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1. Úvod

Bluetooth headset Nokia BH-902 vám umo¾òuje vola» a 
prijíma» hovory, aj keï práve cestujete, a obsluhova» svoj 
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 ktorom sa nachádzajú 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 kompatibilným zariadením 
bez pou¾itia kábla. Spojenie cez 
Bluetooth si nevy¾aduje, aby 
bol mobilný prístroj na dohåad 
od headsetu, ale maximálna 
vzdialenos» medzi zariadeniami 
je 10 metrov (30 stôp). Èím je 
headset bli¾¹ie k mobilnému prístroju, 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).

Tento headset je kompatibilný so ¹pecifikáciou Bluetooth 
2.0 a podporuje nasledujúce profily: Headset Profile 1.1, 
Hands-Free Profile 1.5, a Phone Book Access Profile (PBAP) 
1.0. O kompatibilite iných zariadení s týmto prístrojom sa 
informujte u príslu¹ných výrobcov.
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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: zásuvka 
nabíjaèky (1), tlaèidlo zní¾enia hlasitosti (2), tlaèidlo 
prijatia/ukonèenia hovoru (3),  tlaèidlo zvý¹enia hlasitosti 
(4), strmeò na ucho (5), displej (6), slúchadlo (7), vypínaè (8) 
a mikrofón (9).

Pred pou¾itím headsetu musíte nabi» batériu a spárova» 
headset s kompatibilným prístrojom.

1

2

3

4

5

8

6 9

7
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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, kým ju 
pou¾ijete s týmto headsetom. Pre tento headset sú urèené 
nabíjaèky AC-3, AC-4, AC-5 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»ovú ¹núru akéhokoåvek doplnku, uchopte a 
»ahajte zástrèku, nie ¹núru.
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■ Nabitie batérie
Tento headset má vnútornú, nevyberateånú, nabíjateånú 
batériu. Nepokú¹ajte sa batériu z headsetu vybra», mohli by 
ste headset po¹kodi».

1. Nabíjaèku zapojte do elektrickej zásuvky. 

2. Pripojte kábel nabíjaèky do príslu¹nej zásuvky headsetu. 
Po zaèatí nabíjania sa na displeji headsetu krátko zobrazí 
nápis Charging. Poèas nabíjania sa zobrazí animácia 
batérie. 

Mô¾e trva» chvíåku, kým sa zaène nabíjanie. Ak sa 
nabíjanie nezaène, odpojte nabíjaèku, znova ju zapojte a 
sledujte, èi sa zaèalo nabíjanie. Úplné nabitie batérie 
mô¾e trva» do 2 hodiny.

3. Keï je batéria úplne nabitá, zobrazí sa nápis Battery full 
a . Odpojte nabíjaèku od headsetu a od elektrickej 
zásuvky.

Plne nabitá batéria vydr¾í a¾ 8 hodín hovoru a a¾ 110 hodín 
v pohotovostnom stave. Hovorový i pohotovostný èas v¹ak 
mô¾e kolísa» v závislosti od pou¾itých zariadení 
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kompatibilných s technológiou Bluetooth, od prevádzkových 
nastavení a spôsobu pou¾ívania, ako aj od prostredia.

Keï sa batéria blí¾i k vybitiu, headset ka¾dých cca 5 minút 
zapípa a zobrazí sa nápis Battery low. Nabite batériu.

■ Vypnutie a zapnutie
Headset zapnete stlaèením a pridr¾aním vypínaèa a¾ 
headset zapípa a zobrazí sa logo Nokia. Ak bol headset 
spárovaný so zariadením, pokú¹a sa o spojenie s ním. Ak 
headset nebol spárovaný so ¾iadnym zariadením, prejde do 
párovacieho re¾imu (pozrite „Párovanie headsetu”, str. 12).

Headset vypnete stlaèením a pridr¾aním vypínaèa, a¾ kým sa 
nezobrazí Switching off. Ak sa headset nepripojí ku 
spárovanému zariadeniu do 30 minút, automaticky sa vypne.

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

2. Ak headset predtým nebol spárovaný s niektorým 
zariadením, zapnite headset. Headset prejde do 
párovacieho re¾imu.
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Ak bol headset predtým spárovaný s iným zariadením, 
vypnite headset a stlaète a pridr¾te vypínaè, kým sa 
nezobrazí text oznamujúci, ¾e sa zaèalo párovanie.  
Párovanie mô¾ete takisto spusti» pou¾itím funkcie 
Pairing opísanej v èasti „Funkcie menu”, str. 21.

(Párovanie zru¹íte stlaèením tlaèidla prijatia/ukonèenia 
hovoru.)

3. Aktivujte funkcie Bluetooth na mobilnom prístroji a 
spustite v prístroji vyhåadávanie Bluetooth zariadení.

4. Zo zoznamu nájdených zariadení vo va¹om prístroji 
vyberte headset (Nokia BH-902).

5. Zadajte prístupový kód 0000, aby sa headset spároval 
s telefónom a vytvorilo sa spojenie. Na niektorých 
prístrojoch je po spárovaní potrebné e¹te zvlá¹» 
nadviaza» spojenie. Párovanie headsetu s va¹ím 
prístrojom staèí uskutoèni» iba raz.

Ak bolo párovanie úspe¹né, zobrazí sa nápis Pairing OK 
a headset sa zobrazí v menu mobilného prístroja, kde si 
mô¾ete prezrie» aktuálne spárované zariadenia Bluetooth.



Z a è í n a m e

14

Odpojenie headsetu
Headset odpojíte od vá¹ho prístroja pou¾itím funkcie 
Connection > Device list opísanej v èasti „Funkcie menu”, 
str. 21. Alternatívne vypnite headset, alebo ho odpojte 
v menu Bluetooth vá¹ho prístroja.

Pri odpájaní headsetu nemusíte ru¹i» jeho párovanie.

Opätovné pripojenie headsetu
Ak chcete vá¹ headset pripoji» ku spárovanému zariadeniu 
manuálne, zapnite headset a vytvorte spojenie v menu 
Bluetooth prístroja, alebo stlaète a pridr¾te tlaèidlo prijatia/
ukonèenia hovoru. 

Vo svojom prístroji mô¾ete nastavi», aby sa headset s ním po 
zapnutí spájal automaticky. Vo svojom telefóne Nokia 
upravte nastavenia párovaného zariadenia v menu 
Bluetooth.
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■ Displej
Ak je headset zapnutý a nepou¾íva sa pribli¾ne 10 sekúnd, 
displej sa prepne do úsporného re¾imu. V tomto re¾ime sa 
displej v pravidelných intervaloch na cca 5 sekúnd vypne 
a na cca 1 sekundu zapne.  

Ak chcete aktivova» displej, ktorý je v úspornom re¾ime, 
krátko stlaète tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru, alebo 
niektoré z tlaèidiel ovládania hlasitosti; ak chcete zobrazi» 
zoznam menu, stlaète vypínaè.

Ak chcete zobrazi» aktuálny èas a stav batérie, 
ak neprebieha hovor a nie ste v re¾ime zobrazenia menu, 
stlaète niektoré z tlaèidiel ovládania hlasitosti. 

Hlavné indikátory displeja sú:

Headset je pripojený ku kompatibilnému prístroju 
a pripravený na pou¾itie.

Headset nie je pripojený ku kompatibilnému 
prístroju.

Prichádza hovor.
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Prebieha hovor.

Prebieha hovor a druhý hovor je podr¾aný.

Máte zme¹kané hovory.

Mikrofón je stlmený (poèas hovoru).

Vo va¹om mobilnom prístroji máte nepreèítanú 
textovú alebo multimediálnu správu.  Ikona sa 
zobrazí, iba ak je headset pripojený ku 
kompatibilnému prístroju Nokia.

Batéria je plne nabitá.

Batéria je skoro vybitá.

Máte skryté informácie o volajúcom.
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3. Základy obsluhy

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

Odstráòte ochrannú fóliu zo slúchadla. Ak chcete pou¾i» 
headset so strmeòom, zasuòte strmeò poza ucho (1) a 
jemne si vlo¾te slúchadlo do ucha.   Stlaèením alebo 
potiahnutím nastavíte vhodnú dµ¾ku strmeòa. Natoète 
headset tak, aby smeroval k va¹im ústam (2).
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Ak chcete nosi» headset na åavom uchu, natoète strmeò tak, 
aby bola sluèka våavo od loga Nokia (3).

Ak chcete nosi» headset bez strmeòa, odstráòte strmeò 
jemným »ahom z malého otvoru na zadnej strane headsetu 
a vlo¾te si headset do ucha.  Strmeò pripojíte spä» jemným 
vtlaèením do otvoru.

■ Mo¾nosti nosenia
Headset sa mô¾e dodáva» s klipsòou alebo remienkom. 

Ak nechcete nosi» headset na uchu, mô¾ete ho  pomocou 
klipsne pripevni» na odev alebo opasok, alebo ho mô¾ete 
nosi» na krku zavesený na remienku.  
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Ak chcete headset upevni» na klipsòu alebo remienok, vlo¾te 
ho do zámku (1) a jemne ho tlaète nadol (2), a¾ zapadne na 
miesto (3).  Headset odpojíte posunutím v zámku nahor.

■ Obsluha hovorov
Ak chcete telefonova», pou¾ívajte vá¹ mobilný prístroj 
obvyklým spôsobom, aj keï máte k nemu pripojený headset.

Ak vá¹ prístroj v spojení s headsetom podporuje opakovanú 
voåbu posledného èísla a nemáte práve hovor, dvakrát 
krátko stlaète tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru.
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Ak vá¹ telefón podporuje hlasovú voåbu s headsetom, a ak 
neprebieha hovor, stlaète a podr¾te tlaèidlo prijatia/
ukonèenia hovoru a postupujte ako je uvedené v 
pou¾ívateåskej príruèke vá¹ho prístroja. 

Ak chcete prija» volanie alebo ukonèi» hovor, stlaète tlaèidlo 
prijatia/ukonèenia hovoru. Prichádzajúci hovor odmietnete 
dvoma stlaèeniami tlaèidla prijatia/ukonèenia hovoru.

Ak chcete upravi» hlasitos» headsetu, stlaète poèas hovoru 
niektoré tlaèidlo ovládania hlasitosti. 

Ak chcete stlmi», alebo zapnú» mikrofón, krátko stlaète 
poèas hovoru vypínaè. Headset zapípa.

Ak chcete prepnú» hovor z headsetu na pripojený prístroj, 
stlaète a pridr¾te vypínaè (headset sa vypne), alebo pou¾ite 
tlaèidlá vá¹ho prístroja. Ak chcete prepnú» hovor spä» do 
headsetu, zapnite headset, alebo stlaète a pridr¾te tlaèidlo 
prijatia/ukonèenia hovoru (ak je headset zapnutý).

Ak chcete odpoveda» na èakajúci hovor a podr¾a» aktuálny 
hovor, stlaète a pridr¾te tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru. 
Ak chcete prija» èakajúci hovor a ukonèi» aktuálny hovor, 
stlaète tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru. Ak chcete 
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prepnú» medzi aktívnym a podr¾aným hovorom, stlaète a 
pridr¾te tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru. Ak chcete 
ukonèi» aktívny hovor a pokraèova» v podr¾anom hovore, 
stlaète tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru.

■ Funkcie menu
V menu headsetu je mo¾nos» zobrazi» posledné hovory, 
spravova» párované zariadenia a meni» nastavenia 
headsetu.

Prechod medzi menu
Do zoznamu funkcií menu vstúpite krátkym stlaèením 
vypínaèa, ak práve neprebieha hovor.  Zobrazí sa prvé menu 
(Recent calls). 

Ak chcete prechádza» medzi funkciami menu alebo 
nastavova» voåby, stlaète niektoré tlaèidlo ovládania 
hlasitosti.   Pre výber funkcie menu alebo nastavenie voåby 
stlaète tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru.
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Ak si ¾eláte návrat do predo¹lého menu, stlaète vypínaè. 
Ak chcete opusti» zoznam funkcií menu, jedenkrát alebo 
viackrát stlaète vypínaè, podåa toho, v ktorej úrovni menu sa 
nachádzate; mô¾ete tie¾ poèka», a¾ sa displej sám prepne do 
úsporného re¾imu.

Zobrazenie posledných hovorov
Ak si chcete zobrazi» posledné hovory, vyberte Recent calls 
a po¾adované submenu. Mô¾ete si zobrazi» 10 naposledy 
volaných, prijatých a zme¹kaných hovorov. Ak pripojíte 
headset k vá¹mu mobilnému prístroju, informácie 
o hovoroch sa prekopírujú z telefónu do headsetu, ak tento 
prístroj podporuje túto funkciu.

Ak chcete zavola» niektoré èíslo, prejdite naò a stlaète 
tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru.

Správa spárovaných zariadení
Ak chcete spravova» zariadenia Bluetooth, spárované 
s headsetom, vyberte mo¾nos» Connection.
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Headset spárujete s kompatibilným prístrojom výberom 
Pairing. Ak sa zobrazí správa Start pairing? stlaète tlaèidlo 
prijatia/ukonèenia hovoru a pokraèujete podåa in¹trukcií 
v „Párovanie headsetu”, str. 12. Ak je headset pri spú¹»aní 
párovania pripojený k prístroju, spojenie sa ukonèí.  

Ak si chcete zobrazi» aktuálne spárované zariadenia, zvoåte 
mo¾nos» Device list. Aktuálne pripojené zriadenie je 
oznaèené vyplneným krú¾kom, zariadenie nepripojené 
k headsetu je oznaèené prázdnym krú¾kom. Ak chcete 
pripoji» headset ku zariadeniu, alebo od neho headset 
odpoji», prejdite na zariadenie a stlaète tlaèidlo prijatia/
ukonèenia hovoru. 

Zmena nastavení
Nastavenie mô¾ete zmeni» výberom Setup.

Ak chcete zobrazi» alebo skry» informácie o volajúcom, 
vyberte Caller ID setup a po¾adovanú mo¾nos». Ak si chcete 
zobrazi» informácie o volajúcom, keï je vybrané Caller 
hidden, krátko stlaète pri prijímaní hovoru niektoré 
z tlaèidiel ovládania hlasitosti.
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Formát èasu a aktuálny èas nastavíte výberom Time setup. 
Ak chcete zvoli» formát èasu, stlaète niektoré z tlaèidiel 
ovládania hlasitosti a tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru. 
Ak chcete nastavi» hodiny a minúty, opakovane stlaète 
niektoré z tlaèidiel ovládania hlasitosti (alebo tlaèidlo 
stlaète a pridr¾te) a stlaète tlaèidlo prijatia/ukonèenia 
hovoru. Èas sa aktualizuje z pripojeného prístroja Nokia, ak 
tento prístroj poskytuje údaj o èase.

Ak si chcete vybra» jazyk pre texty zobrazené na displeji 
headsetu, vyberte Language. Prejdite na zvolený jazyk a 
dvakrát stlaète tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru. Jazyk sa 
aktualizuje z pripojeného prístroja Nokia, ak tento prístroj 
poskytuje nastavenie jazyka.

Ak chcete nastavi» jas displeja, vyberte Brightness. Prejdite 
na zvolenú úroveò a stlaète tlaèidlo prijatia/ukonèenia 
hovoru.

Ak chcete obnovi» pôvodné nastavenia, vyberte Reset a 
úkon potvrïte stlaèením tlaèidla prijatia/ukonèenia hovoru. 
Pozrite tie¾ „Vymazanie nastavení a reset”, str. 25.
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■ Prepínanie medzi spojeniami 
Ak bol headset spárovaný s dvoma kompatibilnými 
zariadeniami (napríklad s poèítaèom a mobilným 
prístrojom), mô¾ete medzi týmito spojeniami prepína».  
Uistite sa, èi je druhé zariadenie pripravené na nadviazanie 
spojenia a súèasne stlaète a pridr¾te obidve tlaèidlá 
ovládania hlasitosti.

■ Vymazanie nastavení a reset
Pôvodné nastavenia headsetu obnovíte pomocou funkcie 
Setup > Reset, opísanej v èasti „Funkcie menu”, str. 21. 
Alternatívne vypnite headset, stlaète a pridr¾te vypínaè a 
tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru a na potvrdenie akcie 
stlaète tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru.

Ak headset prestal fungova», hoci je nabitý, a potrebujete ho 
resetova», zapojte ho do nabíjaèky a krátko stlaète súèasne 
vypínaè a tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru. Pri resetovaní 
sa nevyma¾ú informácie o párovaní.
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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 napätie stratí.

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 
úplne nabitá. Výkonnos» batérií je zvlá¹» obmedzená pri 
teplotách hlboko pod bodom mrazu.
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Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohòa - mohli by 
explodova». Batéria mô¾e vybuchnú» 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 súèastí, po¹kodeniu batérií a deformácii 
èi roztaveniu niektorých plastov.

• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keï sa 
prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, mô¾e sa 
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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, ani 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 va¹om výrobku, v dokumentácii, alebo na obale 
upozoròuje, ¾e v Európskej únii sa musia v¹etky 

elektrické a elektronické produkty, batérie a akumulátory po 
skonèení ich ¾ivotnosti odovzda» do separovaného odpadu. 
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Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho 
odpadu.

V záujme ochrany pred mo¾ným ohrozením ¾ivotného 
prostredia alebo åudského zdravia, spôsobeným 
nekontrolovanou likvidáciu, a mo¾nosti trvalého 
opätovného pou¾ívania materiálov treba výrobok 
recyklova». Informácie o recyklovaní mô¾ete získa» 
u predajcu výrobku, u miestnych spracovateåov odpadu, 
v národných in¹titúciách zodpovednosti výrobcov 
za likvidáciu odpadu, alebo od pracovníkov vá¹ho 
miestneho zastúpenia spoloènosti Nokia. Ïal¹ie informácie 
nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách 
na stránkach www.nokia.sk.


