
Nokia Luna z brezžičnim polnjenjem (BH-220) - Priročnik za uporabo

1.0. Izdaja



Uvod

O slušalki
Slušalka Nokia Luna z vmesnikom Bluetooth omogoča prostoročno klicanje, tudi ko
hkrati uporabljate dva telefona. Odstranite slušalko iz držala in že jo lahko
uporabljate.

Površina izdelka ne vsebuje niklja.

Opozorilo:
Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Deli izdelka so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino izdelka
ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih
shranjeni podatki zbrišejo.

Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Prav tako preberite
priročnik za uporabo naprave, ki jo želite povezati z izdelkom.

O povezavi Bluetooth
S tehnologijo Bluetooth lahko vzpostavite brezžično povezavo z drugimi združljivimi
napravami, na primer mobilnimi telefoni.

Ni potrebno, da so naprave v neposrednem vidnem območju, vendar so lahko med
seboj oddaljene največ 10 metrov. Na povezavo lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali
delovanje drugih elektronskih naprav.
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Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.1 + EDR in podpira naslednje
profile: Profil slušalk (Headset Profile) 1.1 in prostoročni profil (Hands-Free Profile)
1.5 . O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

O standardu Qi
Qi je globalni standard, ki omogoča brezžično polnjenje vaše naprave. V napravo, ki
je združljiva s standardom Qi, ni treba priključiti nobenih kablov. Samo postavite jo
na površino za polnjenje.

Qi za delovanje uporablja magnetno indukcijo in je trenutno zasnovan za naprave, ki
uporabljajo 5-vatno napajanje ali manjše, npr. mobilne telefone. Polnilniki Qi in
naprave uporabljajo enako frekvenco, zato so združljivi vsi izdelki Qi, če se njihova
aktivna območja dotikajo, ne glede na proizvajalca ali znamko. Za več podrobnosti si
oglejte priročnika za uporabo obeh naprav.

Hitri začetek

Tipke in deli

1 Mikrofon
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2 Vstavek
3 Lučka za polnjenje
4 Držalo
5 Priključek za polnilnik
6 Območje za brezžično polnjenje
7 Lučka vmesnika Bluetooth
8 Večfunkcijska tipka
9 Območje NFC
10 Etui za nošenje

Polnjenje baterije
Preden uporabite slušalko, morate napolniti baterijo.

Opozorilo:
Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za ta model. Uporaba
kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.
Če uporabljate neodobrene polnilnike, lahko pride do požara, eksplozije ali druge
nevarnosti.

Brezžično polnjenje
1 Slušalko namestite v držalo.
2 Držalo postavite na ploščo za brezžično polnjenje.

Polnjenje s kabelskim polnilnikom
1 Slušalko namestite v držalo.
2 Kabel polnilnika povežite z ustreznim priključkom v držalu.

Ko rdeča lučka za polnjenje preneha svetiti, je baterija povsem napolnjena.

Popolnoma napolnjena baterija omogoča do 2 uri pogovora in do 35 ur časa
pripravljenosti. Ko je slušalka v držalu, je čas pripravljenosti do 2 meseca.

Ko je baterija skoraj prazna, slišite glasovno obvestilo. Poleg tega rdeča lučka utripa
in slušalka vsakih pet minut zapiska. Če ste izklopili glasovna obvestila, slušalka
zapiska vsakih 5 minut.

Preverjanje stopnje napolnjenosti baterije
Ko je slušalka vklopljena in povezana s telefonom, pritisnite večfunkcijsko tipko. Če
sveti zelena lučka, je baterija dovolj napolnjena. Če sveti rumena lučka, boste morali
morda kmalu napolniti baterijo. Če sveti rdeča lučka, napolnite baterijo.
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Vklop in izklop slušalke

Vklop
Pritisnite slušalko navzdol, da jo odstranite iz držala. Slušalka se vklopi in zelena lučka
enkrat utripne.
Slušalka se poveže s telefonom, s katerim je bila povezana nazadnje. Če slušalke še
niste seznanili s telefonom ali ste izbrisali seznanitve, se aktivira način za seznanjanje.

Izklop
Slušalko postavite v držalo in jo pritisnite navzdol, da se zaskoči. Slušalka se izklopi
in rdeča lučka enkrat utripne. Vsi aktivni klici in povezave so prekinjeni.

Če se slušalka ne poveže s telefonom v 30 minutah, se izklopi.

Nasvet: Ali držala nimate s sabo? Slušalko izklopite tako, da za pet sekund pridržite
večfunkcijsko tipko. Če želite vklopiti slušalko, pritisnite večfunkcijsko tipko.

Nošenje slušalke
Slušalki so priloženi čepki različnih velikosti. Izberite čepek za slušalko, ki se najbolje
prilega. Če želite zamenjati čepek, nežno povlecite sedanji čepek s slušalke in
nataknite novega.

Vstavek nežno potisnite v uho.

Ko slušalke ne uporabljate, jo hranite v držalu. Držalo lahko vstavite v torbico, ki jo
lahko s priročno priponko kam pritrdite.

Seznanjanje naprave

Seznanjanje in povezovanje slušalke s telefonom
Preden uporabo slušalke jo morate seznaniti in povezati z združljivim telefonom.

Slušalko lahko seznanite z osmimi telefoni, povežete pa jo lahko z največ dvema
telefonoma hkrati.

Pri nekaterih telefonih je treba po seznanitvi posebej vzpostaviti povezavo.

Ko je slušalka povezana s telefonom, lučka vmesnika Bluetooth počasi utripa.

Seznanjanje in povezovanje slušalke z NFC
S funkcijo NFC (Near Field Communication) lahko enostavno seznanite in povežete
slušalko z združljivim telefonom.
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Če združljiv telefon podpira NFC, aktivirajte funkcijo NFC, odstranite slušalko iz držala
in se z območjem NFC na telefonu dotaknite območja NFC na držalu. Slušalka se
samodejno poveže s telefonom.

S funkcijo NFC lahko tudi prekinete povezavo s slušalko. Podrobnejše informacije o
funkciji NFC najdete v priročniku za uporabo telefona.

Če telefon ne podpira funkcije NFC, ročno seznanite slušalko.

Ročno seznanjanje slušalke
1 Preverite, ali je slušalka izklopljena in združljiv telefon vklopljen.
2 Če slušalke še niste seznanili z napravo ali ste izbrisali seznanitve, vklopite

slušalko.
Če ste slušalko že seznanili z drugo napravo, odstranite slušalko iz držala, jo
izklopite ter za 5 sekund pridržite večfunkcijsko tipko.
Slušalka preklopi v način za seznanjanje in modra lučka začne hitro utripati. Sledite
glasovnim obvestilom.

3 V treh minutah vklopite Bluetooth v telefonu in zaženite iskanje naprav Bluetooth.
Podrobnejše informacije boste našli v priročniku za uporabo telefona.

4 Na seznamu najdenih naprav v telefonu izberite slušalko.
5 Če vas telefon pozove, vnesite geslo 0000.

Pri nekaterih napravah je treba po seznanitvi posebej vzpostaviti povezavo.

Seznanjanje in povezovanje slušalke z dvema telefonoma
Ko prvič uporabite slušalko, se samodejno seznani in poveže z vašim telefonom.
Slušalko lahko povežete tudi z drugim telefonom ter hkrati upravljate klice iz
zasebnega in službenega telefona.

1 Preverite, ali je funkcija Bluetooth aktivirana v obeh telefonih.
2 Slušalko izklopite tako, da za pet sekund pridržite večfunkcijsko tipko.
3 Za pet sekund pridržite večfunkcijsko tipko, da aktivirate način za seznanjanje,

nato pa seznanite slušalko z drugim telefonom.
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4 Slušalko izklopite in jo nato znova vklopite. Slušalka se poveže z obema
telefonoma.

Klicanje

Klicanje in sprejemanje klicev
Če želite vzpostavljati in sprejemati klice s slušalko, jo morate povezati s telefonom.

Klicanje
Nežno potisnite slušalko v uho in vzpostavite klic kot običajno.

Sprejem klica
Odstranite slušalko iz držala. Če imate slušalko v ušesu, pritisnite večfunkcijsko tipko.

Prekinitev klica
Potisnite slušalko v držalo ali pritisnite večfunkcijsko tipko.

Zavrnitev klica
Potisnite slušalko v držalo ali dvakrat pritisnite večfunkcijsko tipko.

Preklapljanje klica med slušalko in telefonom
Za dve sekundi pridržite večfunkcijsko tipko.

Zadnjo klicano številko lahko znova pokličete ali uporabite glasovno klicanje, če
telefon podpira uporabo teh funkcij s slušalko.

Ponovno klicanje zadnje klicane številke
Ko ne poteka noben klic, dvakrat pritisnite večfunkcijsko tipko.

Uporaba glasovnega klicanja
Ko ne poteka noben klic, za 2 sekundi pridržite večfunkcijsko tipko in sledite
navodilom v priročniku za uporabo telefona.

Opravljanje klicev z dveh telefonov
Če je slušalka povezana z dvema telefonoma, lahko upravljate klice iz obeh telefonov
hkrati.

Prekinitev trenutnega klica in sprejem klica v drugem telefonu
Pritisnite večfunkcijsko tipko.

Zadržanje trenutnega klica in sprejem klica v drugem telefonu
Za dve sekundi pridržite večfunkcijsko tipko.

7



Preklapljanje med aktivnimi in zadržanimi klici
Za dve sekundi pridržite večfunkcijsko tipko.

Prekinitev trenutnega klica in aktiviranje zadržanega klica
Pritisnite večfunkcijsko tipko.

Če pokličete znova ali uporabite glasovno klicanje, bo klic vzpostavljen v telefonu, v
katerem ste nazadnje uporabili slušalko za aktivni klic.

Nastavljanje glasnosti
V povezanem telefonu nastavite želeno glasnost. Izbrana glasnost se shrani kot
najnižja stopnja glasnosti za ta telefon. Slušalka si zapomni nastavljeno glasnost za
vsak povezan telefon.

Slušalka samodejno nastavi glasnost glede na stopnjo hrupa v ozadju.

Nastavitve

Deaktiviranje glasovnih obvestil
1 Slušalko izklopite tako, da za pet sekund pridržite večfunkcijsko tipko.
2 Za pet sekund pridržite večfunkcijsko tipko. Aktivira se način za seznanjanje in

modra lučka začne hitro utripati.
3 Za dve sekundi pridržite večfunkcijsko tipko. Slišite glasovno obvestilo, rumena

lučka pa enkrat utripne.

Aktiviranje glasovnih obvestil
1 Slušalko izklopite tako, da za pet sekund pridržite večfunkcijsko tipko.
2 Za pet sekund pridržite večfunkcijsko tipko. Aktivira se način za seznanjanje in

modra lučka začne hitro utripati.
3 Za dve sekundi pridržite večfunkcijsko tipko. Slišite glasovno obvestilo, zelena

lučka pa enkrat utripne.

Brisanje seznanitev
1 Slušalko izklopite tako, da za pet sekund pridržite večfunkcijsko tipko.
2 Za devet sekund pridržite večfunkcijsko tipko. Slušalka dvakrat zapiska in lučka

izmenično utripa rdeče in zeleno.
3 Ko se slušalka vklopi, se aktivira način za seznanjanje. Sledite glasovnim

obvestilom.
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Informacije o izdelku in varnostne informacije

Informacije o bateriji in polnilniku
Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave,
saj bi lahko napravo poškodovali.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-16, CA-190CD . Natančna oznaka modela polnilnika se lahko
razlikuje glede na vrsto vtiča.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi.

Čas pogovorov in čas pripravljenosti sta samo približna ocena. Na dejanski čas vplivajo na primer nastavitve naprave,
uporabljene funkcije, stanje baterije in temperatura.

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

Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se prikaže indikator za polnjenje.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene
na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne
uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15°C in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in
življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih
reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Polnilnik uporabljajte samo v namene, za katere je narejen. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih polnilnikov lahko
povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da je polnilnik
poškodovan, ga odnesite na servis, da ga pregledajo, preden ga spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega
polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Nega naprave
Z napravo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite
garancijo naprave.

• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo
korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu zmočite, počakajte, da se posuši.

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

• Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave,
poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.

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

• Naprave ne skušajte odpreti.

• Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

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

• Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
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Recikliranje
Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili
škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov.

Simbol prečrtanega smetnjaka

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne
električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v
Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskem
profilu izdelkov na strani www.nokia.com/ecoprofile.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek Nokia Luna skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami
Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity.

© 2011-2012 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke
družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena
njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez
predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in
izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

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

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost,
zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za
prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega
dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Družba Nokia ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali
dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to
dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Za podrobnosti se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Nokia.
Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA
ter drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

/1.0. Izdaja SL
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