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1. Inleiding

Met de Nokia Bluetooth Stereo-Hoofdtelefoon BH-604 kunt u naar 
muziek luisteren op een compatibele muziekspeler en kunt u handsfree 
bellen met uw mobiele telefoon. Als muziekspeler kan de voorziening 
voor het afspelen van muziek op uw mobiele telefoon of een apart 
apparaat worden gebruikt. 

U kunt de hoofdtelefoon gebruiken met compatibele apparaten die 
draadloze Bluetooth-technologie ondersteunen.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de 
hoofdtelefoon gebruikt. Lees ook de handleiding van uw mobiele 
telefoon, waarin belangrijke informatie over veiligheid en onderhoud 
staat, en de handleiding van uw muziekspeler. Houd de hoofdtelefoon 
en bijbehorende accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Draadloze Bluetooth-technologie
Met draadloze Bluetooth-technologie 
kunt u compatibele apparaten 
aansluiten zonder gebruik van kabels. 
Voor een Bluetooth-verbinding is 
het niet nodig dat de hoofdtelefoon 
en het andere apparaat in elkaars 
gezichtsveld liggen, maar de afstand 
tussen de apparaten kan niet meer 
dan 10 meter bedragen. Hoe kleiner 
de afstand tussen de apparaten, 
hoe beter de prestaties zullen zijn. 
Het optimale werkingsbereik wordt in de afbeelding in donkergrijs 
weergegeven. De verbinding is gevoelig voor storingen door afstand 
en obstakels (afgebeeld in lichtgrijs) of andere elektronische apparaten.

De hoofdtelefoon voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR en 
ondersteunt de volgende profielen: Headset Profile 1.1, Hands-Free 
Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 en Audio 

<10m



I n l e i d i n g

5

Video Remote Control Profile 1.0. 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.
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2. Aan de slag

■ Overzicht
De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen:

• Vooruitspoeltoets (1)

• Microfoon (2):

• Volumetoets (3)

• Multifunctietoets (4)

• Speel-/pauzetoets (5)

• Terugspoeltoets (6)

• Indicatorlampje (7):

• Aansluiting voor lader (8)

Voordat u de hoofdtelefoon kunt gaan gebruiken, moet u de batterij 
opladen en de hoofdtelefoon koppelen aan een compatibele mobiele 
telefoon.

Sommige onderdelen 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 op de lader die u wilt gebruiken, voordat u deze 
op de hoofdtelefoon aansluit. De hoofdtelefoon is bestemd voor gebruik met 
de laders AC-4, AC-5 en DC-4.

Waarschuwing: Gebruik 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.

7 8
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■ De batterij opladen
De hoofdtelefoon beschikt over een inwendige, niet-verwijderbare, 
oplaadbare batterij. Probeer niet de batterij uit de hoofdtelefoon te 
verwijderen, omdat u daarmee de hoofdtelefoon kunt beschadigen.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.

2. Sluit de kabel van de lader aan op de connector van de lader. 
Het indicatorlampje is rood tijdens het opladen. Het kan enige tijd 
duren voordat het opladen begint. Als het laden niet begint, moet 
u de lader ontkoppelen en weer aansluiten. Vervolgens probeert 
u het opnieuw.

Het duurt maximaal 1 uur en 15 minuten om de batterij volledig 
op te laden.

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

Een volledig opgeladen batterij biedt capaciteit voor 18 uur gesprekstijd, 
2 weken standby-tijd en 19 uur speeltijd voor muziek. Deze tijden 
kunnen echter variëren, afhankelijk van het gebruik van andere 
compatibele Bluetooth-apparaten, andere gebruiksinstellingen, 
manieren van gebruik en omgevingen.

Wanneer de batterij bijna leeg is, hoort u met regelmatige tussenpozen 
een pieptoon in de hoofdtelefoon en begint het indicatorlampje 
langzaam rood te knipperen. Laad de batterij opnieuw op.

■ De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

Inschakelen
U schakelt de hoofdtelefoon in door de multifunctietoets ongeveer 
2 seconden ingedrukt te houden. Er klinkt een pieptoon en het groene 
indicatorlampje gaat even aan.

Wanneer de hoofdtelefoon verbinding probeert te maken met de 
gekoppelde mobiele telefoon of de muziekspeler die u het laatst met de 
hoofdtelefoon hebt gebruikt, gaat het indicatorlampje langzaam groen 
knipperen. Wanneer de hoofdtelefoon is verbonden met een gekoppeld 
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apparaat en klaar is voor gebruik, gaat het indicatorlampje langzaam 
blauw knipperen. Als de hoofdtelefoon niet aan een apparaat is gekoppeld, 
schakelt de hoofdtelefoon automatisch over naar de koppelingsmodus 
(zie De hoofdtelefoon koppelen en verbinding maken p. 8).

Als u de hoofdtelefoon verbindt met een apparaat, maar de 
hoofdtelefoon enige tijd niet gebruikt, is het aan te raden de 
hoofdtelefoon uit te schakelen. Hiermee bespaart u energie.

Uitschakelen
U schakelt de hoofdtelefoon uit door de multifunctietoets ongeveer 
5 seconden ingedrukt te houden. Er klinkt een pieptoon en het rode 
indicatorlampje gaat even aan.

■ De hoofdtelefoon koppelen en verbinding maken

De hoofdtelefoon koppelen aan een mobiele telefoon 
met een voorziening voor muziek afspelen en daarmee 
een verbinding tot stand brengen
Als uw telefoon het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunt en beschikt 
over de mogelijkheden voor het afspelen van muziek, kunt u de telefoon 
gebruiken om te bellen en muziek af te spelen via de hoofdtelefoon.

1. Controleer of uw telefoon is ingeschakeld.

2. Als de hoofdtelefoon nog niet eerder is gekoppeld aan een apparaat, 
schakelt u de hoofdtelefoon in. De hoofdtelefoon schakelt over naar 
de koppelingsmodus en het indicatorlampje gaat snel blauw 
knipperen.

Als de hoofdtelefoon wel eerder is gekoppeld aan een ander 
apparaat, schakelt u de hoofdtelefoon uit en houdt u de 
multifunctietoets ingedrukt totdat het indicatorlampje snel blauw 
begint te knipperen.

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



A a n  d e  s l a g

9

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

5. Typ de toegangscode 0000 om de hoofdtelefoon te koppelen aan 
uw telefoon en verbinding te maken. Bij sommige telefoons moet 
u de verbinding wellicht apart tot stand brengen, na het koppelen. 
U hoeft de hoofdtelefoon slechts eenmaal aan de telefoon te 
koppelen.

Als het koppelen is gelukt, wordt de hoofdtelefoon weergegeven in het 
menu van de mobiele telefoon waar u kunt zien welke Bluetooth-
apparaten op dat moment zijn gekoppeld.

Wanneer de hoofdtelefoon is verbonden met uw mobiele telefoon en 
klaar is voor gebruik, begint het indicatorlampje van de hoofdtelefoon 
langzaam blauw te knipperen.

De hoofdtelefoon koppelen aan een muziekspeler en 
daarmee een verbinding tot stand brengen
Als uw telefoon het A2DP Bluetooth-profiel niet ondersteunt, kunt 
u de hoofdtelefoon afzonderlijk aan de telefoon en een muziekspeler 
koppelen die dit Bluetooth-profiel ondersteunt.

Als u de hoofdtelefoon hebt gekoppeld aan uw telefoon en een 
verbinding hebt gemaakt, moet u de verbinding verbreken voordat 
u de hoofdtelefoon aan een muziekspeler koppelt.

Als u de hoofdtelefoon wilt koppelen aan een muziekspeler, volgt u de 
instructies in De hoofdtelefoon koppelen aan een mobiele telefoon met 
een voorziening voor muziek afspelen en daarmee een verbinding tot 
stand brengen op blz. 8. Als uw muziekspeler niet over een toetsenbord 
beschikt, kan de Bluetooth-toegangscode 0000 als standaard worden 
gebruikt. Als dit niet het geval is, raadpleegt u de gebruikershandleiding 
van het muziekapparaat voor aanwijzingen over het wijzigen van de 
standaard Bluetooth-toegangscode in 0000.

Als het koppelen is gelukt en de hoofdtelefoon verbinding heeft met uw 
muziekspeler, begint het indicatorlampje langzaam blauw te knipperen.
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De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon 
verbreken
Als u de verbinding tussen de hoofdtelefoon en uw apparaat wilt 
verbreken, schakelt u de hoofdtelefoon uit of verbreekt u de verbinding 
in het Bluetooth-menu van uw apparaat.

U hoeft de koppeling van de hoofdtelefoon aan het apparaat niet te 
verwijderen om de verbinding te verbreken.

De hoofdtelefoon opnieuw aansluiten
Als u de hoofdtelefoon wilt verbinden met de telefoon of de 
muziekspeler die u het laatst met de hoofdtelefoon hebt gebruikt, 
schakelt u de hoofdtelefoon in of brengt u de verbinding tot stand in 
het Bluetooth-menu van uw apparaat.

Bij uw apparaat is het wellicht toegestaan dat de hoofdtelefoon 
automatisch verbinding maakt met het apparaat zodra de 
hoofdtelefoon wordt ingeschakeld. Als u dit wilt doen bij apparaten van 
Nokia, moet u de instellingen in het Bluetooth-menu voor gekoppelde 
apparaten wijzigen.
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3. Algemene gebruiksinstructies

■ De hoofdtelefoon op uw hoofd plaatsen
Plaats de hoofdtelefoon zo op uw hoofd dat de oorkussentjes prettig 
op uw oren zitten. 

Plaats het oorkussen met de aanduiding L op het linkeroor en het 
oorkussen met de aanduiding R op het rechteroor. Schuif de hoofdband 
op de juiste lengte.

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

■ Het volume aanpassen
Als u het volume van de hoofdtelefoon wilt aanpassen, schuift u de 
volumeregelaar naar voren om het geluid harder te zetten en naar 
achter om het geluid zachter te zetten tijdens het voeren van een 
gesprek of het luisteren naar muziek.

■ Gespreksfuncties
U kunt bellen door de mobiele telefoon te gebruiken zoals u dat gewend 
bent, nadat er een verbinding tot stand is gebracht tussen de 
hoofdtelefoon en de telefoon.

Als uw telefoon het herhalen van laatstgekozen nummers ondersteunt, 
drukt u tweemaal kort op de multifunctietoets wanneer er geen gesprek 
actief is.

Als uw telefoon spraakgestuurde nummerkeuze bij de hoofdtelefoon 
ondersteunt, houdt u de multifunctietoets ongeveer 2 seconden 
ingedrukt totdat de spraakgestuurde nummerkeuze begint en handelt 
u zoals wordt beschreven in de gebruikershandleiding van uw telefoon. 
Tijdens een gesprek kan geen gebruik worden gemaakt van 
spraakgestuurde nummerkeuze.
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U beantwoordt een gesprek door op de multifunctietoets te drukken of 
de toetsen op de telefoon te gebruiken. Als u het gesprek wilt weigeren, 
drukt u tweemaal kort op de multifunctietoets.

U beëindigt een gesprek door op de multifunctietoets te drukken of de 
toetsen van de telefoon te gebruiken.

U kunt de microfoon tijdens een gesprek afwisselend inschakelen of 
uitschakelen door op de speel-/pauzetoets te drukken.

Als u het gesprek van de hoofdtelefoon naar een aangesloten telefoon 
wilt overschakelen, houdt u de speel-/pauzetoets ongeveer 2 seconden 
ingedrukt. Druk eenmaal op de multifunctietoets om het gesprek weer 
terug te schakelen naar de hoofdtelefoon.

■ Muziek beluisteren
Als u naar muziek wilt luisteren, verbindt u de hoofdtelefoon met een 
compatibele muziekspeler zoals een mobiele telefoon met een 
voorziening voor het afspelen van muziek of een ander muziekapparaat. 
De muziekspeler moet het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunen.

Wanneer de hoofdtelefoon is verbonden met een telefoon maar niet met 
een aparte muziekspeler, kan de hoofdtelefoon alleen worden gebruikt 
om te bellen, als de telefoon niet over een voorziening beschikt voor 
het afspelen van muziek.

Welke muziekfuncties beschikbaar zijn, hangt af van het 
muziekapparaat.

Als u belt of wordt gebeld terwijl u naar muziek luistert, wordt de 
muziek onderbroken totdat u het gesprek beëindigt.

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

U speelt een muzieknummer af door het in de muziekspeler te selecteren 
en op de speel-/pauzetoets te drukken.

U kunt het afspelen onderbreken en hervatten door op de speel-/
pauzetoets te drukken. U stopt het afspelen door de speel-/pauzetoets 
ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.
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Als u het volgende nummer wilt selecteren, drukt u op de 
vooruitspoeltoets. Als u het vorige nummer wilt selecteren, drukt u op 
de terugspoeltoets. U kunt snel door het huidige nummer gaan terwijl 
het wordt afgespeeld, door een van deze twee toetsen ingedrukt te 
houden.

■ De instellingen wissen of de hoofdtelefoon 
opnieuw instellen

Als u de instellingen voor koppelen en het volume wilt wissen, schakelt 
u de hoofdtelefoon uit, houdt u de multifunctietoets ingedrukt en 
schuift u de volumeregelaar naar voren totdat het indicatielampje drie 
keer achter elkaar rood, groen en blauw oplicht.

U kunt de hoofdtelefoon weer op de beginwaarden instellen als de 
hoofdtelefoon niet meer functioneert terwijl deze wel is opgeladen. 
Sluit de lader daartoe aan op de hoofdtelefoon, houd de 
multifunctietoets ingedrukt en schuif de volumeregelaar naar voren. 
Als u de hoofdtelefoon op de beginwaarden instelt, worden de 
instellingen van de hoofdtelefoon niet gewist.
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4. 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.

Gebruik nooit een lader die is beschadigd.

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.



V e r z o r g i n g  e n  o n d e r h o u d

15

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. Als het apparaat nat wordt, moet 
u het apparaat helemaal laten 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 elektronische schakelingen beschadigd kunnen 
raken.

• Probeer niet het apparaat te openen.

• 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.

Verwijdering
Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de 
documentatie of op de verpakking wil zeggen dat binnen de Europese 
Unie alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu’s 

na gebruik voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. 
Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.
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Lever het product op de daarvoor bestemde plaats in om schade aan het milieu 
en aan de volksgezondheid als gevolg van het ongecontroleerd weggooien van 
afval te voorkomen en om bij te dragen aan een duurzaam hergebruik van 
materialen. Informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het 
product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties 
voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van 
Nokia. Meer informatie vindt u op www.nokia.com onder het product Eco-
Verklaring of bij de landspecifieke informatie.
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