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Bezprzewodowy zestaw s³uchawkowy z klipsem HS-21W mo¿na pod³±czyæ 
kompatybilnego telefonu komórkowego z modu³em Bluetooth. Za jego pom
mo¿na nawi±zywaæ i odbieraæ po³±czenia praktycznie w ka¿dych okoliczno¶

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

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Technologia Bluetooth pozwala ³±czyæ ze sob± kompatybilne urz±dzenia 
komunikacyjnych bez u¿ycia kabli. W po³±czeniu Bluetooth telefon i zestaw
s³uchawkowy nie musz± siê wzajemnie „widzieæ”, ale odleg³o¶æ miêdzy nim
mo¿e przekraczaæ 10 metrów. ¦ciany lub znajduj±ce siê w s±siedztwie urz±d
elektroniczne mog± zak³ócaæ po³±czenia Bluetooth.

Zestaw s³uchawkowy HS-21W zaprojektowano do u¿ytku z tymi modelami 
kompatybilnych telefonów Nokia, które s± wyposa¿one w modu³ Bluetooth
Jednak mo¿na go u¿ywaæ równie¿ w po³±czeniu z innymi urz±dzeniami, któ
kompatybilne z profilami zestawu s³uchawkowego lub zestawu 
g³o¶nomówi±cego. (Tutaj profil oznacza zbiór poleceñ Bluetooth, za pomoc±
których telefon steruje zestawem s³uchawkowym).
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Zestaw s³uchawkowy HS-21W spe³nia wymogi specyfikacji Bluetooth 1.1 
odnosz±ce siê do profilu zestawu s³uchawkowego (wersja 1.1) i profilu zestawu 

estaw 

 
ów 
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g³o¶nomówi±cego (wersja 1.0). Nie z ka¿dym jednak produktem Bluetooth z
s³uchawkowy HS-21 mo¿e wspó³dzia³aæ, poniewa¿ taka mo¿liwo¶æ 
uwarunkowana jest kompatybilno¶ci± urz±dzeñ. O kompatybilno¶ci zestawu
s³uchawkowego z innymi urz±dzeniami mo¿na siê dowiedzieæ od producent
tych urz±dzeñ.
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2. Pierwsze kroki

i 
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W niektórych miejscach mo¿e obowi±zywaæ zakaz korzystania z technologi
Bluetooth. W tej sprawie nale¿y siê zwróciæ do lokalnych w³adz lub do 
us³ugodawcy.

■ Opis zestawu s³uchawkowego
Zestaw s³uchawkowy sk³ada siê nastêpuj±cych czê¶ci (patrz rys. 1).
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Uwaga: niektóre czê¶ci zestawu s³uchawkowego s± namagnesowane. Poniewa¿ 
zestaw s³uchawkowy mo¿e przyci±gaæ metalowe przedmioty, osoby korzystaj±ce 
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z aparatu s³uchowego lub rozrusznika serca nie powinny trzymaæ zestawu 
uchu lub blisko rozrusznika. S³uchawkê nale¿y trzymaæ w futerale, ¿eby zap
„przyklejaniu” siê do niej przedmiotów metalowych. Do zestawu s³uchawko
nie nale¿y zbli¿aæ kart kredytowych ani innych magnetycznych no¶ników d
bo mo¿e to spowodowaæ utratê zapisanych na tych no¶nikach danych.

Klawisz wy³±cznika (1): s³u¿y do w³±czania i wy³±czania zestawu 
s³uchawkowego. Krótkie naci¶niêcie tego klawisza w trakcie rozmowy 
telefonicznej wy³±cza lub w³±cza mikrofon.

Klawisz odbierz/zakoñcz (2): s³u¿y do odbierania i koñczenia po³±czeñ. Kla
tego mo¿na równie¿ u¿ywaæ do g³osowego wybierania numerów, ponowneg
wybierania numerów oraz do prze³±czania aktywnego po³±czenia miêdzy 
kompatybilnym telefonem a zestawem s³uchawkowym.

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

Klawisz zwiêkszania g³o¶no¶ci (4): rozmawiaj±c, mo¿na nim zwiêkszaæ g³o
w s³uchawce. 

Klawisz zmniejszania g³o¶no¶ci (5): rozmawiaj±c, mo¿na nim zmniejszaæ 
g³o¶no¶æ w s³uchawce. 

S³uchawka (6): przenosi g³os od rozmówcy.

Mikrofon (7): przenosi g³os do rozmówcy.

Z³±cze do ³adowarki (8)
Pokrywa baterii (9)
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Zanim bêdzie mo¿na u¿ywaæ zestawu s³uchawkowego, nale¿y:

• zainstalowaæ i na³adowaæ bateriê
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• powi±zaæ kompatybilny telefon z zestawem s³uchawkowym

■ £adowarki i baterie
Zanim u¿yjesz jakiej¶ ³adowarki, sprawd¼ nazwê i numer jej modelu. Do ³adowania ba
zestawu s³uchawkowego HS-21W przeznaczone s± ³adowarki: AC-1, ACP-12 i LCH-1

Ostrze¿enie: korzystaj wy³±cznie z baterii i ³adowarek zatwierdzonych prz
firmê Nokia do u¿ytku z tym, a nie innym akcesorium. U¿ywanie akcesorió
innego typu uniewa¿ni gwarancjê na produkt i mo¿e byæ niebezpieczne.

W sprawie dostêpno¶ci zatwierdzonych do u¿ytku akcesoriów skontaktuj siê ze sprze
Od³±czaj±c przewód zasilaj±cy dowolne urz±dzenie, chwytaj zawsze za wtyczkê, nigd
przewód.

■ Wyjmowanie i wk³adanie baterii
Przed zdjêciem tylnej pokrywy wy³±cz zasilanie i od³±cz ³adowarkê od urz±d
Urz±dzenia nale¿y u¿ywaæ i przechowywaæ je z za³o¿on± tyln± pokryw±.

Zestaw s³uchawkowy zasilany jest z ³adowalnej baterii litowo-polimerowej.
bateriê wymieniæ:

1. Aby otworzyæ pokrywê baterii, delikatnie naci¶nij przycisk zwalniaj±cy i 
przesuñ pokrywê do ty³u. Patrz rysunek 2.1.

2. Wyjmij bateriê z jej komory. Patrz rysunek 2.2.

3. Od³±cz z³±cze baterii od jego zaczepu i bateriê od jej z³±cza. Patrz rysune



11

4. Wymieñ bateriê. Umie¶æ z³±cze w jego zaczepie i w³ó¿ bateriê do 
przeznaczonej na ni± komory. Patrz rysunek 2.4.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

5. Zamknij pokrywê baterii. Patrz rysunek 2.5.

6. Sprawd¼, czy pokrywa jest dobrze zablokowana. Patrz rysunek 2.6.
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■ £adowanie baterii
1. Pod³±cz kabel ³adowarki do zestawu s³uchawkowego 

0 
tórym 
 do 

a³y 
czas 

awisz 
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(rysunek 3).

2. Pod³±cz ³adowarkê do gniazdka sieci elektrycznej. 
Podczas ³adowania wska¼nik ¶wieci na czerwono. Je¶li 
bateria by³a ca³kowicie roz³adowana, mo¿e up³yn±æ kilka 
minut, zanim za¶wieci siê wska¼nik ³adowania. 
Na³adowanie roz³adowanej baterii mo¿e zaj±æ do 
2 godzin, a zale¿y to od typu ³adowarki.

3. Gdy bateria bêdzie ju¿ w pe³ni na³adowana, wska¼nik 
zmieni kolor na zielony. Od³±cz wówczas ³adowarkê od 
gniazdka sieci elektrycznej i od zestawu s³uchawkowego.

W pe³ni na³adowana bateria wystarcza na oko³o 7 godzin rozmów lub na 18
godzin zasilania urz±dzenia w trybie gotowo¶ci. (Tryb gotowo¶ci to stan, w k
powi±zany z telefonem zestaw s³uchawkowy jest w³±czony, ale nieu¿ywany
nawi±zywania lub odbioru po³±czeñ).

Gdy bateria jest na wyczerpaniu, zestaw s³uchawkowy emituje krótkie sygn
d¼wiêkowe, a wska¼nik zaczyna pulsowaæ ¶wiat³em czerwonym. Trzeba wów
na³adowaæ bateriê w sposób opisany wy¿ej. 

■ W³±czanie i wy³±czanie zestawu s³uchawkowego
Aby w³±czyæ zestaw s³uchawkowy, naci¶nij i przytrzymaj przez 2 sekundy kl
wy³±cznika. Wyemitowane zostan± krótkie sygna³y d¼wiêkowe, a wska¼nik 
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zacznie szybko pulsowaæ zielonym ¶wiat³em. Po pod³±czeniu zestawu 
s³uchawkowego do telefonu zmniejszy siê czêstotliwo¶æ pulsowania wska¼nika.

lawisz 
ojawi 

ym 
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Aby wy³±czyæ zestaw s³uchawkowy, naci¶nij i przytrzymaj przez 2 sekundy k
wy³±cznika. Wyemitowane zostan± krótkie sygna³y d¼wiêkowe i na chwile p
siê czerwone ¶wiat³o wska¼nika. 

■ Powi±zanie zestawu s³uchawkowego z kompatybiln
telefonem

1. W³±cz telefon.

2. W³±cz zestaw s³uchawkowy.

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

4. Wejd¼ do podmenu, w którym mo¿na ustawiæ telefon na wyszukiwanie 
urz±dzeñ Bluetooth, i uruchom funkcjê wyszukiwania.

5. Z listy urz±dzeñ wybierz zestaw s³uchawkowy.

6. Wprowad¼ has³o 0000, ¿eby powi±zaæ („skojarzyæ ze sob±”) urz±dzenia 
pod³±cz zestaw s³uchawkowy do telefonu. W niektórych telefonach te dw
czynno¶ci trzeba wykonaæ osobno. Szczegó³ów szukaj w instrukcji obs³u
telefonu.

Po wprowadzeniu has³a telefon staje siê dla zestawu s³uchawkowego 
telefonem domy¶lnym (o ile zestaw nie zosta³ uprzednio powi±zany z inn
telefonem). Patrz punkt U¿ywanie zestawu s³uchawkowego z kilkoma 
telefonami, na stronie 18.
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Zestaw s³uchawkowy wyemituje krótkie sygna³y d¼wiêkowe, a na 
wy¶wietlaczu telefonu pojawi siê lista aktualnie powi±zanych z nim urz±dzeñ 

æ 

lefonu.

terii.

nia 

 
isz 
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Bluetooth.

7. Zacznij korzystaæ z zestawu s³uchawkowego (patrz str. 16).

Od³±czanie zestawu s³uchawkowego
Zestaw s³uchawkowy mo¿na od³±czyæ od telefonu, ¿eby na przyk³ad po³±czy
telefon bezprzewodowo z innym urz±dzeniem Bluetooth.

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 te

Zestaw s³uchawkowy od³±czy siê sam w momencie wyczerpania siê jego ba

Od³±czaj±c zestaw s³uchawkowy od telefonu, nie trzeba anulowaæ powi±za
miêdzy tymi urz±dzeniami. Gdy zestaw zostanie ponownie pod³±czony do 
telefonu, nie pojawi siê wówczas ¿±danie wprowadzenia has³a.

Pod³±czanie powi±zanego zestawu s³uchawkowego
Aby po³±czyæ zestaw s³uchawkowy z telefonem, w³±cz zestaw, nawi±¿ z nim
po³±czenie w menu Bluetooth telefonu, po czym naci¶nij i przytrzymaj klaw
odbierz/zakoñcz zestawu s³uchawkowego.
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Telefon mo¿na ustawiæ na samoczynn± akceptacjê wys³anego z zestawu ¿±dania 
po³±czenia Bluetooth. W takim przypadku zestaw automatycznie po³±czy siê 

biæ 
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jest 

e byæ 

æ mu 

 
awisz 
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z telefonem z chwil± w³±czenia zestawu. W telefonach Nokia mo¿na to zro
przez zmianê w menu Bluetooth ustawieñ powi±zanych urz±dzeñ.

■ Rozwi±zywanie problemów
Je¶li nie udaje siê po³±czyæ zestawu s³uchawkowego z telefonem:

• Sprawd¼, czy bateria zestawu s³uchawkowego jest na³adowana, czy zest
jest w³±czony (wska¼nik pulsuje zielonym ¶wiat³em) i czy zestaw jest 
powi±zany z telefonem.

• Sprawd¼, czy funkcja Bluetooth jest aktywna w telefonie.

• Sprawd¼, czy odleg³o¶æ miêdzy zestawem s³uchawkowy a telefonem nie 
wiêksza ni¿ 10 metrów i czy miêdzy tymi urz±dzeniami nie ma ¿adnych 
przeszkód, takich jak ¶ciany lub inne urz±dzenia elektroniczne.

• Sprawd¼ listê powi±zanych z zestawem s³uchawkowym urz±dzeñ – mo¿
pe³na. W zestawie mog± byæ zapisane informacje o co najwy¿ej o¶miu 
telefonach. Gdy lista siê zape³ni, zestaw trzeba zresetowaæ, czyli przywró
oryginalne ustawienia (patrz str. 19).

• Je¶li zestaw s³uchawkowy nie po³±czy siê samoczynnie z domy¶lnym lub
ostatnio u¿ywanym telefonem, naci¶nij i przytrzymaj przez 2 sekundy kl
odbierz/zakoñcz.
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3. Korzystanie z zestawu s³uchawkowego
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zestaw s³uchawkowy no¶ przypiêty do 
ubrania (rysunek 4) lub zawieszony na 
pasku, a ten na szyi (rysunek 5).

Gdy nie u¿ywasz zestawu, mo¿esz wokó³ niego owin±æ 
przewód s³uchawki (rysunek 6).

■ Nawi±zywanie po³±czeñ
Gdy zestaw s³uchawkowy jest pod³±czony do telefonu, po³±czenia mo¿esz 
nawi±zywaæ w zwyk³y sposób.



17

■ Ponowne ³±czenie siê z ostatnio wybieranym numerem
Gdy nie ma aktywnego po³±czenia, naci¶nij dwa razy klawisz odbierz/zakoñcz.

 

bs³ugi 

yk³y 

ñcz.
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■ G³osowe wybieranie numeru
Ta funkcja jest dostêpna tylko w telefonach z funkcj± g³osowego wybierania
numerów. Gdy nie ma aktywnego po³±czenia, naci¶nij i przytrzymaj przez 
2 sekundy klawisz odbierz/zakoñcz, po czym postêpuj zgodnie z instrukcj± o
telefonu.

■ Odbieranie i koñczenie po³±czeñ
Aby odebraæ lub zakoñczyæ po³±czenie, naci¶nij klawisz odbierz/zakoñcz. 
Po³±czenie mo¿esz równie¿ odebraæ lub zakoñczyæ, u¿ywaj±c telefonu w zw
sposób.

■ Odrzucanie po³±czeñ
Je¶li nie chcesz odebraæ po³±czenia, naci¶nij dwa razy klawisz odbierz/zako

■ Odbiór samoczynny
Je¶li w telefonie aktywna jest funkcja odbioru samoczynnego, telefon sam 
odbierze przychodz±ce po³±czenie ju¿ po pierwszym dzwonku.
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■ Regulowanie g³o¶no¶ci w s³uchawce
Naci¶nij klawisz zwiêkszania g³o¶no¶ci lub klawisz zmniejszania g³o¶no¶ci, ¿eby 

y 
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odpowiednio zwiêkszyæ lub zmniejszyæ g³o¶no¶æ d¼wiêków w s³uchawce. Ab
szybko ustawiæ g³o¶no¶æ, naci¶nij i przytrzymaj przez 2 sekundy jeden z tych
klawiszy.

■ Wy³±czanie mikrofonu
W czasie rozmowy telefonicznej mikrofon mo¿esz wy³±czyæ i na powrót w³±
przez krótkie naci¶niêcie klawisza wy³±cznika.

■ Prze³±czanie rozmowy miêdzy telefonem a zestawe
s³uchawkowym

Prowadzon± rozmowê mo¿na prze³±czyæ z kompatybilnego telefonu Nokia n
zestaw s³uchawkowy i odwrotnie.

Aby prze³±czyæ rozmowê z zestawu na telefon lub odwrotnie, naci¶nij i 
przytrzymaj przez 2 sekundy klawisz odbierz/zakoñcz lub u¿yj odpowiednie
funkcji w telefonie.

■ U¿ywanie zestawu s³uchawkowego z kilkoma 
telefonami

Zestaw s³uchawkowy mo¿e byæ powi±zany z o¶mioma telefonami, ale po³±c
tylko z jednym.
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Telefon, który jako pierwszy zosta³ powi±zany z zestawem s³uchawkowym, jest 
telefonem „domy¶lnym”. Telefon, który jako ostatni by³ u¿yty z zestawem 

10 
 

 
bêdzie 
ie 
ów.

ry nie 
±¿ 

ne na 
 

ami o 

lawisz 
y 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

s³uchawkowym, jest telefonem „ostatnio u¿ywanym”.

Je¶li w³±czony zestaw s³uchawkowy znajdzie siê w odleg³o¶ci mniejszej ni¿ 
metrów od kilku powi±zanych z nim telefonów, to przez kilka sekund bêdzie
próbowa³ po³±czyæ siê z telefonem domy¶lnym.

Gdy to siê uda (na przyk³ad gdy telefon domy¶lny bêdzie wy³±czony lub jego
u¿ytkownik po³±czenie odrzuci), to zestaw s³uchawkowy przez kilka sekund 
próbowa³ po³±czyæ siê z ostatnio u¿ywanym telefonem. Je¶li i ta próba siê n
powiedzie, zestaw s³uchawkowy pozostanie wykrywalny dla innych telefon

Je¶li chcesz u¿ywaæ zestawu s³uchawkowego z powi±zanym telefonem, któ
jest ani „telefonem domy¶lnym”, ani „ostatnio u¿ywanym telefonem”, nawi
po³±czenie z menu Bluetooth telefonu.

■ Przywracanie ustawieñ zestawu s³uchawkowego
Ustawieniom zestawu s³uchawkowego mo¿na przywróciæ warto¶ci oryginal
przyk³ad po to, aby zmieniæ domy¶lnego u¿ytkownika zestawu. Resetowanie
zestawu powoduje wyczyszczenie wszystkich ustawieñ, ³±cznie z informacj
powi±zaniach.

Aby to zrobiæ, naci¶nij i przytrzymaj przez 10 sekund klawisz wy³±cznika i k
zwiêkszania g³o¶no¶ci. Zestaw s³uchawkowy wyemituje dwa krótkie sygna³
d¼wiêkowe, a wska¼nik ¶wietlny przez kilka sekund bêdzie zmienia³ kolor 
z czerwonego na zielony i odwrotnie.
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4. Informacje o bateriach
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¬ród³em zasilania urz±dzenia jest ³adowalna bateria. Nowa bateria osi±ga p
wydajno¶æ dopiero po dwóch lub trzech pe³nych cyklach ³adowania i 
roz³adowywania. Bateria mo¿e byæ ³adowana i roz³adowywana setki razy, a
w koñcu ulegnie zu¿yciu. Je¶li czas rozmów i czas gotowo¶ci stanie siê 
zauwa¿alnie krótszy ni¿ normalnie, bateriê trzeba bêdzie wymieniæ na now±
Korzystaj wy³±cznie z baterii zatwierdzonych przez firmê Nokia. Bateriê ³adu
za pomoc± ³adowarek zatwierdzonych przez firmê Nokia do u¿ytku z tym 
urz±dzeniem.

Je¶li nie u¿ywasz ³adowarki, od³±cz j± od urz±dzenia i gniazdka sieciowego. 
pozostawiaj baterii pod³±czonej do ³adowarki. Prze³adowanie baterii mo¿e s
jej ¿ywotno¶æ. Nawet w pe³ni na³adowana, ale nieu¿ywana bateria z up³ywe
czasu roz³aduje siê samoistnie. Ekstremalne temperatury niekorzystnie wp³y
na proces ³adowania baterii.

Baterii nale¿y u¿ywaæ tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie wolno u¿ywa
uszkodzonej ³adowarki lub baterii.

Nie zwieraj biegunów baterii. Przypadkowe zwarcie mo¿e wyst±piæ, gdy met
przedmiot (np. moneta, spinacz lub pióro) bezpo¶rednio po³±czy dodatni (+)
ujemny (-) biegun baterii (wyprowadzenia biegunów wygl±daj± jak metalow
paski). Mo¿e do tego doj¶æ, gdy na przyk³ad zapasow± bateriê nosi siê w kies
lub torebce. Zwarcie biegunów baterii mo¿e uszkodziæ element zwieraj±cy i
bateriê.
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Pozostawianie urz±dzenia na d³u¿ej w gor±cych lub zimnych miejscach, takich jak 
zamkniêty samochód latem lub zim±, mo¿e zmniejszyæ pojemno¶æ baterii i skróciæ 
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jej ¿ywotno¶æ. W³a¶ciwa dla baterii temperature zawiera siê w przedziale od
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 na³ado
Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska w temperaturach poni¿ej zera (na 
mrozie).

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia! Zu¿ytych baterii nale¿y pozbywaæ siê zg
z lokalnie obowi±zuj±cymi przepisami. O ile to tylko mo¿liwe, nale¿y je odda
recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na ¶mieci.
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Eksploatacja i konserwacja
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To urz±dzenie, bêd±ce szczytowym osi±gniêciem nowoczesnej techniki, wymaga w³a
obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ wszystkie warunki
gwarancji.

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

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a wilgotno¶æ i wszelkiego rodz
roztwory zwi±zków mineralnych mog± powodowaæ korozjê obwodów elektronicz
W przypadku zawilgocenia urz±dzenia, wyjmij bateriê i pozostaw j± do ca³kowite
wyschniêcia, zanim w³o¿ysz j± ponownie.

• 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 
uszkodzenia podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia w sposób niezgodny z niniejsz± instrukcj±.

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

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, rozpuszczalników czy
detergentów.
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• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e skleiæ jego ruchome czê¶ci i uniemo¿liwiæ prawid³owe 
dzia³anie.
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Wszystkie powy¿sze wskazówki dotycz± w równej mierze urz±dzenia, baterii, ³adowa
wszystkich innych akcesoriów. Je¶li jakie¶ urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je
naprawy w najbli¿szym serwisie.


