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CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat 
het product HS-80W 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/.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.
Onrechtmatige reproductie, overdracht, 
distributie of opslag van dit document of een 
gedeelte ervan in enige vorm zonder 
voorafgaande geschreven toestemming van 
Nokia is verboden.
Nokia en Nokia Connecting People zijn 
gedeponeerde handelsmerken van Nokia 
Corporation. Namen van andere producten 
en bedrijven kunnen handelsmerken of 
handelsnamen van de respectievelijke 
eigenaren zijn.
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.
In geen geval is Nokia aansprakelijk voor 
enig verlies van gegevens of inkomsten of 
voor enige bijzondere, incidentele, 
onrechtstreekse of indirecte schade.
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.
De beschikbaarheid van bepaalde producten 
kan per regio verschillen. Neem hiervoor 
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contact op met de dichtstbijzijnde Nokia-
leverancier.
Als wijzigingen aan het apparaat niet 
nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de 
gebruiker het recht worden ontzegd om het 
apparaat te gebruiken.

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-
hoofdtelefoon BH-208 kunt u 
telefoongesprekken voeren terwijl u 
onderweg bent. U kunt de 
hoofdtelefoon gebruiken met 
compatibele telefoons die de 
Bluetooth-technologie voor draadloze 
verbindingen ondersteunen.
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 buiten het 
bereik van kleine kinderen.

Draadloze Bluetooth-technologie
Met behulp van Bluetooth-
technologie kunt u zonder kabels 
verbindingen tot stand brengen 
tussen compatibele apparaten. De 
telefoon en de hoofdtelefoon hoeven 
niet in elkaars gezichtsveld te liggen. 
Het is wel essentieel dat deze niet 
meer dan 10 meter van elkaar 
verwijderd zijn. Verbindingen kunnen 
worden beïnvloed door interferentie 
van obstakels, zoals muren, of van 
andere elektronische apparaten.
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De hoofdtelefoon voldoet aan 
Bluetooth-specificatie 2.0+ EDR die 
ondersteuning biedt voor 
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.

Aan de slag
De hoofdtelefoon bevat de volgende 
onderdelen zoals weergegeven op de 
titelpagina: indicatorlampje (1), toets 
voor beantwoorden/beëindigen (2), 
aansluiting voor oplader (3), oorlus 
(4), microfoon (5), oorstuk (6), aan/
uit-toets (7) en volumetoets (8).
U kunt de hoofdtelefoon pas 
gebruiken nadat u de batterij hebt 
geladen en de hoofdtelefoon aan een 
compatibele telefoon hebt gekoppeld.
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.

Laders
Controleer het modelnummer van uw 
lader voordat u deze bij deze 
hoofdtelefoon gebruikt. De 
hoofdtelefoon is bestemd voor gebruik 
met de laders AC-3, AC-4 en DC-4.
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Waarschuwing: Gebruik 
alleen 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.

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

De batterij opladen
De hoofdtelefoon werkt met een 
interne, oplaadbare batterij die niet 
kan worden verwijderd. Probeer de 
batterij niet uit het apparaat te 
verwijderen. Daarmee zou u het 
apparaat kunnen beschadigen.
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 opladen. Mogelijk duurt het 
even voordat het oplaadproces 

begint. Als het laden niet begint, 
moet u de lader ontkoppelen en 
weer aansluiten. Vervolgens 
probeert u het opnieuw. Het 
volledig opladen van de batterij 
duurt maximaal 1,5 uur.

3. Als de batterij geheel is opgeladen, 
wordt het indicatorlampje groen. 
Haal de lader uit het stopcontact 
en maak de hoofdtelefoon los.

Een volledig geladen batterij biedt 
capaciteit voor maximaal 6,5 uur 
gesprekstijd of maximaal 150 uur stand-
by tijd. De gesprekstijd en stand-by tijd 
kunnen echter verschillen afhankelijk 
van de gebruikte mobiele telefoon of 
andere compatibele Bluetooth-
apparaten, gebruiksinstellingen, 
gebruiksstijl en omgeving.
Als de batterij bijna leeg is, klinkt een 
piepsignaal in de hoofdtelefoon en 
begint het rode indicatorlampje te 
knipperen.



NEDERLANDS
De hoofdtelefoon in- en 
uitschakelen

U kunt de hoofdtelefoon inschakelen 
door de aan/uit-toets ingedrukt te 
houden totdat de hoofdtelefoon een 
piepsignaal geeft en het groene 
indicatorlampje oplicht.
U kunt de hoofdtelefoon uitschakelen 
door de aan/uit-toets ingedrukt te 
houden totdat de hoofdtelefoon een 
piepsignaal geeft en het rode 
indicatorlampje kort oplicht.

De hoofdtelefoon koppelen
1. Zorg ervoor dat uw telefoon 

ingeschakeld is en dat de 
hoofdtelefoon uitgeschakeld is.

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

3. Schakel de Bluetooth-functie op de 
telefoon in, en laat de telefoon 
naar Bluetooth-apparaten zoeken.

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

5. 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. U hoeft 
de hoofdtelefoon slechts eenmaal 
aan de telefoon te koppelen.

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 
hoofdtelefoon is nu klaar voor gebruik.
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Algemene gebruiksinstructies

De hoofdtelefoon op uw oor 
plaatsen

Plaats de oorlus achter uw oor (9) en 
richt de hoofdtelefoon op uw mond. 
Buig de oorlus voorzichtig rond uw 
oor om het zo goed mogelijk passend 
te maken (10).
Wilt u de hoofdtelefoon op uw 
linkeroor gebruiken, dan maakt u de 
oorlus voorzichtig los, draait u hem en 
maakt u hem weer vast zoals wordt 
getoond in de afbeeldingen 11 en 12.

Gespreksfuncties
U kunt een gesprek tot stand brengen 
door de telefoon op de gewone manier 
te gebruiken wanneer de hoofdtelefoon 
verbonden is met de telefoon.
Als uw telefoon nummerherhaling bij 
de hoofdtelefoon ondersteunt, drukt u 
tweemaal op de toets voor 

beantwoorden/beëindigen wanneer er 
geen gesprek actief is.
Als u met de hoofdtelefoon van uw 
telefoon met spraaklabels kunt bellen, 
houdt u de toets voor beëindigen/
beantwoorden ingedrukt wanneer er 
geen gesprek actief is. Volg de 
gebruikershandleiding bij de telefoon 
voor de verdere procedure.
U kunt een gesprek aannemen of 
beëindigen door op de toets voor 
beantwoorden/beëindigen te drukken. 
U kunt een oproep afwijzen door 
tweemaal op de toets voor 
beantwoorden/beëindigen te drukken.
Gebruik de volumetoetsen omhoog of 
omlaag als u het volume van de 
hoofdtelefoon wilt aanpassen. 
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Druk op het midden van de 
volumetoets om het geluid van de 
microfoon uit of aan te zetten.
U kunt tijdens een gesprek schakelen 
tussen de hoofdtelefoon en een 
compatibele telefoon door de toets 
voor beantwoorden/beëindigen 
ingedrukt te houden.

De instellingen wissen of een 
reset uitvoeren

Als u alle instellingen voor 
koppelingen van de hoofdtelefoon 
wilt wissen, schakelt u de 

hoofdtelefoon uit en houdt u de aan/
uit-toets en de toets voor 
beantwoorden/beëindigen ingedrukt 
totdat de rode en groene 
indicatorlampjes afwisselend 
beginnen te knipperen.
Voer een reset uit als de hoofdtelefoon 
niet meer functioneert terwijl deze 
wel is opgeladen. Sluit hiervoor de 
hoofdtelefoon aan op een lader en 
druk tegelijk op de aan/uit-toets en de 
toets voor beantwoorden/beëindigen.

Informatie over de batterij
Het apparaat werkt op een oplaadbare 
batterij. 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.
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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 batterij 
altijd te bewaren op een temperatuur 
tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F). 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.

Verzorging en 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.
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• 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.

• 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.

Verwerking van afval
De doorgestreepte container op 
het product, de documentatie of 
de verpakking dient ter 
herinnering dat binnen de 

Europese Unie alle elektrische en 
elektronische producten, batterijen en 
accu's moeten worden aangeboden voor 
gescheiden afvalverzameling aan het 
einde van de levensduur van de 
desbetreffende artikelen. Bied deze 
producten niet aan bij het gewone 
huisvuil.

Bied de producten aan bij een 
inzamelpunt. Hierdoor voorkomt u 
mogelijke schade aan het milieu of de 
menselijke gezondheid als gevolg van het 
ongecontroleerd deponeren van afval en 
bevordert u duurzaam hergebruik van 
materiële hulpbronnen. Informatie over 
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het inzamelen van afval is verkrijgbaar bij 
de leverancier van het product, de lokale 
milieudienst, nationale organisaties op 
het gebied van verantwoordelijkheid van 
producenten, of de lokale Nokia-
vertegenwoordiger. Meer informatie 
vindt u op www.nokia.com onder de Eco-
Verklaring van een product of bij de 
landspecifieke informatie.
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