
Instrukcja w formie elektronicznej wydana zosta³a zgodnie z zasadami zawartymi w
dokumencie "Zasady iwarunki korzystania zinstrukcji obs³ugi produktów firmy Nokia,

7 czerwcza, 1998 r."
Instrukcja obs³ugi mikrozestawu 
bezprzewodowego (HDW-2)

9355261
 Wydanie 1



DEKLARACJA ZGODNO¦CI
My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno¶ci± o¶wiadczamy, ¿e produkt HDW-2 

C. 

 formie 

 i firm 
i ich 

ch lub 
ne w 

 
o, 
 celu, 

nywania 
.

a 
spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/E
Kopiê „Deklaracji zgodnoci” znajdziesz pod adresem 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002-2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.

Reprodukcja, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie tego dokumentu w jakiejkolwiek
bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia s± zabronione.

Nokia jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów
wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowym
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

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.



3

Spis tre¶ci

....... 5

..........  5

..........  6

..........  6

....... 7

..........  7

..........  8

..........  9

..........  9

........ 11

........ 11

........ 13

........ 14

........ 14

....  16

........ 16

........ 17

........ 17

........ 17

........ 18

........ 18

........ 18

........ 18

........ 18
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Wstêp .........................................................................................................
Bezprzewodowa technologia Bluetooth ....................................................................................
£adowarki i baterie...........................................................................................................................
Karta w zestawie standardowym.................................................................................................

2. Pierwsze kroki............................................................................................
Opis mikrozestawu...........................................................................................................................
£adowanie baterii .............................................................................................................................

Gdy bateria jest na wyczerpaniu ..............................................................................................
Zmienianie baterii ............................................................................................................................
W³±czanie i wy³±czanie mikrozestawu.......................................................................................
Gdy zaczynasz korzystaæ z mikrozestawu .................................................................................
Dopasowanie mikrozestawu do ucha .........................................................................................
Zak³adanie mikrozestawu na ucho ..............................................................................................
Rozwi±zywanie problemów ...........................................................................................................

3. Korzystanie z mikrozestawu.....................................................................
£±czenie uwierzytelnionego mikrozestawu z telefonem.......................................................
Jak nawi±zaæ po³±czenie ................................................................................................................
G³osowe wybieranie numeru.........................................................................................................
Ponowne wybieranie ostatniego wybranego numeru............................................................
Jak odebraæ po³±czenie ...................................................................................................................
Jak zakoñczyæ po³±czenie...............................................................................................................
Odrzucanie po³±czenia ....................................................................................................................
Odbiór samoczynny..........................................................................................................................
Regulacja g³o¶no¶ci w s³uchawce................................................................................................



4

Prze³±czanie po³±czenia miêdzy telefonem a mikrozestawem.................................................... 19
Jak od³±czyæ mikrozestaw od telefonu............................................................................................... 19

Jak po³±czyæ ponownie mikrozestaw skojarzony z telefonem ................................................. 20
........ 20
........ 20
........ 21

....  22

....  24
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

U¿ywanie mikrozestawu z kilkoma telefonami........................................................................
U¿ywanie mikrozestawu z kilkoma skojarzonymi telefonami..........................................

Przywracanie ustawieñ mikrozestawu .......................................................................................

4. Informacje o bateriach .............................................................................

Eksploatacja i konserwacja mikrozestawu .................................................



5

1. Wstêp

nia 

onu. 
W-2) 

tooth i 
zy 
h 
 

j±cych 
ystaæ 
h, 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Mikrozestaw bezprzewodowy HDW-2 mo¿na po³±czyæ bez u¿ycia kabla z 
kompatybilnym telefonem komórkowym obs³uguj±cym bezprzewodow± 
technologiê Bluetooth. Zapewnia to pe³n± swobodê nawi±zywania i odbiera
po³±czeñ w ka¿dych okoliczno¶ciach.

Zanim zaczniesz korzystaæ z mikrozestawu, przeczytaj uwa¿nie niniejsz± 
instrukcjê obs³ugi. Szczegó³owe informacje zawiera instrukcja obs³ugi telef
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e instrukcja obs³ugi mikrozestawu bezprzewodowego (HD
nie zastêpuje instrukcji obs³ugi telefonu, zawieraj±cej wa¿ne informacje 
dotycz±ce bezpiecznej eksploatacji i konserwacji akcesoriów.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Poniewa¿ urz±dzenia Bluetooth komunikuj± siê drog± radiow±, telefon Blue
mikrozestaw nie musz± siê wzajemnie „widzieæ". Wa¿ne, aby odleg³o¶æ miêd
urz±dzeniami nie przekracza³a 10 metrów i aby nie by³o miêdzy nimi ¿adnyc
przeszkód powoduj±cych zak³ócenia, takich jak ¶ciany albo inne urz±dzenia
elektroniczne.

Mikrozestaw zosta³ specjalnie skonstruowany dla telefonów Nokia obs³ugu
bezprzewodow± technologiê Bluetooth. Z mikrozestawu mo¿na jednak korz
równie¿ w po³±czeniu z dowolnymi kompatybilnymi urz±dzeniami Bluetoot
które obs³uguj± profil mikrozestawu lub profil zestawu g³o¶no mówi±cego. 
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(„Profil" znaczy tutaj zestaw poleceñ Bluetooth, za pomoc± których telefon steruje 
mikrozestawem.) 
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Mikrozestaw najlepiej dzia³a w po³±czeniu z kompatybilnym telefonem Nok
przypadku, gdy mikrozestaw jest u¿ywany z telefonem innego producenta, 
niektóre z ni¿ej opisanych funkcji mog± byæ niedostêpne.

W niektórych krajach korzystanie z urz±dzeñ Bluetooth mo¿e podlegaæ 
ograniczeniom. Odpowiednie informacje mo¿na uzyskaæ w lokalnych urzêda

■ £adowarki i baterie
Zanim u¿yjesz jakiej¶ ³adowarki, sprawd¼ nazwê i numer jej modelu. Do zasilania 
mikrozestawu HDW-2 przeznaczone s± nastêpuj±ce ³adowarki: ACP-8, ACP-9 i ACP-

Ostrze¿enie! U¿ywaj jedynie baterii i ³adowarek zatwierdzonych przez firmê
do u¿ytku z tym urz±dzeniem. Stosowanie urz±dzeñ innego typu uniewa¿ni
gwarancjê na telefon, a mo¿e byæ równie¿ niebezpieczne dla u¿ytkownika.

Skontaktuj siê z dealerem, je¶li chcesz wiedzieæ wiêcej o zatwierdzonych do
akcesoriach.

Gdy od³±czasz przewód zasilaj±cy dowolne urz±dzenie elektryczne, zawsze c
za wtyczkê – nigdy za przewód.

■ Karta w zestawie standardowym
Karta zawiera has³o Bluetooth niezbêdne do uwierzytelniania po³±czenia te
z mikrozestawem. Kartê nale¿y przechowywaæ w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotycz±ce korzystania z has³a zawiera punkt Gdy zaczynasz korzy
mikrozestawu na stronie 11.
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2. Pierwsze kroki
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■ Opis mikrozestawu
Mikrozestaw zawiera nastêpuj±ce czê¶ci:

1 - Klawisz wy³±cznika: 
s³u¿y do w³±czania i 
wy³±czania zasilania 
mikrozestawu.

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 mikrozestawem.

3 - Wska¼nik ¶wietlny: pokazuje aktualny stan mikrozestawu. 

4 - Przycisk zwiêkszania g³o¶no¶ci:  zwiêksza g³o¶no¶æ s³uchawki podczas
rozmowy. 
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5 - Przycisk zmniejszania g³o¶no¶ci:  zmniejsza g³o¶no¶æ s³uchawki podczas 
rozmowy. 
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6 - S³uchawka: odtwarza g³os rozmówcy.

7 - Mikrofon: przenosi g³os u¿ytkownika.

8 - Z³±cze ³adowarki
9 - Pokrywa baterii

10 - Zaczep nauszny

■ £adowanie baterii
Mikrozestaw zawiera bateriê NiMH, któr± mo¿na wielokrotnie ³adowaæ. W r
konieczno¶ci wymiany mo¿na nabyæ now± bateriê w najbli¿szym autoryzow
punkcie handlowym.

Aby na³adowaæ bateriê:

1. Pod³±cz kabel ³adowarki do mikrozestawu. Wykaz kompatybilnych ³adow
znajdziesz w punkcie £adowarki i baterie na stronie 6.
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2. Pod³±cz ³adowarkê do gniazda sieciowego pr±du przemiennego. Podczas 
³adowania wska¼nik ¶wieci siê na czerwono. Pe³ne na³adowanie baterii 
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zajmuje od 1 do 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 
mikrozestawu.

Gdy bateria jest na wyczerpaniu
W pe³ni na³adowana bateria wystarcza na ok. 3 godziny rozmów i do 60 god
pracy w trybie gotowo¶ci. (W trybie gotowo¶ci mikrozestaw jest w³±czony, a
jest wykonywane ¿adne po³±czenie.)

Gdy bateria wyczerpuje siê, mikrozestaw emituje krótkie sygna³y d¼wiêkow
Na³aduj bateriê w sposób opisany powy¿ej.

■ Zmienianie baterii
Czas pracy wyra¼nie krótszy ni¿ zwykle wskazuje na konieczno¶æ wymiany b

Aby zmieniæ bateriê:

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



10

2. Wyjmij bateriê, ci±gn±c pasek (2).
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Od³±cz z³±cze baterii (3). 

4. Pod³±cz now± bateriê do z³±cza.

5. Umie¶æ z³±cze na jego miejscu i w³ó¿ 
bateriê do komory (4).
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6. Zamknij pokrywê baterii i upewnij siê, ¿e jest 
prawid³owo zamkniêta (5).
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■ W³±czanie i wy³±czanie mikrozestawu
Aby w³±czyæ: naci¶nij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk wy³±cznika. 
Mikrozestaw wyemituje krótkie sygna³y d¼wiêkowe, a wska¼nik zacznie mig
zielonym ¶wiat³em. ¦wiat³o miga do chwili po³±czenia mikrozestawu z telef
nie wiêcej jednak ni¿ 5 minut. Mikrozestaw wy³±czy siê, je¶li w ci±gu tego c
nie uda mu siê nawi±zaæ po³±czenia z telefonem.

Aby wy³±czyæ: naci¶nij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk wy³±cznika. 
Mikrozestaw wyemituje krótkie sygna³y d¼wiêkowe i na krótko za¶wieci siê 
czerwone ¶wiat³o wska¼nika. 

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

2. W³±cz mikrozestaw.

3. Przejd¼ do menu Bluetooth telefonu i upewnij siê, ¿e funkcja Bluetooth j
aktywna.
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4. Wejd¼ do podmenu, ustaw telefon na wykrywanie urz±dzeñ Bluetooth i 
rozpocznij wyszukiwanie.
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Telefon wyszuka wszystkie urz±dzenia Bluetooth w zasiêgu 10 metrów i
wy¶wietli ich listê.

5. Wybierz mikrozestaw z tej listy.

6. Wprowad¼ has³o uwierzytelniaj±ce i po³±cz mikrozestaw z telefonem. Ha
uwierzytelniaj±ce znajdziesz na karcie dostarczonej w zestawie 
standardowym mikrozestawu.
Po wprowadzeniu has³a uwierzytelniaj±cego mikrozestaw bêdzie domy¶
³±czyæ siê zawsze z tym telefonem, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie w 
miêdzyczasie uwierzytelniany w po³±czeniach z innym telefonem. Patrz 
równie¿ U¿ywanie mikrozestawu z kilkoma telefonami na stronie 20).

Mikrozestaw wyemituje krótkie sygna³y d¼wiêkowe, a na wy¶wietlaczu 
telefonu pojawi siê lista urz±dzeñ Bluetooth, które s± aktualnie skojarzo
telefonem.

7. Zacznij korzystaæ z mikrozestawu (patrz strona 16).
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■ Dopasowanie mikrozestawu do ucha
Mikrozestaw mo¿na za³o¿yæ zarówno na prawe, jak i lewe ucho. 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nale¿y wybraæ ten z dwóch zaczepów nausznych zawartych w zestawie 
standardowym, którego rozmiar lepiej pasuje.

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 znaczy ucho lewe, a 
R znaczy ucho prawe. Gdy 
widoczne jest, na przyk³ad 
oznaczenie R, to mikrozestaw 
mo¿na za³o¿yæ na prawe ucho. 
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■ Zak³adanie mikrozestawu na ucho
Delikatnie wsuñ zaczep nauszny za ucho, zgodnie z poni¿sz± ilustracj±: 

 

, 
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■ Rozwi±zywanie problemów
Je¶li nie mo¿na po³±czyæ mikrozestawu z telefonem:

• Sprawd¼, czy mikrozestaw jest w³±czony i skojarzony (uwierzytelniony) z
telefonem.

• Sprawd¼, czy w telefonie jest aktywna funkcja Bluetooth.

• Sprawd¼, czy mikrozestaw 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.
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• Lista urz±dzeñ skojarzonych z mikrozestawem mo¿e byæ zape³niona. 
Mikrozestaw mo¿e przechowywaæ informacje o co najwy¿ej 8 telefonach. Gdy 

 nim 

iego 
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lista jest zape³niona, nale¿y zresetowaæ mikrozestaw, aby przywróciæ na
oryginalne ustawienia (patrz strona 21). 

• Je¶li mikrozestaw nie reaguje na te dzia³ania, nale¿y na chwilê wyj±æ z n
bateriê.
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Zanim u¿yjesz mikrozestawu upewnij siê, ¿e: 

• Mikrozestaw jest skojarzony i po³±czony z telefonem. Instrukcje dotycz±
kojarzenia (uwierzytelniania) mikrozestawu zawiera punkt Gdy zaczynas
korzystaæ z mikrozestawu na stronie 11. Instrukcje dotycz±ce ³±czenia 
mikrozestawu z telefonem zawiera punkt £±czenie uwierzytelnionego 
mikrozestawu z telefonem.

• Funkcja Bluetooth telefonu jest w³±czona (patrz instrukcja obs³ugi telefo

• Mikrozestaw jest w³±czony (patrz punkt W³±czanie i wy³±czanie mikroze
na stronie 11).

• Mikrozestaw znajduje siê nie dalej ni¿ 10 metrów od telefonu.

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

Informacje dotycz±ce u¿ywania mikrozestawu z kilkoma telefonami znajdu
na stronie 20.

■ £±czenie uwierzytelnionego mikrozestawu z telefon
Mikrozestaw jest od³±czony od telefonu na przyk³ad wtedy, gdy wy³±czone j
zasilanie mikrozestawu.

Aby po³±czyæ mikrozestaw z telefonem, nale¿y w³±czyæ zasilanie mikrozesta
lub utworzyæ po³±czenie w menu Bluetooth telefonu.
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Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w³±czenie mikrozestawu powoduje automatyczne 
utworzenie po³±czenia tylko wtedy, gdy telefon jest ustawiony na automatyczne 
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przyjmowanie ¿±dañ po³±czenia Bluetooth. W telefonach Nokia mo¿na to z
zmieniaj±c ustawienia skojarzonych urz±dzeñ w menu Bluetooth.

Wiêcej informacji dotycz±cych od³±czania mikrozestawu od telefonu znajdu
na stronie 19.

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

■ 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.

G³osowe wybieranie numeru mo¿na równie¿ uaktywniæ w telefonie. Szczeg
informacje dotycz±ce g³osowego wybierania numerów zawiera instrukcji ob
telefonu. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ta funkcja jest dostêpna tylko w przypadku 
telefonów z g³osowym wybieraniem numerów.

■ Ponowne wybieranie ostatniego wybranego numer
Gdy nie ma aktywnego po³±czenia, naci¶nij dwa razy klawisz odbierz/zakoñ
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■ Jak odebraæ po³±czenie
Aby odebraæ po³±czenie, naci¶nij klawisz odbierz/zakoñcz. 
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Po³±czenie mo¿na równie¿ odebraæ, korzystaj±c z telefonu w zwyk³y sposób

Gdy przychodzi po³±czenie, d¼wiêk dzwonka wybrany w telefonie s³ychaæ ró
w mikrozestawie.

■ Jak zakoñczyæ po³±czenie
Aby zakoñczyæ aktualnie aktywne po³±czenie, naci¶nij klawisz odbierz/zako
Po³±czenie mo¿na równie¿ zakoñczyæ w zwyk³y sposób, przy u¿yciu telefonu

■ Odrzucanie po³±czenia
Gdy nie chcesz odebraæ po³±czenia, dwa razy krótko naci¶nij klawisz odbier
zakoñcz.

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

■ Regulacja g³o¶no¶ci w s³uchawce
Naci¶nij przycisk zwiêkszania g³o¶no¶ci, aby zwiêkszyæ g³o¶no¶æ albo przyc
zmniejszania g³o¶no¶ci, aby zmniejszyæ g³o¶no¶æ. Aby szybko ustawiæ g³o¶n
naci¶nij i przytrzymaj jeden z tych przycisków.
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■ Prze³±czanie po³±czenia miêdzy telefonem a 
mikrozestawem

ie. Tê 

 

teria.
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Aktywne po³±czenie mo¿na prze³±czyæ z telefonu na mikrozestaw i odwrotn
funkcjê obs³uguj± wszystkie kompatybilne telefony Nokia.

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

• U¿yj odpowiedniej funkcji telefonu.

Aby prze³±czyæ po³±czenie z telefonu na mikrozestaw:

• Naci¶nij i przytrzymaj klawisz odbierz/zakoñcz. LUB:

• U¿yj odpowiedniej funkcji telefonu. 

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

Mikrozestaw mo¿na od³±czyæ w jeden z nastêpuj±cych sposobów:

• Wy³±cz mikrozestaw. LUB:
• Od³±cz mikrozestaw w menu Bluetooth telefonu. LUB:

• Przenie¶ mikrozestaw na odleg³o¶æ wiêksz± ni¿ 10 metrów od telefonu.

Mikrozestaw zostaje od³±czony równie¿ wówczas, gdy wyczerpie siê jego ba
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Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie trzeba usuwaæ skojarzenia, aby od³±czyæ mikrozestaw od 
telefonu. Podczas ponownego ³±czenia skojarzonego mikrozestawu z telefonem 
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nie jest wy¶wietlane pytanie o has³o uwierzytelniaj±ce.

Jak po³±czyæ ponownie mikrozestaw skojarzony z telefonem
Patrz punkt £±czenie uwierzytelnionego mikrozestawu z telefonem na stron

■ U¿ywanie mikrozestawu z kilkoma telefonami
Aby móc u¿yæ mikrozestawu z telefonem, trzeba te dwa urz±dzenia wzajem
skojarzyæ. Mikrozestaw mo¿na skojarzyæ z 8 telefonami, ale po³±czony mo¿e
tylko z jednym telefonem naraz.

U¿ywanie mikrozestawu z kilkoma skojarzonymi telefonam
Telefon jako pierwszy skojarzony z mikrozestawem jest nazywany „telefone
domy¶lnym". Telefon u¿ywany z mikrozestawem jako ostatni jest nazywany
„ostatnio u¿ywanym telefonem".

Je¶li w³±czony mikrozestaw znajdzie siê w odleg³o¶ci do 10 metrów od kilku
skojarzonych 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
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Gdy mikrozestaw nie mo¿e po³±czyæ siê z ¿adnym z tych telefonów, wówczas inne 
telefony mog± go wykryæ w ci±gu nastêpnych 5 minut, co jest sygnalizowane na 
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wska¼niku migaj±cym zielonym ¶wiat³em. Je¿eli w tym czasie nie zostanie 
nawi±zane po³±czenie, to mikrozestaw zostanie automatycznie wy³±czony.

Aby po³±czyæ mikrozestaw ze skojarzonym telefonem, który nie jest ani 
„telefonem domy¶lnym", ani „ostatnio u¿ywanym telefonem", nale¿y utwor
po³±czenie w menu Bluetooth telefonu.

■ Przywracanie ustawieñ mikrozestawu
Mo¿na przywróciæ oryginalne ustawienia mikrozestawu, na przyk³ad po to, 
zmieniæ domy¶lnego u¿ytkownika mikrozestawu. 

Po resetowaniu wszystkie ustawienia mikrozestawu zostaj± wyczyszczone, 
w³±cznie z informacjami dotycz±cymi skojarzeñ.

Aby zresetowaæ mikrozestaw: Naci¶nij i przytrzymaj jednocze¶nie klawisz
wy³±cznika i przycisk zwiêkszania g³o¶no¶ci przez 10 sekund. Po zresetowa
mikrozestaw wydaje dwa krótkie sygna³y d¼wiêkowe, a wska¼nik przez kilka
sekund ¶wieci na przemian w kolorze czerwonym i zielonym.
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4. Informacje o bateriach
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¬ród³em zasilania mikrozestawu jest bateria, któr± mo¿na wielokrotnie ³ado
Nale¿y obchodziæ siê z ni± troskliwie i stale mieæ na uwadze poni¿sze wskaz

£adowanie i roz³adowywanie baterii
• Pamiêtaj, ¿e nowa bateria osi±ga pe³n± wydajno¶æ dopiero po dwóch lub trzech c

³adowania i roz³adowywania! 

• Bateria mo¿e byæ ³adowana i roz³adowywana setki razy, ale w koñcu ulegnie zu¿y
Je¶li czas pracy baterii staje siê zauwa¿alnie krótszy ni¿ normalnie, oznacza to, ¿e 
nale¿y wymieniæ na now±.

• U¿ywaj jedynie baterii zatwierdzonych przez firmê Nokia. Baterie ³aduj jedynie pr
u¿yciu ³adowarek zatwierdzonych przez firmê Nokia. Je¿eli ³adowarka nie jest u¿y
od³±cz j± od ¼ród³a zasilania. Nie pozostawiaj baterii pod³±czonej do ³adowarki na
ni¿ tydzieñ, poniewa¿ prze³adowanie baterii skraca jej ¿ywotno¶æ. Gdy w pe³ni 
na³adowana bateria pozostaje nie u¿ywana, z up³ywem czasu roz³aduje siê samoi

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

• Aby wyd³u¿yæ czas efektywnej pracy baterii NiMh, nale¿y j± od czasu do czasu 
roz³adowaæ. Mo¿na to zrobiæ przez pozostawienie mikrozestawu w³±czonego do 
momentu jego automatycznego wy³±czenia. Nie próbuj roz³adowywaæ baterii w 
jakikolwiek inny sposób.

• Bateria powinna byæ u¿ywana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

• Nigdy nie u¿ywaj niesprawnej ³adowarki lub baterii.
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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 
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 ich 
owych 
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siê zawsze trzymaæ bateriê w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Mikro
z przegrzan± lub nadmiernie och³odzon± bateri± mo¿e przez chwilê nie dzia³aæ, n
gdy bateria jest w pe³ni na³adowana.

Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska w temperaturach poni¿ej zera.

• Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia!

Zu¿yte baterie nale¿y obowi±zkowo przekazaæ do recyklingu lub pozbyæ siê
zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii do miejskich czy dom
pojemników na ¶mieci.
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Eksploatacja i konserwacja mikrozestawu
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Ten mikrozestaw nale¿y do szczytowych osi±gniêæ nowoczesnej techniki i wymaga 
umiejêtnego pos³ugiwania siê nim. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek zapewni 
spe³nienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjn± pracê urz±dzeni
wiele lat. 

• Wszystkie akcesoria przechowuj 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 b
podzespo³ów elektronicznych, mo¿e spowodowaæ odkszta³cenia, a nawet stopien
elementów plastykowych.

• 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 uszkodzenia 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¶li stwierdzisz usterki w dzia³aniu mikrozestawu, dostarcz go do najbli¿szego 
autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwi±zaniu problemu i w ewentualnej 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

naprawie.


