
Slu¹alka Nokia BH-217 
z vmesnikom Bluetooth
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SLOVEN©ÈINA
IZJAVA O SKLADNOSTI
NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta 
izdelek BH-217 skladen s kljuènimi 
zahtevami in drugimi ustreznimi doloèbami 
iz Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave 
o skladnosti najdete na spletnem naslovu 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Vse pravice pridr¾ane.
Nokia, Nokia Connecting People in logotip 
Nokia Original Accessories so blagovne 
znamke ali za¹èitene blagovne znamke 
dru¾be Nokia Corporation. Nokia tune je 
zvoèna znamka dru¾be Nokia Corporation. 
Druga omenjena imena izdelkov in podjetij 
utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska 
imena njihovih lastnikov.
Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno 
razmno¾evati, prena¹ati, distribuirati ali 
shranjevati v kakr¹ni koli obliki brez 
predhodnega pisnega dovoljenja dru¾be 
Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke 
ter si pridr¾uje pravico do sprememb in 
izbolj¹av vseh izdelkov, opisanih v tem 
dokumentu, brez predhodne najave.

Bluetooth is a registered trademark 
of Bluetooth SIG, Inc.
Pod nobenim pogojem Nokia ali njeni 
licencedajalci ne prevzemajo odgovornosti 
za kakr¹no koli izgubo podatkov ali dohodka 
ali kakr¹no koli posebno, nakljuèno, 
posledièno ali posredno ¹kodo, ki bi nastala 
na kakr¹en koli naèin, kolikor to dovoljuje 
veljavna zakonodaja.
Vsebina tega dokumenta je ponujena 
»tak¹na, kot je«. Razen za to, kar zahteva 
veljavna zakonodaja, ni za natanènost, 
zanesljivost ali vsebino tega dokumenta 
nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, 
vkljuèno s posrednimi jamstvi za prodajo in 
pripravnostjo za doloèen namen, vendar ne 
omejeno nanje. Nokia si pridr¾uje pravico do 
spremembe tega dokumenta ali njegovega 
umika kadar koli in brez predhodnega 
obvestila.
Izdelki v nekaterih regijah morda niso na 
voljo. Veè informacije dobite pri prodajalcu 
izdelkov Nokia. 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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Uvod
Slu¹alka Nokia BH-217 z vmesnikom 
Bluetooth vam omogoèa prostoroèno 
opravljanje klicev in odgovarjanje 
nanje prek zdru¾ljive mobilne naprave.
Preden uporabite slu¹alko, natanèno 
preberite ta priroènik za uporabo. 
Preberite tudi priroènik za uporabo 
naprave, ki jo boste povezali 
s slu¹alko.
Izdelek morda vsebuje majhne dele. 
Hranite jih nedosegljive otrokom.

Opozorilo: Prikljuèek 
priponke in avtomobilskega 
dr¾ala te naprave morda 

vsebuje majhno kolièino niklja. Èe ste 
obèutljivi na nikelj, lahko dalj¹i stik ko¾e 
s prikljuèkom povzroèi simptome.

Brez¾ièna tehnologija 
Bluetooth

Brez¾ièna tehnologija Bluetooth 
omogoèa povezovanje zdru¾ljivih 
naprav brez kablov. Ni potrebno, da 
sta slu¹alka in druga naprava v vidnem 
obmoèju, vendar sta lahko napravi 
medsebojno oddaljeni najveè 
10 metrov. Na povezavo lahko vplivajo 
ovire, kot so zidovi, ali delovanje 
drugih elektronskih naprav.
Slu¹alka je zdru¾ljiva s specifikacijo 
Bluetooth 2.1 + 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.
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Hitri zaèetek
Slu¹alka vsebuje naslednje sestavne 
dele, ki so prikazani na naslovnici: 
veèfunkcijsko tipko (1), u¹esno 
dr¾alo (2), luèko (3), vstavek za 
uho (4), mikrofon (5) in prikljuèek 
za polnilnik (6).
Preden uporabite slu¹alko, morate 
napolniti baterijo in seznaniti slu¹alko 
z zdru¾ljivo napravo.
Nekateri deli naprave so magnetni, zato 
lahko privlaèijo kovinske predmete. 
V bli¾ino naprave ne polagajte kreditnih 
kartic in drugih magnetnih medijev, 
ker se lahko na njih shranjeni podatki 
zbri¹ejo.

Polnjenje baterije
Preden napolnite baterijo, natanèno 
preberite “Informacije o bateriji in 
polnilniku”.
1. Polnilnik prikljuèite v elektrièno 

vtiènico.

2. Kabel polnilnika pove¾ite 
z ustreznim prikljuèkom.
Èe ¾elite polniti baterijo slu¹alke 
v priponki ali avtomobilskem 
dr¾alu, vstavite spodnji del slu¹alke 
v priponko ali avtomobilsko dr¾alo 
(12) in pove¾ite kabel polnilnika 
z ustreznim prikljuèkom na 
priponki ali dr¾alu (13).
Med polnjenjem sveti rdeèa luèka. 
Popolno polnjenje baterije lahko 
traja do 2 uri.

3. Ko se baterija povsem napolni, 
sveti zelena luèka. Iztaknite 
polnilnik najprej iz slu¹alke (ali 
iz priponke ali avtomobilskega 
dr¾ala), nato pa ¹e iz elektriène 
vtiènice.
Ko ¾elite izklopiti polnilnik, primite 
in potegnite vtiè, ne kabla.
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Popolnoma napolnjena baterija 
omogoèa do 5 ur pogovora. Ko je 
slu¹alka v priponki ali avtomobilskem 
dr¾alu, omogoèa popolnoma 
napolnjena baterija najveè 3 mesece 
pripravljenosti. Ko uporabljate 
slu¹alko brez priponke ali 
avtomobilskega dr¾ala, je èas 
pripravljenosti najveè 100 ur.
Èe ¾elite preveriti stopnjo 
napolnjenosti baterije, kadar slu¹alka 
ni povezana s polnilnikom, pritisnite 
veèfunkcijsko tipko, ko je slu¹alka 
povezana z mobilno napravo. Èe sveti 
zelena luèka, je baterija dovolj 
napolnjena. Èe sveti rumena luèka, 
boste morali morda kmalu napolniti 
baterijo. Èe sveti rdeèa luèka, 
napolnite baterijo.
Ko je baterija skoraj prazna, slu¹alka 
vsakih pet minut zapiska in rdeèa 
luèka utripa, èe so vklopljena glasovna 
obvestila, pa sli¹ite opozorilo. Èe so 
vklopljena glasovna obvestila, sli¹ite 

opozorilo tudi, ko je baterija 
popolnoma prazna.

Vklop slu¹alke
Odstranite slu¹alko iz priponke ali 
avtomobilskega dr¾ala. Èe slu¹alka 
ni v priponki ali dr¾alu, pritisnite 
veèfunkcijsko tipko. Medtem ko se 
slu¹alka posku¹a povezati z eno ali 
dvema napravama, s katerima je bila 
povezana nazadnje, slu¹alka zapiska 
in zelena luèka poèasi utripa.
Ko je slu¹alka povezana z vsaj eno 
napravo in je pripravljena za uporabo, 
modra luèka poèasi utripa. Èe se 
slu¹alka ni seznanila z napravo, 
samodejno preklopi v naèin 
seznanjanja.

Izklop slu¹alke
Polo¾ite slu¹alko v priponko ali 
avtomobilsko dr¾alo ali pridr¾ite 
veèfunkcijsko tipko za pribli¾no 
5 sekund. Slu¹alka zapiska in rdeèa 
luèka na kratko zasveti.
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Èe se slu¹alka v 30 minutah ne pove¾e 
z drugo napravo, se samodejno izklopi.

Seznanjanje in povezovanje 
slu¹alke

Preden lahko slu¹alko uporabljate, 
jo morate seznaniti in povezati 
z zdru¾ljivo napravo.
Slu¹alko lahko seznanite z najveè 
osmimi napravami, hkrati pa je lahko 
povezana z najveè dvema napravama.
Èe seznanjate ali povezujete slu¹alko 
z napravo:
1. Preverite, ali je mobilna naprava 

vklopljena, slu¹alka pa izklopljena.
2. Èe slu¹alka predhodno ni bila 

seznanjena z napravo, jo vklopite. 
Slu¹alka se preklopi v naèin za 
seznanjanje in modra luèka zaène 
hitro utripati.
Èe ste slu¹alko ¾e seznanili z drugo 
napravo, se preprièajte, da je 
izklopljena in ni v priponki ali 

avtomobilskem dr¾alu, ter pridr¾ite 
veèfunkcijsko tipko za pribli¾no 
5 sekund, da zaène modra luèka 
hitro utripati.

3. V pribli¾no treh minutah vkljuèite 
Bluetooth v napravi in jo nastavite 
na iskanje naprav Bluetooth. 
Podrobnej¹e informacije najdete 
v priroèniku za uporabo mobilne 
naprave.

4. Na seznamu najdenih naprav 
izberite slu¹alko.

5. Èe je treba, vnesite kodo 0000, da 
se slu¹alke seznanijo in pove¾ejo 
z napravo.
Pri nekaterih napravah je treba po 
seznanitvi posebej vzpostaviti 
povezavo.

Ko je slu¹alka povezana z vsaj eno 
napravo in je pripravljena za uporabo, 
modra luèka poèasi utripa.
Èe ¾elite slu¹alko roèno povezati 
z nazadnje uporabljeno napravo, 
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pridr¾ite veèfunkcijsko tipko za 
pribli¾no 2 sekundi (èe ni povezana 
nobena druga naprava), ali pa 
vzpostavite povezavo v meniju 
Bluetooth naprave.

Napravo morda lahko nastavite tako, 
da se bo slu¹alka z njo samodejno 
povezala. Èe ¾elite vkljuèiti to funkcijo 
v napravi Nokia, spremenite 
nastavitve seznanjene naprave 
v meniju Bluetooth.

Osnovna uporaba

Zamenjava èepka slu¹alke
Ob nakupu slu¹alke lahko dobite tudi 
èepke razliènih velikosti. Izberite 
èepek, ki se vam najbolj prilega in 
je za va¹e uho najbolj udoben.
Èe ¾elite zamenjati èepek, povlecite 
sedanji èepek s slu¹alke in nataknite 
novega (7).

No¹enje slu¹alke na u¹esu
Èe ¾elite slu¹alko uporabljati 
z dr¾alom, ga pritrdite na slu¹alko 
(11). Èe ¾elite odstraniti dr¾alo, ga 
previdno povlecite s slu¹alke.

Èepek lahko zavrtite, da ostane varno 
v u¹esu (8). Èe uporabljate slu¹alko na 
primer na desnem u¹esu, boste morali 
morda èepek zavrteti v desno, da se 
vam bo èim bolj prilegal. Èe nosite 
uhan, pazite, da se ne zatakne ob 
slu¹alko.
Èe ¾elite namestiti slu¹alko na uho, 
zataknite dr¾alo za uho (9), vstavek 
za uho pa ne¾no potisnite proti u¹esu. 
Obrnite slu¹alko proti ustom (10).
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Shranjevanje v priponki ali 
avtomobilskemu dr¾alu

Ko slu¹alke nimate v u¹esu, jo hranite 
v priponki ali avtomobilskemu dr¾alu. 
Ko je slu¹alka v priponki ali dr¾alu, je 
izklopljena. Ko slu¹alko odstranite iz 
priponke ali dr¾ala, se samodejno 
vklopi.
Potisnite slu¹alko (14), da jo namestite 
v priponko ali dr¾alo. Èe jo ¾elite 
odstraniti, jo potisnite ven.

Namestitev avtomobilskega dr¾ala
Ko name¹èate dr¾alo v avto, se 
preprièajte, da ne bo motil ali oviral 
krmilnega ali zavornega sistema ter 
ostalih sistemov, ki se uporabljajo pri 
delovanju vozila (na primer zraène 
blazine), oz. oviral va¹ega vidnega 
polja med vo¾njo. Preprièajte se tudi, 
da spro¾itev zraènih blazin ni ovirana 
ali po¹kodovana na kakr¹en koli naèin.

Avtomobilsko dr¾alo namestite tako, 
da z dr¾ala odstranite za¹èitno folijo 
in ga pritisnete ob ravno povr¹ino, 
tako da ostane trdno na mestu. Dr¾ala 
ne namestite na mesto, kjer lahko 
pridete v stik z njim v primeru nesreèe 
ali trèenja.

Uporaba avtomobilskega dr¾ala
Ko v avtu uporabljate slu¹alko 
z dr¾alom, upo¹tevajte vse lokalne 
zakone. Med vo¾njo imejte vedno 
proste roke. Misliti morate predvsem 
na varnost na cesti. Slu¹alko ali 
avtomobilsko dr¾alo med vo¾njo 
uporabljajte samo, èe je to varno.
Redno preverjajte ali je spodnji del 
avtomobilskega dr¾ala trdno pritrjen, 
¹e posebno, èe se temperatura zelo 
spreminja. Priporoèamo, da 
avtomobilskega dr¾ala ne 
izpostavljate neposredni sonèni 
svetlobi ali prekomerni vroèini.
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Nastavitev glasnosti
Slu¹alka samodejno nastavi glasnost 
glede na hrup v okolici. Èe ¾elite roèno 
nastaviti glasnost, uporabite tipki za 
glasnost na povezani napravi.
Izbrana stopnja glasnosti se shrani 
za napravo, ki je trenutno povezana 
s slu¹alko.

Klici
Za klic uporabite telefon na obièajen 
naèin, ko so slu¹alke povezane.
Kadar slu¹alka ni v priponki ali 
avtomobilskem dr¾alu, zadnjo klicano 
¹tevilko znova poklièete tako (èe va¹ 
telefon podpira to funkcijo za 
slu¹alke), da dvakrat pritisnete 
veèfunkcijsko tipko, ko ne poteka 
noben klic.
Kadar slu¹alka ni v priponki ali 
avtomobilskem dr¾alu, glasovno 
klicanje aktivirate tako (èe va¹a 
mobilna naprava podpira to funkcijo 

z uporabo slu¹alke), da pridr¾ite 
veèfunkcijsko tipko za pribli¾no 
2 sekundi, ko ne poteka noben klic. 
Potem nadaljujte, kot je opisano 
v priroèniku za uporabo mobilne 
naprave.
Èe ¾elite sprejeti klic, odstranite 
slu¹alko iz priponke ali avtomobilskega 
dr¾ala. Èe slu¹alka ni v priponki ali 
dr¾alu, pritisnite veèfunkcijsko tipko. 
Èe ¾elite zavrniti klic, dvakrat pritisnete 
veèfunkcijsko tipko ali polo¾ite slu¹alko 
v priponko ali avtomobilsko dr¾alo.
Èe ¾elite konèati klic, polo¾ite slu¹alko 
v priponko ali avtomobilsko dr¾alo ali 
pritisnete veèfunkcijsko tipko, ko 
slu¹alka ni v priponki ali dr¾alu.
Èe ¾elite klic preklopiti s slu¹alke 
v zdru¾ljivo povezano napravo, 
pridr¾ite veèfunkcijsko tipko za 
pribli¾no 2 sekundi.
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Povezovanje z dvema 
napravama

Slu¹alka je lahko povezana z dvema 
napravama hkrati.

Seznanjanje in povezovanje z dvema 
napravama
Èe ¾elite seznaniti slu¹alko z dvema 
napravama, vklopite slu¹alko, vkljuèite 
naèin za seznanjanje in jo seznanite 
s prvo napravo. Izklopite slu¹alko, 
vkljuèite naèin za seznanjanje in jo 
seznanite z drugo napravo.
Èe ¾elite povezati slu¹alko z obema 
napravama, jo izklopite in ponovno 
vklopite.

Opravljanje klicev
Èe se slu¹alka lahko pove¾e z dvema 
napravama hkrati in uporabite 
ponovno klicanje ali glasovno klicanje, 
bo klic potekal iz tiste naprave, ki ste 
jo zadnjo uporabili za klicanje, ko je 
bila slu¹alka povezana z njo.

Èe ¾elite sprejeti klic v eni povezani 
napravi in konèati trenutni klic 
v drugi, pritisnite veèfunkcijsko tipko.
Èe ¾elite sprejeti klic v eni povezani 
napravi in dati trenutni klic v drugi 
napravi na èakanje, pridr¾ite 
veèfunkcijsko tipko za pribli¾no 
2 sekundi.
Èe ¾elite konèati trenutni klic v eni 
povezani napravi in znova vklopiti klic, 
ki je na èakanju v drugi napravi, 
pritisnite veèfunkcijsko tipko.
Èe ¾elite preklopiti med trenutnim 
klicem v eni napravi in klicem, ki je 
na èakanju v drugi napravi, pridr¾ite 
veèfunkcijsko tipko za pribli¾no 
2 sekundi.

Vklop in izklop glasovnih 
obvestil

Preverite, ali je slu¹alka izklopljena in 
ni v priponki ali avtomobilskem dr¾alu. 
Pridr¾ite veèfunkcijsko tipko za 
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pribli¾no 5 sekund in znova pridr¾ite 
veèfunkcijsko tipko za pribli¾no 
2 sekundi.
Ko vklopite obvestila, zelena luèka 
enkrat utripne. Ko izklopite obvestila, 
rumena luèka enkrat utripne. V obeh 
primerih sli¹ite opozorilo.

Brisanje seznanitev
Èe ¾elite izbrisati seznanitve 
s slu¹alke, izklopite slu¹alko in 

pridr¾ite veèfunkcijsko tipko za 
pribli¾no 8 sekund. Slu¹alka zapiska 
dvakrat, rdeèa in zelena luèka pa 
izmenièno utripata.

Odpravljanje te¾av
Èe slu¹alke ne morete povezati 
z zdru¾ljivo napravo, preverite, ali je 
baterija v slu¹alki polna, slu¹alka pa 
vklopljena in seznanjena z napravo.

Informacije o bateriji in polnilniku
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. Naprava je namenjena 
uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3, 
AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 in DC-9. 
Natanèna oznaka modela polnilnika 
se lahko razlikuje glede na vrsto vtièa. 
Razlièica vtièa je doloèena z eno od 
naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K, ali B. 

Baterijo je mogoèe napolniti in sprazniti 
veè stokrat, postopoma pa se vendarle 
izrabi.

Èas pogovorov in èas pripravljenosti sta 
samo pribli¾na ocena. Na dejanski èas 
vplivajo na primer nastavitve naprave, 
uporabljene funkcije, stanje baterije in 
temperatura.

Èe baterije dolgo niste uporabljali, boste 
morda morali priklopiti polnilnik, ga 
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odklopiti in znova priklopiti, da se bo 
baterija zaèela polniti.

Èe je baterija popolnoma prazna, bo 
morda trajalo nekaj minut, preden bo 
zaèela svetiti luèka, ki oznaèuje 
polnjenje.

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

Baterijo vedno hranite na temperaturi 
med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke 
temperature zmanj¹ujejo zmogljivost in 
¾ivljenjsko dobo baterije. Èe je baterija 
v napravi vroèa ali hladna, naprava 
morda nekaj èasa ne bo delovala.

Ne meèite izrabljenih baterij v ogenj, 
saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite 
skladno z lokalnimi predpisi. Èe je 
mogoèe, jih reciklirajte. Ne odvrzite 
jih v smetnjak za hi¹ne odpadke.

Polnilnik uporabljajte samo v predvidene 
namene. Nepravilna uporaba ali uporaba 
neodobrenih polnilnikov lahko povzroèi 
po¾ar, eksplozijo ali drugo nevarnost in 
lahko iznièi garancijo ali mo¾nost 
menjave. Èe menite, da je polnilnik 
po¹kodovan, ga odnesite na servis, da ga 
pregledajo, preden ga spet uporabite. 
Nikoli ne uporabljajte po¹kodovanega 
polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo 
v zaprtih prostorih.
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Nega naprave
Z napravo, baterijo, polnilnikom in 
dodatno opremo ravnajte previdno. 
V nadaljevanju je nekaj predlogov, 
s katerimi lahko za¹èitite garancijo 
naprave.

• Poskrbite, da bo naprava vedno suha. 
Padavine, vlaga in vse tekoèine lahko 
vsebujejo mineralne primesi, ki 
povzroèajo korozijo elektronskih vezij. 
Èe se naprava zmoèi, poèakajte, da se 
naprava posu¹i.

• Naprave ne uporabljajte in je ne 
hranite v pra¹nem ali umazanem 
okolju. Gibljivi in elektronski deli se 
lahko po¹kodujejo.

• Naprave ne hranite pri visokih 
temperaturah. Visoke temperature 
lahko skraj¹ajo ¾ivljenjsko dobo 
naprave, po¹kodujejo baterijo in 
izkrivijo ali stopijo plastiène dele.

• Naprave ne hranite pri nizkih 
temperaturah. Ko se naprava 
segreje na obièajno temperaturo, 
se v notranjosti nabere vlaga, ki 
lahko po¹koduje elektronska vezja.

• Naprave ne posku¹ajte odpreti.

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

• Povr¹ino naprave èistite samo 
z mehko, èisto in suho krpo.

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

Recikliranje
Elektronske izdelke, baterije in embala¾o, 
ki jih ne potrebujete veè, odnesite na 
ustrezno zbirali¹èe. Tako boste prepreèili 
¹kodljive posledice nenadziranega 
odlaganja odpadkov in spodbudili 
recikliranje materialnih virov. Okoljske 
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informacije in navodila za recikliranje 
izdelkov Nokia najdete na spletnem 
mestu www.nokia.com/werecycle ali 
www.nokia.mobi/werecycle, èe 
uporabljate mobilno napravo.

Simbol preèrtanega smetnjaka 
na izdelku, bateriji, 
v dokumentaciji ali na ovojnini 
pomeni, da morajo biti 
neuporabni elektrièni in 

elektronski izdelki, baterije in 
akumulatorji zavr¾eni na posebno 
zbirali¹èe odpadkov. Ta zahteva velja 
v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite 
med navadne gospodinjske odpadke. 
Za veè informacij o okoljskih lastnostih 
naprave obi¹èite spletno mesto 
www.nokia.com/ecodeclaration.


