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Zestaw s³uchawkowy z radiem HS-2R firmy Nokia ³±czy w sobie radio 
stereofoniczne FM i zestaw s³uchawkowy. Zestaw s³uchawkowy z radiem H
firmy Nokia mo¿na pod³±czyæ za pomoc± za³±cza Pop-PortTM do kompatybil
telefonów firmy Nokia, np. Nokia 61001 i Nokia 3100. Aby dowiedzieæ siê, c
telefon jest kompatybilny, nale¿y skontaktowaæ siê ze sprzedawc± lub z dzia
obs³ugi klienta. Zestaw s³uchawkowy umo¿liwia telefonowanie, odbieranie 
po³±czeñ i s³uchanie radia osobie przemieszczaj±cej siê lub przebywaj±cej w
biurze. Zestaw s³uchawkowy z radiem HS-2R firmy Nokia oferuje mo¿liwo¶æ
s³uchania radia posiadaczom telefonów komórkowych, które nie s± wyposa¿
radio FM.

Przed u¿yciem zestawu s³uchawkowego nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukc
obs³ugi. Wiêcej szczegó³owych zawiera instrukcja obs³ugi telefonu. Nie nale
rezygnowaæ z korzystania z instrukcji obs³ugi telefonu na rzecz niniejszej 
instrukcji obs³ugi, gdy¿ instrukcja obs³ugi telefonu zawiera wa¿ne informac
dotycz±ce bezpieczeñstwa i konserwacji.

W niniejszej instrukcji obs³ugi zawarto wyja¶nienia, w jaki sposób korzystaæ
zestawu s³uchawkowego w po³±czeniu z podstawowymi funkcjami telefonic
i z radia FM.

1. Wczeniejsze wersje telefonu nie s± kompatybilne.
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■ Budowa zestawu s³uchawkowego
Zestaw s³uchawkowy z radiem HS-

fonu.
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2R firmy Nokia sk³ada siê z 
nastêpuj±cych czê¶ci:

1. Zestaw s³uchawkowy z 
wk³adkami dousznymi

2. Modu³ radia stereofonicznego 
FM

3. Przycisk send/end (Wy¶lij/
Zakoñcz) s³u¿±cy do odbierania, 
odrzucania i koñczenia po³±czeñ. 
Przyci¶niêcie przez d³u¿szy czas 
przycisku send/end (Wy¶lij/
Zakoñcz) powoduje aktywacjê 
wybierania g³osowego.

4. Jednowierszowy wy¶wietlacz 
informuj±cy o aktualnie 
wybranym kanale radiowym.

5. Z³±cze Pop Port s³u¿±ce do pod³±czenia zestawu s³uchawkowego do tele

6. Mikrofon

7. Przycisk zasilania s³u¿±cy do w³±czania i wy³±czania radia.

8. Zaczep z haczykiem umo¿liwiaj±cy przyczepienie do paska

9.  i  przyciski s³u¿±ce do wyszukiwania kana³ów radiowych.

10. Pokrêt³o g³o¶no¶ci s³u¿±ce do regulacji g³o¶no¶ci.
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1. Korzystanie z zestawu s³uchawkowego
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■ Telefonowanie
Po pod³±czeniu zestawu s³uchawkowego do telefonu naci¶nij przycisk send/
(Wy¶lij/Zakoñcz), aby zatelefonowaæ. 

Naci¶nij przycisk send/end (Wy¶lij/Zakoñcz), aby zakoñczyæ bie¿±c± rozmow

Mo¿esz równie¿ telefonowaæ i koñczyæ rozmowy, u¿ywaj±c telefonu.

■ Odbieranie i odrzucanie po³±czenia
Naci¶nij przycisk send/end (Wy¶lij/Zakoñcz), aby odebraæ po³±czenie 
przychodz±ce. Je¿eli nie chcesz odebraæ po³±czenia, naci¶nij dwukrotnie, kró
przycisk send/end (Wy¶lij/Zakoñcz) .

Mo¿esz równie¿ odbieraæ i odrzucaæ po³±czenia, korzystaj±c z telefonu.

Po³±czenie przychodz±ce jest sygnalizowane sygna³em dzwonka wybranym
telefonie.

Automatyczne odbieranie
Je¿eli w telefonie w³±czono funkcjê automatycznego odbierania, telefon 
automatycznie odbiera po³±czenia przychodz±ce po jednym dzwonku.
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■ Wybieranie g³osowe
Kiedy nie rozmawiasz przez telefon, naci¶nij i przytrzymaj przycisk send/end 
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(Wy¶lij/Zakoñcz), a¿ us³yszysz sygna³ oznaczaj±cy, ¿e mo¿esz wypowiedzieæ
wybranej osoby ("has³o g³osowe"). Wypowiedz has³o g³osowe. Telefon odtw
has³o g³osowe i wybiera zwi±zany z nim numer telefonu.

Wybieranie g³osowe mo¿esz równie¿ uaktywniæ przy u¿yciu telefonu. 
Szczegó³owe informacje na temat korzystania z wybierania g³osowego znaj
w instrukcji obs³ugi telefonu.

■ Regulacja g³o¶no¶ci s³uchawki
Podczas rozmowy mo¿na zwiêkszaæ lub zmniejszaæ g³o¶no¶æ zestawu 
s³uchawkowego za pomoc± pokrêt³a g³o¶no¶ci lub za pomoc± przycisku g³o¶
w telefonie.
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2. Korzystanie z radia FM
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Z³±cze Pop-Port telefonu dzia³a jako ¼ród³o zasilania zestawu s³uchawkowe
radiem HS-2R firmy Nokia. Je¿eli chcesz s³uchaæ radia, pod³±cz zestaw 
s³uchawkowy do telefonu.

Uwaga: Aby¶ móg³ korzystaæ z tej funkcji, telefon musi byæ w³±czony. Nie w
telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowyc
zabronione, mo¿e powodowaæ zak³ócenia radiowe lub byæ przyczyn± innyc
zagro¿eñ.

■ S³uchanie radia
Aby zapewniæ najlepsz± jako¶æ obioru audycji radiowych, nale¿y upewniæ si
wszystkie przewody zestawu s³uchawkowego s± maksymalnie wyprostowan

• Aby w³±czyæ radio, naci¶nij przycisk zasilania. Zestaw s³uchawkowy 
automatycznie wybiera ostatnio s³uchany kana³ radiowy. Numer kana³u 
pokazywany na wy¶wietlaczu zestawu s³uchawkowego.

• Aby automatycznie wyszukaæ kana³, naci¶nij przez jedn± sekundê przycis
lub . Aby wyszukaæ kana³ rêcznie, naci¶nij szybko przycisk  lub 

• Naci¶nij przycisk , aby przeszukiwaæ wy¿sze czêstotliwo¶ci lub przyc
, aby przeszukiwaæ ni¿sze czêstotliwo¶ci.
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■ Dzia³anie funkcji telefonicznych podczas s³uchania 
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• Gdy telefonujesz lub odbierasz po³±czenie, radio jest automatycznie wycisz
i mo¿liwe jest telefonowanie lub odebranie po³±czenia za pomoc± przycisk
send/end (Wy¶lij/Zakoñcz). Po zakoñczeniu po³±czenia radio jest ponownie
w³±czane.

• Aby odrzuciæ po³±czenie, naci¶nij prawy przycisk wyboru na telefonie. Radi
zostanie automatycznie w³±czone z powrotem.
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Eksploatacja i konserwacja
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Zestaw s³uchawkowy nale¿y do szczytowych osi±gniêæ nowoczesnej techniki i wyma
umiejêtnego pos³ugiwania siê nim. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek zapewni 
spe³nienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjn± pracê urz±dzeni
wiele lat. 
• Przechowuj wszystkie akcesoria w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.
• Zestaw s³uchawkowy powinien byæ zawsze suchy. Opady, du¿a wilgotno¶æ i ciecz

zawieraj±ce zwi±zki mineralne mog± powodowaæ korozjê obwodów elektroniczn
• Nie u¿ywaj i nie przechowuj zestawu s³uchawkowego w miejscach brudnych i 

zapylonych. Mo¿e to bowiem spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci.
• Nie przechowuj zestawu s³uchawkowego w wysokiej temperaturze. Skraca ona 

¿ywotno¶æ baterii i podzespo³ów elektronicznych, mo¿e spowodowaæ odkszta³cen
nawet stopienie elementów plastykowych.

• Nie przechowuj zestawu s³uchawkowego w zimnych pomieszczeniach. Gdy podcz
pracy telefon ogrzewa siê (do normalnej temperatury), w jego wnêtrzu gromadzi 
wilgoæ, co mo¿e spowodowaæ uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ zestawu s³uchawkowego. Niefachowa ingerencja mo¿e 
spowodowaæ jego uszkodzenie.

• Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj zestawu s³uchawkowego. Nieostro¿ne obcho
siê z urz±dzeniem mo¿e spowodowaæ uszkodzenia podzespo³ów elektronicznych.

• Do czyszczenia zestawu s³uchawkowego nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, 
rozpuszczalników czy silnych detergentów. 

• Nie maluj i nie lakieruj zestawu s³uchawkowego. Farba lub lakier mog± skleiæ ruch
czê¶ci i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.
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Je¶li zestaw s³uchawkowy nie dzia³a prawid³owo, dostarcz go do najbli¿szego 
autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwi±zaniu problemu i w ewentualnej 
naprawie.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.
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