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1. Introduktion

Nokia Bluetooth-headset BH-800 sætter dig i stand til at foretage og 
modtage opkald, uanset om du er på kontoret eller ej. Headsettet kan 
tilsluttes en kompatibel telefon, som understøtter trådløs Bluetooth-
teknologi.
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager headsettet i brug. Læs 
også brugervejledningen til telefonen, som indeholder vigtige oplysninger 
vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse. Opbevar headsettet og tilbehør 
dertil utilgængeligt for børn.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi
Trådløs Bluetooth-teknologi giver dig 
mulighed for at forbinde kompatible 
enheder uden kabler. En Bluetooth-
forbindelse kræver ikke, at der er fri 
luftlinje mellem telefonen og 
headsettet, men den indbyrdes afstand 
mellem enhederne må højst være 10 
meter. Jo tættere telefonen og 
headsettet er på hinanden, jo bedre er 
modtageforholdene. Det optimale 
driftsområde er vist med mørkegrå 
farve på billedet. Forbindelsen kan blive udsat for interferens pga. afstand 
og hindringer (vist med lysegrå farve) eller andre elektroniske enheder.

<10m



I n t r o d u k t i o n

6

Headsettet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, som 
understøtter følgende profiler: Headset Profile 1.1 og Hands-free Profile 
1.5. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres 
kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-
teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din 
tjenesteudbyder.
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2. Kom godt i gang

■ Oversigt
Headsettet indeholder følgende dele:

• Indikator (1)

• Tænd/sluk-knap (2)

• Besvar/afslut-knap (3)

• Lydstyrkeknap (4)

• Remholder (5)

• Stik til opladning (6)

• Mikrofon (7)

• Ørekrog (8)

Du skal oplade batteriet og oprette en binding mellem headsettet og en 
kompatibel telefon, inden du tager headsettet i brug.

Bemærk! Headsettet indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer 
kan tiltrækkes af headsettet. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske 
lagringsmedier i nærheden af headsettet, da de oplysninger, der er lagret 
på dem, kan blive slettet.



K o m  g o d t  i  g a n g

8

■ Opladere og batterier
Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med 
headsettet. Headsettet skal have strøm fra opladerne AC-3, AC-4 og DC-4.

Advarsel! Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Nokia til 
brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og 
kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du 
fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

■ Opladning af batteriet
Denne enhed har et internt og genopladeligt batteri, der ikke kan tages 
ud. Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden, da du kan beskadige 
enheden.

1. Tilslut ladekablet til headsettet.

2. Sæt opladeren i en stikkontakt i væggen. Den 
røde indikator lyser under opladning. Det kan 
tage lidt tid, før opladningen starter. Hvis 
opladningen ikke starter med det samme, skal 
du tage opladeren ud af stikket og sætte den i 
og prøve igen. Det kan tage op til to timer at oplade batteriet helt.

Sørg for, at du ikke utilsigtet kommer til at sætte 
ørekrogen i opladerstikket.

3. Når batteriet er fuldt opladet, holder den røde 
indikator op med at lyse. Tag opladerstikket ud af 
stikkontakten og headsettet.
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Det fuldt opladte batteri har strøm til 6 timers taletid og op til 160 timers 
standbytid. Tiderne for standby og tale kan dog variere med forskellige 
mobiltelefoner, produkter, som bruger en Bluetooth-forbindelse, 
brugerindstillinger, brugerstile og miljøer.

Headsettet bipper, og den røde indikator begynder at blinke, når batteriet 
er ved at løbe tør for strøm.

■ Sådan tændes og slukkes headsettet
Tænd headsettet ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede. 
Headsettet bipper, og den grønne indikator lyser et øjeblik. Når headsettet 
tilsluttes en forbundet telefon, og det er klart til brug, blinker den blå 
indikator langsomt. Hvis headsettet ikke tilsluttes en telefon, blinker den 
grønne indikator langsomt.

Sluk headsettet ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede. 
Headsettet bipper, og den røde indikator lyser et øjeblik.

■ Oprettelse af en binding mellem headsettet og 
en kompatibel telefon

1. Tænd telefonen og headsettet.

2. Aktivér telefonens Bluetooth-funktion, og indstil den til at søge efter 
Bluetooth-enheder. Se brugervejledningen til din telefon for at få 
yderligere oplysninger.

3. Vælg headsettet (Nokia BH-800) på listen over fundne enheder.
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4. Indtast adgangskoden 0000 for at oprette en binding og tilslutte 
headsettet til telefonen. På nogle telefoner skal du oprette 
forbindelsen separat, efter at der er oprettet en binding. Se 
brugervejledningen til din telefon for at få yderligere oplysninger. 
Det er kun nødvendigt at oprette en binding mellem headsettet og 
telefonen én gang.

5. Hvis bindingen oprettes, bipper headsettet, og bindingen vises nu i 
telefonens menu, hvor du kan se de Bluetooth-enheder, som aktuelt er 
forbundet med telefonen.

Afbrydelse af forbindelsen mellem headsettet 
og telefonen
Hvis du vil afbryde forbindelsen mellem headsettet og telefonen (f.eks. for 
at tilslutte telefonen til en anden Bluetooth-enhed), skal du gøre et af 
følgende:

• Sluk headsettet.

• Afbryd forbindelsen til headsettet i telefonens Bluetooth-menu.

• Anbring headsettet over ti meter væk fra telefonen.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at slette bindingen med headsettet for 
at afbryde forbindelsen til det.



K o m  g o d t  i  g a n g

11

Genoprettelse af forbindelsen mellem headsettet 
og telefonen
Hvis du vil tilslutte headsettet til telefonen, skal du tænde headsettet, 
oprette forbindelsen fra telefonens Bluetooth-menu eller trykke på og 
holde besvar/afslut-knappen nede.

Du kan indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til 
headsettet, når headsettet tændes. Hvis du har en telefon fra Nokia, skal 
du ændre indstillingerne for bundne enheder i menuen Bluetooth.

■ Fejlfinding
Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem headsettet og telefonen, 
skal du gøre følgende:

• Kontrollér, at headsettet er opladet, tændt, at der er oprettet en 
binding med telefonen, og at de er tilsluttet.

• Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på telefonen.

• Kontrollér, at headsettet befinder sig mindre end ti meter fra 
telefonen, og at der ikke er nogen forhindringer, f.eks. vægge, eller 
andre elektroniske enheder mellem headsettet og telefonen.

• Hvis du vil nulstille headsettet, hvis det holder op med at virke, selv om 
det er opladet, skal du sætte headsettet i en oplader og trykke 
kortvarigt på tænd/sluk-knappen og på det midterste af 
lydstyrkeknappen. Nulstillingen rydder ikke dine indstillinger (f.eks. 
indstillinger for binding). 
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3. Almindelig brug

■ Placering af headsettet over øret
Headsettet leveres med en ørekrog, som du kan bruge, så headsettet 
sidder bedre fast på øret.

Hvis du vil bruge headsettet uden ørekrogen, skal du sætte headsettet i 
øret (1) og pege det mod munden.

Hvis du vil bruge headsettet med ørekrogen, skal du sætte ørekrogen ind i 
den lille åbning bag på headsettet (2). Hvis du vil bruge headsettet på 
højre øre, skal du dreje ørekrogen, så krogen er på højre side af teksten 
"Nokia". Sæt ørekrogen over øret (3), og skub eller træk i ørekrogen for at 
justere længden (4). Indstil headsettet, så det peger mod din mund.

Hvis du vil bruge headsettet på venstre øre, skal du dreje ørekrogen, så 
krogen er på venstre side af teksten (5).



A l m i n d e l i g  b r u g

13

Hvis du vil fjerne ørekrogen (f.eks. for at rense den), skal du trække den 
forsigtigt ud af headsettet.

■ Transport af headsettet i remmen
Headsettet leveres med en rem. Når du ikke har headsettet på øret, kan du 
bære det om halsen ved hjælp af remmen. Fastgør headsettet til remmen 
ved at sætte headsettet i holderen (1) og forsigtigt skubbe det nedad (2), 
indtil det låser på plads. Fjern headsettet ved at skubbe det ud gennem 
holderen (3).
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■ Opbevaring af headsettet i etuiet
Hvis du vil undgå, at headsettet bliver ridset, skal du opbevare headsettet 
og remmen i det medleverede etui, når du ikke bruger dem.

Etuiet har to rum. Opbevar headsettet i ét rum og remmen i det andet.

■ Håndtering af opkald
Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge telefonen på normal vis, når 
headsettet er tilsluttet til den. Den blå indikator blinker langsomt under 
opkaldet.

Hvis telefonen understøtter genopkald med denne enhed, skal du trykke 
kortvarigt på besvar/afslut-knappen to gange, når der ikke er nogen 
igangværende opkald.

Hvis telefonen understøtter stemmestyret opkald med denne enhed, skal 
du trykke på og holde besvar/afslut-knappen nede, når der ikke er nogen 
igangværende opkald, og fortsætte, som beskrevet i brugervejledningen 
til telefonen.

Når du modtager et opkald, blinker den blå indikator hurtigt, og du hører 
en ringetone via headsettet. Hvis du vil besvare opkaldet, skal du trykke på 
besvar/afslut-knappen eller bruge tasterne på telefonen. Hvis den 
automatiske svarfunktion er slået til, besvarer telefonen automatisk alle 
indgående opkald efter ét ring.

Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trykke kortvarigt to gange 
på besvar/afslut-knappen eller bruge tasterne på telefonen.

Hvis du vil afslutte et opkald, skal du trykke på besvar/afslut-knappen 
eller bruge tasterne på telefonen.
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■ Justering af lydstyrken i øresneglen
Tryk på knappen for lydstyrke op for at skrue op eller lydstyrke ned for at 
skrue ned under et opkald. Lydstyrken justeres hurtigt ved at trykke på 
knappen og holde den nede i den ønskede retning.

■ Aktivering eller deaktivering af mikrofonens lyd
Hvis du vil slå mikrofonen til eller fra under et opkald, skal du trykke 
kortvarigt på den midterste del af lydstyrkeknappen. Der lyder en lang 
tone, og headsettet bipper med jævne mellemrum, indtil du deaktiverer 
mikrofonen.

■ Overførsel af opkald mellem telefon og headset
Hvis du vil overføre et opkald fra headsettet til en kompatibel telefon, skal 
du trykke på besvar/afslut-knappen og holde den nede eller bruge den 
tilsvarende funktion i telefonen.

■ Brug af headsettet sammen med flere telefoner
Du kan oprette en binding mellem headsettet og op til otte telefoner, men 
der kan kun oprettes forbindelse til én telefon ad gangen.

Den telefon, som først blev forbundet med headsettet, er 
standardtelefonen. Hvis headsettet tændes inden for en afstand af ti 
meter til flere andre bundne telefoner, forsøger headsettet at få 
forbindelse til standardtelefonen.
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Hvis headsettet ikke kan oprette forbindelse til standardtelefonen, vil det 
forsøge at oprette forbindelse til den sidst anvendte telefon. Hvis 
headsettet heller ikke kan oprette forbindelse til denne telefon, kan der 
tilsluttes en af de andre seks bundne telefoner til headsettet. Se 
brugervejledningen til telefonen for at oprette forbindelsen.

■ Nulstilling af indstillingerne
Hvis du vil nulstille alle headsettets indstillinger (f.eks. listen over bundne 
enheder), skal du trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede og 
lydstyrkeknappen oppe i ti sekunder. Når indstillingerne er nulstillet, 
bipper headsettet to gange, og indikatorerne blinker skiftevis i flere 
sekunder.
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4. Batterioplysninger

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, 
når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades 
og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Oplad kun batteriet 
med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et 
fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte 
batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste 
ladningen med tiden.

Benyt ikke en beskadiget oplader.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde 
omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid 
at opbevare batteriet mellem 15° C og 25° C. En enhed med et varmt eller koldt 
batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers 
funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er 
beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever 
batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med 
husholdningsaffaldet.
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Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og 
den skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte 
din garantidækning.
• Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed 

kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis headsettet 
bliver vådt, skal du lade det tørre fuldstændigt.

• Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De 
bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

• Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe 
det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til 
at smelte eller slå sig.

• Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til 
normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de 
elektroniske kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne enheden.
• Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan 

ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
• Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke 

opløsningsmidler.
• Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at 

enheden fungerer korrekt.
Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. 
Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede 
serviceforhandler til service.
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