
„NOKIA BLUETOOTH laisvų rankų įranga BH-218“ vartotojo vadovas

1.0. leidimas



Apie jūsų ausinę-mikrofoną

Naudodami „Bluetooth“ ryšiu veikiančią „Nokia“ monofoninę ausinę-mikrofoną
BH‑218, galite paprasčiau valdyti skambučius. Jei norite atsiliepti, tiesiog paimkite
ausinę ir kalbėkite. Ausinė-mikrofonas automatiškai įsijungia, prisijungia prie telefono
ir atsiliepia.

Šio gaminio paviršiuje nėra nikelio.

Perspėjimas:
Šiame gaminyje gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

Gaminio dalys yra magnetinės. Gaminys gali pritraukti metalinius daiktus. Arti gaminio
nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma
informacija gali būti ištrinta.

Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Taip pat
perskaitykite prietaiso, kurį prijungiate prie gaminio, vartotojo vadovą.

Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.nokia.com/support.

Klavišai ir dalys

1 Ausinės laikiklis su indikatoriaus lempute
2 Mikrofonas
3 Garso išjungiklis 
4 Ausinis priedas
5 Segtukas
6 Daugiafunkcis klavišas 
7 Kroviklio jungtis
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Apie „Bluetooth“ ryšį

Naudodami „Bluetooth“ technologiją galite sukurti belaidį ryšį su kitais suderinamais
prietaisais, pvz., mobiliaisiais telefonais.

Prietaisai gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau jie neturėtų būti nutolę
daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Ryšiui gali turėti įtakos kliūtys, pvz., sienos ar
kiti elektroniniai prietaisai.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.1 + EDR “,
aprėpiančia šiuos profilius: „headset profile (1.1)“, „handsfree profile (1.5)“ . Apie kitų
prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Baterijos įkrovimas

Prieš naudodami ausinę-mikrofoną turite įkrauti bateriją.

Perspėjimas:
Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus kroviklius. Naudodami
kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali
būti pavojinga. Naudojant neaprobuotus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti
pavojai.

1 Įkiškite kroviklį į elektros lizdą.
2 Prijunkite kroviklio kabelį prie ausinės-mikrofono kroviklio jungties. Visiškai

įsikrovus baterijai, raudona indikatoriaus lemputė pradeda degti žaliai.
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3 Atjunkite kroviklį nuo ausinės-mikrofono, tada ištraukite jį iš elektros lizdo.

Kai atjungiate kroviklį, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Visiškai įkrautos baterijos energijos pakanka maždaug 8 val. kalbant ir maždaug 150
val. veikiant laukimo režimu. Jei ausinę laikysite laikiklyje, veikimo laikas laukimo
režimu bus iki 3 mėnesiai.

Jei senka baterija, ausinė-mikrofonas pypteli kas 5 minutes ir blyksi raudona
indikatoriaus lemputė. Jei įjungti balso pranešimai, taip pranešama apie baterijos
įkrovos lygį. Kai baterija kraunama dega raudona indikatoriaus lemputė.

Baterijos įkrovos tikrinimas
Įsitikinkite, kad ausinė-mikrofonas įjungtas, tada paspauskite . Žalia lemputė rodo,
kad energijos pakanka. Įsižiebusi geltona lemputė reikš, kad netrukus bateriją reikės
įkrauti. Raudona indikatoriaus lemputė reiškia, kad bateriją būtina įkrauti.

Ausinės-mikrofono įjungimas ir išjungimas

Įjungimas
Nuimkite ausinę nuo laikiklio. Ausinė-mikrofonas pypteli ir sublyksi žalia indikatoriaus
lemputė.

Jei ausinės-mikrofono niekada neporavote su telefonu arba ištrynėte poras,
įjungiamas poravimo režimas. Ausinės-mikrofono poravimas ir prijungimas prie
telefono per 3 minutes

Jei poravote ausinę-mikrofoną anksčiau, jis prisijungia prie vėliausiai naudoto
telefono. Jei ausinė-mikrofonas to telefono neranda, bando rasti kitą suporuotų
prietaisų sąraše esantį telefoną. Jei ausinė-mikrofonas neprijungiama prie telefono
per 30 minučių, ji išsijungia.

Išjungimas
Vėl įstatykite ausinę į laikiklį. Ausinė-mikrofonas pypteli ir vieną kartą sublyksi
raudona indikatoriaus lemputė. Baigiami visi skambučiai.

Ausinės-mikrofono poravimas ir prijungimas prie telefono

Prieš pradėdami naudoti ausinę-mikrofoną, turite nustatyti ryšio porą ir prijungti prie
suderinamo telefono.

1 Įsitikinkite, kad ausinė-mikrofonas išjungtas, o suderinamas telefonas – įjungtas.
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2 Jei ausinės-mikrofono niekada neporavote su prietaisu arba ištrynėte
suporavimus, įjunkite ausinę-mikrofoną.
Jei ausinę-mikrofoną anksčiau suporavote su kitu prietaisu, 5 sekundes
palaikykite nuspaudę .
Įjungiamas poravimo režimas ir ima dažnai blyksėti mėlyna indikatoriaus lemputė.

3 Per 3 minutes įjunkite „Bluetooth“ ryšį savo telefone ir nustatykite, kad jis ieškotų
prietaisų su įjungta „Bluetooth“ funkcija. Daugiau informacijos ieškokite telefono
vartotojo vadove.

4 Savo telefone iš rastų prietaisų sąrašo pasirinkite ausinę-mikrofoną.
5 Paraginti, įveskite kodą 0000.

Kai ausinė-mikrofonas yra prijungta prie telefono, lėtai blyksi „Bluetooth“
indikatoriaus lemputė.

Galite nustatyti iki 8 ausinės-mikrofono ir telefonų porų, tačiau vienu metu galite
jungtis prie 2 telefonų.

Naudojantis kai kuriais telefonais, po suporavimo gali reikėti užmegzti ryšį atskirai.

Patarimas: Negalite prijungti ausinės-mikrofono prie suderinamo telefono?
Įsitikinkite, kad ausinė-mikrofonas įkrautas, įjungtas ir suporuotas su telefonu.

Laisvų rankų įrangos nešiojimas

Jei norite naudoti ausinę-mikrofoną, ištraukite ausinę iš laikiklio ir švelniai įsikiškite į
ausį. Ausinė-mikrofonas įsijungia automatiškai.

Kai nenaudojate ausinės-mikrofono, ausinę laikykite laikiklyje. Tvirtai įspauskite
ausinę į laikiklį, kad ji gerai laikytųsi. Ausinė-mikrofonas išsijungia automatiškai.
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Patarimas: Ausinę-mikrofoną visada laikykite pasiekiamoje vietoje – prisekite jį prie
kišenės, kaip rašiklį.

Ausinės-mikrofono pakuotėje yra įvairaus dydžio klausomosios angos užmovų.
Pasirinkite geriausiai ausiai tinkančią ir patogiausią užmovą.

Klausomosios angos užmovos keitimas
Nuimkite klausomosios angos užmovą nuo ausinės ir užmaukite naują.

Garsio keitimas

Nustatykite garsumą telefone. Šis garsumas naudojamas kaip minimalus lygis – jei
aplinkos triukšmo lygis toje vietoje, kurioje esate, padidėja arba sumažėja, ausinės-
mikrofono garsumas keičiamas taip, kad jį kompensuotų.

Skambinimas ir atsiliepimas

Jei norite paskambinti naudodami ausinę-mikrofoną, turite prijungti jį prie savo
telefono.

Skambinimas
Skambinkite įprastu būdu.

Atsiliepimas
Nuimkite ausinę nuo laikiklio.

Patarimas: Jei ausinė ne laikiklyje, paspauskite .

Skambučio baigimas
Įstatykite ausinę į laikiklį.

Patarimas: Jei norite baigti skambutį, taip pat galite paspausti .

Skambučio atmetimas
Dukart paspauskite  arba ausinę vėl įstatykite į laikiklį.

Pokalbio perjungimas iš ausinės-mikrofono į telefoną
2 sekundes palaikykite nuspaudę .

Mikrofono išjungimas ir įjungimas
Paslinkite . Kai rodoma raudona spalva, mikrofono garsas yra išjungtas.
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Kai neskambinate, o ausinė yra ne laikiklyje, galite perrinkti paskutinį naudotą numerį
arba rinkti numerį balsu, jeigu jūsų telefonas palaiko šias funkcijas naudojant ausinę-
mikrofoną.

Paskutinio naudoto numerio perrinkimas
Dukart paspauskite .

Rinkimo balsu naudojimas
Palaikykite 2 sekundes nuspaudę , tada vykdykite savo telefono vartotojo vadovo
instrukcijas.

Ausinės-mikrofono poravimas su dviem prietaisais ir prijungimas

Suporavę ir prijungę ausinę-mikrofoną prie vieno telefono, ausinę-mikrofoną galite
prijungti prie kito telefono ir vienu metu valdyti skambučius iš, pavyzdžiui, asmeninio
ir darbo telefono.

1 Įsitikinkite, kad abiejuose telefonuose įjungta „Bluetooth“ funkcija.
2 Jei norite išjungti ausinę-mikrofoną, 5 sekundes palaikykite nuspaudę .
3 Jei norite įjungti poravimo režimą, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite

nuspaudę , tada suporuokite ausinę-mikrofoną su antruoju telefonu.
4 Išjunkite ir vėl įjunkite ausinę-mikrofoną. Ausinė-mikrofonas prisijungs prie abiejų

telefonų.

Skambučių valdymas iš dviejų telefonų

Jei jūsų prietaisas prijungtas prie dviejų telefonų, galite vienu metu valdyti abiejų
prietaisų skambučius.
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Esamo skambučio tęsimas ir skambučio į kitą telefoną atmetimas
Dukart paspauskite .

Esamo skambučio baigimas ir atsiliepimas į skambutį kitu telefonu
Paspauskite .

Esamo skambučio užlaikymas, baigimas ir atsiliepimas į skambutį kitu telefonu
2 sekundes palaikykite nuspaudę .

Aktyvaus ir užlaikytojo skambučio perjungimas
2 sekundes palaikykite nuspaudę .

Esamo skambučio baigimas ir grįžimas prie užlaikytojo skambučio
Paspauskite .

Jei perrenkate arba renkate numerį balsu, skambinama telefonu, kuriuo paskutinį
kartą skambinote naudodami ausinę-mikrofoną.

Balso pranešimų įjungimas ir išjungimas

Balso pranešimais pateikiami atsiliepimai ir nurodymai balsu, pavyzdžiui, poruojant
prietaisą.

1 Įsitikinkite, kad ausinė-mikrofonas įjungtas ir prijungtas prie telefono.
2 9 sekundes palaikykite nuspaudę . Išgirsite balso pranešimą.

Kai išjungiate balso pranešimus, vieną kartą sublyksi geltona indikatoriaus lemputė.
Kai įjungiate balso pranešimus, vieną kartą sublyksi žalia indikatoriaus lemputė.

Suporavimų ištrynimas

1 Jei norite išjungti ausinę-mikrofoną, 5 sekundes palaikykite nuspaudę .
2 8 sekundes palaikykite nuspaudę . Ausinė-mikrofonas pypteli du kartus ir

pakaitom įsižiebia raudona ir žalia indikatoriaus lemputė.
3 Kai ausinė-mikrofonas įsijungia, automatiškai įjungiamas suporavimo režimas.

Gaminio ir saugos informacija

Informacija apie baterijas ir kroviklius
Šiame prietaise yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso – galite
sugadinti jį.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 ir DC-9 . Tikslus kroviklio modelio
numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, X, AR, U, A, C, K arba B.
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Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės.

Pokalbių ir veikimo laukimo režimu trukmės yra apytikslės. Tikroji trukmė priklauso nuo prietaiso parametrų, naudojamų
funkcijų, baterijos būsenos ir temperatūros.

Jei baterija nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti kroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta
krauti.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos
prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta
nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina
jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms
tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo
arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti
į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Prietaiso priežiūra
Atsargiai elkitės su prietaisu, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

• Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia
elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, leiskite jam išdžiūti.

• Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.

• Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti
bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.

• Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis
drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.

• Nebandykite atidaryti prietaiso.

• Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.

• Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir
judančias dalis.

• Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.

Perdirbimas
Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą.
Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad
visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų
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šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės
informacijos apie aplinkosaugą ieškokite produkto ekologiniame profilyje svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys BH-218 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB
reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/
global/declaration .

© 2012 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Nokia Original Accessories“ logotipas yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.

Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio
raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia” pasilieka teisę be išankstinio
įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo,
patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės
panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu
ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų
ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios
priežastys būtų juos sukėlusios.

Galimybė naudoti tam tikrus produktus įvairiuose regionuose gali skirtis. Pasiteiraukite savo „Nokia“ pardavėjo. Šiame
prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių
įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

/1.0. leidimas LT
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