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1. Introducere

Cu setul cu cascã Nokia Bluetooth BH-602 puteþi efectua ºi 
recepþiona apeluri în timp ce vã deplasaþi ºi utilizaþi funcþia 
set cu cascã a aparatului dvs. mobil. Puteþi utiliza setul cu 
cascã cu aparate compatibile care acceptã tehnologia radio 
Bluetooth.

Înainte de a utiliza setul cu cascã, citiþi cu atenþie acest 
ghid al utilizatorului. Citiþi ºi ghidul utilizatorului elaborat 
pentru aparatul Dvs., ghid care furnizeazã informaþii 
importante privind siguranþa ºi întreþinerea. Nu lãsaþi setul 
cu cascã ºi accesoriile acestuia la îndemâna copiilor mici.
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■ Tehnologia radio Bluetooth
Tehnologia radio Bluetooth vã 
permite sã conectaþi aparate 
compatibile fãrã a utiliza cabluri. 
O conexiune Bluetooth nu 
necesitã ca aparatul mobil ºi setul 
cu cascã sã se afle unul în raza 
vizualã a celuilalt, dar distanþa 
maximã dintre aparate trebuie sã 
fie de maximum 10 metri. Cu cât 
aparatul mobil ºi setul cu cascã sunt mai aproape unul de 
celãlalt, cu atât performanþele vor fi mai bune. Domeniul 
optim de operare este marcat cu gri închis în imagine. 
Conexiunea poate fi influenþatã de interferenþe provocate 
de distanþã ºi obstacole (ilustrate în gri deschis) sau de alte 
aparate electronice.

Setul cu cascã este în conformitate cu specificaþiile 
Bluetooth 2.0 + EDR, acceptând urmãtoarele profiluri: 
Headset Profile 1.1 ºi Hands-Free Profile 1.5. Consultaþi 

<10m
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producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul 
de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la 
utilizarea sistemului Bluetooth. Verificaþi acest lucru la 
autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii.
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2. Pregãtirea pentru utilizare

■ Prezentare generalã
Setul cu cascã include urmãtoarele componente: clemã 
pentru ureche (1), buton volum (2), conector încãrcãtor (3) 
buton preluare/terminare (4), indicator luminos (5), cascã 
(6), buton de pornire (7) ºi microfon (8).

Înainte de a putea începe sã utilizaþi setul cu cascã, trebuie 
sã încãrcaþi acumulatorul ºi sã asociaþi setul cu cascã cu un 
aparat compatibil.
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Unele pãrþi ale setului cu cascã sunt magnetice. Obiectele 
metalice pot fi atrase de setul cu cascã. Nu aºezaþi cãrþi de 
credit sau alte suporturi magnetice de memorare în 
apropierea setului cu cascã, deoarece informaþiile 
memorate pe acestea ar putea fi ºterse.

■ Încãrcãtoare
Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor, înainte 
de a-l utiliza cu acest set cu cascã. Setul 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 
aprobare sau garanþie ºi poate constitui un 
pericol.

Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu, 
trageþi de ºtecher ºi nu de cablu.
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■ Încãrcarea acumulatorului
Setul cu cascã are un acumulator intern, reîncãrcabil, care 
nu poate fi scos din aparat. Nu încercaþi sã scoateþi 
acumulatorul din setul cu cascã deoarece aþi putea 
deteriora setul cu cascã.

1. Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete.

2. Conectaþi cablul încãrcãtorului la conectorul 
încãrcãtorului. În timpul încãrcãrii, indicatorul luminos 
va avea culoarea roºie. Este posibil sã dureze un timp 
înainte de iniþierea încãrcãrii. Dacã nu începe 
încãrcarea, scoateþi încãrcãtorul din prizã, 
reintroduceþi-l în prizã ºi încercaþi din nou. 

Încãrcarea acumulatorului timp de aproximativ 
15 minute oferã energie suficientã pentru aproximativ 
5 ore de convorbire cu încãrcãtorul AC-4. Încãrcarea 
completã a acumulatorului poate dura pânã la 45 de 
minute cu încãrcãtorul AC-4.

3. Când acumulatorul este complet încãrcat, culoarea 
indicatorului luminos se schimbã în verde. Scoateþi 
încãrcãtorul din prizã ºi deconectaþi-l de la setul cu cascã.
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Acumulatorul complet încãrcat dispune de energie pentru 
maximum 11 ore convorbire sau pentru maximum 300 de 
ore în regim de aºteptare. Totuºi, duratele de convorbire ºi 
de aºteptare pot varia atunci când aparatul este utilizat cu 
diferite aparate compatibile Bluetooth, în funcþie de 
setãrile, modurile ºi de mediile de utilizare.

Pentru a verifica nivelul de încãrcare a acumulatorului când 
setul cu cascã nu este conectat la un încãrcãtor, apãsaþi 
scurt butonul de pornire. Dacã indicatorul are culoarea 
verde (timp de aproximativ 3 secunde), nivelul de încãrcare 
este corespunzãtor. Dacã lumina este galbenã, este posibil 
sã fie necesar sã încãrcaþi acumulatorul peste puþin timp. 
Dacã lumina este roºie, reîncãrcaþi acumulatorul.

Când acumulatorul este pe punctul de a se descãrca, setul 
cu cascã emite bipuri la intervale regulate, iar indicatorul 
luminos se aprinde lent ºi intermitent în culoare roºie.
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■ Activarea ºi dezactivarea setului cu 
cascã

Pentru pornire, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de pornire 
pânã când setul cu cascã emite bipuri, iar indicatorul 
luminos de culoare verde se aprinde. Când setul cu cascã 
încearcã sã se conecteze la un aparat asociat, indicatorul 
luminos se aprinde intermitent ºi lent în culoare verde. Când 
setul cu cascã este conectat la un aparat asociat ºi poate fi 
utilizat, indicatorul luminos se aprinde lent ºi intermitent în 
culoare albastrã. Dacã setul cu cascã nu a fost asociat 
anterior cu niciun aparat, setul cu cascã va intra automat în 
modul de asociere (consultaþi “Asocierea setului cu cascã” 
la pag. 13). 

Pentru oprire, apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul de 
pornire pânã când setul cu cascã emite bipuri iar indicatorul 
luminos de culoare roºie se aprinde o datã. 
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■ Asocierea setului cu cascã
1. Verificaþi dacã aparatul Dvs. mobil este pornit.

2. Pentru a asocia setul cu cascã dacã nu a mai fost asociat 
cu un aparat, porniþi setul cu cascã. Setul cu cascã intrã 
în modul de asociere ºi indicatorul luminos se aprinde 
intermitent ºi rapid în culoare albastrã.

Pentru a asocia setul cu cascã dacã a fost asociat 
anterior cu un alt aparat, asiguraþi-vã cã setul cu cascã 
este oprit ºi apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul de 
pornire pânã când indicatorul luminos începe sã se 
aprindã intermitent ºi rapid în culoare albastrã.

3. Activaþi funcþia Bluetooth în aparatul mobil ºi setaþi-l 
sã caute aparate Bluetooth. Pentru instrucþiuni, 
consultaþi ghidul utilizatorului livrat împreunã cu 
aparatul Dvs.

4. Selectaþi setul cu cascã din lista de aparate gãsite.

5. Introduceþi codul de acces 0000 pentru a asocia ºi a 
conecta setul cu cascã la aparat. Este posibil ca la unele 
aparate mobile sã fie necesar sã realizaþi separat 
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conexiunea dupã asociere. Consultaþi ghidul utilizatorului 
livrat împreunã cu aparatul Dvs. Trebuie sã asociaþi setul cu 
cascã cu aparatul Dvs. numai o singurã datã.

Dacã asocierea se realizeazã cu succes, setul cu cascã apare 
în meniul aparatului mobil, unde puteþi vizualiza aparatele 
Bluetooth asociate în momentul respectiv.

Deconectarea setului cu cascã
Pentru a deconecta setul cu cascã de la aparatul Dvs. mobil, 
opriþi setul cu cascã sau deconectaþi-l din meniul Bluetooth 
al aparatului.

Pentru deconectarea setului cu cascã, nu este necesar sã 
ºtergeþi asocierea.

Reconectarea setului cu cascã
Pentru a conecta setul cu cascã la aparatul dvs. mobil, 
porniþi setul cu cascã ºi realizaþi conexiunea din meniul 
Bluetooth al aparatului dvs. sau apãsaþi ºi menþineþi apãsat 
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butonul de preluare/terminare timp de cca. 2 pânã la 
3 secunde, pânã când auziþi un scurt semnal sonor.

Este posibil ca aparatul Dvs. sã vã permitã conectarea 
automatã la setul cu cascã la pornirea acestuia din urmã. 
Pentru a putea face acest lucru cu aparatele Nokia, 
modificaþi setãrile pentru aparatele asociate din meniul 
Bluetooth.

■ Depanare
Dacã nu puteþi conecta setul cu cascã la aparatul mobil, 
procedaþi dupã cum urmeazã:

• Asiguraþi-vã cã setul cu cascã este încãrcat, pornit ºi 
asociat cu aparatul dvs.

• Asiguraþi-vã cã funcþia Bluetooth este activã pe 
aparatul dvs.

• Asiguraþi-vã cã setul cu cascã se aflã la o distanþã de cel 
mult 10 metri de aparatul dvs. ºi cã nu existã obstacole 
între setul cu cascã ºi aparat, precum pereþi sau alte 
aparate electronice.
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3. Funcþii de bazã

■ Aºezarea setului cu cascã la ureche
Setul cu cascã este livrat cu o clemã pentru ureche pe care o 
puteþi utiliza pentru o mai bunã fixare pe ureche.

Aºezaþi clema pe ureche (1) ºi introduceþi uºor casca în 
ureche. Împingeþi sau trageþi clema pentru a-i regla 
lungimea. Orientaþi setul cu cascã astfel încât sã fie 
îndreptat spre gurã (2).

1 2
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Pentru a purta setul cu cascã pe urechea stângã, rotiþi 
clema pentru ureche astfel încât aceasta sã se afle în stânga 
emblemei Nokia (3).

■ Apeluri
Pentru a efectua un apel, utilizaþi aparatul Dvs. mobil în 
mod obiºnuit când setul cu cascã este conectat la acesta.

Dacã aparatul Dvs. acceptã apelarea cu setul cu cascã a 
ultimului numãr format, apãsaþi de douã ori butonul de 
preluare/terminare.

3
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Dacã aparatul Dvs. mobil acceptã apelarea vocalã cu setul 
cu cascã, apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul de preluare/
terminare pânã când aparatul iniþiazã apelarea vocalã, apoi 
procedaþi în modul indicat în ghidul utilizatorului 
aparatului. Funcþia de apelare vocalã nu poate fi utilizatã în 
timpul unui apel.

Pentru a prelua un apel, apãsaþi butonul de preluare/
terminare sau utilizaþi tastele aparatului mobil. Atunci când 
recepþionaþi un apel, indicatorul luminos lumineazã 
intermitent în culoarea albastrã ºi veþi auzi un semnal de 
apelare în cascã.

Pentru a respinge un apel intrat, apãsaþi butonul de 
preluare/terminare de douã ori sau utilizaþi tastele 
aparatului mobil.

Pentru a termina un apel, apãsaþi butonul de preluare/
terminare sau utilizaþi tastele aparatului mobil.

Pentru a prelua un apel în aºteptare ºi a pune apelul curent 
în aºteptare, apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul de 
preluare/terminare. Pentru a prelua un apel în aºteptare ºi a 
termina apelul curent, apãsaþi scurt butonul de preluare/
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terminare. Pentru a respinge un apel în aºteptare, apãsaþi de 
douã ori butonul de preluare/terminare. Pentru a comuta 
între apelul activ ºi apelul în aºteptare, apãsaþi ºi menþineþi 
apãsat butonul de preluare/terminare. Pentru a termina 
apelul activ ºi a activa apelul în aºteptare, apãsaþi butonul 
de preluare/terminare. Pentru a utiliza aceste funcþii, 
aparatul dvs. mobil trebuie sã accepte profilul Bluetooth 
Hands-Free 1.5 ºi apelul în aºteptare trebuie sã fie 
configurat pe aparat. Apelul în aºteptare este un serviciu de 
reþea.

■ Reglarea volumului setului cu cascã
Setul cu cascã regleazã automat volumul în funcþie de 
nivelul zgomotului ambiant. Pentru a regla volumul minim, 
apãsaþi butonul de volum în sus pentru a creºte volumul sau 
în jos pentru a-l reduce, sau utilizaþi tastele aparatului 
mobil. Pentru a regla rapid volumul, apãsaþi ºi menþineþi 
apãsat butonul de volum în sensul dorit.
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■ Dezactivarea sau activarea microfonului
Pentru a dezactiva sau a activa microfonul în timpul unui 
apel, apãsaþi partea centralã a butonului de volum.

■ Comutarea apelului între setul cu 
cascã ºi aparatul mobil

Pentru a comuta apelul de pe setul cu cascã pe aparatul 
mobil conectat, apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul de 
pornire timp de aproximativ 2-3 secunde (setul cu cascã se 
opreºte) sau utilizaþi funcþia respectivã de pe aparatul Dvs. 
Pentru a comuta din nou apelul pe setul cu cascã, porniþi 
setul cu cascã sau apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul de 
preluare/terminare(dacã setul cu cascã este pornit).

■ Stingerea indicatorului luminos
Pentru a stinge sau a aprinde indicatorul luminos, apãsaþi 
scurt ºi simultan butonul de pornire ºi butonul de preluare/
terminare, dacã nu existã apeluri în curs.
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Când indicatorul luminos este stins, acesta nu va semnala 
când setul cu cascã este conectat la aparat, când trataþi 
apeluri sau când microfonul este dezactivat. Când porniþi 
setul cu cascã, indicatorul este activat.

■ ªtergerea setãrilor sau resetarea
Pentru a ºterge toate setãrile de asociere din setul cu cascã, 
apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul de pornire ºi cel de 
preluare/terminare pânã când setul cu cascã emite un sunet 
ºi indicatorul luminos se aprinde alternativ în culoare roºie 
ºi culoare verde.

Pentru a reseta setul cu cascã în cazul în care acesta 
înceteazã sã funcþioneze deºi este încãrcat, conectaþi setul 
cu cascã la încãrcãtor ºi apãsaþi scurt ºi simultan butonul de 
pornire ºi butonul de preluare/terminare. Setul cu cascã se 
opreºte. Pentru a utiliza setul cu cascã, reconectaþi-l la 
aparatul Dvs. mobil. Resetarea nu ºterge setãrile setului cu 
cascã.
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4. Informaþii despre acumulator

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator 
reîncãrcabil. Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de 
sute de ori, dar în cele din urmã se va uza. Reîncãrcaþi 
acumulatorul 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 utilizaþi. Nu lãsaþi un acumulator 
complet încãrcat conectat la încãrcãtor, deoarece 
supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. Dacã nu 
este utilizat, un acumulator complet încãrcat se va descãrca 
în timp.

Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor deteriorat.

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

Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. 
Acumulatorii pot exploda ºi dacã sunt deterioraþi.
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Îngrijire ºi întreþinere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, care 
trebuie folosit cu grijã. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã 
respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei.

• Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Precipitaþiile, 
umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot 
conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. 
Dacã aparatul Dvs. se udã, lãsaþi-l sã se usuce complet.

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

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

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Când 
aparatul revine la temperaturã normalã, umezeala 
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poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate 
deteriora plãcile cu circuite electronice.

• Nu încercaþi sã deschideþi aparatul.

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

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

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

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât 
pentru aparat, cât ºi pentru acumulator, încãrcãtor ºi orice 
tip de accesoriu. Dacã aparatul nu funcþioneazã 
corespunzãtor, duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service 
autorizat pentru reparaþii.
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Evacuarea
Simbolul coº de gunoi barat pe un produs, pe 
documentaþie sau pe ambalaj indicã faptul cã, în 
interiorul Uniunii Europene toate produsele 

electrice ºi electronice, bateriile ºi acumulatorii se vor 
colecta separat la sfârºitul ciclului de viaþã. Nu aruncaþi 
aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Predaþi produsele în centrele de colectare pentru a împiedica 
deteriorarea mediului ºi vãtãmãrile corporale provocate de 
evacuarea necontrolatã a deºeurilor ºi pentru a promova 
reutilizarea durabilã a resurselor materiale. Informaþiile 
despre colectare le puteþi obþine de la distribuitorul 
produsului, de la autoritãþile locale de salubritate, de la 
organizaþiile naþionale pentru controlul producãtorilor ºi de 
la reprezentanþa localã Nokia. Pentru informaþii 
suplimentare, consultaþi declaraþia ecologicã a produsului 
sau informaþiile specifice þãrii Dvs. la www.nokia.com.


