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KÖSZÖNJÜK
Köszönjük, hogy a Jabra BT2045 head-
setet választottad. Ez az útmutató segít 
az első lépésekben, illetve hogy a lehető 
legtöbbet hozhasd ki a headsetből.

A JABRA BT2045 HEADSET
A Felvétel/lerakás gomb, be/ki gomb
B Visszajelző LED
C Töltő csatlakozás
D Fülkampó
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MIRE KÉPES A HEADSETED?
A Jabra BT2045 headseted az alábbiakra 
képes:
• Hívás felvétele
• Hívás befejezése
• Hívás elutasítása*
• Hangtárcsázás*
• Utolsó hívás újratárcsázása*
• Hívásvárakoztatás*
• Hívástartás*

SPECIFIKÁCIÓK
• 8 óra beszélgetési idő, 10 nap készenléti idő
• Hálózati áramforrásról vagy autós töltő-

ről USB kábellel tölthető akkumulátor 
(USB kábel és autós töltő nem része a 
csomagnak)

• 10 grammos tömeg
• 10 méteres működési távolság
• Headset és hands-free profi lok 
• Bluetooth 2.1 + eSCO & EDR

ELSŐ LÉPÉSEK
A headset használatbavétele előtt az 
alábbi teendőid vannak:
1. Töltsd fel a headsetet.
2. Aktiváld a Bluetooth kapcsolatot a 

telefonodon (erről bővebb információt a 
telefon útmutatójában találsz).

3. Párosítsd össze a headsetet és a telefont.
A Jabra BT2045 használata egyszerű. A 
headset felvétel/lerakás gombja a nyomás 
hosszától függően különböző funkciókat 
biztosít.

UTASÍTÁS NYOMÁS HOSSZA

Érintés kevesebb, mint 1 mp.

Nyomás kb. 2 mp

Hosszú nyomás kb. 5 mp.

A HEADSET TÖLTÉSE
Bizonyosodj meg róla, hogy használat előtt a 
headsetet legalább 2 órán keresztül töltötted, 
hogy annak akkumulátora teljesen fel legyen 
töltve. Használj hálózati adaptert a töltéshez. 
A töltés alatt a headset visszajelző LED-je 
világít, majd a töltés befejeztével kialszik.

Csak a dobozban mellékelt töltőt 
használd, más eszközökhöz adott töltők 
tönkretehetik a headsetet.
Figyelem: A headset akkumulátorának 
élettartama jelentősen csökkenhet, ha 
a headsetet hosszabb ideig lemerülve 
tartod. Ezért azt javasoljuk, hogy a 
headset akkumulátorát legalább havonta 
egyszer töltsd fel.

A HEADSET BE- ÉS 
KIKAPCSOLÁSA

A headset bekapcsolásához nyomd meg 
a felvétel/lerakás gombot, amíg a vissza-
jelző LED el nem kezd gyorsan villogni.

2 óra

2 mp – Be 5 mp – Ki

A headset kikapcsolásához nyomd meg 
hosszan a felvétel/lerakás gombot, amíg 
a visszajelző LED el nem kezd gyorsan 
villogni.
A visszajelző LED 1 perc után automa-
tikusan kikapcsol, hogy ne merítse 
az akkumulátort. A headset ettől még 
aktív, a visszajelző LED pedig bármilyen 
aktivitás esetén vagy a felvétel/lerakás 
gomb megérintése után villogni kezd. Ha 
ellenőrizni szeretnéd, hogy a headset 
be van-e kapcsolva, akkor érintsd meg 
egyszer a felvétel/lerakás gombot. Ha a 
headset be van kapcsolva, akkor a vissza-
jelző LED villogni kezd.

PÁROSÍTÁS A TELEFONODDAL
A headsetet a párosítás nevű művelettel 
lehet a telefonodhoz csatlakoztatni. Az 
alábbi egyszerű lépésekkel a headset 
és a telefon percek alatt párosítható 
egymáshoz.
1. Állítsd a headsetet párosítás módba
Az első bekapcsolásnál a Jabra BT2045 
headset automatikusan párosítás módba 
áll, így a telefon számára láthatóvá válik. 
Párosítás módban a visszajelző LED 
folyamatosan világít.
2. Párosítsd a Jabra BT2045 headsetet 
a telefonoddal
Kövesd a telefonod útmutatóját. Először 
ellenőrizd, hogy a Bluetooth kapcsolat 
engedélyezve van-e, majd állítsd be a 
telefont, hogy keresse meg a felfedezhető 
eszközöket. Ehhez általában be kell lépni 
a Beállítások, Kapcsolat vagy Bluetooth 
menübe, majd ott ki kell választani a 
Párosítás vagy az eszköz hozzáadása 
pontot.
3. A telefonod megtalálja a Jabra 
BT2045 headsetet
A telefonod a headsetet BT2045 néven 
fogja megtalálni. Ezután a telefon rá fog 
kérdezni, hogy szeretnéd-e párosítani a 
két eszközt. Fogadd-el a lehetőséget az 
Igen vagy az OK pont kiválasztásával. Ha 
a telefon PIN kódot vagy jelszót kér, akkor 
add meg a 0000 (4 darab nulla számjegy) 
kódot. A sikeres párosítást a képernyőn 
megjelenő üzenet fogja jelezni.

A PÁROSÍTÁS MÓD BEKAPCSOLÁSA
Sikertelen párosítás esetén a Jabra 
BT2045 headsetet manuálisan is párosítás 
módba kapcsolhatod. Győződj meg róla, 
hogy a headset ki van kapcsolva. Nyomd 
meg és tartsd benyomva a felvétel/lerakás 
gombot kb. 5 mp-ig, amíg a visszajelző 
LED folyamatosan nem kezd világítani. A 
visszajelző LED előbb villogni kezd. Tartsd 
a gombot nyomva addig, amíg nem világít 
folyamatosan. Ezután kövesd az előzőek-
ben leírt folyamat 2. és 3. lépéseit.

VISELD, AHOGY NEKED JÓ
A Jabra BT2045 headsetet úgy terveztük 
meg, hogy azt a fülkampóval rögzíthesd a 
füledhez, de akár a kampó nélkül, a bal 
vagy jobb füledbe betéve is használhatod. 
Ha mégis használnád a fülkampót, akkor 
pattintsd fel azt a headsetre az alábbi 
képen látható módon.

Az optimális működés érdekében a tested-
nek azonos oldalán használd a headsetet 
és a telefont, hogy azok közvetlen rálás-
sanak egymásra. Nagy általánosságban 
jobb lesz a teljesítmény, ha a headset 
és a telefon között nincs semmi zavaró 
akadály.

HOGYAN...
… fogadhatsz egy hívást
A hívás fogadásához érintsd meg a felvé-
tel/lerakás gombot a headseten.
… fejezhetsz be egy hívást
A hívás befejezéséhez érintsd meg a 
felvétel/lerakás gombot a headseten.
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… indíthatsz hívást
Amikor a telefonon egy hívást 
kezdeményezel, akkor a hívás automati-
kusan a headseten lesz hallható (függ a 
telefon beállításától).  Amennyiben a tele-
fonod nem támogatja ezt a funkciót, akkor  
érintsd meg a Jabra BT 2045 headseten a 
felvétel/lerakás gombot a hívás headsetre 
irányításához.
… utasíthatsz el egy hívást*
Nyomd meg a felvétel/lerakás gombot ha 
egy bejövő hívást nem szeretnél felvenni. 
A telefonod beállításától függően a hívó fél 
foglalt jelzést hall vagy át lesz irányítva a 
hangpostádra.
… aktiválhatod a hangtárcsázást*
Nyomd meg a felvétel/lerakás gombot. 
A legjobb eredmény érdekében rögzítsd 
a hangmintát a telefonodon a headset 
segítségével, amennyiben erre lehetőség 
van. Ennek a funkciónak a működéséről 
bővebben a telefon használati útmutató-
jában olvashatsz.
… tárcsázhatod újra az utolsó számot*
Érintsd meg duplán a felvétel/lerakás 
gombot.
… várakoztathatsz egy hívást vagy ak-
tiválhatod a hívástartást*
Ezzel a funkcióval tartásra rakhatsz egy 
aktív hívást, illetve felvehetsz egy bejövő és 
várakozó hívást.
• Nyomd meg a felvétel/lerakás gombot az 

aktív hívás tartásához, illetve a várakozó 
hívás felvételéhez.

• Nyomd meg a felvétel/lerakás gombot a 
két hívás közötti váltáshoz.

• Érintsd meg a felvétel/lerakás gombot az 
aktív hívás befejezéséhez.

• A csillaggal (*) jelölt funkciók működését 
a telefonnak is támogatnia kell. Ezekről 
bővebb információt a telefonod haszná-
lati útmutatójában találsz.

 MIT JELENTENEK A JELZÉSEK?
AMIT LÁTSZ AMIT JELENT

Folyamatos fény Párosítás mód
(Párosítás a telefonoddal)

Lassú villogás Csatlakoztatva a telefon-
hoz készenléti állapotban

Lassú hármas 
villogás

Nincs csatlakoztatva, de 
készenléti állapotban van

Normál dupla 
villogás Aktív hívás

Gyors dupla 
villogás Bejövő vagy kimenő hívás 

Négyszeres 
villogás

Alacsony töltöttségű 
akkumulátor

* A BT2045 headset a Jabra diszkrét 
visszajelző rendszerével rendelkezik, ezért 
a visszajelző LED egy perc után lekapcsol. 
A headset ennek ellenére aktív, és a jelzés 
újra villogni kezd, ha megérinted a felvétel/
lerakás gombot.

A JABRA BT2045 HEADSET 
HASZNÁLATA KÉT TELEFONNAL
A Jabra BT2045 headset egyszerre akár 
két mobiltelefonhoz is képes Bluetooth 
kapcsolaton keresztül csatlakozni. Ezt ki-
használva ugyanazzal a headsettel tudod 
mindkét telefonodat használni.
Ahhoz, hogy egyszerre két telefonnal tudd 
használni a Jabra BT2045 headsetet, 
előbb mindkét telefonnal párosítanod kell 
azt. Erről bővebben a Párosítás a tele-
fonoddal című fejezetben olvashatsz.
Miután a headsetet mindkét telefonoddal 
párosítottad, ellenőrizd, hogy a headset be 
legyen kapcsolva, illetve hogy a bluetooth 
mindkét telefonon aktív legyen. Ha minden 
rendben van, akkor a headset automatiku-
san csatlakozni fog mindkét telefonhoz.
Az utolsó szám hívása azon a készüléken 
aktiválódik, amelyikkel az utolsó hívást 
bonyolítottad, de a hangtárcsázás az utol-
jára párosított eszközön aktiválódik.
Ha hívás közben egy másik hívás fut be, 
akkor erre egy hangjelzés fog fi gyelmez-
tetni. Ezután a következő lehetőségek 
közül választhatsz:
• A felvétel/lerakás gomb megnyomásával 

tartásra teheted az első hívást és felve-

heted a bejövő hívást.
• A két hívás között a felvétel/lerakás 

gomb megnyomásával válthatsz.
• A felvétel/lerakás gomb megérintésével 

lerakhatod az első hívást és fogadhatod 
a bejövő hívást.

HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GYAKRAN 
FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK
Pattogó, recsegő hangot hallok
• A legjobb hangminőség érdekében a 

headsetet mindig azon az oldalon viseld, 
ahol a telefont is tartod.

Semmit nem hallok a headsetemben
• Emeld meg a hangerőt a telefonodon.
• Ellenőrizd, hogy a headset és a telefon 

párosítva van-e.
• Ellenőrizd, hogy a headset és a telefon 

csatlakoztatva van egymáshoz. Ha a 
headset nem csatlakozik a telefon me-
nüjében való kiválasztás vagy a felvétel/
lerakás gomb megérintése után, akkor 
kövesd a Párosítás a telefonoddal című 
fejezetben leírtakat.

• A visszajelző LED villogásából megál-
lapíthatod, hogy a headset és a telefon 
csatlakozik-e egymáshoz. Érintsd meg a 
felvétel/lerakás gombot a headseten. Ha 
lassú ütemben egy-egy villanást látsz, 
akkor a headset csatlakoztatva van a 
telefonhoz. Ha lassú ütemben, ütemen-
ként három rövid villanás látható, akkor 
a headset nincs csatlakoztatva.

Csatlakozási problémám van
• Elképzelhető, hogy letörölted a párosí-

tást a telefonodon. Kövesd a Párosítás a 
telefonoddal című fejezetben leírtakat a 
két eszköz ismételt párosításához.

• A visszajelző LED villogásából megál-
lapíthatod, hogy a headset és a telefon 
csatlakozik-e egymáshoz. Érintsd meg a 
felvétel/lerakás gombot a headseten. Ha 
lassú ütemben egy-egy villanást látsz, 
akkor a headset csatlakoztatva van a 
telefonhoz. Ha lassú ütemben, ütemen-
ként három rövid villanás látható, akkor 
a headset nincs csatlakoztatva.

Működik-e a Jabra BT2045 más készü-
lékekkel?
• A Jabra BT2045 headsetet mobiltele-

fonokkal való használathoz terveztük. 
Ettől függetlenül a headset minden olyan 
készülékkel működhet, amely megfelel 
a Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0 vagy 2.1 szab-
ványok valamelyikének és támogatja a 
headset és/vagy a hands-free profi lt.

Nem tudom használni a hívás elutasí-
tás, a hívástartás, az újratárcsázás vagy 
a hangtárcsázás funkciókat
• Ezek a funkciók csak akkor működnek, 

ha az adott funkciót a mobiltelefon is 
támogatja. Erről bővebben a telefon 
használati útmutatójában olvashatsz.

A HADSETED KARBANTARTÁSA
• A headsetet mindig kikapcsolva és 

biztonságos helyre eltéve tárold.
• Kerüld az extrém hőmérsékleten (45 °C 

felett – ideértve a közvetlen napsütést 
is – és -10 °C alatt) való tárolást, mert 
az jelentősen csökkenthetik az akkumu-
látor élettartamát, illetve befolyásolhatja 
a működést. A magas hőmérséklet a 
teljesítményt is csökkentheti.

• Figyelj arra, hogy a Jabra BT2045 head-
setet ne érje eső vagy más folyadék.

ELNEVEZÉSEK, FOGALMAK

BLUETOOTH
A Bluetooth egy rádió technológia, ami 
különböző eszközök vezeték nélküli csat-
lakoztatását teszi lehetővé rövid távolsá-
gon belül. A használata egészségügyi és 
adatvédelmi szempontból is biztonságos, 
így harmadik fél nem tud belehallgatni a 
beszélgetésbe. A technológia miatt nincs 
interferencia sem. További információ: 
www.bluetooth.com.

BLUETOOTH PROFILOK
Az eszközök közti kommunikáció kü-
lönböző módjai. A telefonok általában 
támogatják a headset vagy a hands-free 
profi l valamelyikét, vagy mindkettőt. Egy 
profi l támogatásához a telefon gyártójának 
megadott szolgáltatásokat kell biztosítania 
a telefon szoftverében.

PÁROSÍTÁS
Ez a folyamat egy egyedi, titkosított 
kapcsolatot hoz létre két Bluetooth eszköz 
között, ami lehetővé teszi az eszközök 
kommunikációját. A Bluetooth eszközök 
párosítás nélkül nem működnek együtt 
egymással.

JELKÓD VAGY PIN KÓD
Ez egy olyan kód, amit a Bluetooth 
eszközön (pl. telefon) kell megadni, hogy 
megtörténhessen a párosítás a Jabra 
BT2045 headsettel. Ez lehetővé teszi, 
hogy a Bluetooth eszközöd és a Jabra 
BT2045 headset felismerjék egymást és 
együtt tudjanak működni.

KÉSZENLÉT MÓD
Ebben a módban a Jabra BT2045 headset 
passzívan vár egy hívásra. Ha befejezel 
egy hívást a mobiltelefonodon, akkor a 
headset készenlét módba kapcsol.

A termék megsemmisítésénél be 
kell tartani a helyi előírásokat! 
www.jabra.com/weee
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