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1. Introduksjon

Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-701 kan du foreta og besvare anrop 
mens du er på farten og bruke mobilenheten håndfritt. Du kan bruke 
headsettet sammen med kompatible enheter som støtter trådløs 
Bluetooth-teknologi.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker headsettet. Les 
også brukerhåndboken for mobilenheten. Der finner du viktig informasjon 
om sikkerhet og vedlikehold. Oppbevar headsettet og alt tilbehøret 
utilgjengelig for små barn.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi
Med trådløs Bluetooth-teknologi kan 
du koble sammen kompatible enheter 
uten å bruke kabler. Bluetooth-
tilkoblingen krever ikke at 
mobilenheten og headsettet er innen 
synsvidde for hverandre, men maksimal 
avstand mellom enhetene er 10 meter. 
Jo nærmere mobilenheten og 
headsettet er i forhold til hverandre, 
desto bedre er ytelsen. Det optimale 
driftsområdet vises med mørk grå farge 
i bildet. Tilkoblingen kan påvirkes av avstander eller utsettes for 

<10m
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forstyrrelser fra hindringer (vist med lys grå farge) eller andre elektroniske 
enheter.

Headsettet følger Bluetooth-spesifikasjonen 2.0 + EDR og støtter 
følgende profiler: Headset Profile 1.1 og Hands-Free Profile 1.5. Ta 
kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten 
med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte 
områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.
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2. Komme i gang

■ Oversikt
Headsettet består av følgende deler:

• Ørestykke (1)

• Indikatorlampe (2)

• Laderkontakt (3)

• Volumtast (4)

• Mikrofon (5)

• Ørebøyle (6)

• Flerfunksjonstast (7)

Før du begynner å bruke 
headsettet, må du lade batteriet og sammenkoble det med en kompatibel 
enhet.

Deler av headsettet er magnetisk. Headsettet kan trekke til seg metaller. Plasser 
ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av headsettet 
ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Ladere og batterier
Kontroller modellnummeret på laderen før du bruker den sammen med headsettet. 
Headsettet er beregnet for bruk med ladere av typen AC-3, AC-4 og DC-4.

6
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Advarsel: Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia 
for bruk sammen med dette ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan 
oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut 
kontakten, og ikke dra i ledningen.

■ Lade batteriet
Headsettet har et internt, fastmontert og oppladbart batteri. Ikke prøv 
å fjerne batteriet fra headsettet, fordi dette kan medføre skade på 
headsettet.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderkabelen til laderkontakten. 
Indikatorlampen lyser rødt under lading. Det 
kan ta litt tid før ladingen starter. Hvis 
ladingen ikke starter, kan du forsøke å koble 
fra laderen og koble den til igjen. Det kan ta 
opptil 2 timer å lade batteriet helt opp.

3. Når batteriet er ladet helt opp, lyser indikatorlampen grønt. 
Koble laderen fra headsettet og stikkontakten.

Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 6 timers taletid eller opptil 
160 timer standby-tid. Tale- og standby-tiden kan variere med ulike 
kompatible Bluetooth-enheter, brukeroppsett, brukervaner og omgivelser.

Når det er lite strøm igjen i batteriet, piper headsettet med jevne 
mellomrom og indikatorlampen blinker rødt.
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■ Slå headsettet på eller av
Du slår på headsettet ved å holde inne flerfunksjonsknappen til 
headsettet piper og indikatorlampen lyser. Når headsettet prøver å koble 
seg til en sammenkoblet enhet, blinker indikatorlampen grønt i sakte 
tempo. Når headsettet er koblet til en sammenkoblet enhet og er klart til 
bruk, blinker indikatorlampen blått i sakte tempo. Hvis headsettet ikke er 
sammenkoblet med en enhet, går det automatisk i sammenkoblings-
modus (se Sammenkobling på side 9).  

Du slår av headsettet ved å holde inne flerfunksjonsknappen i minst 
fem sekunder til indikatorlampen lyser rødt. 

■ Sammenkobling
1. Mobilenheten må være slått på.

2. Hvis du vil sammenkoble et headset som ikke tidligere har vært 
sammenkoblet med en enhet, slår du på headsettet. Headsettet går 
i sammenkoblingsmodus, og indikatorlampen blinker blått i raskt 
tempo.

Når du skal sammenkoble et headset som har vært sammenkoblet 
med en annen enhet, må du slå av headsettet og holde inne fler-
funksjonsknappen til indikatorlampen blinker blått i raskt tempo.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobilenheten og angi at den skal 
søke etter Bluetooth-enheter. Du finner flere instruksjoner i 
brukerhåndboken for enheten.
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4. Velg headsettet (Nokia BH-701) fra listen over enhetene som er 
funnet.

5. Skriv inn passordet 0000 for å koble sammen headsettet og enheten. 
Med enkelte mobilenheter må tilkoblingen opprettes separat etter 
sammenkoblingen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for 
enheten. Sammenkoblingen av headsettet og enheten utføres bare 
én gang.

Hvis sammenkoblingen var vellykket, vises headsettet i menyen på 
mobilenheten der du kan vise de sammenkoblede Bluetooth-enhetene.

Koble fra headsettet
Du kobler headsettet fra mobilenheten ved å slå av headsettet eller koble 
fra headsettet i Bluetooth-menyen på enheten.

Du trenger ikke å slette sammenkoblingen til headsettet for å koble det 
fra.

Koble til headsettet igjen
Hvis du vil koble headsettet til mobilenheten, kobler du til i Bluetooth-
menyen på enheten, eller du kan slå på headsettet og holde inne 
flerfunksjonsknappen i to-tre sekunder til du hører et pip.

Du kan stille inn enheten slik at den automatisk kobles til headsettet når 
headsettet slås på. På Nokia-enheter gjør du dette ved å endre 
innstillingene for sammenkobling i Bluetooth-menyen.
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■ Feilsøking
Hvis du ikke klarer å koble headsettet til mobilenheten, gjør du følgende:

• Kontroller at headsettet er ladet, slått på og sammenkoblet med 
enheten.

• Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.

• Kontroller at headsettet ikke er mer enn 10 meter fra enheten og at det 
ikke er noen hindringer mellom headsettet og enheten, for eksempel 
vegger eller andre elektroniske enheter.
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3. Grunnleggende bruk

■ Plassere headsettet på øret
Plasser ørebøylen bak øret (1), og fest 
ørestykket forsiktig i øret. Vri headsettet slik 
at det peker mot munnen (2).

Hvis du bruker øresmykker, må du passe på at 
ørebøylen ikke henger seg fast i dem.

■ Anropshåndtering
Du ringer ved hjelp av mobilenheten som 
vanlig når headsettet er koblet til. Indikatorlampen blinker blått i sakte 
tempo under samtalen.

Hvis enheten støtter gjentakelse av siste oppringte nummer med dette 
headsettet, trykker du to ganger på flerfunksjonsknappen når det ikke er 
noen aktiv samtale.

Hvis enheten støtter taleoppringing med headsettet, holder du inne 
flerfunksjonsknappen i to-tre sekunder til mobilenheten starter 
taleoppringing, og fortsetter som beskrevet i brukerhåndboken for 
enheten. Taleoppringing kan ikke brukes under en samtale.

Når du mottar et anrop, blinker indikatorlampen blått i raskt tempo og du 
hører en ringetone gjennom headsettet. Du kan besvare anropet ved å 
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trykke på flerfunksjonsknappen eller ved å bruke tastene på 
mobilenheten.

Du kan avvise et innkommende anrop ved å trykke to ganger på 
flerfunksjonsknappen eller ved å bruke tastene på mobilenheten.

Du avslutter en samtale ved å trykke på flerfunksjonsknappen to ganger 
eller ved å bruke tastene på mobilenheten.

■ Justere volumet for headsettet
Trykk volumknappen opp eller ned for å heve eller senke volumet under 
en samtale eller bruk tastene på mobilenheten. Hvis du vil justere volumet 
raskt, holder du inne volumknappen i ønsket retning.

■ Slå mikrofonen av eller på
Du kan slå mikrofonen av eller på under en samtale ved å bruke de 
respektive funksjonene på mobilenheten.

■ Veksle samtalen mellom headsettet 
og mobilenheten

Hvis du vil veksle samtalen mellom headsettet og en sammenkoblet 
mobilenhet, holder du inne flerfunksjonsknappen i to-tre sekunder eller 
bruker den respektive funksjonen på enheten.
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■ Slette innstillinger eller tilbakestille headsettet
Du kan slette alle sammenkoblingsinnstillinger fra headsettet ved å holde 
inne flerfunksjonsknappen og volum opp-knappen til indikatorlampen 
blinker vekselvis rødt, grønt og blått to ganger. Når innstillingene er 
slettet, går headsettet i sammenkoblingsmodus i ca. fem minutter 
(indikatorlampen blinker blått i raskt tempo).

Hvis headsettet slutter å virke til tross for at det er ladet opp, kan du 
tilbakestille headsettet ved å koble det til laderen og holde inne fler-
funksjonsknappen. Headsettet slås av. Koble headsettet til mobilen-
heten igjen for å bruke det. Tilbakestillingen fjerner ikke innstillingene 
i headsettet.
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4. Batteriinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis 
av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Lad batteriet bare med ladere som 
er godkjent av Nokia og som er utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri 
bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt 
oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Hvis du lar enheten ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om 
sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. 
Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Hvis 
batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en 
kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt 
begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis 
de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst 
resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.



S t e l l  o g  v e d l i k e h o l d

16

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles 
med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker 
inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten 
blir våt, lar du den tørke helt.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige 
delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.

• Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere 
levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte 
plastdeler.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal 
temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade 
elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge 
innvendige kretskort og finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at 
enheten fungerer skikkelig.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt 
annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du 
kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.
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Avfallshåndtering
Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, emballasjen eller i 
brukerhåndboken viser at innen EU skal ikke elektriske og elektroniske 
produkter, batterier og akkumulatorer kastes sammen med annet avfall. 
Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

For å forhindre skade på miljøet eller på helsen vår fra ukontrollert avfalls-
deponering, kan du skille denne enheten fra andre typer avfall og resirkulere 
den for å fremme gjenbruk av materielle ressurser. Du kan få informasjon om 
resirkulering ved å henvende deg til salgsstedet, avfallsstasjonene eller din lokale 
Nokia-representant. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets 
miljøerklæring eller informasjon for landet ditt på www.nokia.com.
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