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1. Úvod

Nokia Bluetooth Headset BH-900 vám poskytuje voånos» pri volaní a 
prijímaní hovorov, èi u¾ ste na ceste alebo v práci. Headset je vybavený 
vysúvacím mikrofónnym dielom, ktorý vám umo¾òuje prijíma» a 
ukonèova» hovory a hovori» tich¹ie alebo v hluènom prostredí. 

Headset mô¾ete pripoji» ku kompatibilnému telefónu, ktorý podporuje 
bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Skôr ne¾ zaènete headset pou¾íva», pozorne si preèítajte tento návod na 
pou¾itie. Preèítajte si aj návod na pou¾itie svojho telefónu, kde nájdete 
dôle¾ité informácie o bezpeènosti a údr¾be. Headset uchovávajte mimo 
dosahu malých detí.

■ Bezdrôtová technológia Bluetooth
Bezdrôtová technológia Bluetooth umo¾òuje prepája» kompatibilné 
komunikaèné zariadenia bez pou¾itia káblov. Spojenie cez Bluetooth si 
nevy¾aduje, aby bol telefón na dohåad od headsetu, zariadenia sa ale 
musia nachádza» nie ïalej ako 10 metrov (30 stôp) od seba. Rôzne 
preká¾ky, napríklad steny, ako aj iné elektronické zariadenia mô¾u 
spojenie ru¹i».

Tento bezdrôtový headset je kompatibilný so ¹pecifikáciou Bluetooth 2.0 
a podporuje nasledujúce profily: Headset Profile 1.1 a Handsfree Profile 
1.5. O kompatibilite iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u 
ich výrobcov.

V niektorých oblastiach mô¾u plati» obmedzenia na pou¾ívanie 
technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u 
poskytovateåa slu¾ieb.
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2. Zaèíname

■ Tlaèidlá a súèasti
Headset pozostáva z nasledujúcich súèastí:

• Kontrolka (1)

• Tlaèidlo regulácie 
hlasitosti (2)

• Vypínaè (3)

• Vysúvací mikrofónny 
diel (4)

• Tlaèidlo prijatia/
ukonèenia (5)

• Konektor nabíjaèky (6)

• Slúchadlo (7)

• Mikrofón (8)

Aby ste mohli headset zaèa» pou¾íva», musíte nabi» batériu a spárova» 
ho s kompatibilným telefónom.

Upozornenie: Niektoré èasti headsetu sú magnetické. Headset mô¾e 
pri»ahova» kovové predmety. Neumiestòujte do blízkosti headsetu 
kreditné karty alebo iné magnetické pamä»ové médiá, preto¾e mô¾e 
dôjs» k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich ulo¾ené.

■ Nabíjaèky
Skontrolujte si èíslo modelu ka¾dej nabíjaèky, kým ju pou¾ijete s týmto 
prístrojom. Headset je urèený na pou¾ívanie s nabíjaèkami AC-3, AC-4 a DC-4.

Výstraha: Pou¾ívajte iba nabíjaèky, schválené spoloènos»ou Nokia pre 
tento konkrétny doplnok. Pri pou¾ití akýchkoåvek iných typov mô¾u 
strati» platnos» v¹etky povolenia a záruky a vystavujete sa 
nebezpeèenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho 
predajcu. Keï odpájate sie»ovú ¹núru akéhokoåvek doplnku, uchopte a »ahajte 
zástrèku, nie ¹núru.



Z a è í n a m e

6

■ Nabitie batérie
Tento prístroj má vnútornú, nevyberateånú, nabíjateånú batériu. 
Nepokú¹ajte sa batériu z prístroja vybra», mohli by ste prístroj po¹kodi».

1. Nabíjaèku zapojte do elektrickej zásuvky.

2. Pripojte káblik nabíjaèky k headsetu, ako 
ukazuje obrázok. 

Poèas nabíjania svieti kontrolka 
èerveným svetlom. Ak sa nabíjanie 
nezaène, odpojte nabíjaèku, znova ju 
zapojte a sledujte, èi sa zaèalo nabíjanie. Úplné nabitie batérie mô¾e 
trva» do 2 hodín.

3. Keï je batéria úplne nabitá, svieti zelená kontrolka. Odpojte 
nabíjaèku z elektrickej zásuvky a od headsetu.

Plne nabitá batéria vydr¾í a¾ 8 hodín hovoru alebo a¾ 180 hodín 
v pohotovostnom stave. Hovorový i pohotovostný èas v¹ak mô¾u kolísa» 
v závislosti od pou¾itého mobilného telefónu alebo iných 
kompatibilných Bluetooth zariadení, prevádzkových nastavení a ¹týlu 
pou¾ívania, ako aj od prostredia.

Keï je batéria slabá, headset zapípa a kontrolka zaène blika» èerveným 
svetlom.

■ Zapnutie a vypnutie headsetu
Headset zapnete stlaèením a pridr¾aním vypínaèa. Headset zapípa a 
kontrolka zaène blika» zeleným svetlom. Keï je headset pripojený 
k telefónu a pripravený na pou¾itie, farba kontrolky sa zmení na modrú.

Headset vypnete stlaèením a pridr¾aním vypínaèa. Headset zapípa a 
kontrolka krátko blikne èerveným svetlom. 



Z a è í n a m e

7

■ Spárovanie headsetu s kompatibilným 
telefónom

1. Zapnite telefón a headset.

2. Aktivujte funkcie Bluetooth na telefóne a spustite na telefóne 
vyhåadávanie Bluetooth zariadení. Postup nájdete v návode na 
pou¾itie svojho telefónu.

3. Zo zoznamu nájdených zariadení vyberte headset (Nokia BH-900).

4. Zadajte prístupový kód 0000, aby sa headset spároval s telefónom a 
vytvorilo sa spojenie. U niektorých telefónov je po spárovaní 
potrebné e¹te zvlá¹» nadviaza» spojenie. Vyhåadajte si podrobnosti 
v návode na pou¾itie vá¹ho telefónu. Párovane headsetu s telefónom 
staèí uskutoèni» iba raz.

Ak bolo párovanie úspe¹né, headset zapípa a objaví sa v menu telefónu 
medzi párovanými zariadeniami Bluetooth.

Odpojenie headsetu od telefónu
Ak potrebujete headset odpoji» od telefónu (napríklad ak potrebujete 
pripoji» telefón k inému Bluetooth zariadeniu), pou¾ite jeden 
z nasledujúcich postupov:

• Vypnite headset.

• Odpojte headset v menu Bluetooth v telefóne.

• Presuòte headset do vzdialenosti viac ako 10 metrov (30 stôp) od 
telefónu.

Pri odpájaní headsetu nemusíte ru¹i» párovanie headsetu a telefónu.

Pripojenie spárovaného headsetu k telefónu
Ak chcete headset pripoji» k telefónu, zapnite headset, nadvia¾te 
spojenie cez menu Bluetooth v telefóne alebo stlaète a pridr¾te tlaèidlo 
prijatia/ukonèenia hovoru.

Mô¾ete nastavi», aby sa telefón po zapnutí headsetu spároval 
s headsetom automaticky. Na telefónoch Nokia to dosiahnete úpravou 
nastavení párovaného zariadenia v menu Bluetooth.
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■ Keï nieèo nefunguje
Ak sa vám nedarí pripoji» headset k telefónu, postupujte takto:

• Skontrolujte, ¾e headset je nabitý, zapnutý a spárovaný s va¹im 
telefónom.

• Skontrolujte, ¾e je v telefóne aktivovaná funkcia Bluetooth.

• Skontrolujte, ¾e sa headset nachádza v dosahu 10 metrov (30 stôp) 
od telefónu a ¾e spojeniu medzi headsetom a telefónom nebránia 
preká¾ky, napríklad steny, alebo iné elektronické zariadenia.

• Ak headset prestal fungova», hoci je nabitý, a potrebujete ho 
resetova», zapojte ho do nabíjaèky a krátko stlaète súèasne vypínaè a 
prostrednú èas» tlaèidla regulácie hlasitosti. Takýmto resetom 
nevyma¾ete svoje nastavenia (napríklad nastavenia párovania). 
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3. Základy obsluhy

■ Umiestnenie headsetu na 
ucho

Headset si pohodlne ulo¾te na ucho a 
nasmerujte ho smerom k ústam, ako 
ukazuje obrázok.

■ Vysúvací diel mikrofónu
Vysúvací diel umo¾òuje umiestni» mikrofón bli¾¹ie k ústam, èo 
zabezpeèuje dobrú kvalitu zvuku aj pri tichom hovore a v hluènom 
prostredí. Vysúvací diel mô¾ete pou¾i» na prijatie, ukonèenie a 
odmietnutie hovoru.

Ak chcete pou¾i» vysúvací mikrofónny diel, jemne ho potiahnite nadol 
smerom k ústam (1), resp. ho zatlaète naspä» do pôvodnej polohy (2).

■ Obsluha hovorov
Ak chcete telefonova», pou¾ívajte telefón obvyklým spôsobom aj keï 
máte k telefónu pripojený headset.

Ak vá¹ telefón podporuje opakovanú voåbu a nemáte práve hovor, 
dvakrát krátko stlaète tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru.

Ak vá¹ telefón podporuje hlasovú voåbu a nemáte práve hovor, stlaète a 
pridr¾te tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru a postupujte podåa pokynov 
v návode k svojmu telefónu.

Hovor prijmete vytiahnutím vysúvacieho dielu smerom k ústam, 
stlaèením tlaèidla prijatia/ukonèenia hovoru, alebo mô¾ete pou¾i» 
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tlaèidlá telefónu. Ak máte zapnutú funkciu automatického prijatia 
hovoru, telefón automaticky prijme prichádzajúci hovor po prvom 
zazvonení.

Ak chcete odmietnu» prichádzajúci hovor, potiahnite vysúvací diel dolu 
a hneï ho zatlaète naspä» hore, alebo dvakrát krátko stlaète tlaèidlo 
prijatia/ukonèenia hovoru.

Hovor ukonèíte zatlaèením vysúvacieho dielu do pôvodnej polohy, 
stlaèením tlaèidla prijatia/ukonèenia hovoru, alebo mô¾ete pou¾i» 
tlaèidlá telefónu.

■ Úprava hlasitosti v slúchadle
Poèas hovoru mô¾ete potlaèením tlaèidla regulácie hlasitosti nahor 
zvý¹i» hlasitos» a potlaèením dolu ju zní¾i». Rýchlu úpravu hlasitosti 
dosiahnete potlaèením a pridr¾aním tlaèidla príslu¹ným smerom.

■ Vypnutie a zapnutie mikrofónu
Ak chcete poèas hovoru vypnú» alebo zapnú» mikrofón, krátko stlaète 
prostrednú èas» tlaèidla regulácie hlasitosti. Ozve sa dlhé zapípanie. Keï 
je mikrofón vypnutý, kontrolka bliká modrým svetlom. Poèas PTT 
spojenia nemo¾no mikrofón vypnú».

■ Push to talk (PTT) hovory
Headset mô¾ete pou¾i» na volanie a príjem hovorov v slu¾be push to talk 
(PTT). Ak chcete pou¾íva» túto slu¾bu siete, musí ju podporova» vá¹ 
telefón a musíte ju ma» na telefóne zapnutú. Podrobnej¹ie sa o slu¾be 
PTT informujte u svojho operátora alebo poskytovateåa slu¾by, a pozrite 
si tie¾ návod na pou¾itie svojho kompatibilného telefónu.

Ak chcete prehovori» na predvolenom PTT kanáli definovanom vo va¹om 
telefóne, stlaète prostrednú èas» tlaèidla regulácie hlasitosti (keï 
nemáte iný hovor) a pridr¾te, kým hovoríte.

Keï dostanete PTT hovor a nemáte iný hovor, headset zapípa a budete 
poèu» hovor na kanáli. Ak chcete poèúva» hovor alebo prehovori» na 
sledovanom kanáli v èase, urèenom va¹ím operátorom alebo 
poskytovateåom slu¾by, stlaète prostrednú èas» tlaèidla regulácie 
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hlasitosti a pridr¾te, kým hovoríte. Ak chcete poèúva» hovor alebo 
prehovori» na predvolenom kanáli po èase, urèenom va¹ím operátorom 
alebo poskytovateåom slu¾by, stlaète prostrednú èas» tlaèidla regulácie 
hlasitosti a pridr¾te, kým hovoríte.

■ Prepínanie hovoru medzi telefónom a headsetom
Ak chcete telefonický alebo PTT hovor prepnú» z headsetu do 
kompatibilného telefónu alebo naopak, stlaète a podr¾te tlaèidlo 
prijatia/ukonèenia hovoru alebo pou¾ite príslu¹nú funkciu telefónu.

■ Pou¾ívanie headsetu s viacerými telefónmi
Headset mô¾ete spárova» a¾ s ôsmimi telefónmi, mô¾e v¹ak by» 
pripojený v¾dy iba k jednému telefónu.

Telefón, ktorý s headsetom spárujete ako prvý, sa stane predvoleným 
telefónom. Ak headset zapnete v okruhu 10 metrov (30 stôp) od 
niekoåkých spárovaných telefónov, pokúsi sa najskôr pripoji» k 
predvolenému telefónu.

Ak headset nemô¾e nadviaza» spojenie s predvoleným telefónom, pokúsi 
sa spoji» s naposledy pou¾itým telefónom. Ak sa headset nedoká¾e spoji» 
ani s týmto telefónom, mô¾ete ho spoji» s niektorým z ostatných ¹iestich 
spárovaných telefónov. Postup vytvorenia spojenia si vyhåadajte 
v návode na pou¾itie svojho telefónu.

■ Vymazanie nastavení
Ak chcete zru¹i» v¹etky nastavenia v headsete (napríklad zoznam 
spárovaných zariadení), stlaète a asi na 10 sekúnd pridr¾te súèasne 
vypínaè a hornú èas» tlaèidla regulácie hlasitosti. Po vymazaní nastavení 
headset dvakrát zapípa a kontrolka bude niekoåko sekúnd svieti» 
striedavo èervenou, zelenou a modrou farbou.
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4. Informácie o batérii

Vá¹ prístroj je napájaný nabíjateånou batériou. Nová batéria dosiahne plnú 
výkonnos» a¾ po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu 
mô¾ete nabi» a vybi» niekoåkostokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Batériu 
nabíjajte iba nabíjaèkami schválenými spoloènos»ou Nokia a urèenými pre tento 
prístroj.

Keï nabíjaèku nepou¾ívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne 
nabitú batériu zapojenú do nabíjaèky, preto¾e prebíjanie mô¾e skráti» jej 
¾ivotnos». Ak úplne nabitú batériu nepou¾ívate, èasom náboj stratí.

Nikdy nepou¾ívajte po¹kodenú nabíjaèku.

Kapacita a ¾ivotnos» batérie sa zní¾i, ak prístroj ponecháte na horúcich alebo 
chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Sna¾te sa 
batériu v¾dy udr¾iava» v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj 
s horúcou alebo studenou batériou mô¾e doèasne presta» pracova», a to aj 
v prípade, ¾e je batéria úplne nabitá. Výkonnos» batérií je zvlá¹» obmedzená pri 
teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohòa - mohli by explodova». Batéria mô¾e 
vybuchnú» aj pri po¹kodení. Pou¾ité batérie likvidujte v súlade s miestnymi 
právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich v¹ade, kde to je mo¾né. Neodhadzujte 
ich do komunálneho odpadu.
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Starostlivos» a údr¾ba

Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, aby 
ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u 
dodr¾a» podmienky záruky.

• V¹etky súèasti príslu¹enstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.

• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny a 
kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických 
obvodov. Keï sa vá¹ prístroj zamoèí, nechajte ho úplne vysu¹i».

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj v pra¹nom a ¹pinavom prostredí. Mô¾e 
dôjs» k po¹kodeniu jeho pohyblivých súèastí a elektroniky.

• Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty mô¾e 
dôjs» ku skráteniu ¾ivotnosti elektronických zariadení, po¹kodeniu batérií a 
deformácii èi roztaveniu niektorých plastov.

• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keï sa prístroj zohreje na svoju 
normálnu teplotu, mô¾e sa v jeho vnútri vytvori» vlhkos» a po¹kodi» dosky s 
elektronickými obvodmi.

• Nenechajte prístroj spadnú», neudierajte a netraste s ním. Hrubým 
zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» vnútorné dosky s obvodmi a jemnú 
mechaniku.

• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte agresívne chemikálie, èistièe obsahujúce 
rozpú¹»adlá, ani silné saponáty.

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti prístroja a znemo¾ni» 
jeho správne fungovanie.

V¹etky tieto odporúèania sa vz»ahujú v rovnakej miere na vá¹ prístroj, batériu, 
nabíjaèku a v¹etky doplnky. Ak ktorékoåvek z týchto zariadení nepracuje správne, 
zverte ich najbli¾¹iemu autorizovanému servisnému stredisku.




