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A BH-601 Nokia Bluetooth-fülhallgatóval hívásokat indíthatunk és fogadha
kompatibilis telefonunkkal, és zenét hallgathatunk a kompatibilis MP3-
lejátszónkkal. A zenelejátszó lehet a telefon zenelejátszó alkalmazása vagy 
különálló készülék.

A fülhallgató használata elõtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói 
útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is, mely fontos 
biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz, valamint tanulmányoz
a zenelejátszó felhasználói kézikönyvét is. A készüléket tartsuk kisgyermeke
számára elérhetetlen helyen.

■ A Bluetooth vezeték nélküli technológia
A fülhallgató kompatibilis mobiltelefonhoz vagy más, Bluetooth vezeték né
technológiát támogató készülékhez csatlakoztatható. Ez a technológia lehe
teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis kommunikációs esz
között. A Bluetooth technológia használatával a telefonnak és a fülhallgató
nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem leh
10 méternél (30 lábnál) nagyobb. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadá
(például falak) vagy az elektromos berendezések által okozott interferencia.

A fülhallgató a következõ profilokat támogató Bluetooth 1.2-es elõírásokna
meg: 1.1-es fülhallgató-, 1.0-s kihangosító-, 1.0-s fejlett hangtovábbítási é
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hang- és videotávirányítási profil. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, 
hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

zottan 
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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. Használatbavétel

i. Ha a 
zóval 
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A fülhallgató az ábrán látható részeket tartalmazza.

• Fejpánt (1)

• Hangerõcsökkentõ gomb (2)

• Hangerõnövelõ gomb (3)

• Többfunkciós gomb (4)

• Visszaléptetõ gomb (5)

• Elõreléptetõ gomb (6)

• Mikrofon (7)

• Kék/piros jelzõfény (8)

• Zöld jelzõfény (9)

• Töltõ csatlakozója (10)

• Újraindító gomb (11)

Használat elõtt a fülhallgató akkumulátorát fel kell 
tölteni, illetve a fülhallgatót vele kompatibilis telefonhoz kell csatlakoztatn
telefonnak nincs zenelejátszó-funkciója, akkor a fülhallgatót egy zenelejáts
is párosítani kell.
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Megjegyzés: A fülhallgató egyes részei mágnesesek. A fülhallgató vonzhatja a 
fémes tárgyakat. Ne tartsunk a fülhallgatóhoz közel hitelkártyát vagy egyéb 
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mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülh

■ Töltõk és akkumulátorok
Ellenõrizzük a töltõ modellszámát, mielõtt a készülékkel használnánk. A BH-601 
fülhallgatóhoz AC-4 vagy DC-4 jelû töltõt használjunk.

Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhoz kizárólag a Nokia által jóváha
akkumulátorokat és töltõkészülékeket használjunk. Más típusok alkalmazá
érvényteleníti 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
Ez a fülhallgató egy belsõ, nem eltávolítható újratölthetõ akkumulátort tart
Az akkumulátort ne próbáljuk eltávolítani a készülékbõl, mert ezzel a fülhal
sérülését okozhatjuk.

1. Ha a fülhallgató be van kapcsolva, kapcsoljuk ki. 
Az akkumulátort bekapcsolt fülhallgatóval is 
tölthetjük, de ekkor a töltési idõ hosszabb.

2. Az ábrának megfelelõen csatlakoztassuk a töltõt a 
fülhallgatóhoz.
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3. Csatlakoztassuk a töltõ kábelét a fali dugaszolóaljzathoz. A zöld jelzõfény 
töltés közben villog. Ha a jelzõfény nem zöld, ellenõrizzük a töltõ 
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csatlakozását. 

Az akkumulátor teljes feltöltése 3 órát vesz igénybe, ha a fülhallgató ki v
kapcsolva. Ha a fülhallgató be van kapcsolva, a töltés tovább tart.

Ha az akkumulátor teljesen feltöltõdött, a készüléken a zöld jelzõfény 
folyamatosan világít.

4. Húzzuk ki a töltõ kábelét a fali dugaszolóaljzatból és a fülhallgatóból.

A teljesen feltöltött akkumulátor 8 óra beszélgetési és akár 180 óra készenlé
biztosít, míg a zenelejátszó maximum 8 órán át használható. Az idõk azonb
függnek a mobiltelefon típusától, a Bluetooth-ot használó terméktõl, a hasz
beállításoktól, a használat módjától és a környezettõl.

Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, és nagyjából 20 percnyi beszélgetés
zenelejátszási idõ maradt hátra, a fülhallgató két hangjelzést ad, és a piros 
jelzõfény villogni kezd. Töltsük újra az akkumulátort.

■ A fülhallgató be- vagy kikapcsolása
Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot nagyjából 3 másod

Ha 3 percen belül nem csatlakoztatjuk a fülhallgatót egy telefonhoz vagy eg
zenelejátszóhoz, a fülhallgató energiatakarékossági okokból kikapcsol. Ha a
fülhallgatót csatlakoztatjuk egy telefonhoz vagy egy zenelejátszóhoz, de ne
használjuk azt, energiatakarékossági okokból kapcsoljuk ki.
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■ A fülhallgató párosítása
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Párosítás kompatibilis zenelejátszó-funkcióval rendelkezõ 
telefonnal
Ha a telefon rendelkezik kompatibilis zenelejátszó-funkcióval, a telefont hív
indítására és fogadására, valamint zene lejátszására használhatjuk.

1. Kapcsoljuk be a telefont.

2. Gyõzõdjünk meg arról, hogy a fülhallgató ki van kapcsolva. Ha be van 
kapcsolva, kapcsoljuk ki.

3. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató többfunkciós gombját 1
másodpercre, amíg a jelzõfény kéken és pirosan kezd villogni.

4. Aktiváljuk a telefon Bluetooth funkcióját, és kerestessük meg a telefonn
környezõ Bluetooth-eszközöket. További információkért olvassuk el a tel
felhasználói útmutatóját.

5. A talált eszközöket tartalmazó listán jelöljük ki a fülhallgatót (Nokia BH-

6. A telefon kérni fogja a Bluetooth-kódot. Írjuk be a kódot (0000) a telefo
Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolatot a párosítás után külön
létrehoznunk. A fülhallgatót csak egyszer kell párosítani a telefonnal.

7. Ha a párosítást sikeresen elvégeztük, és a fülhallgató csatlakozik a telefo
a fülhallgató kék jelzõfénye villogni kezd. Most már használatba vehetjü
fülhallgatót.
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Párosítás egy telefonnal és egy zenelejátszóval
Ha a telefonnak nincs kompatibilis zenelejátszó-funkciója, akkor a fülhallgatót 
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külön is párosíthatjuk a telefonnal és egy kompatibilis zenelejátszóval.

1. Kapcsoljuk be a telefont.

2. Gyõzõdjünk meg arról, hogy a fülhallgató és a zenelejátszó ki van kapcso

3. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató többfunkciós gombját 
legalább 10 másodpercre, amíg a jelzõfény kéken és pirosan kezd villogn

4. Párosítsuk és csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz ugyanúgy, min
telefon rendelkezne zenelejátszó-funkcióval.

5. Ha a telefont párosítottuk a fülhallgatóval, kapcsoljuk ki a fülhallgatót.

6. Kapcsoljuk ki a telefont, vagy kapcsoljuk ki a telefon Bluetooth funkciójá

7. Kapcsoljuk be a zenelejátszót.

8. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató többfunkciós gombját 
legalább 10 másodpercre, amíg a jelzõfény kéken és pirosan kezd villogn

9. Kövessük a zenelejátszó kézikönyvében található párosítási utasításokat
Amikor a zenelejátszó a párosítandó eszközt kéri, válasszuk a Nokia BH-
fülhallgatót a listából. Ha a lejátszó Bluetooh-kódot kér, írjuk be a 0000
a zenelejátszóba.

Ha a zenelejátszónak nincs billentyûzete, lehet, hogy a készülék 
alapértelmezésként is a 0000 Bluetooth-kódot használja. Ha nem így len
olvassuk el a zenelejátszó felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kód 000
értékre való állításához.
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10.Ha a párosítást sikeresen elvégeztük, és a fülhallgató csatlakozik a 
zenelejátszóhoz, a fülhallgató kék jelzõfénye villogni kezd.
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Automatikus csatlakozásbeállítás
Ha Nokia telefonunk van, beállíthatjuk azt úgy is, hogy a fülhallgató 
bekapcsolásakor a kapcsolat automatikusan létrejöjjön. A Nokia telefonon 
módosítsuk a párosítotteszköz-beállításokat a Bluetooth menüben.

A fülhallgató használata több zenelejátszóval
Ha a fülhallgatót több zenelejátszóval párosítottuk, az egyes lejátszó között
váltáshoz nyomjuk meg egyszerre az elõre- és a visszaléptetõ gombot. 

Alapértelmezésként a fülhallgató azt a zenelejátszót használja, amellyel elõ
használtuk. Ha módosítani akarjuk ezt az alapértelmezett készüléket, töröln
kell a párosítási és a hangerõ-beállításokat a 15. oldalon leírt módon, és újr
párosítani a zenelejátszókat a kívánt sorrendben.
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3. Alapvetõ funkciók
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■ A fülhallgató elhelyezése a fülön
Hajtsuk le a fejpántot a fej mögé. Helyezzük a fülhallgató a 
fülre úgy, hogy a szivacsos rész kényelmesen illeszkedjen.

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

■ A fülhallgató hangerejének beállítása
A hangerõnövelõ gombbal növelhetõ, a hangerõcsökkentõ gombbal csökken
a hangerõ.

■ Híváskezelés
Ha a telefonhoz fülhallgató csatlakozik, hívást a megszokott módon 
kezdeményezhetünk.

Ha a telefon támogatja az újrahívást, nyomjuk meg egyszerre a többfunkció
hangerõcsökkentõ gombot, ha nincs hívás folyamatban.
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Ha a telefon a hanghívást is támogatja, nyomjuk meg egyszerre a többfunkciós és 
a hangerõnövelõ gombot, ha nincs hívás folyamatban, és hajtsuk végre a telefon 
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ljuk a 
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óval.

 zene 
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felhasználói útmutatójában leírt lépéseket.

Hívás fogadásához nyomjuk meg röviden a többfunkciós gombot, vagy hasz
a telefon billentyûit. A hívás elutasításához nyomjuk meg kétszer a többfun
gombot.

Egy hívás befejezéséhez nyomjuk meg a többfunkciós gombot, vagy haszná
telefon billentyûit.

A mikrofon hívás közbeni elnémításához, illetve a némítás kikapcsolásához 
nyomjuk meg egyszerre a hangerõnövelõ és -csökkentõ gombot.

Egy hívás fülhallgatóról telefonra való, illetve ellenkezõ irányú átadásához rö
nyomjuk meg egyszerre a hangerõnövelõ és az elõreléptetõ gombokat, vagy
használjuk a telefon megfelelõ funkcióit.

■ Zenehallgatás
Amikor bekapcsoljuk a fülhallgatót, az megpróbál csatlakozni ahhoz a 
zenelejátszóhoz, amellyel párosítottuk.

Amikor a fülhallgató egy telefonhoz van kapcsolva, de nem csatlakozik 
zenelejátszóhoz, a fülhallgató csak hívások indításához és fogadásához 
használható, ha a telefon nem rendelkezik kompatibilis zenelejátszó-funkci

Az elérhetõ zenefunkciók a zenelejátszótól függenek.

Ha a zenelejátszó használata közben indítunk vagy fogadunk hívást, akkor a
elnémul a hívás idejére.
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Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerõvel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy 
hangerõnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.
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Zene lejátszásához válasszuk ki a kívánt számot a zenelejátszón, vagy nyom
meg az elõre- vagy visszaléptetõ gombot a fülhallgatón egy szám kiválasztá
A lejátszás indításához nyomjuk meg röviden a többfunkciós gombot.

A lejátszás felfüggesztéséhez nyomjuk meg röviden a többfunkciós gombot
lejátszás folytatásához nyomjuk meg a többfunkciós gombot. 

A következõ számra való lépéshez nyomjuk meg rövid idõre az elõreléptetõ 
gombot. Az elõzõ számra való lépéshez nyomjuk meg kétszer rövid idõre a 
visszaléptetõ gombot.

■ A beállítások törlése vagy a fülhallgató alaphelyzet
állítása

A párosítás- és a hangerõ-beállítások törléséhez kapcsoljuk ki a fülhallgató
nyomjuk meg egyszerre a többfunkciós és az elõreléptetõ gombot nagyjábó
másodpercre. 

Ha a fülhallgató nem mûködik annak ellenére, hogy fel van töltve, alaphelyz
kell állítani azt. Egy széthajtott kapoccsal (vagy más, tompa végû tárggyal) 
óvatosan nyomjuk meg és tartsuk lenyomva 10 másodpercig az alaphelyzet
állító gombot (lásd: 7. oldal). Az alaphelyzetbe állítás nem törli a párosítás-
hangerõ-beállításokat.
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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
kizárólag a Nokia által jóváhagyott, kifejezetten e készülékhez gyártott töltõkkel tölt
újra.

A töltõt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékbõl, ha nem használjuk. Ne hagyju
készüléket a töltõre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor 
élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idõvel önmagától is e
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. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °
°C (59 °F és 77 °F) közötti hõmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulát
készülék esetleg akkor sem mûködik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van tö
akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hõmérséklete
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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, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.

• Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékbõl. A Nokia azt ajánlja,
az akkumulátor cseréjéhez vigyük a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe

• 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 kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen 
útmutatóban szerepel.

• 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 töltõt fedett helyiségben használjuk.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltõre és 
 a 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem mûködne megfelelõen, forduljunk
legközelebbi márkaszervizhez.


