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Informacje o zestawie słuchawkowym

Za pomocą stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth Nokia BH-121 możesz zamienić 
każde słuchawki w bezprzewodowy zestaw słuchawkowy. Wystarczy powiązać urządzenia, podłączyć 
słuchawki i gotowe.

Jeśli masz dwa telefony, możesz połączyć z zestawem słuchawkowym oba jednocześnie. Słuchawki 
douszne blokujące szum otoczenia zapewniają czysty i wyraźny dźwięk, a trzy różne rozmiary wkładek 
dousznych pomagają znaleźć idealne dopasowanie.
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Klawisze i części

Poznaj swój zestaw słuchawkowy.

1 Lampka wskaźnika baterii
2 Klawisz zasilania
3 Lampka wskaźnika Bluetooth
4 Klawisz przewijania do tyłu 
5 Klawisz przewijania do przodu 
6 Klawisze głośności
7 Obszar NFC
8 Klawisz wielofunkcyjny 
9 Zaczep
10 Złącze audio (3,5 mm)
11 Złącze ładowarki

Żaden element obudowy produktu nie zawiera niklu.

Niektóre akcesoria wymienione w tym podręczniku użytkownika, takie jak ładowarka, zestaw 
słuchawkowy lub kabel do transmisji danych, mogą być sprzedawane osobno.
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Ładowanie zestawu słuchawkowego

Zanim zaczniesz używać zestawu słuchawkowego, naładuj baterię.

1. Podłącz kompatybilną ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej lub zestaw słuchawkowy do 
kompatybilnego komputera przy użyciu kabla USB.
2. Podłącz końcówkę mikro-USB kabla do złącza ładowarki zestawu słuchawkowego. Gdy bateria 
zostanie w pełni naładowana, czerwony wskaźnik zmieni kolor na zielony.
3. Odłącz ładowarkę najpierw od zestawu słuchawkowego, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.
Odłączając ładowarkę, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
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Włączanie zestawu słuchawkowego

Włącz zestaw słuchawkowy, aby sprawdzić baterię.

Naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Jeżeli bateria jest naładowana, wskaźnik 
baterii mignie jeden raz na zielono. Jeśli wskaźnik zacznie szybko migać na czerwono, naładuj baterię.

Zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnim podłączonym urządzeniem. Jeśli zestaw 
słuchawkowy nie był wcześniej powiązany z żadnym urządzeniem lub powiązania usunięto, zostanie 
włączony tryb powiązania.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie zostanie podłączony w ciągu 30 minut, wyłączy się.

Wyłączanie zestawu słuchawkowego
Naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Zestaw słuchawkowy zamknie wszystkie 
połączenia i wyłączy się.
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Powiązywanie i łączenie zestawu słuchawkowego przy 
użyciu funkcji NFC

Jeśli telefon obsługuje funkcję NFC (Near Field Communication), można łatwo powiązać go z 
zestawem słuchawkowym.

Zestaw słuchawkowy można powiązać z maksymalnie ośmioma urządzeniami.

Zetknij obszary NFC telefonu i zestawu słuchawkowego. Jeśli zestaw słuchawkowy jest wyłączony, 
włączy się przed powiązaniem.

Aby ponownie połączyć wcześniej powiązane urządzenie, zetknij ze sobą obszary NFC. Możesz 
połączyć maksymalnie dwa urządzenia jednocześnie.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. 7



Informacje o łączności Bluetooth

Łączność Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych z innymi kompatybilnymi 
urządzeniami, na przykład telefonami komórkowymi.

Urządzenia nie muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości, ale odległość między nimi nie może 
przekraczać 10 metrów. Połączenie może być zakłócane przez przeszkody, takie jak ściany lub 
urządzenia elektroniczne.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 3.0, która umożliwia korzystanie z 
następujących profilów: zestaw głośnomówiący (1.6), zestaw słuchawkowy (1.2), zaawansowana 
dystrybucja dźwięku (1.2) oraz sterowanie audio/wideo (1.4). Informacje o kompatybilności tego 
urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.
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Powiązywanie i łączenie zestawu słuchawkowego przy 
użyciu funkcji Bluetooth

Przed użyciem zestawu słuchawkowego trzeba go powiązać i połączyć z kompatybilnym urządzeniem. 
Zestaw słuchawkowy można powiązać z 8 urządzeniami.

Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

1. Aby uruchomić tryb powiązywania, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania przez dwie sekundy. 
Lampka wskaźnika Bluetooth zacznie szybko migać.
2. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie i wyszukaj urządzenia Bluetooth.
3. Wybierz zestaw słuchawkowy z listy, aby powiązać go z telefonem.
4. W razie potrzeby wprowadź kod dostępu 0000.
Gdy zestaw słuchawkowy jest połączony, lampka wskaźnika Bluetooth wolno pulsuje.

Po następnym włączeniu zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio połączonym 
urządzeniem.

Jeśli połączenie zostanie zerwane, lampka wskaźnika Bluetooth będzie migać po dwa razy.

Wskazówka: Połączony z urządzeniem zestaw słuchawkowy można powiązać z innymi 
urządzeniami. Aby wrócić do trybu powiązywania, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania przez 
pięć sekund.
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Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Za pomocą zestawu słuchawkowego możesz obsługiwać połączenia na różne sposoby.

Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

1. Aby nawiązać połączenie, użyj telefonu.
2. Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij .

Wskazówka: Jeśli zestaw słuchawkowy jest wyłączony, a telefon, z którym zestaw był ostatnio 
połączony, ma połączenie przychodzące, wystarczy włączyć zestaw słuchawkowy, aby je 
odebrać.

3. Aby odrzucić połączenie przychodzące, dwa razy naciśnij .
4. Aby nawiązać połączenie metodą wybierania głosowego, na dwie sekundy naciśnij .
Wybieranie głosowe jest dostępne tylko wtedy, gdy telefon nie obsługuje żadnego połączenia. Nie 
wszystkie telefony obsługują tę funkcję w połączeniu z zestawem słuchawkowym.
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Obsługa połączeń z dwóch telefonów

Upewnij się, że z zestawem słuchawkowym są połączone oba telefony. Oba telefony muszą 
obsługiwać profil urządzenia głośnomówiącego Bluetooth.

Aby włączyć funkcję wielopunktowości, na dwie sekundy naciśnij  oraz klawisz zwiększania 
głośności. Aby wyłączyć funkcję wielopunktowości, na dwie sekundy naciśnij  oraz klawisz 
zmniejszania głośności.

1. Aby odebrać połączenie oczekujące i zakończyć aktywne połączenie, naciśnij .
2. Aby odebrać lub przełączyć się na połączenie oczekujące i zawiesić bieżące połączenie, naciśnij i 
przytrzymaj  przez dwie sekundy.
3. Aby zakończyć bieżące połączenie i wrócić do zawieszonego połączenia, naciśnij .
4. Aby odrzucić połączenie oczekujące, dwa razy naciśnij .

Wskazówka: Jeśli usługa połączeń oczekujących jest dostępna w telefonie, możesz obsługiwać 
z jednego telefonu dwa połączenia w ten sam sposób. Połączenia oczekujące to usługa sieciowa.
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Regulacja głośności

W razie potrzeby dostosuj głośność do odpowiedniego poziomu.

Naciskaj klawisze głośności w górę lub w dół w trakcie połączenia lub podczas słuchania muzyki.
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Słuchanie muzyki

Chcesz przemieszczać się, słuchając muzyki? Za pomocą zestawu słuchawkowego możesz słuchać 
muzyki z telefonu lub komputera.

Powiąż i połącz zestaw słuchawkowy z kompatybilnym urządzeniem wyposażonym w odtwarzacz 
muzyki.

1. Wybierz utwór w odtwarzaczu muzyki i naciśnij .
2. Aby odtworzyć następny utwór, naciśnij .
3. Aby odtworzyć poprzedni utwór, dwa razy naciśnij .
4. Aby szybko przewinąć odtwarzany utwór, naciśnij i przytrzymaj  lub .
5. Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij .
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Resetowanie zestawu słuchawkowego

Jeśli pojawią się problemy, zresetowanie zestawu słuchawkowego może pomóc je rozwiązać.

Naciśnij i przytrzymaj  podczas podłączania zestawu słuchawkowego do ładowarki.
Zresetowanie zestawu słuchawkowego zachowuje powiązania i inne ustawienia.
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Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz usunąć wszystkie powiązania i ustawienia, przywróć w zestawie słuchawkowym 
ustawienia fabryczne.

1. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy nie jest połączony z żadnym urządzeniem.
2. Naciśnij i przytrzymaj  oraz klawisz zasilania przez dwie sekundy.
Usłyszysz komunikat głosowy, a wskaźnik baterii zacznie migać na zielono i czerwono.
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Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

Aby w pełni wykorzystać możliwości swojego urządzenia, odwiedź stronę www.nokia.com/support.
Znajdziesz tam pełne wersje podręczników użytkownika, instrukcje dotyczące rozwiązywania 
problemów, dyskusje, a także informacje o funkcjach, technologiach i zgodności.

W niektórych językach rozwiązywanie problemów i dyskusje mogą być niedostępne.
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Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże 
w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

• Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki 
mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do 
wyschnięcia.

• Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych.
• Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub baterię.
• Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego 

wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
• Nie otwieraj urządzenia.
• Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
• Nie upuszczaj i nie uderzaj urządzenia ani baterii oraz nie potrząsaj nimi. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może 

je uszkodzić.
• Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. 
Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Wszystkie 
zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje związane z recyklingiem 
produktów można znaleźć na stronie www.nokia.com/recycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, 
że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do 
tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do 
recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz 
odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w witrynie www.nokia.com/support. Więcej informacji na temat ekologicznych 
cech swojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje dotyczące baterii i ładowarki
Twoje urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować 
baterii z urządzenia, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem.

Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki dowolna kompatybilna z mikro-USB. Typ złącza ładowarki może się różnić. 

Microsoft Mobile może udostępnić dodatkowe modele baterii lub ładowarek dla tego urządzenia.

Ważne: Czas pracy jest określony tylko w przybliżeniu. Rzeczywisty czas zależy między innymi od warunków działania sieci, 
ustawień urządzenia, używanych funkcji, stanu baterii oraz temperatury.

Bezpieczne korzystanie z baterii i ładowarki
Aby odłączyć ładowarkę lub inne akcesorium, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Gdy ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu 
rozładuje się samoistnie.
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Aby zachować żywotność baterii, staraj się ją zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne 
temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią 
może chwilowo nie działać.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeżeli to możliwe, 
należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii nie wolno demontować, przecinać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani uszkadzać w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli dojdzie 
do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast 
obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej. Nie wolno baterii modyfikować, wkładać 
do niej żadnych przedmiotów, zanurzać w wodzie lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą bądź innymi cieczami. Uszkodzone 
baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz korzystanie z 
niezatwierdzonych do użytku lub niekompatybilnych baterii albo ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź 
powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia 
baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych 
baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Nie ładuj urządzenia podczas burzy z piorunami.

Prawa autorskie i inne informacje
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym spółka Microsoft Mobile Oy oświadcza, że produkt BH-121 spełnia główne wymogi oraz inne odpowiednie warunki 
dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity.

Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do sprzedawcy. To 
urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. 
Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych 
jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie 
ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, 
chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do 
dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Microsoft Mobile ani żaden z jej licencjodawców 
w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, 
wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej 
uprzednio na piśmie zgody firmy Microsoft Mobile są zabronione. Firma Microsoft Mobile promuje politykę ciągłego rozwoju. 
Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym 
dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Microsoft Mobile nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do 
funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie 
aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC/INDUSTRY CANADA

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem 
standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może 
powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane 
działanie. Więcej informacji można znaleźć na stronie transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Dokonanie jakichkolwiek 
zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Microsoft Mobile może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego 
urządzenia.

Uwaga: W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone 
dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed szkodliwymi 
zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to urządzenie może 
powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Prawidłowość 
instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią się w żadnym odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście 
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zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, 
należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść:

• (1) Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej.
• (2) Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem.
• (3) Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• (4) Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

UWAGA: Deklaracja zgodności z przepisami FCC: Urządzenie to spełnia wymagania przepisów FCC dotyczących oddziaływania fal 
radiowych na organizm człowieka. Nadajnika tego nie można używać w połączeniu z żadną inną anteną ani z żadnym innym 
nadajnikiem.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Nokia 
Corporation. Produkty/nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Microsoft Mobile 
podlega licencji.
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