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1. Wstêp

Bezprzewodowy zestaw s³uchawkowy HDW-3 mo¿na po³±czyæ bez u¿ycia kabla 
z kompatybilnym telefonem komórkowym obs³uguj±cym bezprzewodow± 
technologiê Bluetooth. Zapewnia to pe³n± swobodê nawi±zywania i odbierania 
po³±czeñ w ka¿dych okoliczno¶ciach.
Zanim zaczniesz korzystaæ z zestawu s³uchawkowego, przeczytaj uwa¿nie 
niniejsz± instrukcjê obs³ugi. Szczegó³owe informacje zawiera instrukcja obs³ugi 
telefonu. Nie u¿ywaj niniejszej instrukcji obs³ugi Bezprzewodowego zestawu 
s³uchawkowego (HDW-3) zamiast instrukcji obs³ugi telefonu, poniewa¿ ta 
ostatnia zawiera wa¿ne informacje dotycz±ce bezpieczeñstwa i konserwacji.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Poniewa¿ urz±dzenia kompatybilne ze standardem Bluetooth komunikuj± siê za 
pomoc± fal radiowych, telefon i zestaw s³uchawkowy nie musz± siê znajdowaæ 
w swoim „polu widzenia”. Wa¿ne, aby odleg³o¶æ miêdzy urz±dzeniami nie 
przekracza³a 10 metrów i aby nie by³o miêdzy nimi ¿adnych przeszkód 
powoduj±cych zak³ócenia, takich jak ¶ciany albo inne urz±dzenia elektroniczne.
Zestaw s³uchawkowy zosta³ zaprojektowany z my¶l± o telefonach Nokia 
obs³uguj±cych bezprzewodow± technologiê Bluetooth. Z zestawu s³uchawkowego 
mo¿na jednak korzystaæ równie¿ w po³±czeniu z dowolnymi kompatybilnymi 
urz±dzeniami Bluetooth, które obs³uguj± profil zestawu s³uchawkowego lub profil 
zestawu g³o¶nomówi±cego. („Profil” oznacza w tym przypadku zestaw poleceñ 
Bluetooth, za pomoc± których telefon steruje zestawem s³uchawkowym.) 
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Zestaw s³uchawkowy dzia³a najlepiej w po³±czeniu z kompatybilnym telefonem 
Nokia. W przypadku, gdy zestaw s³uchawkowy jest u¿ywany z telefonem innego 
producenta, niektóre funkcje opisane w niniejszej instrukcji obs³ugi mog± byæ 
niedostêpne.
W niektórych krajach korzystanie z urz±dzeñ Bluetooth mo¿e podlegaæ 
ograniczeniom. Odpowiednie informacje mo¿na uzyskaæ w lokalnych urzêdach.

■ £adowarki i baterie
Zanim u¿yjesz jakiej¶ ³adowarki, sprawd¼ nazwê i numer jej modelu. Bezprzewodowy zestaw 
s³uchawkowy HDW-3 jest przeznaczony do pracy z nastêpuj±cymi ³adowarkami: ACP-7, 
ACP-8, ACP-9, ACP-12 i LCH-12. 

Ostrze¿enie! Nale¿y korzystaæ wy³±cznie z baterii i ³adowarek zatwierdzonych 
przez firmê Nokia do u¿ytku z tym w³a¶nie urz±dzeniem. Stosowanie akcesoriów 
innego typu uniewa¿ni gwarancjê, a mo¿e byæ nawet niebezpieczne.

Informacje o dostêpno¶ci zatwierdzonych baterii i ³adowarek mo¿na uzyskaæ u 
sprzedawcy.

Od³±czaj±c przewód któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkê - nie za przewód.

■ Karta w zestawie standardowym
Na karcie znajduje siê kod Bluetooth 0000, który jest niezbêdny do powi±zania 
telefonu z zestawem s³uchawkowym. Kartê nale¿y przechowywaæ w bezpiecznym 
miejscu.
Instrukcje dotycz±ce korzystania z kodu znajduj± siê w punkcie Gdy zaczynasz 
korzystaæ z zestawu s³uchawkowego na stronie 12.
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2. Pierwsze kroki

■ Opis zestawu s³uchawkowego
Zestaw s³uchawkowy sk³ada siê z nastêpuj±cych elementów:

1 - Klawisz zasilania: s³u¿y do w³±czania i wy³±czania zasilania zestawu 
s³uchawkowego.

2 - Klawisz odbierz/zakoñcz: s³u¿y do odbierania i koñczenia po³±czeñ. Tego 
klawisza mo¿na te¿ u¿ywaæ do g³osowego wybierania numerów, ponownego 
wybierania numerów oraz do prze³±czania aktywnego po³±czenia miêdzy 
telefonem a zestawem s³uchawkowym.
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3 - Wska¼nik ¶wietlny: pokazuje aktualny stan zestawu s³uchawkowego. 

4 - Przycisk zwiêkszania g³o¶no¶ci:  zwiêksza g³o¶no¶æ s³uchawki podczas 
rozmowy. 

5 - Przycisk zmniejszania g³o¶no¶ci:  zmniejsza g³o¶no¶æ s³uchawki podczas 
rozmowy. 

6 - S³uchawka: przekazuje g³os rozmówcy.

7 - Mikrofon: przekazuje g³os u¿ytkownika.

8 - Z³±cze ³adowarki
9 - Pokrywa baterii
10 - Zaczep nauszny

■ £adowanie baterii
¬ród³em zasilania zestawu s³uchawkowego jest bateria NiMH (niklowo-
wodorkowa; numer katalogowy 0774291). W razie konieczno¶ci wymiany mo¿na 
nabyæ now± bateriê w najbli¿szym autoryzowanym punkcie handlowym.

Aby na³adowaæ bateriê:
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1. Pod³±cz kabel ³adowarki do zestawu s³uchawkowego. Wykaz kompatybilnych 
³adowarek znajduje siê w punkcie £adowarki i baterie na stronie 6.

2. Pod³±cz ³adowarkê do gniazda sieciowego. Podczas ³adowania wska¼nik ¶wieci 
siê na czerwono. Bateria zostaje na³adowana do pe³na w ci±gu 1-2 godzin, 
w zale¿no¶ci od typu ³adowarki.

3. Gdy bateria jest w pe³ni na³adowana, wska¼nik zmienia kolor na zielony. 
Wówczas nale¿y od³±czyæ ³adowarkê od gniazda sieciowego i od zestawu 
s³uchawkowego.

Gdy bateria jest na wyczerpaniu
W pe³ni na³adowana bateria wystarcza na ok. 5 godzin rozmów i do 120 godzin 
pracy w trybie gotowo¶ci (czyli gdy zestaw jest w³±czony, ale nie jest nawi±zane 
¿adne po³±czenie).
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Gdy bateria jest na wyczerpaniu, zestaw s³uchawkowy emituje krótkie sygna³y 
d¼wiêkowe, a wska¼nik zaczyna migaæ na czerwono. Na³aduj bateriê w sposób 
opisany powy¿ej.

■ Zmiana baterii
Czas pracy wyra¼nie krótszy ni¿ zwykle wskazuje na konieczno¶æ wymiany baterii. 

Aby zmieniæ bateriê:

1. Otwórz komorê baterii, delikatnie wysuwaj±c 
pokrywê (1). 

2. Wyjmij bateriê, ci±gn±c pasek (2).
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3. Od³±cz bateriê od z³±cza (3). 

4. Pod³±cz now± bateriê do z³±cza.

5. Umie¶æ z³±cze i bateriê 
w przeznaczonych dla nich miejscach (4).

6. Zasuñ pokrywê baterii i upewnij siê, ¿e jest 
prawid³owo zamkniêta (5).
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■ W³±czanie i wy³±czanie zestawu s³uchawkowego
Aby w³±czyæ: Naci¶nij i przytrzymaj przez 2 sekundy klawisz zasilania. Zestaw 
s³uchawkowy wyemituje krótkie sygna³y d¼wiêkowe, a wska¼nik zacznie szybko 
migaæ na zielono. Po pod³±czeniu zestawu s³uchawkowego do telefonu wska¼nik 
miga nadal, ale wolniej.

Aby wy³±czyæ: Naci¶nij i przytrzymaj przez 2 sekundy klawisz zasilania. Zestaw 
s³uchawkowy wyemituje krótkie sygna³y d¼wiêkowe, a wska¼nik na krótko 
za¶wieci siê na czerwono. 

■ Gdy zaczynasz korzystaæ z zestawu s³uchawkowego
1. Upewnij siê, ¿e telefon jest w³±czony.

2. W³±cz zestaw s³uchawkowy.

3. Wejd¼ do menu Bluetooth telefonu i sprawd¼, czy funkcja Bluetooth jest 
aktywna.

4. Wejd¼ do odpowiedniego podmenu, by ustawiæ telefon na wykrywanie 
urz±dzeñ Bluetooth i rozpocznij wyszukiwanie.

Telefon wyszuka wszystkie urz±dzenia Bluetooth w zasiêgu 10 metrów 
i wy¶wietli ich listê.

5. Z tej listy wybierz zestaw s³uchawkowy.

6. Wprowad¼ kod 0000, aby powi±zaæ zestaw s³uchawkowy z telefonem 
i po³±czyæ je ze sob±. Je¶li za pierwszym razem nie dokonasz powi±zania 
zestawu s³uchawkowego z telefonem w ci±gu 5 minut, zestaw s³uchawkowy 
automatycznie siê wy³±czy.
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Po wprowadzeniu kodu telefon staje siê dla zestawu s³uchawkowego 
telefonem domy¶lnym (o ile zestaw nie zosta³ uprzednio powi±zany z innym 
telefonem). Zapoznaj siê z punktem U¿ywanie zestawu s³uchawkowego 
z kilkoma telefonami na stronie 21).

Zestaw s³uchawkowy wyemituje krótkie sygna³y d¼wiêkowe, a na 
wy¶wietlaczu telefonu pojawi siê lista urz±dzeñ Bluetooth, które s± z nim 
aktualnie powi±zane.

7. Zacznij korzystaæ z zestawu s³uchawkowego (patrz strona 16).

■ Dopasowywanie zestawu s³uchawkowego do ucha
Zestaw s³uchawkowy mo¿na za³o¿yæ zarówno na prawe, jak i na lewe ucho. 

W zestawie standardowym znajduj± siê zaczepy nauszne w ró¿nych rozmiarach — 
wybierz ten, który pasuje Ci najlepiej.

Aby zmieniæ po³o¿enie s³uchawki dousznej, wyjmij j± z zaczepu zgodnie 
z poni¿szym rysunkiem, a nastêpnie umie¶æ j± z powrotem, zwracaj±c uwagê na 
oznaczenia L/R na zaczepie nausznym. L oznacza ucho lewe, a R — ucho prawe. 
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Gdy po zewnêtrznej stronie widoczne jest na przyk³ad oznaczenie R, zestaw 
s³uchawkowy mo¿na za³o¿yæ na prawe ucho. 
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■ Zak³adanie zestawu s³uchawkowego na ucho
Delikatnie wsuñ zaczep nauszny za ucho, zgodnie z poni¿sz± ilustracj±: 

■ Rozwi±zywanie problemów
Je¶li nie mo¿na po³±czyæ zestawu s³uchawkowego z telefonem:
• Sprawd¼, czy zestaw s³uchawkowy jest w³±czony i powi±zany z telefonem.
• Sprawd¼, czy w telefonie jest aktywna funkcja Bluetooth.
• Sprawd¼, czy zestaw s³uchawkowy znajduje siê w odleg³o¶ci nie wiêkszej ni¿ 

10 metrów od telefonu, a miêdzy nim i telefonem nie ma ¿adnych przeszkód, 
takich jak ¶ciana lub inne urz±dzenia elektroniczne.

• Lista urz±dzeñ powi±zanych z zestawem s³uchawkowym mo¿e byæ zape³niona. 
Zestaw s³uchawkowy mo¿e przechowywaæ informacje o co najwy¿ej 
8 telefonach. Je¶li lista jest zape³niona, zresetuj zestaw s³uchawkowy w celu 
przywrócenia pierwotnych ustawieñ (patrz strona 22). 

• Je¶li zestaw s³uchawkowy nie reaguje na te dzia³ania, nale¿y na chwilê wyj±æ z 
niego bateriê.
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3. Korzystanie z zestawu s³uchawkowego

Zanim rozpoczniesz korzystanie z zestawu, upewnij siê, ¿e: 

• Zestaw s³uchawkowy jest powi±zany i po³±czony z telefonem. Instrukcje 
dotycz±ce kojarzenia zestawu s³uchawkowego z telefonem — patrz punkt Gdy 
zaczynasz korzystaæ z zestawu s³uchawkowego na stronie 12. Instrukcje 
dotycz±ce ³±czenia zestawu s³uchawkowego z telefonem — patrz punkt 
£±czenie powi±zanego zestawu s³uchawkowego z telefonem poni¿ej.

• Funkcja Bluetooth w telefonie jest aktywna. Zapoznaj siê z instrukcj± obs³ugi 
telefonu.

• Zestaw s³uchawkowy jest w³±czony. Patrz punkt W³±czanie i wy³±czanie 
zestawu s³uchawkowego na stronie 12.

• Zestaw s³uchawkowy znajduje siê w odleg³o¶ci nie wiêkszej ni¿ 10 metrów od 
telefonu.

• Miêdzy zestawem s³uchawkowym a telefonem nie ma ¿adnych przeszkód, 
takich jak ¶ciany, ani innych urz±dzeñ elektronicznych.

Informacje o u¿ywaniu zestawu s³uchawkowego z wieloma telefonami znajduj± 
siê na stronie 21.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 16



■ £±czenie powi±zanego zestawu s³uchawkowego 
z telefonem

Zestaw s³uchawkowy zostaje od³±czony od telefonu na przyk³ad wtedy, gdy 
wy³±czone jest zasilanie zestawu s³uchawkowego.

Aby po³±czyæ zestaw s³uchawkowy z telefonem, w³±cz zestaw s³uchawkowy lub 
nawi±¿ po³±czenie, korzystaj±c z menu Bluetooth telefonu.

Warto pamiêtaæ, ¿e w³±czenie zestawu s³uchawkowego spowoduje automatyczne 
utworzenie po³±czenia, jednak tylko wtedy, gdy telefon bêdzie ustawiony na 
automatyczne przyjmowanie ¿±dañ po³±czenia Bluetooth. W telefonach Nokia 
odpowiednie ustawienia powi±zanych urz±dzeñ mo¿na wprowadziæ w menu 
Bluetooth.

Informacje o od³±czaniu zestawu s³uchawkowego od telefonu znajduj± siê na 
stronie 20.

■ Jak nawi±zaæ po³±czenie
Gdy zestaw s³uchawkowy jest po³±czony z telefonem, po³±czenia telefoniczne 
mo¿na nawi±zaæ w zwyk³y sposób. 

■ G³osowe wybieranie numeru
Gdy telefon znajduje siê w trybie gotowo¶ci (nie jest prowadzone ¿adne 
po³±czenie), naci¶nij i przytrzymaj klawisz odbierz/zakoñcz, a¿ us³yszysz sygna³ 
wskazuj±cy, ¿e mo¿na wypowiedzieæ ¿±dan± nazwê („znak g³osowy”). Wypowiedz 
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znak g³osowy. Telefon odtworzy znak g³osowy i wybierze odpowiedni numer 
telefonu.

G³osowe wybieranie numeru mo¿na równie¿ uaktywniæ w telefonie. Szczegó³owe 
informacje dotycz±ce wybierania g³osowego znajduj± siê w instrukcji obs³ugi 
telefonu. Uwaga: ta funkcja jest dostêpna tylko w przypadku telefonów 
z g³osowym wybieraniem numerów.

■ Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru 
Gdy telefon znajduje siê w trybie gotowo¶ci (nie jest nawi±zane ¿adne 
po³±czenie), naci¶nij dwa razy klawisz odbierz/zakoñcz.

■ Jak odebraæ po³±czenie
Aby odebraæ po³±czenie, naci¶nij klawisz odbierz/zakoñcz. 

Po³±czenie mo¿na równie¿ odebraæ, korzystaj±c z telefonu w zwyk³y sposób.

Gdy przychodzi po³±czenie, d¼wiêk dzwonka wybrany w telefonie s³ychaæ równie¿ 
w zestawie s³uchawkowym.

■ Jak zakoñczyæ po³±czenie
Aby zakoñczyæ aktywne po³±czenie, naci¶nij klawisz odbierz/zakoñcz. 
Po³±czenie mo¿na równie¿ zakoñczyæ w zwyk³y sposób, przy u¿yciu telefonu.
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■ Odrzucanie po³±czenia
Gdy nie chcesz odebraæ po³±czenia, dwa razy krótko naci¶nij klawisz odbierz/
zakoñcz.

■ Odbiór samoczynny
Je¶li w telefonie aktywna jest funkcja odbioru samoczynnego, telefon 
automatycznie odbierze po³±czenie przychodz±ce ju¿ po pierwszym dzwonku.

■ Regulowanie g³o¶no¶ci w s³uchawce
Naci¶nij przycisk zwiêkszania g³o¶no¶ci, aby zwiêkszyæ g³o¶no¶æ albo przycisk 
zmniejszania g³o¶no¶ci, aby zmniejszyæ g³o¶no¶æ. Aby szybko ustawiæ g³o¶no¶æ, 
naci¶nij i przytrzymaj jeden z tych przycisków.

■ Prze³±czanie po³±czenia miêdzy telefonem a zestawem 
s³uchawkowym

Aktywne po³±czenie mo¿na prze³±czyæ z telefonu na zestaw s³uchawkowy i 
odwrotnie. Tê funkcjê maj± wszystkie kompatybilne telefony Nokia.

Aby prze³±czyæ po³±czenie z zestawu s³uchawkowego na telefon:
• Naci¶nij i przytrzymaj klawisz odbierz/zakoñcz. LUB:

• U¿yj odpowiedniej funkcji telefonu.

Aby prze³±czyæ po³±czenie z telefonu na zestaw s³uchawkowy:
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• Naci¶nij i przytrzymaj klawisz odbierz/zakoñcz. LUB:

• U¿yj odpowiedniej funkcji telefonu. 

■ Jak od³±czyæ zestaw s³uchawkowy od telefonu
Zestaw s³uchawkowy mo¿na od³±czyæ od telefonu — na przyk³ad po to, by 
skorzystaæ z innego urz±dzenia Bluetooth w po³±czeniu z danym telefonem.

Zestaw s³uchawkowy mo¿na od³±czyæ na ró¿ne sposoby:

• Wy³±cz zasilanie zestawu s³uchawkowego. LUB:
• Od³±cz zestaw s³uchawkowy w menu Bluetooth telefonu. LUB:
• Przenie¶ zestaw s³uchawkowy na odleg³o¶æ wiêksz± ni¿ 10 metrów od telefonu.

Zestaw s³uchawkowy zostaje od³±czony równie¿ wówczas, gdy wyczerpie siê jego 
bateria.

Uwaga: aby od³±czyæ zestaw s³uchawkowy od telefonu, nie trzeba usuwaæ 
powi±zania dwóch urz±dzeñ. Przy ponownym ³±czeniu powi±zanego zestawu 
s³uchawkowego z telefonem nie pojawi siê pro¶ba o podanie kodu Bluetooth.

Jak po³±czyæ ponownie zestaw s³uchawkowy powi±zany 
z telefonem
Zobacz punkt £±czenie powi±zanego zestawu s³uchawkowego z telefonem na 
stronie 17.
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■ U¿ywanie zestawu s³uchawkowego z kilkoma 
telefonami

Aby móc u¿yæ zestawu s³uchawkowego z telefonem, trzeba te dwa urz±dzenia 
powi±zaæ ze sob±. Zestaw s³uchawkowy mo¿e byæ jednocze¶nie powi±zany 
z 8 telefonami, ale po³±czony — tylko z jednym.

U¿ywanie zestawu s³uchawkowego z kilkoma powi±zanymi 
telefonami
Telefon powi±zany z zestawem s³uchawkowym jako pierwszy jest nazywany 
„telefonem domy¶lnym”. Telefon u¿ywany z zestawem s³uchawkowym jako 
ostatni jest nazywany „ostatnio u¿ywanym telefonem”.

Je¶li po w³±czeniu zestaw s³uchawkowy znajdzie siê w odleg³o¶ci do 10 metrów 
od kilku powi±zanych z nim telefonów, to w ci±gu kilku sekund spróbuje po³±czyæ 
siê z „telefonem domy¶lnym”. 

Je¶li po³±czenie z „telefonem domy¶lnym” nie powiedzie siê (na przyk³ad telefon 
ten bêdzie wy³±czony lub jego u¿ytkownik odrzuci po³±czenie), zestaw 
s³uchawkowy przez kilka sekund bêdzie próbowa³ siê po³±czyæ z „ostatnio 
u¿ywanym telefonem”. 

Gdy zestaw s³uchawkowy nie bêdzie siê móg³ po³±czyæ z ¿adnym z tych telefonów, 
inne telefony bêd± mog³y go wykryæ.

Je¶li chcesz u¿ywaæ zestawu s³uchawkowego z powi±zanym telefonem, który nie 
jest ani „telefonem domy¶lnym” ani „ostatnio u¿ywanym telefonem”, nawi±¿ 
po³±czenie, korzystaj±c z menu Bluetooth telefonu.
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■ Przywracanie ustawieñ zestawu s³uchawkowego
Mo¿na przywróciæ pierwotne ustawienia zestawu s³uchawkowego (zresetowaæ 
go), na przyk³ad po to, aby zmieniæ domy¶lnego u¿ytkownika zestawu 
s³uchawkowego. 

Po zresetowaniu wszystkie ustawienia zestawu s³uchawkowego zostaj± 
wyczyszczone, w³±cznie z informacjami dotycz±cymi powi±zañ.

Aby zresetowaæ zestaw s³uchawkowy: Naci¶nij i przytrzymaj przez 10 sekund 
klawisz zasilania razem z przyciskiem zwiêkszania g³o¶no¶ci. Po zresetowaniu 
zestaw s³uchawkowy wyda dwa krótkie sygna³y d¼wiêkowe, a wska¼nik przez kilka 
sekund bêdzie ¶wieciæ na przemian na czerwono i na zielono.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 22



4. Informacje o bateriach

¬ród³em zasilania zestawu s³uchawkowego jest ³adowalna bateria. Nale¿y dbaæ o 
bateriê i postêpowaæ zgodnie z poni¿szymi wskazówkami.

£adowanie i roz³adowywanie baterii
• Nowa bateria osi±ga pe³n± wydajno¶æ dopiero po dwóch lub trzech pe³nych cyklach 

³adowania i roz³adowywania.

• Bateria mo¿e byæ ³adowana i roz³adowywana setki razy, ale w koñcu ulegnie zu¿yciu. 
Czas pracy wyra¼nie krótszy ni¿ zwykle wskazuje na konieczno¶æ wymiany baterii.

• U¿ywaj wy³±cznie baterii zaaprobowanych przez firmê Nokia, a ³aduj je tylko za pomoc± 
³adowarek zaaprobowanych przez firmê Nokia i przeznaczonych do tego zestawu 
s³uchawkowego. Je¶li ³adowarka nie jest u¿ywana, od³±cz j± od zestawu s³uchawkowego 
i gniazda sieciowego. Nie pozostawiaj baterii pod³±czonej do ³adowarki. Nadmierne 
na³adowanie mo¿e skróciæ ¿ywotno¶æ baterii. Je¶li na³adowana do pe³na bateria nie 
bêdzie u¿ywana, z up³ywem czasu roz³aduje siê samoistnie.

• Ekstremalne temperatury niekorzystnie wp³ywaj± na proces ³adowania baterii.

• Aby wyd³u¿yæ ¿ywotno¶æ baterii NiMh, roz³adowuj j± od czasu do czasu, pozostawiaj±c 
zestaw s³uchawkowy w³±czony, a¿ do samoczynnego wy³±czenia. Nie próbuj 
roz³adowywaæ baterii w ¿aden inny sposób.

• U¿ywaj baterii wy³±cznie do celów, do jakich zosta³a ona przeznaczona. Nigdy nie 
u¿ywaj ³adowarki ani baterii, która jest uszkodzona.

• Pozostawianie zestawu s³uchawkowego w gor±cych lub zimnych miejscach, np. 
w zamkniêtym samochodzie latem lub zim±, spowoduje zmniejszenie pojemno¶ci 
i ¿ywotno¶ci zastosowanej w nim baterii. Zawsze staraj siê, aby temperatura baterii 
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utrzymywa³a siê w granicach od 15°C do 25°C (od 59°F do 77°F). Zestaw s³uchawkowy 
mo¿e nie dzia³aæ przez jaki¶ czas, je¶li znajduj±ca siê w nim bateria jest gor±ca lub 
zimna, nawet gdy jest w pe³ni na³adowana. Wydajno¶æ baterii jest szczególnie 
ograniczona w temperaturze znacznie poni¿ej zera.

• Ostrze¿enie: U¿ywaj tylko zaaprobowanych baterii (numer katalogowy baterii 
firmy Nokia 0774291). Nie zaaprobowane baterie mog± wybuchn±æ. Nie wrzucaj baterii 
do ognia! Pozbywaj siê baterii zgodnie lokalnymi przepisami. W miarê mo¿liwo¶ci 
poddawaj je utylizacji. Nie wyrzucaj ich do ¶mieci. 
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Eksploatacja i konserwacja

Ten zestaw s³uchawkowy wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstrukcj± i jako¶ci± wykonania, 
dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli 
zachowaæ wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej. 

• Wszystkie akcesoria i dodatki trzymaj z dala od ma³ych dzieci.

• Zestaw s³uchawkowy powinien byæ zawsze suchy. Opady, du¿a wilgotno¶æ i wszelkiego 
rodzaju ciecze mog± zawieraæ zwi±zki mineralne powoduj±ce korozjê obwodów 
elektronicznych. Je¶li zestaw s³uchawkowy ulegnie zawilgoceniu, wyjmij z niego bateriê 
i pozostaw go do pe³nego wyschniêcia, zanim w³o¿ysz j± ponownie.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj zestawu s³uchawkowego w miejscach brudnych 
i zapylonych. Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci i podzespo³ów 
elektronicznych.

• Nie przechowuj zestawu s³uchawkowego w miejscach o wysokiej temperaturze. Wysokie 
temperatury mog± byæ przyczyn± krótszej ¿ywotno¶ci baterii, uszkodzeñ podzespo³ów 
elektronicznych, odkszta³ceñ lub stopienia elementów plastikowych.

• Nie przechowuj zestawu s³uchawkowego w miejscach o niskiej temperaturze. Gdy 
urz±dzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnêtrzu mo¿e gromadziæ 
siê wilgoæ, powoduj±c uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ zestawu s³uchawkowego w sposób inny, ni¿ podany w niniejszej 
instrukcji obs³ugi.

• Nie upuszczaj i nie uderzaj zestawu s³uchawkowego ani te¿ nie potrz±saj nim. 
Nieostro¿ne obchodzenie siê z zestawem s³uchawkowym mo¿e spowodowaæ 
uszkodzenia wewnêtrznych podzespo³ów elektronicznych i delikatnych mechanizmów. 
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• Do czyszczenia zestawu s³uchawkowego nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, 
rozpuszczalników czy silnych detergentów. 

• Nie maluj zestawu s³uchawkowego. Farba mo¿e zablokowaæ jego ruchome czê¶ci i 
uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

Je¶li zestaw s³uchawkowy nie dzia³a prawid³owo, oddaj go do naprawy w najbli¿szym 
serwisie.
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