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Nokia Bluetooth-headset BH-700 gir deg frihet til å ringe og motta samtale
du er på farten eller på kontoret. Du kan koble headsettet til en kompatibel t
som støtter trådløs Bluetooth-teknologi.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker headsettet. Les ogs
brukerhåndboken for telefonen du bruker. Der finner du viktig informasjon o
sikkerhet og vedlikehold. Oppbevar headsettet og alt tilbehøret utilgjengelig
små barn.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi
Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du koble sammen kompatible 
kommunikasjonsenheter uten å bruke kabler. Bluetooth-tilkoblingen krever
at telefonen og headsettet er innen synsvidde for hverandre, men avstanden
mellom enhetene bør ikke være mer enn 10 meter. Tilkoblingen kan imidlert
utsettes for forstyrrelser fra hindringer, for eksempel vegger, eller fra andre
elektroniske enheter.

Det trådløse headsettet følger Bluetooth-spesifikasjonen 2.0 + EDR, og støt
følgende profiler: Headset Profile 1.1 og Handsfree Profile 1.5. Ta kontakt m
produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne en

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte område
kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.
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2. Komme i gang
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■ Oversikt
Headsettet består av følgende deler:

• Indikatorlampe (1)

• Av/på-knapp (2)

• Svar-/avslutningsknapp (3)

• Volumknapp (4)

• Klips som er festet til remmen (5)

• Laderkontakt (6)

• Mikrofon (7)

• Ørekrok (8)

• Ørestykke (9)

Før du bruker headsettet må du lade batteriet og koble det sammen med en
kompatibel telefon.

Merk: Deler av headsettet er magnetisk. Metallholdige materialer kan tiltre
headsettet. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetbaserte lagringsmed
nærheten av headsettet, da informasjon som er lagret på dem, kan gå tapt.
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■ Ladere
Kontroller modellnummeret på laderen før du bruker den sammen med denne enheten. 
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Headsettet er beregnet for ladere av typen AC-3, AC-4 og DC-4.

Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med dette 
ekstrautstyret. Bruk av andre typer batterier og ladere kan ugyldiggjøre 
godkjenningen eller garantien og kan utgjøre en fare.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av go
ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke
kontakten, og ikke dra i ledningen.

■ Lade batteriet
Denne enheten har et internt, fastmontert og oppladbart batteri. Du må ikke
fjerne batteriet fra enheten, da dette kan skade enheten.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderkabelen til headsettet.

Indikatorlampen lyser rødt under ladingen. Hvis 
ladingen ikke starter, kan du forsøke å koble fra 
laderen og koble den til igjen. Det kan ta opptil 
2 timer å lade batteriet helt opp.

3. Når batteriet er ladet helt opp, slukker den røde indikatorlampen. Koble 
laderen fra headsettet og stikkontakten.
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Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 6 timers taletid eller opptil 160 timer 
standby-tid. Tale- og standby-tiden kan variere med ulike telefoner eller andre 
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kompatible Bluetooth-enheter, brukeroppsett, brukervaner og omgivelsene

Når batteriet holder på å gå tomt for strøm, piper headsettet, og indikatorla
begynner å blinke rødt.

■ Slå headsettet på eller av
Hold nede av/på-tasten for å slå på headsettet. Headsettet piper, og 
indikatorlampen lyser grønt en kort stund. Når headsettet er koblet til en 
sammenkoblet telefon og er klart til bruk, blinker indikatorlampen blått i sa
tempo. Hvis headsettet ikke er koblet til en telefon, blinker indikatorlampen
i sakte tempo.

Hold nede av/på-tasten for å slå av headsettet. Headsettet piper, og 
indikatorlampen lyser rødt en kort stund. 

■ Koble headsettet sammen med en kompatibel telefo
1. Slå på telefonen og headsettet.

2. Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen, og angi at telefonen skal søk
etter Bluetooth-enheter. Du finner flere instruksjoner i brukerhåndboken
telefonen.

3. Velg headsettet (Nokia BH-700) fra listen over enhetene som er funnet.

4. Skriv inn Bluetooth-passordet 0000 for å koble sammen headsettet og 
telefonen. Med enkelte telefoner må tilkoblingen opprettes separat ette
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sammenkoblingen. Se i brukerhåndboken for telefonen hvis du vil vite mer. 
Sammenkoblingen av headsettet og telefonen utføres bare én gang.

n 
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Hvis sammenkoblingen er vellykket, piper headsettet, og enheten vises i 
telefonmenyen der du kan vise de sammenkoblede Bluetooth-enhetene.

Koble headsettet fra telefonen
For å koble headsettet fra telefonen (for eksempel for å koble telefonen til e
annen Bluetooth-enhet), må du gjøre ett av følgende:

• Slå av headsettet.

• Koble fra headsettet i Bluetooth-menyen på telefonen.

• Flytte headsettet mer enn 10 meter bort fra telefonen.

Du trenger ikke å slette sammenkoblingen med headsettet for å koble det fr

Koble det sammenkoblede headsettet til telefonen igjen
Hvis du vil koble headsettet til telefonen, slår du på headsettet, kobler til i 
Bluetooth-menyen på telefonen eller holder svar-/avslutningsknappen nede

Du kan stille inn telefonen slik at den automatisk kobles til headsettet når 
headsettet er slått på. For å gjøre dette på Nokia-telefoner, må du endre 
innstillingene for sammenkobling i Bluetooth-menyen.
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■ Feilsøking
Hvis du ikke får koblet headsettet til telefonen, gjør du følgende:
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• Kontroller at headsettet er ladet, slått på og koblet sammen med telefon

• Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på telefonen.

• Kontroller at headsettet ikke er mer enn 10 meter fra telefonen, og at de
er noen hindringer mellom headsettet og telefonen, for eksempel vegger
andre elektroniske enheter.

• Hvis headsettet slutter å virke til tross for at det er ladet opp, kan du 
tilbakestille headsettet ved å koble det til en lader og trykke kort på av/p
knappen og midt på volumknappen. Denne tilbakestillingen sletter ikke 
innstillingene dine (for eksempel sammenkoblingsinnstillinger). 
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3. Grunnleggende bruk
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■ Plassere headsettet på øret
Headsettet er utstyrt med en ørekrok som du kan bruke for at headsettet ska
bedre på øret.

Hvis du vil bruke headsettet uten ørekroken, plasserer du ørestykket i øret (1
at headsettet peker mot munnen din.

Hvis du vil bruke headsettet med ørekroken, plasserer du ørekroken i det lille
på baksiden av headsettet (2). Hvis du skal bruke headsettet på høyre øre, d
du ørekroken slik at den er til høyre for "Nokia"-teksten. Skyv ørekroken ove
(3), og juster lengden på kroken ved å skyve eller dra i den (4). Plasser heads
slik at det peker mot munnen.
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Hvis du skal bruke headsettet på venstre øre, dreier du ørekroken slik at den er til 
venstre for teksten (5).
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Hvis du skal ta av ørekroken (for eksempel for å rengjøre den), løsner du den
forsiktig fra headsettet.

■ Bære headsettet i remmen
Det følger en rem med headsettet. Når du ikke har headsettet på øret, kan d
henge det rundt halsen ved hjelp av remmen. Du fester headsettet til remm
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å plassere headsettet i klipsen (1) og skyve det forsiktig nedover (2) til det går i lås. 
Du løsner headsettet fra remmen ved å dra det ut gjennom klipsen (3).
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■ Anropshåndtering
Når du skal ringe, bruker du telefonen som vanlig når headsettet er koblet t
telefonen. Indikatorlampen blinker blått i sakte tempo under samtalen.

Hvis telefonen støtter gjentakelse med denne enheten, trykker du kort to ga
på svar-/avslutningsknappen når du ikke har en aktiv samtale.

Hvis telefonen støtter taleoppringing med denne enheten, holder du nede s
avslutningsknappen når du ikke har noen aktive samtaler, og fortsetter som
beskrevet i brukerhåndboken for telefonen.

Når du mottar en samtale, blinker indikatorlampen blått i raskt tempo, og du
en ringetone gjennom headsettet. Du besvarer anropet ved å trykke på svar-
avslutningsknappen, eller ved å bruke telefontastene. Hvis funksjonen for 
automatisk svar er aktivert på telefonen, svarer telefonen automatisk på de
innkommende anropet etter ett ringesignal.
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Du avviser et innkommende anrop ved å trykke på svar-/avslutnings-
knappen to ganger, eller ved å bruke telefontastene.

 å 
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Du avslutter en samtale ved å trykke på svar-/avslutningsknappen, eller ved
bruke telefontastene.

■ Justere volumet for øretelefonen
Trykk opp på volumknappen for å heve, eller ned for å senke volumet under 
samtale. Hvis du vil justere volumet raskt, holder du nede knappen i ønsket 
retning.

■ Slå mikrofonen av eller på
Du kan slå mikrofonen av eller på under en aktiv samtale ved å trykke kort m
volumknappen. Du hører en lang tone, og headsettet piper med jevne mello
til du slår på mikrofonen.

■ Veksle mellom telefonen og headsettet under en 
samtale

Hvis du vil overføre samtalen fra headsettet til en kompatibel telefon og om
holder du nede svar-/avslutningsknappen, eller du bruker den tilsvarende 
funksjonen i telefonen.
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■ Bruke headsettet med flere telefoner
Headsettet kan kobles sammen med opptil åtte telefoner, men du kan bare koble 
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det til én telefon om gangen.

Den første telefonen som ble koblet sammen med headsettet, kalles 
standardtelefonen. Hvis headsettet slås på innen en avstand på 10 meter fr
sammenkoblede telefoner, vil headsettet prøve å opprette en tilkobling til 
standardtelefonen.

Hvis headsettet ikke kan opprette en tilkobling til standardtelefonen, forsøk
å opprette en tilkobling til den telefonen som ble sist brukt. Hvis headsettet
kan opprette en tilkobling til denne telefonen heller, kan en av de seks andr
sammenkoblede telefonene kobles til headsettet. Du finner informasjon om
hvordan du oppretter tilkoblingen i brukerhåndboken for telefonen.

■ Fjerne innstillinger
Hvis du vil fjerne alle innstillingene fra headsettet (for eksempel listen over 
sammenkoblede enheter), holder du nede av/på-knappen og volumknappen
opptil 10 sekunder. Når innstillingene er fjernet, piper headsettet to ganger
indikatorlampen blinker i vekslende farger i noen sekunder.
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4. Batteriinformasjon
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Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstend
tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av g
men det vil etterhvert bli oppbrukt. Lad batteriet bare med ladere som er godkjent av
og som er utformet for denne enheten.

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

Bruk aldri en lader som er skadet.

Hvis du lar enheten ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om somme
eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å
oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Hvis batteriet er for varm
for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batterie
fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under 
frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de
skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der d
mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.
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Stell og vedlikehold
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Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med 
forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

• Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.

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

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

• Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere leve
på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperat
igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretsko

• Ikke forsøk å åpne enheten.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innven
kretskort og finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten
fungerer skikkelig.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt ann
ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte næ
autoriserte servicested for å få utført service.
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