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Innledning

Om headsettet
Med Nokia Essence Bluetooth-stereoheadsettet kan du håndtere anrop uten å måtte
bruke hendene, og høre på musikk mens du er på farten. Med aktiv støyreduksjon (ANC)
kan du også nyte høy lydkvalitet i støyende omgivelser. Headsettet kan enkelt kobles
sammen med kompatible telefoner.

Merk: Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel i platene. Overflaten på
denne enheten inneholder rustfritt stål.

Advarsel:
Produktet kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Deler av produktet er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot produktet. Plasser
ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av produktet
ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Les denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk produktet. Les også
brukerhåndboken for enheten du kobler til produktet.

Hvis du trenger hjelp, går du til www.nokia.com/support.

Om Bluetooth-tilkobling
Du kan bruke Bluetooth til å opprette en trådløs tilkobling til andre kompatible enheter,
for eksempel mobilenheter.

Enhetene behøver ikke å være i direkte siktlinje, men avstanden mellom dem må være
under 10 meter. Tilkoblingen kan bli påvirket av hindringer, for eksempel vegger eller
andre elektroniske enheter.
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Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.1 + EDR med støtte for
følgende profiler: Headset Profile (HSP) 1.2, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced
Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 og Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
1.0 . Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med
denne enheten.

Komme i gang

Knapper og deler

1 Laderkontakt
2 Indikatorlampe
3 Volumknapper
4 Klemme
5 Bakoverspolingsknapp 
6 Avspillings-/pauseknapp 
7 Fremoverspolingsknapp 
8 Diskantknapp
9 Bassknapp
10 Flerfunksjonsknapp 
11 Bryter for aktiv støyreduksjon (ANC)

12 Mikrofon
13 Øreplugg
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14 Near Field Communication-område (NFC)

Lade batteriet
Du må lade batteriet før du kan bruke headsettet.

Når du kobler fra en lader, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

1 Koble laderen til en stikkontakt.
2 Koble laderkabelen til laderkontakten på headsettet. Det røde indikatorlyset blir

grønt når batteriet er ladet helt opp.
3 Koble laderen fra headsettet og deretter fra stikkontakten.

Et fullt oppladet batteri har nok strøm til opptil 8 timer taletid eller avspillingstid, eller
opptil 35 timer standby-tid med aktiv støyreduksjon (ANC) aktivert. Hvis du vil øke
standby-tiden, bør du deaktivere ANC når hodetelefonene ikke er i bruk. Når ANC ikke
er aktivert, er standby-tiden opptil 240 timer.

Etter 15 minutters lading har batteriet nok strøm til over 4 timer og 30 minutter tale-
eller musikkavspillingstid.

Når ladenivået er lavt, piper headsettet hvert femte minutt og det røde indikatorlyset
blinker.

Hvis du aktiverer ANC uten å slå på hodetelefonene, piper ikke hodetelefonen når
batterinivået er lavt, og det røde indikatorlyset lyser.

Kontrollere batterinivået
Trykk på  mens headsettet er koblet til mobilenheten. Et grønt lys angir at ladenivået
er tilstrekkelig. Hvis lyset er gult, er det mulig at du må lade batteriet snart. Hvis lyset
er rødt, må du lade batteriet.
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Slå headsettet på eller av
Slå på headsettet ved å holde inne  i 2 sekunder. Headsettet piper, og et grønt
indikatorlys blinker én gang. Headsettet kobles automatisk til enheten som det var
koblet til sist. Hvis du aldri har koblet headsettet sammen med en enhet, eller hvis du
har tømt listen over sammenkoblede enheter, aktiveres sammenkoblingsmodus
automatisk.

Slå av headsettet ved å holde inne  i 4 sekunder. Headsettet piper, og et rødt
indikatorlys blinker én gang.

Hvis headsettet ikke blir koblet til en enhet i løpet av 30 minutter, slår det seg av.

Bruke headsettet
Du kan feste headsettet til klærne ved hjelp av klemmen.

Headsettet leveres med ørepluggtupper i gummi i forskjellige størrelser. Velg de
tuppene som passer best til deg, og sett dem på ørepluggene slik at den buede siden
kommer inn i øret.

Kontroller at du setter inn ørestykket som er merket med L, i venstre øre og det som er
merket med R, i høyre øre.

Skyv ørestykkene forsiktig inn i ørene, og juster dem slik at de tetter igjen øregangen.

Bruk aktiv støyreduksjon (ANC)
Med aktiv støyreduksjon (ANC) blir bakgrunnsstøyen dempet slik at du også kan nyte
høy lydkvalitet i støyende omgivelser. ANC bidrar til å beskytte hørselen din ved at du
kan lytte med lavere volum.

Aktivere eller deaktivere ANC
Bruk ANC-bryteren.

Du kan til og med aktivere ANC når hodetelefonene er slått av, og bruke hodetelefonene
til å redusere bakgrunnsstøy, f.eks. på et fly.

Tips: For å spare batteri bør du sørge for at ANC ikke er aktivert når du ikke bruker
hodetelefonene.

Sammenkoble enheten

Koble sammen og koble til headsettet
Du kan styre hvilke enheter som har lov til å koble seg til headsettet.

Før du bruker headsettet sammen med en kompatibel enhet for første gang, må du
koble dem sammen.
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Sammenkoble headsettet manuelt
1 Kontroller at headsettet er slått av.
2 Slå på den kompatible enheten, og aktiver Bluetooth-funksjonen på enheten.
3 Slå på headsettet. Hvis du tidligere har koblet headsettet sammen med en annen

enhet, trykker du på  i 5 sekunder. Det blå indikatorlyset begynner å blinke raskt.
4 Angi at enheten skal søke etter Bluetooth-enheter. Se brukerveiledningen for

enheten hvis du vil ha mer informasjon.
5 Velg headsettet fra listen over enheter som er funnet, på enheten.
6 Tast om nødvendig inn passordet 0000.

Med enkelte enheter må tilkoblingen opprettes separat etter sammenkoblingen.

Sammenkoble og koble headsettet med NFC
Med Near Field Communication (NFC) kan du enkelt sammenkoble og koble headsettet
til en kompatibel enhet. Hvis den kompatible enheten støtter NFC, aktiverer du NFC-
funksjonen og berører NFC-området på headsettet med NFC-området på enheten.
Headsettet slår seg på og kobler til enheten automatisk. Du kan også koble fra
headsettet med NFC. Hvis du vil ha informasjon om NFC, kan du se i brukerveiledningen
for enheten.

Hvis ikke enheten støtter NFC, kan du sammenkoble headsettet manuelt.

Koble headsettet til enheten
Når du slår på headsettet, kobles det automatisk til enheten du brukte det med sist.
Hvis ikke den sist tilkoblede enheten er tilgjengelig, prøver headsettet å koble til den
neste enheten på listen over sammenkoblede enheter.

Hvis mobilenheten ikke støtter A2DP-profilen for å lytte til musikk, kan du koble
headsettet separat til en musikkspiller som støtter denne profilen. Hvis du har
sammenkoblet og koblet headsettet til mobilenheten, kobler du headsettet fra enheten
før du sammenkobler headsettet med musikkspilleren.
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Listen over sammenkoblede enheter på headsettet kan inneholde opptil 8 enheter. Du
kan koble headsettet til to kompatible enheter samtidig: Én mobilenhet og en
musikkspiller.

Koble headsettet til den sist brukte enheten manuelt
Hvis ingen andre enheter er tilkoblet, trykker og holder du inne  i to sekunder.
Headsettet piper én gang.

Ringe

Ringe og motta anrop

Ringe
Når headsettet er koblet til en kompatibel mobilenhet, ringer du på vanlig måte via
mobilenheten.

Besvare eller avslutte et anrop
Trykk på .

Slå lyden på mikrofonen av eller på
Trykk på .

Avvise et anrop
Trykk to ganger på .

Du kan ringe opp nummeret du ringte sist, eller bruke taleoppringing, hvis
mobilenheten støtter disse funksjonene sammen med headsettet.

Ringe opp nummeret du ringte sist
Trykk to ganger på  når ingen samtaler er aktive.

Aktivere taleoppringing
Hold inne  i 2 sekunder når ingen samtaler er aktive, og følg instruksjonene i
brukerveiledningen for mobilenheten.

Endre volumet
Bruk volumtastene. Du endrer volumet raskt ved å holde inne volumtastene.

Tips: Bruk aktiv støyreduksjon (ANC) for å slippe å skru opp volumet i bråkete
omgivelser.
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Lytte til musikk

Musikkavspilling
Ta med deg favorittmusikken din. Headsettet reduserer bakgrunnsstøy slik at du bare
kan nyte musikken.

Du må koble headsettet sammen med og til en mobilenhet som støtter A2DP Bluetooth-
profilen og har en musikkspillerfunksjon, eller til en kompatibel musikkspiller som
støtter denne profilen.

Advarsel:
Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå.

Spille av en låt
Velg låten i musikkspilleren, og trykk på .

Sette avspillingen på pause eller fortsette den
Trykk på .

Hvis du mottar et anrop eller ringer mens du hører på musikk, settes musikken på pause.

Spille av neste låt
Trykk på .

Spille av forrige låt
Trykk to ganger på .

Starte gjeldende låt fra begynnelsen
Trykk på .

Spole fremover/bakover i gjeldende låt
Hold inne  eller .

Stoppe avspillingen
Hold inne .

Justere bass eller diskant
Når du hører på musikk, kan du endre tonen ved å forsterke diskanten eller bassen.

Forsterke de lave frekvensene
Trykk på bassknappen.
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Forsterke de høye frekvensene
Trykk på diskantknappen.

Du kan forsterke både høye og lave frekvenser samtidig.

Når du hører på musikk med bass eller diskant aktivert, blinker indikatorlyset til de
respektive knappene.

Innstillinger

Slå av indikatorlysene
Du kan slå av indikatorlysene hvis du ikke vil at de skal vises, for eksempel under en
samtale.

Når headsettet er koblet til en enhet, holder du inne  og volumknappen i fem
sekunder. Det gule indikatorlyset blinker én gang. Noen av indikatorlysene vises kanskje
likevel, for eksempel når batterinivået er lavt.

Slå på igjen lysene
Hold inne  og volum opp-knappen i 5 sekunder. Det grønne indikatorlyset blinker én
gang.

Fjerne sammenkoblingene
Du kan tømme listen over sammenkoblede enheter på headsettet.

Slå av headsettet, og hold inne  i 9 sekunder.

Headsettet piper to ganger, og indikatorlysene lyser vekselvis rødt og grønt. Etter at
innstillingene er fjernet, aktiveres sammenkoblingsmodus.

Feilsøking
Får du ikke koblet headsettet til en kompatibel enhet? Kontroller at headsettet er ladet,
slått på og koblet sammen med enheten.

Har headsettet sluttet å fungere selv om det er fulladet? Koble laderen til en stikkontakt,
og koble headsettet til laderen mens du holder inne .

Produkt- og sikkerhetsinformasjon
Batteri- og laderinformasjon
Denne enheten inneholder et internt, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra enheten,
da dette kan skade enheten.
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Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15 og DC-4 .
Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av kontakten. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, X, AR,
U, A, C, K eller B.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt.

Enhetens tale- og standbytid er bare anslag. De faktiske tidene avhenger av blant annet enhetsinnstillinger, funksjoner som
brukes, batteriets tilstand og temperaturer.

Hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og
til igjen for å starte ladingen.

Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren lyser.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan
forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og
levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler der dette er
mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Bruk laderen bare til formålet den er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente ladere kan medføre risiko for brann,
eksplosjon, lekkasje eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning og garanti. Hvis du tror at laderen er ødelagt, bør du ta
den med til et servicested for kontroll før du fortsetter å bruke den. Bruk aldri en skadet lader. Bruk kun laderen innendørs.

Ta vare på enheten
Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

Håndter enheten, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på
elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene
kan bli ødelagt.

• Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten, ødelegge batteriet,
og deformere eller smelte plastdeler.

• Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet
inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.
• Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
• Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
• Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Retur
Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene
til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon
om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle.
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Symbol med en utkrysset avfallsdunk

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske
og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS.
Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets
miljøerklæring på www.nokia.com/ecodeclaration.

Opphavsrett og andre merknader

Samsvarserklæring
NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette BH-610 produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende
Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmerke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt heri,
kan være varemerker eller varemerkenavn tilhørende respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på
forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi
forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

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

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag,
verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte
formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere
dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken
direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige,
etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.
Tilgjengelighet til produkter kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med Nokia-forhandleren.
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre
land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

/1.0. utgave NO
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