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1. Inledning

Med Nokia Bluetooth-headset BH-300 kan du ringa och ta emot samtal både på 
och utanför kontoret. Du kan ansluta headsetet till en kompatibel telefon som 
stöder trådlös Bluetooth-teknik.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda headsetet. Läs 
också användarhandboken för telefonen eftersom den innehåller viktig 
information om säkerhet och underhåll. Förvara headsetet utom räckhåll för små 
barn.

■ Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation
Den trådlösa Bluetooth-tekniken gör att du kan ansluta kompatibla 
kommunikationsenheter utan kablar. Det krävs inte fri sikt mellan telefonen och 
headsetet när Bluetooth används, men enheterna ska inte befinna sig längre än 
tio meter från varandra. Anslutningen kan störas av hinder som väggar eller andra 
elektroniska enheter.

Det trådlösa headsetet följer Bluetooth-specifikation 2.0 + EDR och hanterar 
headsetprofil 1.1 och handsfreeprofil 1.5. Kontrollera med de andra enheternas 
tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av 
Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.
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2. Komma igång

■ Knappar och delar
Headsetet innehåller följande delar:

• Av/på-knapp och indikator (1)

• Mikrofon (2)

• Laddningskontakt (3)

• Svara/avsluta-knapp (4)

• Utbytbar öronbygel (5)

Innan du använder headsetet måste du 
ladda batteriet och koppla ihop det med 
en kompatibel telefon.

Obs! Delar av headsetet är magnetiska. Headsetet kan dra till sig föremål av 
metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska lagringsmedia nära 
headsetet, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Laddare
Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Headsetet är 
avsett att användas med laddarna AC-3, AC-4 och DC-4.

Varning! Använd endast laddare som godkänts av Nokia för användning med just 
detta tillbehör. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och 
garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.
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Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När 
du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

■ Ladda batteriet
Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri. Det går inte att ta ur. Försök inte 
att ta bort batteriet från enheten eftersom det kan medföra att enheten skadas.

1. När du håller headsetets baksida mot dig tar du bort öronbygeln från 
headsetets vänstra sida (se Ta på dig headsetet på sidan 11).

2. Anslut laddaren till ett nätuttag.

3. Anslut laddarens kabel till headsetet.

Den röda indikatorn lyser under laddning. Om 
laddningen inte startar kopplar du ur 
laddaren, ansluter den igen och försöker en 
gång till. Det kan ta upp till 2 timmar att 
ladda batteriet helt.

4. När batteriet är helt laddat slocknar den röda indikatorn. Koppla ur laddaren 
från headsetet och nätuttaget.

När batteriet är helt laddat har du ca 5,5 timmars samtalstid och upp till 
150 timmar i passningsläge. Däremot kan samtalstiden och passningslägestiden 
variera vid användning med olika mobiltelefoner och andra kompatibla 
Bluetooth-enheter, användningsinställningar, användningsbeteenden och i olika 
miljöer.
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När batteriet är nästan slut avger headsetet en ljudsignal och den röda indikatorn 
börjar blinka.

■ Slå på och stänga av headsetet
När du vill slå på headsetet håller du av/på-knappen intryckt. Headsetet piper och 
den gröna indikatorn blinkar snabbt. När headsetet är anslutet till en kopplad 
telefon och klart att använda blinkar den gröna indikatorn långsamt.

När du vill stänga av headsetet håller du av/på-knappen intryckt. Headsetet piper 
och den röda indikatorn lyser en kort stund.

■ Koppla ihop headsetet med andra enheter
Innan det går att använda headsetet tillsammans med telefonen måste enheterna 
först kopplas ihop och anslutas till varandra.

1. Slå på telefonen och headsetet.

2. Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen och ställ in telefonen på att söka 
efter Bluetooth-enheter. Mer information finns i användarhandboken till 
telefonen.

3. Välj headsetet (Nokia BH-300) i listan med enheter som hittats.

4. Ange Bluetooth-lösenordet 0000 för att koppla ihop och ansluta headsetet till 
telefonen. I vissa telefoner kan det bli nödvändigt att göra anslutningen 
separat efter hopkopplingen. Mer information finns i användarhandboken till 
telefonen. Du behöver bara koppla ihop headsetet med telefonen en gång.
8Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



Om hopkopplingen lyckas avger headsetet en pipsignal och visas sedan på 
telefonmenyn där du kan visa aktuella hopkopplade Bluetooth-enheter.

Koppla ur headsetet från telefonen
Om du vill koppla bort headsetet från telefonen (t.ex. om du vill ansluta telefonen 
till en annan Bluetooth-enhet), gör du på något av följande sätt:

• Stäng av headsetet.

• Koppla ur headsetet på telefonens Bluetooth-meny.

• Flytta headsetet mer än 10 meter bort från telefonen.

Du behöver inte ta bort hopkopplingen med headsetet för att koppla ur det.

Återansluta headsetet till telefonen
När du vill ansluta headsetet till telefonen slår du på headsetet, gör anslutningen 
på telefonens Bluetooth-meny eller trycker på knappen svara/avsluta.

Du kan ställa in telefonen så att den automatiskt ansluter till headsetet när 
headsetet slås på. I Nokia-telefoner gör du detta genom att ändra inställningarna 
för hopkopplad enhet på Bluetooth-menyn. Mer information finns i 
användarhandboken till telefonen.

■ Felsökning
Om du inte kan ansluta headsetet till telefonen gör du följande:

• Kontrollera att headsetet är laddat, påslaget och hopkopplat med telefonen.
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• Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på telefonen.

• Kontrollera att headsetet finns inom 10 meters avstånd från telefonen och att 
det inte finns några hinder, t.ex. väggar eller andra elektroniska enheter mellan 
headsetet och telefonen.

• Om headsetet slutar fungera, även om det är laddat, och du vill återställa det 
sätter du i headsetet i laddaren och trycker snabbt in på/av-knappen samtidigt 
som du trycker in svara/avsluta-knappen. Denna återställning påverkar inte 
dina inställningar (t.ex. inställningar för hopkoppling). 
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3. Grundläggande användning

■ Ta på dig headsetet
Headsetet har en öronbygel som är fästad runt headsetet. 

Om du vill använda headsetet utan att placera öronbygeln över örat sätter du in 
hörtelefonen i örat.

Om du vill använda headsetet med öronbygeln på höger öra håller du headsetets 
baksida mot dig och tar bort öronbygeln från headsetets högra sida (1) genom att 
lyfta den. Om du vill använda headsetet med öronbygeln på vänster öra tar du bort 
öronbygeln från headsetets vänstra sida. Skjut öronbygeln bakom örat (2) och sätt 
i hörtelefonen i örat (3).
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Med headsetet följer öronbyglar i olika färger. Om du vill byta öronbygel tar du 
bort den från båda sidorna av headsetet och fäster den nya öronbygeln genom att 
fästa ändarna på avsedda platser på headsetet.

■ Samtalshantering
Om du vill ringa ett samtal använder du telefonen på vanligt sätt när headsetet är 
anslutet till telefonen.

Om telefonen stöder återuppringning av det senast uppringda numret med den 
här enheten trycker du snabbt två gånger på knappen svara/avsluta i 
passningsläge.

Om du vill svara på ett samtal trycker du på knappen svara/avsluta eller använder 
telefonknapparna. Om funktionen för att svara utan knapptryck är aktiverad 
besvaras det inkommande samtalet automatiskt efter en ringsignal.

Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du två gånger på knappen svara/
avsluta.

Om du vill avsluta ett samtal trycker du på knappen svara/avsluta eller använder 
telefonknapparna.

■ Justera ljudstyrkan
Om du vill öka eller minska hörtelefonens volym under ett samtal använder du 
volymknapparna på telefonen.
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■ Slå på eller stänga av mikrofonen
Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under ett pågående samtal använder 
du motsvarande funktion på telefonen.

■ Växla samtalet mellan telefonen och headsetet
Håll knappen svara/avsluta intryckt eller använd motsvarande funktion på 
telefonen när du vill växla samtalet mellan headsetet och en kompatibel Nokia-
telefon.

■ Använda headsetet med flera telefoner
Du kan koppla ihop headsetet med upp till åtta telefoner men det går bara att vara 
ansluten till en telefon i taget.

Den telefon som först kopplas ihop med headsetet kallas för "standardtelefon". 
Om headsetet slås på inom 10 meters avstånd från flera hopkopplade telefoner 
försöker det ansluta till "standardtelefonen".

Om headsetet inte kan ansluta till standardtelefonen, försöker det ansluta till den 
senast använda telefonen. Om headsetet inte heller kan ansluta till den telefonen 
kan någon av de andra sex hopkopplade telefonerna anslutas till headsetet. 
Information om hur du ansluter finns i telefonens användarhandbok.

■ Rensa inställningarna
Om du vill rensa alla inställningar i headsetet (t.ex. listan med hopkopplade 
enheter när du inte kan koppla ihop headsetet med telefonen) håller du av/på-
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knappen och svara/avsluta-knappen intryckta samtidigt i mer än 10 sekunder. När 
inställningarna har återställts piper det två gånger i headsetet och den gröna och 
röda indikatorn blinkar växelvis i flera sekunder.
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4. Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har 
laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals 
gånger, men så småningom har det tjänat ut. Ladda endast batterierna med laddare som är 
godkända av Nokia och avsedda för enheten.

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.

Använd aldrig en trasig laddare.

Om du lämnar enheten i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, 
minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid hålla batteriet mellan 
15 °C och 25 °C. En enhet med överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra att 
fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i 
temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier 
riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om 
möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.
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Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör 
behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin 
täcker eventuella skador.

• Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen 
som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt låter du den torka 
ordentligt.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar 
och elektroniska komponenter kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för 
elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan 
det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

• Försök inte öppna enheten.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan 
kretskorten och finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för 
att rengöra enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal 
användning.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon 
enhet inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.
16Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.


	Innehåll
	1. Inledning
	Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

	2. Komma igång
	Knappar och delar
	Laddare
	Ladda batteriet
	Slå på och stänga av headsetet
	Koppla ihop headsetet med andra enheter
	Koppla ur headsetet från telefonen
	Återansluta headsetet till telefonen

	Felsökning

	3. Grundläggande användning
	Ta på dig headsetet
	Samtalshantering
	Justera ljudstyrkan
	Slå på eller stänga av mikrofonen
	Växla samtalet mellan telefonen och headsetet
	Använda headsetet med flera telefoner
	Rensa inställningarna

	4. Information om batteri
	Skötsel och underhåll

