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1. Úvod

S Bluetooth headsetom Nokia BH-602 mô¾ete vola» 
a prijíma» hovory, keï ste pohybe a obsluhova» vá¹ mobilný 
prístroj bez pou¾itia rúk. Headset mô¾ete pou¾íva» 
s kompatibilnými prístrojmi, ktoré podporujú bezdrôtovú 
technológiu Bluetooth.

Skôr ne¾ zaènete headset pou¾íva», pozorne si preèítajte 
túto príruèku. Preèítajte si aj pou¾ívateåskú príruèku svojho 
mobilného prístroja, v ktorej nájdete dôle¾ité informácie 
o bezpeènosti a údr¾be. Headset a jeho príslu¹enstvo 
uchovávajte mimo dosahu malých detí.
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■ Bezdrôtová technológia Bluetooth
Bezdrôtová technológia Bluetooth 
vám umo¾òuje spoji» sa 
s kompatibilnými zariadeniami bez 
pou¾itia kábla. Spojenie cez 
Bluetooth si nevy¾aduje, aby bol 
mobilný prístroj a headset na 
dohåad, ale maximálna vzdialenos» 
medzi zariadeniami je 10 metrov 
(33 stôp). Èím men¹ia je vzájomná vzdialenos» mobilného 
prístroja a headsetu, tým je spojenie kvalitnej¹ie. Optimálny 
prevádzkový dosah je na obrázku zobrazený ako tmavosivé 
pole. Veåká vzdialenos», rôzne preká¾ky a iné elektronické 
zariadenia mô¾u spojenie ru¹i» (svetlosivé pole).

Headset je kompatibilný so ¹pecifikáciou Bluetooth 2.0 + 
EDR a podporuje nasledujúce profily: Headset Profile 1.1 
a Hands-Free Profile 1.5. O kompatibilite iných zariadení 
s týmto prístrojom sa informujte u príslu¹ných výrobcov.

<10m
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V niektorých oblastiach mô¾u plati» obmedzenia na 
pou¾ívanie technológie Bluetooth. Informujte sa na 
miestnych úradoch alebo u poskytovateåa slu¾ieb.
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2. Zaèíname

■ Prehåadný opis
Headset pozostáva z nasledujúcich súèastí: strmeò na ucho 
(1), tlaèidlo ovládania hlasitosti (2), zásuvka pre nabíjaèku 
(3), tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru (4), svetelný 
indikátor (5), slúchadlo (6), vypínaè (7) a mikrofón (8).

Pred tým ako budete headset pou¾íva» musíte nabi» batériu 
a spárova» headset s kompatibilným prístrojom.

+
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Niektoré èasti headsetu sú magnetické. Headset mô¾e 
pri»ahova» kovové predmety. Neumiestòujte do blízkosti 
headsetu kreditné karty alebo iné magnetické pamä»ové 
médiá, preto¾e mô¾e dôjs» k vymazaniu údajov, ktoré sú na 
nich ulo¾ené.

■ Nabíjaèky
Skontrolujte si èíslo modelu ka¾dej nabíjaèky, ktorú chcete 
pou¾i» s týmto headsetom. Pre tento headset sú urèené 
nabíjaèky AC-3, AC-4 a DC-4.

Výstraha: Pou¾ívajte výluène nabíjaèky, schválené 
spoloènos»ou Nokia pre tento konkrétny doplnok. 
Pri pou¾ití akýchkoåvek iných typov mô¾u strati» 
platnos» v¹etky povolenia a záruky a vystavujete 
sa nebezpeèenstvu.

Keï odpájate sie»ový kábel akéhokoåvek doplnku, uchopte 
a »ahajte zástrèku, nie kábel.
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■ Nabitie batérie
Headset má vnútornú, nevyberateånú, nabíjateånú batériu. 
Nepokú¹ajte sa batériu z headsetu vybra», mohli by ste 
headset po¹kodi».

1. Nabíjaèku zapojte do elektrickej zásuvky.

2. Zapojte kábel nabíjaèky do zásuvky headsetu. Poèas 
nabíjania svieti indikátor èerveným svetlom. Mô¾e 
chvíåu trva», kým sa zaène nabíjanie. Ak sa nabíjanie 
nezaène, odpojte nabíjaèku, znova ju zapojte a sledujte, 
èi sa zaèalo nabíjanie. 

15-minútové nabíjanie batérie nabíjaèkou AC-4 vystaèí 
asi na 5 hodín hovoru. Úplné nabitie batérie mô¾e trva» 
s nabíjaèkou AC-4 max. 45 minút.

3. Keï je batéria úplne nabitá, indikátor zaène svieti» 
zeleným svetlom. Odpojte nabíjaèku od headsetu a od 
elektrickej zásuvky.

Plne nabitá batéria vydr¾í 11 hodín hovoru alebo a¾ 
300 hodín v pohotovostnom re¾ime. Hovorový i 
pohotovostný èas v¹ak mô¾e kolísa» v závislosti od 
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pou¾itých zariadení, kompatibilných s Bluetooth, ïalej od 
prevádzkových nastavení a spôsobu pou¾ívania, ako aj od 
prostredia.

Ak chcete skontrolova» stav nabitia batérie, keï nie je 
headset pripojený k nabíjaèke, stlaète krátko vypínaè. 
Ak svieti svetelný indikátor zeleným svetlom (v dí¾ke asi 
3 sekundy), je úroveò nabitia dostatoèná. Ak svieti indikátor 
¾ltým svetlom, treba batériu èo najskôr dobi». Ak svieti 
èervené svetlo, batériu je potrebné nabi».

Keï je batéria slabá, headset zaène v pravidelných 
intervaloch pípa» a indikátor zaène pomaly blika» èerveným 
svetlom.

■ Zapnutie a vypnutie headsetu
Headset sa zapína stlaèením a pridr¾aním vypínaèa a¾ do 
zaznenia pípnutia a rozsvietenia zeleného indikátora. Ak sa 
headset sna¾í pripoji» ku spárovanému zariadeniu, svetelný 
indikátor pomaly bliká zeleným svetlom. Keï je headset 
spojený so spárovaným zariadením a pripravený na pou¾itie, 



Z a è í n a m e

12

indikátor pomaly bliká modrým svetlom. Ak headset e¹te nie 
je spárovaný s prístrojom, automaticky sa prepne do 
párovacieho re¾imu (pozrite „Párovanie headsetu”, str. 12). 

Headset sa vypína stlaèením a pridr¾aním vypínaèa a¾ do 
zaznenia pípnutia, prièom raz blikne èervený indikátor. 

■ Párovanie headsetu
1. Skontrolujte, èi je vá¹ mobilný prístroj zapnutý.

2. Ak chcete headset spárova» a nebol pred tým 
s prístrojom spárovaný, zapnite headset.  Headset sa 
prepne do párovacieho re¾imu a indikátor rýchlo bliká 
modrým svetlom. 

Ak bol headset predtým spárovaný s iným prístrojom, 
overte, èi je headset vypnutý, stlaète a pridr¾te vypínaè, 
kým nezaène indikátor rýchlo blika» modrým svetlom.

3. Aktivujte funkciu Bluetooth v mobilnom prístroji 
a spustite v òom vyhåadávanie Bluetooth zariadení. 
Postup nájdete v príruèke svojho telefónu.

4. Vyberte headset zo zoznamu nájdených zariadení.
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5. Zadajte prístupový kód 0000, aby sa headset spároval 
s prístrojom a vytvorilo sa spojenie. V prípade niektorých 
mobilných prístrojov je po spárovaní potrebné e¹te 
zvlá¹» nadviaza» spojenie. Podrobnosti nájdete 
v príruèke svojho telefónu. Párovanie headsetu s va¹ím 
prístrojom staèí uskutoèni» iba raz.

Ak bolo spárovanie úspe¹né, headset sa zobrazí v menu 
mobilného prístroja, kde mô¾ete uvidie» aktuálne spárované 
zariadenie Bluetooth. 

Odpojenie headsetu
Ak chcete odpoji» headset od svojho mobilného prístroja, 
vypnite headset alebo preru¹te spojenie z Bluetooth menu 
svojho prístroja.

Pri odpájaní headsetu nemusíte ru¹i» jeho párovanie.

Opätovné pripojenie headsetu
Ak chcete opätovne pripoji» headset ku spárovanému 
zariadeniu, zapnite headset a vytvorte spojenie v menu 
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Bluetooth vá¹ho prístroja, alebo stlaète a na 2 a¾ 3 sekundy 
pridr¾te tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru, a¾ budete poèu» 
krátke pípnutie.

Vo va¹om prístroji budete môc» povoli» automatické 
pripojenie headsetu k prístroju po zapnutí headsetu.  Na 
svojom prístroji Nokia upravte nastavenia spárovaného 
zariadenia v menu Bluetooth.

■ Keï nieèo nefunguje 
Ak nemô¾ete pripoji» headset ku vá¹mu mobilnému 
prístroju, postupujte nasledovne:

• Skontrolujte, èi je headset nabitý, zapnutý a spárovaný 
s va¹ím zariadením.

• Skontrolujte, èi je aktivovaná funkcia Bluetooth vo 
va¹om prístroji.

• Skontrolujte, èi je headset vo vzdialenosti do 10 metrov 
(33 stôp) od vá¹ho prístroja a nie sú medzi nimi ¾iadne 
preká¾ky, ako steny, alebo iné elektronické zariadenia.
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3. Základy obsluhy

■ Umiestnenie headsetu na ucho
Headset je vybavený strmeòom, ktorý mô¾ete pou¾i», aby 
lep¹ie sedel na uchu.

Prevleète strmeò ponad va¹e ucho (1) a jemne si vlo¾te do 
ucha slúchadlo. Potiahnutím alebo potlaèením strmeòa 
nastavíte jeho dµ¾ku. Natoète headset tak, aby smeroval 
k va¹im ústam (2).

1 2
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Ak chcete nosi» headset na åavom uchu, natoète strmeò tak, 
aby bola sluèka våavo od loga Nokia (3).

■ Obsluha hovorov
Ak chcete telefonova» a máte k svojmu mobilnému prístroju 
pripojený headset, pou¾ite ho obvyklým spôsobom .

Ak vá¹ prístroj v spojení s headsetom podporuje opätovnú 
voåbu posledného èísla, stlaète dvakrát tlaèidlo prijatia/
ukonèenia hovoru.

3
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Ak vá¹ prístroj v spojení s headsetom podporuje hlasovú 
voåbu, stlaète a pridr¾te tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru, 
kým mobilný prístroj nespustí hlasovú voåbu a postupujte 
podåa pokynov uvedených v príruèke prístroja. Hlasová 
voåba sa nedá pou¾íva» v priebehu hovoru.

Hovor mô¾ete pou¾i» stlaèením tlaèidla prijatia/ukonèenia 
hovoru alebo mô¾ete pou¾i» tlaèidlá mobilného prístroja. 
Keï prichádza volanie, indikátor rýchlo bliká modrým 
svetlom a tón vyzváòania poèujete cez headset.

Ak chcete odmietnu» prichádzajúci hovor, stlaète dvakrát 
tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru, alebo pou¾ite tlaèidlá 
mobilného prístroja.

Hovor ukonèíte stlaèením tlaèidla prijatia/ukonèenia 
hovoru, alebo mô¾ete pou¾i» tlaèidlá mobilného prístroja.

Ak chcete prija» na èakajúci hovor a podr¾a» aktívny hovor 
pridr¾a», stlaète a pridr¾te tlaèidlo prijatia/ukonèenia 
hovoru. Ak chcete prija» èakajúci hovor a ukonèi» 
prebiehajúci hovor, stlaète krátko tlaèidlo prijatia/
ukonèenia hovoru. Ak chcete èakajúci hovor odmietnu», 
dvakrát stlaète tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru. Medzi 
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aktívnym a pridr¾aným hovorom mô¾ete prepína» stlaèením 
a pridr¾aním tlaèidla prijatia/ukonèenia hovoru. Ak chcete 
ukonèi» aktívny hovor a obnovi» pridr¾aný hovor na aktívny, 
stlaète tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru. Ak má vá¹ 
mobilný prístroj pou¾íva» tieto mo¾nosti, musí podporova» 
Bluetooth Hands-Free profile 1.5 a musí by» v òom 
aktivovaná slu¾ba signalizácie èakajúceho hovoru. Èakajúci 
hovor je slu¾ba siete.

■ Ovládanie hlasitosti headsetu 
Headset automaticky nastavuje hlasitos» podåa úrovne 
okolitého ruchu. Ak chcete nastavi» minimálnu hlasitos», 
stlaète vypínaè nahor pre zvý¹enie alebo nadol (zní¾enie 
hlasitosti) alebo pou¾ite tlaèidlá mobilného prístroja. Ak 
chcete rýchlo nastavi» hlasitos», stlaète a pridr¾te tlaèidlo 
ovládania hlasitosti v po¾adovanom smere.

■ Vypnutie alebo zapnutie mikrofónu
Ak chcete vypnú» alebo zapnú» mikrofón, stlaète stred 
tlaèidla ovládania hlasitosti.
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■ Prepnutie hovoru medzi headsetom a 
mobilným prístrojom

Ak chcete prepnú» hovor z headsetu do pripojeného 
mobilného prístroja, stlaète a pridr¾te na 2 a¾ 3 sekundy 
vypínaè (headset sa vypne), alebo pou¾ite tlaèidlá vá¹ho 
prístroja. Ak chcete hovor prepnú» spä» na headset, zapnite 
headset alebo stlaète a pridr¾te tlaèidlo prijatia/ukonèenia 
hovoru (keï je headset zapnutý).

■ Vypnutie svetelného indikátora
Ak chcete vypnú» alebo zapnú» svetelný indikátor, krátko 
stlaète vypínaè a súèasne tlaèidlo prijatia/ukonèenia 
hovoru, ak práve nemáte hovor. 

Pri vypnutom svetelnom indikátore nie je zobrazené, ¾e je 
headset poèas obsluhy hovorov, alebo pri vypnutom 
mikrofóne pripojený k prístroju. Ak zapnete headset, 
rozsvieti sa svetelný indikátor.
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■ Zru¹enie nastavení alebo reset
Ak chcete zru¹i» v¹etky nastavenia spárovania headsetu, 
stlaète a pridr¾te vypínaè spolu s tlaèidlom prijatia/
ukonèenia hovoru dovtedy, kým headset nezapípa 
a indikátor nezaène striedavo blika» èerveným a zeleným 
svetlom.

Ak headset prestal fungova», hoci je nabitý, a potrebujete ho 
zresetova», zapojte ho do nabíjaèky a krátko stlaète súèasne 
vypínaè a tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru. Headset sa 
vypne. Ak chcete headset pou¾i», opä» ho pripojte v k vá¹mu 
mobilnému prístroju. Resetovaním sa nevyma¾ú nastavenia 
headsetu.
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4. Informácie o batérii

Vá¹ prístroj je napájaný nabíjateånou batériou. Batériu 
mô¾ete nabi» a vybi» niekoåkostokrát, ale nakoniec sa 
opotrebuje. Batériu nabíjajte iba nabíjaèkami schválenými 
spoloènos»ou Nokia a urèenými pre tento prístroj.

Keï nabíjaèku nepou¾ívate, odpojte ju od siete a od 
prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do 
nabíjaèky, preto¾e prebíjanie mô¾e skráti» jej ¾ivotnos». Ak 
úplne nabitú batériu nepou¾ívate, èasom sa vybije.

Nikdy nepou¾ívajte po¹kodenú nabíjaèku.

Kapacita a ¾ivotnos» batérie sa zní¾i, ak prístroj ponecháte 
na horúcich alebo chladných miestach, napríklad 
v uzavretom aute v lete alebo v zime. Sna¾te sa batériu v¾dy 
udr¾iava» v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F 
a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou mô¾e 
doèasne presta» pracova», a to aj v prípade, ¾e je batéria 
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úplne nabitá. Výkonnos» batérií je zvlá¹» obmedzená pri 
teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohòa - mohli by 
explodova». Batéria mô¾e explodova» aj pri po¹kodení.
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Starostlivos» a údr¾ba

Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a 
vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali 
starostlivo. Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» 
podmienky záruky.

• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a 
najrôznej¹ie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, 
ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keï sa 
vá¹ prístroj zamoèí, nechajte ho úplne vysu¹i».

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj v pra¹nom a 
¹pinavom prostredí. Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu jeho 
pohyblivých súèastí a elektroniky.

• Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom 
vysokej teploty mô¾e dôjs» ku skráteniu ¾ivotnosti 
elektronických obvodov, po¹kodeniu batérií a deformácii 
èi roztaveniu niektorých plastov.
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• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keï sa 
prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, mô¾e sa 
v jeho vnútri vytvori» kondenzát a po¹kodi» dosky 
s elektronickými obvodmi.

• Nepokú¹ajte sa prístroj otvori».

• Nenechajte prístroj spadnú», neudierajte a netraste ním. 
Hrubým zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» vnútorné 
dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.

• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte agresívne chemikálie, 
èistièe obsahujúce rozpú¹»adlá a silné saponáty.

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti 
prístroja a znemo¾ni» jeho správne fungovanie.

V¹etky tieto odporúèania sa vz»ahujú v rovnakej miere na 
vá¹ prístroj, batériu, nabíjaèku a v¹etky doplnky. 
Ak ktorékoåvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte 
ho najbli¾¹iemu autorizovanému servisnému stredisku.

Likvidácia
Symbol pre¹krtnutej odpadovej nádoby s kolieskami 
na výrobku, v dokumentácii alebo balení znamená, 
¾e v Európskej únii je treba v¹etky elektrické a 
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elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skonèení ich 
¾ivotnosti odnies» na osobitné zberné miesto. Nevyhadzujte 
tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitnú skládku zabránite mo¾nému 
po¹kodeniu ¾ivotného prostredia alebo åudského zdravia 
spôsobenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu a 
podporíte udr¾ateåné opätovné vyu¾ívanie materiálových 
zdrojov. Informácie o zbere odpadu sú k dispozícii od 
predajcu výrobku, miestnych úradov zodpovedných za 
likvidáciu odpadu, národných organizácií kontrolujúcich 
výrobcov alebo miestneho obchodného zástupcu 
spoloènosti Nokia. Ïal¹ie informácie nájdete v Eko-
deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach 
www.nokia.com.




