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Wprowadzenie

Informacje o zestawie słuchawkowym
Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-221 umożliwia obsługę 
połączeń bez użycia rąk oraz słuchanie muzyki i radia w każdym miejscu. Zestaw 
słuchawkowy można łatwo powiązać z kompatybilnymi urządzeniami i bez problemów 
przełączać się między muzyką a połączeniami.

Żaden element obudowy produktu nie zawiera niklu.

Ostrzeżenie:
Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach 
niedostępnych dla małych dzieci.

Niektóre części produktu są namagnesowane. Produkt może przyciągać przedmioty 
metalowe. Nie trzymaj w pobliżu produktu kart kredytowych ani innych 
magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać 
skasowane.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj 
się także z instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.

Informacje o łączności Bluetooth
Łączność Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych z innymi 
kompatybilnymi urządzeniami, na przykład telefonami komórkowymi.

Urządzenia nie muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości, ale odległość między 
nimi nie może przekraczać 10 metrów. Połączenie może być zakłócane przez 
przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR , która umożliwia 
korzystanie z następujących profilów: profil hands-free, profil audio/video remote 
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control, profil advanced audio distribution oraz dostęp do książki telefonicznej . 
Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich 
producentów.

Pierwsze kroki

Klawisze i części

1 Klawisz przewijania do tyłu 
2 Klawisz odtwarzania/wstrzymania 
3 Klawisz przewijania do przodu 
4 Klawisz wielofunkcyjny 
5 Klawisz zwiększania głośności
6 Klawisz zmniejszania głośności
7 Złącze mikro-USB
8 Złącze słuchawek

9 Lampka wskaźnika
10 Obszar NFC
11 Przełącznik radiowy
12 Mikrofon
13 Wyświetlacz
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14 Zestaw słuchawkowy
15 Klips

Ładowanie baterii
Zanim zaczniesz używać zestawu słuchawkowego, naładuj baterię.

Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, zestaw słuchawkowy co 5 minut emituje 
krótki dźwięk, a  miga na wyświetlaczu. Podczas ładowania świeci lampka wskaźnika.

1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2 Podłącz kabel ładowarki do złącza mikro-USB zestawu słuchawkowego. Gdy 

bateria będzie w pełni naładowana, lampka wskaźnika wyłączy się.
3 Odłącz ładowarkę najpierw od zestawu słuchawkowego, a potem od gniazdka sieci 

elektrycznej.

Odłączając ładowarkę, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

W pełni naładowana bateria wystarcza na do 7 godz. rozmów, do 7 godz. słuchania 
muzyki lub 150 godz. stanu gotowości.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii
Naciśnij . Poziom naładowania baterii jest widoczny na wyświetlaczu.

Poziom naładowania baterii jest wystarczający.
Być może wkrótce trzeba będzie doładować baterię.
Ponownie naładuj baterię.

Włączanie zestawu słuchawkowego
Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy. Zestaw słuchawkowy automatycznie 
połączy się z ostatnim podłączonym urządzeniem. Jeśli zestaw słuchawkowy nie był 
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wcześniej powiązany z żadnym urządzeniem lub powiązania usunięto, zostanie 
włączony tryb powiązania.

Wyłączanie zestawu słuchawkowego
Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie zostanie użyty ani połączony z urządzeniem w ciągu 30 
minut, wyłączy się.

Wskaźniki wyświetlacza
Zestaw słuchawkowy wyposażony jest w wyświetlacz, na którym prezentowane są 
wszystkie potrzebne informacje. W zależności od modelu telefonu i używanych 
funkcji, wyświetlacz pokazuje nazwę połączonego urządzenia, nazwę lub numer 
telefonu osoby dzwoniącej, tytuł odtwarzanego utworu, a także częstotliwość i nazwę 
stacji radiowej (jeśli dostępne).

Wskaźniki ogólne

Zestaw słuchawkowy jest połączony z urządzeniem, które obsługuje profil 
A2DP, takim jak odtwarzacz muzyki.
Zestaw słuchawkowy jest połączony z urządzeniem, które obsługuje profil 
HFP, takim jak telefon.
Zestaw słuchawkowy został pomyślnie powiązany lub połączony.
Zestaw słuchawkowy szuka urządzeń Bluetooth.

Wskaźniki baterii

Bateria jest naładowana.
Bateria jest w połowie naładowana.
Poziom naładowania baterii jest niski.
Bateria jest rozładowana.

Wskaźniki odtwarzacza i radia

Trwa wyszukiwanie stacji radiowych w dół według dostępnych częstotliwości.
Trwa wyszukiwanie stacji radiowych w górę według dostępnych 
częstotliwości.
Odtwarzacz odtwarza.
Odtwarzanie zostało wstrzymane.
Odtwarzacz przewija do tyłu.
Odtwarzacz przewija do przodu.
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Wskaźniki połączenia

Masz aktywne połączenie.
Połączenie zostało zawieszone.
Ktoś dzwoni.
Dzwonisz do kogoś.

Wskaźniki ustawień i pomocy

Przywróć ustawienia fabryczne.
Następne ustawienie.
Poprzednie ustawienie.
Wybrano element.
Nie wybrano elementu.

Noszenie zestawu słuchawkowego
Podłącz zestaw słuchawkowy do złącza słuchawek.

Zestaw słuchawkowy jest sprzedawany z gumowymi słuchawkami o różnych 
rozmiarach. Wybierz te, które pasują Ci najlepiej.

Słuchawkę oznaczoną literą L należy włożyć do lewego ucha, a słuchawkę oznaczoną 
literą R — do prawego ucha.

Delikatnie umieść słuchawki w uszach i dopasuj je tak, aby dobrze przylegały.

Za pomocą klipsa możesz przymocować zestaw słuchawkowy do ubrania. Aby lepiej 
widzieć wyświetlacz, obróć klips.

Powiązywanie urządzenia

Powiązywanie i łączenie zestawu słuchawkowego
Możesz określić, które urządzenia mogą połączyć się z zestawem słuchawkowym.

Przed pierwszym użyciem zestawu słuchawkowego z kompatybilnym urządzeniem 
trzeba go z nim powiązać.

Ręczne powiązywanie zestawu słuchawkowego po raz pierwszy
1 Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest wyłączony.
2 Włącz kompatybilne urządzenie, a następnie włącz w nim funkcję Bluetooth.
3 Włącz zestaw słuchawkowy.
4 Ustaw w urządzeniu funkcję wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Szczegóły 

znajdziesz w podręczniku użytkownika swojego urządzenia.
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5 W urządzeniu wybierz odpowiedni zestaw słuchawkowy z listy wykrytych 
urządzeń.

6 W razie potrzeby wprowadź kod dostępu 0000.

Jeśli urządzenie nie może znaleźć zestawu słuchawkowego, upewnij się, że tryb 
powiązania jest włączony.

Włączanie trybu powiązania
1 Naciśnij równocześnie  oraz .
2 Naciśnij , a następnie wybierz Switch headset discoverable for pairing new 

devices.

Niektóre urządzenia trzeba połączyć ze sobą osobno po powiązaniu.

Powiązywanie i łączenie zestawu słuchawkowego przy użyciu NFC
Za pomocą funkcji NFC możesz łatwo powiązać i połączyć zestaw słuchawkowy z 
kompatybilnym urządzeniem. Jeśli urządzenie obsługuje funkcję NFC, włącz ją, a 
następnie zetknij obszar NFC zestawu słuchawkowego z obszarem NFC urządzenia. 
Zestaw słuchawkowy włączy się i automatycznie połączy z urządzeniem. Przy użyciu 
NFC można również rozłączyć zestaw słuchawkowy. Szczegóły na temat funkcji NFC 
znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia.

Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji NFC, zestaw słuchawkowy należy powiązać 
ręcznie.

Łączenie zestawu słuchawkowego z urządzeniem
Po włączeniu zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio używanym 
urządzeniem. Jeśli będzie ono niedostępne, zestaw słuchawkowy spróbuje połączyć 
się z następnym urządzeniem z listy urządzeń powiązanych.

Jeśli telefon nie obsługuje profilu A2DP do słuchania muzyki, zestaw słuchawkowy 
można osobno powiązać z odtwarzaczem muzyki, który obsługuje ten profil.

Na liście powiązanych urządzeń zestawu słuchawkowego może znajdować się 
maksymalnie 8 urządzeń. Zestaw słuchawkowy można jednocześnie połączyć z 
dwoma kompatybilnymi urządzeniami: jednym obsługującym profil HFP (zazwyczaj 
jest to telefon) i jednym obsługującym profil A2DP (zazwyczaj jest to odtwarzacz 
muzyki).

Ręczne łączenie słuchawki z ostatnio używanym połączeniem
Jeśli żadne inne urządzenie nie jest połączone, naciśnij , aby połączyć się z ostatnio 
używanym urządzeniem obsługującym profil HFP, lub naciśnij , aby połączyć się z 
ostatnio używanym urządzeniem obsługującym profil A2DP. Usłyszysz jeden krótki 
dźwięk.
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Przełącz urządzenia, aby zmienić źródło muzyki
Jeśli zestaw słuchawkowy jest podłączony do urządzenia obsługującego profile HFP 
oraz A2DP, naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby przełączyć inne urządzenie 
obsługujące profil A2DP.
Wiele telefonów obsługuje profile HFP oraz A2DP.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Podczas nawiązywania i odbierania połączeń trzymaj mikrofon blisko ust.

Nawiązywanie połączeń
Gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z kompatybilnym telefonem, nawiąż 
połączenie w sposób, w jaki robisz to zazwyczaj.

Odbieranie i kończenie połączeń
Naciśnij .

Odrzucanie połączenia
Dwukrotnie naciśnij .

Możesz ponownie wybrać ostatnio używany numer, jeśli telefon obsługuje te funkcje 
zestawu słuchawkowego.

Ponowne wybieranie ostatnio używanego numeru
Gdy żadne połączenie nie jest aktywne, dwukrotnie naciśnij .

Przełączanie połączeń między zestawem słuchawkowym i telefonem
Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy.

Muzyka

Odtwarzanie muzyki
Możesz słuchać swojej ulubionej muzyki w każdym miejscu.

Zestaw słuchawkowy należy powiązać i połączyć z telefonem, który obsługuje profil 
Bluetooth A2DP i ma funkcję odtwarzania muzyki, lub z kompatybilnym 
odtwarzaczem muzyki obsługującym ten profil.

Chroń słuch
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Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. 
Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.

Odtwarzanie utworu
Wybierz utwór z odtwarzacza muzyki i naciśnij .

Zatrzymywanie i wznawianie odtwarzania muzyki
Naciśnij .

Jeśli podczas słuchania muzyki odbierzesz lub nawiążesz połączenie, odtwarzanie 
zostanie wstrzymane.

Odtwarzanie następnego lub poprzedniego utworu
Naciśnij raz  lub dwukrotnie naciśnij .

Odtwarzanie bieżącego utworu od początku
Naciśnij .

Szybkie przewijanie odtwarzanego utworu
Naciśnij i przytrzymaj  lub .

Zmiana głośności i dostosowywanie niskich oraz wysokich tonów

Zmiana głośności
Użyj klawiszy głośności.
Jeśli ta opcja jest obsługiwana, możesz także zmieniać głośność w połączonym 
urządzeniu.

Dostosowywanie niskich i wysokich tonów
1 Naciśnij równocześnie  oraz , a następnie naciśnij  lub , aby przeglądać 

opcje ustawień.
2 Naciśnij , aby wybrać Adjust bass and treble, a następnie wybierz Bass boosting 

lub Treble boosting.

9



Radio

Słuchanie radia

Włączanie i wyłączanie radia
Użyj przełącznika radiowego.

Skanowanie w poszukiwaniu dostępnych stacji
Naciśnij i przytrzymaj  lub .

Ręczna zmiana częstotliwości
Naciśnij  lub .

Ustawienia

Zmiana języka
Urządzenie umożliwia wybranie języka.

1 Naciśnij równocześnie  oraz , a następnie naciśnij  lub , aby przeglądać 
opcje ustawień.

2 Naciśnij , aby wybrać opcję Change language, a następnie wybierz język.

Usuwanie powiązań
Listę powiązanych urządzeń można usunąć z zestawu słuchawkowego.

Naciśnij  oraz , a następnie wybierz Przywróć ustawienia fabryczne. Po usunięciu 
ustawień zostanie włączony tryb powiązania.

Rozwiązywanie problemów
Nie możesz połączyć zestawu słuchawkowego z kompatybilnym urządzeniem? 
Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest naładowany, włączony i powiązany z 
urządzeniem.

Zestaw słuchawkowy nie działa? Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej, a 
następnie podłącz zestaw słuchawkowy do ładowarki.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Wzmianka o bateriach i ładowarkach
Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować 
baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem.

Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-10 . Właściwy do użytku model 
ładowarki zależy od złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza są wyróżnione symbolami: E, X, AR, U, A, C, K, B lub N.
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Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu.

Czasy rozmów i stanu gotowości określone są tylko w przybliżeniu. Rzeczywisty czas zależy między innymi od ustawień 
urządzenia, używanych funkcji, stanu baterii oraz temperatury.

Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie 
podłączyć ponownie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do 
pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria 
nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają 
pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie 
działać.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie 
obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników 
na śmieci.

Ładowarka powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie 
niezatwierdzonych do użytku ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, 
a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia ładowarki należy zaprzestać 
jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych ładowarek. Ładowarki 
należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w 
zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

• Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać 
związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je 
do całkowitego wyschnięcia.

• Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego 
ruchomych części i podzespołów elektronicznych.

• Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności 
urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

• Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego 
wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

• Nie próbuj otwierać urządzenia.

• Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń 
radiowych.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może 
spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.

• Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

Recykling
Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. 
Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.
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Przekreślony symbol pojemnika na śmieci

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma 
przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w 
specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się 
tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ochrony środowiska można 
znaleźć w profilu produktu Eco na stronie www.nokia.com/ecoprofile.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt BH-221 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi 
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2012 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami 
towarowymi firmy Nokia Corporation.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie 
bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. 
Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym 
dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega 
licencji.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno 
wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w 
to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do 
określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo 
do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym 
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, 
wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.
Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do 
sprzedawcy produktów firmy Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające 
przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.
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http://www.nokia.com/ecoprofile
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
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