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Inledning

Om ditt headset
Med Nokias Bluetooth-headset BH-112U kan du ringa och besvara samtal och hålla
händerna fria, även när du använder två mobiler samtidigt.

Produktens yta är fri från nickel.

Varning!
Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Delar av produkten är magnetiska. Produkten kan dra till sig föremål av metall. Förvara
inte kreditkort eller andra magnetiska media nära produkten, eftersom information
som lagrats på dem kan raderas.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda produkten. Läs
också användarhandboken till den enhet som du ansluter till produkten.

Om Bluetooth-anslutningar
Du kan använda Bluetooth för att skapa en trådlös anslutning till andra kompatibla
enheter, till exempel mobiltelefoner.

Det behöver inte vara fri sikt mellan enheterna, men avståndet mellan dem ska inte
överstiga 10 meter. Anslutningen kan påverkas av hinder som väggar eller andra
elektroniska enheter.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.1 +EDR och hanterar följande
profiler: Headset Profile (HSP) 1.1, Handsfree Profile (HFP) 1.5 . Kontrollera med de andra
enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.
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Komma i gång

Knappar och delar

1 Laddningskontakt
2 Indikatorlampa
3 Strömknapp
4 Mikrofon
5 Samtalsknapp
6 Hörsnäcka
7 Öronbygel

Börja använda headsetet
När du aktiverar headsetet för första gången får du höra en röstanvisning som hjälper
dig att ställa in det. Röstaviseringar är inte tillgängliga på alla språk.

Headsetet levereras med öronkuddar i olika storlekar. Välj den öronkudde som passar
bäst och som är bekvämast för ditt öra. Om du vill byta öronkudde tar du loss den som
sitter på hörsnäckan och trycker sedan dit den nya öronkudden.

1 För att sätta på headsetet trycker du och håller ned  i 2 sekunder. Ladda batteriet
om headsetet inte aktiveras.

2 Tryck försiktigt hörsnäckan in i örat.
3 Koppla headsetet till en kompatibel telefon genom att följa röstanvisningen.

Ladda batteriet
Innan du använder headsetet måste du ladda batteriet.
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Varning!
Använd endast laddare som godkänts av Microsoft Mobile för användning med just 
den här modellen. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och 
garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. Om du använder icke godkända 
laddare kan det medföra risk för brand, explosion eller andra faror.

1 Anslut USB-kabeln till laddarens USB-kontakt. Anslut laddaren till ett nätuttag.
2 Anslut laddarkabeln till laddarkontakten på headsetet. När batteriet är fulladdat

lyser indikatorlampan grönt i stället för rött.
3 Koppla ur laddaren från headsetet och sedan från nätuttaget.

När du kopplar bort en laddare håller du i kontakten, aldrig i sladden.

När batteriet är fulladdat har du upp till 5 timmar samtalstid eller upp till 150 timmar
passningstid.

När batteriet börjar ta slut hörs en röst, headsetet piper var femte minut och den röda
indikatorn blinkar. Den röda indikatorlampan är på när batteriet laddas.

Kontrollera batteriladdningen
Se till att headsetet är påslaget och tryck på . En grön lampa indikerar tillräcklig
batterinivå. Om lampan är gul behöver du ladda batteriet snart. Om den lyser rött ska
du ladda batteriet.

Slå på och stänga av headsetet

Starta
Tryck och håll ned  i 2 sekunder. Headsetet piper och en grön indikatorlampa blinkar
en gång.

Headsetet ansluter till den enhet som användes senast. Om du aldrig har kopplat ihop
headsetet med en enhet eller om du har tagit bort enhetskopplingar aktiveras
kopplingsläget.

Stänga av
Tryck och håll ned  i 2 sekunder. Headsetet piper och en röd indikatorlampa blinkar
en gång. Alla aktiva samtal avslutas.

Om headsetet inte ansluts till en enhet inom 30 minuter stängs det av automatiskt.
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Koppla ihop och anslut headsetet till din telefon
Innan du kan använda headsetet måste du koppla ihop och ansluta det med en
kompatibel telefon.

1 För att stänga av headsetet trycker du och håller ned  i 2 sekunder.
2 Starta telefonen som headsetet ska kopplas ihop med.
3 Om du aldrig har kopplat ihop headsetet med en telefon eller om du har tagit bort

telefonkopplingar slår du på headsetet.
Om du tidigare har kopplat ihop headsetet med en annan telefon trycker du och
håller ned  i 5 sekunder.
Kopplingsläget aktiveras och den gröna indikatorlampan börjar blinka snabbt. Följ
röstanvisningen.

4 Aktivera Bluetooth på telefonen inom 3 minuter och ställ in den på att söka efter
Bluetooth-enheter. Mer information finns i användarhandboken till telefonen.

5 Välj headsetet i listan med enheter som hittats.
6 Om det behövs anger du lösenordet 0000.

Du kan koppla ihop headsetet med åtta kompatibla telefoner, men du kan bara ansluta
det till två telefoner på samma gång.

Med vissa telefoner kan du behöva upprätta anslutningen separat efter hopkopplingen.

Bära headsetet
Om du vill använda headsetet med öronbygeln fäster du öronbygeln på headsetet. Om
du vill koppla bort öronbygeln drar du försiktigt bort den från headsetet.

Sätt öronbygeln bakom örat och tryck hörtelefonen försiktigt mot örat. Böj försiktigt
öronbygeln runt örat så att den sitter bekvämt. Placera headsetet så att det pekar mot
munnen.
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Ringa samtal

Ringa och ta emot samtal
För att kunna ringa och ta emot samtal med headsetet måste du ansluta det till
telefonen.

Ringa ett samtal
Ringa ett samtal på vanligt sätt.

Besvara ett samtal
Tryck på .

Avsluta ett samtal
Tryck på .

Avvisa ett samtal
Tryck på  två gånger.

Växla ett samtal mellan headsetet och telefonen
Tryck och håll ned  i 2 sekunder.

Du kan ringa upp det senast uppringda numret igen eller använda röstuppringning om
telefonen har stöd för de funktionerna med headsetet.

Ringa upp det senast uppringda numret igen
Tryck två gånger på  när det inte pågår något samtal.
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Använda röstuppringning
Tryck och håll ned  i två sekunder när det inte pågår något samtal och följ
anvisningarna i användarhandboken till telefonen.

Ändra volymen
Ställ in önskad volymnivå på den anslutna mobilenheten. Den valda volymnivån sparas
som lägsta volymnivå för den enhet som för närvarande är ansluten till headsetet.

Koppla ihop och anslut headsetet till två telefoner
När du använder headsetet för första gången ansluts det automatiskt till din telefon.
Du kan också ansluta ditt headset till en annan telefon om du till exempel vill hantera
samtal för både din jobbtelefon och din privata telefon samtidigt.

1 Se till att Bluetooth är aktiverat på båda telefonerna.
2 För att stänga av headsetet trycker du och håller ned  i 2 sekunder.
3 Om du vill aktivera kopplingsläget trycker du och håller ned  i 5 sekunder och

kopplar sedan headsetet med den andra telefonen.
4 Slå på och stänga av headsetet. Headsetet ansluts till båda telefonerna.

Aktivera kopplingsläget och tryck och håll ned  och  i 5 sekunder om du endast vill
använda headsetet med en telefon igen.

Hantera samtal från två telefoner
Om ditt headset är anslutet till två telefoner kan du ta hand om samtal från båda på en
gång.

Avsluta ett pågående samtal och besvara ett samtal på en annan telefon
Tryck på .

Parkera ett pågående samtal och besvara ett samtal på en annan telefon
Tryck och håll ned  i 2 sekunder.

Växla mellan aktiva och parkerade samtal
Tryck och håll ned  i 2 sekunder.

Avsluta ett pågående samtal och ta upp ett parkerat samtal
Tryck på .

Om du använder återuppringning eller röstuppringning görs uppringningen med den
telefon du senast hade ett aktivt samtal på tillsammans med headsetet.
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Inställningar

Ta bort enhetskopplingar
1 För att stänga av headsetet trycker du och håller ned  i 2 sekunder.
2 Tryck och håll ned  och  i 9 sekunder. Headsetet piper två gånger och den röda

och gröna indikatorlampan blinkar växelvis.
3 Följ röstanvisningen när headsetet aktiveras. Kopplingsläge aktiveras.

Inaktivera röstaviseringar
1 För att stänga av headsetet trycker du och håller ned  i 2 sekunder.
2 Tryck och håll ned  i 5 sekunder. Kopplingsläget aktiveras och den blå

indikatorlampan börjar blinka snabbt.
3 Tryck och håll ned  i 5 sekunder. En röstanvisning hörs och en gul indikatorlampa

blinkar en gång.

Aktivera röstaviseringar
1 För att stänga av headsetet trycker du och håller ned  i 5 sekunder.
2 Tryck och håll ned  i 5 sekunder. Kopplingsläget aktiveras och den blå

indikatorlampan börjar blinka snabbt.
3 Tryck och håll ned  i 2 sekunder. En röstanvisning hörs och en grön indikatorlampa

blinkar en gång.

Felsökning

• Går det inte att ansluta headsetet till en kompatibel enhet? Se till att headsetet är
laddat, påslaget och kopplat med enheten.

• Slutade headsetet fungera fastän det var laddat? Sätt laddaren i vägguttaget och
anslut headsetet till laddaren samtidigt som du håller av/på-knappen intryckt.

Produkt- och säkerhetsinformation
Information om batteri och laddare
Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte att ta bort batteriet från enheten eftersom
det kan medföra att enheten skadas.

Ladda enheten med alla Nokia mikro-USB-laddare laddaren. Laddares uttagstyp kan variera. Kontaktvarianten identifieras 
genom en av följande: E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut.

Samtals- och passningstid är bara uppskattningar. Den verkliga samtals- och passningstiden beror t.ex. på enhetsinställningar,
vilka av enhetens funktioner som används, batteriets skick samt temperatur.

Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in den
igen för att starta laddningen.
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Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom
överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och
livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser.
Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Använd endast laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända laddare kan medföra risk
för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du
tror att laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd
aldrig en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Ta väl hand om enheten
Behandla enheten, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin
täcker eventuella skador.

• Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.

• Förvara inte enheten i kalla temperaturer.
• Försök inte att öppna enheten.
• Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den.
• Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

Återvinning
Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till
att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material.

Den överkorsade soptunnan

Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska
produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom
EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i eko-profilen på www.nokia.com/
ecoprofile.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER
Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att denna BH-112U står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på
http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity/.
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TM © 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna. Microsoft är ett varumärke som tillhör Microsoft-koncernen. 
Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation. Tredje parts produkter/namn kan tillhöra sina respektive 
ägare.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is 
under license. 
 
Tillgängligheten för produkter kan variera mellan olika områden. Kontakta din återförsäljare för mer information. Denna 
enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. 
Spridning i strid mot lag är förbjuden.
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