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Med Nokia Bluetooth-headset BH-501 kan du lytte til musik med den komp
musikafspiller samt foretage og besvare opkald med den kompatible mobilte
Musikafspilleren kan være musikafspilningsfunktionen på telefonen eller en
separat musikafspiller. 

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager headsettet i brug. Læs og
brugervejledningen til telefonen, som indeholder vigtige oplysninger vedrør
sikkerhed og vedligeholdelse, samt brugervejledningen til musikafspilleren. 
Opbevar headsettet utilgængeligt for børn.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi
Headsettet kan sluttes til en kompatibel mobiltelefon eller musikafspiller, d
understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. Denne teknologi gør det muligt a
forbinde kompatible kommunikationsenheder uden brug af kabler. Ved 
Bluetooth-forbindelse må den indbyrdes afstand mellem headsettet og den 
enhed højst være 10 meter. Forbindelsen kan blive udsat for interferens pga
forhindringer, som f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

Dette headset er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 1.2, som 
understøtter følgende profiler: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0 og
Advanced Audio Distribution Profile 1.0. Kontakt producenterne af andre en
for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi
nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.
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2. Kom godt i gang
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Headsettet indeholder følgende dele:

• Tast for lydstyrke ned (1)

• Tast for lydstyrke op (2)

• Opladningsstik (3)

• Indikator (4)

• Mikrofon (5)

• Multifunktionsknap (6)

Du skal oplade batteriet og oprette en binding 
mellem headsettet og en kompatibel telefon, 
inden du tager headsettet i brug. Hvis telefonen ikke har en 
musikafspilningsfunktion, skal du også oprette en binding mellem headsett
musikafspilleren.

Bemærk! Headsettet indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan
tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagrings
i nærheden af headsettet, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive

■ Opladere
Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges sammen med d
enhed. Headsettet skal have strøm fra opladerne AC-3, AC-4 og DC-4.
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Advarsel! Brug kun opladere, der er godkendt af Nokia til brug med denne 
bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en 

r 

rsøg 

ings-
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eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerne
netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

■ Opladning af batteriet
Dette headset har et internt, genopladeligt batteri, der ikke kan tages ud. Fo
ikke at fjerne batteriet, da du kan beskadige headsettet.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt. 

2. Tilslut ladekablet til headsettet.

Indikatoren lyser rødt under opladning. Hvis 
indikatoren ikke lyser rødt, skal du kontrollere 
opladertilslutningen. Hvis opladningen ikke starter, 
skal du tage opladeren ud, sætte den i og prøve igen.

Det kan tage op til 4 timer at oplade batteriet helt. 
Når batteriet er fuldt opladt, begynder indikatoren 
at lyse blåt.

3. Tag opladerstikket ud af headsettet og stikkontakten.

Det fuldt opladte batteri har strøm til op til 11 times taletid og musikafspiln
tid og 150 timers standbytid. Tiderne kan dog variere, når det bruges med 
forskellige mobiltelefoner eller andre kompatible Bluetooth-enheder, 
brugerindstillinger, brugerstile og miljøer.
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Headsettet bipper hvert minut, og indikatoren blinker rødt, når batteriet er ved at 
løbe tør for strøm. Oplad batteriet.
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■ Sådan tændes og slukkes headsettet
Tænd headsettet ved at trykke på og holde multifunktionsknappen nede, ind
hører et bip, og indikatoren begynder at blinke blåt. Opret forbindelse melle
headsettet og den forbundne telefon eller musikafspiller, som sidst blev anv
sammen med headsettet, ved at trykke på multifunktionsknappen. Yderliger
oplysninger findes under Genoprettelse af forbindelse til headsettet, s. 10.

Sluk headsettet ved at trykke på og holde multifunktionsknappen nede, indt
hører et langt bip. 

■ Oprettelse af binding til headsettet

Oprettelse af binding til en telefon med 
musikafspilningsfunktion
Hvis telefonen har en kompatibel musikafspilningsfunktion, kan du bruge 
headsettet til at foretage og modtage opkald og lytte til musik fra telefonen

1. Tænd telefonen.

2. Kontroller, at headsettet er slukket. Sluk det, hvis det er tændt.

3. Tryk på og hold multifunktionsknappen nede, indtil indikatoren skiftevis
blinker blåt og rødt.
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4. Aktivér telefonens Bluetooth-funktion, og indstil den til at søge efter 
Bluetooth-enheder. Se brugervejledningen til din telefon for at få yderligere 
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oplysninger.

5. Vælg headsettet (Nokia BH-501) på listen over fundne enheder.

6. Du bliver bedt om at angive en Bluetooth-adgangskode. Indtast adgangs
(0000) på telefonen. På nogle telefoner skal du oprette Bluetooth-
forbindelsen separat, efter at der er oprettet binding. Det er kun nødvend
oprette en binding mellem headsettet og telefonen én gang.

Hvis der er oprettet binding mellem headsettet og telefonen, og forbindelse
oprettet, blinker indikatoren på headsettet langsomt blåt.

Oprettelse af binding til en telefon og en musikafspiller
Hvis telefonen ikke har en kompatibel musikafspilningsfunktion, kan du opr
binding mellem headsettet, telefonen og en kompatibel musikafspiller sepa
Når du har oprettet binding og forbindelse mellem headsettet og telefonen,
du gøre følgende:

1. Sluk headsettet.

2. Tænd musikafspilleren.

3. Tryk på og hold multifunktionsknappen nede, indtil indikatoren skiftevis
blinker blåt og rødt.

4. Følg instruktionerne til oprettelse af binding i brugervejledningen til 
musikafspilleren. Vælg Nokia BH-501 på listen, når du bliver spurgt om, 
hvilken enhed musikafspilleren skal oprette binding til. Hvis du bliver be
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at angive en Bluetooth-adgangskode, skal du indtaste 0000 på 
musikafspilleren.
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Hvis musikafspilleren ikke har et tastatur, bruger enheden muligvis Blue
adgangskoden 0000 som standard. Hvis det ikke er tilfældet, skal du se i 
brugervejledningen til musikafspilleren, hvordan du ændrer standard-
Bluetooth-adgangskoden til 0000.

Hvis der er oprettet binding og forbindelse mellem headsettet og musik-
afspilleren, blinker indikatoren på headsettet langsomt blåt. Hvis du også vi
oprette forbindelse mellem headsettet og telefonen, skal du oprette forbind
fra telefonen som beskrevet i brugervejledningen til den.

Afbrydelse af forbindelse til headsettet
Hvis du ønsker at afbryde forbindelsen til headsettet fra din telefon eller 
musikafspiller, skal du slukke for headsettet eller følge instruktionerne i 
brugervejledningen til din telefon eller musikafspiller. Bemærk, at det ikke e
nødvendigt at slette bindingen til headsettet for at afbryde forbindelsen til 

Genoprettelse af forbindelse til headsettet
Du kan oprette en binding mellem headsettet og op til ti telefoner og 
musikafspillere, men der kan kun oprettes forbindelse til én enhed ad gange

Opret forbindelse mellem headsettet og den forbundne telefon eller 
musikafspiller, som sidst blev anvendt sammen med headsettet, ved at tænd
headsettet og trykke på multifunktionsknappen. Opret forbindelse mellem 
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headsettet og en anden forbundet telefon eller musikafspiller ved at følge 
instruktionerne i brugervejledningen til telefonen eller musikafspilleren.

r 
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Hvis du har en Nokia-telefon, kan du indstille den til automatisk at oprette 
forbindelse til headsettet, når headsettet tændes. Rediger indstillingerne fo
bindinger til enheder i menuen Bluetooth på Nokia-telefonen.
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3. Almindelig brug
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■ Placering af headsettet over ørerne 
Placer hovedbøjlen bag hovedet. Placer headsettet over 
ørene, så ørepuderne sidder godt.

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

■ Justering af lydstyrken
Tryk på tasten for lydstyrke op for at skrue op og på tasten for lydstyrke ned
skrue ned for lydstyrken under et opkald eller mens du lytter til musik.

■ Håndtering af opkald
Hvis du vil foretage et opkald, mens headsettet er forbundet til telefonen, sk
bruge telefonen på normal vis.

Hvis telefonen understøtter genopkald med denne enhed, skal du trykke kort
på multifunktionsknappen to gange, når der ikke er nogen igangværende op
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Hvis telefonen understøtter stemmestyret opkald med denne enhed, skal du trykke 
på og holde multifunktionsknappen nede, når der ikke er nogen igangværende 
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opkald, og fortsætte, som beskrevet i brugervejledningen til telefonen.

Hvis du vil besvare et opkald, skal du trykke på multifunktionsknappen eller
tasterne på telefonen. Hvis du vil afvise et opkald, skal du trykke på og holde
lydstyrkeknapperne nede, indtil headsettet bipper to gange.

Du afslutter et indgående opkald ved at trykke på multifunktionsknappen el
at bruge telefonens taster.

Hvis du vil overføre et opkald fra headsettet til telefonen, skal du trykke på o
holde en af lydstyrkeknapperne nede. Hvis du vil overføre opkaldet tilbage f
telefonen til headsettet, skal du trykke på multifunktionsknappen eller brug
tilsvarende funktion i telefonen.

■ Musikafspilning
Hvis du vil lytte til musik, skal headsettet være forbundet til en telefon, der 
kompatibel musikafspilningsfunktion, eller til en separat musikafspiller. 

Når headsettet er tilsluttet en telefon, men ikke en musikafspiller, kan head
kun bruges til at foretage og besvare opkald, hvis telefonen ikke har en komp
musikafspilningsfunktion.

De tilgængelige musikfunktioner afhænger af musikafspilleren.

Hvis du besvarer eller foretager et opkald, mens du lytter til musikafspilleren
stopper musikken midlertidigt, indtil du afbryder opkaldet.



14

Anvend knapperne på musikafspilleren til at starte og kontrollere afspilningen af 
musik. Yderligere oplysninger kan findes i brugervejledningen til musikafspilleren.
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Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning v
lydstyrke kan beskadige hørelsen.

■ Nulstilling af indstillingerne
Hvis du vil nulstille bindings- og lydstyrkeindstillingerne, skal du slukke head
og trykke på og holde en af lydstyrkeknapperne nede, indtil indikatoren blin
skiftevis blåt og rødt. Tryk på og hold lydstyrkeknappen nede, indtil headset
bipper to gange. Oplad headsettet i et par sekunder.
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4. Batterioplysninger
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Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og aflad
hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Oplad kun batteriet med opladere
godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Tag opladeren ud af stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuld
opladet batteri sidde i en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. H
fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et
beskadiget batteri.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgiv
f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare ba
mellem 15°C og 25°C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå u
drift, selvom batteriet er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsen
ved temperaturer et stykke under 0°C.

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



16

Pleje og vedligeholdelse
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Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det 
behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din 
garantidækning.

• Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væske eller fugtighed kan 
indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis headsettet bliver v
skal du lade det tørre fuldstændigt.

• Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden. Nokia anbefaler, at du indleverer enhe
hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler, når batteriet skal udskiftes.

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

• Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe d
elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at sme
slå sig.

• Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til no
temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske 
kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejlednin

• Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelæg
interne kredsløb og finmekanikken.

• Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke 
opløsningsmidler.



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

en 
ler til 
• Brug opladere indendørs.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis 
enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhand
service.
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