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Over uw headset

Met de Nokia Bluetooth Mono Headset BH‑218 kunt u oproepen eenvoudiger dan ooit
tevoren beantwoorden. Als u een oproep wilt beantwoorden pakt gewoon het oorstuk
en u kunt praten. De headset schakelt automatisch in, verbindt met uw telefoon en
beantwoordt de oproep.

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

Waarschuwing:
Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Bepaalde onderdelen van het product zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen
kunnen door dit product worden aangetrokken. Plaats nooit creditcards of andere
magnetische opslagmedia in de buurt van het product. Opgeslagen gegevens kunnen
anders worden gewist.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik
neemt. Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met het
product verbindt.

Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Toetsen en onderdelen

1 Oorstukhouder met indicatielampje
2 Microfoon
3 Demptoets 
4 Oorstuk
5 Clip
6 Multifunctietoets 
7 Aansluiting voor lader
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Over Bluetooth-connectiviteit

U kunt Bluetooth gebruiken om draadloos verbinding te maken met andere
compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons.

De aanwezigheid van andere objecten tussen de apparaten is geen bezwaar, maar de
afstand tussen de apparaten moet maximaal 10 meter zijn. Muren of andere
elektronische apparaten kunnen de verbindingskwaliteit negatief beïnvloeden.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.1 + EDR met ondersteuning voor
de volgende profielen: headset profile (1.1), handsfree profile (1.5) . Informeer bij de
fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit daarvan met dit apparaat.

De batterij opladen

Voordat u de headset gebruikt, moet u eerst de batterij opladen.

Waarschuwing:
Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke
model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen
vervallen en kan gevaarlijk zijn. Het gebruik van niet-goedgekeurde laders kan het
risico met zich meebrengen van brand, explosie of ander gevaar.

1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
2 Sluit de kabel van de lader aan op de laderaansluiting op de headset. Het rode

indicatielampje gaat groen branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.
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3 Koppel de lader los van de headset en neem vervolgens de stekker uit het
stopcontact.

Wanneer u een lader loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor maximaal 8 uur gesprekstijd en
maximaal 150 uur stand-bytijd. Als u het oorstuk in de houder houdt, is de stand-
bytijd maximaal 3 maanden.

Als de batterij bijna leeg is, hoort u om de 5 minuten een geluidssignaal en het
indicatielampje knippert rood. Als de gesproken instructies is ingeschakeld, hoort u
ook het batterijniveau. Als de batterij aan het opladen is, gaat het rode indicatielampje
branden.

De batterijlading controleren
Controleer of de headset is ingeschakeld en druk vervolgens op . Een groen licht
betekent dat er voldoende stroom is. Als het lampje geel is, moet u de batterij mogelijk
spoedig opladen. Als het lampje rood is, moet u de batterij opladen.

De headset in- of uitschakelen

Inschakelen
Verwijder het oorstuk uit de houder. De headset geeft een pieptoon en een groen
indicatielampje knippert.

De koppelingsmodus wordt ingeschakeld als u de headset nog nooit hebt gekoppeld
met een telefoon of als u de koppelingen hebt gewist. Koppel en verbind de headset
binnen 3 minuten met uw telefoon.

Als u de headset eerder hebt gekoppeld, maakt deze verbinding met de telefoon wat
hiermee het laatst werd gebruikt. Als de headset die telefoon niet kan vinden,
probeert deze de volgende telefoon uit zijn lijst met gekoppelde apparaten. De
headset wordt uitgeschakeld, als binnen 30 minuten geen verbinding met een
telefoon is gemaakt.

Uitschakelen
Plaats het oorstuk terug in de houder. Er klinkt een pieptoon en een rood
indicatielampje knippert eenmaal. Alle oproepen zijn beëindigd.
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De headset aan uw telefoon koppelen en verbinding maken

Voordat u de headset kunt gebruiken, moet u deze koppelen en verbinden met een
compatibele telefoon.

1 Zorg ervoor dat de headset is uitgeschakeld en uw compatibele telefoon is
ingeschakeld.

2 Schakel de headset in, als u deze nog nooit hebt gekoppeld met een apparaat of
als u de koppelingen hebt gewist.
Als u de headset eerder hebt gekoppeld met een ander apparaat, houdt u  5
seconden ingedrukt.
De koppelingsmodus wordt ingeschakeld en een blauw indicatielampje knippert
snel.

3 Schakel binnen 3 minuten Bluetooth op uw telefoon in en laat het vervolgens naar
Bluetooth-apparaten zoeken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de
telefoon voor meer informatie.

4 Selecteer op uw telefoon de headset in de lijst met gevonden apparaten.
5 Als erom wordt gevraagd, voert u het wachtwoord 0000 in.

Wanneer de headset is verbonden met een telefoon, knippert het indicatorlampje
voor Bluetooth langzaam.

Uw headset kan met maximaal 8 telefoons worden gekoppeld, maar u kunt deze
slechts met 2 telefoons tegelijk verbinden.

Bij sommige telefoons moet u mogelijk na het koppelen de verbinding afzonderlijk
tot stand brengen.

Tip: Kunt u de headset niet verbinden met een compatibel telefoon? Controleer of
de headset is opgeladen, is ingeschakeld en aan de telefoon is gekoppeld.

De headset dragen

Als u de headset wilt gebruiken, trekt u het oorstuk uit de houder en drukt u het
voorzichtig in uw oor. De headset schakelt automatisch in.
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Houd het oorstuk in de houder als u uw headset niet gebruikt. Druk het oorstuk stevig
in de houder zodat het op zijn plaats blijft. De headset schakelt automatisch uit.

Tip: Houd uw headset altijd bij de hand en klem deze in uw zak, zoals u dat met een
pen zou doen.

Uw headset wordt geleverd met oordopjes van verschillende grootte. Kies het
oorstukje dat het beste in uw oor past en het prettigst aanvoelt.

Het oordopje verwisselen
Trek het huidige oordopje van het oorstuk af en druk het nieuwe oordopje op zijn
plaats.

Het volume wijzigen

Stel het volume op uw telefoon in. Dat volume wordt als minimum niveau gebruikt.
Als het achtergrondgeluid waar u zich bevindt toeneemt of afneemt, wijzigt de
headset het volume om dit te compenseren.

Bellen en gebeld worden

Als u wilt bellen en gebeld wilt worden met uw headset, moet u deze verbinden met
uw telefoon.

Een oproep plaatsen
Op de normale manier bellen.

Een oproep beantwoorden
Verwijder het oorstuk uit de houder.
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Tip: Druk op  als het oorstuk niet in de houder zit.

Een oproep beëindigen
Plaats het oorstuk in de houder.

Tip: U kunt ook op  drukken als u een oproep wilt beëindigen.

Een oproep weigeren
Druk tweemaal op  of plaats het oorstuk terug in de houder.

Een oproep overschakelen tussen uw headset en telefoon
Houd  2 seconden ingedrukt.

Het geluid van uw microfoon dempen of het dempen opheffen
Schuif . Het geluid van de microfoon is gedempt als de rode kleur wordt
weergegeven.

Als u niet aan het bellen bent en het oorstuk niet in de houder zit, kunt het nummer
dat u als laatste hebt gekozen opnieuw kiezen of spraakgestuurd kiezen als uw
telefoon deze functies met de headset ondersteunt.

Het nummer dat u als laatste hebt gekozen opnieuw kiezen
Druk tweemaal op .

Spraakgestuurd kiezen gebruiken
Houd de  2 seconden ingedrukt en volg de instructies in de gebruikershandleiding
van uw telefoon.
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De headset aan twee apparaten koppelen en verbinding maken

Als u uw headset hebt gekoppeld en verbonden met uw telefoon, kunt u de headset
ook met een andere telefoon verbinden en oproepen tegelijkertijd beheren van
bijvoorbeeld zowel uw persoonlijke als uw zakelijke telefoon.

1 Zorg ervoor dat Bluetooth op beide telefoons is ingeschakeld.
2 U schakelt de headset uit door de  5 seconden ingedrukt te houden.
3 Als u de koppelingsmodus wilt inschakelen houdt u de  5 seconden ingedrukt

en koppelt u de headset met de tweede telefoon.
4 Schakel de headset uit en weer in. De headset maakt verbinding met beide

telefoons.

Oproepen beantwoorden vanaf twee telefoons

Wanneer de headset met twee telefoons is verbonden, kunt u met beide tegelijkertijd
oproepen beantwoorden.

Een actieve oproep voortzetten en een oproep op een andere telefoon weigeren
Druk tweemaal op .

Een actieve oproep beëindigen en een oproep op een andere telefoon
beantwoorden
Druk op .

Een actieve oproep in de wacht zetten en een oproep op een andere telefoon
beantwoorden
Houd  2 seconden ingedrukt.

Tussen actieve en in de wacht geplaatste oproepen schakelen
Houd  2 seconden ingedrukt.

Een actieve oproep beëindigen en teruggaan naar een oproep in de wacht
Druk op .

Als u opnieuw kiest of spraakgestuurd wilt kiezen, wordt de oproep gestart op de
telefoon die u het laatst voor een oproep met de headset hebt gebruikt.

De gesproken instructies in- of uitschakelen

Gesproken instructies geven u verbale feedback en instructies wanneer u
bijvoorbeeld uw apparaat koppelt.
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1 Zorg ervoor dat de headset is ingeschakeld en verbonden met uw telefoon.
2 Houd  9 seconden ingedrukt. U hoort een gesproken instructie.

Als u de gesproken instructie uitschakelt, knippert een geel indicatielampje eenmaal.
Als u de gesproken instructie inschakelt, knippert een groen indicatielampje eenmaal.

De koppelingen wissen

1 U schakelt de headset uit door de  5 seconden ingedrukt te houden.
2 Houd  8 seconden ingedrukt. Er klinken twee pieptonen en het indicatielampje

knippert afwisselend rood en groen.
3 Als de headset inschakelt, wordt de koppelingsmodus automatisch ingeschakeld.

Product- en veiligheidsinformatie

Informatie over de batterij en de lader
Dit apparaat heeft 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.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 en
DC-9 . Het exacte modelnummer van de lader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een
van de volgende codes: E, X, AR, U, A, C, K, of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op.

De gespreks- en stand-byduur zijn slechts schattingen. De werkelijke duur wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de de
instellingen van het apparaat, gebruikte functies, de staat van de batterij en de temperatuur.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens
opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig
opgeladen batterij niet 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.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en
levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

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

Gebruik de lader alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde laders
kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen
vervallen. Als u denkt dat de lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze
opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Uw apparaat onderhouden
Behandel uw apparaat, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

9



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

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

• Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat
bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.

• Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale
temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen
raken.

• Probeer niet om het apparaat te openen.

• Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met
betrekking tot radioapparaten.

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

• Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

Recycling
Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende
verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het
hergebruik van materialen.

Symbool van een doorgestreepte container

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle
elektrische en elektronische producten, batterijen en accu’s na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling
moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.
Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot het milieu het eco-profiel op www.nokia.com/ecoprofile.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product BH-218 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere
relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de
volgende website: http://www.nokia.com/global/declaration .

© 2012 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Nokia Corporation.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende
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ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te
brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

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

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke
recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document,
hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de
verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder
voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen
omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of
indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-
dealer. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving
betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

/Uitgave 1.0 NL
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