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i± o¶wiadczamy, ¿e 
 klauzulach 

esem 
rmity/.

ektyw± Europejsk± 
 sprzêcie 
rzekre¶lonego 

, po okresie jego 
znie z innymi 
omowego.
DEKLARACJA ZGODNO¦CI

My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno¶c
produkt HS-20 spe³nia wszystkie wymagania ujête w
dokumentu Council Directive: 1999/5/EC. 
Kopiê „Deklaracji zgodno¶ci” mo¿na znale¼æ pod adr
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_confo

To urz±dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyr
2002/96/WE oraz polsk± Ustaw± o zu¿ytym
elektrycznym i elektronicznym symbolem p
kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten
u¿ytkowania nie mo¿e byæ umieszczany ³±c
odpadami pochodz±cymi z gospodarstwa d
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o prowadz±cym 
elektronicznego. 
 zbiórki, sklepy oraz 
m umo¿liwiaj±cy 

m elektrycznym i 
 szkodliwych dla 
sekwencji, 
zpiecznych oraz 
 takiego sprzêtu.

arki Nokia znajduj± 
.pl.

.

wywanie 
tu w jakiejkolwiek 
st zabronione.
U¿ytkownik jest zobowi±zany do oddania g
zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i 
Prowadz±cy zbieranie, w tym lokalne punkty
gminne jednostki, tworz± odpowiedni syste
oddanie tego sprzêtu.

W³a¶ciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzête
elektronicznym przyczynia siê do unikniêcia
zdrowia ludzi i ¶rodowiska naturalnego kon
wynikaj±cych z obecno¶ci sk³adników niebe
niew³a¶ciwego sk³adowania i przetwarzania

Szczegó³owe dane dotycz±ce masy sprzêtu m
siê na stronie internetowej: www.nokia.com

Copyright © 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przecho
elektronicznej kopii czê¶ci lub ca³o¶ci tego dokumen
formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia je
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trowanymi znakami 
oduktów i firm 
kami towarowymi 

. Firma Nokia 
rawnieñ we 
bez uprzedniego 

dpowiedzialno¶ci za 
elkie szczególne, 
dowane w dowolny 

jak jest - as is". Nie 
ych jak i 
c tego do, 
i handlowej lub 
ymagane s± przez 
Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejes
towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy pr
wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ zna
lub nazwami handlowymi ich w³a¶cicieli.

Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usp
wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie 
powiadomienia.

W ¿adnych okoliczno¶ciach firma Nokia nie ponosi o
jak±kolwiek utratê danych lub zysków czy te¿ za wsz
przypadkowe, wynikowe lub po¶rednie szkody spowo
sposób.

Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona jest "tak 
udziela siê jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyra¼n
dorozumianych, w³±czaj±c w to, lecz nie ograniczaj±
jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u¿yteczno¶c
przydatno¶ci do okre¶lonego celu, chyba ¿e takowe w



POLSKI

o dokonywania 
lnym czasie bez 

niæ w zale¿no¶ci od 
zedawcy produktów 

 i (lub) 
bowi±zuj±cymi 
w s± zabronione.

chawkowego s± 
o¿e przyci±gaæ 

wkowego nie nale¿y 
netycznych 
æ utratê zapisanych 
przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo d
zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowo
uprzedniego powiadomienia.

Dostêpno¶æ poszczególnych produktów mo¿e siê ró¿
regionu. Szczegó³y mo¿na uzyskaæ u najbli¿szego spr
firmy Nokia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologiê,
oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z o
w tym kraju przepisami. Odstêpstwa od tych przepisó

Uwaga: niektóre czê¶ci tego zestawu s³u
namagnesowane. Zestaw s³uchawkowy m
przedmioty metalowe. Do zestawu s³ucha
zbli¿aæ kart kredytowych ani innych mag
no¶ników danych, bo mo¿e to spowodowa
na tych no¶nikach danych.
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u zestawu) w³ó¿ do 
) w³ó¿ do z³±cza 
owy jest ju¿ teraz 

wy mo¿e zmniejszyæ 
¿ywaj zestawu 
wojemu 

c klawisza g³o¶no¶ci 
, naci¶nij i 
Pierwsze kroki
Wtyczkê zestawu s³uchawkowego (czê¶æ 1 na rysunk
jego z³±cza (czê¶æ 10). Wtyczkê Pop-PortTM (czê¶æ 11
Pop-Port kompatybilnego telefonu. Zestaw s³uchawk
gotowy do u¿ytku.

Ostrze¿enie: za³o¿ony zestaw s³uchawko
s³yszalno¶æ d¼wiêków z otoczenia. Nie u
s³uchawkowego, je¶li mo¿e to zagra¿aæ T
bezpieczeñstwu. 

Regulacja g³o¶no¶ci w s³uchawkach
Aby ustawiæ g³o¶no¶æ, naci¶nij górny lub dolny konie
(czê¶æ 2) z boku urz±dzenia. Chc±c zrobiæ to szybciej
przytrzymaj ten klawisz.
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tedy, gdy zestaw 
po³±czenia mów do 

, naci¶nij i 
zynno¶ci opisane 

sz po³±czenia lub 
 po³±czenie, naci¶nij 

ia lub u¿yj klawiszy 

a muzyki 
Obs³uga po³±czeñ
Po³±czenia nawi±zuje siê w zwyk³y sposób równie¿ w
s³uchawkowy jest po³±czony z telefonem. W trakcie 
mikrofonu (czê¶æ 9) w urz±dzeniu.

Je¶li telefon obs³uguje g³osowe wybieranie numerów
przytrzymaj klawisz po³±czenia (czê¶æ 4), i wykonaj c
w instrukcji obs³ugi telefonu.

Aby odebraæ przychodz±ce po³±czenie, naci¶nij klawi
u¿yj klawiszy telefonu. Chc±c odrzuciæ przychodz±ce
dwukrotnie klawisz po³±czenia.

Aby zakoñczyæ po³±czenie, naci¶nij klawisz po³±czen
telefonu.

S³uchanie muzyki
Zestawu s³uchawkowego mo¿na u¿ywaæ do s³uchani
z kompatybilnego telefonu.
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wanym poziomie 
nej muzyki mo¿e 

 muzyki w telefonie 
gó³ów szukaj 

 przewijania do 
nij klawisz 
listê utworów, 

i¶nij klawisz 

top” (czê¶æ 6).
Ostrze¿enie: s³uchaj muzyki na umiarko
g³o¶no¶ci. D³u¿sze s³uchanie bardzo g³o¶
spowodowaæ uszkodzenie s³uchu. 

Aby odtworzyæ jaki¶ utwór, wybierz go z odtwarzacza
i naci¶nij klawisz „odtwarzaj/pauza” (czê¶æ 5). Szcze
w instrukcji obs³ugi telefonu.

Aby wybraæ kolejny utwór, naci¶nij klawisz szybkiego
przodu (czê¶æ 7). Aby wybraæ poprzedni utwór, naci¶
przewijania do ty³u (czê¶æ 8). Aby szybko przewin±æ 
naci¶nij i przytrzymaj jeden z tych klawiszy.

Aby przerwaæ lub wznowiæ odtwarzanie muzyki, nac
„odtwarzaj/pauza”.

Aby wy³±czyæ odtwarzacz muzyki, naci¶nij klawisz „s
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 „radio”. Szczegó³ów 

razy naci¶nij klawisz 

wisza po³±czeñ, 
apisu Nokia. Aby 
ciwnym kierunku.

cj± i jako¶ci± 
rzestrzeganie 
warunki ochrony 
S³uchanie radia
Aby pos³uchaæ radia FM, uruchom w telefonie funkcjê
szukaj w instrukcji obs³ugi telefonu.

Aby znale¼æ wcze¶niej zapisan± stacjê radiow±, kilka 
przewijania do przodu lub do ty³u.

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy
Aby zablokowaæ wszystkie klawisze, z wyj±tkiem kla
przesuñ blokuj±cy prze³±cznik (czê¶æ 3) w kierunku n
klawisze odblokowaæ, przesuñ ten prze³±cznik w prze

Eksploatacja i konserwacja
To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstruk
wykonania, dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. P
poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ wszystkie 
gwarancyjnej.
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stêpnym dla ma³ych 

du¿a wilgotno¶æ i 
æ zwi±zki mineralne 
W przypadku 
itego wyschniêcia.

cach brudnych i 
jego ruchomych 

turze. Wysokie 
tno¶ci baterii, 
a³ceñ lub stopienia 

rze. Gdy urz±dzenie 
o wnêtrzu mo¿e 

odzespo³ów 
• Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedo
dzieci.

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, 
wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoæ mog± zawiera
powoduj±ce korozjê obwodów elektronicznych. 
zawilgocenia urz±dzenia pozostaw je do ca³kow

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w miejs
zapylonych. Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie 
czê¶ci i podzespo³ów elektronicznych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej tempera
temperatury mog± byæ przyczyn± krótszej ¿ywo
uszkodzeñ podzespo³ów elektronicznych, odkszt
elementów plastikowych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej temperatu
powróci do swojej normalnej temperatury, w jeg
gromadziæ siê wilgoæ, powoduj±c uszkodzenie p
elektronicznych.
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eniem. Nieostro¿ne 
dzenia 
elikatnych 

emikaliów, 

go ruchome czê¶ci i 

daj go do naprawy 
• Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrz±saj urz±dz
obchodzenie siê z nim mo¿e spowodowaæ uszko
wewnêtrznych podzespo³ów elektronicznych i d
mechanizmów.

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych ch
rozpuszczalników ani silnych detergentów.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ je
uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

Je¶li zestaw s³uchawkowy nie dzia³a prawid³owo, od
w najbli¿szym autoryzowanym serwisie.


