
Nokia Bluetooth stereoaustiņas BH-221

2.0. izdevums



Ievads

Par austiņām
Izmantojot Nokia Bluetooth stereoaustiņas BH-221, varat veikt un saņemt zvanus
brīvroku režīmā un klausīties iecienītāko mūziku un radio, atrodoties ceļā. Varat
vienkārši izveidot austiņu un citu saderīgu ierīču pārus, kā arī ērti pārslēgties no
mūzikas uz zvaniem un pretēji.

Šī izstrādājuma virsmā nav izmantots niķelis.

Uzmanību!
Šajā izstrādājumā var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā
vietā.

Izstrādājuma daļas ir magnētiskas. Izstrādājums, iespējams, var pievilkt metāla
priekšmetus. Izstrādājuma tuvumā nenovietojiet kredītkartes vai citus magnētiskus
datu nesējus, jo var tikt izdzēsta tajos saglabātā informācija.

Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī tās
ierīces rokasgrāmatu, kuru savienojat ar izstrādājumu.

Par Bluetooth savienojumiem
Varat izmantot Bluetooth, lai izveidotu bezvadu savienojumu ar citām saderīgām
ierīcēm, piem., mobilajiem tālruņiem.

Ierīcēm nav jāatrodas tiešā redzamībā, taču attālums starp šīm ierīcēm nedrīkst
pārsniegt 10 metrus (33 pēdas). Savienojumu var ietekmēt šķēršļi, piem., sienas, vai
citas elektroniskās ierīces.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.1 + EDR , kas nodrošina šādus profilus:
brīvroku, audio/video tālvadības profils, uzlabotais skaņas izplatīšanas profils un
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tālruņu grāmatas piekļuve . Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit
no to ražotājiem.

Darba sākšana

Taustiņi un daļas

1 Attīšanas taustiņš 
2 Atskaņošanas/apturēšanas taustiņš 
3 Pārtīšanas taustiņš 
4 Daudzfunkciju taustiņš 
5 Skaļuma palielināšanas taustiņš
6 Skaļuma samazināšanas taustiņš
7 Mikro USB savienotājs
8 Austiņu savienotājs

9 Indikators
10 NFC apgabals
11 FM slēdzis
12 Mikrofons
13 Displejs
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14 Austiņas
15 Klipsis

Akumulatora uzlādēšana
Pirms austiņu lietošanas ir jāuzlādē akumulators.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, austiņa ik pēc 5 minūtēm iepīkstas un
displejā mirgo indikators . Akumulatora uzlādes laikā deg indikators.

1 Iespraudiet lādētāju sienas kontaktligzdā.
2 Savienojiet lādētāja kabeli ar austiņu mikro USB savienotāju. Kad akumulators ir

pilnībā uzlādēts, indikators nodziest.
3 Atvienojiet lādētāju no austiņām un pēc tam — no kontaktligzdas.

Atvienojot lādētāju, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Pilnībā uzlādētam akumulatoram pietiek enerģijas līdz pat līdz 7 stundām sarunu
laikam, līdz pat līdz 7 stundām mūzikas atskaņošanas laikam un līdz pat 150 stundas
gaidīšanas laikam.

Akumulatora uzlādes līmeņa pārbaude
Nospiediet . Akumulatora uzlādes līmenis tiek rādīts displejā.

Jaudas pietiek.
Akumulators drīz būs jāuzlādē.
Uzlādējiet akumulatoru.

Austiņas ieslēgšana
Nospiediet un 2 sekundes turiet . Austiņas automātiski izveido savienojumu ar
pēdējo savienoto ierīci. Ja iepriekš nav bijis izveidots austiņu un ierīces pāris vai esat
notīrījis pāra savienojumus, tiek ieslēgts pāra izveides režīms.
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Austiņas izslēgšana
Nospiediet un 2 sekundes turiet .

Ja austiņas netiek lietotas vai savienotas ar ierīci 30 minūšu laikā, tās izslēdzas.

Displejā parādītie indikatori
Austiņām ir displejs, kurā tiek rādīta visa nepieciešamā informācija. Atkarība no
veicamās darbības un tālruņa modeļa tajā tiek parādīts savienotās ierīces nosaukums,
zvanītāja vārds vai numurs, tās dziesmas nosaukums, kuru klausāties, vai arī
radiostacijas frekvence un nosaukums (ja tas ir pieejams).

Vispārīgi indikatori

Ir izveidots savienojums ar ierīci, kas nodrošina A2DP, piem., mūzikas
atskaņotāju.
Ir izveidots savienojums ar ierīci, kas nodrošina HFP, piem., tālruni.
Austiņas ir sekmīgi savienotas pārī vai savienotas.
Austiņas meklē Bluetooth ierīces.

Akumulatora indikatori

Akumulators ir pilns.
Vidējs akumulatora uzlādes līmenis.
Zems akumulatora uzlādes līmenis.
Akumulators ir tukšs.

Atskaņotāja un FM radio indikatori

Pieejamajās frekvencēs dilstošā secībā tiek meklētas radiostacijas.
Pieejamajās frekvencēs augošā secībā tiek meklētas radiostacijas.
Atskaņotājs atskaņo.
Atskaņotājs ir apturēts.
Atskaņotājs attin.
Atskaņotājs pārtin.

Zvanu indikatori

Ir aktīvs zvans.
Zvans ir aizturēts.
Ir saņemts zvans.
Tiek veikts zvans.
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Uzstādījumu un palīdzības indikatori

Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus.
Nākamais uzstādījums.
Iepriekšējais uzstādījums.
Objekts ir izvēlēts.
Objekts nav izvēlēts.

Austiņu nēsāšana
Savienojiet austiņas ar austiņu savienotāju.

Austiņu komplektā ir dažādu lielumu gumijas austiņu spilventiņi. Izvēlieties sev
vispiemērotāko austiņu spilventiņu.

Austiņu spilventiņš, kas apzīmēts ar L, jāievieto kreisajā ausī, bet spilventiņš, kas
apzīmēts ar R, — labajā ausī.

Uzmanīgi ievietojiet austiņu spilventiņus ausīs tā, lai tie ērti iegultu ausī.

Austiņas var piestiprināt apģērbam. Pagrieziet klipsi, lai labāk redzētu displeju.

Ierīces savienošana pārī

Austiņu savienošana pārī un savienojuma izveide
Varat noteikt, kurām ierīcēm ir ļauts izveidot savienojumu ar jūsu austiņām.

Pirmajā reizē pirms austiņu lietošanas kopā ar saderīgu ierīci ir jāizveido to pāris un
savienojums.

Manuāla austiņas savienošana pārī pirmoreiz
1 Pārliecinieties, vai austiņas ir izslēgtas.
2 Ieslēdziet saderīgo ierīci un Bluetooth funkciju.
3 Ieslēdziet austiņas.
4 Uzstādiet, lai ierīce meklētu Bluetooth ierīces. Plašāku informāciju sk. ierīces

lietotāja rokasgrāmatā.
5 Ierīces atrasto ierīču sarakstā izvēlieties austiņas.
6 Ja tiek prasīts, ierakstiet piekļuves kodu 0000.

Ja ierīce nevar atrast austiņas, pārliecinieties, vai ir ieslēgts pāra izveides režīms.

Pāra izveides režīma ieslēgšana
1 Vienlaikus nospiediet  un .
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2 Nospiediet , pēc tam izvēlieties Switch headset discoverable for pairing new
devices.

Dažās ierīcēs savienojums pēc pāra izveides, iespējams, ir jāveido atsevišķi.

Austiņu savienošana pārī un savienojuma izveide, izmantojot NFC
Izmantojot tuva darbības lauka sakarus (Near Field Communication — NFC), var ērti
izveidot pāri un savienot austiņas ar saderīgu ierīci. Ja ierīce nodrošina NFC, ieslēdziet
NFC funkciju un ar ierīces NFC zonu pieskarieties austiņu NFC zonai. Austiņas
automātiski ieslēdzas un savienojas ar ierīci. Austiņas, izmantojot NFC, var arī
atvienot. Plašāku informāciju par NFC sk. ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Ja ierīce nenodrošina NFC, izveidojiet pāri ar austiņām manuāli.

Austiņu savienošana ar ierīci
Ieslēdzot austiņas, tās automātiski izveido savienojumu ar pēdējo ierīci, ar ko kopā
tās tika izmantotas. Ja austiņa nevar atrast šo ierīci, tā mēģina izveidot savienojumu
ar nākamo tās pāra ierīču sarakstā esošo ierīci.

Ja tālrunis nenodrošina A2DP profilu, lai varētu klausīties mūziku, varat atsevišķi
izveidot austiņu un mūzikas atskaņotāja pāri, kas nodrošina šo profilu.

Austiņu pāra ierīču sarakstā var būt līdz pat 8 ierīcēm. Austiņas var vienlaikus savienot
ar divām saderīgam ierīcēm: vienu ierīci (parasti tālruni), kas nodrošina HFP, un otru
(parasti mūzikas atskaņotāju), kas nodrošina A2DP.

Austiņu manuāla savienošana ar pēdējo izmantoto ierīci
Ja nav pievienotas citas ierīces, nospiediet , lai izveidotu savienojumu ar pēdējo
izmantoto HFP ierīci, vai , lai izveidotu savienojumu ar pēdējo izmantoto A2DP ierīci.
Austiņas vienreiz iepīkstēsies.

Pārslēgšanās starp ierīcēm, lai nomainītu mūzikas avotu
Ja jūsu austiņas ir savienotas ar ierīci, kas nodrošina HFP un A2DP, lai pārslēgtos uz
citu pāra ierīci, kas nodrošina A2DP, nospiediet un turiet .
Daudzi tālruņi nodrošina gan HFP, gan A2DP.

Zvanu veikšana un saņemšana

Veicot vai saņemot zvanus, mikrofonu turiet tuvu mutei.

Zvana veikšana
Kad austiņas ir savienotas ar saderīgu tālruni, veiciet zvanu kā parasti.
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Atbildēšana uz zvanu vai tā beigšana
Nospiediet .

Zvana atteikšana
Divreiz nospiediet .

Varat atkārtoti izsaukt pēdējo izsaukto numuru, ja jūsu tālrunis nodrošina šīs
funkcijas, izmantojot austiņas.

Pēdējā izsauktā numura atkārtota izsaukšana
Kad nenotiek saruna, divreiz nospiediet .

Zvana pārslēgšana no austiņām uz tālruni un pretēji
Nospiediet un 2 sekundes turiet .

Mūzika

Mūzikas atskaņošana
Klausieties savu iecienītāko mūziku neatkarīgi no atrašanās vietas.

Jāizveido austiņu pāris un savienojums ar tādu tālruni, kurš nodrošina A2DP Bluetooth
profilu un kurā ir mūzikas atskaņotāja funkcija, vai arī ar saderīgu mūzikas
atskaņotāju, kas nodrošina šo profilu.

Uzmanību!
Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā
skaļumā.

Dziesmas atskaņošana
Mūzikas atskaņotājā izvēlieties dziesmu un nospiediet .

Mūzikas atskaņošanas apturēšana vai atsākšana
Nospiediet .

Ja, klausoties mūziku, saņemat vai veicat zvanu, mūzikas atskaņošana tiek apturēta.

Nākamās vai iepriekšējās dziesmas atskaņošana
Vienu reizi nospiediet  vai divas reizes nospiediet .
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Pašreizējās dziesmas sākšana no sākuma
Nospiediet .

Pašreizējās dziesmas ātra ritināšana
Nospiediet un turiet  vai .

Skaļuma mainīšana vai basu un augsto frekvenču pastiprināšana

Skaļuma līmeņa maiņa
Lietojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.
Ja šāda iespēja tiek nodrošināta, skaļumu var mainīt arī no pievienotās ierīces.

Zemo vai augsto frekvenču skaņu pastiprināšana
1 Vienlaikus nospiediet  un , pēc tam nospiediet  vai , lai pārlūkotu

pieejamos uzstādījumus.
2 Nospiediet , lai izvēlētos iespēju Adjust bass and treble, pēc tam izvēlieties

Bass boosting vai Treble boosting.

Radio

Radio klausīšanās

Radio ieslēgšana vai izslēgšana
Lietojiet FM slēdzi.

Pieejamo staciju meklēšana
Nospiediet un turiet  vai .

Manuāla frekvences mainīšana
Nospiediet  vai .

Uzstādījumi

Valodas maiņa
Varat izvēlēties, kuru valodu vēlaties lietot.

1 Vienlaikus nospiediet  un , pēc tam nospiediet  vai , lai pārlūkotu
pieejamos uzstādījumus.

2 Nospiediet , lai izvēlētos Change language, pēc tam izvēlieties valodu.
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Pāra savienojumu nodzēšana
Austiņās varat notīrīt ierīču pāra savienojumu sarakstu.

Nospiediet  un , pēc tam izvēlieties Restore factory settings. Kad uzstādījumi ir
notīrīti, tiek ieslēgts pāra izveides režīms.

Problēmu novēršana
Vai nevar austiņas savienot ar saderīgu ierīci? Pārliecinieties, vai austiņas ir uzlādētas,
ieslēgtas un ir pārī ar ierīci.

Vai austiņas pārtrauca darboties? Iespraudiet lādētāju kontaktligzdā un pēc tam
savienojiet austiņas ar lādētāju.

Izstrādājuma un drošības informācija

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem
Šai ierīcei ir iekšējs, neizņemams, vairākkārt uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru, jo tas var sabojāt
ierīci.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-10 . Precīzs lādētāja modeļa numurs var
atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa. Kontaktdakšas veids tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K vai B.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas.

Sarunu un gaidīšanas laiks ir norādīts tikai aptuveni. Faktiskais laiks ir atkarīgs, piem., no ierīces uzstādījumiem, izmantotajām
funkcijām, akumulatora stāvokļa un temperatūras.

Ja akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas,
atvienošanas un atkal pievienošanas.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru
savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots
akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina
akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem
noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Izmantojiet lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu lādētāju lietošana var izraisīt
aizdegšanos, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka
lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu lādētāju.
Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Ierīces apkope
Rīkojieties ar ierīci, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas
pakalpojumiem.
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• Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa
elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiet tai izžūt.

• Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie
komponenti.

• Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru,
kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.

• Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums,
kas bojā elektroniskās shēmas.

• Nemēģiniet atvērt ierīci.

• Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.

• Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates
un mehānika.

• Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.

• Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Otrreizēja pārstrāde
Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas
punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu.
Informāciju par Nokia izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/recycling .

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka
visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi.
Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.
Plašāku informāciju par vidi sk. izstrādājuma vides aizsardzības profilā Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums BH-221 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem
ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams Web vietā http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas
preču zīmes.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia
rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma
veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.
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Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, “kāds tas ir”. Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus,
netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas
attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma
pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai
ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.
Izstrādājumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju. Šī ierīce
var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un
noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

/2.0. izdevums LV
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