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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A NOKIA CORPORATION declara, neste 
instrumento, que o produto BH-505 está 
em conformidade com as exigências básicas 
e com outros dispositivos relevantes da 
Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da 
Declaração de Conformidade, acesse o site, 
em inglês, http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009-2010 Nokia. Todos os direitos 
reservados.
Nokia, Nokia Connecting People e o logotipo 
Nokia Original Accessories são marcas 
comerciais ou marcas registradas da Nokia 
Corporation. Nokia tune é uma marca sonora 
da Nokia Corporation. Outros nomes de 
produto e empresa, mencionados neste 
manual, podem ser marcas comerciais ou 
nomes comerciais de seus respectivos 
proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, 
distribuição ou armazenamento, no todo 
ou em parte, do conteúdo deste documento, 
de qualquer forma, sem a prévia autorização 
por escrito da Nokia. A Nokia adota uma 
política de desenvolvimento contínuo. 
A Nokia reserva-se o direito de fazer 
alterações e melhorias em qualquer um 
dos produtos descritos neste documento 
sem aviso prévio.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
No limite permitido pela lei aplicável, nem 
a Nokia nem qualquer de seus licenciantes 
poderão ser, em hipótese alguma, 
responsabilizados por quaisquer perdas 
de dados, lucros ou lucros cessantes, nem 
por danos extraordinários, incidentais, 
conseqüentes ou indiretos, seja qual 
for a causa.



PORTUGUÊS

O conteúdo deste documento é fornecido 
“no estado em que se encontra” e deve ser 
interpretado de maneira literal. Salvo nos 
casos em que a lei em vigor o exija, nenhuma 
garantia de qualquer espécie, seja expressa 
ou implícita, incluindo, entre outras, as 
garantias implícitas de comercialização 
e adequação para uma finalidade específica, 
será oferecida em relação à precisão, 
à confiabilidade ou ao conteúdo deste 
documento. A Nokia reserva-se o direito 
de revisar este documento ou de excluí-lo 
a qualquer momento, sem aviso prévio.
A disponibilidade de determinados produtos 
pode variar conforme a região. Consulte seu 
revendedor da Nokia para obter detalhes. 
Este dispositivo pode conter produtos, 
tecnologia ou software sujeitos às leis 
e regulamentos de exportação dos Estados 
Unidos e de outros países. Proíbe-se 
qualquer uso contrário às referidas leis.
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Anatel

Este produto está homologado 
pela Anatel de acordo com os 
procedimentos regulamentados 
pela Resolução número 242/
2000 e atende aos requisitos 
técnicos aplicados.

Os logotipos Nokia, Connecting People 
e Original Enhancements são marcas 
registradas e/ou marcas comerciais da 
Nokia Corporation e/ou companhias afiliadas.

www.anatel.gov.br

HTTP://www.anatel.gov.br


PORTUGUÊS

Introdução
Com o Fone de Ouvido Bluetooth 
Estéreo Nokia BH-505, você pode 
fazer e receber chamadas sem usar 
as mãos com seu dispositivo móvel 
compatível. Você também pode 
escutar música de um music player 
compatível.
Leia atentamente este Manual do 
Usuário antes de utilizar o fone de 
ouvido. Leia também o Manual do 
Usuário do dispositivo que 
é conectado ao fone de ouvido.
Este produto pode conter peças 
pequenas. Mantenha-os fora do 
alcance de crianças.

Nota: A superfície deste 
dispositivo não contém 
níquel no revestimento. 

A superfície deste dispositivo contém 
aço inoxidável.

Tecnologia sem fio Bluetooth
A tecnologia Bluetooth permite 
a conexão sem fio entre dispositivos 
compatíveis. O fone de ouvido 
e o outro dispositivo não precisam 
estar alinhados, mas devem estar 
a uma distância máxima de 10 metros 
um do outro. As conexões podem estar 
sujeitas a interferências causadas por 
obstruções, como paredes ou outros 
aparelhos eletrônicos.
O fone de ouvido está em 
conformidade com a Especificação 
Bluetooth 2.1 + EDR e suporta os 
seguintes perfis: Perfil de Fone de 
Ouvido 1.1, Perfil Viva-Voz (HFP) 1.5, 
Perfil de Distribuição de Áudio 
Avançado (A2DP) 1.2 e Perfil de 
Controle Remoto de Áudio e Vídeo 1.0. 
Consulte os fabricantes de outros 
dispositivos para determinar 
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a compatibilidade com 
este dispositivo.

Início
O fone de ouvido contém os seguintes 
componentes, exibidos na página de 
título: luz indicadora (1), tampa do 
conector do carregador (2), botão 
Liga/Desliga (3), tecla Atender/
Encerrar (4), fones de ouvido (5), 
tecla de volume (6), tecla Retroceder/
Avançar (7), microfone (8) e tecla 
Reproduzir/Pausar (9).
Antes de utilizar o fone de ouvido, 
é necessário carregar a bateria 
e parear o fone de ouvido a um 
dispositivo compatível.
Determinados componentes deste 
dispositivo são magnéticos. O dispositivo 
pode atrair materiais metálicos. Não 
coloque cartões de crédito nem qualquer 
outro meio de armazenamento 
magnético próximo ao dispositivo, 

pois as informações neles contidas 
poderão ser apagadas.

Carregar a bateria
Antes de carregar a bateria, leia 
atentamente “Informações sobre 
bateria e carregador”.

Aviso: Utilize apenas 
carregadores aprovados pela 
Nokia para uso com este 

modelo específico. O uso de outros tipos 
de baterias, carregadores e acessórios 
pode invalidar qualquer aprovação ou 
garantia, além de oferecer perigo. O uso 
de carregadores não aprovados pode 
oferecer riscos de incêndio, explosão, 
vazamento ou outros perigos.

Para desligar o cabo de energia de 
qualquer acessório, segure e puxe 
o plugue, não o cabo.
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1. Conecte o carregador a uma 
tomada.

2. Levante a tampa do conector 
do carregador da extremidade 
e conecte o cabo do carregador 
ao conector. A luz indicadora 
vermelha é exibida durante 
o carregamento. O carregamento 
total da bateria poderá levar até 
2 horas.

3. Quando a bateria estiver 
totalmente carregada, a luz 
indicadora verde será exibida. 
Desconecte o carregador do fone 
de ouvido e, em seguida, da 
tomada. Pressione a tampa no 
conector do carregador.

A bateria totalmente carregada tem 
uma duração de até 12 horas de 
tempo de conversação, de até 
375 horas em modo de espera 
ou de até 10 horas de tempo de 
reprodução de música.

Para verificar a carga da bateria 
quando o fone de ouvido não estiver 
conectado a um carregador, pressione 
o botão Liga/Desliga quando o fone 
de ouvido estiver conectado a um 
dispositivo móvel. Se a luz indicadora 
estiver verde, o nível de carga 
é suficiente. Se a luz estiver amarela, 
talvez seja necessário recarregar 
a bateria em breve. Se a luz estiver 
vermelha, recarregue a bateria.
Quando a carga da bateria estiver 
baixa, o fone de ouvido emitirá um 
bipe a cada 5 minutos e a luz 
indicadora vermelha piscará.

Ligar ou desligar
Para ligar, mantenha pressionado 
o botão Liga/Desliga por 
aproximadamente cinco segundos. 
O fone de ouvido emitirá um bipe 
e uma luz indicadora verde piscará 
lentamente enquanto o fone de 
ouvido tenta se conectar ao último 
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dispositivo usado que suporta o perfil 
Bluetooth Viva-Voz (HFP). Quando 
o fone de ouvido estiver conectado 
a um dispositivo e pronto para o uso, 
a luz indicadora azul piscará 
lentamente. Se o fone de ouvido não 
estiver pareado com um dispositivo, 
ele entrará automaticamente no 
modo de pareamento.
Para desligar, mantenha pressionado 
o botão Liga/Desliga por 
aproximadamente dois segundos. 
O fone de ouvido emite um bipe 
e a luz indicadora vermelha é exibida 
rapidamente. Se o fone de ouvido não 
for conectado a um dispositivo dentro 
de 30 minutos, ele será desligado 
automaticamente.

Parear e conectar o fone 
de ouvido
Antes de usar o fone de ouvido, você 
deverá pareá-lo e conectá-lo a um 
dispositivo compatível.

Se seu dispositivo móvel suportar 
o perfil Bluetooth de Distribuição de 
Áudio Avançado (A2DP) e tiver um 
recurso music player, você poderá usá-
lo também para reproduzir músicas 
através do fone de ouvido.
Se o dispositivo móvel não suportar 
o perfil A2DP, você poderá parear 
o dispositivo separadamente com 
o dispositivo móvel e um music player 
que suporte esse perfil. Se tiver 
pareado e conectado o fone de ouvido 
ao seu dispositivo móvel, desconecte 
o fone de ouvido dele antes de parear 
o fone de ouvido com o music player.
Para parear e conectar o fone de 
ouvido ao seu dispositivo, se 
o dispositivo suportar o recurso NFC 
(Near Field Communication), ative 
o recurso e use seu dispositivo para 
tocar a área exibida na figura 10 no 
início deste guia. Para obter mais 
detalhes sobre o recurso NFC, consulte 
o manual do usuário do dispositivo.
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Para parear e conectar o fone de 
ouvido ao dispositivo, se o dispositivo 
não suportar o recurso NFC:
1. Verifique se o dispositivo móvel 

ou o music player está ligado e se 
o fone de ouvido está desligado.

2. Se o fone de ouvido não tiver sido 
pareado anteriormente com um 
dispositivo, ligue o fone de ouvido. 
O fone de ouvido entrará no modo 
de pareamento, e uma luz 
indicadora azul começará a piscar 
rapidamente.
Se o fone de ouvido tiver sido 
pareado anteriormente com um 
dispositivo, verifique se ele está 
desligado e pressione e mantenha 
pressionado o botão Liga/Desliga 
(por aproximadamente oito 
segundos) até que a luz indicadora 
azul comece a piscar rapidamente.

3. Dentro de aproximadamente 
3 minutos, ative o recurso 

Bluetooth no dispositivo 
e configure-o para procurar 
dispositivos Bluetooth. Para obter 
mais detalhes, consulte o manual 
do usuário do dispositivo.

4. Selecione o fone de ouvido na lista 
de dispositivos encontrados.

5. Se necessário, digite a senha 0000 
para parear e conectar o fone de 
ouvido ao seu dispositivo. Se 
o dispositivo não tiver um teclado, 
essa senha será usada por padrão.
Em alguns dispositivos, talvez seja 
necessário estabelecer a conexão 
separadamente após 
o pareamento.

Quando o fone de ouvido estiver 
conectado ao dispositivo e pronto 
para o uso, a luz indicadora azul 
piscará lentamente.
Você pode parear o fone de ouvido 
com até oito dispositivos, mas 
conecte-o a apenas um dispositivo 
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que suporte o perfil Viva-Voz (HFP) 
e a outro dispositivo que suporte 
o perfil A2DP de cada vez.
Para conectar manualmente o fone 
de ouvido ao último dispositivo usado 
que suporte o perfil Viva-Voz (HFP) 
(por exemplo, após a perda de 
conexão), desligue e ligue 
o dispositivo ou pressione e mantenha 
pressionada a tecla Atender/Encerrar 
por aproximadamente dois segundos. 

Para conectar manualmente o fone 
de ouvido ao último dispositivo usado 
que suporte o perfil A2DP, pressione 
a tecla Reproduzir/Pausar.
É possível configurar o dispositivo de 
forma que o fone de ouvido se conecte 
a ele automaticamente. Para ativar 
esse recurso em um dispositivo Nokia, 
altere as configurações do dispositivo 
pareado no menu Bluetooth.

Uso básico

Trocar os fones de ouvido
O fone de ouvido pode ser fornecido 
com fones e protetores de ouvido de 
tamanhos diferentes. Selecione o fone 
ou o protetor de ouvido que melhor se 
encaixe e que seja o mais confortável 
para seu ouvido.
Para trocar os fones de ouvido atuais, 
tire-os do fone e coloque os novos 

fones ou protetores de ouvido 
no lugar.

Colocar o fone de ouvido
Coloque o fone de ouvido atrás de sua 
cabeça de forma que os protetores 
do alto-falante se encaixem 
confortavelmente em seus 
ouvidos (11).
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Coloque o protetor do alto-falante 
que tenha a tecla Reproduzir/Pausar 
no ouvido esquerdo e o protetor que 
tenha a tecla Atender/Encerrar no 
ouvido direito.
Coloque os fones de ouvido 
delicadamente nos ouvidos.

Aviso: Quando você usa um 
fone de ouvido, sua 
capacidade de ouvir sons 

externos pode ser afetada. Não use 
o fone de ouvido quando isso puder 
colocar a sua segurança em risco. 

Ajustar o volume
Para ajustar o volume do fone de 
ouvido, deslize a tecla de volume para 
cima ou para baixo quando o fone de 
ouvido estiver conectado a um 
dispositivo. Para ajustar o volume 
rapidamente, deslize e mantenha 
pressionada a tecla.
Você pode ajustar o volume do fone 
de ouvido no dispositivo A2DP 

conectado, se ele suportar 
esse recurso.

Chamadas
Para fazer uma chamada, use seu 
dispositivo móvel do modo normal 
quando o fone de ouvido estiver 
conectado a ele.
Para rediscar para o último número 
chamado (se o dispositivo móvel for 
compatível com esse recurso com 
o fone de ouvido), pressione duas 
vezes a tecla Atender/Encerrar quando 
não houver chamada em andamento.
Para ativar a discagem de voz 
(se o dispositivo móvel for compatível 
com esse recurso com o fone de 
ouvido), pressione a tecla Atender/
Encerrar por aproximadamente dois 
segundos quando não houver 
chamada em andamento. Continue 
conforme descrito no Manual do 
Usuário do dispositivo móvel.



PORTUGUÊS

Para atender ou encerrar uma 
chamada, pressione a tecla Atender/
Encerrar. Para recusar uma chamada, 
pressione essa tecla duas vezes.
Para ativar ou desativar o microfone 
durante uma chamada, pressione 
a tecla Reproduzir/Pausar. O fone 
de ouvido emitirá um bipe.
Para transferir uma chamada do fone 
de ouvido a um dispositivo móvel 
compatível, pressione e mantenha 
pressionada a tecla Atender/Encerrar 
por aproximadamente dois segundos 
ou desligue o fone de ouvido. Para 
transferir a chamada de volta ao fone 
de ouvido, mantenha pressionada 
a tecla Atender/Encerrar por 
aproximadamente dois segundos 
ou ligue o fone de ouvido.

Escutar música
Para escutar música, conecte o fone 
de ouvido a um music player 

compatível que suporte o perfil 
Bluetooth A2DP.
As funções de música disponíveis 
dependem do music player.
Se você receber ou fizer uma chamada 
enquanto estiver escutando música, 
a música será interrompida até que 
a chamada seja encerrada.

Aviso: A exposição contínua 
a volumes muito altos poderá 
causar danos à sua audição. 

Ao ouvir música, mantenha o volume em 
um nível moderado.

Para reproduzir uma música, 
selecione-a no music player 
e pressione a tecla Reproduzir/Pausar.
Para pausar ou retomar a reprodução, 
pressione a tecla Reproduzir/Pausar. 
Para encerrar a reprodução, pressione 
e mantenha pressionada essa tecla.
Para selecionar a próxima música 
durante a reprodução, deslize a tecla 
para retroceder/avançar para cima. 
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Para selecionar a música anterior, 
deslize essa tecla para baixo. Para 
passar pela música atual rapidamente, 
deslize e mantenha pressionada 
a tecla.

Apagar ou redefinir as 
configurações
Para apagar as configurações de 
volume e pareamento do fone de 
ouvido, pressione e mantenha 
pressionado o botão Liga/Desliga 
e a tecla Atender/Encerrar (por 
aproximadamente cinco segundos) 
até que as luzes indicadoras vermelha 
e verde comecem a alternar. Depois 
de as configurações serem apagadas, 

o fone de ouvido entrará no modo 
de pareamento.
Para redefinir o fone de ouvido se 
ele parar de funcionar, mesmo se ele 
estiver carregado, conecte o fone 
de ouvido a um carregador enquanto 
mantém pressionado o botão 
Liga/Desliga.

Solução de problemas
Se não conseguir conectar o fone de 
ouvido ao seu dispositivo compatível, 
verifique se o fone de ouvido está 
carregado, ligado e pareado com 
o dispositivo.

Informações sobre bateria e carregador
Este dispositivo possui uma bateria 
interna, recarregável e não removível. 
Não tente remover a bateria do 
dispositivo, pois isso poderá danificá-lo. 

Recarregue este dispositivo 
especificamente com os carregadores: 
AC-5. O número exato do modelo do 
carregador pode variar conforme o tipo 
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do plugue. A variante do plugue 
é identificada por uma das seguintes 
opções: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B ou UB. 
A bateria pode ser carregada 
e descarregada centenas de vezes, mas, 
com o tempo, ficará inutilizável. 
Recarregue a bateria somente com 
carregadores aprovados pela Nokia, 
projetados para esse dispositivo.

Se uma bateria estiver sendo utilizada 
pela primeira vez ou se não tiver sido 
utilizada por um período prolongado, 
pode ser necessário conectar 
o carregador e, em seguida, 
desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar 
o carregamento. Se a bateria estiver 
totalmente descarregada, talvez demore 
alguns minutos para que a luz indicadora 
de carga apareça.

Desligue o carregador da tomada e do 
dispositivo quando ele não estiver sendo 
utilizado. Não deixe uma bateria 
totalmente carregada conectada ao 
carregador, pois a carga excessiva poderá 
encurtar a sua vida útil. Se uma bateria 

totalmente carregada não for utilizada, 
perderá a carga ao longo do tempo.

Tente sempre manter a bateria entre 
15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas 
reduzem a capacidade e a vida útil da 
bateria. Um dispositivo com uma bateria 
muito quente ou muito fria pode não 
funcionar temporariamente. 
O desempenho da bateria é limitado 
especialmente em temperaturas muito 
abaixo de zero.

Não descarte baterias no fogo, pois elas 
podem explodir. Descarte-as de acordo 
com as leis locais. Recicle-as sempre que 
possível. Não descarte baterias com o lixo 
doméstico.

Nunca utilize um carregador com defeito.

Os tempos de operação são apenas 
estimativas. O desempenho real depende 
de muitos fatores como configurações 
selecionadas do dispositivo, recursos 
usados do dispositivo (ou em execução 
em segundo plano), condição da bateria 
e temperatura do ambiente.
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Como cuidar do seu dispositivo
O seu dispositivo é um produto de 
qualidade superior e deverá ser tratado 
com cuidado. As sugestões a seguir 
ajudarão a assegurar a cobertura da 
garantia.

• Mantenha o dispositivo seco. Chuva, 
umidade e todos os tipos de líquidos 
podem conter minerais que provocam 
corrosão dos circuitos eletrônicos. Se 
o dispositivo entrar em contato com 
líquidos, deixe-o secar por completo.

• Não utilize nem guarde o dispositivo 
em locais com pó e sujeira. Os 
componentes móveis e eletrônicos 
poderão ser danificados.

• Não guarde o dispositivo em 
temperaturas altas ou baixas. As altas 
temperaturas podem reduzir a vida 
útil dos dispositivos eletrônicos, 
danificar as baterias e deformar ou 
derreter determinados plásticos. 
Quando o dispositivo voltar 
à temperatura normal a partir 

de uma temperatura fria, poderá 
haver formação de umidade na parte 
interna e danos nas placas dos 
circuitos eletrônicos.

• Não tente abrir o dispositivo.

• Não derrube, bata ou faça 
movimentos bruscos com o 
dispositivo. O manuseio indevido pode 
quebrar as placas do circuito interno 
e os mecanismos mais delicados.

• Não utilize produtos químicos, 
diluentes ou detergentes abrasivos 
para limpar o dispositivo. Use 
somente um pano macio, limpo 
e seco para limpar a superfície 
do dispositivo.

• Não pinte o dispositivo. A pintura 
pode obstruir os componentes móveis 
e impedir o funcionamento correto.

Essas sugestões se aplicam igualmente 
ao seu dispositivo, ao carregador ou 
a qualquer acessório.
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Reciclagem
Sempre devolva seus produtos 
eletrônicos, baterias e embalagens 
usados a pontos de coleta dedicados. 
Desta forma, você ajuda a evitar 
o descarte descontrolado de lixo e a 
promover a reciclagem de materiais. 
Consulte as informações ambientais 
e veja como reciclar os produtos Nokia 
em www.nokia.com/werecycle 
(em inglês) ou em www.nokia.mobi/
werecycle (em inglês).

O símbolo do contentor de lixo 
riscado presente em seu 
produto, na bateria, na 
documentação ou embalagem, 
serve para lembrar você de que 

todos os produtos eletroeletrônicos, 
baterias e acumuladores devem ser 
separados para coleta seletiva no final da 
vida útil. Esta exigência se aplica à União 
Européia. Não descarte esses produtos 
como lixo doméstico. Para obter mais 
informações sobre meio ambiente, 
consulte as Eco-Declarações do produto 
em www.nokia.com/environment 
(em inglês).

Aviso da FCC/Industry Canada
Este dispositivo está em conformidade com 
a Parte 15 das Regras da FCC. A operação 
está sujeita às duas condições a seguir: 
1. Este dispositivo não pode provocar 
interferência prejudicial; e 2. Este dispositivo 
deve aceitar qualquer interferência recebida, 
incluindo interferência que possa causar 
um funcionamento indesejado. 

Este equipamento foi testado e está 
em conformidade com os limites estipulados 
para um dispositivo digital da Classe B, de 
acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. 
Esses limites foram criados para fornecer 
proteção razoável contra interferências 
prejudiciais em uma instalação residencial. 
Este equipamento gera, usa e pode emitir 
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energia de radiofreqüência e, se não for 
instalado e usado conforme as instruções, 
poderá causar interferência prejudicial nas 
comunicações de rádio. No entanto, não 
é possível garantir que essa interferência 
não ocorrerá em uma determinada 
instalação. Se o equipamento causar 
interferência prejudicial na recepção de 
sinais de rádio ou televisão, o que pode 
ser determinado ao desligar e ligar 
o equipamento, o usuário deve tentar 
corrigir a interferência tomando uma ou 
mais das seguintes medidas: Reoriente ou 
reposicione a antena receptora. Aumente 
a distância entre o equipamento 
e o receptor. Conecte o equipamento 

em uma tomada em um circuito diferente do 
circuito ao qual o receptor está conectado. 
Consulte o revendedor ou um técnico de 
rádio/TV experiente para obter ajuda. 
NOTA: Declaração de exposição à radiação 
da FCC: este equipamento está em 
conformidade com os limites de exposição 
à radiação da FCC estabelecidos para um 
ambiente não controlado. Este transmissor 
não deve ser colocado nem operado junto 
com qualquer outra antena ou transmissor. 
NOTA: Alterações ou modificações sem 
aprovação expressa da Nokia podem 
anular o direito do usuário de operar 
o equipamento.

Garantia limitada
O Certificado de Garantia encontra-se na 
caixa do produto e deve ser apresentado 
para qualquer prestação de serviço de 
assistência técnica em um Posto de Serviço 
Autorizado Nokia.


