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Setul cu cascã fãrã fir Boom HS-4W poate fi conectat la un telefon compat
care acceptã tehnologia Bluetooth. Acest lucru permite primirea ºi efectuar
apelurilor pe teren sau la birou.

Înainte de a utiliza setul cu cascã citiþi cu atenþie acest ghid al utilizatorulu
afara ghidului utilizatorului pentru setul cu cascã fãrã fir Boom HS-4W, cit
ghidul de utilizare a telefonului, pentru informaþii importante privind sigura
întreþinerea. Nu lãsaþi setul cu cascã la îndemâna copiilor mici.

� Tehnologia de comunicaþii fãrã fir Bluetooth
Setul cu cascã fãrã fir Boom HS-4W este special proiectat pentru telefoane
compatibile care acceptã tehnologia Bluetooth. Cu toate acestea, setul cu c
poate fi utilizat cu orice dispozitiv compatibil Bluetooth care acceptã profil
fãrã operare manualã sau set cu cascã. (Profilul este un set de comenzi Blue
pe care telefonul le utilizeazã pentru a controla setul cu cascã). 

Prin intermediul tehnologiei Bluetooth se pot conecta dispozitive compatib
comunicaþii, fãrã utilizarea cablurilor. În cazul conexiunii Bluetooth nu este
necesar ca telefonul ºi setul cu cascã sã se afle în linie dreaptã, dar distanþa
maximã dintre cele douã dispozitive trebuie sã fie de maxim 10 metri. Conex
pot fi influenþate de interferenþe provocate de obstacole (cum ar fi pereþii) s
alte dispozitive electronice.
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Setul cu cascã fãrã fir Boom HS-4W este în conformitate cu ºi respectã 
specificaþiile Bluetooth 1.1. Cu toate acestea, funcþionarea Setului cu cascã fãrã 
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u 
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fir Boom HS-4W cu alte dispozitive Bluetooth nu este garantatã ºi depinde 
compatibilitate. Pentru informaþii suplimentare privind compatibilitatea Se
cu cascã fãrã fir Boom HS-4W cu alte dispozitive Bluetooth, luaþi legãtura c
distribuitorul.

� Codul de acces Bluetooth
Aveþi nevoie de un cod de acces Bluetooth pentru a asocia setul cu cascã cu
telefon compatibil. Codul de acces este 0000.
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2. Noþiuni de bazã
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Notã: Este posibil ca în anumite situaþii utilizarea dispozitivelor fãrã fir sã 
restricþionatã. Respectaþi toate restricþiile ºi conformaþi-vã semnelor ºi 
instrucþiunilor privitoare la utilizarea dispozitivelor fãrã fir.

� Prezentare generalã
Setul cu cascã este alcãtuit din urmãtoarele pãrþi componente, vezi Figura 1

1 – Buton pornit/oprit: Se utilizeazã pentru pornirea sau oprirea setului cu
sau pentru întreruperea unui apel în desfãºurare.

2 - Difuzor: Transmite vocea apelantului.

3 – Indicator luminos: Afiºeazã starea curentã a setului cu cascã. Lumina 
indicatorului luminos poate fi galbenã, verde sau roºie. Dacã lumina este ga
conexiunea Bluetooth este activã. Lumina verde ºi cea roºie indicã starea ap
ºi a procesului de încãrcare.
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4 – Buton volum: Mãreºte/scade volumul difuzorului cãºtii în timpul unui apel. 

5 - Microfon: Transmite vocea dvs.

ul 

. Setul 

ia 
ula 
n 

l dvs.

 cablu.
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6 – Buton preluare/închidere: Pentru a prelua sau termina un apel. Buton
poate fi utilizat de asemenea pentru apelare vocalã, re-apelare sau pentru 
comutarea unui apel între setul cu cascã ºi un telefon compatibil.

7 - Conector pentru încãrcãtor

Înainte de a utiliza setul cu cascã trebuie sã:

• Încãrcaþi acumulatorul

• Asociaþi setul cu cascã cu un telefon compatibil

� Încãrcãtoare ºi acumulatori
Verificaþi numãrul de model al încãrcãtorului înainte de a-l utiliza cu acest dispozitiv
cu cascã fãrã fir Boom HS-4W este proiectat pentru a fi utilizat cu urmãtoarele 
încãrcãtoare: ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, ºi LCH-12.

Avertisment! Utilizaþi numai acumulatori ºi încãrcãtoare aprobate de Nok
pentru utilizarea împreunã cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri va an
orice aprobare sau garanþie acordatã acestui dispozitiv ºi poate constitui u
pericol.

Pentru procurarea acumulatorilor ºi încãrcãtoarelor aprobate contactaþi distribuitoru

Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu trageþi de ºtecher, nu de
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� Încãrcarea acumulatorului
1. Conectaþi cablul încãrcãtorului la setul cu cascã conform indicaþiilor din 

tipul 

 verde. 
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Figura 2. Înainte de a conecta cablul încãrcãtorului la setul cu cascã, 
deschideþi clapa. 

2. Conectaþi încãrcãtorul la priza de CA din perete. În timpul 
încãrcãrii indicatorul luminos roºu este aprins. Încãrcarea completã 
a acumulatorului poate dura maxim 2 ore ºi 45 de minute, în funcþie de 
încãrcãtorului.

3. Când acumulatorul este complet încãrcat se aprinde indicatorul luminos
Scoateþi încãrcãtorul din prizã ºi deconectaþi-l de la setul cu cascã.
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Descãrcarea acumulatorului
Durate de funcþionare acumulatorilor complet încãrcaþi este de maxim 6 ore de 
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convorbire ºi 160 de ore în mod aºteptare. (În modul aºteptare setul cu casc
pornit dar nici un apel nu este în desfãºurare.)

Când acumulatorul este descãrcat, setul cu cascã emite un bip. Încãrcaþi 
acumulatorul conform indicaþiilor de mai sus. 

� Asocierea setului cu cascã cu un telefon compatibi
1. Asiguraþi-vã cã telefonul compatibil este pornit.

2. Porniþi setul cu cascã. Asiguraþi-vã cã setul cu cascã este încãrcat.

3. Activaþi conexiunea Bluetooth de pe telefon. Pentru informaþii suplimen
consultaþi ghidul utilizatorului pentru telefon.

4. Setaþi telefonul sã detecteze dispozitivele Bluetooth conform instrucþiun
din ghidul utilizatorului pentru telefon.

5. Selectaþi Nokia HS-4W din listã.

6. Introduceþi codul de acces generic 0000 pentru a asocia (a lega în perech
conecta setul cu cascã la telefon. 

Dupã introducerea codului de acces telefonul devine telefon implicit pen
setul cu cascã, în cazul în care acesta nu a fost asociat anterior cu un alt
telefon. Vezi ºi Utilizarea setului cu cascã cu mai multe telefoane asocia
pagina 16.
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Setul cu cascã emite un bip, iar conexiunea Bluetooth activã este semnalatã de 
lumina intermitentã de culoare galbenã a indicatorului luminos. Setul cu cascã 
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este afiºat în meniul telefonului unde puteþi vizualiza dispozitivele Bluet
asociate cu telefonul compatibil.

7. Utilizarea setului cu cascã (vezi pagina 13).

Deconectarea setului cu cascã de la telefon
Setul cu cascã poate fi deconectat de la telefon dacã, de exemplu, doriþi sã 
utilizaþi un alt dispozitiv Bluetooth cu acesta. Deconectarea setului cu casc

• Opriþi setul cu cascã. SAU:

• Deconectaþi setul cu cascã din meniul Bluetooth al telefonului. SAU:

• Îndepãrtaþi setul cu cascã la mai mult de 10 metri de telefon.

Setul cu cascã se deconecteazã ºi dacã acumulatorul setului cu cascã sau a
telefonului s-a descãrcat.

Reþineþi faptul cã nu trebuie sã ºtergeþi asocierea cu setul cu cascã pentru a
deconecta. La reconectarea unui set cu cascã asociat nu vi se va cere codul 
acces.

Reconectarea unui set cu cascã asociat cu telefonul compa
Porniþi setul cu cascã pentru a-l reconecta la telefonul implicit sau la ultim
telefon utilizat. În caz contrar realizaþi conexiunea în meniul Bluetooth al 
telefonului conform instrucþiunilor din ghidul utilizatorului pentru telefon.
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Reþineþi faptul cã pornirea setului cu cascã realizeazã automat conexiunea numai 
dacã telefonul este setat sã accepte cereri de conexiune Bluetooth fãrã 
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permisiunea dvs. În cazul telefoanelor Nokia acest lucru se poate realiza 
modificând setãrile dispozitivelor asociate în meniul Bluetooth.

� Depanare
Dacã nu puteþi conecta setul cu cascã la un telefon compatibil, verificaþi 
urmãtoarele:
• Verificaþi dacã funcþia Bluetooth este activatã pe telefonul compatibil.
• Verificaþi dacã setul cu cascã este pornit ºi asociat cu telefonul compati
• Verificaþi dacã aþi deconectat conexiunea Bluetooth anterioarã de pe te
• Distanþa dintre setul cu cascã ºi telefon nu trebuie sã fie mai mare de 10

ºi trebuie sã nu existe obstacole (pereþi) sau alte echipamente electronic
cele douã dispozitive.

• Este posibil ca lista de informaþii de asociere pentru setul cu cascã sã fie
Setul cu cascã poate stoca informaþii pentru maxim 8 telefoane simulta
Dacã lista este plinã, resetaþi setul cu cascã setãrile originale. Vezi ºi Res
setului cu cascã la pagina 17. 

• Dacã setul cu cascã nu se reconecteazã automat la telefonul implicit sau
ultimul telefon utilizat, apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul preluare/închid
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3. Utilizarea setului cu cascã
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Notã: Este posibil ca în anumite situaþii utilizarea dispozitivelor fãrã fir sã 
restricþionatã. Respectaþi toate restricþiile ºi conformaþi-vã semnelor ºi 
instrucþiunilor privitoare la utilizarea dispozitivelor fãrã fir.

� Pornirea ºi oprirea setului cu cascã
Pentru a porni setul cu cascã apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul pornit/oprit ti
2 secunde. Setul cu cascã emite un bip ºi indicatorul luminos de culoare ver
lumineazã intermitent. Lumina indicatorului devine galbenã dacã setul cu c
este conectat la un telefon compatibil.

Pentru a opri setul cu cascã apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul pornit/oprit pe
2 secunde. Setul cu cascã emite un bip ºi indicatorul luminos de culoare roº
lumineazã scurt.
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Aºezarea setului cu cascã la ureche
Potriviþi setul cu cascã în ureche, ca în Figura 3.

fonul 
ilizaþi.

ina o 

onul.
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� Funcþii de apel
Când setul cu cascã este conectat la telefon, efectuaþi un apel folosind tele
în mod normal. Reþineþi cã funcþiile de apel depind de telefonul pe care îl ut

Preluarea unui apel ºi terminarea unei convorbiri
La primirea unui apel veþi auzi soneria în cascã.

Apãsaþi butonul preluare/închidere pentru a prelua apelul sau pentru a term
convorbire.

De asemenea, puteþi prelua un apel sau termina o convorbire utilizând telef
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Preluare automatã
Dacã funcþia Preluare automatã este activatã pe telefon, acesta va prelua 
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nul 
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edã 
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automat apelurile primite dupã ce soneria sunã o singurã datã ºi le va direc
în cãºti.

Respingerea unui apel
Dacã primiþi un apel pe care nu doriþi sã îl preluaþi, apãsaþi scurt de douã or
butonul preluare/închidere.

Reapelarea ultimului numãr format
Dacã nu existã nici un apel în desfãºurare apãsaþi scurt, de douã ori butonu
preluare/închidere.

Întreruperea unui apel în desfãºurare
Puteþi întrerupe sau relua un apel în desfãºurare apãsând scurt butonul por
oprit.

Apelare vocalã
Dacã nu existã nici o convorbire în desfãºurare, apãsaþi ºi þineþi apãsat buto
preluare/închidere pânã când auziþi un ton care indicã faptul cã puteþi rost
numele dorit („identificator vocal"). Rostiþi identificatorul vocal. Telefonul r
identificatorul vocal ºi formeazã numãrul de telefon asociat.



16

De asemenea, puteþi activa apelarea vocalã cu telefonul. Pentru detalii despre 
apelarea vocalã consultaþi ghidul utilizatorului pentru telefon. 
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Reþineþi cã aceastã funcþie este disponibilã doar dacã telefonul suportã ape
vocalã.

� Reglarea volumului cãºtii
Apãsaþi butonul volum pentru a mãri sau a micºora volumul.

� Comutarea apelului între telefon ºi setul cu cascã
Puteþi comuta un apel activ între setul cu cascã ºi un dispozitiv compatibil. P
a comuta apelul de pe setul cu cascã pe un telefon ºi invers, apãsaþi ºi þineþi
apãsat butonul preluare/închidere sau utilizaþi funcþia respectivã de pe tel

� Utilizarea setului cu cascã cu mai multe telefoane 
asociate

Setul cu cascã poate fi utilizat numai dacã a fost asociat cu un telefon comp
Setul cu cascã se poate asocia cu maxim 8 telefoane compatibile simultan, 
poate fi conectat la unul singur.

Primul telefon asociat cu setul cu cascã este numit „telefon implicit". Telefo
conectat ultima oarã la setul cu cascã este numit „ultimul telefon utilizat".
Dacã la pornire setul cu cascã se aflã la distanþã mai micã de 10 metri de m
multe telefoane asociate, va încerca sã se conecteze la „telefonul implicit" ti
câteva secunde. 
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Dacã setul cu cascã nu se poate conecta la „telefonul implicit" (de exemplu acesta 
este oprit sau utilizatorul respinge conexiunea), atunci va încerca sã se conecteze 
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la „ultimul telefon utilizat". Dacã setul cu cascã nu se conecteazã automat 
telefonul implicit sau la ultimul telefon utilizat, apãsaþi ºi þineþi apãsat buto
preluare/închidere.
Dacã setul cu cascã nu se poate conecta la nici unul din aceste telefoane, va
rãmâne disponibil pentru alte telefoane, fapt indicat prin lumina intermiten
culoare verde a indicatorului luminos. 
Dacã doriþi sã utilizaþi setul cu cascã cu un telefon asociat care nu este nici
„telefonul implicit" nici „ultimul telefon utilizat", realizaþi conexiunea din m
Bluetooth al telefonului.

� Resetarea setului cu cascã
Puteþi restabili valorile originale ale setãrilor setului cu cascã, de exemplu: p
a modifica utilizatorul implicit al setului cu cascã. Resetarea setului cu casc
ºterge toate setãrile sale, inclusiv informaþiile de asociere. Resetarea setulu
cascã:
Apãsaþi ºi þineþi apãsat timp de 10 secunde butonul pornit/oprit ºi capãtul 
al butonului volum. Dupã resetarea setului cu cascã acesta va emite douã bi
indicatoarele luminoase de culoare roºie ºi verde vor lumina alternativ timp
câteva secunde.
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4. Informaþii despre acumulator
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Setul cu cascã este alimentat cu energie de la un acumulator reîncãrcabil. A
grijã de acumulator ºi urmaþi instrucþiunile de mai jos.

� Încãrcarea ºi descãrcarea
Acumulatorul se poate încãrca ºi descãrca de sute de ori, dar în final se va uza comple
timpul de operare (convorbiri sau în mod aºteptare) este semnificativ mai scurt decât
normal, luaþi legãtura cu cea mai apropiatã unitate de service.

Utilizaþi doar acumulatori aprobaþi de cãtre producãtor ºi încãrcaþi acumulatorul num
încãrcãtoare indicate de cãtre producãtor. Scoateþi încãrcãtorul din prizã când nu es
utilizat. Nu lãsaþi un acumulator mai mult de o sãptãmâna la încãrcat, deoarece 
supraîncãrcarea îi poate scurta durata de viaþã. Un acumulator complet încãrcat se v
descãrca în timp chiar dacã nu este utilizat.

Temperaturile extreme pot afecta capacitatea de încãrcare a acumulatorului Dvs.

Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale.

Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator deteriorat.

Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentalã poate interveni când un
metalic (monedã, agrafã sau stilou) face legãtura directã între contactele + ºi - ale 
acumulatorului (lamelele metalice de pe spatele acumulatorului), de exemplu, atunc
un acumulator de rezervã este purtat în buzunar sau în geantã. Scurtcircuitarea cont
acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circu

Lãsarea acumulatorului la cãldurã sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã î
va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna 
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acumulatorul între 15°C ºi 25°C (59°F ºi 77°F). Este posibil ca setul cu cascã cu acumulator 
prea cald sau prea rece, sã nu funcþioneze pentru moment, chiar dacã acumulatorul este 

eraturi 

emplu 
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încãrcat complet. Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temp
cu mult sub punctul de îngheþ.

Nu aruncaþi acumulatorii în foc!

Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale (de ex
reciclare). Nu aruncaþi acumulatorul la deºeuri menajere.
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Îngrijire ºi întreþinere
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Setul cu cascã este un produs de calitate superioarã, care trebuie folosit cu grijã. Sug
de mai jos vã ajutã sã respectaþi condiþiile de garanþie ºi sã puteþi folosi acest produs 
mulþi ani. 
• Nu lãsaþi accesoriile la îndemâna copiilor mici.
• Pãstraþi setul cu cascã în stare uscatã. Precipitaþiile, umiditatea ºi alte tipuri de li

sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice.
• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi setul cu cascã în zone cu mult praf sau murdãrie. Elem

sale mobile se pot defecta.
• Nu pãstraþi setul cu cascã la cãldurã. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa 

dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anum
componente din material plastic.

• Nu pãstraþi setul cu cascã în frig. Când aparatul se încãlzeºte (revine la temperatu
normalã) umezeala poate forma condens în interiorul acestuia, ceea ce poate duc
deteriorarea plãcilor cu circuite electronice.

• Nu încercaþi sã desfaceþi setul cu cascã. Intervenþiile necalificate pot duce 
la deteriorarea lui.

• Nu scãpaþi din mânã, nu loviþi ºi nu scuturaþi setul cu cascã. Manipularea durã po
deteriora circuitele electronice interne. 

• Pentru curãþarea setului cu cascã nu se vor folosi produse chimice concentrate, s
de curãþare sau detergenþi puternici. 

• Nu vopsiþi setul cu cascã. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica
funcþionarea optimã.

Dacã setul cu cascã nu funcþioneazã corespunzãtor, contactaþi cel mai apropiatã uni
service. Personalul acesteia vã va ajuta ºi va efectua operaþiile de service în caz de 
necesitate.


