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Bezpieczeñstwo

Bezpieczeñstwo
Zapoznaj siê uwa¿nie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie
tych wskazówek mo¿e byæ niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Wiêcej
informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.
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± wp³ywaæ na jako¶æ po³±czeñ.
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1. Wprowadzenie
Przeno¶ny zestaw g³o¶nomówi±cy Nokia HF-510 umo¿liwia
nawi±zywanie i odbieranie po³±czeñ bez u¿ycia r±k. Mo¿na te¿
skopiowaæ spis telefonów z kompatybilnego urz±dzenia mobilnego
do zestawu g³o¶nomówi±cego i wy¶wietliæ skopiowane kontakty
na wbudowanym wy¶wietlaczu w celu wykonywania po³±czeñ.
Przeno¶ny zestaw g³o¶nomówi±cy mo¿na pod³±czyæ do kompatybilnego
urz±dzenia mobilnego, które obs³uguje bezprzewodow± technologiê
Bluetooth.
Przed u¿yciem tego zestawu uwa¿nie przeczytaj niniejsz± instrukcjê
obs³ugi. Przeczytaj te¿ instrukcjê obs³ugi urz±dzenia, które chcesz
po³±czyæ z zestawem g³o¶nomówi±cym. Najnowsz± wersjê instrukcji
obs³ugi i dodatkowe informacje zwi±zane z posiadanym produktem
firmy Nokia mo¿na znale¼æ 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. ¯aden element obudowy
urz±dzenia nie zawiera niklu. Metalowe czê¶ci tej obudowy s± ze stali
nierdzewnej.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth
W po³±czeniach takich odleg³o¶æ miêdzy urz±dzeniem mobilnym
a przeno¶nym zestawem g³o¶nomówi±cym nie powinna przekraczaæ
10 metrów. Znajduj±ce siê w pobli¿u urz±dzenia elektroniczne mog±
zak³ócaæ po³±czenia Bluetooth.
Zestaw g³o¶nomówi±cy jest zgodny ze specyfikacj± Bluetooth 2.1
i obs³uguje profile Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book Access
Profile (PBAP) 1.1 oraz Object Push Profile (OPP) 1.1. Informacje
o kompatybilno¶ci tego urz±dzenia z innymi urz±dzeniami uzyskasz
od ich producentów.
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2. Pierwsze kroki
Przeno¶ny zestaw g³o¶nomówi±cy
sk³ada siê z nastêpuj±cych
elementów:
1. Klawisz zasilania
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2. Mikrofon
3. G³o¶nik
4. Wy¶wietlacz
5. Pokrêt³o g³o¶no¶ci
6. Wska¼nik ¶wietlny
7. Klawisz odbierania/
koñczenia po³±czeñ
8. Z³±cze ³adowarki
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Przed u¿yciem przeno¶nego
zestawu g³o¶nomówi±cego musisz na³adowaæ jego bateriê i powi±zaæ
go z kompatybilnym urz±dzeniem.
Niektóre czê¶ci przeno¶nego zestawu g³o¶nomówi±cego s± namagnesowane.
Zestaw ten mo¿e przyci±gaæ metalowe przedmioty. W pobli¿u przeno¶nego
zestawu g³o¶nomówi±cego nie trzymaj kart kredytowych ani innych
magnetycznych no¶ników danych, poniewa¿ zapisane na nich informacje
mog± zostaæ skasowane.

■ £adowanie baterii
Zanim przyst±pisz do ³adowania baterii, zapoznaj siê szczegó³owo
z tre¶ci± punktu „Informacja o bateriach i ³adowarkach”, str. 19.
Ostrze¿enie: korzystaj wy³±cznie z ³adowarek zatwierdzonych
przez firmê Nokia do u¿ytku z tym w³a¶nie modelem zestawu
s³uchawkowego. U¿ycie akcesoriów innego typu mo¿e uniewa¿niæ
jakiekolwiek zatwierdzenie do u¿ytku lub gwarancjê na urz±dzenie
i byæ niebezpieczne.
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Od³±czaj±c przewód któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkê — nie
za przewód.

1. Kabel ³adowarki pod³±cz do gniazda w zestawie s³uchawkowym.
2. £adowarkê pod³±cz do ¼ród³a zasilania. Na przyk³ad ³adowarkê DC-4
nale¿y pod³±czyæ do gniazda zapalniczki samochodowej, a ³adowarkê
AC-5 do gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ³adowania wy¶wietlane
s± animacja baterii i czerwone ¶wiat³o wska¼nika. Na³adowanie
roz³adowanej baterii mo¿e potrwaæ do 2 godzin i 10 minut.
£adowarkê mo¿na pod³±czyæ do gniazda zapalniczki samochodowej
tylko wtedy, gdy zapalniczka ta jest zasilana z 12-woltowego
akumulatora. Sprawd¼, czy ³adowarka jest prawid³owo pod³±czona
do gniazda zapalniczki i czy nie przeszkadza w kierowaniu pojazdem.
W niektórych modelach samochodów gniazdo zapalniczki jest stale
zasilane z akumulatora, czyli równie¿ wtedy, gdy kluczyk jest wyjêty
ze stacyjki. W takich modelach akumulator mo¿e siê roz³adowaæ,
nawet gdy zestaw g³o¶nomówi±cy nie jest u¿ywany. Wiêcej na ten
temat mo¿na siê dowiedzieæ od producenta samochodu.
3. Gdy bateria bêdzie ju¿ w pe³ni na³adowana, zestaw g³o¶nomówi±cy
wyda sygna³ d¼wiêkowy i zostanie wy¶wietlona ikona . Nale¿y
wtedy od³±czyæ ³adowarkê od zestawu i od ¼ród³a zasilania.
W pe³ni na³adowana bateria wystarcza na oko³o 30 godziny rozmów
lub na 180 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowo¶ci.
Aby sprawdziæ ³adunek baterii, gdy zestaw g³o¶nomówi±cy nie jest
pod³±czony do ³adowarki, zobacz wska¼nik baterii na wy¶wietlaczu.
Gdy bateria zostanie w pe³ni na³adowana, pojawi siê wska¼nik . Kiedy
bateria jest bliska wyczerpania, wy¶wietlana jest ikona , wska¼nik
powoli pulsuje czerwonym ¶wiat³em, a zestaw g³o¶nomówi±cy co
5 minut wydaje krótki sygna³ d¼wiêkowy. Jest to sygna³, ¿e bateriê
trzeba do³adowaæ.
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■ W³±czanie i wy³±czanie
W³±czanie
Aby w³±czyæ zestaw s³uchawkowy, naci¶nij klawisz wy³±cznika. Zestaw
g³o¶nomówi±cy odtwarza rosn±c± sekwencjê d¼wiêków, zielone
¶wiat³o wska¼nika b³yska jeden raz i w³±cza siê wy¶wietlacz. Zestaw
g³o¶nomówi±cy próbuje nawi±zaæ po³±czenie z urz±dzeniem, które
ostatnio by³o do niego pod³±czone (wy¶wietlana jest ikona ).
Kiedy zestaw g³o¶nomówi±cy nawi±¿e po³±czenie z urz±dzeniem
i bêdzie gotowy do u¿ycia, bêd± wy¶wietlane wska¼nik baterii i nazwa
Bluetooth urz±dzenia.

Wy³±czanie
Aby wy³±czyæ zestaw s³uchawkowy, naci¶nij klawisz wy³±cznika. Zestaw
g³o¶nomówi±cy odtwarza malej±c± sekwencjê d¼wiêków, czerwone
¶wiat³o wska¼nika b³yska jeden raz, a wy¶wietlacz wy³±cza siê.
Zestaw g³o¶nomówi±cy wy³±czy siê automatycznie, je¶li przez 30 minut
nie zostanie po³±czony z ¿adnym urz±dzeniem.
Aby oszczêdzaæ energiê, wy¶wietlacz jest automatycznie przyciemniany,
je¿eli nie u¿ywa siê zestawu przez oko³o 10 sekund.

■ Powi±zanie i po³±czenie zestawu
samochodowego z innym urz±dzeniem
1. Sprawd¼, czy zestaw g³o¶nomówi±cy jest wy³±czony, a urz±dzenie
mobilne jest w³±czone.
2. Je¶li urz±dzenie i zestaw g³o¶nomówi±cy nie zosta³y wcze¶niej
sparowane, w³±cz zestaw. Zestaw g³o¶nomówi±cy przechodzi do
trybu parowania i wy¶wietlana jest ikona .
Je¶li zestaw g³o¶nomówi±cy zosta³ wcze¶niej sparowany z innym
urz±dzeniem, wy³±cz urz±dzenie i w³±cz zestaw g³o¶nomówi±cy.
3. W ci±gu 5 minut uaktywnij funkcjê Bluetooth w urz±dzeniu
mobilnym i ustaw je na wyszukiwanie urz±dzeñ Bluetooth.
Szczegó³y znajdziesz w instrukcji obs³ugi swojego urz±dzenia.
8
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4. W urz±dzeniu wybierz przeno¶ny zestaw g³o¶nomówi±cy
(Nokia HF-510) z listy znalezionych urz±dzeñ.
5. Wprowad¼ has³o Bluetooth 0000, aby przeno¶ny zestaw
g³o¶nomówi±cy powi±zaæ i po³±czyæ z urz±dzeniem mobilnym.
Niektóre urz±dzenia mo¿na po³±czyæ ze sob± dopiero po ich
powi±zaniu.
Je¶li powi±zanie siê powiedzie, w mobilnym urz±dzeniu, na li¶cie
powi±zanych urz±dzeñ Bluetooth pojawi siê nazwa przeno¶nego
zestawu g³o¶nomówi±cego.
Kiedy zestaw g³o¶nomówi±cy nawi±¿e po³±czenie z urz±dzeniem
i bêdzie gotowy do u¿ycia, zostanie wy¶wietlona nazwa Bluetooth
urz±dzenia.
Zestaw g³o¶nomówi±cy mo¿e byæ powi±zany nawet z czterema
urz±dzeniami, ale w danym momencie mo¿e byæ po³±czony tylko
z jednym.

Od³±czanie przeno¶nego zestawu g³o¶nomówi±cego
Aby zestaw g³o¶nomówi±cy od³±czyæ od urz±dzenia mobilnego, wykonaj
jedn± z nastêpuj±cych czynno¶ci:
• Wy³±cz zestaw g³o¶nomówi±cy.
• Od³±cz zestaw g³o¶nomówi±cy w menu Bluetooth urz±dzenia
mobilnego.
• Przenie¶ zestaw g³o¶nomówi±cy na odleg³o¶æ wiêksz± ni¿ 10 metrów
od tego urz±dzenia.
Zestaw g³o¶nomówi±cy mo¿na od³±czyæ bez anulowania jego
powi±zania z urz±dzeniem.

Rêczne pod³±czanie zestawu g³o¶nomówi±cego
Po w³±czeniu zestaw g³o¶nomówi±cy bêdzie próbowa³ po³±czyæ siê
z urz±dzeniem, z którym by³ ostatnio po³±czony.
Aby rêcznie po³±czyæ zestaw g³o¶nomówi±cy z ostatnim u¿ywanym
urz±dzeniem (np. po utracie po³±czenia), upewnij siê, ¿e drugie
urz±dzenie jest w³±czone, a nastêpnie naci¶nij i przytrzymaj klawisz
9
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odbierania/koñczenia po³±czeñ przez oko³o 2 sekundy. Mo¿esz te¿
wy³±czyæ, a nastêpnie w³±czyæ zestaw g³o¶nomówi±cy. Aby po³±czyæ
zestaw g³o¶nomówi±cy z innym sparowanym urz±dzeniem, ustanów
po³±czenie w menu Bluetooth urz±dzenia.
Istnieje te¿ mo¿liwo¶æ takiego ustawienia urz±dzenia mobilnego, ¿eby
zestaw g³o¶nomówi±cy ³±czy³ siê z nim automatycznie. Aby uaktywniæ
tak± funkcjê w urz±dzeniu Nokia, nale¿y w menu Bluetooth zmieniæ
ustawienia powi±zania.
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3. Montowanie w samochodzie
Przeno¶ny zestaw g³o¶nomówi±cy mo¿na przymocowaæ do os³ony
przeciws³onecznej, przedniej szyby lub do tablicy rozdzielczej
w samochodzie.

■ Ogólne wskazówki co do bezpieczeñstwa
Rysunek poni¿ej przedstawia miejsca,
w których mo¿na zamontowaæ
zestaw.
Instaluj±c zestaw g³o¶nomówi±cy
w samochodzie, zadbaj, ¿eby nie
przeszkadza³ w prowadzeniu pojazdu,
nie zmniejsza³ pola widzenia kierowcy
i niczego nie blokowa³.
W szczególno¶ci sprawd¼, czy zestaw
ten nie zablokuje lub nie zas³oni
poduszek powietrznych. Z zestawu g³o¶nomówi±cego korzystaj tylko
wtedy, gdy nie zagra¿a to bezpieczeñstwu ruchu drogowego.
Aby korzystaæ z przymocowanego do os³ony przeciws³onecznej zestawu
g³o¶nomówi±cego, os³onê tê trzeba ustawiæ mo¿liwie blisko dachu
samochodu.
Nie nale¿y poprawiaæ zestawu mocuj±cego podczas jazdy.
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■ Mocowanie do os³ony przeciws³onecznej
Przeno¶ny zestaw g³o¶nomówi±cy mo¿na przyczepiæ do os³ony
przeciws³onecznej samochodu, pos³uguj±c siê w tym celu do³±czonym
do zestawu uchwytem.
1. Aby przymocowaæ zestaw
g³o¶nomówi±cy do uchwytu,
w³ó¿ jego zatrzask do otworu
w zestawie g³o¶nomówi±cym (1).
Obróæ zestaw g³o¶nomówi±cy
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, a¿ zatrza¶nie siê na
swoim miejscu (2). (Aby od³±czyæ
zestaw g³o¶nomówi±cy, obróæ
go przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara).
2. Nasuñ uchwyt na os³onê
przeciws³oneczn± po
stronie kierowcy lub
pasa¿era (3), a nastêpnie
owiñ pasek do³±czony
do uchwytu wokó³
os³ony od ty³u.
3. Prze³ó¿ pasek przez
otwór w uchwycie (4).
Zaci±gnij pasek, aby dobrze
przytrzymywa³ zestaw
g³o¶nomówi±cy na miejscu,
a nastêpnie mocno doci¶nij
zagiêty koniec i pêtlê
do samoprzylepnej
czê¶ci paska.
4. Ustaw os³onê
przeciws³oneczn± blisko
dachu samochodu (5).
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■ Mocowanie do przedniej szyby
Przeno¶ny zestaw g³o¶nomówi±cy mo¿na przyczepiæ do przedniej szyby,
pos³uguj±c siê w tym celu do³±czonym do zestawu uchwytem.
1. W³ó¿ zatrzask uchwytu
do otworu z ty³u zestawu
g³o¶nomówi±cego (1). Obróæ
zestaw g³o¶nomówi±cy
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, a¿ zatrza¶nie siê na
swoim miejscu (2).
2. Znajd¼ miejsce bezpiecznego
monta¿u na szybie przedniej
i dok³adnie wyczy¶æ
powierzchniê p³ynem do szyb
i czystym rêcznikiem.
Je¶li temperatura otoczenia jest ni¿sza ni¿ +15°C, ostro¿nie ogrzej
powierzchniê i przyssawkê za pomoc± suszarki do w³osów, aby
zapewniæ dobre przyleganie do szyby. Uwa¿aj, aby nie nagrzaæ szyby
zbyt mocno i jej nie uszkodziæ.
3. Przyci¶nij przyssawkê uchwytu do przedniej szyby (3) i obróæ uchwyt
zgodnie z ruchem wskazówek zegara (4), aby miêdzy przyssawk±
a szyb± powsta³a pró¿nia. Sprawd¼, czy przyssawka jest dobrze
przymocowana.
4. Ustaw zestaw g³o¶nomówi±cy w wybranej pozycji.
Aby od³±czyæ zestaw g³o¶nomówi±cy od uchwytu, obróæ go przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara.
Aby od³±czyæ przyssawkê od szyby, obróæ uchwyt przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i poci±gnij za pasek znajduj±cy siê na krawêdzi
przyssawki.

■ Mocowanie do tablicy rozdzielczej
Przeno¶ny zestaw g³o¶nomówi±cy mo¿na przyczepiæ do tablicy
rozdzielczej, pos³uguj±c siê w tym celu do³±czonym do zestawu
uchwytem i podk³adk± samoprzylepn±.
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1. Sprawd¼, czy powierzchnia tablicy rozdzielczej, do której chcesz
przykleiæ podk³adkê samoprzylepn±, jest p³aska, sucha i czysta.
2. W³ó¿ zatrzask uchwytu do otworu z ty³u
zestawu g³o¶nomówi±cego (1). Obróæ
zestaw g³o¶nomówi±cy zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, a¿ zatrza¶nie siê na
swoim miejscu (2).

3. Odklej warstwê zabezpieczaj±c±
od podk³adki samoprzylepnej (3)
i doci¶nij podk³adkê do tablicy
rozdzielczej (4), tak aby
pozosta³a na miejscu.
Gdy oderwiesz od podk³adki
jej warstwê zabezpieczaj±c±, nie
dotykaj strony klej±cej
podk³adki.
4. Odklej warstwê zabezpieczaj±c±
z drugiej strony podk³adki i doci¶nij
do niej przyssawkê uchwytu (5).
5. Ustaw zestaw g³o¶nomówi±cy w wybranej
pozycji (6).
6. Obróæ uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aby powsta³a pró¿nia (7). Sprawd¼,
czy przyssawka jest dobrze przymocowana.
Aby od³±czyæ zestaw g³o¶nomówi±cy od uchwytu, obróæ go przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara.
Aby od³±czyæ uchwyt od tablicy rozdzielczej, obróæ uchwyt przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara i poci±gnij za pasek znajduj±cy siê na
krawêdzi przyssawki.
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4. Podstawy u¿ytkowania
■ Kopiowanie kontaktów do zestawu
g³o¶nomówi±cego
Kiedy zestaw g³o¶nomówi±cy jest po³±czony z kompatybilnym
urz±dzeniem mobilnym obs³uguj±cym profil Bluetooth PBAP, mo¿na
skopiowaæ kontakty (nazwiska i numery telefonów) z wewnêtrznej
pamiêci urz±dzenia do zestawu. Kiedy zestaw g³o¶nomówi±cy jest
po³±czony z kompatybilnym urz±dzeniem obs³uguj±cym profil Bluetooth
OPP, kontakty mo¿na skopiowaæ, wysy³aj±c je z urz±dzenia za
po¶rednictwem po³±czenia Bluetooth. Informacje dotycz±ce profili
Bluetooth obs³ugiwanych przez urz±dzenie mo¿na znale¼æ w jego
instrukcji obs³ugi.
Aby skopiowaæ kontakty, je¿eli urz±dzenie obs³uguje profil PBAP,
przekrêæ pokrêt³o g³o¶no¶ci w lewo, a¿ zostanie wy¶wietlona ikona
, a nastêpnie naci¶nij klawisz odbierania/koñczenia po³±czeñ.
Podczas kopiowania miga ikona
. Je¿eli wy¶wietli siê ikona
, spróbuj skopiowaæ kontakty, u¿ywaj±c profilu OPP.
Aby skopiowaæ kontakt, je¿eli urz±dzenie obs³uguje profil OPP,
wybierz ten kontakt w urz±dzeniu, a nastêpnie wy¶lij go do zestawu
g³o¶nomówi±cego za po¶rednictwem po³±czenia Bluetooth. Wysy³anie
kilku kontaktów przy u¿yciu profilu OPP trwa d³u¿ej ni¿ przy u¿yciu
profilu PBAP.
Kopiowanie mo¿e potrwaæ kilka minut i jest automatycznie
zatrzymywane po 600 kontaktach. Aby zatrzymaæ kopiowanie rêcznie,
kiedy u¿ywasz profilu PBAP, naci¶nij i przytrzymaj klawisz odbierania/
koñczenia po³±czeñ. Podczas kopiowania kontaktów nie mo¿na
korzystaæ z tych, które zosta³y wcze¶niej skopiowane do zestawu
g³o¶nomówi±cego.
Je¶li chcesz zaktualizowaæ kontakty z urz±dzenia w zestawie
g³o¶nomówi±cym, skopiuj je ponownie. Je¿eli u¿ywasz profilu PBAP,
wcze¶niej skopiowane kontakty zostan± zast±pione nowymi.
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Zestaw g³o¶nomówi±cy obs³uguje trzy numery telefonów na kontakt.
Je¶li do kontaktu przypisane s± wiêcej ni¿ trzy numery telefonów
zapisane w urz±dzeniu i chcesz, aby do zestawu g³o¶nomówi±cego
zosta³y skopiowane trzy konkretne numery, zapisz je w urz±dzeniu jako
nowy kontakt.

■ Nawi±zywanie i koñczenie po³±czeñ
Aby nawi±zaæ po³±czenie za pomoc± urz±dzenia mobilnego po³±czonego
z zestawem g³o¶nomówi±cym, u¿yj urz±dzenia w zwyk³y sposób. Mów
do zestawu g³o¶nomówi±cego. Aby jako¶æ d¼wiêku by³a optymalna,
mikrofon powinien znajdowaæ siê na wprost twarzy u¿ytkownika i nie
byæ niczym zas³oniêty. W czasie trwania po³±czenia wy¶wietlana bêdzie
ikona .
Aby po³±czyæ siê z numerem skopiowanym do zestawu g³o¶nomówi±cego,
przekrêæ pokrêt³o g³o¶no¶ci, kiedy nie trwa ¿adne po³±czenie. Je¿eli nazwa
kontaktu zawiera litery ³aciñskie, przewiñ do pierwszej litery, naci¶nij
klawisz odbierania/koñczenia po³±czeñ, a nastêpnie przewiñ do nazwy.
Je¿eli nazwa nie zawiera ³aciñskich liter, przewiñ do tej nazwy i naci¶nij
klawisz odbierania/koñczenia po³±czeñ. Aby nawi±zaæ po³±czenie,
przewiñ do ¿±danego numeru i naci¶nij klawisz odbierania/koñczenia
po³±czeñ. Aby wyj¶æ z kontaktów, przewiñ do symbolu i naci¶nij
klawisz odbierania/koñczenia po³±czeñ. Zamiast tego mo¿esz te¿
zaczekaæ 10 sekund lub dwukrotnie nacisn±æ klawisz odbierania/
koñczenia po³±czeñ.

Telefonowanie pod ostatnio wybrany numer
Aby ponownie po³±czyæ siê z ostatnio wybieranym numerem (je¶li
urz±dzenie obs³uguje tê funkcjê przy u¿yciu zestawu g³o¶nomówi±cego),
dwukrotnie naci¶nij klawisz odbierania/koñczenia po³±czeñ, gdy ¿adne
po³±czenie nie jest aktywne.

Wybieranie g³osowe
Aby uaktywniæ g³osowe wybieranie numerów (je¶li urz±dzenie obs³uguje
tê funkcjê przy u¿yciu zestawu g³o¶nomówi±cego), naci¶nij klawisz
odbierania/koñczenia po³±czeñ i przytrzymaj go przez oko³o 2 sekundy,
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gdy ¿adne po³±czenie nie jest aktywne. Kiedy zostanie wy¶wietlony
symbol
, wyra¼nie wypowiedz znak g³osowy ¿±danego kontaktu.
Aby móc korzystaæ z funkcji wybierania g³osowego, musisz przedtem
zapisaæ w urz±dzeniu mobilnym znaki g³osowe przypisane ¿±danym
kontaktom. Szczegó³y znajdziesz w instrukcji obs³ugi swojego
urz±dzenia.

Koñczenie po³±czenia
Aby zakoñczyæ po³±czenie lub anulowaæ próbê nawi±zania po³±czenia,
naci¶nij klawisz odbierania/koñczenia po³±czeñ.

■ Odbieranie lub odrzucanie po³±czeñ
Przychodz±ce po³±czenie sygnalizowane jest d¼wiêkiem dzwonka
w zestawie g³o¶nomówi±cym. Numer telefonuj±cej osoby jest
wy¶wietlany na zestawie g³o¶nomówi±cym, jesil sieæ komórkowa
obs³uguje tê funkcjê. Je¶li wraz z numerem do zestawu
g³o¶nomówi±cego zosta³o skopiowane nazwisko, zostanie ono
wy¶wietlone. Je¶li nazwisko i numer nie s± dostêpne, wy¶wietlany
jest tylko symbol .
Aby odebraæ po³±czenie, naci¶nij klawisz odbierania/koñczenia po³±czeñ.
Aby odrzuciæ po³±czenie, naci¶nij dwukrotnie klawisz odbierania/
koñczenia po³±czeñ.

■ Regulacja g³o¶no¶ci
Aby podczas po³±czenia zwiêkszyæ g³o¶no¶æ zestawu, przekrêæ pokrêt³o
g³o¶no¶ci w prawo. Aby zmniejszyæ g³o¶no¶æ, przekrêæ pokrêt³o w lewo.
Poziom g³o¶no¶ci jest wy¶wietlany na zestawie g³o¶nomówi±cym.
Ostrze¿enie: gdy g³o¶nik jest w³±czony, nie trzymaj urz±dzenia przy
uchu, poniewa¿ d¼wiêki mog± byæ bardzo g³o¶ne.

■ Prze³±czanie rozmowy na po³±czone urz±dzenie
Aby prze³±czyæ rozmowê z zestawu g³o¶nomówi±cego na po³±czone
urz±dzenie, wy³±cz zestaw lub naci¶nij i przytrzymaj klawisz odbierania/
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koñczenia po³±czeñ przez oko³o 2 sekundy. Kiedy rozmowa jest
prze³±czana na po³±czone urz±dzenie, wy¶wietlana jest ikona .
Aby prze³±czyæ rozmowê z powrotem na zestaw g³o¶nomówi±cy,
w³±cz zestaw (je¶li jest wy³±czony) lub naci¶nij i przytrzymaj klawisz
odbierania/koñczenia po³±czeñ przez oko³o 2 sekundy.

■ Usuwanie ustawieñ lub resetowanie zestawu
s³uchawkowego
Aby wyczy¶ciæ ustawienia parowania i usun±æ skopiowane kontakty
z zestawu g³o¶nomówi±cego, naci¶nij i przytrzymaj klawisz wy³±cznika
i klawisz odbierania/koñczenia po³±czeñ (przez oko³o 4 s), a¿ dioda
zacznie pulsowaæ na przemian ¶wiat³em czerwonym i zielonym oraz
zostanie wy¶wietlony symbol . Po usuniêciu ustawieñ zestaw
g³o¶nomówi±cy prze³±czy siê na tryb tworzenia powi±zañ.
Je¶li zestaw g³o¶nomówi±cy przestanie dzia³aæ, mimo ¿e jego bateria
jest na³adowana, to aby go zresetowaæ, pod³±cz zestaw do ³adowarki,
przytrzymuj±c naci¶niêty klawisz odbierania/koñczenia po³±czeñ.

■ Rozwi±zywanie problemów
Je¶li nie udaje Ci siê po³±czyæ zestawu g³o¶nomówi±cego ze zgodnym
urz±dzeniem, postêpuj zgodnie z poni¿szymi wskazówkami:
• Sprawd¼, czy zestaw g³o¶nomówi±cy jest na³adowany, w³±czony
i powi±zany z mobilnym urz±dzeniem.
• Sprawd¼, czy funkcja Bluetooth w urz±dzeniu jest aktywna.
• Sprawd¼, czy przeno¶ny zestaw g³o¶nomówi±cy znajduje siê
w zasiêgu 10 metrów od urz±dzenia mobilnego, i czy miêdzy
zestawem a urz±dzeniem nie ma innych urz±dzeñ elektronicznych.
Je¶li nazwa osoby dzwoni±cej nie pojawia siê na wy¶wietlaczu zestawu
g³o¶nomówi±cego, chocia¿ jest zapisana w pod³±czonym do zestawu
urz±dzeniu mobilnym, to sprawd¼, czy urz±dzenie mobilne obs³uguje
profil Bluetooth PBAP, a sieæ komórkowa umo¿liwia wy¶wietlanie
numerów telefonów osób dzwoni±cych.
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5. Informacja 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 zasilania tego urz±dzenia przeznaczone
s± nastêpuj±ce ³adowarki: AC-3, AC-4, AC-5 i DC-4. Dok³adny numer modelu
³adowarki mo¿e zale¿eæ od typu wtyczki. Poszczególne typy tego z³±cza
wyró¿nione s± symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C i UB. Bateria mo¿e byæ ³adowana
i roz³adowywana setki razy, ale w koñcu ulegnie zu¿yciu. Bateriê ³aduj wy³±cznie
za pomoc± ³adowarek zatwierdzonych przez firmê Nokia do u¿ytku z tym
urz±dzeniem. U¿ycie niezatwierdzonej do u¿ytku ³adowarki mo¿e wi±zaæ
siê z ryzykiem po¿aru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego
zagro¿enia.
Je¶li nowa bateria ma byæ u¿yta po raz pierwszy lub je¶li bateria nie by³a przez
d³u¿szy czas u¿ywana, to ¿eby tak± bateriê na³adowaæ, mo¿e trzeba bêdzie
³adowarkê pod³±czyæ, nastêpnie od³±czyæ i ponownie pod³±czyæ. Je¶li bateria by³a
ca³kowicie roz³adowana, mo¿e up³yn±æ kilka minut, zanim pojawi siê wska¼nik
¶wietlny ³adowania.
Je¶li nie u¿ywasz ³adowarki, od³±cz j± od urz±dzenia i gniazdka sieciowego.
Nie pozostawiaj na³adowanej do pe³na baterii pod³±czonej do ³adowarki,
poniewa¿ prze³adowanie skraca jej ¿ywotno¶æ. Je¶li na³adowana do pe³na
bateria nie bêdzie u¿ywana, z up³ywem czasu roz³aduje siê samoistnie.
Bateriê staraj siê zawsze przechowywaæ w temperaturze miêdzy 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. Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska
w temperaturach znacznie poni¿ej zera.
Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, poniewa¿ mog± one eksplodowaæ.
Uszkodzone baterie mog± samoczynnie eksplodowaæ.
Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ uszkodzonej ³adowarki.
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Wa¿ne: czasy rozmów i czasy gotowo¶ci, na jakie pozwala bateria,
mo¿na okre¶liæ tylko w przybli¿eniu. Czasy te zale¿± od wielu
czynników, takich jak warunki dzia³ania sieci, rodzaj u¿ywanych funkcji,
czas u¿ytkowania i stan baterii, temperatura otoczenia itp. Czas, przez
jaki urz±dzenie u¿ywane jest do rozmów, ma wp³yw na czas gotowo¶ci.
Równie¿ czas utrzymywania gotowo¶ci (urz±dzenie w³±czone, ale
nieu¿ywane) ma wp³yw na d³ugo¶æ czasu rozmów.
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Eksploatacja i konserwacja
To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstrukcj± i jako¶ci± wykonania,
dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek
pozwoli zachowaæ wa¿no¶æ gwarancji.
• 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. W przypadku zawilgocenia urz±dzenia, pozostaw
je do ca³kowitego wyschniêcia.
• 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± krótszej ¿ywotno¶ci urz±dzeñ elektronicznych,
uszkodzeñ baterii i 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.
• 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 delikatnych mechanizmów.
• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, rozpuszczalników
ani silnych detergentów.
• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ ruchome czê¶ci, zakleiæ
mikrofon lub g³o¶nik i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.
Wskazówki te dotycz± zarówno samego urz±dzenia, jak i jego baterii oraz
ka¿dego innego akcesorium. Je¶li jakie¶ urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj
je do naprawy w najbli¿szym autoryzowanym serwisie.
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Recykling
To urz±dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw± Europejsk±
2002/96/WE oraz polsk± Ustaw± o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym
i elektronicznym symbolem przekre¶lonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten, po okresie jego u¿ytkowania
nie mo¿e byæ umieszczany ³±cznie z innymi odpadami pochodz±cymi
z gospodarstwa domowego. U¿ytkownik jest zobowi±zany do oddania go
prowadz±cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz±cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostki, tworz± odpowiedni system umo¿liwiaj±cy oddanie tego sprzêtu.
W³a¶ciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym
i elektronicznym przyczynia siê do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i ¶rodowiska naturalnego konsekwencji, wynikaj±cych z obecno¶ci
sk³adników niebezpiecznych oraz niew³a¶ciwego sk³adowania
i przetwarzania takiego sprzêtu. Szczegó³owe dane dotycz±ce
masy sprzêtu marki Nokia znajduj± siê na stronie internetowej:
www.nokia.com.pl.
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Dodatkowe informacje
o bezpieczeñstwie
■ Pojazdy mechaniczne
Sygna³y radiowe (RF) mog± mieæ wp³yw na dzia³anie nieprawid³owo
zainstalowanych lub niew³a¶ciwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych
uk³adów elektronicznych, takich jak elektroniczne uk³ady wtrysku paliwa,
antypo¶lizgowe uk³ady zabezpieczaj±ce przed blokowaniem kó³ podczas
hamowania, elektroniczne uk³ady kontroli szybko¶ci i uk³ady poduszki
powietrznej. Wiêcej o tym mo¿na siê dowiedzieæ od producenta samochodu lub
jego przedstawiciela, a tak¿e od producenta zainstalowanego w samochodzie
wyposa¿enia dodatkowego.
Niew³a¶ciwa instalacja lub naprawa mo¿e byæ niebezpieczna i uniewa¿niæ
jakiekolwiek gwarancje maj±ce zastosowanie do urz±dzenia. Regularnie sprawdzaj,
czy wszystkie elementy urz±dzenia bezprzewodowego w samochodzie s±
odpowiednio zamocowane i czy dzia³aj± prawid³owo. W s±siedztwie urz±dzenia,
jego czê¶ci lub akcesoriów nie powinny byæ przechowywane lub przewo¿one
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 poduszki powietrznej 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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