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POLSKI
DEKLARACJA ZGODNO¦CI
NOKIA CORPORATION niniejszym o¶wiadcza, 
¿e produkt HS-101W jest zgodny 
z zasadniczymi wymaganiami oraz 
pozosta³ymi stosownymi postanowieniami 
Dyrektywy 1999/5/WE. Kopiê „Deklaracji 
zgodno¶ci” mo¿na znale¼æ pod adresem 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.
Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia 
Original Accessories s± znakami towarowymi 
lub zastrze¿onymi znakami towarowymi 
firmy Nokia Corporation. Sygna³ d¼wiêkowy 
o nazwie Nokia tune jest znakiem 
towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy 
produktów i firm wymienione w niniejszym 
dokumencie mog± byæ znakami towarowymi 
lub nazwami handlowymi ich w³a¶cicieli.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz 
przechowywanie kopii czê¶ci lub ca³o¶ci 
tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez 
wyra¿onej uprzednio na pi¶mie zgody firmy 
Nokia jest zabronione. 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.
Bluetooth jest zastrze¿onym znakiem 
towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
W maksymalnym dopuszczalnym przez 
obowi±zuj±ce prawo zakresie firma Nokia 
ani ¿aden z jej licencjodawców w ¿adnym 
wypadku nie ponosi odpowiedzialno¶ci 
za jak±kolwiek utratê danych lub zysków 
ani za ¿adne szczególne, przypadkowe, 
wtórne lub po¶rednie szkody powsta³e 
w dowolny sposób.
Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona 
jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela siê 
jakichkolwiek gwarancji, zarówno 
wyra¼nych jak i dorozumianych 
w odniesieniu do rzetelno¶ci, wiarygodno¶ci 
lub tre¶ci niniejszego dokumentu, w³±czaj±c 
w to, lecz nie ograniczaj±c tego do 
jakichkolwiek dorozumianych gwarancji 
u¿yteczno¶ci handlowej lub przydatno¶ci 
do okre¶lonego celu, chyba ¿e takowe 
wymagane s± przez obowi±zuj±ce przepisy 
prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo 
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do dokonywania zmian w tym dokumencie 
lub wycofania go w dowolnym czasie bez 
uprzedniego powiadomienia.
Dostêpno¶æ niektórych produktów mo¿e siê 
ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. Szczegó³owe 
informacje mo¿na uzyskaæ od sprzedawcy 

produktów firmy Nokia. To urz±dzenie 
mo¿e zawieraæ towary, technologie 
i oprogramowanie podlegaj±ce przepisom 
eksportowym USA i innych krajów. 
Odstêpstwa od tych przepisów s± 
zabronione.

Wprowadzenie
Za pomoc± s³uchawki Bluetooth Nokia 
BH-904 po³±czonej ze zgodnym 
urz±dzeniem mobilnym mo¿na 
nawi±zywaæ i odbieraæ po³±czenia 
bez zajmowania r±k. S³uchawka jest 
wyposa¿ona w wysiêgnik suwakowy, 
który umo¿liwia prowadzenie rozmów 
przyciszonym g³osem lub w g³o¶nym 
otoczeniu. Funkcja eliminacji ha³asu 
jest przydatna podczas rozmów, gdy 
wokó³ panuje ha³as.
Przed u¿yciem s³uchawki nale¿y 
dok³adnie przeczytaæ tê instrukcjê 
obs³ugi. Nale¿y te¿ przeczytaæ 

instrukcjê obs³ugi urz±dzenia, 
z którym bêdzie po³±czona s³uchawka.
Ten produkt mo¿e zawieraæ drobne 
czê¶ci. Nale¿y je przechowywaæ 
w miejscach niedostêpnych dla 
ma³ych dzieci.

Uwaga: Pokrycie powierzchni 
tego urz±dzenia nie zawiera 
niklu. Metalowe czê¶ci tej 

obudowy s± ze stali nierdzewnej.

£±czno¶æ bezprzewodowa 
Bluetooth
Technologia bezprzewodowa 
Bluetooth umo¿liwia ³±czenie 
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zgodnych urz±dzeñ bez u¿ycia kabli. 
S³uchawka i drugie urz±dzenie nie 
musz± znajdowaæ siê w bezpo¶redniej 
blisko¶ci, ale maksymalna odleg³o¶æ, 
w jakiej powinny siê od siebie 
znajdowaæ, nie mo¿e byæ wiêksza 
ni¿ 10 metrów. Po³±czenie mo¿e byæ 
zak³ócane przez przeszkody, takie jak 

¶ciany lub inne urz±dzenia 
elektroniczne.
S³uchawka ta spe³nia wymagania 
specyfikacji Bluetooth 2.1 + EDR 
i umo¿liwia korzystanie z dwóch 
profilów: Headset 1.1 i Hands-Free 
1.5. Informacje o zgodno¶ci tego 
urz±dzenia z innymi urz±dzeniami 
uzyskasz od ich producentów.

Szybki start
S³uchawka sk³ada siê z nastêpuj±cych 
czê¶ci przedstawionych na stronie 
tytu³owej: klawisza g³o¶no¶ci (1), 
wysiêgnika (2), wk³adki dousznej (3), 
diody wska¼nika (4), klawisza 
wy³±cznika (5), z³±cza ³adowarki (6), 
klawisza wyciszania (7), klawisza 
odbierania/koñczenia po³±czeñ (8) 
i mikrofonu (9).

Przed u¿yciem s³uchawki nale¿y 
na³adowaæ bateriê i powi±zaæ 
s³uchawkê ze zgodnym urz±dzeniem.
Niektóre czê¶ci urz±dzenia s± 
namagnesowane. Urz±dzenie mo¿e 
przyci±gaæ przedmioty metalowe. 
Nie trzymaj w pobli¿u urz±dzenia kart 
kredytowych ani innych magnetycznych 
no¶ników danych, poniewa¿ zapisane na 
nich informacje mog± zostaæ skasowane.
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£adowanie baterii
Przed rozpoczêciem ³adowania baterii 
nale¿y uwa¿nie przeczytaæ 
„Wzmianka o bateriach 
i ³adowarkach”.

Ostrze¿enie: U¿ywaj tylko 
³adowarek zatwierdzonych 
przez firmê Nokia do u¿ytku 

z danym modelem urz±dzenia. U¿ycie 
akcesoriów innego typu mo¿e 
uniewa¿niæ jakiekolwiek zatwierdzenie 
do u¿ytku lub gwarancjê na urz±dzenie 
i mo¿e byæ niebezpieczne. U¿ycie 
niezatwierdzonych do u¿ytku ³adowarek 
mo¿e wi±zaæ siê z ryzykiem po¿aru, 
eksplozji lub powstania innego 
zagro¿enia.

Od³±czaj±c przewód zasilania 
któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj 
i ci±gnij za wtyczkê — nie za przewód.

1. Pod³±cz ³adowarkê do gniazdka 
sieci elektrycznej.

2. Podnie¶ os³onê z³±cza ³adowarki 
i pod³±cz do niego kabel ³adowarki 

(10). Podczas ³adowania dioda 
wska¼nika ¶wieci na czerwono.
£adowanie baterii do pe³na 
³adowark± AC-6 mo¿e zaj±æ 
do 35 minut. £adowanie baterii 
³adowark± AC-6 przez 15 minut 
zapewnia czas rozmów wynosz±cy 
do 5 godzin.

3. Gdy bateria bêdzie w pe³ni 
na³adowana, dioda wska¼nika 
bêdzie ¶wieciæ na zielono. Od³±cz 
³adowarkê najpierw od s³uchawki, 
a potem od gniazdka sieci 
elektrycznej. Zamknij os³onê 
z³±cza ³adowarki.

Do ³adowania s³uchawki zgodn± 
³adowark± Nokia, której wtyczka ma 
¶rednicê 2 mm lub 3,5 mm, u¿ywaj 
adaptera do ³adowarek Nokia 
CA-146C (sprzedawanego osobno).
Aby na³adowaæ bateriê przez port USB 
zgodnego komputera, pod³±cz jeden 
koniec kabla po³±czeniowego Nokia 
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CA-101 (sprzedawanego osobno) 
do z³±cza ³adowarki, a drugi do 
portu USB.
W pe³ni na³adowana bateria zapewnia 
8 godzin rozmów lub 160 godzin 
w trybie gotowo¶ci.
Aby sprawdziæ poziom na³adowania 
baterii, kiedy s³uchawka nie jest 
pod³±czona do ³adowarki, naci¶nij 
klawisz wy³±cznika w³±czonej 
s³uchawki. Je¶li dioda wska¼nika 
¶wieci na zielono, poziom 
na³adowania jest wystarczaj±cy. ̄ ó³te 
¶wiat³o diody informuje, ¿e wkrótce 
trzeba bêdzie bateriê do³adowaæ. 
Je¶li ¶wiat³o jest czerwone, trzeba 
ponownie na³adowaæ bateriê.
Kiedy poziom na³adowania baterii jest 
niski, s³uchawka co 5 minut wydaje 
d¼wiêk, a dioda wska¼nika miga 
czerwonym ¶wiat³em.

W³±czanie i wy³±czanie
Aby w³±czyæ, naci¶nij i przytrzymaj 
klawisz wy³±cznika przez oko³o 
2 sekundy. S³uchawka wyda d¼wiêk, 
a wska¼nik za¶wieci na zielono. 
S³uchawka próbuje nawi±zaæ ³±czno¶æ 
z jednym lub dwoma urz±dzeniami, 
z którymi by³a ostatnio po³±czona. 
Gdy s³uchawka bêdzie ju¿ po³±czona 
z urz±dzeniem i gotowa do u¿ytku, 
zacznie wolno migaæ niebieska dioda 
wska¼nika. Je¿eli s³uchawka nie by³a 
wcze¶niej powi±zana z jakim¶ 
urz±dzeniem, prze³±czy siê 
automatycznie do trybu powi±zania.
Aby wy³±czyæ, naci¶nij i przytrzymaj 
klawisz wy³±cznika przez oko³o 
2 sekundy. S³uchawka wyda d¼wiêk, 
a wska¼nik za¶wieci na czerwono. 
Je¶li s³uchawka nie zostanie 
po³±czona z urz±dzeniem w ci±gu 
oko³o 30 minut, wy³±czy siê ona 
automatycznie.
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Parowanie i ³±czenie s³uchawki
Przed u¿yciem s³uchawki trzeba j± 
powi±zaæ i po³±czyæ ze zgodnym 
urz±dzeniem.
S³uchawkê mo¿na powi±zaæ nawet 
z o¶mioma urz±dzeniami, ale 
jednocze¶nie po³±czyæ najwy¿ej 
z dwoma.
1. Upewnij siê, ¿e urz±dzenie mobilne 

jest w³±czone, a s³uchawka — 
wy³±czona.

2. Je¿eli s³uchawka nie by³a 
poprzednio powi±zana z jakim¶ 
urz±dzeniem, w³±cz j±. S³uchawka 
prze³±czy siê na tryb powi±zania, 
a niebieska dioda wska¼nika 
zacznie szybko migaæ.
Aby powi±zaæ s³uchawkê, je¿eli 
wcze¶niej zosta³a powi±zana 
z jakim¶ urz±dzeniem, wy³±cz j±, 
po czym naci¶nij i przytrzymaj 
klawisz wy³±cznika przez oko³o 

5 sekund, a¿ niebieska dioda 
wska¼nika zacznie szybko migaæ.

3. Uaktywnij funkcjê Bluetooth 
w urz±dzeniu mobilnym i ustaw 
je na wyszukiwanie urz±dzeñ 
Bluetooth. Szczegó³y znajdziesz 
w instrukcji obs³ugi urz±dzenia.

4. Wybierz odpowiedni± s³uchawkê 
z listy wykrytych urz±dzeñ.

5. Je¶li to konieczne, wpisz kod 0000, 
aby sparowaæ i po³±czyæ s³uchawkê 
z urz±dzeniem.
W przypadku niektórych urz±dzeñ 
po³±czenia nale¿y dokonaæ osobno 
po powi±zaniu.

Gdy s³uchawka bêdzie ju¿ po³±czona 
z co najmniej jednym urz±dzeniem 
i gotowa do u¿ytku, zacznie wolno 
migaæ niebieska dioda wska¼nika.
Aby rêcznie po³±czyæ s³uchawkê 
z jednym lub dwoma u¿ywanymi 
ostatnio urz±dzeniami, naci¶nij 
i przytrzymaj przez oko³o 2 sekundy 
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klawisz odbierania/koñczenia 
po³±czeñ (gdy ¿adne urz±dzenie nie 
jest pod³±czone) lub ustanów 
po³±czenie w menu Bluetooth 
¿±danego urz±dzenia. Je¶li masz jedno 
urz±dzenie pod³±czone do s³uchawki 
i chcesz pod³±czyæ drugie, ustanów to 

po³±czenie w menu Bluetooth 
swojego urz±dzenia.
Mo¿na skonfigurowaæ urz±dzenie tak, 
aby s³uchawka automatycznie 
nawi±zywa³a z nim po³±czenie. 
Aby w³±czyæ tê funkcjê w urz±dzeniu 
Nokia, w menu Bluetooth zmieñ 
ustawienia sparowanego urz±dzenia.

U¿ytkowanie podstawowe

Wymiana wk³adki dousznej
S³uchawka mo¿e byæ sprzedawana 
z wk³adkami dousznymi o ró¿nych 
rozmiarach. Wybierz wk³adkê, która 
pasuje najlepiej i jest najwygodniejsza 
do noszenia w uchu.
Aby wymieniæ wk³adkê, zdejmij tê, 
która znajduje siê na czê¶ci dousznej 
s³uchawki (11) i wci¶nij now± na jej 
miejsce (12).

Umieszczanie s³uchawki 
na uchu
Przy³ó¿ s³uchawkê do ucha, ustaw j± 
w wygodnym po³o¿eniu i przesuñ 
w dó³ (13). Delikatnie wsuñ wk³adkê 
do ucha. Skieruj s³uchawkê 
w stronê ust.

Wysiêgnik
Wysiêgnik suwakowy pozwala 
ustawiæ mikrofon bli¿ej ust i uzyskaæ 
w ten sposób lepsz± jako¶æ d¼wiêku, 
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dziêki czemu mo¿na mówiæ ciszej 
lub rozmawiaæ nawet w ha³a¶liwym 
otoczeniu. Wysiêgnika mo¿na te¿ 
u¿ywaæ do odbierania i koñczenia 
po³±czeñ.
Wysiêgnik nale¿y delikatnie wysuwaæ 
w stronê ust (14), a nastêpnie wsuwaæ 
go z powrotem (15).

Regulacja g³o¶no¶ci
Si³a g³osu w s³uchawce automatycznie 
dostosowuje siê do poziomu ha³asu 
w otoczeniu. Aby wyregulowaæ 
g³o¶no¶æ rêcznie, przesuñ klawisz 
g³o¶no¶ci w górê lub w dó³. Aby szybko 
wyregulowaæ g³o¶no¶æ, przesuñ 
i przytrzymaj ten klawisz.
Wybrany poziom g³o¶no¶ci zostanie 
zapisany w odniesieniu do urz±dzenia, 
którego aktualnie u¿ywasz ze 
s³uchawk±.

Po³±czenia
Aby nawi±zaæ po³±czenie, gdy 
s³uchawka jest pod³±czona do 
urz±dzenia mobilnego, u¿yj go 
jak zwykle.
Aby po³±czyæ siê z ostatnio 
wybieranym numerem (je¶li 
urz±dzenie mobilne obs³uguje tê 
funkcjê przy u¿yciu s³uchawki), 
dwukrotnie naci¶nij klawisz 
odbierania/koñczenia po³±czeñ, gdy 
¿adne po³±czenie nie jest aktywne.
Aby uaktywniæ g³osowe wybieranie 
numerów (je¶li urz±dzenie mobilne 
udostêpnia tê funkcjê przy u¿yciu 
s³uchawki), naci¶nij klawisz 
odbierania/koñczenia po³±czeñ 
i przytrzymaj go przez oko³o 
2 sekundy, gdy ¿adne po³±czenie nie 
jest aktywne. Postêpuj zgodnie ze 
wskazówkami w instrukcji obs³ugi 
urz±dzenia mobilnego.
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Aby odebraæ po³±czenie, ca³kowicie 
wysuñ wysiêgnik w stronê ust lub 
naci¶nij klawisz odbierania/koñczenia 
po³±czeñ. (Eliminacja ha³asu jest 
w³±czana po ca³kowitym wysuniêciu 
wysiêgnika w dó³). Aby odrzuciæ 
po³±czenie, naci¶nij dwukrotnie 
klawisz odbierania/koñczenia 
po³±czeñ.
Aby zakoñczyæ po³±czenie, ca³kowicie 
wsuñ wysiêgnik lub naci¶nij klawisz 
odbierania/koñczenia po³±czeñ.
Aby wy³±czyæ mikrofon, przesuñ 
klawisz wyciszania w stronê ust. Aby 
w³±czyæ mikrofon, przesuñ klawisz 
wyciszania w przeciwnym kierunku. 
S³uchawka sygnalizuje w³±czanie 
i wy³±czanie mikrofonu dwoma 
krótkimi d¼wiêkami.
Aby prze³±czyæ rozmowê ze s³uchawki 
na zgodne pod³±czone urz±dzenie lub 
odwrotnie, naci¶nij i przez 2 sekundy 

przytrzymaj klawisz odbierania/
koñczenia po³±czeñ.

Zezwalanie na po³±czenie 
z dwoma urz±dzeniami
Do s³uchawki mo¿na pod³±czyæ 
jednocze¶nie dwa urz±dzenia.
S³uchawka mo¿e byæ domy¶lnie 
po³±czona tylko z jednym 
urz±dzeniem. Aby zezwoliæ na 
po³±czenie s³uchawki z dwoma 
urz±dzeniami jednocze¶nie, najpierw 
j± wy³±cz, a nastêpnie naci¶nij 
i przytrzymaj przez oko³o 5 sekund 
klawisz wy³±cznika, przesuwaj±c 
równocze¶nie klawisz g³o¶no¶ci 
w górê i przytrzymuj±c go. Niebieska 
dioda wska¼nika zamiga dwukrotnie.
Aby zezwoliæ na po³±czenie s³uchawki 
z jednym urz±dzeniem, najpierw 
j± wy³±cz, a nastêpnie naci¶nij 
i przytrzymaj przez oko³o 5 sekund 
klawisz wy³±cznika, przesuwaj±c 
równocze¶nie klawisz g³o¶no¶ci w dó³ 
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i przytrzymuj±c go. Zielona dioda 
wska¼nika zamiga dwukrotnie.
Je¶li w czasie po³±czenia s³uchawki 
z dwoma urz±dzeniami u¿yjesz funkcji 
ponownego wybierania numerów lub 
wybierania g³osowego, po³±czenie 
telefoniczne zostanie nawi±zane 
przez to urz±dzenie, którego u¿yto 
ostatnio do nawi±zania po³±czenia, 
kiedy by³a do niego pod³±czona 
s³uchawka.

Czyszczenie ustawieñ 
i resetowanie
Aby usun±æ wszystkie ustawienia 
powi±zania s³uchawki, wy³±cz j±, 
a nastêpnie naci¶nij i przytrzymaj 
przez oko³o 5 sekund równocze¶nie 
klawisz wy³±cznika oraz klawisz 
odbierania/koñczenia po³±czeñ. 
S³uchawka wyemituje dwa sygna³y, 
a dioda wska¼nika zacznie pulsowaæ 
na przemian ¶wiat³em zielonym 
i czerwonym. Po usuniêciu ustawieñ 

s³uchawka prze³±czy siê na tryb 
powi±zania.
Aby zresetowaæ s³uchawkê, je¿eli 
przestanie dzia³aæ pomimo 
na³adowania, pod³±cz j± do ³adowarki, 
a nastêpnie naci¶nij jednocze¶nie 
klawisze wy³±cznika oraz odbierania/
koñczenia po³±czeñ.

Rozwi±zywanie problemów
Je¶li nie udaje Ci siê po³±czyæ 
s³uchawki ze zgodnym urz±dzeniem, 
sprawd¼, czy bateria s³uchawki jest 
na³adowana, czy s³uchawka jest 
w³±czona i powi±zana z urz±dzeniem.
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Wzmianka o bateriach i ³adowarkach
Urz±dzenie to ma wewnêtrzn±, 
niewymienialn± bateriê przeznaczon± 
do wielokrotnego ³adowania. Nie próbuj 
wyjmowaæ baterii z urz±dzenia, bo grozi 
to jego uszkodzeniem. Do ³adowania 
baterii w tym urz±dzeniu przeznaczone 
s± nastêpuj±ce ³adowarki: AC-6 i DC-6. 
W³a¶ciwy do u¿ytku model ³adowarki 
zale¿y od typu z³±cza ³adowania. 
Poszczególne typy tego z³±cza 
wyró¿nione s± symbolami: E, EB, X, AR, U, 
A, C, K lub UB. Bateria mo¿e byæ 
³adowana i roz³adowywana setki razy, 
ale w koñcu ulegnie zu¿yciu. Bateriê 
³aduj wy³±cznie za pomoc± ³adowarek 
zatwierdzonych przez firmê Nokia do 
u¿ytku z tym urz±dzeniem.

Je¶li nowa bateria ma byæ u¿yta po raz 
pierwszy lub je¶li bateria nie by³a przez 
d³u¿szy czas u¿ywana, to ¿eby tak± 
bateriê na³adowaæ, mo¿e trzeba bêdzie 
³adowarkê pod³±czyæ, nastêpnie od³±czyæ 
i ponownie pod³±czyæ. Je¶li bateria by³a 

ca³kowicie roz³adowana, mo¿e up³yn±æ 
kilka minut, zanim pojawi siê wska¼nik 
³adowania.

Je¶li nie u¿ywasz ³adowarki, od³±cz j± 
od urz±dzenia i gniazdka sieciowego. 
Nie pozostawiaj na³adowanej do pe³na 
baterii pod³±czonej do ³adowarki, 
poniewa¿ prze³adowanie baterii skraca 
jej ¿ywotno¶æ. Je¶li na³adowana do pe³na 
bateria nie bêdzie u¿ywana, z up³ywem 
czasu roz³aduje siê samoistnie.

Bateriê staraj siê zawsze przechowywaæ 
w temperaturze miêdzy 15 °C a 25 °C 
(59 °F a 77 °F). Ekstremalne temperatury 
zmniejszaj± pojemno¶æ i skracaj± 
¿ywotno¶æ baterii. Urz±dzenie 
z przegrzan± lub nadmiernie och³odzon± 
bateri± mo¿e chwilowo nie dzia³aæ. 
Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska 
w temperaturach znacznie poni¿ej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, 
poniewa¿ mog± eksplodowaæ. Zu¿ytych 
baterii nale¿y pozbywaæ siê zgodnie 
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z lokalnie obowi±zuj±cymi przepisami. 
O ile to tylko mo¿liwe, nale¿y je oddaæ 
do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do 
domowych pojemników na ¶mieci.

Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ uszkodzonej 
³adowarki.

Czasy dzia³ania okre¶lone s± tylko 
w przybli¿eniu. Czasy te zale¿± od wielu 
czynników, takich jak ustawienia 
urz±dzenia, rodzaj u¿ywanych funkcji 
(lub ich dzia³anie w tle), stan baterii 
i temperatura otoczenia.

Jak dbaæ o swoje urz±dzenie
To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej 
klasy konstrukcj± i jako¶ci± wykonania, 
nale¿y siê z nim obchodziæ ostro¿nie. 
Przestrzeganie poni¿szych wskazówek 
pozwoli zachowaæ wa¿no¶æ gwarancji.

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze 
suche. Opady, du¿a wilgotno¶æ 
i wszelkiego rodzaju ciecze mog± 
zawieraæ zwi±zki mineralne 
powoduj±ce korozjê obwodów 
elektronicznych. W przypadku 
zawilgocenia urz±dzenia pozostaw 
je do ca³kowitego wyschniêcia.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj 
urz±dzenia w miejscach zapylonych 
i brudnych. Mo¿e to spowodowaæ 

uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci 
i podzespo³ów elektronicznych.

• Nie przechowuj urz±dzenia 
w wysokiej lub niskiej temperaturze. 
Wysokie temperatury mog± byæ 
przyczyn± krótszej ¿ywotno¶ci 
urz±dzeñ elektronicznych, uszkodzeñ 
baterii i odkszta³ceñ lub stopienia 
elementów plastikowych. Gdy 
wych³odzone urz±dzenie powróci do 
swojej normalnej temperatury, w jego 
wnêtrzu mo¿e gromadziæ siê wilgoæ, 
powoduj±c uszkodzenie podzespo³ów 
elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia.
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• Nie upuszczaj, nie uderzaj urz±dzenia 
i nie potrz±saj nim. Nieostro¿ne 
obchodzenie siê z urz±dzeniem 
mo¿e spowodowaæ uszkodzenia 
wewnêtrznych podzespo³ów 
elektronicznych i delikatnych 
mechanizmów.

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj 
¿r±cych chemikaliów, 
rozpuszczalników ani silnych 
detergentów. Do czyszczenia 
powierzchni urz±dzenia u¿ywaj tylko 
miêkkiej, czystej i suchej szmatki.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e 
zablokowaæ jego ruchome czê¶ci 
i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

Wskazówki te dotycz± w równej mierze 
urz±dzenia, ³adowarki, jak i ka¿dego 
innego akcesorium.

Recykling
Zu¿yte produkty elektroniczne, baterie 
i opakowania nale¿y oddawaæ do 
specjalnych punktów zbiórki takich 
materia³ów. Zapobiega to 
niekontrolowanemu za¶miecaniu 

¶rodowiska i promuje inicjatywy 
wtórnego wykorzystania surowców. 
O ochronie ¶rodowiska i recyklingu 
produktów firmy Nokia mo¿na 
przeczytaæ na stronach www.nokia.com/
werecycle i nokia.mobi/werecycle.

Umieszczony na produkcie, 
baterii, dokumentacji lub 
opakowaniu przekre¶lony 
symbol pojemnika na ¶mieci 
ma przypominaæ, ¿e wszystkie 

zu¿yte ju¿ produkty elektryczne, 
elektroniczne, baterie i akumulatory 
musz± byæ sk³adowane w specjalnie 
przeznaczonym do tego punkcie. 
To wymaganie ma zastosowanie w Unii 
Europejskiej. Takich produktów nie wolno 
umieszczaæ razem z nieposortowanymi 
odpadami komunalnymi. Wiêcej 
o ochronie ¶rodowiska 
(Eco-Declarations) mo¿na przeczytaæ na 
stronie www.nokia.com/environment.


