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W p r o w a d z e n i e
1. Wprowadzenie

Stereofoniczne s³uchawki Bluetooth z aktywn± eliminacj± szumu 
Nokia BH-905i s³u¿± do obs³ugi po³±czeñ telefonicznych ze zgodnego 
urz±dzenia mobilnego bez u¿ycia r±k, a tak¿e do s³uchania muzyki ze 
zgodnego odtwarzacza muzyki.

Aktywna eliminacja szumów umo¿liwia korzystanie ze s³uchawek tak¿e 
w ha³a¶liwym otoczeniu.

S³uchawki mo¿na pod³±czyæ do zgodnego urz±dzenia za po¶rednictwem 
bezprzewodowej technologii Bluetooth lub dodanych kabli audio.

Przed u¿yciem s³uchawek uwa¿nie przeczytaj niniejsz± instrukcjê 
obs³ugi. Przeczytaj te¿ instrukcjê obs³ugi urz±dzenia, które chcesz 
po³±czyæ z tymi s³uchawkami. Wiêcej informacji znajdziesz pod adresem 
www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Ten produkt mo¿e zawieraæ drobne czê¶ci. Nale¿y je przechowywaæ 
w miejscach niedostêpnych dla ma³ych dzieci. 

Uwaga: ̄ aden element obudowy urz±dzenia nie zawiera niklu. 
Metalowe czê¶ci tej obudowy s± ze stali nierdzewnej.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Bezprzewodowa technologia 
Bluetooth pozwala ³±czyæ ze sob± 
zgodne urz±dzenia bez u¿ycia kabli. 
S³uchawki i drugie urz±dzenie nie 
musz± siê wzajemnie „widzieæ”, 
ale odleg³o¶æ miêdzy nimi nie 
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 10 metrów. 
Im mniejsza odleg³o¶æ miêdzy 
urz±dzeniami, tym lepsza jest 
jako¶æ po³±czeñ. Optymalny zasiêg 
dzia³ania oznaczono na rysunku 
kolorem ciemnoszarym. Przeszkody 
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W p r o w a d z e n i e
lub urz±dzenia elektroniczne znajduj±ce siê w obszarze oznaczonym 
kolorem jasnoszarym mog± zak³ócaæ po³±czenia Bluetooth.

S³uchawki s± zgodne ze specyfikacj± Bluetooth 2.1 + EDR i umo¿liwiaj± 
korzystanie z nastêpuj±cych profilów: Headset Profile 1.1, Hands-Free 
Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 oraz 
Audio Video Remote Control Profile 1.0. Informacje o zgodno¶ci tego 
urz±dzenia z innymi urz±dzeniami uzyskasz od ich producentów.

■ Informacje o aktywnej eliminacji szumów
W technologii eliminacji szumu otoczenia Wolfson AudioPlusTM stosuje 
siê opatentowane techniki przetwarzania sygna³ów oraz zaawansowan± 
wiedzê z zakresu projektowania urz±dzeñ akustycznych w celu 
zapewnienia najlepszej w swojej klasie funkcji aktywnej eliminacji 
szumu w s³uchawkach i zestawach s³uchawkowych.

Ta nowatorska technologia ze sprzê¿eniem do przodu eliminuje wiêcej 
decybeli szumu w szerszym zakresie czêstotliwo¶ci ni¿ tradycyjne 
technologie ze sprzê¿eniem zwrotnym. Dziêki temu zapewnia 
u¿ytkownikom ciche otoczenie niezale¿nie od ich miejsca pobytu. 
Poniewa¿ zaawansowana technologia firmy Wolfson nie przetwarza 
strumienia d¼wiêku z odtwarzacza, muzyki mo¿na s³uchaæ bez zak³óceñ, 
w stereo o jako¶ci hi-fi.
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P i e r w s z e  k r o k i
2. Pierwsze kroki

■ Klawisze i inne czê¶ci
S³uchawki sk³adaj± siê z nastêpuj±cych elementów:

1. Klawisz do w³±czania 
aktywnej eliminacji szumu

2. Lampka wska¼nika 
³adowania i aktywnej 
eliminacji szumów

3. Z³±cze ³adowarki

4. Klawisze g³o¶no¶ci

5. Klawisz przewijania do ty³u

6. Z³±cze kabla audio Nokia CA-143U lub CA-182U

7. Lampka wska¼nika Bluetooth

8. Klawisz odtwarzania/pauzy

9. Klawisz przewijania do przodu

10. Klawisz wielofunkcyjny

Niektóre czê¶ci urz±dzenia s± namagnesowane. Urz±dzenie mo¿e przyci±gaæ 
przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobli¿u urz±dzenia kart kredytowych ani 
innych magnetycznych no¶ników danych, poniewa¿ zapisane na nich informacje 
mog± zostaæ skasowane.

■ Metoda po³±czenia
S³uchawki mo¿na pod³±czyæ do zgodnych urz±dzeñ za po¶rednictwem 
bezprzewodowej technologii Bluetooth lub dodanych kabli audio.

Przed po³±czeniem s³uchawek z urz±dzeniem Bluetooth lub u¿yciem 
aktywnej eliminacji szumów nale¿y na³adowaæ bateriê. Zobacz 
„£adowanie baterii”, s. 8.
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P i e r w s z e  k r o k i
£±czenie za pomoc± technologii Bluetooth
Aby u¿ywaæ s³uchawek ze zgodnym urz±dzeniem Bluetooth, 
w³±cz ³±czno¶æ Bluetooth (zobacz „W³±czanie”, s. 9) i powi±¿ oraz 
po³±cz s³uchawki z tym urz±dzeniem (zobacz „Powi±zanie i po³±czenie 
s³uchawek z urz±dzeniem Bluetooth”, s. 10).

Je¿eli do s³uchawek po³±czonych z urz±dzeniem Bluetooth pod³±czysz 
kabel audio CA-143U lub CA-182U, urz±dzenie to zostanie od³±czone, 
a ³±czno¶æ Bluetooth — wy³±czona.

£±czenie za pomoc± kabli i adapterów audio
S³uchawki s± sprzedawane z kablami audio Nokia CA-143U oraz 
CA-182U. Do s³uchawek mog± byæ tak¿e dodane adaptery 
umo¿liwiaj±ce ³±czenie kabla z ró¿nymi urz±dzeniami.

Kabel audio CA-143U
Aby po³±czyæ s³uchawki ze zgodnym urz±dzeniem wyposa¿onym 
w z³±cze Nokia AV 3,5 mm, pod³±cz kabel audio CA-143U do s³uchawek 
i z³±cza AV.

Kabel audio CA-182U
Aby po³±czyæ s³uchawki ze zgodnym urz±dzeniem Nokia, które zosta³o 
sprzedane w Stanach Zjednoczonych i jest wyposa¿one w z³±cze audio 
3,5 mm lub z urz±dzeniem innego producenta, które jest wyposa¿one 
w zgodne z³±cze audio 3,5 mm, pod³±cz kabel audio CA-182U do 
s³uchawek i z³±cza.

Je¶li pod³±czasz s³uchawki do urz±dzenia innego producenta, nie u¿ywaj 
klawiszy s³uchawek.

Kabel przed³u¿aj±cy i adapter
Aby wyd³u¿yæ kabel audio, u¿yj kabla przed³u¿aj±cego CA-144U.

Aby po³±czyæ s³uchawki z urz±dzeniem wyposa¿onym w standardowe 
z³±cze audio AD 3,5 mm, pod³±cz kabel audio do s³uchawek i adaptera 
AD-63, a nastêpnie w³ó¿ adapter do z³±cza audio.
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P i e r w s z e  k r o k i
Aby po³±czyæ s³uchawki z urz±dzeniem wyposa¿onym w z³±cze AV Nokia 
AD 2,5 mm, pod³±cz kabel audio do s³uchawek i adaptera AD-52, 
a nastêpnie w³ó¿ adapter do z³±cza AV.

Aby po³±czyæ s³uchawki z wie¿± stereo wyposa¿on± w standardowe 
z³±cze s³uchawkowe 6,3 mm, pod³±cz kabel audio do s³uchawek 
i adaptera AD-70, a nastêpnie w³ó¿ adapter do z³±cza s³uchawek.

Aby po³±czyæ s³uchawki z samolotowym systemem audio wyposa¿onym 
w z³±cze s³uchawkowe 3,5 mm, pod³±cz kabel audio do s³uchawek 
i adaptera AD-71, a nastêpnie w³ó¿ adapter do z³±cza s³uchawek.

Aby u¿ywaæ s³uchawek do nawi±zywania po³±czeñ internetowych 
(VoIP), pod³±cz kabel audio CA-143U do s³uchawek i adaptera AD-77. 
Nastêpnie w³ó¿ adapter do z³±cz s³uchawek i mikrofonów 
w komputerze.

■ £adowanie baterii
Przed po³±czeniem s³uchawek z urz±dzeniem Bluetooth lub u¿yciem 
aktywnej eliminacji szumów nale¿y na³adowaæ bateriê.

Zanim przyst±pisz do ³adowania baterii, przeczytaj uwa¿nie rozdzia³ 
„Informacje o bateriach i ³adowarkach”, s. 17.

1. Pod³±cz ³adowarkê do gniazdka sieci elektrycznej.

2. Kabel ³adowarki pod³±cz do z³±cza w s³uchawkach. Lampka 
wska¼nika ³adowania i aktywnej eliminacji szumów ¶wieci podczas 
³adowania na czerwono.

Na³adowanie roz³adowanej baterii mo¿e zaj±æ do 2 godzin.

3. Gdy bateria zostanie w pe³ni na³adowana, ¶wiat³o wska¼nika zmieni 
kolor na zielony. Wtedy od³±cz ³adowarkê od s³uchawek i od gniazdka 
sieci elektrycznej.

Od³±czaj±c ³adowarkê, nale¿y ci±gn±æ za wtyczkê, a nie za przewód.

Gdy bateria bêdzie ju¿ bliska wyczerpania, a ³±czno¶æ Bluetooth bêdzie 
w³±czona, lampka wska¼nika ³adowania i aktywnej eliminacji szumów 
zacznie migaæ na czerwono, a s³uchawki bêd± emitowaæ krótki d¼wiêk 
w odstêpach 5-minutowych.
8



P i e r w s z e  k r o k i
Czas dzia³ania w trakcie korzystania z ³±czno¶ci 
Bluetooth
W pe³ni na³adowana bateria wystarcza przy w³±czonej aktywnej 
eliminacji szumów na oko³o 15 godzin rozmów, 40 godzin 
utrzymywania s³uchawek w trybie gotowo¶ci lub na 16 godzin 
s³uchania muzyki.

Przy wy³±czonej aktywnej eliminacji szumów w pe³ni na³adowana 
bateria wystarcza na oko³o 24 godziny rozmów, 600 godzin 
utrzymywania s³uchawek w trybie gotowo¶ci lub na 25 godzin 
s³uchania muzyki.

Czas dzia³ania w trakcie korzystania z kabla audio
W pe³ni na³adowana bateria zapewnia energiê na maksymalnie 
40 godzin aktywnej eliminacji szumów.

■ W³±czanie i wy³±czanie ³±czno¶ci Bluetooth
Po w³±czeniu ³±czno¶ci Bluetooth mo¿na po³±czyæ s³uchawki z jednym 
lub dwoma zgodnymi urz±dzeniami Bluetooth.

Kiedy ³±czno¶æ Bluetooth jest wy³±czona, mo¿na za pomoc± s³uchawek 
obs³ugiwaæ po³±czenia i s³uchaæ muzyki, u¿ywaj±c dodanych 
kabli audio.

W³±czanie
Aby w³±czyæ ³±czno¶æ Bluetooth, naci¶nij klawisz wielofunkcyjny 
i przytrzymaj go przez oko³o 2 sekundy. Us³yszysz krótkie sygna³y 
d¼wiêkowe, a lampka wska¼nika Bluetooth zamiga krótko na zielono.

S³uchawki próbuj± ³±czyæ siê z ostatnio u¿ywanym urz±dzeniem 
mobilnym, które obs³uguje profil Bluetooth HFP, oraz ostatnio 
u¿ywanym odtwarzaczem muzycznym, który obs³uguje profil A2DP, 
je¿eli to samo urz±dzenie nie obs³uguje obu profili. Gdy s³uchawki 
s± po³±czone z urz±dzeniem i gotowe do u¿ytku, lampka wska¼nika 
Bluetooth wolno pulsuje na niebiesko.
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P i e r w s z e  k r o k i
Je¶li s³uchawki nie by³y wcze¶niej powi±zane z jakim¶ urz±dzeniem, 
prze³±cz± siê automatycznie do trybu powi±zania. Zobacz te¿ 
„Powi±zanie i po³±czenie s³uchawek z urz±dzeniem Bluetooth”, s. 10.

Wy³±czanie
Aby wy³±czyæ ³±czno¶æ Bluetooth, naci¶nij klawisz wielofunkcyjny 
i przytrzymaj go przez oko³o 5 sekund. Us³yszysz krótkie sygna³y 
d¼wiêkowe, a lampka wska¼nika Bluetooth zamiga krótko na czerwono.

Je¿eli s³uchawki nie zostan± po³±czone z urz±dzeniem Bluetooth 
w ci±gu oko³o 30 minut, ³±czno¶æ Bluetooth s³uchawek zostanie 
wy³±czona automatycznie. £±czno¶æ Bluetooth jest tak¿e wy³±czana 
po pod³±czeniu do s³uchawek kabli audio CA-143U lub CA-182U.

■ Powi±zanie i po³±czenie s³uchawek 
z urz±dzeniem Bluetooth

Je¿eli Twoje urz±dzenie mobilne obs³uguje profil Bluetooth A2DP 
i wyposa¿one jest w funkcjê odtwarzania muzyki, to po³±czonego ze 
s³uchawkami urz±dzenia mo¿esz u¿ywaæ równie¿ do s³uchania muzyki.

Je¿eli urz±dzenie mobilne nie obs³uguje profilu A2DP, to s³uchawki 
mo¿esz powi±zaæ osobno z urz±dzeniem mobilnym i osobno 
z odtwarzaczem muzyki, który obs³uguje ten profil. Je¿eli s³uchawki 
zosta³y ju¿ powi±zane i po³±czone z urz±dzeniem mobilnym, to przed 
powi±zaniem s³uchawek z odtwarzaczem muzyki od³±cz je od tego 
urz±dzenia mobilnego.

1. Sprawd¼, czy urz±dzenie mobilne lub odtwarzacz muzyki 
s± w³±czone.

2. Aby powi±zaæ s³uchawki z urz±dzeniem, je¿eli wcze¶niej nie by³y 
powi±zane, w³±cz w s³uchawkach ³±czno¶æ Bluetooth. S³uchawki 
prze³±cz± siê do trybu powi±zywania, a lampka wska¼nika Bluetooth 
zacznie szybko pulsowaæ ¶wiat³em niebieskim.

Aby powi±zaæ s³uchawki, je¿eli wcze¶niej zosta³y powi±zane z innym 
urz±dzeniem, sprawd¼, czy ³±czno¶æ Bluetooth w s³uchawkach jest 
wy³±czona, a nastêpnie naci¶nij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny 
10



P i e r w s z e  k r o k i
przez oko³o 5 sekund, a¿ lampka wska¼nika zacznie szybko pulsowaæ 
¶wiat³em niebieskim.

3. W ci±gu 3 minut w³±cz ³±czno¶æ Bluetooth w urz±dzeniu mobilnym 
lub odtwarzaczu muzycznym i ustaw w nim wyszukiwanie 
urz±dzeñ Bluetooth. Szczegó³y znajdziesz w instrukcji obs³ugi 
swojego urz±dzenia.

4. Wybierz s³uchawki na li¶cie urz±dzeñ znalezionych przez urz±dzenie 
mobilne lub odtwarzacz muzyki.

5. W razie konieczno¶ci wprowad¼ has³o 0000, aby powi±zaæ i po³±czyæ 
s³uchawki z telefonem. Je¶li urz±dzenie nie ma klawiatury, to mo¿e 
domy¶lnie u¿ywaæ tego has³a.

Niektóre urz±dzenia mo¿na po³±czyæ ze sob± dopiero po ich 
powi±zaniu. S³uchawki wystarczy powi±zaæ z urz±dzeniem tylko raz.

Po udanym powi±zaniu s³uchawki pojawi± siê w menu urz±dzenia, 
w którym to menu mo¿na zobaczyæ równie¿ inne, aktualnie powi±zane 
urz±dzenia Bluetooth.

Gdy s³uchawki s± po³±czone z urz±dzeniem i gotowe do u¿ytku, 
lampka wska¼nika Bluetooth wolno pulsuje na niebiesko.

S³uchawki mo¿na powi±zaæ nawet z o¶mioma urz±dzeniami, ale 
w danym momencie po³±czone mog± byæ tylko z jednym urz±dzeniem, 
które obs³uguje profil Bluetooth HFP, i z drugim urz±dzeniem, które 
obs³uguje profil Bluetooth A2DP.

Od³±czanie s³uchawek
Aby od³±czyæ s³uchawki od urz±dzenia Bluetooth, wy³±cz ³±czno¶æ 
Bluetooth w s³uchawkach lub od³±cz je w menu Bluetooth urz±dzenia. 
Je¶li chcesz od³±czyæ s³uchawki od odtwarzacza muzyki w trakcie 
jej s³uchania, najpierw naci¶nij klawisz odtwarzania/pauzy, 
aby wstrzymaæ odtwarzanie.

Od³±czenie s³uchawek nie wymaga usuwania ¿adnych powi±zañ.
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P i e r w s z e  k r o k i
Ponowne pod³±czanie s³uchawek
Aby rêcznie po³±czyæ s³uchawki z ostatnio u¿ywanym urz±dzeniem 
obs³uguj±cym profil Bluetooth A2DP, ale nie profil HFP (na przyk³ad po 
utracie po³±czenia), wy³±cz i w³±cz ³±czno¶æ Bluetooth w s³uchawkach 
lub naci¶nij klawisz odtwarzania/pauzy, kiedy ³±czno¶æ Bluetooth 
jest w³±czona.

Aby rêcznie po³±czyæ s³uchawki z ostatnio u¿ywanym urz±dzeniem, 
które obs³uguje profil Bluetooth HFP lub profil HFP i A2DP, w³±cz 
po³±czenie w menu Bluetooth urz±dzeniu lub naci¶nij i przytrzymaj 
klawisz wielofunkcyjny przez oko³o 2 sekundy.

Urz±dzenie mo¿na nieraz ustawiæ tak, aby automatycznie ³±czy³o siê 
ze s³uchawkami. W urz±dzeniu Nokia wystarczy w tym celu zmieniæ 
ustawienia powi±zanego urz±dzenia w menu Bluetooth.

■ Rozwi±zywanie problemów
Je¶li nie uda siê po³±czyæ s³uchawek ze zgodnym urz±dzeniem 
Bluetooth, postêpuj zgodnie z poni¿szymi wskazówkami:

• Sprawd¼, czy s³uchawki s± na³adowane.

• Sprawd¼, czy ³±czno¶æ Bluetooth jest w³±czona w s³uchawkach 
i w drugim urz±dzeniu, a tak¿e czy oba urz±dzenia s± ze 
sob± powi±zane.

• Sprawd¼, czy kable audio CA-143U lub CA-182U nie s± pod³±czone 
do s³uchawek.

• Sprawd¼, czy odleg³o¶æ miêdzy s³uchawkami a urz±dzeniem nie 
przekracza 10 metrów i czy nie ma miêdzy nimi ¿adnych przeszkód, 
takich jak ¶ciany lub jakie¶ urz±dzenia elektroniczne.

Zobacz te¿ „Usuwanie ustawieñ lub resetowanie s³uchawek”, s. 16.
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3. U¿ytkowanie podstawowe

■ Zak³adanie s³uchawek
Skieruj nak³adki s³uchawek ku sobie i za³ó¿ s³uchawki na g³owê tak, 
aby nak³adki przylega³y wygodnie do uszu.

Nak³adkê s³uchawki oznaczon± liter± L za³ó¿ na lewe ucho, a oznaczon± 
liter± R — na prawe. Dopasuj jak najlepiej d³ugo¶æ pa³±ka.

Ostrze¿enie: W czasie korzystania ze s³uchawek s³yszalno¶æ d¼wiêków 
z otoczenia mo¿e byæ ograniczona. Nie u¿ywaj urz±dzenia, je¶li mo¿e to 
zagra¿aæ Twojemu bezpieczeñstwu. 

Po zakoñczeniu korzystania ze s³uchawek wy³±cz aktywn± eliminacjê 
szumów, aby zaoszczêdziæ energiê baterii.

■ Aktywna eliminacja szumu
Funkcja aktywnej eliminacji szumów redukuje ha³as dobiegaj±cy 
z otoczenia. Aktywnej eliminacji szumów mo¿na tak¿e u¿yæ do 
wyciszania ha³asu na przyk³ad w samolocie, kiedy ³±czno¶æ Bluetooth 
jest wy³±czona, a kable audio CA-143U lub CA-182U nie s± pod³±czone 
do s³uchawek.

Aby w³±czyæ aktywn± eliminacjê szumów, przesuñ klawisz w³±czania 
aktywnej eliminacji szumów w stronê z³±cza ³adowarki. Lampka 
wska¼nika ³adowania i aktywnej eliminacji szumów za¶wieci na zielono.

Aby wy³±czyæ aktywn± eliminacjê szumów, przesuñ klawisz w³±czania 
aktywnej eliminacji szumów w stronê przeciwn± do z³±cza ³adowarki. 
Lampka wska¼nika ³adowania i aktywnej eliminacji szumów zga¶nie.

■ Regulacja g³o¶no¶ci
Aby w trakcie po³±czenia lub s³uchania muzyki zmieniæ si³ê g³osu 
w s³uchawkach, naci¶nij klawisz zwiêkszania lub zmniejszania 
g³o¶no¶ci. Aby szybko zmieniæ si³ê g³osu, naci¶nij i przytrzymaj jeden 
z tych klawiszy.
13
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G³o¶no¶æ mo¿na równie¿ wyregulowaæ w pod³±czonym urz±dzeniu, 
je¿eli udostêpnia ono tê funkcjê.

■ Po³±czenia telefoniczne
Do nawi±zywania po³±czeñ u¿ywaj urz±dzenia mobilnego w zwyk³y 
sposób, czyli niezale¿nie od po³±czonych z nim s³uchawek.

Aby po³±czyæ siê z ostatnio wybieranym numerem (je¶li urz±dzenie 
mobilne obs³uguje tê funkcjê przy u¿yciu s³uchawek), dwukrotnie 
naci¶nij klawisz wielofunkcyjny, gdy ¿adne po³±czenie nie jest aktywne 
i nie jest odtwarzana muzyka.

Aby skorzystaæ z mo¿liwo¶ci g³osowego wybierania numerów 
(je¶li urz±dzenie mobilne obs³uguje tê funkcjê przy u¿yciu s³uchawek), 
naci¶nij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez 2 do 4 sekund, 
a¿ w urz±dzeniu w³±czy siê funkcja g³osowego wybierania numerów, 
po czym wykonaj czynno¶ci opisane w instrukcji obs³ugi tego 
urz±dzenia.

Aby odebraæ lub zakoñczyæ po³±czenie, naci¶nij klawisz wielofunkcyjny 
lub u¿yj do tego klawiszy urz±dzenia mobilnego. Aby odrzuciæ 
po³±czenie, dwukrotnie i szybko naci¶nij klawisz wielofunkcyjny.

Aby w trakcie po³±czenia w³±czyæ lub wy³±czyæ mikrofon, gdy u¿ywasz 
³±czno¶ci Bluetooth, naci¶nij i przytrzymaj klawisz odtwarzania/pauzy 
przez oko³o 2 sekundy. Gdy mikrofon jest wy³±czony, lampka wska¼nika 
Bluetooth miga na niebiesko dwukrotnie co 5 sekund.

Aby prze³±czyæ rozmowê pomiêdzy s³uchawkami a pod³±czonym 
urz±dzeniem, kiedy u¿ywasz ³±czno¶ci Bluetooth, naci¶nij i przytrzymaj 
klawisz wielofunkcyjny przez oko³o 2 sekundy. 

Aby prze³±czyæ po³±czenie ze s³uchawek do pod³±czonego urz±dzenia 
podczas u¿ywania kabla audio, od³±cz kabel CA-143U lub CA-182U 
od s³uchawek. Aby prze³±czyæ po³±czenie z powrotem na s³uchawki, 
pod³±cz ponownie kabel.

■ S³uchanie muzyki
Aby pos³uchaæ muzyki, pod³±cz s³uchawki do zgodnego odtwarzacza 
muzyki za po¶rednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth lub 
14
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kabli audio CA-143U czy CA-182U. Je¿eli chcesz pod³±czyæ s³uchawki 
do urz±dzenia Bluetooth, sprawd¼, czy obs³uguje ono profil A2DP.

Dostêpne funkcje muzyczne zale¿± od odtwarzacza muzyki.

Je¶li podczas s³uchania muzyki odbierzesz lub nawi±¿esz po³±czenie, 
odtwarzanie zostanie wstrzymane do chwili zakoñczenia po³±czenia.

Ostrze¿enie: S³uchaj przez s³uchawki na umiarkowanym poziomie 
g³o¶no¶ci.

Aby odtworzyæ jaki¶ utwór, wybierz go z odtwarzacza muzyki i naci¶nij 
klawisz odtwarzania/pauzy.

Aby wstrzymaæ lub wznowiæ odtwarzanie, naci¶nij klawisz odtwarzania/
pauzy, kiedy u¿ywasz ³±czno¶ci Bluetooth, lub naci¶nij i przytrzymaj 
klawisz odtwarzania/pauzy, kiedy u¿ywasz kabla audio.

Aby zakoñczyæ odtwarzanie, kiedy u¿ywasz ³±czno¶ci Bluetooth, naci¶nij 
i przytrzymaj klawisz odtwarzania/pauzy przez oko³o 2 sekundy.

Aby w trakcie odtwarzania wybraæ kolejny utwór, naci¶nij klawisz 
przewijania do przodu. Aby wybraæ poprzedni utwór, naci¶nij klawisz 
przewijania do ty³u. Aby szybko przewin±æ odtwarzany utwór, naci¶nij 
i przytrzymaj jeden z tych klawiszy.

■ Wzmacniacz basów i efekt stereo
Podczas odtwarzania muzyki za po¶rednictwem zgodnego odtwarzacza 
muzyki mo¿na w³±czyæ wzmacniacz basów i efekt stereo za pomoc± 
technologii bezprzewodowej Bluetooth.

Efekty s± dostêpne dla odtwarzaczy muzyki z kodowaniem SBC. Je¿eli 
odtwarzacz muzyki korzysta z technologii MP3 lub AAC, a nie SBC, 
efekty nie s± dostêpne. Szczegó³y znajdziesz w instrukcji obs³ugi 
swojego odtwarzacza muzyki.

Wybieranie efektu podczas s³uchania

• Aby w³±czyæ efekt wzmacniania basów, naci¶nij klawisz 
wielofunkcyjny. Us³yszysz pojedynczy krótki sygna³ d¼wiêkowy 
ze s³uchawek.
15
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• Aby w³±czyæ efekt stereo, po up³ywie jednej sekundy drugi raz 
naci¶nij klawisz wielofunkcyjny. Us³yszysz dwa krótkie sygna³y 
d¼wiêkowe ze s³uchawek.

• Aby w³±czyæ efekt wzmacniania basów oraz efekt stereo, naci¶nij 
klawisz wielofunkcyjny po raz trzeci. Us³yszysz trzy krótkie sygna³y 
d¼wiêkowe ze s³uchawek.

• Aby wy³±czyæ efekty, naci¶nij klawisz wielofunkcyjny po raz czwarty. 
Us³yszysz d³ugi sygna³ d¼wiêkowy ze s³uchawek.

Wybrane ustawienia s± zapisywane w s³uchawkach tak, aby mo¿na by³o 
ich u¿ywaæ w przysz³o¶ci.

■ Usuwanie ustawieñ lub resetowanie s³uchawek
Aby usun±æ ze s³uchawek ustawienia g³o¶no¶ci i powi±zania, wy³±cz 
³±czno¶æ Bluetooth, a nastêpnie naci¶nij i przytrzymaj przez oko³o 
5 sekund jednocze¶nie klawisz wielofunkcyjny i zwiêkszania g³o¶no¶ci, 
a¿ lampka wska¼nika Bluetooth zacznie pulsowaæ na przemian ¶wiat³em 
czerwonym i zielonym.

Je¿eli s³uchawki przestan± dzia³aæ pomimo na³adowanej baterii, naci¶nij 
jednocze¶nie klawisz zmniejszania g³o¶no¶ci, klawisz wielofunkcyjny 
i klawisz cofania. Ponowne uruchomienie nie powoduje usuniêcia 
ustawieñ.
16
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4. Informacje o bateriach 
i ³adowarkach

Urz±dzenie to ma wewnêtrzn±, niewymienialn± bateriê przeznaczon± do 
wielokrotnego ³adowania. Nie próbuj wyjmowaæ baterii z urz±dzenia, bo grozi 
to jego uszkodzeniem. Do ³adowania baterii tego urz±dzenia przeznaczone 
s± nastêpuj±ce ³adowarki: AC-3, AC-4, AC-5, AC-15 i DC-4. Dok³adny numer 
modelu ³adowarki mo¿e zale¿eæ od typu wtyczki. Poszczególne typy tego z³±cza 
wyró¿nione s± symbolami: E, X, AR, U, A, C, K lub B. Bateriê mo¿na ³adowaæ 
i roz³adowywaæ wielokrotnie, jednak ostatecznie zostanie ona zu¿yta.

Czas pracy jest okre¶lony tylko w przybli¿eniu. Rzeczywisty czas zale¿y 
miêdzy innymi od ustawieñ urz±dzenia, u¿ywanych funkcji, stanu baterii 
oraz temperatury.

Aby rozpocz±æ ³adowanie d³ugo nieu¿ywanej baterii, byæ mo¿e trzeba bêdzie 
pod³±czyæ ³adowarkê, od³±czyæ j±, a nastêpnie pod³±czyæ ponownie.

Je¶li bateria by³a ca³kowicie roz³adowana, mo¿e up³yn±æ kilka minut, zanim 
pojawi siê wska¼nik ³adowania.

Nieu¿ywan± ³adowarkê nale¿y od³±czyæ od gniazdka elektrycznego oraz od 
urz±dzenia. Nie pozostawiaj na³adowanej do pe³na baterii pod³±czonej do 
³adowarki, poniewa¿ prze³adowanie skraca ¿ywotno¶æ baterii. Je¶li na³adowana 
do pe³na bateria nie bêdzie u¿ywana, z up³ywem czasu roz³aduje siê samoistnie.

Bateriê przechowuj zawsze w temperaturze pomiêdzy 15 °C a 25 °C (59 °F 
a 77 °F). Ekstremalne temperatury zmniejszaj± pojemno¶æ i skracaj± ¿ywotno¶æ 
baterii. Urz±dzenie z przegrzan± lub nadmiernie och³odzon± bateri± mo¿e 
chwilowo nie dzia³aæ.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, poniewa¿ mog± eksplodowaæ. Zu¿ytych 
baterii nale¿y pozbywaæ siê zgodnie z lokalnie obowi±zuj±cymi przepisami. 
Je¿eli to mo¿liwe, nale¿y je oddaæ do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do 
domowych pojemników na ¶mieci.

£adowarka powinna byæ u¿ywana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. 
Niew³a¶ciwe u¿ytkowanie oraz u¿ycie niezatwierdzonych do u¿ytku ³adowarek 
mo¿e wi±zaæ siê z ryzykiem po¿aru lub eksplozji b±d¼ powstania innego 
zagro¿enia, a tak¿e mo¿e spowodowaæ uniewa¿nienie zezwoleñ i gwarancji. 
W razie podejrzeñ uszkodzenia ³adowarki nale¿y zaprzestaæ jej u¿ytkowania 
i przekazaæ j± do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno u¿ywaæ 
zniszczonej ³adowarki. £adowarki nale¿y u¿ywaæ wy³±cznie w pomieszczeniach.
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Dbaj o swoje urz±dzenie

Urz±dzeniem, ³adowark± i akcesoriami nale¿y pos³ugiwaæ siê ostro¿nie. 
Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pomo¿e w zachowaniu uprawnieñ 
do us³ug gwarancyjnych.

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a wilgotno¶æ i wszelkiego 
rodzaju ciecze i wilgoæ mog± zawieraæ zwi±zki mineralne powoduj±ce korozjê 
obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urz±dzenia pozostaw 
je do ca³kowitego wyschniêcia.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w miejscach brudnych lub 
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± krótszej ¿ywotno¶ci urz±dzenia, uszkodzeñ baterii 
i odkszta³ceñ lub stopienia elementów plastikowych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w niskich temperaturach. Gdy urz±dzenie powróci 
do swojej normalnej temperatury, w jego wnêtrzu mo¿e zgromadziæ siê 
wilgoæ, powoduj±ca uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia.

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

• Do czyszczenia powierzchni urz±dzenia u¿ywaj tylko miêkkiej, czystej 
i suchej szmatki.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ jego ruchome czê¶ci 
i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

Recykling
Zu¿yte produkty elektroniczne, baterie i opakowania nale¿y oddawaæ 
do specjalnych punktów zbiórki takich materia³ów. Zapobiega to 
niekontrolowanemu za¶miecaniu ¶rodowiska i promuje inicjatywy wtórnego 
wykorzystania surowców. Informacje o wp³ywie produktów Nokia na ¶rodowisko 
oraz ich recyklingu mo¿na przeczytaæ na stronie www.nokia.com/werecycle 
a tak¿e na stronie dostêpnej za po¶rednictwem przegl±darki w urz±dzeniu 
mobilnym, która znajduje siê pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.
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Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu 
przekre¶lony symbol pojemnika na ¶mieci ma przypominaæ, ¿e wszystkie 
zu¿yte ju¿ produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory 
musz± byæ sk³adowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. 

To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie 
wolno umieszczaæ razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Wiêcej 
informacji na temat ekologicznych cech Twojego urz±dzenia znajdziesz pod 
adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Wolfson Microelectronics plc jest przoduj±cym w skali ¶wiatowej producentem 
wysokiej jako¶ci pó³przewodników do sygna³ów mieszanych stosowanych 
w elektronice u¿ytkowej. 

Firma Wolfson jest znana z wysokiej jako¶ci d¼wiêku i bardzo ma³ego 
zu¿ycia energii. Jej urz±dzenia s± stosowane w wielu markowych produktach 
elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, odtwarzacze multimedialne, 
telewizory p³askoekranowe oraz samochodowe systemy rozrywkowe. 
Technologia firmy Wolfson zapewnia u¿ytkownikom nowe doznania, 
³±cz±c cyfrowy ¶wiat z ludzkimi zmys³ami. 

Wiêcej informacji na temat firmy Wolfson Microelectronics mo¿na znale¼æ 
w witrynie www.wolfsonmicro.com.
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