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Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel 
járhat, vagy törvénysértő lehet. További információt a részletes felhasználói 
útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI
Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, 
interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, 
illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási 
területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden 
utasítást.

AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK
Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott 
akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne 
csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

ÓVJUK HALLÁSUNKAT
Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk 
hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, 
ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhöz tesszük.
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Bevezetés

A fülhallgató ismertetése
A Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől készülékben a magas 
szintű hangminőség könnyű használhatósággal párosul. A hívásokat kezünk 
használata nélkül kezelhetjük, és így kedvenc zeneszámainkat is lejátszhatjuk. 
Egyszerűen csak nyissuk ki a fülhallgatót, tegyük a fülünkbe, és máris készen állunk 
a használatra.

A hangminőség még zajos környezetben sem lesz gyengébb – az aktív zajszűrés 
funkció (ANC) csökkenti a nemkívánatos háttérzajt.

A készülék felülete nikkelmentes.

Figyelmeztetés:
A készülék apró alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült 
tárgyakat. Ne tegyünk bankkártyát vagy egyéb mágneses elven működő 
adathordozót a készülék közelébe, mert az azon tárolt adatok törlődhetnek.

A készülék használata előtt tanulmányozzuk a jelen útmutatót. A készülékhez 
csatlakoztatott eszközök felhasználói útmutatóját is tekintsük meg.

Figyelmeztetés:
A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne 
használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Járművezetés közben tilos használni a 
mobiltelefont és annak egyes funkcióit. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon 
kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a 
legfontosabb szempont.

További ismertetés és terméktámogatás: www.nokia.com/support.

A Bluetooth funkció
A Bluetooth funkció használatával vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más 
kompatibilis eszközökkel, például mobiltelefonnal.

A készülékeknek nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága 
nem lehet 10 méternél (33 lábnál) nagyobb. A kapcsolat minőségét a különböző 
akadályok, például falak vagy más elektronikus eszközök károsan befolyásolhatják.
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A készülék megfelel a Bluetooth-specifikációnak 3.0 , és a következő profilokat 
támogatja: A2DP (1.2), HFP (1.6), HSP (1.2) és AVRCP (1.4) . Az egyéb eszközök 
gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Kompatibilitás
Fülhallgatónkat valamennyi készüléktípussal használhatjuk, de nem minden készülék 
támogatja az összes funkciót vagy kapcsolattípust.

Vezeték nélküli 
(Bluetooth-) 
kapcsolat

Vezetékes kapcsolat

Kompatibilis 
telefonok

Egyéb készülékek 
3,5 mm-es 
audiocsatlakozóval

Zene lejátszása Igen Igen Igen

Kihangosító 
használata

Igen Igen Nem

Médiavezérlők Igen Igen Nem

Hangerő-
szabályozók

Igen Igen Nem
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A Nokia Symbian, a Nokia S40 és a Nokia N9 telefon csak vezeték nélküli kapcsolatot 
tudnak használni.

A fülhallgató gombjai a Control Talk®-technológiával működnek.

Kezdő lépések

A készülék gombjai és részei

1 Ugrás előre gomb 
2 Többfunkciós gomb 
3 Ugrás vissza gomb 
4 NFC-terület
5 Az akkumulátor jelzőfénye
6 A töltő csatlakozóaljzata
7 Mikrofon
8 A kábel csatlakozóaljzata (3,5 mm)
9 Hangerő gombok
10 Bluetooth gomb 

Az akkumulátor töltése
A fülhallgató használata előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

A töltő kihúzásakor a hálózati kábelt mindig a dugasznál és ne a kábelnél fogva húzzuk 
ki a csatlakozóból.

1 Ha a fülhallgatónkat fel kell tölteni, tegyük a következőt:
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2 Ha az akkumulátor feltöltődött, és a sárga jelzőfény zöldre vált, tegyük a 
következőt:

Tipp: A fülhallgatót egy kompatibilis USB-kábellel hozzá csatlakoztatott 
számítógépről is tölthetjük.

Vezeték nélküli kapcsolat esetén a teljesen feltöltött akkumulátor akár 24 óra 
beszélgetési vagy 24 óra zenelejátszási időt, és akár 7 nap készenléti időt biztosít.
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Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató ismétlődő hangutasítást vagy 
sípoló hangjelzést ad, és a sárga jelzőfény villogni kezd.

Az akkumulátor lemerülése után a vezetékes kapcsolatot továbbra is használhatjuk, 
de csak az aktív zajszűrés funkció nélkül.

Tipp: A fülhallgató be- és kikapcsolásakor az akkumulátor jelzőfénye kijelzi az 
akkumulátor töltöttségi szintjét. A megfelelő feltöltöttséget zöld fény jelzi. Ha a fény 
sárga, akkor nemsokára fel kell tölteni az akkumulátort. Ha a jelzőfény piros, akkor 
töltsük fel az akkumulátort.

A fülhallgató bekapcsolása
Nincs bekapcsológomb – egyszerűen csak nyissuk ki a fülhallgatót, és az 
automatikusan bekapcsolódik.

Amikor az akkumulátor töltése megkezdődik, a fülhallgató sípoló hangjelzést ad és 
az akkumulátor jelzőfénye egyszer felvillan. A fülhallgató automatikusan csatlakozik 
a legutóbb párosított készülékhez. Ha a fülhallgatót még soha nem párosítottuk 
semmilyen készülékkel, vagy ha töröltük a párosításokat, akkor a fülhallgató 
párosítás módba vált.

A fülhallgató kikapcsolása
Csukjuk össze a fülhallgatót. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és az akkumulátor 
jelzőfénye egyszer felvillan. Az összes kapcsolat bezáródik.
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Ha a fülhallgatót 10 percen belül nem csatlakoztatjuk egy készülékhez, 
automatikusan készenlét módba kapcsol. Az aktiváláshoz kapcsoljuk ki, majd ismét 
kapcsoljuk be a fülhallgatót.

A fülhallgató viselése
Állítsuk be a fejpántot a megfelelő méretre.

Tegyük a bal fülünk fölé az L betűvel megjelölt hangszórót, a jobb fülünk fölé pedig 
az R betűvel megjelölt füldugót.

Amikor felvesszük a fülhallgatót, a hangszóró távolságérzékelői automatikusan 
bekapcsolják az aktív zajszűrés (ANC) funkciót.

Ha a fülhallgatót körülbelül 10 percig nem viseljük, akkor kikapcsol az aktív zajszűrés 
funkció, és a fülhallgatón energiatakarékossági okból bekapcsolódik a némítás. Ha a 
fülhallgatót újra használni szeretnénk, egyszerűen csak tegyük fel a fejünkre.

Párosítás és csatlakoztatás egy készülékhez

A vezeték nélküli párosítás és csatlakoztatás ismertetése
Használat előtt a fülhallgatónkat párosítani kell egy kompatibilis készülékkel, majd 
csatlakoztatni kell ahhoz.
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A fülhallgatót nyolc eszközzel párosíthatjuk.

Tipp: Egyidejűleg még két készüléket is csatlakoztathatunk, például 
számítógépünket és telefonunkat. Első lépésben kapcsoljuk be a több kapcsolat 
funkciót.

Egyes készülékeknél a párosítás után külön kell létrehozni a csatlakozást.

A fülhallgató a bekapcsolásakor automatikusan csatlakozik ahhoz a készülékhez, 
amellyel legutóbb használtuk. Ha a legutóbb csatlakoztatott készülék nem található, 
akkor a fülhallgató a párosított eszközök listáján szereplő következő készülékhez 
csatlakozik.

Ha a fülhallgató párosítva és csatlakoztatva van egy készülékhez, akkor a Bluetooth-
jelzőfény lassan villog.

Tipp: Nem sikerül a fülhallgatót kompatibilis eszközhöz csatlakoztatni? Győződjünk 
meg arról, hogy a fülhallgató fel van töltve, be van kapcsolva és párosítva van az 
eszközzel.

Párosítás és csatlakoztatás NFC használatával
Az NFC funkció segítségével a fülhallgatót egyszerűen párosíthatjuk egy kompatibilis 
eszközzel, majd kapcsolatot hozhatunk létre a két eszköz között.

1 Ha készülékünk támogatja az NFC-technológiát, kapcsoljuk be az NFC funkciót.
2 Kapcsoljuk be a fülhallgatót.
3 Készülékünk NFC-területével érintsük meg a fülhallgató NFC-területét. A 

fülhallgató automatikusan csatlakozik a készülékhez.

Az NFC segítségével meg is szüntethetjük a fülhallgató kapcsolódását. Az NFC-ről 
további ismertetést olvashatunk a készülékünk felhasználói útmutatójában.
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Ha az eszköz nem támogatja az NFC használatát, akkor a fülhallgató kézzel kell 
párosítanunk.

Párosítás és csatlakoztatás Bluetooth használatával 
1 Kapcsoljuk ki a fülhallgatót.
2 Kapcsoljuk be a kompatibilis készüléket, majd annak Bluetooth funkcióját.
3 Kapcsoljuk be a fülhallgatót. Ha korábban már párosítottuk a fülhallgatót egy 

eszközzel, akkor nyomjuk meg és 2 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot. 
A kék jelzőfény gyorsan villogni kezd.

4 Állítsuk be a készüléket Bluetooth-eszközök keresésére. További ismertetést a 
készülékünk felhasználói útmutatójában olvashatunk.

5 A készüléken a megtalált eszközök listájából válasszuk ki a fülhallgatót.
6 Ha szükséges, írjuk be a 0000 kódot.

A fülhallgató csatlakoztatása egyszerre két készülékhez
Szeretnénk zenét hallgatni számítógépünkön, miközben továbbra is hívásokat 
indítunk és fogadunk? Ha fülhallgatónkat párosítottuk és csatlakoztattuk a 
telefonunkhoz, akkor bekapcsolhatjuk a több kapcsolat funkciót, és a fülhallgatónkat 
csatlakoztathatjuk egy másik kompatibilis készülékhez, például egy számítógéphez 
is.

1 Mindkét készüléken kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
2 Győződjünk meg arról, hogy a fülhallgató be van-e kapcsolva, majd 2 másodpercig 

tartsuk lenyomva a  gombot.
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3 A több kapcsolat funkció bekapcsolásához tartsuk lenyomva a hangerőnövelés 
és a  gombot.

4 Párosítsuk a fülhallgatót egy második készülékkel.
5 Kapcsoljuk ki a fülhallgatót.
6 Kapcsoljuk be újra fülhallgatót; ekkor a fülhallgató mindkét készülékhez 

csatlakozni fog.

A kapcsolat megszakításához ismételjük meg az 1–3. lépést.

Csatlakoztatás kábellel
Az audiokábel használata esetén a vezeték nélküli kapcsolat kikapcsol, így a 
fülhallgatót offline módban használhatjuk, például repülés közben.

Csatlakoztassuk a kábel egyik végét a fülhallgatóhoz, a másik végét pedig 
készülékünk fülhallgató-csatlakozóaljzatához.

A kábel csatlakoztatása után fülhallgatónk repülés módba vált. A fülhallgató 
egyidejűleg csak egy készülékhez csatlakoztatható.

A fülhallgató gombjai különbözőképpen működnek vezetékes, illetve vezeték nélküli 
kapcsolat esetén.

Nem minden telefontípus támogatja a kábeles kapcsolatot. Az ilyen típusoknál 
vezeték nélküli kapcsolatot használjunk.
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Hívások kezdeményezése

Hívások kezdeményezése és fogadása

Vezetékes kapcsolat Vezetékes kapcsolat

Hívás 
kezdeményezé
se

A telefon használata A telefon használata

Hívás fogadása 
vagy befejezése

Nyomjuk meg a  gombot Nyomjuk meg a  gombot

Hívás 
elutasítása

Nyomjuk meg kétszer a 
gombot.

Nyomjuk meg kétszer a 
gombot.

Hívás 
átkapcsolása a 
telefonról a 
fülhallgatóra

2 másodpercig tartsuk 
lenyomva a  gombot

Nem érhető el

Az utoljára 
hívott szám 
újrahívása

Ha nincs folyamatban lévő 
hívásunk, nyomjuk meg kétszer 
a  gombot.

Nem érhető el

Hangtárcsázás Ha nincs folyamatban lévő 
hívásunk, 2 másodpercig tartsuk 
lenyomva a  gombot, majd 
kövessük a telefonunk 
felhasználói útmutatójában 
leírtakat.

Ha nincs folyamatban lévő 
hívásunk, 2 másodpercig tartsuk 
lenyomva a  gombot, majd 
kövessük a telefonunk 
felhasználói útmutatójában 
leírtakat.

Egyes készüléktípusok nem teljesen kompatibilisek, és ilyen esetben a készüléket 
esetleg közvetlenül a készülékről kell vezérelni. Egyes esetekben az is előfodulhat, 
hogy egy adott funkció egyáltalán nem áll rendelkezésre a készülékünkön.

Hívások kezelése két telefonon
Ha a fülhallgató két telefonhoz van csatlakoztatva, akkor egyszerre mindkét telefon 
hívásait tudjuk kezelni.

Folyamatban lévő hívás folytatása és egy hívás elutasítása a másik telefonon
Nyomjuk meg kétszer a  gombot.

Folyamatban lévő hívás befejezése és egy hívás fogadása a másik telefonon
Nyomjuk meg a  gombot.
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Folyamatban lévő hívás várakoztatása és egy hívás fogadása a másik telefonon
Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot.

Váltás az aktív és a várakoztatott hívások között
Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot.

Folyamatban lévő hívás befejezése és visszatérés egy várakozó híváshoz
Nyomjuk meg a  gombot.

Újratárcsázás vagy hanghívás esetén a hívási művelet azon a telefonon indul el, 
amelyen a fülhallgató segítségével legutoljára hívást kezdeményezünk.

Zene lejátszása

Hallgassuk kedvenc zenénket, bármerre járunk.

Figyelmeztetés:
Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a 
hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk.

Vezetékes 
kapcsolat

Vezetékes 
kapcsolat egy Nokia 
Lumia telefonnal

Vezetékes 
kapcsolat egy Nokia 
Lumia telefonnal

Zeneszám 
lejátszása

A zenelejátszóban 
válasszuk ki a kívánt 
zeneszámot, majd 
nyomjuk meg a 
gombot.

A zenelejátszóban 
válasszuk ki a kívánt 
zeneszámot, majd 
nyomjuk meg a 
gombot.

A zenelejátszóban 
válasszuk ki a kívánt 
zeneszámot, majd 
nyomjuk meg a 
gombot.

Zeneszám 
lejátszásának 
szüneteltetése 
vagy folytatása

Nyomjuk meg a 
gombot

Nyomjuk meg a 
gombot

Nyomjuk meg a 
gombot

A következő 
zeneszám 
lejátszása

Nyomjuk meg a 
gombot.

Nyomjuk meg 
kétszer a  gombot.

Nem érhető el

Az előző zeneszám 
lejátszása

Nyomjuk meg 
kétszer a 
gombot.

Nyomjuk meg 
háromszor a 
gombot.

Nem érhető el
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Az éppen játszott 
zeneszám 
lejátszása az 
elejétől

Nyomjuk meg a 
gombot

Nyomjuk meg a 
gombot

Nem érhető el

Gyors belehallgatás 
az éppen játszott 
zeneszámba

Tartsuk lenyomva a 
 vagy a  gombot.

Tartsuk lenyomva a 
 vagy a  gombot.

Nem érhető el

Egyes készüléktípusok nem teljesen kompatibilisek, és ilyen esetben a készüléket 
esetleg közvetlenül a készülékről kell vezérelni. Egyes esetekben az is előfordulhat, 
hogy egy adott funkció egyáltalán nem áll rendelkezésre a készülékünkön.

Ha zenehallgatás közben fogadunk vagy kezdeményezünk hívást, akkor a zene 
automatikusan elnémul.

A hangerő beállítása

A hangerő módosítása
Használjuk a hangerő-szabályozó gombokat. A hangerő gyors beállításához nyomjuk 
meg és tartsuk lenyomva a hangerő-szabályozó gombokat.

A hangerőt minden egyes készülékhez beállíthatjuk, amelyet korábban már 
párosítottunk és csatlakoztattunk a fülhallgatóhoz. Amikor a fülhallgatót a következő 
alkalommal a készülékhez csatlakoztatjuk, a fülhallgatót emlékezni fog az adott 
készülékhez beállított hangerőszintre.

Amennyiben vezeték nélküli kapcsolat esetén túl kicsi a hangerő, akkor azt a 
telefonunkon is állítsuk be magasabb értékre.

Az aktív zajszűrés funkció használata
Az aktív zajszűrés funkció csökkenti a háttérzajt, így zajos környezetben is kiváló 
minőségű hangot élvezhetünk. Mivel így kisebb hangerőre van szükség, az aktív 
zajszűrés segít megkímélni hallásunkat.
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Amikor felvesszük a fülhallgatót, a hangszóró távolságérzékelői automatikusan 
bekapcsolják az aktív zajszűrés funkciót. Amikor levesszük a fülhallgatót, az aktív 
zajszűrés funkció kikapcsolódik.

Beállítások

A Nokia Tartozékok alkalmazás ismertetése
Ha Nokia Lumia telefonunk van, akkor könnyedén kezelhetjük a fülhallgatót. 
Szerezzük be az Áruházból a accessories alkalmazást, akkor fülhallgatónkat a 
telefonunkról kezelhetjük.

Az alkalmazást például a hangutasítások be- és kikapcsolására is használhatjuk.

Ezenkívül az alkalmazás egy fülhallgató lapkát is hozzáad telefonunk 
kezdőképernyőjéhez, így egyszerűen megnézhetjük az akkumulátor töltöttségét.

A párosítások törlése
1 Kapcsoljuk be a fülhallgatót, majd 2 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot. 

A fülhallgató párosítás módra vált.
2 2 másodpercig tartsuk lenyomva a  és a  gombot. A piros és a zöld jelzőfény 

felváltva villogni kezd, és az összes párosítás törlődik.
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A fülhallgató bekapcsolódik, és párosítás módra vált.

A hangutasítások kikapcsolása
A fülhallgató beszédhangos segítséget és útmutatást nyújt, például amikor az 
akkumulátor lemerülőben van. A hangutasításokat ki is kapcsolhatjuk.

Ellenőrizzük, hogy a fülhallgató be legyen kapcsolva, és csatlakoztatva legyünk egy 
készülékhez. 2 másodpercig tartsuk lenyomva a hangerőcsökkentés és a  gombot. 
Megszólal egy hangutasítás, és a piros jelzőfény villogni kezd.

A hangutasítások újbóli bekapcsolása
2 másodpercig tartsuk lenyomva a hangerőnövelés és a  gombot. Megszólal egy 
hangutasítás, és a zöld jelzőfény villogni kezd.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk
Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az 
akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-50 . A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A csatlakozódugó 
típusának jele a következő lehet: E, X, AR, U, A, C, K, B vagy N.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik.

A beszéd- és készenléti idők csak becsült értékek. A valós időket befolyásolhatja például a készülék beállítása, a használt 
funkciók, az akkumulátor állapota és a hőmérséklet.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a 
csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a 
töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt 
akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti 
az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék 
átmenetileg nem működik.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak 
megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott töltő vagy annak a nem megfelelő 
használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy 
gondoljuk, hogy a töltő megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg egy szervizközpontban. Soha ne 
használjunk sérült töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.
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A készülékkel való bánásmód
Óvatosan bánjunk a készülékkel, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az 
elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, hagyjuk teljesen 
megszáradni.

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos 
alkatrészeit.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát és deformálhatja 
vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében 
lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• Ne próbáljuk meg kinyitni a készüléket.

• A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok 
megsértésével járhat.

• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a 
mechanikát.

• Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

Újrahasznosítás
A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. 
Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma

A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály 
szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az 
élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne 
közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi 
profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) BH-940 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint 
az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://
www.nokia.com/global/declaration webhelyen.

© 2012 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett 
védjegye.
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A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem 
tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja 
magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül 
módosítsa vagy továbbfejlessze.

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

© 2012 Monster, LLC. Monster, the Monster logo, ControlTalk, the ControlTalk logo, Purity Pro, the product and packaging 
are trademarks or registered trademarks of Monster Cable Products, Inc., or its subsidiaries in the U.S. or other countries.

The aptX software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are 
trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen 
körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, 
következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia 
semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy 
tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra 
vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza 
vagy visszavonja.
A termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz. Ez az 
eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok 
exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

FCC, ILLETVE INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉS

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS 
szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros 
interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést 
eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék 
üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Megjegyzés: Az eszköz a tesztelése során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része 
szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő 
védelemhez tervezték. Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az 
utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban 
nincs rá garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okos a 
rádió- vagy televízióadásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes 
megpróbálnia elhárítani az interferenciát a következő műveletekkel:

• Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát.

• Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között.

• Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.

• Kérjünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerelőtől.

MEGJEGYZÉS: Az FCC sugárzással kapcsolatos nyilatkozata: Ez a készülék megfelel az FCC nem felügyelt környezetekre 
vonatkozó sugárzáskibocsátási korlátozásainak. Ez az adókészülék nem működtethető más antenna vagy adókészülék 
mellett vagy azzal együtt.

A Nokia erre a termékre 24 hónap jótállást nyújt. A részleteket a Nokia online jótállási szövegét tartalmazó www.nokia.com/
support helyi webhelyen olvashatjuk el.

/1.0. kiadás HU
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