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De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op 
dichtstbijzijnde Nokia-leverancier.

Als wijzigingen aan het apparaat niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de gebruiker het recht w
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 wetgevin
verboden.
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Met de Nokia Bluetooth-Hoofdtelefoon BH-501 kunt u naar muziek luistere
een compatibele muziekspeler en telefoongesprekken voeren met een 
compatibele mobiele telefoon. De muziekspeler kan de muziekafspeelfuncti
uw telefoon of een afzonderlijk muziekapparaat zijn.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoo
gebruikt. Lees ook de handleiding van de telefoon, die belangrijke veiligheid
onderhoudsinformatie bevat, en de gebruikershandleiding van het 
muziekapparaat. Houd de hoofdtelefoon buiten het bereik van kleine kinder

■ Draadloze Bluetooth-technologie
De hoofdtelefoon kan worden aangesloten op een compatibele mobiele tele
of een muziekspeler die de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt. 
Compatibele communicatieapparaten kunnen via deze technologie zonder s
met elkaar worden verbonden. Bij een Bluetooth-verbinding moeten de 
hoofdtelefoon en het andere apparaat zich binnen 10 meter afstand van elk
bevinden. Verbindingen kunnen worden beïnvloed door interferentie van 
obstakels, zoals muren, of van andere elektronische apparaten.

Deze hoofdtelefoon is compatibel met Bluetooth-specificatie 1.2 en onders
de volgende profielen: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0 en Advance
Audio Distribution Profile 1.0. Informeer bij de fabrikanten van andere appa
naar de compatibiliteit met dit apparaat.
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Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-
technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

informatie.
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2. Aan de slag
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De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen:

• Volume omlaag-toets (1)

• Volume omhoog-toets (2)

• Aansluiting voor opladen (3)

• Indicatorlampje (4)

• Microfoon (5)

• Multifunctietoets (6)

U kunt de hoofdtelefoon pas gebruiken nadat u de 
batterij hebt geladen en de hoofdtelefoon aan 
een compatibele telefoon hebt gekoppeld. Als uw telefoon geen 
muziekafspeelfunctie heeft, moet u de hoofdtelefoon ook aan een 
muziekapparaat koppelen.

Opmerking: Bepaalde delen van de hoofdtelefoon zijn magnetisch. Metale
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 opgeslag
worden gewist.
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■ Laders
Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. De 
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hoofdtelefoon is bestemd voor gebruik met de laders AC-3, AC-4 en DC-4.

Waarschuwing: Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voo
gebruik met deze hoofdtelefoon. Het gebruik van alle andere types kan de 
goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek alt
de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

■ De batterij opladen
Deze hoofdtelefoon werkt met een interne, oplaadbare batterij die niet kan 
worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen,
hierdoor kunt u de hoofdtelefoon beschadigen.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact. 

2. Sluit de kabel van de lader aan op de hoofdtelefoon.

Tijdens het opladen is het indicatorlampje rood. Als 
het indicatorlampje niet rood is, moet u de 
verbinding met de lader controleren. Als het laden 
niet begint, moet u de lader ontkoppelen en weer 
aansluiten. Vervolgens probeert u het opnieuw.

Het duurt maximaal 4 uur om de batterij volledig 
op te laden. Als de batterij geheel is opgeladen, 
wordt het indicatorlampje blauw.
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3. Haal de lader uit het stopcontact en maak de hoofdtelefoon los.

Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor 11 uur aan gesprekken en 
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muziek, en maximaal 150 uur standby-tijd. De tijden kunnen echter verschi
afhankelijk van de gebruikte mobiele telefoon of andere compatibele Blueto
apparaten, gebruiksinstellingen, gebruiksstijl en omgeving.

Als de batterij bijna leeg is, klinkt er om de minuut een piepsignaal in de 
hoofdtelefoon en knippert het indicatorlampje rood. Laad de batterij opnieu

■ De hoofdtelefoon in- en uitschakelen
Als u de hoofdtelefoon wilt inschakelen, houdt u de multifunctietoets inged
totdat u een piepsignaal hoort en het indicatorlampje blauw begint te knipp
Als u de hoofdtelefoon wilt aansluiten op de gekoppelde telefoon of muziek
die u het laatst met de hoofdtelefoon hebt gebruikt, drukt u op de 
multifunctietoets. Zie De hoofdtelefoon opnieuw aansluiten op pagina 12 v
meer informatie.

Als u de hoofdtelefoon wilt uitschakelen, houdt u de multifunctietoets inge
totdat u een lang piepsignaal hoort. 
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■ De hoofdtelefoon koppelen
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De hoofdtelefoon aan een telefoon met muziekafspeelfunct
koppelen
Als uw telefoon een compatibele muziekafspeelfunctie heeft, kunt u de 
hoofdtelefoon gebruiken om gesprekken te voeren en muziek af te spelen m
telefoon.

1. Schakel de telefoon in.

2. Controleer of de hoofdtelefoon is uitgeschakeld. Schakel de hoofdtelefo
als deze aan staat.

3. Houd de multifunctietoets ingedrukt totdat het indicatorlampje afwisse
blauw en rood knippert.

4. Schakel de Bluetooth-functie op de telefoon in en laat de telefoon naar 
Bluetooth-apparaten zoeken. Volg hierbij de instructies in de 
gebruikershandleiding van de telefoon.

5. Selecteer de hoofdtelefoon (Nokia BH-501) in de lijst met gevonden 
apparaten.

6. Op de telefoon wordt om een Bluetooth-toegangscode gevraagd. Voer d
toegangscode (0000) in op de telefoon. Bij sommige telefoons moet u d
Bluetooth-verbinding afzonderlijk maken nadat u de apparaten hebt 
gekoppeld. U hoeft de hoofdtelefoon slechts eenmaal aan de telefoon te
koppelen.
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Als het koppelen is gelukt en de hoofdtelefoon met de telefoon is verbonden, 
knippert het indicatorlampje van de hoofdtelefoon langzaam blauw.
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De hoofdtelefoon aan een telefoon en een muziekapparaat 
koppelen
Als uw telefoon geen compatibele muziekafspeelfunctie heeft, kunt u de 
hoofdtelefoon afzonderlijk aan een telefoon en een compatibel muziekappa
koppelen. Ga als volgt te werk nadat u de hoofdtelefoon aan de telefoon he
gekoppeld en de apparaten met elkaar hebt verbonden:

1. Schakel de hoofdtelefoon uit.

2. Schakel het muziekapparaat in.

3. Houd de multifunctietoets ingedrukt totdat het indicatorlampje afwisse
blauw en rood knippert.

4. Volg de instructies voor koppelingen in de gebruikershandleiding van he
muziekapparaat. Wanneer op het muziekapparaat wordt gevraagd om e
apparaat te koppelen, selecteert u Nokia BH-501 in de lijst. Als om een 
Bluetooth-toegangscode wordt gevraagd, voert u 0000 in op het 
muziekapparaat.

Als er geen toetsen op het muziekapparaat zitten, wordt de Bluetooth-
toegangscode 0000 mogelijk standaard gebruikt. Als dit niet het geval is
raadpleegt u de gebruikershandleiding van het muziekapparaat voor 
aanwijzingen over het wijzigen van de standaard Bluetooth-toegangsco
0000.
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Als het koppelen is gelukt en de hoofdtelefoon met het muziekapparaat is 
verbonden, begint het blauwe indicatorlampje van de hoofdtelefoon langzaam te 
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knipperen. Als u de hoofdtelefoon ook op uw telefoon wilt aansluiten, maak
verbinding vanuit uw telefoon zoals beschreven in de gebruikershandleiding

De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbr
Als u de verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon of muziekspeler
verbreken, schakelt u de hoofdtelefoon uit of volgt u de instructies in de 
gebruikershandleiding bij uw telefoon of muziekspeler. U hoeft de koppeling
tussen de telefoon en de hoofdtelefoon niet te verwijderen om de verbindin
de hoofdtelefoon te verbreken.

De hoofdtelefoon opnieuw aansluiten
U kunt de hoofdtelefoon koppelen aan maximaal tien telefoons of muzieksp
Verbinden is slechts mogelijk met één apparaat tegelijkertijd.

Als u de hoofdtelefoon wilt aansluiten op de gekoppelde telefoon of muziek
die u het laatst met de hoofdtelefoon hebt gebruikt, schakelt u de hoofdtele
in en drukt u op de multifunctietoets. Als u de hoofdtelefoon wilt aansluiten
een andere gekoppelde telefoon of muziekspeler, volgt u de instructies in de
gebruikershandleiding bij de telefoon of muziekspeler.

Als u een Nokia-telefoon hebt, kunt u deze zo instellen dat automatisch 
verbinding wordt gemaakt met de hoofdtelefoon wanneer die wordt ingesch
Wijzig de instellingen van gekoppelde apparaten in het Bluetooth-menu in 
Nokia-telefoon.
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3. Algemene gebruiksinstructies
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■ De hoofdtelefoon op uw oren plaatsen 
Laat de hoofdband achter uw hoofd zakken. Plaats de 
hoofdtelefoon zo dat de oorkussentjes prettig op uw oren 
zitten.

Waarschuwing: Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, 
kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïn
Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan bre

■ Het volume aanpassen
Druk op de volume omhoog-toets om het volume te verhogen of op de volu
omlaag-toets om het volume te verlagen tijdens het voeren van een gesprek
luisteren naar muziek.

■ Gespreksfuncties
Wanneer de hoofdtelefoon met de telefoon is verbonden, kunt u een gespre
stand brengen door de telefoon op de gewone manier te gebruiken.

Als uw telefoon het herhalen van laatstgekozen nummers ondersteunt, druk
tweemaal kort op de multifunctietoets wanneer er geen gesprek actief is.
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Als uw telefoon spraakgestuurde nummerkeuze bij dit apparaat ondersteunt, 
houdt u de multifunctietoets ingedrukt wanneer er geen gesprek actief is en 
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handelt u zoals wordt beschreven in de gebruikershandleiding bij de telefoo

Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op de multifunctietoets of geb
de toetsen op de telefoon. Als u de oproep wilt weigeren, houdt u een van d
volumetoetsen ingedrukt totdat de hoofdtelefoon tweemaal een piepsignaa
geeft.

Druk op de multifunctietoets of gebruik de toetsen op de telefoon om een g
te beëindigen.

Als u het gesprek van de hoofdtelefoon naar de telefoon wilt schakelen, hou
een van de volumetoetsen ingedrukt. Als u het gesprek terug van de telefoo
de hoofdtelefoon wilt schakelen, drukt u op de multifunctietoets of gebruik
desbetreffende functie van de telefoon.

■ Muziek beluisteren
Als u naar muziek wilt luisteren, moet u de hoofdtelefoon verbinden met ee
telefoon met compatibele muziekspelerfunctie of met een afzonderlijke 
muziekspeler. 

Als de hoofdtelefoon wel met een telefoon maar niet met een muziekappara
verbonden, kunt u alleen telefoongesprekken voeren met de hoofdtelefoon 
telefoon geen compatibele muziekafspeelfunctie heeft.

Welke muziekfuncties beschikbaar zijn, hangt af van het muziekapparaat.
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Als u opbelt of wordt opgebeld terwijl u naar muziek luistert, wordt de muziek 
onderbroken totdat u het gesprek beëindigt.
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Gebruik de toetsen van de muziekspeler om de muziekweergave te starten e
regelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de muziekspeler voor detai

Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. 
Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor 
beschadigen.

■ De instellingen wissen
U kunt de instellingen voor koppelingen en volume wissen door de hoofdtel
uit te schakelen en een van de volumetoetsen ingedrukt te houden totdat h
indicatorlampje afwisselend blauw en rood begint te knipperen. Houd de 
volumetoets ingedrukt totdat de hoofdtelefoon tweemaal een piepsignaal g
Laad de hoofdtelefoon enkele seconden opnieuw op.
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4. Informatie over de batterij
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Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren word
opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij al
met laders die door Nokia voor dit apparaat zijn goedgekeurd.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd het apparaat n
gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer d
wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze 
verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een 
beschadigde lader of batterij.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u het apparaat op h
koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse 
omstandigheden). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de bat
tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedu
bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De 
batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriesp

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunn
ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de l
regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet w
het huishoudafval.
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Verzorging en onderhoud
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Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet m
worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

• Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen o
kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorza
Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.

• Probeer niet de batterij uit het apparaat te verwijderen. Nokia adviseert u om het
apparaat naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt te brengen als u de batte
vervangen.

• 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 kunne
levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bep
kunststoffen doen vervormen of smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat we
normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoo
elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

• Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze hand
wordt voorgeschreven.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe 
behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek besch

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen
het apparaat schoon te maken.
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• Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren 
en de correcte werking belemmeren.

horen. 
t goed 
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• Gebruik laders binnenshuis.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebe
Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat nie
werkt.
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