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Kopiê „Deklaracji zgodno¶ci” mo¿na znale¼æ pod adresem 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
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Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê¶ci lub ca³o
dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia s± zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corpora
Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami towarow
nazwami handlowymi ich w³a¶cicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

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.

W ¿adnych okoliczno¶ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno¶ci za jak±kolwiek utratê dany
zysków czy te¿ za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub po¶rednie szkody spowodowa
dowolny sposób.

Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest - as is". Nie udziela siê jakichkolwiek 
gwarancji, zarówno wyra¼nych jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, lecz nie ograniczaj±c tego d
jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u¿yteczno¶ci handlowej lub przydatno¶ci do okre¶lonego
chyba ¿e takowe wymagane s± przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do doko
zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.



Dostêpno¶æ poszczególnych produktów mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. Szczegó³y mo¿na 
uzyskaæ u najbli¿szego sprzedawcy firmy Nokia.

±dzenia.

SA 
Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje produktu mog± uniewa¿niæ prawo do korzystania z urz

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologiê, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z U
zgodnie z obowi±zuj±cymi w tym kraju przepisami. Nieprzestrzeganie tych przepisów podlega 
przewidzianym w prawie karom.
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1. Wprowadzenie
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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.

Zestaw s³uchawkowy Nokia Bluetooth HS-37W zosta³ zaprojektowany z my
ca³odziennej eksploatacji. Jedna bateria AAA wystarcza na oko³o 15 godzin 
rozmów.

To urz±dzenie jest przeznaczone do pracy z bateri± alkaliczn± LR03/AAA 1,5
Stosowanie akcesoriów innego typu uniewa¿ni gwarancjê, a mo¿e byæ nawe
niebezpieczne. Przed wyjêciem baterii nale¿y zawsze wy³±czyæ urz±dzenie. 
Wk³adaj±c baterie, nale¿y zwróciæ uwagê na w³a¶ciw± polaryzacjê.

Nie nale¿y ³adowaæ baterii, je¶li producent nie zaznaczy³, ¿e jest ona przezna
do ³adowania.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Zestaw s³uchawkowy HS-37W mo¿na pod³±czaæ do zgodnych telefonów 
komórkowych z obs³ug± technologii bezprzewodowej Bluetooth. Technolog
Bluetooth pozwala ³±czyæ ze sob± zgodne urz±dzenia komunikacyjne bez u¿
kabli. W po³±czeniu Bluetooth telefon i zestaw s³uchawkowy nie musz± siê 
wzajemnie „widzieæ”, ale odleg³o¶æ miêdzy nimi nie mo¿e przekraczaæ 10 m
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¦ciany lub znajduj±ce siê w s±siedztwie urz±dzenia elektroniczne mog± zak³ócaæ 
po³±czenia Bluetooth.

ego. 
tooth 
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Zestaw s³uchawkowy HS-37W spe³nia wymogi specyfikacji Bluetooth 1.2 
dotycz±ce profilu zestawu s³uchawkowego i profilu zestawu g³o¶nomówi±c
Wspó³praca zestawu s³uchawkowego HS-37W z niektórymi produktami Blue
mo¿e nie byæ mo¿liwa. Informacje o zgodno¶ci tego urz±dzenia z innymi 
urz±dzeniami uzyskasz od producentów odpowiednich urz±dzeñ.
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2. Pierwsze kroki
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Korzystanie z urz±dzeñ bezprzewodowych z technologi± Bluetooth bywa ni
zabronione. Sprawd¼ to u lokalnych w³adz lub skontaktuj siê w tej sprawie z
us³ugodawc±.

Zestaw s³uchawkowy sk³ada siê z nastêpuj±cych elementów:

• Klawisz odbierania i koñczenia po³±czeñ (1)

• ¯ó³ty wska¼nik ¶wietlny LED (2)

• S³uchawka (3)

• Komora baterii (4)

• Klawisz g³o¶no¶ci (5)
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Przed rozpoczêciem u¿ywania zestawu s³uchawkowego nale¿y w³o¿yæ bateriê i 
skojarzyæ go (nawi±zaæ uwierzytelnione po³±czenie) ze zgodnym telefonem.
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■ Wk³adanie baterii
Otwórz komorê baterii, wysuwaj±c pokrywkê, a nastêpnie w³ó¿ bateriê.

■ Kojarzenie zestawu s³uchawkowego ze zgodnym 
telefonem

Po w³o¿eniu lub wymianie baterii zestaw s³uchawkowy HS-37W jest gotow
nawi±zania uwierzytelnionego po³±czenia (skojarzenia). ̄ ó³ta dioda LED zap
siê i ¶wieci przez 5 minut, wskazuj±c, ¿e zestaw s³uchawkowy mo¿e zostaæ 
skojarzony ze zgodnym telefonem.

1. W³±cz w telefonie tryb wyszukiwania urz±dzeñ Bluetooth. Szczegó³ów s
w instrukcji obs³ugi telefonu.

2. Gdy telefon wykryje zestaw s³uchawkowy HS-37W, potwierd¼ skojarzen
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3. Po pojawieniu siê pro¶by o podanie has³a uwierzytelniaj±cego zestawu 
s³uchawkowego Bluetooth wprowad¼ 0000.
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Je¶li skojarzenie zostanie utworzone, ¿ó³ta dioda LED zacznie migaæ, a pote
zga¶nie.

Je¶li nie uda siê utworzyæ skojarzenia, ¿ó³ta dioda LED bêdzie siê ¶wieciæ prz
minut, umo¿liwiaj±c ponowne nawi±zanie po³±czenia. 

Wystarczy raz utworzyæ skojarzenie zestawu s³uchawkowego z telefonem. A
wyj¶æ z trybu kojarzenia, krótko naci¶nij klawisz odbierania i koñczenia po³±

Zestaw s³uchawkowy jest gotowy do pracy.
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3. Podstawy u¿ytkowania
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■ Obs³uga po³±czeñ
Aby odebraæ po³±czenie z telefonu komórkowego, naci¶nij klawisz odbieran
po³±czeñ na telefonie. W celu przekazania po³±czenia do zestawu s³uchawko
naci¶nij krótko klawisz odbierania i koñczenia po³±czeñ na zestawie 
s³uchawkowym.

Aby odebraæ po³±czenie z zestawu s³uchawkowego, naci¶nij krótko klawisz 
odbierania i koñczenia po³±czeñ na zestawie s³uchawkowym. Podczas 
przekazywania po³±czenia z telefonu komórkowego do zestawu s³uchawkow
mo¿e wyst±piæ krótkie opó¼nienie. Aby zminimalizowaæ ryzyko nieodebrany
po³±czeñ, zaleca siê odbieranie po³±czeñ z telefonu, a nastêpnie przekazywa
do zestawu s³uchawkowego.

Je¶li nie chcesz odebraæ po³±czenia, naci¶nij i przytrzymaj przez sekundê kla
odbierania i koñczenia po³±czeñ na zestawie s³uchawkowym.

Aby nawi±zaæ nowe po³±czenie, wybierz numer na telefonie komórkowym i 
naci¶nij klawisz odbierania po³±czeñ na telefonie. Nastêpnie naci¶nij klawis
odbierania i koñczenia po³±czeñ na zestawie s³uchawkowym w celu przekaz
po³±czenia.

Je¶li telefon obs³uguje g³osowe wybieranie numerów i aktualnie nie jest 
nawi±zane po³±czenie, naci¶nij klawisz odbierania i koñczenia po³±czeñ na 
zestawie s³uchawkowym, a nastêpnie wybierz numer g³osowo, jak opisano w
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instrukcji obs³ugi telefonu. Aby skutecznie nawi±zywaæ po³±czenia, nagraj znak 
g³osowy za pomoc± zestawu s³uchawkowego.
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Aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ g³o¶no¶æ zestawu s³uchawkowego, naciskaj k
klawisz g³o¶no¶ci, a¿ uzyskasz ¿±dany poziom d¼wiêku.

Aby zakoñczyæ po³±czenie, naci¶nij klawisz koñczenia po³±czeñ na telefonie
komórkowym lub klawisz odbierania i koñczenia po³±czeñ na zestawie 
s³uchawkowym.

■ Tryb gotowo¶ci
W celu wyd³u¿enia ¿ywotno¶ci baterii zestaw s³uchawkowy automatycznie
wy³±cza siê po ka¿dym po³±czeniu. Aby temu zapobiec, mo¿esz w³±czyæ tryb
gotowo¶ci zestawu s³uchawkowego. W trybie gotowo¶ci po³±czenia z telefo
komórkowym s± nawi±zywane szybciej, ale ¿ywotno¶æ baterii jest krótsza. A
w³±czyæ tryb gotowo¶ci, naci¶nij i przytrzymaj przez 5 sekund klawisze g³o¶n
oraz odbierania/koñczenia po³±czeñ.

Aby w³±czyæ zestaw s³uchawkowy w trybie gotowo¶ci, naci¶nij klawisz odbi
i koñczenia po³±czeñ. W celu wy³±czenia zestawu s³uchawkowego w trybie 
gotowo¶ci naci¶nij i przytrzymaj przez 5 sekund klawisz odbierania i koñcze
po³±czeñ.

■ Wska¼nik ¶wietlny
Zestaw s³uchawkowy HS-37W jest wyposa¿ony w ¿ó³ty wska¼nik ¶wietlny (
LED). Po w³o¿eniu lub wymianie baterii i w³±czeniu zestawu s³uchawkowego
LED zapala siê. Oznacza to, ¿e zestaw s³uchawkowy jest w trybie kojarzenia
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(nawi±zywania uwierzytelnionego po³±czenia). Gdy bateria zestawu 
s³uchawkowego jest na wyczerpaniu, dioda LED miga dwa razy co 5 sekund. 
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Nale¿y wówczas wymieniæ bateriê.

■ Zak³adanie zestawu s³uchawkowego na lewe ucho
Zestaw s³uchawkowy HS-37W jest fabrycznie przystosowany do noszenia n
prawym uchu. Je¶li chcesz nosiæ go na lewym uchu, delikatnie obróæ s³ucha

■ Przechowywanie zestawu s³uchawkowego
Zawsze przechowuj zestaw s³uchawkowy wy³±czony i zabezpieczony.

Nie zostawiaj go w miejscu dzia³ania wysokich temperatur (powy¿ej 45°C) —
przyk³ad w bezpo¶rednim ¶wietle s³onecznym. Przechowywanie zestawu w 
wysokiej temperaturze mo¿e obni¿yæ jego sprawno¶æ i skróciæ ¿ywotno¶æ ba
Niskie temperatury (poni¿ej -10°C) powoduj± skrócenie ¿ywotno¶ci baterii i
¼le wp³ywaæ na dzia³anie zestawu.

Nie wystawiaj zestawu s³uchawkowego na dzia³anie deszczu i innych p³ynó

■ Rozwi±zywanie problemów

Niska jako¶æ d¼wiêku
Sprawd¼, czy odleg³o¶æ miêdzy zestawem s³uchawkowym a telefonem nie je
wiêksza ni¿ 10 metrów i czy miêdzy tymi urz±dzeniami nie ma ¿adnych prze
takich jak ¶ciany lub inne urz±dzenia elektroniczne.
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Brak d¼wiêku w zestawie s³uchawkowym
• Zwiêksz poziom d¼wiêku w zestawie s³uchawkowym, naciskaj±c klawisz 
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g³o¶no¶ci.

• Sprawd¼, czy zestaw s³uchawkowy jest skojarzony z telefonem.

• Upewnij siê, ¿e telefon jest po³±czony z zestawem s³uchawkowym. Je¶li n
jest, spróbuj ponownie skojarzyæ urz±dzenia.

Telefon przestaje dzwoniæ, zanim zestaw s³uchawkowy siê 
w³±czy, co uniemo¿liwia odbieranie po³±czeñ
W celu wyd³u¿enia ¿ywotno¶ci baterii zestaw s³uchawkowy automatycznie
wy³±cza siê po ka¿dym po³±czeniu. Po³±czenia z telefonem s± nawi±zywane
szybciej, gdy zestaw s³uchawkowy jest w trybie gotowo¶ci (patrz: 
Tryb gotowo¶ci, 11).

Wystêpuj± problemy ze skojarzeniem, chocia¿ telefon poka
¿e nawi±zano po³±czenie
Skojarzenie z zestawem s³uchawkowym mog³o zostaæ usuniête w telefonie. 
urz±dzenia ponownie.
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Eksploatacja i konserwacja
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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 powinny byæ przechowywane w miejscu niedostêpnym dla m
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 wyjmij z niego bateriê i nie wk³adaj jej z 
powrotem, dopóki urz±dzenie ca³kowicie nie wyschnie.

• 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 czy
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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 do 
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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.


