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1. Inleiding

Met de Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-800  hebt u zowel onderweg 
als op kantoor volledige bewegingsvrijheid tijdens het bellen en het 
ontvangen van oproepen. U kunt de hoofdtelefoon aansluiten op een 
compatibele telefoon die de draadloze Bluetooth-technologie 
ondersteunt.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de 
hoofdtelefoon gebruikt. Daarnaast dient u ook de handleiding van de 
telefoon te lezen, aangezien u hier belangrijke veiligheids- en 
onderhoudsinformatie kunt vinden. Houd de hoofdtelefoon en 
toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Draadloze Bluetooth-technologie
Compatibele communicatieapparaten 
kunnen via de draadloze Bluetooth-
technologie zonder kabels met elkaar 
worden verbonden. Voor een 
Bluetooth-verbinding is het niet nodig 
dat de telefoon en de hoofdtelefoon in 
elkaars gezichtsveld liggen, maar de 
apparaten mogen niet meer dan 10 
meter van elkaar verwijderd zijn. Hoe 
kleiner de afstand tussen de telefoon en 
de hoofdtelefoon, des te beter de 

<10m
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prestaties. Het optimale werkingsbereik wordt in de afbeelding 
donkergrijs weergegeven. De verbinding kan worden beïnvloed door 
interferentie van afstand en obstakels (lichtgrijs weergegeven), of van 
andere elektronische apparaten.

De hoofdtelefoon is compatibel met de Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR 
en ondersteunt de volgende profielen: hoofdtelefoonprofiel 1.1 en 
handsfree profiel 1.5. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur 
naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van 
Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of 
serviceprovider voor meer informatie.
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2. Aan de slag

■ Overzicht
De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen:

• Indicatorlampje (1)

• Aan/uit-toets (2)

• Toets voor beantwoorden/
beëindigen (3)

• Volumetoets (4)

• Clip van draagkoord (5)

• Aansluiting lader (6)

• Microfoon (7)

• Oorlus (8)

U kunt de hoofdtelefoon pas gebruiken nadat u de batterij hebt geladen 
en de hoofdtelefoon aan een compatibele telefoon hebt gekoppeld.

Opmerking: Bepaalde delen van de hoofdtelefoon zijn magnetisch. 
Metalen voorwerpen kunnen door de hoofdtelefoon worden 
aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit 
de buurt van de hoofdtelefoon, anders kunnen de gegevens die op deze 
media zijn opgeslagen worden gewist.
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■ Laders en batterijen
Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij deze hoofdtelefoon 
gebruikt. De hoofdtelefoon is bedoeld om te worden gebruikt met de volgende 
laders: AC-3, AC-4 en DC-4.

Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen en laders die door Nokia zijn 
goedgekeurd voor gebruik met deze hoofdtelefoon. Het gebruik van alle 
andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan 
gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek 
altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

■ De batterij opladen
Dit apparaat werkt met een interne, oplaadbare batterij die niet kan 
worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te 
verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen.

1. Sluit de kabel van de lader aan op de 
hoofdtelefoon.

2. Sluit de lader aan op een stopcontact. Het 
rode indicatorlampje brandt tijdens het 
opladen. Het kan een tijdje duren voordat het 
opladen begint. Als de batterij niet begint 
met opladen, haalt u de lader uit het stopcontact en probeert u het 
opnieuw. Het duurt maximaal 2 uur om de batterij volledig op te laden.
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Zorg ervoor dat u de oorlus niet per ongeluk in de 
aansluiting van de lader steekt.

3. Als de batterij geheel is opgeladen, stopt het rode 
indicatorlampje met branden. Haal de lader uit het 
stopcontact en maak de hoofdtelefoon los.

Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor 6 uur gesprekstijd of 
maximaal 160 uur stand-by tijd. De gespreks- en stand-by tijd kan echter 
verschillen afhankelijk van de mobiele telefoon, de producten die 
gebruikmaken van een Bluetooth-verbinding, de gebruiksinstellingen, de 
gebruiksstijl en de omgeving.

Als de batterij bijna leeg is, klinkt een piepsignaal in de hoofdtelefoon en 
begint het rode indicatorlampje te knipperen.

■ De hoofdtelefoon in- en uitschakelen
U schakelt de hoofdtelefoon in door de aan/uit-toets ingedrukt te houden. 
De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en het groene indicatorlampje 
licht kort op. Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten op een 
gekoppelde telefoon en kan worden gebruikt, begint het blauwe 
indicatorlampje langzaam te knipperen. Als de hoofdtelefoon niet op een 
telefoon is aangesloten, begint het groene indicatorlampje langzaam te 
knipperen.

U schakelt de hoofdtelefoon uit door de aan/uit-toets ingedrukt te 
houden. De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en het rode 
indicatorlampje licht kort op.
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■ De hoofdtelefoon koppelen aan een compatibele 
telefoon

1. Schakel de telefoon en de hoofdtelefoon in.

2. Schakel de Bluetooth-functie op de telefoon in en laat de telefoon 
naar Bluetooth-apparaten zoeken. Volg hierbij de instructies in de 
gebruikershandleiding van de telefoon.

3. Selecteer de hoofdtelefoon (Nokia BH-800) in de lijst met gevonden 
apparaten.

4. Voer de code 0000 in om de hoofdtelefoon en de telefoon te koppelen 
en te verbinden. Bij sommige telefoons moet u nog apart verbinding 
maken nadat u de apparaten hebt gekoppeld. Zie de 
gebruikershandleiding van de telefoon voor meer informatie. U hoeft 
de hoofdtelefoon slechts eenmaal aan de telefoon te koppelen.

5. Als de koppeling is gemaakt, geeft de hoofdtelefoon een piepsignaal 
en wordt de hoofdtelefoon weergegeven in het telefoonmenu met de 
Bluetooth-apparaten die momenteel aan de telefoon zijn gekoppeld.

De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon 
verbreken
U kunt de verbinding van de hoofdtelefoon met de telefoon op één van de 
volgende manieren verbreken (bijvoorbeeld als u de telefoon op een ander 
Bluetooth-apparaat wilt aansluiten):

• Schakel de hoofdtelefoon uit.
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• Verbreek de verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon via het 
Bluetooth-menu van de telefoon.

• Plaats de hoofdtelefoon op een afstand van meer dan 10 meter van de 
telefoon.

U hoeft de koppeling tussen de telefoon en de hoofdtelefoon niet te 
verwijderen om de verbinding met de hoofdtelefoon te verbreken.

De gekoppelde hoofdtelefoon weer verbinden met de 
telefoon
Als u de hoofdtelefoon wilt verbinden met de telefoon, schakelt u de 
hoofdtelefoon in, maakt u de verbinding via het Bluetooth-menu van de 
telefoon of houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt.

U kunt de telefoon zo instellen dat deze automatisch verbinding maakt 
met de hoofdtelefoon wanneer die wordt ingeschakeld. In Nokia-
telefoons doet u dit door de instellingen van gekoppelde apparaten te 
wijzigen in het Bluetooth-menu.

■ Problemen oplossen
Ga als volgt te werk als u de hoofdtelefoon niet op de telefoon kunt 
aansluiten:

• Controleer of de hoofdtelefoon is opgeladen, ingeschakeld en 
gekoppeld aan de telefoon.

• Controleer of de Bluetooth-functie van de telefoon is geactiveerd.
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• Controleer of de hoofdtelefoon zich binnen een straal van 10 meter 
van de telefoon bevindt en of zich geen obstakels, zoals muren of 
andere elektronische apparaten, tussen de hoofdtelefoon en de 
telefoon bevinden.

• Voer een reset uit als de hoofdtelefoon niet meer functioneert terwijl 
deze wel is opgeladen. Sluit hiervoor de hoofdtelefoon aan op een 
oplader en druk kort op de aan/uit-toets en het middelste deel van de 
volumetoets. Bij deze reset worden uw instellingen (bijvoorbeeld over 
koppelingen) niet gewist. 
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3. Algemene gebruiksinstructies

■ De hoofdtelefoon op uw oor plaatsen
De hoofdtelefoon is uitgerust met een oorlus zodat het oorstuk beter past.

Als u de hoofdtelefoon zonder de oorlus wilt gebruiken, plaatst u de 
hoofdtelefoon in uw oor (1) en richt u de hoofdtelefoon naar uw mond.

Als u de hoofdtelefoon met de oorlus wilt gebruiken, bevestigt u de oorlus 
in de smalle opening aan de achterkant van de hoofdtelefoon (2). Als u de 
hoofdtelefoon op het rechteroor wilt dragen, draait u de oorlus zodat de 
lus zich rechts van de tekst "Nokia" bevindt. Schuif de oorlus over uw oor 
(3) en verstel de lus tot de gewenste lengte (4). Plaats de hoofdtelefoon 
richting uw mond.
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Als u de hoofdtelefoon op het linkeroor wilt dragen, draait u de oorlus 
zodat de lus zich links van de tekst bevindt (5).

U kunt de oorlus losmaken (bijvoorbeeld om schoon te maken) door deze 
voorzichtig uit de hoofdtelefoon te trekken.

■ De hoofdtelefoon aan het draagkoord dragen
Bij de hoofdtelefoon is een draagkoord geleverd. Wanneer u de 
hoofdtelefoon niet op uw oor plaatst, kunt u deze aan het draagkoord om 
uw nek dragen. U kunt de hoofdtelefoon bevestigen door de 
hoofdtelefoon in de clip (1) te plaatsen en voorzichtig naar beneden te 
schuiven (2) totdat deze vastklikt. U kunt de hoofdtelefoon losmaken door 
deze weer uit de clip (3) te schuiven.
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■ De hoofdtelefoon in het zakje bewaren
Bewaar na gebruik de hoofdtelefoon en het draagkoord in het 
meegeleverde zakje om beschadigingen te voorkomen.

Het zakje bevat twee vakken. Bewaar de hoofdtelefoon in het ene vakje en 
het draagkoord in het andere.

■ Gespreksfuncties
U kunt een gesprek tot stand brengen door de telefoon op de gewone 
manier te gebruiken wanneer de hoofdtelefoon is verbonden met de 
telefoon. Tijdens het gesprek begint het blauwe indicatorlampje langzaam 
te knipperen.

Als uw telefoon de functie voor nummerherhaling met dit apparaat 
ondersteunt, drukt u tweemaal kort op de toets voor beantwoorden/
beëindigen wanneer er geen gesprek actief is.

Als uw telefoon de functie voor spraakgestuurde nummerkeuze met dit 
apparaat ondersteunt, houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen 
ingedrukt wanneer er geen gesprek actief is en handelt u zoals wordt 
beschreven in de gebruikershandleiding bij de telefoon.

Als een oproep binnenkomt, begint het blauwe indicatorlampje snel te 
knipperen en hoort u een beltoon in de hoofdtelefoon. U kunt de oproep 
beantwoorden met de toets voor beantwoorden/beëindigen of met de 
toetsen op de telefoon. Als de functie voor het automatisch 
beantwoorden van oproepen is geactiveerd, wordt de oproep na één keer 
overgaan automatisch beantwoord.
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U kunt een oproep afwijzen door tweemaal op de toets voor 
beantwoorden/beëindigen te drukken of gebruik de toetsen op de 
telefoon.

U kunt een gesprek beëindigen met de toets voor beantwoorden/
beëindigen of met de toetsen op de telefoon.

■ Het volume van de luidspreker aanpassen
Duw tijdens een gesprek de volumetoets omhoog om het volume te 
verhogen of omlaag om het volume te verlagen. U kunt het volume snel 
aanpassen door de toets in de gewenste richting ingedrukt te houden.

■ Het geluid van de microfoon uit- of aanzetten
U kunt het geluid van de microfoon tijdens een gesprek uit- of aanzetten 
door kort op het middelste deel van de volumetoets te drukken. Er klinkt 
een lang geluidssignaal en de hoofdtelefoon geeft een piepsignaal met 
regelmatige tussenpozen totdat u de microfoon aanzet.

■ Schakelen tussen de telefoon en de hoofdtelefoon 
tijdens een gesprek

U kunt tijdens een gesprek schakelen tussen de hoofdtelefoon en een 
compatibele telefoon door de toets voor beantwoorden/beëindigen 
ingedrukt te houden of door de desbetreffende functie van uw telefoon te 
gebruiken.
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■ De hoofdtelefoon met verschillende telefoons 
gebruiken

U kunt de hoofdtelefoon koppelen aan maximaal acht telefoons. 
Verbinden is slechts mogelijk met één telefoon tegelijkertijd.

De telefoon die het eerst aan de hoofdtelefoon is gekoppeld, is de 
standaardtelefoon. Als de hoofdtelefoon binnen een straal van 10 meter 
van verschillende gekoppelde telefoons wordt ingeschakeld, wordt 
geprobeerd verbinding te maken met de standaardtelefoon.

Als de hoofdtelefoon geen verbinding kan maken met de 
standaardtelefoon, wordt verbinding gemaakt met de laatstgebruikte 
telefoon. Wanneer er ook met deze telefoon geen verbinding kan worden 
gemaakt, kan een van de andere zes gekoppelde telefoons met de 
hoofdtelefoon worden verbonden. Raadpleeg de gebruikershandleiding 
van de telefoon voor informatie over het tot stand brengen van de 
verbinding.

■ De instellingen wissen
Als u alle instellingen op de hoofdtelefoon wilt wissen (bijvoorbeeld de 
lijst met gekoppelde apparaten), houdt u de aan/uit-toets en de 
volumetoets 10 seconden ingedrukt. Nadat de instellingen zijn gewist, 
geeft de hoofdtelefoon tweemaal een piepsignaal en knipperen de 
indicatorlampjes gedurende enkele seconden afwisselend.
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4. Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een 
nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is 
opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en 
ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen op met 
laders die door Nokia voor dit apparaat zijn goedgekeurd.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een 
volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de 
batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen 
batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u het apparaat op 
hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in 
winterse omstandigheden). Probeer de temperatuur van de batterij altijd tussen 
15°C en 25°C te houden. Een apparaat met een warme of koude batterij kan 
gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig 
opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen 
beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen 
kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in 
overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in 
voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.



V e r z o r g i n g  e n  o n d e r h o u d

19

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet 
met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te 
behouden.

• Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen 
of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische 
schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig 
opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende 
onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen 
kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen 
beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat 
weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht 
ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

• Probeer het apparaat niet open te maken.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe 
behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek 
beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke 
reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
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• Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat 
blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere 
toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als 
enig apparaat niet goed werkt.
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