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MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a 
HS-79W jelû készülék mindenben megfelel 
az alapvetõ követelményeknek, valamint 
az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó 
rendelkezéseinek. A Megfelelõségi 
nyilatkozat egy példánya megtalálható 
a http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/ címen.

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.
A dokumentum vagy bármely része nem 
másolható, nem továbbítható, nem 
terjeszthetõ és nem tárolható a Nokia 
elõzetes írásbeli engedélye nélkül.
A Nokia és a Nokia Connecting People 
a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. 
Az említett egyéb termékek és cégek neve 
tulajdonosuk védjegye lehet.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. 
Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy 
a jelen dokumentumban ismertetett 

termékek jellemzõit elõzetes bejelentés 
nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.
A Nokia semmilyen körülmények között 
nem felelõs adatok elvesztéséért, anyagi 
veszteségért vagy bármely más véletlen, 
következmény vagy közvetett kárért, 
akárhogyan is történt.
A jelen dokumentum tartalmát ebben 
a formában kell elfogadni. Az érvényes 
jogszabályok által meghatározottakon 
kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy 
vélelmezett garanciát nem vállal a 
dokumentum pontosságával, 
megbízhatóságával vagy tartalmával 
kapcsolatban, beleértve, de nem 
kizárólagosan, az értékesíthetõségre vagy 
egy adott célra való alkalmasságra 
vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja 
a jogot, hogy bármikor, elõzetes értesítés 
nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen 
dokumentumot.
A termékek választéka országonként 
eltérhet. Tájékozódjunk a legközelebbi 
Nokia kereskedõnél.
Az eszközön engedély nélkül elvégzett 
módosítások érvényteleníthetik az eszköz 
használatára vonatkozó jogosultságot.
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Exportszabályok
Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát 
vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az 

Egyesült Államok vagy más ország 
exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos 
a jogszabályoktól eltérõ magatartás.

Bevezetés
A Nokia BH-304 Bluetooth-
fülhallgatóval szabadon 
kezdeményezhetünk és fogadhatunk 
hívásokat, miközben úton vagyunk. 
A fülhallgató vezeték nélküli 
Bluetooth technológiát támogató, 
kompatibilis készülékekhez 
csatlakoztatható.
A fülhallgató használata elõtt 
figyelmesen olvassuk el ezt a 
felhasználói útmutatót. Olvassuk 
el a mobilkészülék felhasználói 
útmutatóját is, amelyben fontos 
biztonsági és karbantartási 
információkat találunk. A készüléket 
és annak tartozékait tartsuk 
kisgyermekek számára elérhetetlen 
helyen.

A Bluetooth vezeték nélküli 
technológia

A Bluetooth vezeték nélküli 
technológia lehetõvé teszi vezeték 
nélküli kapcsolat létrehozását 
kompatibilis eszközök között. A 
mobilkészüléknek és a fülhallgatónak 
nem kell egymás látómezejében 
lennie, de a két készülék távolsága 
nem lehet 10 méternél (33 lábnál) 
nagyobb. A kapcsolatot azonban 
ronthatja az akadályok (például falak) 
vagy az elektromos berendezések által 
okozott interferencia.
A fülhallgató az 1.1-es fülhallgató- 
és az 1.5-ös kihangosító-profilt 
támogató Bluetooth 2.0 + EDR 
elõírásainak felel meg. Az egyéb 
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eszközök gyártóitól megtudhatjuk, 
hogy készülékük kompatibilis-e ezzel 
a készülékkel.
Egyes helyszíneken elõfordulhat, 
hogy a Bluetooth technológia csak 

korlátozottan használható. 
A lehetõségekrõl a helyi hatóságoktól 
vagy a szolgáltatótól kaphatunk 
felvilágosítást.

Használatbavétel
A fülhallgató a következõ, az elsõ 
oldalon látható részekbõl áll: rögzítõ 
(1), fülbe helyezhetõ hangszóró (2), 
bekapcsológomb (3), töltõ 
csatlakozója (4), mikrofon (5), 
hangerõ-szabályozó gomb (6), 
jelzõfény (7) és Válasz/vége gomb (8).
Használat elõtt a fülhallgató 
akkumulátorát fel kell tölteni, illetve 
a fülhallgatót vele kompatibilis 
készülékhez kell csatlakoztatni.
A fülhallgató egyes részei mágnesesek. 
A fülhallgató vonzhatja a fémes 
tárgyakat. Ne tartsunk a fülhallgatóhoz 
közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses 

adattároló eszközt, mert az azokon tárolt 
információk megsérülhetnek.

Töltõk
Mielõtt egy töltõt ezzel a fülhallgatóval 
használnánk, ellenõrizzük annak 
modellszámát. A fülhallgató az AC-3, 
az AC-4 és a DC-4 típusjelû töltõvel 
használható.

Figyelmeztetés: Ehhez a 
típusú tartozékhoz kizárólag 
a Nokia által jóváhagyott 

töltõket használjunk. Más típusok 
alkalmazása érvénytelenítheti az 
engedélyeket és garanciákat, s emellett 
veszélyes is lehet.



MAGYAR
A tartozékok hálózati kábelét mindig 
a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva 
húzzuk ki a konnektorból.

Az akkumulátor feltöltése
Ez a fülhallgató egy belsõ, nem 
eltávolítható, újratölthetõ akkumulátort 
tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani 
az akkumulátort a készülékbõl, mert 
ezzel károsíthatjuk azt.
1. Csatlakoztassuk a töltõt egy 

konnektorhoz. 
2. Csatlakoztassuk a töltõ kábelét 

a töltõaljzathoz. A piros jelzõfény 
töltés közben világít. Eltarthat egy 
ideig, amíg a töltés elkezdõdik. Ha 
a töltés nem indul el, húzzuk ki a 
töltõt, csatlakoztassuk ismét, majd 
próbáljuk újra. Az akkumulátor 
teljes feltöltése akár 1 óra 
30 percig is tarthat.

3. Ha az akkumulátor teljesen 
feltöltõdött, a jelzõfény zöldre vált. 

Húzzuk ki a töltõ kábelét a 
fülhallgatóból és a konnektorból.

A teljesen feltöltött akkumulátor 
maximum 6 óra 30 perc beszélgetési 
és maximum 150 óra készenléti idõt 
biztosít. A beszélgetési és készenléti 
idõ azonban függ a használt 
különbözõ kompatibilis Bluetooth-
készülékektõl, a használati 
beállításoktól, a használat módjától 
és a környezettõl.
Ha az akkumulátor töltöttsége 
lecsökken, a fülhallgató sípoló 
hangjelzést ad, és a piros jelzõfény 
villogni kezd.

A fülhallgató be- és 
kikapcsolása

Bekapcsoláshoz nyomjuk meg és 
tartsuk lenyomva a bekapcsológombot, 
amíg a fülhallgató hangjelzést nem ad, 
és a zöld jelzõfény világítani nem kezd.
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Kikapcsoláshoz nyomjuk meg és 
tartsuk lenyomva a 
bekapcsológombot, amíg a fülhallgató 
hangjelzést nem ad, és a piros 
jelzõfény röviden fel nem villan.

A fülhallgató párosítása
1. Gyõzõdjünk meg arról, hogy 

a mobilkészülék be van kapcsolva, 
a fülhallgató pedig ki van 
kapcsolva.

2. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva 
a bekapcsológombot, amíg a zöld 
jelzõfény gyorsan villogni nem 
kezd.

3. Aktiváljuk a mobilkészülék 
Bluetooth funkcióját, és 

kerestessük meg a készülékkel 
a környezõ Bluetooth-eszközöket.

4. A talált eszközöket tartalmazó 
listán jelöljük ki a fülhallgatót.

5. A fülhallgató készülékkel való 
párosításához és a kapcsolat 
létrehozásához írjuk be a 0000 
kódot. Egyes készülékek esetén 
a kapcsolatot a párosítás után 
külön kell létrehoznunk. 
A fülhallgatót csak egyszer kell 
párosítani a készülékkel.

Ha a párosítás sikerült, a fülhallgató 
hangjelzést ad, és a hozzá tartozó 
bejegyzés megjelenik a készülék azon 
menüjében, amely lehetõséget nyújt 
a párosított Bluetooth-eszközök 
megtekintésére.
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Alapvetõ funkciók

A fülhallgató elhelyezése a 
fülön

A fülhallgató alaphelyzetben a jobb 
fülön hordható. Csúsztassuk a rögzítõt 
a fülünk köré (9), és állítsuk be a 
fülhallgatót úgy, hogy a szánk felé 
mutasson (10). Ha a fülhallgatót a bal 
fülünkön akarjuk használni, akkor 
forgassuk el a rögzítõt úgy, hogy az 
balra essen a “Nokia” felirattól (11).

A fedõlap cseréje
A fülhallgatóhoz több, különbözõ színû 
fedõlapot kapunk. A fedõlap cseréjéhez 
húzzuk le az aktuális fedõlapot a 
tetejénél kezdve (12), majd nyomjuk 
a helyére az új fedõlapot.

Híváskezelés
Ha a mobilkészülékhez fülhallgató 
csatlakozik, hívást a megszokott 
módon kezdeményezhetünk.
Ha a készülék támogatja az utolsó 
szám újrahívását ezzel a fülhallgatóval, 
az újrahíváshoz nyomjuk meg kétszer 
a Válasz/vége gombot, ha nincs 
folyamatban lévõ hívásunk.
Ha a készülék a hanghívást is 
támogatja ezzel a fülhallgatóval, 
akkor tartsuk lenyomva a Válasz/vége 
gombot, amikor nincs hívás 
folyamatban, és hajtsuk végre a 
készülék felhasználói útmutatójában 
leírt lépéseket.
Hívás fogadásához vagy befejezéséhez 
nyomjuk meg a Válasz/vége gombot. A 
beérkezõ hívás elutasításához kétszer 
nyomjuk meg a Válasz/vége gombot.
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A fülhallgató hangerejének 
módosításához nyomjuk meg a hangerõ-
szabályozó gombot felfelé vagy lefelé. 
A mikrofon némításához, illetve a 
némítás kikapcsolásához nyomjuk meg 
a hangerõ-szabályozó gomb közepét.
Ha a hívást a fülhallgató és a vele 
kompatibilis készülék között át 
szeretnénk kapcsolni, tartsuk 
lenyomva a Válasz/vége gombot.

Beállítások törlése vagy 
alaphelyzetbe állítás

Az összes párosítási beállítás 
törléséhez kapcsoljuk ki a fülhallgatót, 

majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva 
a bekapcsológombot és a Válasz/vége 
gombot addig, amíg a piros és a zöld 
jelzõfény felváltva világítani nem kezd.
Ha a fülhallgató annak ellenére nem 
mûködik, hogy fel van töltve, 
csatlakoztassuk a fülhallgatót a 
töltõhöz, majd a bekapcsológombot 
és a Válasz/vége gombot egyszerre 
megnyomva állítsuk alaphelyzetbe 
az eszközt.

Akkumulátorról szóló információk
A készülék újratölthetõ akkumulátorral 
üzemel. Az akkumulátor több százszor 
feltölthetõ és 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 hagyjuk a teljesen feltöltött 
akkumulátort a töltõre csatlakoztatva, 
mert a túltöltés megrövidítheti az 
akkumulátor élettartamát. A teljesen 
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feltöltött, de nem használt akkumulátor 
idõvel önmagától is elveszti töltését.

Soha ne használjunk sérült töltõt.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történõ 
tárolás (ha például nyáron vagy télen 
lezárt gépkocsiban tartjuk) az 
akkumulátor teljesítõképességének 
gyengülését, illetve élettartamának 
megrövidülését eredményezi. Tartsuk az 
akkumulátort 15 °C és 25 °C  (59 °F és 

77 °F) közötti hõmérsékleten. Túl meleg 
vagy túl hideg akkumulátorral a készülék 
esetleg akkor 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.

Kezelés és karbantartás
A készülék kiemelkedõ színvonalú 
tervezés és kivitelezés eredménye, és 
gondos kezelést igényel. A következõ 
javaslatok segítenek a garancia 
megõrzésében.

• 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 

nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen 
megszárad.

• A készüléket ne használjuk és ne 
tároljuk poros, piszkos helyen. A por 
károsíthatja a készülék mozgó és 
elektromos alkatrészeit.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg 
helyen. A magas hõmérséklet 
csökkentheti az elektronikus 
alkotóelemek élettartamát, 
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károsíthatja az akkumulátort, és 
deformálhatja vagy megolvaszthatja 
a mûanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg 
helyen. A normál hõmérsékletre való 
felmelegedéskor a készülék belsejében 
lecsapódó pára károsíthatja az 
elektronikus áramköröket.

• Ne próbáljuk felnyitni a készüléket.
• A készüléket ne ejtsük le, ne 

ütögessük és ne rázogassuk. A durva 
bánásmód tönkreteheti 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 készüléket használhatatlanná teheti.

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

Hulladékkezelés
A terméken, a dokumentációban 
vagy a csomagoláson található 
áthúzott, kerekes 
szemétgyûjtõtartály-szimbólum 

azt jelenti, hogy az Európai Unión belül 
az elektronikus eszközöket, az elemeket 
és az akkumulátorokat élettartamuk 
végén szelektív gyûjtõhelyre kell juttatni. 
A terméktõl ne háztartási hulladékként 
szabaduljunk meg.
A termékeket gyûjtõhelyre vigyük vissza, 
hogy elõsegítsük az alapanyagok állandó 
újrahasznosítását, mert a nem megfelelõ 
hulladékkezelés a környezet és az 
emberek egészségének károsodását 
okozhatja. A gyûjtõhellyel kapcsolatos 
tudnivalókat a termék eladójától, 
a hulladékkezelésért felelõs helyi 
hatóságtól, a termelésért felelõs nemzeti 
hatóságtól vagy a Nokia helyi 
képviselõjétõl tudhatjuk meg. További 
információkért tekintsük meg a termék 
környezetvédelmi nyilatkozatát vagy 
országspecifikus információit a 
www.nokia.com webhelyen.


