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I n t r o d u k t i o n
1. Introduktion

Nokias Bluetooth-stereoheadset BH-905i med aktiv støjannullering 
giver dig mulighed for at foretage og besvare opkald håndfrit med en 
kompatibel mobilenhed og lytte til musik fra en kompatibel 
musikafspiller.

Den aktive støjannullering betyder, at du får bedre mulighed for at 
bruge headsettet i miljøer, hvor der er meget støj.

Du kan tilslutte headsettet til en kompatibel enhed ved hjælp af trådløs 
Bluetooth-teknologi eller de medfølgende lydkabler.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager headsettet i brug. 
Læs også brugervejledningen til den enhed, som du slutter til 
headsettet. Du kan finde flere oplysninger på www.nokia.com/support 
eller på dit lokale Nokia-websted.

Produktet kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for 
små børn. 

Bemærk! Beklædningen på enhedens overflade indeholder ikke 
nikkel. Enhedens overflade indeholder rustfrit stål.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi
Trådløs Bluetooth-teknologi gør 
det muligt at forbinde kompatible 
enheder uden brug af kabler. Det 
kræves ikke, at der er fri luftlinje 
mellem headsettet og den anden 
enhed, men enhedernes indbyrdes 
afstand må højst være 10 meter. 
Jo tættere headsettet og den anden 
enhed er på hinanden, jo bedre er 
modtageforholdene. Det optimale 
anvendelsesområde er vist med 
mørkegrå farve på billedet. 
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I n t r o d u k t i o n
Forbindelsen kan blive udsat for forstyrrelser på grund af afstanden og 
forhindringer (vist med lysegrå farve) eller andre elektroniske enheder.

Headsettet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 2.1 + EDR, 
der understøtter følgende profiler: Headset Profile 1.1, Hands-Free 
Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 og 
Audio Video Remote Control Profile 1.0. Kontakt producenterne af andre 
enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

■ Om aktiv støjannullering
Wolfson AudioPlusTM er en teknologi, der reducerer støj 
fra omgivelserne. Den er baseret på en patenteret 
signalbehandlingsteknologi og et avanceret akustisk design 
og giver den bedste aktive støjannullering til stereoheadset og 
hovedtelefoner inden for den klasse af teknologier, den tilhører.

Denne nyskabende ”feed-forward”-teknologi fjerner flere støjdecibel 
i et større frekvensområde end almindelige feedbackteknologier. 
Det betyder, at brugerne vil opleve et stille og roligt miljø, uanset hvor 
de er. Da Wolfsons avancerede teknologi ikke behandler det lydsignal, 
der afspilles, kan du høre musikken i hi-fi-stereokvalitet og 
uden forringelser.
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K o m  g o d t  i  g a n g
2. Kom godt i gang

■ Taster og dele
Headsettet indeholder følgende dele:

1. Tænd/sluk-tast til aktiv 
støjannullering

2. Indikator for opladning og 
aktiv støjannullering

3. Opladerstik

4. Lydstyrketaster

5. Tilbage-tast

6. Stik til Nokias CA-143U- eller CA-182U-lydkabel

7. Bluetooth-indikator

8. Afspil/pause-tast

9. Frem-tast

10. Flerfunktionstast

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

■ Tilslutningsmetode
Du kan tilslutte headsettet til kompatible enheder ved hjælp af trådløs 
Bluetooth-teknologi eller de medfølgende lydkabler.

Du skal oplade batteriet, inden du kan tilslutte headsettet til en 
Bluetooth-enhed eller bruge aktiv støjannullering. Se ”Opladning af 
batteriet”, på side 8.

Tilslutning via Bluetooth-forbindelse
Hvis du vil bruge headsettet med en kompatibel Bluetooth-enhed, 
skal du aktivere Bluetooth-forbindelsen (se ”Aktivering”, på side 9) og 
oprette en binding og en forbindelse mellem headsettet og enheden 
6



K o m  g o d t  i  g a n g
(se ”Oprettelse af binding og forbindelse mellem enheden og en 
Bluetooth-enhed”, på side 10).

Hvis du sætter CA-143U- eller CA-182U-lydkablet i headsettet, når 
headsettet er tilsluttet en Bluetooth-enhed, bliver forbindelsen til 
enheden afbrudt, og Bluetooth-forbindelsen deaktiveres.

Oprettelse af forbindelse med lydkabler og adaptere
Headsettet leveres med Nokias CA-143U- og CA-182U-lydkabler. 
Headsettet leveres muligvis også med adaptere, der bruges til at 
slutte kablet til forskellige enheder.

CA-143U-lydkabel
Hvis du vil slutte headsettet til en kompatibel Nokia-enhed med 
et Nokia-av-stik på 3,5 mm, skal du koble CA-143U-lydkablet til 
headsettet og av-stikket.

CA-182U-lydkabel
Hvis du vil oprette forbindelse mellem headsettet og en kompatibel 
Nokia-enhed, der sælges af en udbyder af mobiltjenester i Nordamerika, 
og som har et 3,5 mm lydstik, eller en enhed, der er fremstillet af 
en anden producent, der har et kompatibelt 3,5 mm lydstik, sættes 
CA-182U-lydstikket i headsettet og stikket.

Når du opretter forbindelse mellem headsettet og en enhed fra en anden 
procent, kan du ikke bruge tasterne på headsettet.

Forlængerkabel og adaptere
Du kan forlænge lydkablet ved hjælp af forlængerkablet CA-144U.

Hvis du vil slutte headsettet til en enhed med et standardlydstik på 
3,5 mm, skal du koble lydkablet til headsettet og AD-63-adapteren 
og derefter sætte adapteren ind i lydstikket.

Hvis du vil slutte headsettet til en enhed med et Nokia-av-stik på 
2,5 mm, skal du koble lydkablet til headsettet og AD-52-adapteren 
og derefter sætte adapteren ind i av-stikket.

Hvis du vil tilslutte headsettet til et hjemmestereosystem, der har 
et standardhovedtelefonstik på 6,3 mm, skal du koble lydkablet til 
7



K o m  g o d t  i  g a n g
headsettet og AD-70-adapteren og derefter sætte adapteren ind 
i hovedtelefonstikket.

Hvis du vil tilslutte headsettet til et lydsystem på et fly, der har et 
hovedtelefonstik på 3,5 mm, skal du koble lydkablet til headsettet og 
AD-71-adapteren og derefter sætte adapteren ind i hovedtelefonstikket.

Hvis du vil bruge headsettet til internetopkald (VoIP), skal du sætte 
CA-143U-lydkablet i headsettet og AD-77-adapteren og sætte 
adapteren i computerens stik til hovedtelefon og mikrofon.

■ Opladning af batteriet
Du skal oplade batteriet, inden du kan tilslutte headsettet til 
en Bluetooth-enhed eller bruge aktiv støjannullering.

Læs ”Oplysninger om batteri og oplader”, på side 17 grundigt, før 
batteriet oplades.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.

2. Slut opladerkablet til opladerstikket. Indikatoren for opladning 
og aktiv støjannullering lyser rødt under opladningen.

Det kan tage op til to timer at oplade batteriet helt.

3. Når batteriet er fuldt opladet, lyser indikatoren grønt. Tag 
opladerstikket ud af headsettet og derefter ud af stikkontakten.

Når du frakobler en oplader, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, og Bluetooth-forbindelsen er 
aktiveret, bipper headsettet hvert 5. minut, og indikatoren for opladning 
og aktiv støjannullering blinker rødt.

Driftstid ved brug af Bluetooth-forbindelse
Når aktiv støjannullering er aktiveret, har det fuldt opladte batteri strøm 
til op til 15 timers taletid, op til 40 timers standbytid og op til 16 timers 
musikafspilning.

Når aktiv støjannullering er deaktiveret, har det fuldt opladte batteri 
strøm til op til 24 timers taletid, op til 600 timers standbytid og op til 
25 timers musikafspilning.
8



K o m  g o d t  i  g a n g
Driftstid ved brug af lydkablet
Det fuldt opladte batteri har strøm til op til 40 timers aktiv 
støjannullering.

■ Aktivering eller deaktivering af 
Bluetooth-forbindelse

Når Bluetooth-forbindelsen er aktiveret, kan du slutte headsettet til 
en eller to kompatible Bluetooth-enheder.

Selvom Bluetooth-forbindelsen er deaktiveret, kan du bruge headsettet 
til at håndtere opkald og lytte til musik via de med følgende lydkabler.

Aktivering
Hold flerfunktionstasten nede i ca. to sekunder for at aktivere 
Bluetooth-forbindelsen. Headsettet bipper, og Bluetooth-indikatoren 
blinker kortvarigt grønt.

Headsettet forsøger at oprette forbindelse til den sidst anvendte 
mobilenhed, der understøtter Bluetooth-profilen HFP, og til den sidst 
anvendte musikafspiller, som understøtter A2DP-profilen, hvis den 
samme enhed ikke understøtter begge profiler. Når headsettet er 
tilsluttet enheden og er klar til brug, blinker Bluetooth-indikatoren 
langsomt blåt.

Hvis der ikke tidligere er oprettet en binding mellem headsettet og en 
enhed, skifter det automatisk til bindingstilstand. Se også ”Oprettelse 
af binding og forbindelse mellem enheden og en Bluetooth-enhed”, 
på side 10.

Deaktivering
Hold flerfunktionstasten nede i ca. 5 sekunder for at deaktivere 
Bluetooth-forbindelsen. Headsettet bipper, og Bluetooth-indikatoren 
blinker kortvarigt rødt.

Hvis headsettet ikke tilsluttes en Bluetooth-enhed inden for ca. 
30 minutter, deaktiveres Bluetooth-forbindelsen automatisk. 
Bluetooth-forbindelsen deaktiveres også, hvis du kobler CA-143U- 
eller CA-182U-lydkablet til headsettet.
9



K o m  g o d t  i  g a n g
■ Oprettelse af binding og forbindelse mellem 
enheden og en Bluetooth-enhed

Hvis mobilenheden understøtter Bluetooth-profilen A2DP og har 
en musikafspillerfunktion, kan du også bruge enheden til at afspille 
musik via headsettet.

Hvis mobilenheden ikke understøtter Bluetooth-profilen A2DP, kan 
du oprette separate bindinger mellem headsettet og mobilenheden og 
mellem headsettet og en musikafspiller, der understøtter denne profil. 
Hvis du har oprettet en binding mellem headsettet og mobilenheden 
og sluttet headsettet til mobilenheden, skal du afbryde forbindelsen 
mellem disse enheder, inden du opretter en binding mellem headsettet 
og en musikafspiller.

1. Kontrollér, at mobilenheden eller musikafspilleren er tændt.

2. Aktivér Bluetooth-forbindelsen på headsettet, hvis der ikke tidligere 
er oprettet en binding mellem headsettet og en enhed. Headsettet 
tændes i bindingstilstand, og Bluetooth-indikatoren begynder at 
blinke blåt hurtigt.

Hvis der tidligere har været oprettet en binding mellem headsettet 
og en enhed, og du vil oprette en binding mellem headsettet og din 
enhed, skal du sørge for, at Bluetooth-forbindelsen er deaktiveret, 
og derefter holde flerfunktionstasten nede (i ca. fem sekunder), indtil 
den blå indikator begynder at blinke hurtigt.

3. Aktivér Bluetooth-forbindelsen på din mobilenhed eller 
musikafspiller inden for ca. 3 minutter, og indstil den til at søge 
efter Bluetooth-enheder. Du kan få vejledning i brugervejledningen 
til din enhed.

4. Vælg headsettet på listen over fundne enheder på mobilenheden 
eller musikafspilleren.

5. Indtast om nødvendigt adgangskoden 0000 for at oprette en binding 
og en forbindelse mellem headsettet og din enhed. Hvis enheden ikke 
har et tastatur, kan den bruge denne adgangskode som standard.

På nogle enheder skal du oprette forbindelsen separat, efter at der er 
oprettet en binding. Du behøver kun at oprette en binding mellem 
headsettet og enheden én gang.
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K o m  g o d t  i  g a n g
Hvis bindingen oprettes, vises headsettet i enhedens menu, hvor du kan 
se de Bluetooth-enheder, som aktuelt er forbundet med enheden.

Når headsettet er tilsluttet enheden og er klar til brug, blinker 
Bluetooth-indikatoren langsomt blåt.

Du kan oprette en binding mellem headsettet og op til otte enheder, 
men headsettet kan kun samtidig være tilsluttet én enhed, der 
understøtter Bluetooth-profilen HFP, og én anden enhed, som 
understøtter Bluetooth-profilen A2DP.

Afbrydelse af forbindelsen til headsettet
Hvis du vil afbryde forbindelsen mellem headsettet og Bluetooth-
enheden, skal du deaktivere Bluetooth-forbindelsen på headsettet eller 
afbryde forbindelsen i enhedens Bluetooth-menu. Hvis du vil afbryde 
forbindelsen mellem headsettet og en musikafspiller, mens du lytter 
til musik, skal du først trykke på afspil/pause-tasten for at stoppe 
afspilningen midlertidigt.

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

Genoprettelse af forbindelsen til headsettet
Hvis du manuelt vil oprette forbindelse mellem headsettet og den sidst 
anvendte enhed, der understøtter Bluetooth-profilen A2DP, men ikke 
HFP-profilen (f.eks. efter en afbrydelse af forbindelsen), skal du 
deaktivere og aktivere Bluetooth-forbindelsen på headsettet eller trykke 
på afspil/pause-tasten, når Bluetooth-forbindelsen er aktiveret.

Hvis du manuelt vil oprette forbindelse mellem headsettet og den sidst 
anvendte enhed, der understøtter Bluetooth-profilen HFP eller HFP- og 
A2DP-profilerne, skal du aktivere forbindelsen i Bluetooth-menuen 
på enheden eller holde flerfunktionstasten nede i ca. 2 sekunder.

Du kan muligvis indstille enheden til, at der automatisk oprettes 
forbindelse til headsettet. Hvis du vil aktivere denne funktion på en 
Nokia-enhed, skal du ændre indstillingerne for forbundne enheder 
i enhedens Bluetooth-menu.
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K o m  g o d t  i  g a n g
■ Fejlfinding
Hvis der ikke kan oprettes forbindelse mellem headsettet og din 
kompatible Bluetooth-enhed, skal du gøre følgende:

• Kontrollér, at headsettet er opladet.

• Kontrollér, at Bluetooth-forbindelsen er aktiveret på headsettet 
og på den anden enhed, og at der er oprettet en binding mellem 
headsettet og din enhed.

• Kontrollér, at CA-143U- eller CA-182U-lydkablet ikke er koblet 
til headsettet.

• Kontrollér, at der ikke er mere end 10 meter mellem enheden 
og headsettet, og at der ikke er nogen forhindringer mellem 
headsettet og enheden, f.eks. mure eller andre elektroniske enheder.

Se også ”Sletning af indstillinger eller nulstilling”, på side 16.
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A l m i n d e l i g  b r u g
3. Almindelig brug

■ Placering af headsettet på hovedet
Vend ørepuderne på højttaleren mod hinanden, og placer headsettet 
på hovedet, så ørepuderne hviler behageligt på ørene.

Placer den pude, der er markeret med L, på venstre øre, og puden med 
R på højre øre. Juster længden på hovedbøjlen, så den sidder optimalt.

Advarsel! Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre 
lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for 
din sikkerhed. 

Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du sikre dig, at den aktive 
støjannullering er deaktiveret, for at spare på batteriet.

■ Aktiv støjannullering
Aktiv støjannullering reducerer støjen fra omgivelserne i miljøer med 
meget støj. Du kan bruge aktiv støjannullering til støjreduktion f.eks. 
ombord på et fly, når Bluetooth-forbindelsen er deaktiveret, og 
CA-143U- eller CA-182U-lydkablet ikke er koblet til headsettet.

Hvis du vil aktivere aktiv støjannullering, skal du skubbe tænd/
sluk-tasten for aktiv støjannullering mod opladerstikket. Indikatoren 
for opladning og aktiv støjannullering lyser grønt.

Hvis du vil deaktivere aktiv støjannullering, skal du skubbe tænd/
sluk-tasten væk fra opladerstikket. Indikatoren for opladning og aktiv 
støjannullering slukkes.

■ Justering af lydstyrken
Du kan justere headsettets lydstyrke ved at trykke på tasten for lydstyrke 
op eller tasten for lydstyrke ned under et opkald, eller mens du lytter til 
musik. Hvis du vil justere lydstyrken hurtigt, skal du holde tasten nede.

Du kan også justere lydstyrken på den tilsluttede enhed, hvis den 
understøtter denne funktion sammen med headsettet.
13



A l m i n d e l i g  b r u g
■ Opkald
Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge mobilenheden på normal 
vis, når den er tilsluttet headsettet.
Hvis du vil ringe op til det sidste nummer, som du har ringet til (forudsat 
at mobilenheden understøtter denne funktion med headsettet), skal 
du trykke på flerfunktionstasten to gange, når der ikke er nogen 
igangværende opkald eller musikafspilning.
Hvis du vil aktivere stemmestyrede opkald (forudsat at mobilenheden 
understøtter denne funktion med headsettet), skal du holde 
flerfunktionstasten nede i ca. to sekunder, når der ikke er nogen 
igangværende opkald, indtil stemmestyrede opkald startes på 
mobilenheden. Fortsæt derefter som beskrevet i brugervejledningen 
til mobilenheden.
Hvis du vil besvare eller afslutte et opkald, skal du trykke på 
flerfunktionstasten eller bruge tasterne på mobilenheden. Hvis 
du vil afvise et opkald, skal du trykke hurtigt på flerfunktionstasten 
to gange.
Hvis du vil slå mikrofonen til eller fra under et opkald, mens du bruger 
Bluetooth-forbindelsen, skal du holde afspil/pause-tasten nede 
i ca. 2 sekunder. Når mikrofonen er slået fra, blinker Bluetooth-
indikator blåt to gange hvert 5. sekund.
Du kan overføre et opkald mellem headsettet og den tilsluttede 
enhed, mens du bruger Bluetooth-forbindelsen, ved at holde 
flerfunktionstasten nede i ca. 2 sekunder. 
Hvis du vil overføre et opkald fra headsettet til den tilsluttede 
enhed, mens du bruger lydkablet, skal du fjerne CA-143U- eller 
CA-182U-kablet fra headsettet. Tilslut kablet igen, hvis opkaldet 
skal føres tilbage til headsettet.

■ Musikafspilning
Du kan lytte til musik ved at slutte headsettet til en kompatibel 
musikafspiller ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi eller CA-143U- 
eller CA-182U-lydkablet. Hvis du opretter forbindelse mellem 
headsettet og en Bluetooth-enhed, skal du sikre dig, at denne enhed 
understøtter Bluetooth-profilen A2DP.
14



A l m i n d e l i g  b r u g
De tilgængelige musikfunktioner afhænger af musikafspilleren.

Hvis du modtager eller foretager et opkald, mens du lytter til musik, 
standser musikafspilningen midlertidigt, indtil du afslutter opkaldet.

Advarsel! Lyt til headsettet ved et moderat lydniveau.

Hvis du vil afspille en sang, skal du vælge sangen i musikafspilleren 
og trykke på afspil/pause-tasten.

Hvis du vil stoppe eller fortsætte afspilningen, skal du trykke på afspil/
pause-tasten, når Bluetooth-forbindelsen er aktiv, eller holde afspil/
pause-tasten nede, når du bruger lydkablet.

Du kan stoppe afspilningen, når Bluetooth-forbindelsen er aktiv, 
ved at holde afspil/pause-tasten nede i ca. 2 sekunder.

Tryk på frem-tasten for at vælge den næste sang, mens du hører musik. 
Tryk på tilbage-tasten for at vælge den forrige sang. Du kan spole 
hurtigt gennem den aktuelle sang ved at holde én af tasterne nede.

■ Basforstærker og stereoudbredelse
Du kan aktivere effekterne med basforstærker og stereoudbredelse, 
samtidig med at du lytter til musik fra en kompatibel musikafspiller 
ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi.

Effekterne er tilgængelige, hvis din musikafspiller anvender 
SBC-kodning. Hvis musikafspilleren bruger MP3 eller direkte 
AAC-streaming i stedet for, er effekterne ikke tilgængelige. Du kan 
få flere oplysninger i brugervejledningen til din musikafspiller.

Sådan vælges den ønskede effekt, mens du lytter:

• Aktiver basforstærkereffekt ved at trykke på flerfunktionstasten. 
Headsettet bipper én gang.

• Aktiver stereoudbredelseseffekten ved efter et sekund at trykke på 
flerfunktionstasten en gang mere. Headsettet bipper to gange.

• Du kan aktivere effekten med basforstærkning og stereoudbredelse 
ved at trykke en tredje gang på flerfunktionstasten. Headsettet 
bipper tre gange.
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A l m i n d e l i g  b r u g
• Du kan deaktivere effekterne ved at trykke på flerfunktionstasten en 
fjerde gang. Headsettet afgiver et langt bip.

Headsettet gemmer den valgte indstilling til fremtidig brug.

■ Sletning af indstillinger eller nulstilling
Hvis du vil slette lydstyrke- og bindingsindstillingerne for 
headsettet, skal du deaktivere Bluetooth-forbindelsen og holde 
flerfunktionstasten og lydstyrke op-tasten nede (i ca. 5 sekunder), 
indtil Bluetooth-indikatoren blinker skiftevis rødt og grønt.

Hvis headsettet holder op med at virke, selvom det er opladet, 
kan du nulstille det ved at trykke på lydstyrke ned-tasten, 
flerfunktionstasten og tilbage-tasten på samme tid. Nulstillingen 
sletter ikke indstillingerne.
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O p l y s n i n g e r  o m  b a t t e r i  o g  o p l a d e r
4. Oplysninger om batteri og oplader

Denne enhed er forsynet med et internt, genopladeligt batteri, der ikke må tages 
ud. Forsøg ikke at tage batteriet ud af enheden, da du kan beskadige enheden. 
Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-3, AC-4, AC-5, AC-15 
og DC-4. Modelnummeret på opladeren kan variere afhængigt af stiktypen. 
Stiktypen er angivet med en af følgende koder: E, X, AR, U, A, C, K eller B. 
Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det 
en begrænset levetid.

Driftstiderne er kun vejledende. De faktiske tider afhænger af bl.a. indstillingerne 
på enheden, de anvendte funktioner, batteriets tilstand og temperaturen.

Hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være 
nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden 
opladningsindikatoren vises.

Når opladeren ikke bruges, skal den kobles fra stikkontakten og enheden. 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.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer 
reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt 
batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

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

Brug kun opladeren til dens påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af 
ikke-godkendte opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion 
eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du 
mener, at opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse 
på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Brug aldrig en beskadiget 
oplader. Brug kun opladeren indendørs.
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V e d l i g e h o l d e l s e  a f  e n h e d e n
Vedligeholdelse af enheden

Enheden, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende 
forslag er med til at beskytte din garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller 
fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. 
Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.

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

• Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan 
forkorte enhedens levetid, beskadige batteriet og få plastmaterialet til at 
smelte eller slå sig.

• Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver 
varmere og opnår sin normal temperatur igen, kan der dannes fugt i den, 
og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.

• Enheden må ikke forsøges åbnet.

• Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling 
kan ødelægge de interne kredsløb og mekanikken.

• Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.

• Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele 
og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Genbrug
Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage 
på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret 
bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets 
miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine 
Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle eller på 
www.nokia.mobi/werecycle via en mobilenhed.

Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller 
i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og 
elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et 
særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. 

Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. 
Se www.nokia.com/ecodeclaration for at få flere miljørelaterede oplysninger 
om enheden.
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V e d l i g e h o l d e l s e  a f  e n h e d e n
Wolfson Microelectronics plc er en markedsledende global leverandør af 
højtydende halvledere til blandede signaler til markedet for forbrugerelektronik. 

Wolfson er kendt for produkter, der giver høj lydkvalitet og har et meget lavt 
strømforbrug. Firmaets enheder er kernekomponenter i mange af de kendteste 
forbrugerelektronikprodukter, herunder mobiltelefoner, multimedieafspillere, 
fladskærms-tv'er og underholdningssystemer til biler. Wolfson-teknologierne 
åbner den digitale verden for vores sanser og giver slutbrugerne adgang til nye 
og spændende oplevelser. 

Du kan finde flere oplysninger om Wolfson Microelectronics på 
www.wolfsonmicro.com.
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