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A Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) segítségével telefonh
kezdeményezhetõk és fogadhatók, valamint FM-rádiómûsorok és zeneszám
hallgathatók.

A fülhallgató használata elõtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói 
útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is, amelyben font
biztonsági és karbantartási információkat találunk. A készüléket tartsuk 
kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

■ Rádiós adatrendszer (Radio data system – RDS)
A fülhallgató FM rádiója támogatja az RDS technológiát. Az RDS lehetõvé te
kijelölt rádiócsatorna nevének megjelenítését a fülhallgató kijelzõjén. Ezenk
RDS rendszernek köszönhetõen a fülhallgató a kijelölt rádiócsatornát képes
automatikusan utánhangolni egészen addig, amíg a csatorna vételére az ad
vételi helyen lehetõség van. Az RDS rendszer egyes csatornák esetén és bizo
országokban nem mûködik.

■ A Bluetooth vezeték nélküli technológia
A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetõvé teszi vezeték nélküli kapc
létrehozását kompatibilis kommunikációs eszközök között. A Bluetooth 
technológia használatával a telefonnak és a fülhallgatónak nem kell egymá
látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (3
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A vezeték nélküli fülhallgató a következõ profilokat támogató Bluetooth 2.0
elõírásoknak felel meg: 1.1-es fülhallgatóprofil; 1.0-s kihangosító-profil; 1.
fejlett audioszétosztási profil (Advanced Audio Distribution Profile – A2DP)
audio-, illetve video-távvezérlési profil (Audio/Video Remote Control Profile
AVRCP) és 1.0-s általános audio-, illetve video-szétosztási profil (General A
Video Distribution Profile – GAVDP). Az egyéb eszközök gyártóitól megtudh
hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken elõfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korláto
használható. A lehetõségekrõl a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól 
kaphatunk felvilágosítást.
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2. Használatba vétel
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A fülhallgató a következõ részekbõl áll:

• Kijelzõ (1)

• Hívás/lejátszás gomb  (2)

• Halkítás gomb  (3)

• Hangosítás gomb  (4)

• Bekapcsológomb  (5)

• Leállítás gomb  (6)

• Nyakpántcsat (7) a pánt 
összefogásához

• A fülhallgatócsat (8) segítségével a fülhallgató a ruházathoz rögzíthetõ.

• Billentyûzár-kapcsoló  (9)

• Zene gomb  (10)

• Elõre gomb  (11)

• Vissza gomb  (12)

• A pántzár (13) segítségével a nyakpánt feszessége szabályozható.

• A mikrofon (14) érzékeli a hangunkat. A mikrofonon található gomb 
segítségével hívást fogadhatunk vagy a vonalat bonthatjuk, valamint 
zeneszámok lejátszását indíthatjuk el.
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• Fülbe helyezhetõ hangszórók (15), melyek a hívó, a rádió vagy a zenelejátszó 
hangját továbbítja.
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Használat elõtt a fülhallgató akkumulátorát fel kell tölteni, illetve a fülhallg
vele kompatibilis telefonhoz kell csatlakoztatni.

Megjegyzés: A fülhallgató egyes elemei mágnesesek. A fülhallgató és a 
fémtartalmú anyagok között vonzás léphet fel, ezért a hallókészüléket hasz
fülhallgatót semmiképp se tartsák ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészü
van. Ne tegyünk bankkártyát vagy más mágneskártyát a fülhallgató közeléb
az azokon lévõ adat elveszhet.

■ Töltõkészülékek és akkumulátorok
Mielõtt egy töltõt a készülékkel használnánk, ellenõrizzük annak modellszámát. A No
vezeték nélküli fülhallgató (HS-12W) az AC-1, az ACP-12 és az LCH-12 típusjelû tölt
használható.

Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhoz kizárólag a Nokia által jóváha
akkumulátorokat és töltõket használjunk. Más típusok alkalmazása érvény
az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedõktõl kaphatunk bõvebb 
felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) f
húzzuk ki a konnektorból.

■ Az akkumulátor feltöltése
A készülék belsõ, el nem távolítható, újratölthetõ akkumulátort tartalmaz. A
akkumulátort ne próbáljuk eltávolítani a készülékbõl, mert ezzel a fülhallga
sérülését okozhatjuk.
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1. Csatlakoztassuk a töltõkábelt a fülhallgatóhoz.
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dig 
 a 

m 
g a 

jelzõn 

t. A 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

töltés során a töltési mûveletet az akkumulátor 
ikonjának animálása jelzi. Az akkumulátor 
teljes feltöltése a töltõ típusától függõen 
2 órát is igénybe vehet.

3. Amint az akkumulátor tökéletesen feltöltõdött, 
az akkumulátorhoz tartozó ikon ( ) animálása megszûnik, a kijelzõn pe
üzenet jelenik meg errõl. Húzzuk ki a töltõ kábelét a fali konnektorból és
fülhallgatóból. 

A teljesen feltöltött akkumulátor maximum 8 óra beszélgetési vagy maximu
200 óra készenléti idõt biztosít. A beszélgetési és készenléti idõ azonban füg
mobiltelefon típusától, a Bluetooth-ot használó terméktõl, a használati 
beállításoktól, a használat módjától és a környezettõl.

Az akkumulátor lemerülését a fülhallgató hangjelzéssel adja tudtunkra, a ki
pedig egy errõl szóló üzenet és a  ikon jelenik meg.

■ A fülhallgató be- és kikapcsolása
A fülhallgató bekapcsolásához tartsuk lenyomva a bekapcsológombot. 
A fülhallgató hangjelzést ad és megjeleníti a Nokia feliratot.

A fülhallgató kikapcsolásához szintén tartsuk lenyomva a bekapcsológombo
kikapcsolást szintén hangjelzés kíséri.
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■ A fülhallgató párosítása kompatibilis telefonnal
1. Kapcsoljuk be a telefont és a fülhallgatót.
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2. Aktiváljuk a telefon Bluetooth funckióját, és kerestessük meg a telefonn
környezõ Bluetooth-eszközöket. További információkért olvassuk el a tel
felhasználói útmutatóját.

3. A talált eszközöket tartalmazó listán jelöljük ki a fülhallgatót (HS-12W).

4. A fülhallgató telefonnal való párosításához és a kapcsolat létrehozásáho
be a 0000 kódot. Egyes készülékek esetén a kapcsolatot a párosítás után
kell létrehoznunk. További részletekért olvassuk el a telefon felhasználói
útmutatóját. A fülhallgatót csak egyszer kell párosítani a telefonnal.

5. Ha a párosítás sikerült, a fülhallgató kijelzõjén a  ikon jelenik meg, és a
fülhallgatót használatba vehetjük.

A telefonon azt is beállíthatjuk, hogy a fülhallgató bekapcsolásakor a kapcs
automatikusan létrejöjjön. Nokia telefonok esetén ehhez a Bluetooth menü
párosított eszközökre vonatkozó beállításait kell módosítanunk.

A telefon és a fülhallgató közötti kapcsolat megszüntetése
Ha a telefon és a fülhallgató közti kapcsolatot bontani szeretnénk (például 
hogy a telefonnal másik Bluetooth-készülékhez csatlakozzunk), hajtsuk vég
következõ lépések egyikét:

• Kapcsoljuk ki a fülhallgatót.

• Bontsuk a fülhallgató kapcsolatát a telefon Bluetooth menüjében.
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• A fülhallgatót vigyük a telefontól 10 méternél (30 láb) távolabbra.

A csatlakozás bontásához nem szükséges törölni a párosítást.

ozzuk 
 
ecting 
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Párosított fülhallgató újracsatlakoztatása a telefonhoz
Ha a már párosított fülhallgatót újra a telefonhoz kívánjuk csatlakoztatni, h
létre a kapcsolatot a telefon Bluetooth menüjében, vagy tartsuk lenyomva a
hívás-/lejátszásgombot mindaddig, amíg a kijelzõn meg nem jelenik a Conn
(Csatlakozás) felirat.
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3. Alapvetõ funkciók
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■ A fülhallgató hordása
A fülhallgató könnyebb hordása érdekében a hangszórók körül lévõ gumigyû
eltávolíthatóak, illetve a jobb hangzás érdekében puha szivacsos párnákra 
cserélhetõk. A fülhallgatóhoz három pár puha fülhallgatópárna tartozik.

Figyelmeztetés: A sztereó fülhallgató használatakor a külsõ zajok észlelés
képessége csökkenhet. Ne használjuk a sztereó fülhallgatót, ha az 
veszélyeztetheti a biztonságunkat. 

■ A fülhallgató hangerejének beállítása
A fülhallgató hangerejét a hangosítás-, illetve halkításgombbal szabályozha
A hangerõ gyors beállításához tartsuk lenyomva a megfelelõ gombot. A han
szintje a kijelzõn is látható.

■ Híváskezelés

Hívás kezdeményezése
Ha a telefonhoz fülhallgató csatlakozik, hívást a megszokott módon 
kezdeményezhetünk.

Ha a telefon támogatja az újrahívást, akkor az újrahíváshoz a hívás-/
lejátszásgombot kétszer kell megnyomni.
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Amennyiben a telefon a hanghívásokat is támogatja, a hanghíváshoz tartsuk 
lenyomva a hívás-/lejátszásgombot addig, amíg a kijelzõn meg nem jelenik a  
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ikon. Mondjuk ki a hangmintát. A telefon hívni kezdi a hangmintához tartoz
telefonszámot.

A hanghívási és újratárcsázási lehetõség hívás, illetve rádió- vagy zenehallg
közben nem használható.

Hívás fogadása
Beérkezõ hívás esetén a telefonon beállított csengõhangot halljuk, a kijelzõ
pedig a  ikon és – amennyiben a Nokia készülék támogatja a telefon és 
fülhallgató közti adatátvitelt – a hívó neve lesz látható. Ha a hívó ismeretle
hívó száma vagy a Call (Hívás) felirat jelenik meg.

A hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás-/lejátszásgombot, a mikrofonon 
található gombot vagy a telefon bármelyik billentyûjét. Ha a telefonon 
beállítottuk az automatikus fogadási lehetõséget, a telefon egyetlen csöngé
automatikusan fogadja a hívást.

A beérkezõ hívás elutasításához nyomjuk meg kétszer a hívás-/lejátszásgom

Ha hívás közben másik hívásunk érkezik, a kijelzõn a  ikon jelenik meg. A
folyamatban lévõ hívás befejezéséhez és az új hívás fogadásához nyomjuk m
kétszer a hívás-/lejátszásgombot.
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Hívás befejezése
Hívás befejezéséhez nyomjuk meg a hívás-/lejátszásgombot, a mikrofonon 
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található gombot vagy a telefon egyik billentyûjét.

A mikrofon némítása és a némítás megszüntetése
Ha hívás közben a mikrofont némítani szeretnénk, illetve meg kívánjuk szün
némítást, röviden nyomjuk meg a bekapcsológombot.

Hívás átkapcsolása a telefon és a fülhallgató között
Ha a hívást a fülhallgató és a vele kompatibilis Nokia telefon között át szere
kapcsolni, tartsuk lenyomva a hívás-/lejátszásgombot, esetleg használjuk a 
telefon megfelelõ funkcióját.

■ Zenehallgatás
Lehetõség van a telefon zenelejátszója vagy kompatibilis zenelejátszó eszkö
játszott zene hallgatására.

Ha zenehallgatás közben hívásunk érkezik, a lejátszás a hívás befejezéséig 
szünetel.

Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerõvel hallgassunk. Ha folyamatosan
hangerõnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. 

Ahhoz, hogy a fülhallgató leállításgombját, zenegombját, valamint elõre- és
hátraléptetõ gombját használni tudjuk, a telefonnak támogatnia kell az aud
illetve video-távvezérlési profilt. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a következ
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A Bluetooth vezeték nélküli technológia címû rész (6. oldal). Ha a telefon nem 
támogatja ezt a profilt, el kell indítanunk a telefon lejátszóprogramját. A 
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zenelejátszó elindulása után a kijelzõn megjelenik a  ikon. 

Az audiolejátszó indításához nyomjuk meg a zenegombot, vagy válasszuk a
telefon audiolejátszó-funkcióját. További részletekért olvassuk el a telefon 
felhasználói útmutatóját.

Adott zeneszám lejátszásához a telefon Zenelejátszó alkalmazásában kell a
kijelölnünk.

A következõ zeneszám kiválasztásához nyomjuk meg az elõreléptetõ gombo
elõzõ szám kiválasztásához pedig a hátraléptetõ gombot.

A lejátszás megszakításához nyomjuk meg a leállításgombot. A lejátszást a 
/lejátszásgomb megnyomásával indíthatjuk újra. 

A lejátszás megszakításához kétszer nyomjuk meg a leállításgombot.

■ Rádióhallgatás
A fülhallgató FM-rádióját anélkül is használhatjuk, hogy a fülhallgatót telef
csatlakoztatnánk.

Ha rádióhallgatás közben hívásunk érkezik, a rádiót a készülék a hívás befeje
elnémítja.

A rádió bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a zenegombot. Ha a fülhallg
nem csatlakozik a telefonhoz, vagy ha az audiolejátszót használjuk, nyomju
egyszer a zenegombot. A rádió bekapcsolt állapotában a kijelzõn a  ikon
látható.



17

Rádióállomások kereséséhez néhány másodpercig tartsuk lenyomva az elõre- vagy 
a hátraléptetõ gombot. A keresést a leállításgombot megnyomva állíthatjuk le. A 

, 

eg a 
omás 
degyik 
rül.

 

egyik 

tnénk 
 
k az új 

teje 
 
 gomb 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

megtalált állomás finomhangolásához, még miközben a programszám villog
használjuk az elõre- vagy hátraléptetõ gombot.

Ha a talált állomást menteni kívánjuk a fülhallgató memóriájába, nyomjuk m
hívás-/lejátszásgombot. Maximum 20 állomást menthetünk. Az aktuális áll
memóriahelye a  ikon után látható. Ha úgy mentünk állomást, hogy min
állomáshely foglalt, az új állomás az elsõ helyen lévõ régi állomás helyére ke

A hallgatni kívánt, korábban mentett állomásokat szintén az elõre- és 
hátraléptetõ gombokkal választhatjuk ki.

A rádió kikapcsolásához nyomjuk meg a zenegombot, vagy nyomjuk meg és
tartsuk lenyomva a leállításgombot.

Egy állomás törléséhez a fülhallgatót alaphelyzetbe kell állítani. Ekkor mind
mentett állomás törlésre kerül.

Ha az alapértelmezett FM frekvenciatartományról (87,5–108 MHz) át szere
váltani a Japánban használatos frekvenciatartományra (76–90 MHz), addig
tartsuk lenyomva az elõre- és hátraléptetõ gombokat, amíg meg nem jeleni
tartomány. A tartomány váltásakor az összes mentett állomás törlõdik.

■ A gombok zárolása vagy a zárolás feloldása
A gombok zárolásához csúsztassuk a billentyûzár-kapcsolót a fülhallgató te
felé, a zárolás feloldásához pedig a zenegomb felé. A kijelzõn egy errõl szóló
üzenet és a  ikon jelenik meg. Ha a gombokat zároljuk, a fülhallgató egyik
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megnyomására sem reagál. Beérkezõ hívás esetén a készülék a hívás végéig 
automatikusan feloldja a zárolást.
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■ Az idõ megtekintése
Amennyiben a fülhallgató kompatibilis telefonhoz csatlakozik, és a telefon 
támogatja a közte és a fülhallgató közötti adatátvitelt, készenléti állapotba
fülhallgató kijelzõjén a pontos idõ lesz látható. (Készenléti állapotban a 
fülhallgató be van kapcsolva, de nincs használatban.) Az idõt a telefon meg
lehetõségei segítségével tudjuk beállítani.

■ Nem fogadott hívások és beérkezett üzenetek
Nem fogadott hívás esetén a kijelzõn a  ikon jelenik meg.

A  ikon azt jelzi, hogy legalább egy nem olvasott szöveges vagy multimé
üzenetünk érkezett, melyet megtekinthetünk a telefonon.

Csak abban az esetben kapunk értesítést az új üzenetekrõl vagy a nem foga
hívásokról, ha a Nokia telefon támogatja az ilyen információk fülhallgatóho
történõ továbbítását.

■ A fülhallgató alaphelyzetbe állítása
A fülhallgató eredeti beállításainak visszaállításhoz 10 másodpercig tartsuk
lenyomva a bekapcsológombot és a hangosításgombot. A telefon alaphelyz
állítását a kijelzõ is jelzi. Az alaphelyzetbe állítás után a fülhallgató használa
azt újból párosítani kell a telefonnal.
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4. Akkumulátorról szóló információk
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A készülék újratölthetõ akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális 
teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulá
több százszor feltölthetõ és kisüthetõ, de elõbb-utóbb elhasználódik. Az akkumuláto
a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltõkészülékekkel töltsük újra.

A töltõt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékbõl, ha nem használjuk. Ne hagyju
teljesen feltöltött akkumulátort a töltõre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidíth
akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idõvel 
önmagától is elveszti töltését.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelõ célokra használjuk. Soha ne haszn
sérült akkumulátort vagy töltõt.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történõ tárolás (ha például nyáron vagy télen lezár
gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítõképességének gyengülését, illetve 
élettartamának megrövidülését eredményezi. Próbáljuk az akkumulátort 15 °C és 25 
között tárolni. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem 
mûködik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesí
különösen korlátozott jóval fagypont alatti hõmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tûzbe, mivel ez robbanást idézhet elõ. A sérült 
akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megf
szabaduljunk meg. Lehetõség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási 
szemétbe.
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A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos ke
igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megõrzésében.

• Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektõl távol.

• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy
nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót elõidézõ ásványi
anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, csere elõtt várjuk meg, amíg teljesen megszá

• Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékbõl.

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja
készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hõmérséklet csökkentheti az 
elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deform
vagy megolvaszthatja a mûanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hõmérsékletre való felmeleged
készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• Ne próbáljuk felnyitni a készüléket.

• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkr
az áramköri kártyákat és a finommechanikát.

• A készüléket ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.

• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a kész
használhatatlanná teheti.
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A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltõre és 
bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem mûködne megfelelõen, forduljunk a 
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legközelebbi márkaszervizhez.


