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A BH-501 Nokia Bluetooth-fülhallgató használatával zenét hallgathatunk a
kompatibilis zenelejátszóról, valamint hívásokat indíthatunk és fogadhatun
kompatibilis telefonnal. A zenelejátszó lehet a telefon zenelejátszó alkalma
vagy egy 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 zenelejátszóhoz csatlakoztatható. Ez a technológia 
lehetõvé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis kommuni
eszközök között. Bluetooth-kapcsolat esetén a fülhallgatónak és a másik 
készüléknek 10 méteres (30 láb) távolságon belül kell lenniük egymástól. A 
kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (például falak) vagy az elektrom
berendezések által okozott interferencia.

A fülhallgató a következõ profilokat támogató Bluetooth 1.2-es elõírásokna
meg: 1.1-es fülhallgatóprofil, 1.0-s kihangosítóprofil és 1.0-s fejlett 
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hangterjesztési 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. Használatba vétel

, 

tja a 
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A fülhallgató a következõ részbõl áll:

• Hangerõcsökkentõ gomb (1) 

• Hangerõnövelõ gomb (2)

• Töltõ csatlakozója (3)

• Jelzõfény (4)

• Mikrofon (5)

• Többfunkciós gomb (6)

Használat elõtt a fülhallgató akkumulátorát fel 
kell tölteni, illetve a fülhallgatót vele kompatibilis 
telefonhoz kell csatlakoztatni. Ha a telefonnak nincs zenelejátszó-funkciója
akkor a fülhallgatót egy zenelejátszóval is párosítani kell.

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.

■ Töltõk
Ellenõrizzük a töltõ modellszámát, mielõtt a készülékkel használnánk. A fülhallgató a
az AC-4 és a DC-4 típusjelû töltõvel használható.
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Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott 
töltõket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és 

ogva 

almaz. 
lgató 

szási, 
k a 
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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. Csatlakoztassuk a töltõt egy konnektorhoz. 

2. Csatlakoztassuk a töltõ kábelét a fülhallgatóhoz.

A jelzõfény töltés közben pirosan világít. Ha a 
jelzõfény nem piros, ellenõrizzük a töltõ 
csatlakozását. Ha a töltés nem indul el, húzzuk ki a 
töltõt, csatlakoztassuk ismét, majd próbáljuk újra.

Az akkumulátor teljes feltöltése akár 4 óráig is 
tarthat. Ha az akkumulátor teljesen feltöltõdött, a 
jelzõfény kékre vált.

3. Húzzuk ki a töltõ kábelét a fülhallgatóból és a fali konnektorból.

A teljesen feltöltött akkumulátor maximum 11 óra beszélgetési és zeneleját
valamint maximum 150 óra készenléti idõt biztosít. Az idõk azonban függne
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mobiltelefon vagy más Bluetooth-készülék típusától, a használati beállításoktól, a 
használat módjától és a környezettõl.

tort.

, amíg 
llgató 

iókért 

, amíg 
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 is 
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Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató percenként sípoló 
hangjelzést ad, és a jelzõfény pirosan villogni kezd. Töltsük újra az akkumulá

■ A fülhallgató be- és kikapcsolása
A bekapcsoláshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot
egy hangjelzést nem hallunk, és a jelzõfény kéken nem kezd villogni. A fülha
a legutóbb használt párosított telefonhoz vagy zenelejátszóhoz való 
csatlakoztatásához nyomjuk meg a többfunkciós gombot. Bõvebb informác
lásd: A fülhallgató újbóli csatlakoztatása címû rész (11. oldal).

A kikapcsoláshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot
egy hosszú hangjelzést nem hallunk. 

■ A fülhallgató párosítása

Párosítás telefonnal, a zenelejátszó funkcióval
Ha a telefon rendelkezik kompatibilis zenelejátszó-funkcióval, a fülhallgató
hívások indítására és fogadására, valamint zene telefonról való hallgatására
használhatjuk.

1. Kapcsoljuk be a telefont.

2. Gyõzõdjünk meg arról, hogy a fülhallgató ki van kapcsolva. Ha be van 
kapcsolva, kapcsoljuk ki.
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3. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot, amíg a jelzõfény 
felválta kéken és pirosan kezd villogni.
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. 
501 
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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.

Ha a párosítást sikeresen elvégeztük, és a fülhallgató csatlakozik a telefonh
fülhallgató jelzõfénye lassan, kéken villogni kezd.

Párosítás egy telefonnal és egy zenelejátszóval
Ha a telefonnak nincs kompatibilis zenelejátszó-funkciója, akkor a fülhallga
külön is párosíthatjuk a telefonnal és egy kompatibilis zenelejátszóval. A 
fülhallgató telefonnal való párosítása és csatlakoztatása után tegyük az 
alábbiakat:

1. Kapcsoljuk ki a fülhallgatót.

2. Kapcsoljuk be a zenelejátszót.

3. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot, amíg a jelzõf
felválta kéken és pirosan kezd villogni.

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

nne, 
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kciós 
z való 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ha a zenelejátszónak nincs billentyûzete, lehet, hogy a készülék 
alapértelmezésként is a 0000 Bluetooth-kódot használja.  Ha nem így le
olvassuk el a zenelejátszó felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kód 000
értékre való állításához.

Ha a párosítást sikeresen elvégeztük, és a fülhallgató csatlakozik a 
zenelejátszóhoz, a fülhallgató kék jelzõfénye lassan villogni kezd. A fülhallg
telefonhoz való csatlakoztatásához hozzuk létre a kapcsolatot a telefonról, 
telefon felhasználói útmutatójában leírt módon.

A fülhallgató csatlakozásának bontása
A fülhallgató és a telefon vagy a zenelejátszó között fennálló kapcsolat 
bontásához kapcsoljuk ki a fülhallgatót, vagy kövessük a telefon vagy a 
zenelejátszó felhasználói útmutatójában található utasításokat. A csatlakoz
bontásához nem szükséges törölni a párosítást.

A fülhallgató újbóli csatlakoztatása
A fülhallgató akár tíz telefonnal és zenelejátszóval is párosítható, ám egysz
csak egy készülékkel hozható létre kapcsolat.

A fülhallgató a legutóbb használt párosított telefonhoz vagy zenelejátszóho
csatlakoztatásához kapcsoljuk be a fülhallgatót, és nyomjuk meg a többfun
gombot. A fülhallgató egy másik párosított telefonhoz vagy zenelejátszóho
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csatlakoztatásához kövessük a telefon vagy a zenelejátszó felhasználói 
útmutatójában lévõ utasításokat.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

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.
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3. Alapvetõ funkciók

az 
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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 
veszélyeztetheti a biztonságunkat. 

■ A hangerõ beállítása
Hívás vagy zenehallgatás közben a hangerõ növeléséhez nyomjuk meg a 
hangerõnövelõ, csökkentéséhez a hangerõcsökkentõ gombot.

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

Ha a telefon támogatja az utolsó szám újrahívását ezzel a készülékkel, az 
újrahíváshoz nyomjuk meg kétszer röviden a többfunkciós gombot, ha nincs
folyamatban lévõ hívásunk.
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Ha a telefon támogatja a hanghívást ezzel a készülékkel, akkor nyomjuk meg a 
többfunkciós gombot, amikor nincs hívás folyamatban, és hajtsuk végre a telefon 

uk a 
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gatóra 
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i. 

óval.

 zene 
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felhasználói útmutatójában leírt lépéseket.

Egy hívás fogadásához nyomjuk meg a többfunkciós gombot, vagy használj
telefon billentyûit. A hívás elutasításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva
akármelyik hangerõ-szabályozó gombot, amíg két hangjelzést nem hallunk.

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

A hívás fülhallgatóról telefonra való átadásához nyomjuk meg és tartsuk 
lenyomva bármelyik hangerõ-szabályozó gombot. A hívás telefonról fülhall
való visszaadásához nyomjuk meg a többfunkciós gombot, vagy használjuk 
telefon megfelelõ gombját.

■ Zenehallgatás
Zenehallgatáshoz a fülhallgatót egy kompatibilis zenelejátszó-funkcióval 
rendelkezõ telefonhoz vagy egy különálló zenelejátszóhoz kell csatlakoztatn

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
felfüggesztésre kerül a hívás idejére.
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A zenelejátszás elindításához és vezérléséhez használjuk a zenelejátszó gombjait. 
Részletekért tekintsük meg a zenelejátszó felhasználói kézikönyvét.

 nagy 

ajd 
õfény 

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

■ A beállítások törlése
A párosítási és hangerõ-beállítások törléséhez kapcsoljuk ki a fülhallgatót, m
nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot addig, amíg a jelz
felváltva pirosan és kéken kezd világítani. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomv
hangerõ-szabályozó gombot, amíg a fülhallgató két hangjelzést nem ad. Tö
újra a fülhallgatót egy pár másodpercig.
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4. Akkumulátorról szóló információk
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A készülék újratölthetõ akkumulátorral üzemel. Az akkumulátor több százszor feltölt
kisüthetõ, de elõbb-utóbb elhasználódik. Ehhez az eszközhöz kizárólag a Nokia által 
jóváhagyott töltõket használjunk.

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 °
25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hõmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumu
a készülék esetleg akkor sem mûködik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van 
Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hõmérsékle

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.

• 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.


