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Ghidul utilizatorului
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Puteþi utiliza setul cu cascã Bluetooth Nokia BH-500 pentru a asculta muzi
folosind un music player compatibil sau pentru a efectua sau a rãspunde la a
folosind telefonul Dvs. mobil compatibil. Music player poate reprezenta func
music player a telefonului Dvs. sau un music player separat. 

Înainte de a utiliza setul cu cascã, citiþi cu atenþie acest ghid al utilizatorulu
Citiþi, de asemenea, ghidul utilizatorului elaborat pentru telefonul Dvs., ghid
furnizeazã informaþii importante privind siguranþa ºi întreþinerea; citiþi, de 
asemenea, ghidul utilizatorului elaborat pentru music playerul Dvs. Nu lãsaþ
cu cascã la îndemâna copiilor mici.

■ Tehnologia radio Bluetooth
Setul cu cascã poate fi conectat la un telefon mobil compatibil sau la un mu
player care acceptã tehnologia radio Bluetooth. Prin intermediul acestei 
tehnologii se pot conecta aparate compatibile fãrã a utiliza cabluri. Într-o 
conexiune Bluetooth, setul cu cascã ºi celãlalt aparat trebuie sã se afle la o 
distanþã de cel mult 10 metri unul de celãlalt. Conexiunile pot fi influenþate
interferenþe provocate de obstacole, cum ar fi pereþi sau alte aparate electr

Setul cu cascã este în conformitate cu specificaþiile Bluetooth 2.0, acceptân
urmãtoarele profiluri: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.5, Advanced A
Distribution Profile 1.0 ºi Audio Video Remote Control Profile 1.0. Consultaþ
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producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al 
acestora cu aparatul Dvs.
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În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea sistemulu
Bluetooth. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de se

■ Rezistenþa la apã
• Puteþi utiliza acest aparat, împreunã cu setul cu cascã furnizat, în ploaie

nu-l introduceþi în apã. Dacã utilizaþi cãºti alternative, este posibil ca ap
sã nu fie rezistent la apã.

• Dacã aparatul a fost expus la apã dulce sau sãratã, spãlaþi-l imediat cu a
la robinet pentru a evita corodarea. Aparatul trebuie uscat cu atenþie.
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2. Pregãtirea pentru utilizare

ociaþi 
e 
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Setul cu cascã conþine urmãtoarele 
componente:

• Buton de pornire (1)

• Microfon (2)

• Indicator luminos (3)

• Buton de apelare (4):

• Buton de derulare rapidã înapoi (5)

• Buton de reducere volum (6)

• Conector pentru încãrcãtor cu capac de 
protecþie (7)

• Buton redare/pauzã (8)

• Buton mãrire volum (9)

• Buton de derulare rapidã înainte (10)

• Conector pentru cascã (11)

• Cãºti cu adaptoare pentru ureche (12)

Înainte de a utiliza setul cu cascã, trebuie sã încãrcaþi acumulatorul ºi sã as
setul cu cascã cu un telefon compatibil. Dacã telefonul Dvs. nu are funcþia d
music player, va fi, de asemenea, necesar sã asociaþi setul cu cascã cu music
playerul Dvs.
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Observaþie: Unele pãrþi ale setului cu cascã sunt magnetice. Materialele metalice 
pot fi atrase de setul cu cascã. Nu aºezaþi cãrþi de credit sau alte medii magnetice 

e 

t. Setul 

are 

ectaþi 

fi scos 
tea 
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de stocare în apropierea setului cu cascã deoarece informaþiile memorate p
acestea ar putea fi ºterse.

■ Încãrcãtoare
Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor înainte de a-l utiliza cu acest apara
cu cascã este destinat pentru a fi încãrcat de la încãrcãtoarele AC-3, AC-4 ºi DC-4.

Atenþie: Utilizaþi numai încãrcãtoare aprobate de Nokia pentru utilizarea 
împreunã cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprob
sau garanþie ºi poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresaþi-vã distribuitorului Dvs. Când decon
cablul de alimentare al oricãrui accesoriu, trageþi de ºtecher ºi nu de cablu.

■ Încãrcarea acumulatorului
Setul cu cascã dispune de un acumulator intern, reîncãrcabil, care nu poate 
din aparat. Nu încercaþi sã scoateþi acumulatorul din aparat deoarece aþi pu
deteriora setul cu cascã.

1. Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete. 
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2. Scoateþi capacul de protecþie al conectorului 
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încãrcãtorului la setul cu cascã.

În timpul încãrcãrii indicatorul luminos este 
aprins în culoarea galbenã. Dacã indicatorul 
luminos nu are culoarea galbenã, verificaþi 
conexiunea cu încãrcãtorul. Dacã nu începe 
încãrcarea, scoateþi încãrcãtorul din prizã, 
reintroduceþi-l în prizã ºi încercaþi din nou.

Încãrcarea completã a acumulatorului poate dura pânã la 2 ore. Când 
acumulatorul este complet încãrcat, culoarea indicatorului luminos se sc
în verde.

3. Scoateþi încãrcãtorul din prizã ºi deconectaþi-l de la setul cu cascã.

Acumulatorul complet încãrcat are suficientã energie pentru pânã la 8 ore d
convorbire, pânã la 200 de ore în regim de aºteptare ºi pânã la 8 ore de reda
muzicã. Totuºi, duratele pot varia atunci când aparatul este utilizat cu difer
telefoane mobile sau alte aparate compatibile Bluetooth, în funcþie de setã
utilizare, de modurile de utilizare ºi de mediile de utilizare.

Când acumulatorul este pe punctul de a se descãrca, setul cu cascã emite bi
fiecare 20 de secunde, iar indicatorul luminos se aprinde intermitent în culo
roºie. Reîncãrcaþi acumulatorul.
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■ Pornirea ºi oprirea setului cu cascã
Pentru pornire, apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul de pornire. Setul cu cascã 

rea 
lizat, 

 emite 
ie. 

cþia 

tul cu 
fon.

ând 

u 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

emite bipuri, iar indicatorul luminos se aprinde scurt ºi intermitent în culoa
verde. Când setul cu cascã este conectat la un telefon asociat ºi poate fi uti
indicatorul luminos se aprinde lent cu intermitenþã în culoarea albastrã. 

Pentru oprire, apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul de pornire. Setul cu cascã
bipuri, iar indicatorul luminos se aprinde scurt ºi intermitent în culoarea roº

■ Asocierea setului cu cascã

Asociaþi setul cu cascã cu un telefon compatibil ce are fun
de music player
Dacã telefonul Dvs. are funcþia compatibilã de music player, puteþi folosi se
cascã pentru a efectua ºi primi apeluri ºi pentru a asculta muzicã de pe tele

1. Porniþi telefonul.

2. Asiguraþi-vã cã setul cu cascã este oprit. Dacã este pornit, opriþi-l. 

3. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul de pornire a setului cu cascã pânã c
indicatorul luminos se aprinde rapid ºi intermitent în culoarea albastrã.

4. Activaþi funcþia Bluetooth în telefon ºi setaþi telefonul sã caute aparate 
Bluetooth. Pentru instrucþiuni, consultaþi manualul utilizatorului livrat c
telefonul Dvs.

5. Selectaþi setul cu cascã (Nokia BH-500) din lista de aparate gãsite.
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6. Telefonul Dvs. ar trebui sã vã solicite un cod de acces Bluetooth. Introduceþi 
codul de acces (0000) în telefonul Dvs. Este posibil ca la unele telefoane sã fie 
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necesar, dupã asociere, sã realizaþi separat conexiunea Bluetooth. Trebu
asociaþi setul cu cascã cu telefonul Dvs. numai o singurã datã.

Dacã asocierea este reuºitã ºi setul cu cascã este conectat la telefonul Dvs.,
indicatorul luminos al setului cu cascã se va aprinde intermitent în culoarea
albastrã.

Asocierea cu un telefon ºi cu un music player
Dacã telefonul Dvs. nu are o funcþie compatibilã de music player, puteþi aso
setul cu cascã cu telefonul Dvs. ºi, separat, cu un music player compatibil. D
asocierea ºi conectarea setului cu cascã cu telefonul, procedaþi în felul urm

1. Opriþi setul cu cascã.

2. Porniþi music playerul.

3. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul de pornire a setului cu cascã pânã c
indicatorul luminos se aprinde rapid ºi intermitent în culoarea albastrã.

4. Urmaþi instrucþiunile de asociere din manualul utilizatorului pentru mus
playerul Dvs. Când music playerul solicitã un aparat pentru asociere, sele
din listã Nokia BH-500. Dacã vi se solicitã un cod de acces Bluetooth, 
introduceþi 0000 pe music player.

Dacã music playerul Dvs. nu are tastaturã, aparatul poate folosi implicit 
de acces Bluetooth 0000. În caz contrar, consultaþi manualul utilizatoru
privire la music player pentru a schimba codul de acces Bluetooth implic
în 0000.
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Dacã asocierea este reuºitã ºi setul cu cascã este conectat la music playerul Dvs., 
indicatorul luminos al setului cu cascã se va aprinde cu intermitenþã în culoarea 
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albastrã.

Deconectarea setului cu cascã
Pentru a deconecta setul cu cascã de la telefon sau de la music player, opriþ
cu cascã sau urmaþi instrucþiunile din ghidul utilizatorului pentru telefon sa
pentru music player. Pentru deconectarea setului cu cascã, nu este necesar 
ºtergeþi asocierea.

Reconectarea setului cu cascã
Pentru a conecta setul cu cascã la telefonul Dvs., porniþi setul cu cascã sau 
realizaþi conexiunea din meniul Bluetooth al telefonului. Pentru a conecta se
cascã la music playerul Dvs., apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul redare/pau

Dacã aveþi un telefon Nokia, îl puteþi seta sã se conecteze automat la setul 
cascã atunci când acesta din urmã este activat. Pe telefonul Dvs. Nokia, sch
setãrile aparatului asociat, din meniul Bluetooth.
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3. Funcþii de bazã
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■ Cãºti
Setul cu cascã este livrat cu o pereche de 
cãºti ºi cu trei perechi de buºoane pentru 
ureche. Selectaþi buºoanele pentru ureche 
care vi se potrivesc cel mai bine ºi 
introduceþi-le pe adaptoare, cu capãtul mai 
mare spre acestea. 

Introduceþi cãºtile în conectorul pentru 
cãºti. Asiguraþi-vã cã mufa setului cu cascã 
este complet introdusã în conector. Glisaþi clemele prin spatele urechilor ºi 
introduceþi în urechi buºoanele de pe cãºti. Fixaþi setul cu cascã de îmbrãcãm
Dvs. cu clema din spatele acestuia, cât mai aproape de gurã, pentru o calita
audio optimã.

Atenþie: Când utilizaþi setul cu cascã, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din
exterior poate fi redusã. Nu utilizaþi setul cu cascã dacã acest lucru vã poa
periclita siguranþa. 

■ Reglarea volumului
Apãsaþi butonul de creºtere a volumului pentru a mãri volumul sau apãsaþi 
butonul de reducere a volumului pentru a micºora volumul în timpul unui ap
când ascultaþi muzicã.
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■ Apeluri
Pentru a efectua un apel când setul cu cascã este conectat la telefon, folosiþi 
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telefonul într-un mod obiºnuit.

Dacã telefonul Dvs. acceptã funcþia de reapelare a ultimului numãr cu acest
aparat, apãsaþi scurt de douã ori butonul de apelare atunci când nu existã n
apel în curs.

Dacã telefonul Dvs. acceptã funcþia de apelare vocalã cu acest aparat, apãs
menþineþi apãsat butonul de apelare când nu existã nici un apel în curs ºi 
procedaþi în modul descris în ghidul de utilizare al telefonului Dvs.

Pentru a prelua un apel, apãsaþi butonul de apelare sau utilizaþi tastele 
telefonului. Pentru a respinge un apel, apãsaþi de douã ori butonul de apela

Pentru a termina un apel, apãsaþi butonul de apelare sau utilizaþi tastele 
telefonului.

Pentru a activa sau a dezactiva microfonul în timpul unui apel, apãsaþi simu
butoanele de mãrire ºi de reducere volum.

Pentru a comuta apelul de pe setul cu cascã pe telefon sau invers, apãsaþi ºi
menþineþi apãsat butonul de apelare sau utilizaþi funcþia respectivã de pe te

■ Ascultarea melodiilor
Pentru a asculta muzicã, setul cu cascã trebuie conectat la un telefon asocia
dispune de funcþia compatibilã de music player sau trebuie conectat la un m
player separat. 
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Când setul cu cascã este conectat la un telefon dar nu ºi la un music player ºi dacã 
telefonul respectiv nu dispune de o funcþie compatibilã de music player, setul cu 
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inte. 
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þi 
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cascã poate fi utilizat numai pentru a primi ºi a efectua apeluri.

Pentru a conecta setul cu cascã la ultimul music player utilizat, apãsaþi ºi 
menþineþi apãsat butonul de redare/pauzã a setului cu cascã atunci când ac
din urmã este pornit.

Funcþiile de muzicã disponibile depind de music playerul Dvs.

Dacã preluaþi sau efectuaþi un apel în timp ce ascultaþi muzicã la music pla
muzica va fi întreruptã pânã când terminaþi convorbirea.

Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuã
volum sonor ridicat vã poate afecta auzul.

Pentru a reda muzicã, selectaþi o melodie pe music player sau apãsaþi buton
derulare rapidã înainte sau înapoi de pe setul Dvs. cu cascã pentru a selecta
melodia doritã. Pentru a începe redarea, apãsaþi butonul redare/pauzã.

Pentru a întrerupe sau a relua redarea, apãsaþi butonul de redare/pauzã. Pen
opri redarea, apãsaþi de douã ori butonul de redare/pauzã.

Pentru a trece la melodia urmãtoare, apãsaþi butonul de derulare rapidã îna
Pentru a trece la melodia anterioarã, apãsaþi de douã ori butonul de derular
rapidã înapoi.

Pentru a derula rapid înapoi sau înainte melodia curentã, apãsaþi ºi menþine
apãsat butonul respectiv de pe setul cu cascã.
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■ Utilizarea setului cu cascã cu mai multe aparate 
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Puteþi asocia setul cu cascã cu maximum opt telefoane ºi music playere dar
orice moment, îl puteþi conecta numai cu un singur aparat dintre cele cu ca
asociat.

Dacã aþi asociat setul cu cascã cu mai multe telefoane, primul telefon asocia
telefonul implicit. Când porniþi setul cu cascã, acesta încearcã sã se conecte
telefonul implicit, dacã acest telefon este plasat pe o razã de 10 metri. Dacã
cu cascã nu se poate conecta la telefonul implicit, el va încerca, mai întâi, s
conecteze la ultimul telefon cu care a fost utilizat, apoi cu alte telefoane as

Dacã aþi asociat setul cu cascã cu mai multe music playere, pentru a comut
music playerele asociate, apãsaþi simultan butoanele de derulare rapidã îna
înainte.

■ Blocarea sau deblocarea butoanelor
Pentru a bloca sau debloca butoanele setului cu cascã, apãsaþi scurt butonu
alimentare. Când rãspundeþi la un apel, butoanele se vor debloca pânã când
terminaþi convorbirea.

■ Anularea setãrilor sau resetarea setului cu cascã
Pentru a anula setãrile de asociere ºi de volum, opriþi setul cu cascã ºi apãsa
butonul de pornire pânã când indicatorul luminos începe sã se aprindã interm
ºi alternativ în culorile roºu, verde ºi albastru.
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Dacã setul cu cascã nu mai funcþioneazã deºi a fost încãrcat, va trebui sã-l 
resetaþi. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul de pornire ºi, simultan, conectaþi 

 ºi 
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setul cu cascã la încãrcãtor. Resetarea nu anuleazã setãrile Dvs. de asociere
volum. 
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4. Informaþii despre acumulator
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Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. Un acumulator nou at
performanþa maximã doar dupã douã sau trei cicluri complete de încãrcare-descãrca
Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori, dar în cele din urmã se va u
Reîncãrcaþi acumulatorul Dvs. numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi
utilizate cu acest aparat.

Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl ut
Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor, deoarece supraîncã
ar putea scurta durata sa de viaþã. Dacã nu este utilizat, un acumulator complet încã
va descãrca în timp.

Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. Nu folosiþi niciodatã un încãrcã
un acumulator deteriorat.

Lãsarea aparatului la cãldurã sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închis
reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna 
acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C ºi 25°C (59°F ºi 77°F). Este posibil ca
aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru moment, c
dacã acumulatorul este încãrcat complet. Performanþele acumulatorilor sunt afectat
mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheþ.

Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda ºi
sunt deterioraþi. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãr
locale. Predaþi acumulatorii pentru reciclare, dacã este posibil. Nu aruncaþi acumulat
deºeuri menajere.
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Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, care trebuie folosit cu grijã. Suges
mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei.

• Nu lãsaþi nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.

• Nu încercaþi sã scoateþi acumulatorul din aparat. Nokia vã recomandã sã duceþi a
la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru înlocuirea acumulatorului.

• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. Pãrþile sal
mobile ºi componentele electronice se pot deteriora.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta dur
viaþa a dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau top
anumite componente din material plastic.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Când aparatul revine la temperatura
normalã, în interiorul acestuia se poate forma umezealã care poate deteriora plãc
circuite electronice.

• Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.

• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. Manipularea durã poat
deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã.

• Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solven
curãþare sau detergenþi puternici.

• Nu vopsiþi aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica 
funcþionarea corespunzãtoare.

• Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior.
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Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât ºi pentru 
acumulator, încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu. Dacã aparatul nu funcþioneazã 

ii.
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corespunzãtor, duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþ


