adowarki na d³u¿ej ni¿ tydzieñ, poniewa¿ prze³adowanie baterii skra
¿ywotno¶æ. Gdy w pe³ni na³adowana bateria pozostaje nieu¿ywana, z up³ywem czasu
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 niesprawnej ³adowarki lub baterii.

Nie dopu¶æ do zwarcia biegunów baterii. Mo¿e to nast±piæ przypadkowo (np. gdy nos
zapasow± bateriê w kieszeni lub torbie zawieraj±cej metalowe przedmioty: monety, 
spinacze, d³ugopis itp.). Przedmioty takie mog± spowodowaæ po³±czenie zacisków + i
baterii (metalowych pasków na jej spodzie). Zwarcie zacisków mo¿e spowodowaæ 
uszkodzenie baterii lub pod³±czonego do niej urz±dzenia.
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Pozostawianie baterii w gor±cych lub zimnych miejscach, takich jak zamkniêty samochód 
latem lub zim±, spowoduje zmniejszenie jej pojemno¶ci i ¿ywotno¶ci. Staraj siê zawsze 

grzan± 
 jest w 
 zera.

ie z 
a 
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trzymaæ bateriê w temperaturze od 15°C do 25°C (59° F do 77° F). Mikrozestaw z prze
lub nadmiernie och³odzon± bateri± mo¿e przez chwilê nie dzia³aæ, nawet gdy bateria
pe³ni na³adowana. Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska w temperaturach poni¿ej

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia!

Zu¿yte baterie nale¿y obowi±zkowo przekazaæ do recyklingu lub pozbyæ siê ich zgodn
lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii do miejskich czy domowych pojemników n
¶mieci.
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Eksploatacja i konserwacja
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Mikrozestaw specjalny nale¿y do szczytowych osi±gniêæ nowoczesnej techniki i wym
umiejêtnego pos³ugiwania siê nim. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek zapewni 
spe³nienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjn± pracê urz±dzeni
wiele lat. 

• Przechowuj mikrozestaw w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

• Mikrozestaw powinien byæ zawsze suchy. Opady, du¿a wilgotno¶æ i ciecze zawier
zwi±zki mineralne mog± powodowaæ korozjê obwodów elektronicznych.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj mikrozestawu w miejscach brudnych i zapylonych. M
bowiem spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci.

• Nie przechowuj mikrozestawu w wysokiej temperaturze. Skraca ona ¿ywotno¶æ 
podzespo³ów elektronicznych, mo¿e uszkodziæ baterie, spowodowaæ odkszta³ceni
nawet stopienie elementów z tworzyw sztucznych.

• Nie przechowuj mikrozestawu w zimnych pomieszczeniach. Gdy podczas pracy 
mikrozestaw ogrzewa siê (do normalnej temperatury), w jego wnêtrzu gromadzi s
wilgoæ, co mo¿e spowodowaæ uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ mikrozestawu. Niefachowa ingerencja mo¿e spowodowaæ je
uszkodzenie.

• Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj mikrozestawu. Nieostro¿ne obchodzenie siê z
urz±dzeniem mo¿e spowodowaæ uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych. 

• Do czyszczenia mikrozestawu nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, rozpuszczalników 
silnych detergentów. 

• Nie maluj i nie lakieruj mikrozestawu. Farba lub lakier mog± skleiæ ruchome czê¶c
mikrozestawu i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.
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Je¿eli stwierdzisz usterki w dzia³aniu mikrozestawu, dostarcz go do najbli¿szego 
autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwi±zaniu problemu i ewentualnej 
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naprawie.


