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A HS-54W Nokia vezeték nélküli fülhallgató Bluetooth vezeték nélküli 
technológiát támogató telefonokkal használható. Ezzel szabadon 
kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat, miközben úton vagyunk, va
irodában dolgozunk.

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.

■ 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
lábnál) nagyobb. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (például fal
vagy az elektromos berendezések által okozott interferencia.

A fülhallgató a következõ profilokat támogató Bluetooth 1.2-es elõírásokna
meg: 1.1-es fülhallgatóprofil és 1.0-s kihangosítóprofil. Az egyéb eszközök 
gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékke

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
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■ Áttekintés
A fülhallgató a következõ részekbõl áll:

• Bekapcsológomb/hívásgomb (1)

• Jelzõfény (2)

• Mikrofon (3)

• Hangerõcsökkentõ gomb (4)

• Hangerõnövelõ gomb (5)

• Rögzítõ (6)

• Fülhallgató hangszórója (7)

• Töltõ csatlakozója (8)
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A fülhallgató használata elõtt fel kell tölteni a fülhallgató akkumulátorát, és a 
fülhallgatót párosítani kell egy kompatibilis telefonnal.
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Megjegyzés: A fülhallgató egyes elemei mágnesesek. A fülhallgató vonzha
fémes tárgyakat. Ne tegyünk bankkártyát vagy más mágneskártyát a fülhal
közelébe, mert az azokon lévõ adat elveszhet.

■ Töltõkészülékek és akkumulátorok
Mielõtt egy töltõt a készülékkel használnánk, ellenõrizzük annak modellszámát. A HS
Nokia vezeték nélküli fülhallgató az ACP-12 és az LCH-12 jelû töltõkkel 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 fülhallgató egy belsõ, nem eltávolítható újratölthetõ akkumulátort tartalm
Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékbõl, mert ezzel 
károsíthatjuk azt.
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1. Csatlakoztassuk a töltõ kábelét a 
fülhallgatóhoz.
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2. Csatlakoztassuk az ACP-12-es töltõt egy fali 
konnektorba vagy az LCH-12-es töltõt az autó 
szivargyújtójába. A piros jelzõfény töltés 
közben világít. Az akkumulátor teljes 
feltöltéséhez megközelítõleg 2 óra szükséges.

3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltõdött, a piros 
jelzõfény elhalványul. Húzzuk ki a töltõ kábelét a fali dugaszolóaljzatból
az autó szivargyújtójából, valamint a fülhallgatóból. A töltõ hálózati káb
mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

A teljesen feltöltött akkumulátor maximum 10 óra beszélgetési vagy maxim
250 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.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató sípoló hangjelzést a
piros jelzõfény 5 másodpercenként felvillan. Töltsük fel az akkumulátort.

■ A fülhallgató be- és kikapcsolása
Bekapcsoláshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsoló-/hívásgom
fülhallgató ekkor sípoló hangjelzést ad, a kék jelzõfény pedig villogni kezd.

Kikapcsoláshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsoló-/hívásgomb
fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és röviden felvillan a vörös jelzõfény.
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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 funkcióját. További információkért olvass
telefon felhasználói útmutatóját.

3. Nyomjuk meg egyszerre és tartsuk lenyomva a hangerõnövelõ és a 
hangerõcsökkentõ gombot. A kék és a piros jelzõfény felváltva villogni ke
Amikor felengedjük a két gombot, a fülhallgató készen áll a párosításra. 

4. A telefonon indítsuk el a Bluetooth-eszközök keresését. További 
információkért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját.

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

6. 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.

7. Amikor a fülhallgató csatlakoztatva van a telefonhoz, és készen áll a 
használatra, a fülhallgató hangjelzést ad, és a kék jelzõfény 3 
másodpercenként villog. A fülhallgató megjelenik abban a telefonmenüb
amelyben az aktuálisan párosított Bluetooth-eszközök listája látható.

A fülhallgató csatlakozásának bontása
A párosított fülhallgató telefonnal fennálló csatlakozásának bontásához (pé
azon okból, hogy a telefont egy másik Bluetooth-készülékhez csatlakoztath
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kapcsoljuk ki a fülhallgatót, vagy bontsuk a csatlakozást a telefon Bluetooth 
menüjébõl.

 
l.

olat 
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A csatlakozás bontásához nem szükséges törölni a párosítást.

A fülhallgató újbóli csatlakoztatása
A párosított fülhallgató telefonhoz való csatlakoztatásához kapcsoljuk be a
fülhallgatót, vagy hozzuk létre a kapcsolatot a telefon Bluetooth menüjébõ

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.
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3. Alapvetõ funkciók
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Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ A fülhallgató elhelyezése az egyik fülön
A fülhallgató gyárilag a jobb fülön hordható (1). Ha a bal fülön szeretnénk 
használni, óvatosan vegyük le a rögzítõt (2), forgassuk el (3), majd nyomjuk 
a helyére (4). Helyezzük a fülhallgatót a fülre (5).

■ A fülhallgató hangerejének beállítása
Ha növelni akarjuk a hangerõt, nyomjuk meg a hangerõnövelõ gombot, ha p
csökkenteni szeretnénk azt, nyomjuk meg a hangerõcsökkentõ gombot.

■ Híváskezelés

Hívás kezdeményezése
Hívás kezdeményezéséhez tárcsázzuk a számot a telefonnal, és nyomjuk me
válaszgombot a telefonon.
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Ha a telefon támogatja az újrahívást, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a 
fülhallgató hangerõnövelõ gombját addig, amíg egy hangjelzést nem hallunk (ha 
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nincs hívás folyamatban).

Ha a telefon támogatja a fülhallgatón keresztüli hanghívást, nyomjuk meg é
tartsuk lenyomva a hangerõcsökkentõ gombot addig, amíg egy hangjelzést 
hallunk (ha nincs hívás folyamatban), és hajtsuk végre a telefon felhasználó
útmutatójában leírt lépéseket.

Hívás fogadása
Hívás fogadásához nyomjuk meg a bekapcsoló-/hívásgombot vagy a telefon
válaszgombját. Ha a telefonon be van kapcsolva az Automatikus hívásfogad
funkció, a telefon az elsõ csengetés után automatikusan fogadja a bejövõ h

Ha nem akarjuk fogadni a hívást, nyomjuk meg és 3 másodpercig tartsuk 
lenyomva a bekapcsoló-/hívásgombot.

Hívás befejezése
Az aktuális hívás befejezéséhez nyomjuk meg a bekapcsoló-/hívásgombot v
telefon befejezésgombját.

A mikrofon némítása és a némítás megszüntetése
A mikrofon hívás közbeni némításához és a némítás kikapcsolásához nyomju
egyszerre és tartsuk lenyomva a bekapcsoló-/hívásgombot és a hangerõnöv
gombot addig, amíg egy hangjelzést nem hallunk.
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Hívás átkapcsolása a telefon és a fülhallgató között
Egy hívás fülhallgatóról kompatibilis telefonra való átadásához nyomjuk meg 
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egyszerre és tartsuk lenyomva a bekapcsoló-/hívásgombot és a hangerõcsök
gombot addig, amíg a fülhallgató egy hangjelzést nem ad, vagy használjuk 
telefon megfelelõ funkcióját.

Egy hívás kompatibilis Nokia telefonról fülhallgatóra való átadásához nyom
meg és tartsuk lenyomva a hangerõcsökkentõ gombot. Elképzelhetõ, hogy e
telefonok esetében a bekapcsoló-/hívásgombot és a hangerõcsökkentõ gom
kell megnyomni egyszerre és nyomva tartani addig, amíg a fülhallgató egy 
hangjelzést nem ad. 

■ A fülhallgató használata több telefonnal
A fülhallgató akár nyolc telefonnal is párosítható, ám egyszerre csak egy 
telefonnal hozható létre kapcsolat.

Ha a fülhallgatót úgy kapcsoljuk be, hogy 10 méteres (30 láb) távolságon be
több párosított telefont is érzékel, a fülhallgató a legutóbb használt telefon
próbál csatlakozni.

Ha a fülhallgató nem tud a legutóbb használt telefonhoz csatlakozni, akkor
párosított telefonhoz is csatlakoztatható megközelítõleg 10 percig. Ha ez id
a fülhallgatót nem csatlakoztatjuk egy készülékhez, akkor a fülhallgató kika
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■ A fülhallgató alaphelyzetbe állítása
Ha úgy tûnik, hogy a fülhallgató nem mûködik annak ellenére, hogy fel van töltve, 

övelõ 
 

kat:

tve 

t.

van-e, 
y más 
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alaphelyzetbe kell állítani azt. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hangerõn
gombot, és csatlakoztassuk a töltõt a fülhallgatóhoz (lásd: “Az akkumulátor
feltöltése” címû rész, 7. oldal).

■ Hibaelhárítás
Ha a fülhallgatót nem tudjuk a telefonhoz csatlakoztatni, tegyük az alábbia

• Ellenõrizzük, hogy a fülhallgató fel van-e töltve, be van-e kapcsolva, ille
párosítva és csatlakoztatva van-e a telefonhoz.

• Ellenõrizzük továbbá, hogy a telefonon aktiváltuk-e a Bluetooth funkció

• Ellenõrizzük, hogy a fülhallgató a telefontól 10 méteren (30 lábon) belül 
és hogy a fülhallgató és a telefon között nincs-e akadály (például fal vag
elektronikus berendezés).
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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 jelen készülékhez gyártott és a Nokia által jóváhagyott töltõvel töltsük.

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 
°F és 77 °F) között tárolni. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg
sem mûködik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor 
teljesítménye 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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Kezelés és karbantartás
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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.

• 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.

• 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.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltõre és 
bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem mûködne megfelelõen, forduljunk
legközelebbi márkaszervizhez.


