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IZJAVA O SKLADNOSTI
Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek HS-58W 
ustreza zahtevam Direktive Sveta 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete 
na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
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neuporaben izdelek zavr¾en na posebno zbirali¹èe odpadkov. Teh izdelkov ne 
zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Veè lahko izveste v okoljski 
deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne dr¾ave na spletnem mestu 
www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Vse pravice pridr¾ane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmno¾evati, prena¹ati, distribuirati ali shranjevati 
v kakr¹ni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja dru¾be Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta za¹èiteni blagovni znamki dru¾be Nokia Corporation. 
Druga omenjenja imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska 
imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridr¾uje pravico do sprememb in izbolj¹av vseh 
izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakr¹no koli izgubo podatkov ali 
dohodka ali kakr¹no koli posebno, nakljuèno, posledièno ali posredno ¹kodo, ki bi nastala na 
kakr¹en koli naèin.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "tak¹na, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za 
natanènost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti 
posrednih, vkljuèno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za doloèen 
namen. Nokia si pridr¾uje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez 
predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki ponekod niso na voljo. Prosimo, preverite pri najbli¾jem prodajalcu izdelkov 
Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo 
opreme.

Izvozne omejitve
Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna 
zakonodaja in uredbe ZDA in drugih dr¾av. Protipravno odstopanje je prepovedano.
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1. Uvod

Slu¹alka Nokia BH-200 z vmesnikom Bluetooth vam omogoèa klicanje 
in sprejemanje klicev, ko ste na poti ali v pisarni. Pove¾ete jo lahko 
z zdru¾ljivim telefonom, ki podpira brez¾ièno tehnologijo Bluetooth.

Pred uporabo slu¹alke natanèno preberite ta priroènik za uporabo. 
Preberite tudi priroènik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni 
napotki za varnost in vzdr¾evanje. Slu¹alko hranite nedosegljivo 
otrokom.

■ Brez¾ièna tehnologija Bluetooth
Brez¾ièna tehnologija Bluetooth 
omogoèa povezovanje zdru¾ljivih 
naprav brez uporabe kablov. Za 
povezavo Bluetooth ni treba, da sta 
slu¹alka in telefon v vidnem polju, 
vendar pa sta lahko napravi druga od 
druge oddaljeni najveè 10 metrov. 
Bli¾je sta telefon in slu¹alka, bolj¹e je 
delovanje. Najbolj¹i domet delovanja 
je na sliki prikazan temno sivo. Na 
povezave lahko vplivajo razdalja in 
ovire (svetlo sivo obmoèje na sliki) ter 
delovanje drugih elektronskih naprav.

Slu¹alka je zdru¾ljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR ter podpira 
profil slu¹alk (Headset Profile) 1.1 in prostoroèni profil (Hands-Free 
Profile) 1.5. O zdru¾ljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih 
drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se 
pozanimajte pri pristojnih slu¾bah ali ponudniku storitev.

<10m
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2. Hitri zaèetek

■ Pregled
Slu¹alka vsebuje sestavne 
dele, prikazane na sliki:

• Tipka za glasnost (1)

• Tipka za sprejem/konec 
klica (2)

• Luèka (3)

• Prikljuèek za 
polnilnik (4)

• Tipka za vklop/izklop (5)

• Slu¹alka (6)

• Mikrofon (7)

Pred uporabo slu¹alke morate napolniti baterijo in slu¹alko seznaniti 
z zdru¾ljivim telefonom.

Deli naprave so magnetni, zato privlaèijo kovinske snovi. V bli¾ino slu¹alke ne 
polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih 
shranjeni podatki zbri¹ejo.

■ Polnilniki in baterije
Vedno preverite oznako modela polnilnika, preden ga uporabite s to slu¹alko. 
Slu¹alka je namenjena uporabi s polnilniki AC-3, AC-4 in DC-4.

Opozorilo: Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je dru¾ba 
Nokia odobrila prav za to dodatno opremo. Uporaba kak¹nih drugih 
vrst lahko iznièi garancijo in mo¾nost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpolo¾ljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s poobla¹èenim 
prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in 
potegnite vtikaè, ne kabla.

1
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■ Polnjenje baterije
Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoèe odstraniti, lahko pa se 
znova napolni. Baterije ne sku¹ajte odstraniti iz naprave, saj bi lahko 
napravo po¹kodovali.

1. Kabel polnilnika prikljuèite na slu¹alko.

2. Polnilnik prikljuèite v elektrièno vtiènico. 
Luèka med polnjenjem sveti rdeèe. Polnjenje 
se lahko zaène ¹ele èez nekaj èasa. Èe se 
polnjenje ne zaène, polnilnik odklopite, ga 
spet priklopite in poskusite znova. Popolno polnjenje baterije lahko 
traja do dve uri.

3. Ko se baterija povsem napolni, rdeèa luèka ugasne. Polnilnik najprej 
iztaknite iz elektriène vtiènice, potem pa ¹e iz slu¹alke.

Povsem napolnjena baterija omogoèa do 5 ur in 30 minut pogovora in 
do 150 ur pripravljenosti. Vendar se lahko èas pogovora in èas 
pripravljenosti razlikujeta med posameznimi mobilnimi telefoni in 
izdelki z brez¾ièno tehnologijo Bluetooth ter sta odvisna od nastavitev, 
naèina in okolja uporabe.

Ko je baterija ¾e skoraj prazna, slu¹alka zapiska, luèka pa zaène utripati 
rdeèe.

■ Vklop in izklop slu¹alke
Slu¹alko vklopite tako, da pridr¾ite tipko za vklop/izklop. Slu¹alka 
zapiska in luèka zaène hitro utripati zeleno. Ko je slu¹alka povezana 
s seznanjenim telefonom in pripravljena za uporabo, luèka poèasi utripa 
zeleno.

Slu¹alko izklopite tako, da pridr¾ite tipko za vklop/izklop. Slu¹alka 
zapiska in luèka na kratko zasveti rdeèe. 
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■ Seznanjanje slu¹alke z zdru¾ljivim telefonom
1. Vklopite telefon in slu¹alko.

2. V telefonu vkljuèite funkcijo Bluetooth in ga nastavite na iskanje 
naprav Bluetooth. Navodila preberite v priroèniku za uporabo 
telefona.

3. Na seznamu najdenih naprav izberite slu¹alko (Nokia BH-200).

4. Vpi¹ite geslo Bluetooth (0000), da se slu¹alka seznani in pove¾e 
s telefonom. Pri nekaterih telefonih je treba povezavo vzpostaviti 
posebej. Podrobnosti preberite v priroèniku za uporabo telefona. 
Slu¹alko je treba seznaniti s telefonom samo enkrat.

5. Èe je seznanjanje uspe¹no, slu¹alka zapiska, telefon pa na seznamu 
trenutno seznanjenih naprav Bluetooth prika¾e njeno ime.

Prekinitev povezave med slu¹alko in telefonom
Povezavo med slu¹alko in telefonom lahko prekinete (da bi na primer 
telefon povezali z drugo napravo Bluetooth) na naslednje naèine:

• Izklopite slu¹alko.

• Prekinite povezavo s slu¹alko v meniju Bluetooth v telefonu.

• Slu¹alko premaknite veè kot 10 m stran od telefona.

Pri prekinjanju povezave vam ni treba zbrisati seznanitve s telefonom.

Ponovna vzpostavitev povezave med seznanjeno 
slu¹alko in telefonom
Povezavo lahko znova vzpostavite tako, da vklopite slu¹alko in povezavo 
vzpostavite v meniju Bluetooth v telefonu ali pridr¾ite tipko za sprejem/
konec klica na slu¹alki.

Telefon lahko nastavite tako, da se samodejno pove¾e s slu¹alko, kadar je 
vklopljena. Pri telefonih znamke Nokia morate za to spremeniti 
nastavitve seznanjenih naprav v meniju Bluetooth.
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■ Odpravljanje te¾av
Èe ni mogoèe vzpostaviti povezave med slu¹alko in telefonom, storite 
naslednje:

• Poskrbite, da bo baterija v slu¹alki polna, slu¹alka pa vklopljena ter 
seznanjena in povezana s telefonom.

• Poskrbite, da bo v telefonu vkljuèena funkcija Bluetooth.

• Slu¹alka ne sme biti oddaljena veè kot 10 metrov od telefona, med 
njima pa naj ne bo ovir, na primer zidov ali drugih elektronskih 
naprav.

• Èe slu¹alka neha delovati, èeprav je baterija v njej polna, jo prikljuèite 
na polnilnik in ponastavite s kratkim pritiskom tipke za vklop/izklop 
in sredine tipke za glasnost. S ponastavitvijo ne zbri¹ete svojih 
nastavitev (na primer za seznanjanje).
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3. Osnovna uporaba

■ No¹enje slu¹alke na u¹esu
Slu¹alko zataknite za uho in jo potisnite 
navzdol, kakor je prikazano. Premaknite jo 
tako, da bo udobno name¹èena in obrnjena 
proti ustom.

■ Upravljanje klicev
Ko je slu¹alka povezana s telefonom, lahko telefon uporabljate kot 
obièajno.

Èe va¹ telefon podpira ponovno izbiranje s to napravo, dvakrat na kratko 
pritisnite tipko za sprejem/konec klica, ko ne poteka noben klic.

Èe telefon podpira glasovno klicanje s to napravo, pridr¾ite tipko za 
sprejem/konec klica, ko ne poteka noben klic, in nadaljujte po navodilih 
v priroèniku za telefon.

Klic sprejmete tako, da pritisnete tipko za sprejem/konec klica ali 
uporabite tipke telefona. Èe je vkljuèena funkcija za samodejni sprejem 
klicev, telefon enkrat zazvoni in nato samodejno sprejme klic.

Èe ¾elite zavrniti dohodni klic, dvakrat na kratko pritisnite tipko za 
sprejem/konec klica.

Klic konèate tako, da pritisnete tipko za sprejem/konec klica ali 
uporabite tipke telefona.

■ Nastavljanje glasnosti slu¹alke
Pritisnite tipko za glasnost navzgor, da poveèate glasnost, ali navzdol, 
da jo zmanj¹ate. Glasnost hitro spremenite tako, da tipko pridr¾ite 
v ustrezni smeri.
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■ Vklop ali izklop mikrofona
Èe ¾elite med klicem izklopiti ali vklopiti mikrofon, na kratko pritisnite 
sredino tipke za glasnost. Predvaja se dolg ton in slu¹alka piska v rednih 
presledkih, dokler mikrofona spet ne vklopite.

■ Preklapljanje klica med telefonom in slu¹alko
Èe ¾elite klic preklopiti s slu¹alke na zdru¾ljiv telefon ali obratno, 
pridr¾ite tipko za sprejem/konec klica ali uporabite ustrezno funkcijo 
v telefonu.

■ Uporaba slu¹alke z veè telefoni
Slu¹alka je lahko seznanjena z osmimi telefoni, povezana pa je lahko 
samo z enim naenkrat.

Prvi telefon, s katerim je bila seznanjena, je privzeti telefon. Èe je 
slu¹alka ob vklopu v bli¾ini (10 metrov ali manj) veè seznanjenih 
telefonov, se sku¹a povezati s privzetim.

Èe povezava s privzetim telefonom ni mogoèa, se sku¹a povezati 
z nazadnje uporabljenim. Èe tudi povezava s tem telefonom ni mogoèa, 
jo lahko pove¾ete z enim od preostalih ¹estih seznanjenih. Navodila za 
povezovanje lahko preberete v priroèniku za uporabo telefona.

■ Brisanje nastavitev
Èe ¾elite zbrisati vse nastavitve slu¹alke (na primer seznam seznanjenih 
naprav), za 10 sekund hkrati pridr¾ite tipko za vklop/izklop in tipko za 
poveèanje glasnosti. Ko se nastavitve zbri¹ejo, slu¹alka dvakrat zapiska, 
luèka pa nekaj sekund izmenoma sveti v razliènih barvah.
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4. Informacije o bateriji

Va¹o napravo napaja baterija, ki jo je mogoèe polniti. Nova baterija bo dosegla 
svojo polno zmogljivost ¹ele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in 
praznjenju. Baterijo je mogoèe napolniti in sprazniti veè stokrat, postopoma pa se 
vendarle izrabi. Baterijo polnite samo s polnilniki, ki jih je za uporabo s to napravo 
odobrila dru¾ba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz elektriène vtiènice in naprave. 
Povsem polne baterije ne pu¹èajte prikljuèene na polnilnik, saj lahko èezmerno 
polnjenje skraj¹a ¾ivljenjsko dobo baterij. Èe povsem napolnjene baterije ne 
uporabljate, se èez nekaj èasa sprazni sama od sebe.

Nikoli ne uporabljajte po¹kodovanih polnilnikov.

Èe napravo pu¹èate na vroèini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti 
ali pozimi, se zmanj¹ata njena zmogljivost in ¾ivljenjska doba. Baterijo vedno 
hranite pri temperaturah med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Èe je baterija v 
napravi vroèa ali hladna, naprava morda nekaj èasa ne bo delovala, tudi èe je 
baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod 
ledi¹èem.

Ne meèite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, 
èe so po¹kodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Èe je mogoèe, 
jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hi¹ne odpadke.
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Nega in vzdr¾evanje

Va¹a naprava je vrhunski izdelek tako glede zasnove kot izdelave, zato je treba 
z njo ravnati skrbno. Z upo¹tevanjem spodnjih predlogov boste la¾je ohranili 
garancijo svoje naprave.

• Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.

• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekoèine lahko 
vsebujejo mineralne primesi, ki povzroèajo korozijo elektronskih vezij. 
Èe napravo kljub vsemu nehote zmoèite, jo morate povsem posu¹iti.

• Ne uporabljajte in ne hranite naprave v pra¹nem ali umazanem okolju. 
Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko po¹kodujejo.

• Naprave ne hranite na vroèini. Visoke temperature lahko skraj¹ajo ¾ivljenjsko 
dobo elektronskih naprav, po¹kodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste 
plastike.

• Ne hranite naprave na mrazu. Ko se nato segreje na obièajno temperaturo, 
se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko po¹koduje elektronska vezja.

• Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko po¹koduje 
notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.

• Za èi¹èenje ne uporabljajte kemikalij, èistil ali moènih detergentov.

• Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreèi pravilno 
delovanje.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike 
ali opremo. Èe katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na popravilo 
v najbli¾ji poobla¹èeni servis.


