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Przez po³±czony z kompatybilnym telefonem komórkowym zestaw s³uchaw
Nokia Bluetooth BH-501 mo¿na odbieraæ i nawi±zywaæ po³±czenia, a tak¿e
s³uchaæ muzyki z kompatybilnego odtwarzacza. Nie jest przy tym istotne, cz
odtwarzacz muzyki jest integraln± czê¶ci± telefonu, czy zupe³nie niezale¿ny
urz±dzeniem audio. 

Przed u¿yciem zestawu s³uchawkowego nale¿y uwa¿nie przeczytaæ niniejsz
instrukcjê obs³ugi. Nale¿y równie¿ zapoznaæ siê z instrukcj± obs³ugi telefon
której omówione s± wa¿ne zagadnienia bezpieczeñstwa zwi±zane z 
u¿ytkowaniem i konserwacj± urz±dzenia. Zestaw s³uchawkowy nale¿y 
przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Zestaw s³uchawkowy mo¿na po³±czyæ z kompatybilnym telefonem komórko
lub z wyposa¿onym w modu³ Bluetooth odtwarzaczem muzyki. Technologia
Bluetooth pozwala ³±czyæ ze sob± kompatybilne urz±dzenia komunikacyjne
u¿ycia kabli. Odleg³o¶æ miêdzy ³±czonymi przez Bluetooth urz±dzeniami nie
byæ jednak wiêksza ni¿ 10 metrów. ¦ciany lub znajduj±ce siê w s±siedztwie 
urz±dzenia elektroniczne mog± zak³ócaæ po³±czenia Bluetooth.

Zestaw s³uchawkowy jest zgodny ze specyfikacj± Bluetooth 1.2 i obs³uguje 
nastêpuj±ce profile: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0 oraz Advance



6

Audio Distribution Profile 1.0. O kompatybilno¶ci zestawu s³uchawkowego z 
innymi urz±dzeniami dowiesz siê od producentów tych urz±dzeñ.

nione. 
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Korzystanie z technologii Bluetooth mo¿e byæ w niektórych miejscach zabro
Skonsultuj siê w tej sprawie z lokalnymi w³adzami lub z us³ugodawc±.



7

2. Pierwsze kroki
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Zestaw s³uchawkowy sk³ada siê z nastêpuj±cych elementów:

• Klawisz „ciszej” (1)

• Klawisz „g³o¶niej” (2)

• Z³±cze ³adowarki (3)

• Wska¼nik ¶wietlny (4)

• Mikrofon (5)

• Klawisz wielofunkcyjny (6)

Przed u¿yciem zestawu s³uchawkowego musisz 
na³adowaæ jego bateriê i powi±zaæ go z 
kompatybilnym telefonem. Je¶li telefon nie ma funkcji odtwarzania muzyki
zestaw s³uchawkowy powi±¿ równie¿ z odtwarzaczem muzyki.

Uwaga: niektóre czê¶ci zestawu s³uchawkowego s± namagnesowane. Zesta
s³uchawkowy mo¿e przyci±gaæ metalowe przedmioty. W pobli¿u zestawu n
nale¿y trzymaæ kart kredytowych ani innych magnetycznych no¶ników dan
poniewa¿ zapisane na nich informacje mog± zostaæ skasowane.

■ £adowarki
Przed u¿yciem ³adowarki sprawd¼ nazwê i numer jej modelu. Do ³adowania zestawu 
s³uchawkowego s³u¿± ³adowarki AC-3, AC-4 i DC-4.
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Ostrze¿enie: Korzystaj wy³±cznie z ³adowarek zatwierdzonych przez firmê Nokia 
do u¿ytku z tym w³a¶nie akcesorium. Stosowanie akcesoriów innego typu 

±czaj±c 
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uniewa¿ni gwarancjê, a mo¿e byæ nawet niebezpieczne.

O dostêpno¶ci zatwierdzonych do u¿ytku akcesoriów dowiesz siê od sprzedawcy. Od³
przewód któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkê — nie za przewód.

■ £adowanie baterii
Zestaw s³uchawkowy ma wewn±trz ³adowaln± bateriê, której nie mo¿na 
wymieniaæ ani nawet wyjmowaæ. Nie próbuj wyjmowaæ baterii z zestawu 
s³uchawkowego, bo grozi to jego uszkodzeniem.

1. £adowarkê pod³±cz do gniazdka sieci elektrycznej. 

2. Pod³±cz ³adowarkê do zestawu s³uchawkowego.

Podczas ³adowania wska¼nik ¶wieci na czerwono. 
Je¶li tak nie jest, sprawd¼ pod³±czenie ³adowarki. 
Je¶li ³adowanie siê nie zacznie, od³±cz ³adowarkê, 
pod³±cz j± ponownie i spróbuj jeszcze raz.

Na³adowanie roz³adowanej baterii mo¿e zaj±æ do 
4 godzin. Gdy bateria bêdzie ju¿ w pe³ni 
na³adowana, wska¼nik zacznie ¶wieciæ na 
niebiesko.

3. Wtedy od³±cz ³adowarkê od zestawu s³uchawkowego i od gniazdka sieci
elektrycznej.
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W pe³ni na³adowana bateria wystarcza na ok. 11 godzin rozmów lub s³uchania 
muzyki, a do 150 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowo¶ci. Czasy te 
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zale¿± jednak od modelu telefonu i rodzaju kompatybilnych urz±dzeñ Bluet
od wybranych ustawieñ, od intensywno¶ci u¿ytkowania i warunków otocze

Gdy bateria bêdzie ju¿ bliska wyczerpania, wska¼nik zacznie pulsowaæ czerw
¶wiat³em i co minutê s³ychaæ bêdzie krótki d¼wiêk. Bateriê trzeba wtedy 
na³adowaæ.

■ W³±czanie i wy³±czanie zestawu s³uchawkowego
Aby w³±czyæ zestaw s³uchawkowy, naci¶nij klawisz wielofunkcyjny i przytrz
go do chwili, gdy us³yszysz krótki d¼wiêk i zobaczysz pulsuj±ce niebieskie ¶w
wska¼nika. Chc±c po³±czyæ zestaw z powi±zanym telefonem lub ostatnio 
u¿ywanym odtwarzaczem muzyki, naci¶nij klawisz wielofunkcyjny. Wiêcej o
przeczytasz w punkcie Ponowne pod³±czanie zestawu s³uchawkowego, str.

Aby zestaw s³uchawkowy wy³±czyæ, naci¶nij klawisz wielofunkcyjny i przytr
go do chwili, gdy us³yszysz d³ugi sygna³ d¼wiêkowy. 

■ Powi±zanie zestawu s³uchawkowego

Powi±zanie zestawu z telefonem wyposa¿onym w odtwarza
muzyki
Je¶li telefon ma kompatybiln± funkcjê odtwarzania muzyki, to zestawu 
s³uchawkowego mo¿na u¿ywaæ nie tylko do nawi±zywania i odbioru po³±cz
równie¿ do s³uchania muzyki.
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1. W³±cz telefon.

2. Sprawd¼, czy zestaw s³uchawkowy jest wy³±czony. Je¶li jest w³±czony, wy³±cz 
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go.

3. Naci¶nij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go do chwili, gdy wska¼nik
¶wietlny zacznie pulsowaæ na przemian ¶wiat³em niebieskim i czerwony

4. W telefonie uaktywnij funkcjê Bluetooth i ustaw telefon na wyszukiwan
urz±dzeñ Bluetooth. O tym, jak to zrobiæ, przeczytasz w instrukcji obs³ug
telefonu.

5. Z listy znalezionych urz±dzeñ wybierz zestaw s³uchawkowy Nokia BH-5

6. Telefon za¿±da wtedy podania has³a Bluetooth. Wprowad¼ w telefonie to
(0000). W niektórych telefonach po³±czenie Bluetooth z zestawem mo¿
nawi±zaæ dopiero po powi±zaniu obu urz±dzeñ. Zestaw s³uchawkowy z 
telefonem wystarczy powi±zaæ tylko raz.

Je¶li powi±zanie zakoñczy siê powodzeniem i zestaw bêdzie po³±czony 
z telefonem, wska¼nik na zestawie zacznie wolno pulsowaæ ¶wiat³em niebie

Powi±zanie z telefonem i odtwarzaczem muzyki
Je¶li telefon nie ma funkcji odtwarzania muzyki, zestaw s³uchawkowy mo¿n
powi±zaæ z telefonem i osobno z kompatybilnym odtwarzaczem muzyki. Gd
powi±¿esz i po³±czysz zestaw s³uchawkowy z telefonem, wykonaj nastêpuj±
czynno¶ci:

1. Wy³±cz zestaw s³uchawkowy.

2. W³±cz odtwarzacz muzyki.
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3. Naci¶nij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go do chwili, gdy wska¼nik 
¶wietlny zacznie pulsowaæ na przemian ¶wiat³em niebieskim i czerwonym.
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4. Powi±¿ odtwarzacz muzyczny, korzystaj±c z jego instrukcji obs³ugi. Gdy 
odtwarzacz zapyta o urz±dzenie do powi±zania, z listy urz±dzeñ wybierz
BH-501. Je¶li pojawi siê ¿±danie podania has³a Bluetooth, wprowad¼ 
w odtwarzaczu muzyki 0000.

Je¶li odtwarzacz muzyki nie ma klawiatury, wtedy domy¶lnie mo¿e wybr
0000 jako has³o Bluetooth. Je¶li tak siê nie stanie, wtedy zajrzyj do instru
obs³ugi odtwarzacza i dowiedz siê, jak zmieniæ domy¶lne has³o Bluetooth
0000.

Je¶li powi±zanie zakoñczy siê powodzeniem, a zestaw s³uchawkowy zostan
po³±czony z odtwarzaczem muzyki, wówczas wska¼nik na zestawie zacznie 
pulsowaæ ¶wiat³em niebieskim. Aby po³±czyæ zestaw równie¿ z telefonem, n
to po³±czenie z telefonu w sposób opisany w instrukcji jego obs³ugi.

Od³±czanie zestawu s³uchawkowego
Aby od³±czyæ zestaw s³uchawkowy od telefonu lub odtwarzacza, wy³±cz ten
zestaw i postêpuj zgodnie ze wskazówkami, które znajdziesz w instrukcji ob
telefonu lub odtwarzacza muzyki. Nie trzeba anulowaæ ¿adnych powi±zañ, 
zestaw s³uchawkowy od³±czyæ.

Ponowne pod³±czanie zestawu s³uchawkowego
Zestaw s³uchawkowy mo¿e byæ powi±zany nawet z dziesiêcioma telefonam
odtwarzaczami muzyki, ale po³±czony mo¿e byæ tylko z jednym z takich urz
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Aby po³±czyæ zestaw z powi±zanym telefonem lub ostatnio u¿ywanym 
odtwarzaczem muzyki, w³±cz zestaw i naci¶nij klawisz wielofunkcyjny. O tym jak 

ia 
u.
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po³±czyæ ten zestaw z innym powi±zanym telefonem lub odtwarzaczem, 
przeczytasz w instrukcji obs³ugi danego urz±dzenia.

Je¶li masz telefon firmy Nokia, mo¿esz go tak ustawiæ, ¿eby po w³±czeniu 
automatycznie ³±czy³ siê z w³±czonym zestawem s³uchawkowym. Ustawien
powi±zanego urz±dzenia mo¿esz zmieniæ w menu Bluetooth takiego telefon
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3. Podstawy u¿ytkowania
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■ Zak³adanie zestawu s³uchawkowego 
Przesuñ pa³±k zestawu na ty³ g³owy. Zestaw s³uchawkowy 
za³ó¿ tak, aby nak³adki s³uchawek dobrze przylega³y do 
uszu.

Ostrze¿enie: gdy korzystasz z zestawu, d¼wiêki z 
otoczenia mog± byæ do¶æ mocno przyt³umione. Nie u¿ywaj zestawu 
s³uchawkowego, je¶li mo¿e to zagra¿aæ Twojemu bezpieczeñstwu. 

■ Regulacja g³o¶no¶ci
Naci¶nij klawisz „g³o¶niej” lub „ciszej”, aby odpowiednio zwiêkszyæ lub zmni
g³o¶no¶æ d¼wiêków podczas rozmowy telefonicznej lub w czasie s³uchania 
muzyki.

■ Obs³uga po³±czeñ
Aby nawi±zaæ po³±czenie, kiedy zestaw jest po³±czony z telefonem, u¿yj tele
tak jak zawsze.

Je¿eli telefon ma funkcjê ponownego wybierania numeru, naci¶nij dwa razy
krótko klawisz wielofunkcyjny, w czasie gdy ¿adne po³±czenie nie jest aktyw
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Je¶li telefon ma funkcjê g³osowego wybierania numerów, naci¶nij klawisz 
wielofunkcyjny, w czasie gdy ¿adne po³±czenie nie jest aktywne, i postêpuj 
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zgodnie ze wskazówkami, które znajdziesz w instrukcji obs³ugi telefonu.

Aby odebraæ po³±czenie, naci¶nij klawisz wielofunkcyjny lub u¿yj do tego kla
telefonu. Aby odrzuciæ po³±czenie, naci¶nij jeden z klawiszy regulacji g³o¶no
przytrzymaj go, a¿ us³yszysz dwa krótkie d¼wiêki.

Aby zakoñczyæ po³±czenie, naci¶nij klawisz wielofunkcyjny lub u¿yj do tego 
klawiszy telefonu.

Aby prze³±czyæ rozmowê z zestawu s³uchawkowego na telefon, naci¶nij 
i przytrzymaj jeden z klawiszy regulacji g³o¶no¶ci. Aby z powrotem prze³±cz
rozmowê z telefonu na zestaw s³uchawkowy, naci¶nij klawisz wielofunkcyjn
u¿yj odpowiedniej funkcji telefonu.

■ S³uchanie muzyki
Aby s³uchaæ muzyki, zestaw s³uchawkowy trzeba po³±czyæ z telefonem 
wyposa¿onym w kompatybiln± funkcjê odtwarzania muzyki lub z niezale¿n
telefonu, osobnym odtwarzaczem muzyki. 

Gdy zestaw s³uchawkowy jest po³±czony z telefonem, ale nie jest po³±czony
odtwarzaczem muzyki, wtedy zestawu mo¿na u¿ywaæ tylko do odbioru i 
nawi±zywania po³±czeñ (je¶li telefon nie ma funkcji odtwarzania muzyki).

Dostêpne funkcje muzyczne zale¿± od odtwarzacza muzyki.

Gdy w czasie s³uchania muzyki odbierzesz lub nawi±¿esz po³±czenie, muzyk
zamilknie do chwili zakoñczenia po³±czenia.
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Do w³±czenia muzyki i sterowania jej odtwarzaniem s³u¿± klawisze na 
odtwarzaczu muzyki. O tym, jak u¿ywaæ tych klawiszy, przeczytasz w instrukcji 

e 

y, po 
¼nik 
 
a 

ii 
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obs³ugi odtwarzacza muzyki.

Ostrze¿enie: s³uchaj muzyki na umiarkowanym poziomie g³o¶no¶ci. D³u¿sz
s³uchanie bardzo g³o¶nej muzyki mo¿e spowodowaæ uszkodzenie s³uchu.

■ Anulowanie ustawieñ
Aby anulowaæ ustawienia powi±zañ i g³o¶no¶ci, wy³±cz zestaw s³uchawkow
czym naci¶nij jeden z klawiszy regulacji g³o¶no¶ci i przytrzymaj go, a¿ wska
zacznie pulsowaæ na przemian ¶wiat³em niebieskim i czerwonym. Nastêpnie
naci¶nij klawisz regulacji g³o¶no¶ci i przytrzymaj do chwili, gdy us³yszysz dw
krótkie d¼wiêki. W dalszej kolejno¶ci w³±cz na kilka sekund ³adowanie bater
zestawu.
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4. Informacje o bateriach
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Zród³em zasilania urz±dzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ³adowania
Bateria mo¿e byæ ³adowana i roz³adowywana setki razy, ale w koñcu ulegnie zu¿yciu. 
³aduj wy³±cznie za pomoc± ³adowarek zatwierdzonych przez firmê Nokia i przeznaczo
dla tego urz±dzenia.

Je¶li ³adowarka nie jest u¿ywana, od³±cz j± od urz±dzenia i gniazdka sieciowego. Nie 
pozostawiaj urz±dzenia pod³±czonego do ³adowarki, poniewa¿ prze³adowanie skraca
¿ywotno¶æ baterii. Je¶li na³adowana do pe³na bateria nie bêdzie u¿ywana, z up³ywem
roz³aduje siê samoistnie.

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

Pozostawianie urz±dzenia w gor±cych lub zimnych miejscach, takich jak zamkniêty 
samochód latem lub zim±, spowoduje zmniejszenie jej pojemno¶ci i skrócenie ¿ywotn
Staraj siê zawsze przechowywaæ bateriê w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77
Urz±dzenie z przegrzan± lub nadmiernie och³odzon± bateri± mo¿e przez chwilê nie d
nawet gdy bateria jest w pe³ni na³adowana. Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska 
temperaturach znacznie poni¿ej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, poniewa¿ mog± one eksplodowaæ. Uszkodzone ba
mog± samoczynnie eksplodowaæ. Zu¿ytych baterii nale¿y pozbywaæ siê zgodnie z lok
obowi±zuj±cymi przepisami. O ile to tylko mo¿liwe, nale¿y je oddaæ do recyklingu. Nie
wyrzucaj baterii do domowych pojemników na ¶mieci.
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Eksploatacja i konserwacja
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To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstrukcj± i jako¶ci± wykonania, dlateg
wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ
wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

• Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

• 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
W przypadku zawilgocenia urz±dzenia pozostaw je do ca³kowitego wyschniêcia.

• Nie próbuj wyjmowaæ baterii z tego urz±dzenia. Nokia zaleca zg³oszenie siê do 
najbli¿szego autoryzowanego serwisu w celu wymiany baterii.

• 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 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
delikatnych mechanizmów.

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, rozpuszczalników ani 
detergentów.
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• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ jego ruchome czê¶ci i uniemo¿liwiæ 
prawid³owe dzia³anie.
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• Z ³adowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniêtych.

Wszystkie powy¿sze wskazówki dotycz± w równej mierze urz±dzenia, baterii, ³adowa
ka¿dego innego akcesorium. Je¶li jakie¶ urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do
naprawy w najbli¿szym serwisie.


