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Dla w³asnego bezpieczeñstwa

Zapoznaj siê uwa¿nie z poni¿szymi skróconymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych 
wskazówek mo¿e byæ niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Wiêcej informacji uzyskasz, 
zapoznaj±c siê z pe³n± instrukcj± u¿ytkownika.

NAJWA¯NIEJSZE JEST BEZPIECZEÑSTWO W RUCHU DROGOWYM
Stosuj siê do wszystkich lokalnie obowi±zuj±cych przepisów. Prowadz±c 
samochód, nie zajmuj r±k niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na 
uwadze bezpieczeñstwo na drodze. 

ZAK£ÓCENIA
Wszystkie urz±dzenia bezprzewodowe mog± byæ podatne na zak³ócenia, które z 
kolei mog± wywieraæ wp³yw na jako¶æ po³±czeñ.

POD£¡CZANIE INNYCH URZ¡DZEÑ
Zanim pod³±czysz dodatkowe urz±dzenie, zapoznaj siê z instrukcj± jego obs³ugi i 
przepisami bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj niekompatybilnych produktów.

PROFESJONALNY SERWIS
Naprawiaæ ten produkt mo¿e wy³±cznie wykwalifikowany personel.
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1. Wprowadzenie

Przeno¶ny zestaw samochodowy Nokia (HF-6W) to proste w monta¿u urz±dzenie 
g³o¶nomówi±ce, wyposa¿one w bezprzewodow± technologiê Bluetooth oraz 
cyfrowy procesor sygna³u (DSP).

Zestaw umo¿liwia obs³ugê po³±czeñ oraz ³adowanie kompatybilnego telefonu 
komórkowego firmy Nokia.

Przed rozpoczêciem korzystania z zestawu nale¿y uwa¿nie przeczytaæ niniejsz± 
instrukcjê obs³ugi. Najnowsza wersja niniejszej instrukcji, dodatkowe informacje, 
materia³y do pobrania i us³ugi zwi±zane z zestawem dostêpne s± pod adresem 
http://www.nokia.com/support lub w polskiej witrynie internetowej firmy Nokia 
pod adresem http://www.nokia.com.pl.
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2. Czynno¶ci przygotowawcze

Przed rozpoczêciem u¿ytkowania zestawu nale¿y zainstalowaæ go w samochodzie 
i powi±zaæ z kompatybilnym telefonem.

■ Elementy zestawu
• Przycisk zasilania (1)

• Przycisk odbierania / koñczenia po³±czeñ (2)

• Przycisk zwiêkszania poziomu g³o¶no¶ci (3)

• Przycisk zmniejszania poziomu g³o¶no¶ci (4)

• Przycisk zwijania kabla (5)

• G³o¶nik (6)

• Mikrofony (7)

• Wska¼niki (8)

• Kabel ³adowarki (9)

■ Instalacja zestawu w samochodzie
Zestaw nale¿y pod³±czyæ do gniazda zapalniczki zasilanego z akumulatora 
samochodu.
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Zestaw umieszcza siê w gnie¼dzie zapalniczki 
w sposób pokazany na rysunku A lub B.

Po umieszczeniu zestawu w gnie¼dzie 
zapalniczki nale¿y sprawdziæ, czy zosta³ on 
prawid³owo pod³±czony i nie przeszkadza w 
prowadzeniu pojazdu.

Funkcja ¶ledzenia g³osu, w któr± wyposa¿ony 
jest zestaw, dzia³a najlepiej, gdy d¼wiêk dochodzi z 
obszaru oznaczonego na rysunku kolorem jasnoszarym. 
W przypadku niezadowalaj±cej jako¶ci d¼wiêku nale¿y 
zmieniæ po³o¿enie urz±dzenia.

W niektórych modelach samochodów gniazdo zapalniczki 
jest zasilane przez akumulator nawet po wyjêciu kluczyka ze stacyjki. W takim 
przypadku pozostawienie w³±czonego zestawu lub wy³±czenie zestawu i 
pozostawienie go przez d³ugi czas w gnie¼dzie zapalniczki mo¿e spowodowaæ 
roz³adowanie akumulatora. Wiêcej informacji na ten temat mo¿na uzyskaæ od 
producenta samochodu.

■ W³±czanie i wy³±czanie zestawu
W celu w³±czenia zestawu nale¿y nacisn±æ przycisk zasilania. Urz±dzenie 
wyemituje sygna³ d¼wiêkowy i na krótko za¶wieci siê zielony wska¼nik.
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W celu wy³±czenia zestawu nale¿y zakoñczyæ aktywne po³±czenie i nacisn±æ 
przycisk zasilania. Urz±dzenie wyemituje sygna³ d¼wiêkowy i na krótko za¶wieci 
siê czerwony wska¼nik.

■ Powi±zanie zestawu z telefonem
Zestaw zosta³ zaprojektowany z my¶l± o kompatybilnych telefonach firmy Nokia 
wyposa¿onych w bezprzewodow± technologiê Bluetooth. Mo¿na go jednak 
u¿ywaæ z dowolnym kompatybilnym urz±dzeniem Bluetooth, które jest zgodne z 
profilem Bluetooth Handsfree (urz±dzeñ g³o¶nomówi±cych). Wiêcej informacji na 
temat bezprzewodowej technologii Bluetooth mo¿na znale¼æ w instrukcji obs³ugi 
telefonu.

Przed rozpoczêciem korzystania z zestawu nale¿y go powi±zaæ z kompatybilnym 
telefonem. W tym celu nale¿y wykonaæ nastêpuj±ce czynno¶ci:

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

2. Sprawd¼, czy zestaw zosta³ prawid³owo pod³±czony do gniazda zapalniczki, a 
nastêpnie w³±cz go, naciskaj±c przycisk zasilania. 

3. Ustaw telefon na wyszukiwanie urz±dzeñ Bluetooth. Odpowiednie wskazówki 
znajduj± siê w instrukcji obs³ugi telefonu. 

4. Wybierz z listy zestaw Nokia HF-6W.

5. Wprowad¼ has³o Bluetooth 0000, aby powi±zaæ zestaw z telefonem. Je¶li 
zestaw nie by³ wcze¶niej powi±zany z innym telefonem, aktualnie powi±zany 
telefon stanie siê urz±dzeniem domy¶lnym.
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Zestaw wyemituje krótki sygna³ d¼wiêkowy; aktywne po³±czenie Bluetooth 
sygnalizowane jest ¶wieceniem siê niebieskiego wska¼nika.

6. Rozpocznij korzystanie z zestawu.

Od³±czanie zestawu od telefonu
Aby od³±czyæ zestaw od telefonu (na przyk³ad w celu po³±czenia telefonu z innym 
urz±dzeniem Bluetooth), nale¿y wy³±czyæ zestaw lub anulowaæ po³±czenie w 
menu Bluetooth telefonu.

W takim przypadku nie trzeba anulowaæ powi±zania zestawu z telefonem. 

Ponowne ³±czenie zestawu z telefonem
Aby ponownie po³±czyæ zestaw z domy¶lnym lub ostatnio u¿ywanym telefonem, 
nale¿y sprawdziæ, czy w telefonie zosta³a uaktywniona funkcja Bluetooth, a 
nastêpnie w³±czyæ zestaw. Przy ponownym nawi±zywaniu po³±czenia z zestawem 
powi±zanym z telefonem nie trzeba podawaæ has³a Bluetooth.

Telefon mo¿na skonfigurowaæ tak, aby ³±czy³ siê automatycznie z zestawem w 
momencie jego w³±czenia.  W telefonach Nokia ustawienia powi±zanych urz±dzeñ 
zmienia siê w menu Bluetooth.

Je¶li zestaw nie ³±czy siê automatycznie z domy¶lnym lub ostatnio u¿ywanym 
telefonem, nale¿y nacisn±æ i przytrzymaæ przycisk odbierania / koñczenia 
po³±czeñ. Zestaw rozpocznie wyszukiwanie domy¶lnego, a nastêpnie ostatnio 
u¿ywanego telefonu. W przeciwnym razie nale¿y nawi±zaæ po³±czenie w menu 
Bluetooth telefonu.
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3. Podstawowe funkcje zestawu

■ Funkcje po³±czeñ
Po³±czenia nawi±zuje siê, korzystaj±c z telefonu w zwyk³y sposób. 

Aby ponownie nawi±zaæ po³±czenie z ostatnio wybieranym numerem, nale¿y 
dwukrotnie nacisn±æ przycisk odbierania / koñczenia po³±czeñ.

Aby uaktywniæ g³osowe wybieranie numeru, nale¿y nacisn±æ przycisk odbierania / 
koñczenia po³±czeñ i przytrzymaæ go do momentu us³yszenia sygna³u g³osowego 
wybierania numeru. Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w instrukcji obs³ugi 
telefonu. G³osowe wybieranie numerów jest mo¿liwe wy³±cznie w przypadku 
telefonów maj±cych tê funkcjê. 

Odbieranie i koñczenie po³±czeñ
Przy nadej¶ciu po³±czenia miga zielony wska¼nik i s³ychaæ sygna³ dzwonka. Je¶li 
sygnalizowanie po³±czeñ przychodz±cych zosta³o w telefonie wy³±czone, dzwonka 
nie bêdzie s³ychaæ. 

Aby odebraæ lub zakoñczyæ po³±czenie, nale¿y nacisn±æ przycisk odbierania / 
koñczenia po³±czeñ. Po³±czenie mo¿na równie¿ odebraæ lub zakoñczyæ przy u¿yciu 
telefonu.
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Automatyczne odbieranie po³±czeñ
W przypadku uaktywnienia w telefonie funkcji automatycznego odbierania 
po³±czeñ, po up³ywie czasu okre¶lonego przez u¿ytkownika po³±czenie 
przychodz±ce zostanie odebrane i przekazane do zestawu g³o¶nomówi±cego.

Odrzucanie po³±czeñ
Aby nie odbieraæ przychodz±cego po³±czenia, nale¿y dwukrotnie na krótko 
nacisn±æ przycisk odbierania / koñczenia po³±czeñ.

Wyciszanie i wy³±czanie wyciszenia aktywnego po³±czenia
Nale¿y na krótko nacisn±æ przycisk zasilania. Wyciszenie po³±czenia 
sygnalizowane jest ci±g³ym ¶wiat³em czerwonego wska¼nika.

Prze³±czanie rozmowy miêdzy zestawem a telefonem
Nale¿y nacisn±æ i przytrzymaæ przez wiêcej ni¿ 1 sekundê przycisk odbierania / 
koñczenia po³±czeñ.

Obs³uga wielu po³±czeñ
W celu nawi±zania kilku po³±czeñ nale¿y u¿yæ klawiatury telefonu. 

Aby za pomoc± zestawu odebraæ po³±czenie oczekuj±ce, nale¿y najpierw 
zakoñczyæ aktywne po³±czenie.
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■ Regulacja g³o¶no¶ci zestawu
Do regulacji g³o¶no¶ci s³u¿± przyciski regulacji g³o¶no¶ci zestawu lub klawiatura 
telefonu.

■ £adowanie baterii kompatybilnego telefonu
Podczas korzystania z zestawu g³o¶nomówi±cego mo¿na ³adowaæ bateriê 
kompatybilnego telefonu firmy Nokia. W tym celu nale¿y wyci±gn±æ z zestawu 
kabel ³adowarki i pod³±czyæ go do telefonu. Po ca³kowitym na³adowaniu baterii 
nale¿y od³±czyæ telefon od ³adowarki i schowaæ kabel, naciskaj±c przycisk zwijania 
kabla na zestawie.

■ Korzystanie z zestawu powi±zanego z kilkoma 
telefonami

Zestaw mo¿na powi±zaæ z maksymalnie o¶mioma kompatybilnymi telefonami, 
jednak w danym czasie mo¿liwe jest nawi±zanie po³±czenia tylko z jednym 
telefonem.

Telefon, który zosta³ powi±zany z zestawem jako pierwszy, jest telefonem 
domy¶lnym, natomiast telefon po³±czony z zestawem jako ostatni to ostatnio 
u¿ywany telefon.

Po w³±czeniu zestaw przez kilka sekund próbuje po³±czyæ siê z telefonem 
domy¶lnym.

Je¶li nie mo¿na nawi±zaæ po³±czenia z domy¶lnym telefonem, w ci±gu kilku 
sekund zestaw próbuje po³±czyæ siê z ostatnio u¿ywanym telefonem. 
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W przypadku gdy zestaw nie po³±czy siê z powy¿szymi urz±dzeniami, bêd± mog³y 
go wykryæ inne telefony.

Aby korzystaæ z zestawu wraz z powi±zanym telefonem nie bêd±cym telefonem 
domy¶lnym lub ostatnio u¿ywanym, nale¿y nawi±zaæ po³±czenie w menu 
Bluetooth telefonu.

■ Resetowanie zestawu
Zestaw g³o¶nomówi±cy mo¿na zresetowaæ, usuwaj±c w ten sposób wszystkie 
ustawienia, w tym tak¿e informacje o powi±zanych urz±dzeniach. W tym celu 
nale¿y wy³±czyæ zestaw, a nastêpnie nacisn±æ i przytrzymaæ przez 10 sekund 
przycisk zasilania oraz przycisk zwiêkszania poziomu g³o¶no¶ci naraz. Podczas 
resetowania miga na przemian zielony i czerwony wska¼nik. Po zresetowaniu 
zestawu emitowany jest dwukrotnie sygna³ d¼wiêkowy.

■ Rozwi±zywanie problemów
Je¶li nie mo¿na nawi±zaæ po³±czenia pomiêdzy zestawem a kompatybilnym 
telefonem, nale¿y wykonaæ nastêpuj±ce czynno¶ci:

• Sprawd¼, czy w kompatybilnym telefonie zosta³a uaktywniona funkcja 
Bluetooth.

• Upewnij siê, ¿e zestaw zosta³ prawid³owo zainstalowany, jest w³±czony i 
powi±zany z kompatybilnym telefonem. Sprawd¼ tak¿e, czy nie roz³adowa³ siê 
akumulator samochodu.
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• Je¿eli korzystasz z kilku urz±dzeñ Bluetooth, sprawd¼, czy w telefonie zosta³o 
zakoñczone poprzednie po³±czenie Bluetooth.

• Sprawd¼, czy zestaw znajduje siê w odleg³o¶ci nie wiêkszej ni¿ 10 metrów od 
telefonu i czy nie ma miêdzy nimi ¿adnych przeszkód ani urz±dzeñ 
elektronicznych.

• Jako¶æ d¼wiêku po³±czeñ telefonicznych uzale¿niona jest od pojemno¶ci i 
parametrów sieci operatora. Problemy mog± wyst±piæ na przyk³ad w korku 
ulicznym lub gdy na danym obszarze z telefonów korzysta jednocze¶nie wiele 
osób.
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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.

• 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.

• 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± 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 próbuj otwieraæ urz±dzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.

• 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 urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do naprawy 
w najbli¿szym serwisie.
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Dodatkowe informacje o bezpieczeñstwie

■ Pojazdy mechaniczne
Sygna³y radiowe (RF) mog± mieæ wp³yw na dzia³anie nieprawid³owo zainstalowanych lub 
niew³a¶ciwie zabezpieczonych uk³adów elektronicznych takich jak elektroniczne uk³ady 
wtrysku paliwa, antypo¶lizgowe uk³ady zabezpieczaj±ce przed blokowaniem kó³ podczas 
hamowania, elektroniczne uk³ady kontroli szybko¶ci, uk³ady poduszki powietrznej. Wiêcej 
informacji mo¿na uzyskaæ od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu lub 
zainstalowanego w nim wyposa¿enia dodatkowego. Instalacja urz±dzenia w samochodzie i 
jego pó¼niejszy serwis powinny byæ przeprowadzane wy³±cznie przez wykwalifikowany 
personel.

Niew³a¶ciwa instalacja lub naprawa mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu u¿ytkownika oraz 
spowodowaæ utratê wa¿no¶ci wszelkich gwarancji maj±cych zastosowanie do urz±dzenia. 
Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urz±dzenia bezprzewodowego w 
samochodzie s± odpowiednio zamocowane i czy dzia³aj± prawid³owo. W s±siedztwie 
urz±dzenia, jego czê¶ci czy akcesoriów nie powinny znajdowaæ siê ³atwopalne ciecze, gazy i 
materia³y wybuchowe. Je¶li samochód jest wyposa¿ony w poduszki powietrzne, miej na 
uwadze, ¿e poduszki te wype³niaj± siê gwa³townie gazem. Nie umieszczaj wiêc w pobli¿u 
poduszek powietrznych lub przestrzeni jak± zajê³aby poduszka po wype³nieniu ¿adnych 
przedmiotów, w tym równie¿ przeno¶nych lub samochodowych akcesoriów urz±dzenia. Je¶li 
bezprzewodowe urz±dzenie samochodowe zosta³o nieprawid³owo zainstalowane wybuch 
poduszki powietrznej mo¿e spowodowaæ powa¿ne obra¿enia.
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