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1. Wstêp

Bezprzewodowy zestaw s³uchawkowy HS-11W mo¿na pod³±czaæ do 
kompatybilnych telefonów z funkcjami Bluetooth. Umo¿liwia on wygodne 
odbieranie i nawi±zywanie po³±czeñ w dowolnym miejscu.

Zanim zaczniesz korzystaæ z zestawu s³uchawkowego, przeczytaj uwa¿nie 
niniejsz± instrukcjê obs³ugi. Zapoznaj siê równie¿ z instrukcj± obs³ugi telefonu, 
która zawiera wa¿ne informacje o bezpiecznej eksploatacji i konserwacji. Zestaw 
s³uchawkowy nale¿y przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Technologia Bluetooth umo¿liwia ³±czenie siê kompatybilnych urz±dzeñ 
komunikacyjnych bez stosowania kabli. Przy po³±czeniu Bluetooth telefon 
i zestaw s³uchawkowy nie musz± znajdowaæ siê bezpo¶rednio naprzeciwko siebie, 
lecz odleg³o¶æ miêdzy nimi nie mo¿e przekraczaæ 10 m. Na po³±czenie mog± mieæ 
jednak wp³yw zak³ócenia powodowane przez przeszkody, takie jak ¶ciany czy inne 
urz±dzenia elektroniczne.

Bezprzewodowy zestaw s³uchawkowy HS-11W opracowano z my¶l± o 
kompatybilnych telefonach Nokia z funkcjami Bluetooth. Mo¿na równie¿ u¿ywaæ 
go w po³±czeniu z dowolnymi urz±dzeniami Bluetooth dzia³aj±cymi w 
kompatybilnym profilu mikrozestawu lub zestawu g³o¶nomówi±cego (profil to 
zbiór poleceñ Bluetooth, za pomoc± których telefon steruje zestawem 
s³uchawkowym). 
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Bezprzewodowy zestaw s³uchawkowy HS-11W spe³nia wymagania specyfikacji 
Bluetooth 1.1 dotycz±ce profilu zestawu s³uchawkowego (wersja 1.1) oraz profilu 
zestawu g³o¶nomówi±cego (wersja 1.0). Wspó³praca tego urz±dzenia z innymi 
produktami z funkcjami Bluetooth nie jest jednak pewna, poniewa¿ zale¿y to od 
ich kompatybilno¶ci. Aby sprawdziæ kompatybilno¶æ innych produktów z tym 
urz±dzeniem, nale¿y zasiêgn±æ informacji u ich producentów.
7Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



2. Pierwsze kroki

Uwaga: Korzystanie z urz±dzeñ bezprzewodowych mo¿e podlegaæ ograniczeniom 
w niektórych sytuacjach. Nale¿y przestrzegaæ wszystkich ograniczeñ i stosowaæ 
siê do znaków i instrukcji dotycz±cych urz±dzeñ bezprzewodowych.

■ Opis zestawu s³uchawkowego
Zestaw s³uchawkowy zawiera nastêpuj±ce czê¶ci pokazane na rysunku 1.

Przycisk zasilania (1): s³u¿y do w³±czania i wy³±czania zestawu s³uchawkowego. 
Ponadto krótkie naci¶niêcie przycisku zasilania pozwala wyciszyæ lub wy³±czyæ 
wyciszenie aktywnego po³±czenia.
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S³uchawka (2): s³yszy siê w niej g³os rozmówcy.

Wska¼nik ¶wietlny (3): sygnalizuje aktualny stan zestawu s³uchawkowego.

Przycisk g³o¶no¶ci (4): podczas rozmowy pozwala zwiêkszaæ lub zmniejszaæ 
g³o¶no¶æ w s³uchawce.

Mikrofon (5): mówi siê do niego podczas rozmowy.

Przycisk odbierania i koñczenia po³±czeñ (6): s³u¿y do odbierania i koñczenia 
po³±czeñ. Przycisku tego mo¿na te¿ u¿ywaæ do g³osowego wybierania numerów, 
ponownego wybierania numerów oraz prze³±czania aktywnego po³±czenia miêdzy 
kompatybilnym telefonem a zestawem s³uchawkowym.

Z³±cze ³adowarki (7)

Przed u¿yciem zestawu s³uchawkowego nale¿y:

• Na³adowaæ bateriê

• Powi±zaæ kompatybilny telefon z zestawem s³uchawkowym

■ £adowarki i baterie
Zanim u¿yjesz jakiej¶ ³adowarki, sprawd¼ nazwê i numer jej modelu. Bezprzewodowy zestaw 
s³uchawkowy HS-11W jest przeznaczony do pracy z nastêpuj±cymi ¼ród³ami zasilania: 
AC-1, ACP-12 i LCH-12.

Ostrze¿enie: Korzystaj wy³±cznie z baterii i ³adowarek zatwierdzonych przez 
firmê Nokia do u¿ytku z tym w³a¶nie zestawem s³uchawkowym. Stosowanie 
akcesoriów innego typu uniewa¿ni gwarancjê i mo¿e byæ niebezpieczne.

Informacje o dostêpno¶ci zatwierdzonych akcesoriów uzyskasz u sprzedawców. Od³±czaj±c 
przewód zasilaj±cy któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkê - nie za sam przewód.
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■ £adowanie baterii
Urz±dzenie zawiera wewnêtrzn±, niewymienialn±, ³adowaln± bateriê. Nie próbuj 
wyjmowaæ baterii z urz±dzenia, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ jego uszkodzenie.

1. Pod³±cz kabel ³adowarki do zestawu 
s³uchawkowego, tak jak pokazano na rysunku 3.

2. Pod³±cz ³adowarkê do gniazda sieci elektrycznej. 
Podczas ³adowania wska¼nik ¶wieci na czerwono. 
Je¶li bateria jest zupe³nie roz³adowana, mo¿e min±æ 
kilka minut, zanim czerwony wska¼nik siê za¶wieci. 
£adowanie baterii mo¿e trwaæ do 2 godzin, zale¿nie od typu ³adowarki.

3. Gdy bateria jest w pe³ni na³adowana, wska¼nik zmienia kolor na zielony. 
Od³±cz wówczas ³adowarkê od gniazda sieci elektrycznej i zestawu 
s³uchawkowego.

Gdy bateria jest na wyczerpaniu
W pe³ni na³adowana bateria wystarcza na ok. 6 godzin rozmów lub na ok. 
160 godzin pracy w trybie gotowo¶ci (gdy zestaw jest w³±czony, ale nie jest 
wykonywane ¿adne po³±czenie).

Gdy bateria jest na wyczerpaniu, zestaw s³uchawkowy emituje krótkie sygna³y 
d¼wiêkowe, a wska¼nik zaczyna migaæ na czerwono. Na³aduj bateriê w sposób 
opisany wy¿ej. 
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■ W³±czanie i wy³±czanie zestawu s³uchawkowego
Aby w³±czyæ: Naci¶nij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Zestaw 
s³uchawkowy wyemituje krótki sygna³ d¼wiêkowy, 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 przycisk zasilania przez 2 sekundy. Zestaw 
s³uchawkowy wyemituje krótki sygna³ d¼wiêkowy, a wska¼nik na krótko za¶wieci 
na czerwono. 

■ Tworzenie powi±zania miêdzy zestawem 
s³uchawkowym a kompatybilnym telefonem

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

2. W³±cz zestaw s³uchawkowy.

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

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

5. Wybierz zestaw s³uchawkowy z listy.

6. Wprowad¼ has³o 0000 w celu powi±zania urz±dzeñ i po³±cz zestaw 
s³uchawkowy z telefonem.

Po wprowadzeniu kodu telefon staje siê dla zestawu s³uchawkowego 
telefonem domy¶lnym (o ile zestaw nie zosta³ uprzednio powi±zany z innym 
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telefonem). Zobacz te¿ U¿ywanie zestawu s³uchawkowego z kilkoma 
telefonami na stronie 17.

Zestaw s³uchawkowy wyemituje krótki sygna³ d¼wiêkowy, a na wy¶wietlaczu 
telefonu pojawi siê lista urz±dzeñ Bluetooth, które s± z nim aktualnie 
powi±zane.

7. Zacznij korzystaæ z zestawu s³uchawkowego (zobacz na stronie 15).

Od³±czanie zestawu s³uchawkowego 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.

• Od³±cz zestaw s³uchawkowy w menu Bluetooth telefonu.

• Przenie¶ zestaw s³uchawkowy na odleg³o¶æ wiêksz± ni¿ 10 metrów od telefonu.

Zestaw s³uchawkowy jest od³±czany równie¿ wówczas, gdy wyczerpie siê jego 
bateria.

Aby od³±czyæ zestaw s³uchawkowy od telefonu, nie trzeba usuwaæ powi±zania 
miêdzy dwoma urz±dzeniami. Przy ponownym ³±czeniu siê z powi±zanym 
zestawem s³uchawkowym pytanie o has³o nie zostanie wy¶wietlone.
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£±czenie powi±zanego zestawu s³uchawkowego z telefonem
Aby po³±czyæ zestaw s³uchawkowy z telefonem, w³±cz zestaw, nawi±¿ po³±czenie 
w menu Bluetooth telefonu, a nastêpnie naci¶nij i przytrzymaj przycisk 
odbierania i koñczenia po³±czeñ.

Telefon mo¿na ustawiæ na samoczynne spe³nianie ¿±dañ po³±czenia Bluetooth 
przychodz±cych od powi±zanego z nim zestawu s³uchawkowego. W takim 
przypadku zestaw s³uchawkowy po w³±czeniu zasilania automatycznie ³±czy siê z 
telefonem. W telefonach Nokia odpowiednie ustawienia powi±zanych urz±dzeñ 
mo¿na wprowadziæ w menu Bluetooth.

■ 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 a telefonem nie ma ¿adnych przeszkód, 
takich jak ¶ciany czy urz±dzenia elektroniczne.

• Lista urz±dzeñ powi±zanych z zestawem s³uchawkowym mo¿e byæ zape³niona. 
Zestaw s³uchawkowy mo¿e przechowywaæ informacje o o¶miu telefonach. 
Je¶li lista zostanie zape³niona, przywróæ oryginalne ustawienia zestawu 
s³uchawkowego (zobacz na stronie 18). 
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• Je¶li zestaw s³uchawkowy nie zostanie automatycznie po³±czony z domy¶lnym 
lub ostatnio u¿ywanym telefonem, naci¶nij i przytrzymaj przez 2 sekundy 
przycisk odbierania i koñczenia po³±czeñ.
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3. Korzystanie z zestawu s³uchawkowego

Uwaga: Korzystanie z urz±dzeñ bezprzewodowych mo¿e podlegaæ ograniczeniom 
w niektórych sytuacjach. Nale¿y przestrzegaæ wszystkich ograniczeñ i stosowaæ siê 
do znaków i instrukcji dotycz±cych urz±dzeñ bezprzewodowych.

■ Zak³adanie zestawu 
s³uchawkowego na ucho

Wsuñ zestaw s³uchawkowy na ucho, tak jak 
pokazano na rysunku 2.

■ Nawi±zywanie po³±czenia
Gdy zestaw s³uchawkowy jest po³±czony z 
telefonem, po³±czenia telefoniczne mo¿na 
nawi±zywaæ jak zwykle. 

■ Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru
Gdy nie ma aktywnego po³±czenia, naci¶nij dwa razy przycisk odbierania i 
koñczenia po³±czeñ.
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■ G³osowe wybieranie numeru
Ta funkcja jest dostêpna tylko w przypadku telefonów z funkcj± g³osowego 
wybierania numerów. Gdy nie ma aktywnego po³±czenia, naci¶nij i przytrzymaj 
przez 2 sekundy przycisk odbierania i koñczenia po³±czeñ, a nastêpnie wykonaj 
czynno¶ci opisane w instrukcji obs³ugi telefonu.

■ Odbieranie i koñczenie po³±czeñ
Aby odebraæ lub zakoñczyæ po³±czenie, naci¶nij przycisk odbierania i koñczenia 
po³±czeñ.

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

■ Odrzucanie po³±czenia
Je¶li nie chcesz odebraæ po³±czenia, naci¶nij dwa razy przycisk odbierania i 
koñczenia po³±czeñ.

■ Odbiór samoczynny
Je¶li w telefonie jest aktywna funkcja odbioru samoczynnego, telefon 
automatycznie odbierze po³±czenie przychodz±ce ju¿ po pierwszym dzwonku.
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■ Regulowanie g³o¶no¶ci w s³uchawce
Naci¶nij przycisk pog³a¶niania w celu zwiêkszenia g³o¶no¶ci lub przycisk ¶ciszania 
w celu jej zmniejszenia. Aby szybko ustawiæ g³o¶no¶æ, naci¶nij i przytrzymaj jeden 
z tych przycisków przez 2 sekundy.

■ Wyciszanie aktywnego po³±czenia
Aktywne po³±czenie mo¿na wyciszyæ lub wy³±czyæ, krótko naciskaj±c przycisk 
zasilania.

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

Aktywne po³±czenie mo¿na prze³±czyæ z kompatybilnego telefonu Nokia do 
zestawu s³uchawkowego i odwrotnie.

Aby prze³±czyæ po³±czenie z zestawu s³uchawkowego do telefonu lub na odwrót, 
naci¶nij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk odbierania i koñczenia po³±czeñ 
lub u¿yj odpowiedniej funkcji w telefonie.

■ U¿ywanie zestawu s³uchawkowego z kilkoma 
telefonami

Zestaw s³uchawkowy mo¿e byæ jednocze¶nie powi±zany z o¶mioma telefonami, 
ale po³±czony — tylko z jednym.
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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 
nieprzekraczaj±cej 10 metrów od kilku powi±zanych z nim telefonów, to przez 
kilka sekund bêdzie próbowa³ po³±czyæ siê z „telefonem domy¶lnym”. 

Je¶li po³±czenie z „telefonem domy¶lnym” nie powiedzie siê (na przyk³ad w 
sytuacji, gdy telefon ten jest wy³±czony lub jego u¿ytkownik odrzuca po³±czenie), 
to zestaw s³uchawkowy przez kilka sekund bêdzie próbowa³ po³±czyæ siê z 
„ostatnio u¿ywanym telefonem”. Gdy zestaw s³uchawkowy nie bêdzie móg³ siê 
po³±czyæ z ¿adnym z tych telefonów, nadal bêdzie wykrywalny dla innych 
telefonów.

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.

■ Przywracanie ustawieñ zestawu s³uchawkowego
Ustawieniom zestawu s³uchawkowego mo¿na przywróciæ warto¶ci oryginalne, na 
przyk³ad po to, aby zmieniæ domy¶lnego u¿ytkownika zestawu. W wyniku tego 
wszystkie ustawienia zestawu s³uchawkowego zostan± wyczyszczone, w³±cznie z 
informacjami dotycz±cymi powi±zañ. 

Aby przywróciæ ustawienia zestawu s³uchawkowego, naci¶nij i przytrzymaj 
przycisk zasilania i przycisk pog³a¶niania przez 10 sekund. W wyniku tego zestaw 
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s³uchawkowy wyemituje dwa 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

¬ród³em zasilania urz±dzenia jest ³adowalna bateria. Nale¿y o ni± dbaæ i 
postêpowaæ zgodnie z poni¿szymi wskazówkami.

■ £adowanie i roz³adowywanie baterii
¬ród³em zasilania urz±dzenia jest ³adowalna bateria. 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. Bateriê ³aduj wy³±cznie 
za pomoc± ³adowarek zatwierdzonych przez firmê Nokia do stosowania z tym urz±dzeniem.

Je¶li ³adowarka nie jest u¿ywana, od³±cz j± od urz±dzenia 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.

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

Pozostawianie urz±dzenia w gor±cych lub zimnych miejscach, takich jak zamkniêty 
samochód latem lub zim±, spowoduje zmniejszenie pojemno¶ci i ¿ywotno¶ci jego baterii. 
Staraj siê zawsze trzymaæ bateriê w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). 
Urz±dzenie z przegrzan± lub nadmiernie och³odzon± bateri± mo¿e przez chwilê nie dzia³aæ, 
nawet gdy bateria jest w pe³ni na³adowana. Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska 
w temperaturach znacznie poni¿ej zera.
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Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia! Zu¿ytych baterii nale¿y pozbywaæ siê zgodnie z lokalnie 
obowi±zuj±cymi przepisami. O ile to tylko mo¿liwe, nale¿y je oddaæ do recyklingu. 
Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.
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Eksploatacja i konserwacja

To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy budow± i jako¶ci± wykonania, dlatego te¿ 
wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ 
wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

• Wszystkie akcesoria i dodatki nale¿y przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla ma³ych 
dzieci.

• 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 brudnych i zapylonych. Mo¿e to 
spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci i podzespo³ów elektronicznych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mog± byæ 
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 swojej 
normalnej temperatury, w jego wnêtrzu mo¿e gromadziæ siê wilgoæ, powoduj±c 
uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.

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

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych 
detergentów.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ jego ruchome czê¶ci i uniemo¿liwiæ 
prawid³owe dzia³anie.
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Wszystkie powy¿sze wskazówki dotycz± w równej mierze urz±dzenia, baterii, ³adowarki i 
wszystkich innych akcesoriów. Je¶li jakie¶ urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do 
naprawy w najbli¿szym serwisie.
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