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CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat 
het product BH-106 in overeenstemming is 
met de essentiële eisen en andere relevante 
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. 
Een kopie van de conformiteitsverklaring 
kunt u vinden op de volgende website: 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden.
Nokia, Nokia Connecting People en het 
Nokia Original Accessories logo zijn 
handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Nokia Corporation. 
Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia 
Corporation. Namen van andere producten 
en bedrijven kunnen handelsmerken of 
handelsnamen van de respectievelijke 
eigenaren zijn.
Onrechtmatige reproductie, overdracht, 
distributie of opslag van dit document of 
een gedeelte ervan in enige vorm zonder 

voorafgaande geschreven toestemming van 
Nokia is verboden.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia voert een beleid dat gericht is op 
voortdurende 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.
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 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 
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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.
De beschikbaarheid van bepaalde producten 
kan per regio verschillen. Neem voor meer 
informatie contact op met uw Nokia-dealer.

Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, 
technologie of software die onderhevig zijn 
aan wet- en regelgeving betreffende export 
van de V.S. en andere landen. Ontwijking in 
strijd met de wetgeving is verboden.

Inleiding
Met de Nokia Bluetooth Headset 
BH-106 kunt u telefoongesprekken 
voeren terwijl u onderweg bent.
Lees deze gebruikershandleiding 
aandachtig door voordat u de 
headset gebruikt. Lees ook de 
gebruikershandleiding voor het 
mobiele apparaat dat u op de 
headset aansluit.
Dit product kan kleine onderdelen 
bevatten. Houd ze buiten het bereik 
van kleine kinderen. Het oppervlak 
van dit apparaat bevat geen nikkel.

Draadloze Bluetooth-
technologie
Dankzij draadloze Bluetooth-
technologie kunt u zonder kabels een 
verbinding maken tussen compatibele 
apparaten. De headset en het andere 
apparaat hoeven niet in elkaars 
gezichtsveld te liggen. Het is wel 
essentieel dat ze niet meer dan 
10 meter van elkaar zijn verwijderd. 
De verbinding kan gevoelig zijn voor 
storing door obstakels, zoals muren, 
of andere elektronische apparaten.
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De headset voldoet aan 
Bluetooth-specificatie 2.1 + EDR, 
die ondersteuning biedt voor Headset 
Profile 1.1 en Hands-Free Profile 1.5. 

Informeer bij de fabrikanten 
van andere apparatuur naar de 
compatibiliteit met dit apparaat.

Aan de slag
De headset bevat de volgende 
onderdelen, zoals weergegeven 
op de titelpagina: oorstuk (1), 
microfoon (2), toets voor 
beantwoorden/beëindigen (3), 
laderaansluiting (4), plug voor het 
bevestigen van de kabel  van het 
oorstuk (5), aan/uit-toets (6) en 
indicatorlampje (7).
U kunt de headset pas gebruiken 
nadat u de batterij hebt geladen 
en de headset aan een compatibel 
apparaat hebt gekoppeld.
Bepaalde delen van het apparaat zijn 
magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen 
worden aangetrokken door het apparaat. 
Houd creditcards en andere magnetische 

opslagmedia uit de buurt van het 
apparaat, omdat de gegevens die op 
deze media zijn opgeslagen, kunnen 
worden gewist.

De batterij opladen
Lees ’Informatie over de batterij en de 
lader’ zorgvuldig door voordat u de 
batterij oplaadt.

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.
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Trek altijd aan de stekker en niet aan het 
snoer als u accessoires losmaakt.

1. Sluit de lader aan op een 
stopcontact. 

2. Sluit de kabel van de lader aan 
op de aansluiting van de lader. 
Het rode indicatorlampje brandt 
tijdens het laden. Het kan 2 uur 
duren voordat de batterij volledig 
is opgeladen.

3. Als de batterij geheel is opgeladen, 
brandt het groene indicatorlampje. 
Ontkoppel de lader van de headset 
en haal vervolgens de stekker van 
de headset uit het stopcontact.

Een volledig opgeladen batterij biedt 
capaciteit voor maximaal 5 uur en 
30 minuten gesprekstijd of maximaal 
120 uur stand-bytijd.
Druk op de aan/uit-toets om de status 
van de batterij te controleren als 
de headset niet meer op de lader is 
aangesloten. Als het indicatorlampje 

groen is, is er voldoende 
batterijvermogen. Als het lampje geel 
is, moet u niet te lang wachten met 
het opladen van de batterij. Als het 
lampje rood is, moet u de batterij 
opladen.
Wanneer de batterij bijna leeg is, 
hoort u iedere 5 minuten een pieptoon 
en begint het rode indicatorlampje te 
knipperen.

In- en uitschakelen
U schakelt de headset in door de 
aan/uit-toets ongeveer 2 seconden 
ingedrukt te houden. U hoort dan 
een piepsignaal en het groene 
indicatorlampje begint te branden. 
De headset probeert verbinding te 
maken met het laatst aangesloten 
apparaat.
U schakelt de headset uit door de 
aan/uit-toets ongeveer 2 seconden 
ingedrukt te houden wanneer de 
headset is ingeschakeld. Er klinkt een 
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pieptoon en het rode indicatorlampje 
gaat even aan. Als de headset niet 
binnen circa 30 minuten op een 
apparaat wordt aangesloten, schakelt 
de headset zichzelf automatisch uit.

De hoofdtelefoon koppelen 
en verbinding maken
1. Zorg ervoor dat uw mobiele 

apparaat is ingeschakeld en 
dat de headset is uitgeschakeld.

2. Houd de aan/uit-toets circa 
5 seconden ingedrukt totdat 
het groene indicatorlampje 
snel begint te knipperen.

3. Activeer binnen ongeveer 
3 minuten de Bluetooth-functie 

op de telefoon en laat de telefoon 
naar Bluetooth-apparaten zoeken.

4. Selecteer de headset in de lijst met 
gevonden apparaten.

5. Typ indien nodig de toegangscode 
0000 om de headset aan uw 
apparaat te koppelen en verbinding 
te maken. Bij sommige apparaten 
moet u de verbinding wellicht 
apart tot stand brengen, na het 
koppelen.

Wanneer de headset verbinding heeft 
met uw apparaat en gebruiksklaar is, 
knippert het groene indicatorlampje 
ongeveer elke 5 seconden.

Algemene gebruiksinstructies

De headset dragen
Gebruik de klem om de headset 
aan uw kleding te bevestigen (8).

Als u de headset wilt gebruiken om te 
bellen, plaatst u het oorstuk in uw oor.
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Als u de headset niet gebruikt, kunt 
u het oorstuk gemakkelijk binnen 
bereik houden door de plug die aan de 
kabel van het oorstuk is bevestigd in 
de laderaansluiting te plaatsen (9).

Gesprekken
Nadat de headset met het mobiele 
apparaat is verbonden, kunt u bellen 
door het apparaat te gebruiken zoals 
u dat gewend bent.
Als u het nummer dat u het laatst 
hebt gebeld, opnieuw wilt kiezen 
(vooropgesteld dat het apparaat 
nummerherhaling met de headset 
ondersteunt), drukt u tweemaal op de 
toets voor beantwoorden/beëindigen 
wanneer u niet in gesprek bent.
Als u spraakgestuurde nummerkeuze 
wilt activeren (vooropgesteld dat het 
apparaat deze functie met de headset 
ondersteunt), houdt u de toets voor 
beantwoorden/beëindigen ongeveer 
2 seconden ingedrukt wanneer u niet 

in gesprek bent. Volg verder de 
gebruikershandleiding van uw 
apparaat.
U kunt een gesprek aannemen of 
beëindigen door op de toets voor 
beantwoorden/beëindigen te drukken. 
U kunt een oproep weigeren door 
tweemaal op deze toets te drukken.
U kunt tijdens een gesprek schakelen 
van de headset naar een compatibel 
apparaat door de toets voor 
beantwoorden/beëindigen ongeveer 
2 seconden ingedrukt te houden of 
door de headset uit te schakelen. 
Als u weer wilt terugschakelen naar 
de headset, houdt u de toets voor 
beantwoorden/beëindigen ongeveer 
2 seconden ingedrukt, of u schakelt 
de headset in.

Indicatorlampjes in- of 
uitschakelen
Standaard zijn de indicatorlampjes 
in alle situaties aan. Als u de 
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indicatorlampjes in bepaalde situaties 
wilt uitschakelen (bijvoorbeeld tijdens 
een gesprek of wanneer de headset 
is verbonden met een apparaat) of 
opnieuw wilt inschakelen, houdt 
u de aan/uit-toets en de toets voor 
beantwoorden/beëindigen ongeveer 
2 seconden ingedrukt wanneer de 
headset is verbonden met een 
apparaat.

De instellingen wissen of een 
reset uitvoeren
Als u de koppelingen van de headset 
wilt verwijderen terwijl de headset 
is uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-
toets en de toets voor beantwoorden/
beëindigen ingedrukt (ongeveer 

5 seconden) totdat het 
indicatorlampje afwisselend rood 
en groen begint te knipperen.
Als de headset niet functioneert 
terwijl deze toch volledig is 
opgeladen, kunt u de headset resetten 
door deze op de lader aan te sluiten 
terwijl u de aan/uit-toets ingedrukt 
houdt.

Problemen oplossen
Als u de headset niet kunt verbinden 
met uw compatibele apparaat, moet 
u controleren of de headset wel is 
opgeladen en ingeschakeld en of 
deze is gekoppeld aan uw apparaat.

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 
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voor gebruik met één van de volgende 
laders: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 en DC-4. 
Het exacte modelnummer van de lader 
kan verschillen afhankelijk van het 
soort stekker. De stekkervariant wordt 
aangeduid door een van de volgende 
letters of lettercombinaties: E, EB, X, AR, 
U, A, C of UB. De batterij kan honderden 
keren worden opgeladen en ontladen 
maar na verloop van tijd treedt slijtage 
op. Laad de batterij alleen opnieuw 
op met laders die door Nokia zijn 
goedgekeurd en bestemd zijn voor 
dit apparaat. Het gebruik van een 
niet-goedgekeurde lader brengt het 
risico met zich mee van brand, explosie, 
lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer 
gebruikt of als u de batterij langere 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 enige 
minuten duren voordat het 

indicatorlampje van de batterij gaat 
branden.

Haal de lader uit het stopcontact 
wanneer u deze niet gebruikt. 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.

Probeer de batterij altijd te bewaren 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. De batterijprestaties 
zijn met name beperkt in temperaturen 
die beduidend onder het vriespunt liggen.

Gooi batterijen niet in het vuur. 
De batterijen kunnen dan ontploffen. 
Batterijen kunnen ook ontploffen als 
deze beschadigd zijn.

Gebruik nooit een lader die is beschadigd.
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Belangrijk: De gespreks- en 
stand-bytijden voor een 
batterij zijn slechts 

schattingen en zijn afhankelijk van 
netwerkcondities, gebruikte functies, 
leeftijd en conditie van de batterij, 
temperaturen waaraan de batterij is 

blootgesteld en vele andere factoren. 
De tijdsduur dat een apparaat wordt 
gebruikt voor gesprekken, heeft invloed 
op de stand-bytijd. Op dezelfde manier 
heeft de tijdsduur dat het apparaat is 
ingeschakeld en in de stand-bymodus 
staat, invloed op de gesprekstijd.

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

• 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 



NEDERLANDS
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.

• Verf het apparaat niet. Verf kan 
de bewegende onderdelen van het 
apparaat blokkeren en de correcte 
werking belemmeren.

Deze tips gelden voor het apparaat, 
de lader en andere accessoires. Neem 
contact op met het dichtstbijzijnde 
bevoegde servicepunt als een apparaat 
niet goed werkt.

Recycling
Het symbool van de 
doorgestreepte container 
op uw product, op de batterij, 

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. Deze regel geldt in 
de Europese Unie. Bied deze producten 
niet aan bij het gewone huisvuil. 
Zie voor meer milieu-informatie de 
eco-verklaringen over onze producten 
op www.nokia.com/environment.

Breng uw gebruikte elektronische 
producten, batterijen en 
verpakkingsmaterialen altijd naar een 
daarvoor bestemd inzamelpunt. Op die 
manier helpt u mee aan het voorkomen 
van het ongecontroleerd weggooien van 
afval en draagt u bij aan het hergebruik 
van materialen. Meer gedetailleerde 
informatie over afvalverzameling vindt 
u bij de verkoper van het product, bij de 
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milieudienst van uw plaatselijke 
overheid, nationale organisaties voor 
producentenverantwoordelijkheid of 
uw plaatselijke vertegenwoordiger 
van Nokia. Kijk voor de recycling 
van uw Nokia-producten op 
www.nokia.com/werecycle of, 
als u browset op een mobiel apparaat, 
op www.nokia.mobi/werecycle.
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