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1. Introduktion

Med Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 kan du lytte til 
musik og håndtere opkald håndfrit på en kompatibel 
mobilenhed. Headsettet har også en indbygget FM-radio. 
Du kan bruge headsettet sammen med kompatible enheder, 
som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager 
headsettet i brug. Læs også brugervejledningen til 
mobilenheden. Den indeholder vigtige oplysninger om 
sikkerhed og vedligeholdelse.

Gå ind på www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-
websted, hvor du kan finde den nyeste version af 
brugervejledningen samt yderligere oplysninger vedrørende 
dit Nokia-produkt.

Opbevar headsettet og dets tilbehør utilgængeligt for børn.
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■ Trådløs Bluetooth-teknologi
Trådløs Bluetooth-teknologi gør 
det muligt at forbinde 
kompatible enheder uden brug 
af kabler. En Bluetooth-
forbindelse kræver ikke, at der 
er fri luftlinje mellem 
mobilenheden og headsettet, 
men den indbyrdes afstand 
mellem enhederne må højst 
være 10 meter. Jo tættere mobilenheden og headsettet er 
på hinanden, jo bedre er modtageforholdene. Det optimale 
anvendelsesområde er vist med mørkegrå farve på billedet. 
Forbindelsen kan blive udsat for interferens på grund af 
afstand og hindringer (vist med lysegrå farve) eller andre 
elektroniske enheder.

Headsettet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 
2.0 + EDR, der understøtter følgende profiler: Headset 
Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book Access 
Profile (PBAP) 1.0, Advanced Audio Distribution Profile 

<10m
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(A2DP) 1.0 og Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 
1.0. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at 
vide, om de er kompatible med denne enhed.
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2. Kom godt i gang

■ Taster og dele

Headsettet indeholder følgende dele: 

1. Øresnegle

2. Regulator med mikrofon på bagsiden, lyd fra-tast på 
siden og besvar/afslut-tast på forsiden.

1

2
4
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3. Opladerstik

4. Halsrem

5. Tænd/sluk-tast

6. Skærm

7. Tilbage-tast

8. Navigeringstaster

9. Stop-tast

10. Menutast

11. Valgtast

12. Frem-tast

13. Afspil/pause-tast

14. Besvar/afslut-tast 

Symbolerne for tilbage-tast, frem-tast, stop-tast, afspil/
pause-tast og besvar/afslut-tast vises, hvis tasterne kan 
bruges, og headsettet ikke er i strømbesparende tilstand, 
eller tasterne ikke er låst. Brug kun én finger til at trykke på 
disse taster.
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Du skal oplade batteriet og oprette en binding mellem 
headsettet og en kompatibel enhed, inden du tager 
headsettet i brug.

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

■ Opladere
Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-3, 
AC-4, AC-5 og DC-4.

Advarsel! Brug kun opladere, der er godkendt af 
Nokia til brug med dette ekstraudstyr. Brug af 

andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel 
godkendelse eller garanti bortfalder.

Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du 
trække i stikket, ikke i ledningen.
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■ Opladning af batteriet
Læs ”Batterioplysninger,” på side 38 grundigt, før batteriet 
oplades.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt. 

2. Slut ladekablet til 
opladerstikket på 
headsettet. Når 
opladningen starter, vises 
teksten Oplader 
kortvarigt på headsettets 
skærm. Under 
opladningen vises der en batterianimation.

Det kan tage lidt tid, før opladningen starter. Hvis 
opladningen ikke starter, skal du tage opladeren ud af 
stikket og sætte den i igen. Det kan tage op til 
45 minutter at oplade batteriet helt.

3.  vises, når batteriet er fuldt opladet. Tag 
opladerstikket ud af headsettet og stikkontakten.

Det fuldt opladte batteri har strøm til op til 11 timers taletid, 
op til 150 timers standbytid, op til 11 timers musikafspilning 
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eller op til 11 timers radioafspilning. Efter 20 minutters 
opladning har batteriet strøm til op til 9 timers taletid, 
musikafspilning eller radioafspilning. 

Headsettet bipper hvert femte minut, og  blinker på 
skærmen, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad 
batteriet.

■ Sådan tændes og slukkes 
højttalertelefonen

Sådan tændes højttalertelefonen
Tænd headsettet ved at trykke på tænd/sluk-tasten og holde 
den nede, indtil headsettet bipper, og Nokia-logoet vises. 

Headsettet forsøger at oprette forbindelse til en af de fire 
senest brugte enheder, som understøtter profilen Hands-
Free Bluetooth eller den senest brugte enhed, som 
understøtter profilen A2DP Bluetooth. 

Hvis der ikke er oprettet binding mellem headsettet og en 
enhed, går headsettet i bindingstilstand. Se ”Binding og 
tilslutning af headsettet,” side 14.



K o m  g o d t  i  g a n g

14

Sådan slukkes højttalertelefonen
Du kan slukke headsettet ved at trykke på og holde tænd/
sluk-tasten nede, indtil headsettet bipper, og teksten 
Slukker  vises. 

Headsettet slukkes automatisk, hvis der ikke er oprettet 
binding til en enhed, og headsettet ikke bruges inden for ca. 
30 minutter.

■ Binding og tilslutning af headsettet

Binding og tilslutning af headsettet til en telefon
Hvis mobiltelefonen understøtter profilen A2DP Bluetooth 
og indeholder en musikafspiller, kan du også bruge 
headsettet til at betjene afspilleren.

1. Kontrollér, at telefonen er tændt.

2. Hvis der ikke tidligere er oprettet en binding mellem 
headsettet og en enhed, skal du tænde headsettet. 
Headsettet tændes automatisk i bindingstilstand.



K o m  g o d t  i  g a n g

15

Hvis der tidligere har været oprettet en binding mellem 
headsettet og en anden enhed, skal du slukke headsettet 
og trykke på og holde tænd/sluk-tasten nede, indtil 
teksten om binding vises. Du kan også starte 
bindingsprocessen ved at bruge funktionen Binding, 
som er beskrevet under ”Forbindelser,” side 36.

Tryk på valgtasten for at annullere bindingen.

3. Aktivér telefonens Bluetooth-funktion, og indstil den til 
at søge efter Bluetooth-enheder.

4. Vælg headsettet (Nokia BH-903) på listen over fundne 
enheder på telefonen.

5. Indtast adgangskoden 0000 for at oprette en binding og 
oprette forbindelse mellem headsettet og telefonen. På 
nogle telefoner skal du oprette forbindelsen separat, 
efter at der er oprettet en binding. Det er kun 
nødvendigt at oprette en binding mellem headsettet og 
telefonen én gang.

Hvis bindingen oprettes, vises teksten Binding OK, og 
headsettet vises i telefonens menu, hvor du kan se de 
Bluetooth-enheder, som aktuelt er forbundet med enheden.
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Binding og tilslutning af headsettet til en 
musikenhed
Hvis telefonen ikke understøtter profilen A2DP Bluetooth, 
kan du forbinde headsettet separat med telefonen og en 
musikenhed, der understøtter denne profil.

Hvis du har oprettet en binding mellem headsettet og 
telefonen og sluttet headsettet til telefonen, skal du afbryde 
forbindelsen, inden du opretter en binding mellem 
headsettet og en musikenhed.

Hvis du vil oprette en binding mellem headsettet og en 
musikenhed, skal du følge vejledningen i ”Binding og 
tilslutning af headsettet til en telefon,” side 14. Hvis 
musikenheden ikke har et tastatur, bruger den muligvis 
Bluetooth-adgangskoden 0000 som standard. Hvis det ikke 
er tilfældet, skal du se i brugervejledningen til 
musikenheden, hvordan du ændrer Bluetooth-
standardadgangskoden til 0000.

Hvis bindingen oprettes, vises teksten Binding OK.
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Afbrydelse af forbindelsen til headsettet
Du kan afbryde forbindelsen til headsettet fra 
mobiltelefonen eller musikenheden på følgende måde:

• Sluk headsettet.

• Tryk på menutasten, og vælg > Forbindelse og 
Opkaldsforbindelser eller Musikforbindelser. Yderligere 
oplysninger finder du under ”Forbindelser,” side 36.

• Afbryd forbindelsen til headsettet i enhedens 
Bluetooth-menu.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at slette bindingen med 
headsettet for at afbryde forbindelsen til det.

Genoprettelse af forbindelsen til headsettet
Hvis headsettet mister forbindelsen til den forbundne 
enhed, kan du forbinde headsettet til enheden manuelt. 
Tænd headsettet, og gør ét af følgende:

• Opret forbindelsen i den forbundne enheds Bluetooth-
menu.
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• Tryk på menutasten, og vælg > Forbindelse og 
Opkaldsforbindelser eller Musikforbindelser. Yderligere 
oplysninger finder du under ”Forbindelser,” side 36.

• Tryk på besvar/afslut-tasten og hold den nede for at 
oprette forbindelse til en enhed, som understøtter 
profilen Hands-Free Bluetooth, eller tryk på afspil/
pause-tasten og hold den nede for at oprette 
forbindelse til en enhed, som understøtter profilen A2DP 
Bluetooth.

Du kan muligvis indstille enheden til, at der automatisk 
oprettes forbindelse til headsettet, når det tændes. Hvis du 
har en Nokia-enhed, skal du ændre indstillingerne for 
forbundne enheder i enhedens Bluetooth-menu.

■ Skærm
Når headsettet er tændt, men ikke har været i brug i ca. 
10 sekunder, skifter skærmen til strømbesparende tilstand. I 
denne tilstand slukkes skærmen med jævne mellemrum i ca. 
fem sekunder og tændes i et sekund.
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Du kan aktivere skærmen ved at trykke på en vilkårlig tast, 
når skærmen er i strømbesparende tilstand.

Du kan aktivere skærmen og tasterne, hvis de er låst, ved at 
trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten. Se også ”Låsning og 
oplåsning af tasterne,” side 23.

Følgende indikatorer kan ses på skærmen:

Headsettet er forbundet til en kompatibel enhed 
og klar til brug.

Headsettet er ikke forbundet til en kompatibel 
enhed.

Der er et igangværende opkald.

Et opkald er aktivt, og et andet opkald venter.

Du har ubesvarede opkald. Indikatoren vises ikke, 
når enheden er indstillet til radio eller 
musikafspiller.

Mikrofonen er slået fra (under et opkald).
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Batteriet er fuldt opladet.

Batteriniveauet er lavt.

Headsettasterne er låst.

Headsettet er indstillet til radio.

Headsettet er indstillet til musikafspiller.
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3. Almindelig brug

■ Sådan bæres headsettet
Headsettet leveres med et sæt øresnegle med ørepuder af 
gummi. Hvis gummiørepuderne er for små eller ikke passer 
til dine ører, kan du udskifte eller dække dem med de 
medfølgende ørepuder af skum. Sæt ørepuderne af skum 
uden på gummiørepuderne for at opnå den bedste 
lydkvalitet. Ørepuderne sættes på ved at skubbe dem på 
øresneglene.

Headsettet bæres ved at 
placere remmen omkring 
halsen og sætte øresneglene i 
ørerne.

Længden på øresneglens 
ledning kan justeres ved at 
trække ledningen imod eller 
væk fra øresneglene. 
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Placer mikrofonen så tæt ved munden som muligt for at 
sikre optimal lydkvalitet.

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

■ Justering af headsettets lydstyrke
Du kan justere headsettets lydstyrke 
på det berøringsfølsomme område ved 
at bevæge en finger rundt om 
valgtasten med uret for at skrue op for 
lydstyrken eller mod uret for at skrue 
ned for lydstyrken. Brug kun én finger 
ad gangen.

Du kan også bruge tasterne på den kompatible mobiltelefon 
eller musikenhed.

Du kan justere lydstyrken under et opkald, eller når du lytter 
til musikafspilleren eller radioen.



A l m i n d e l i g  b r u g

23

■ Låsning og oplåsning af tasterne
Hvis du vil låse alle taster på headsettet eller låse dem op 
(også under opkald), skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-
tasten. Når tasterne er låst, vises .

Når du foretager eller modtager et opkald, er tastelåsen 
deaktiveret, indtil opkaldet afsluttes, hvis du ikke manuelt 
låser tasterne under opkaldet.

Når tastelåsen er aktiveret, er det ikke muligt at slukke 
headsettet, og følgende tastesymboler vises ikke: besvar/
afslut-tast, tilbage-tast, frem-tast, stop-tast og afspil/
pause-tast.

Du kan indstille headsettet til automatisk at låse tasterne 
ved at se ”Automatisk tastelås,” side 37.

■ Visning af aktuelt klokkeslæt
Klokkeslættet vises kun, hvis headsettet er forbundet med 
en kompatibel Nokia-enhed, som leverer klokkeslættet til 
headsettet, og hvis visning af klokkeslæt er aktiveret i 
enheden.
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Du kan få vist klokkeslættet ved at trykke på menutasten og 
trykke på valgtasten og holde den nede i hovedmenuen. 

Tryk på valgtasten og hold den nede for at få vist 
klokkeslættet, når tasterne er låst.

■ Opkald
Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge mobiltelefonen 
på normal vis, når headsettet er tilsluttet den.

Hvis telefonen understøtter genopkald til det seneste kaldte 
nummer med dette headset, skal du trykke på besvar/afslut-
tasten to gange, når der ikke er nogen igangværende 
opkald. Se også ”Seneste opkald,” side 34.

Hvis enheden understøtter stemmestyrede opkald med 
headsettet, skal du trykke på og holde besvar/afslut-tasten 
nede, når der ikke er nogen igangværende opkald, og 
fortsætte som beskrevet i brugervejledningen til telefonen.

Tryk på besvar/afslut-tasten for at afslutte et opkald.
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■ Besvarelse af opkald
Tryk på besvar/afslut-tasten for at besvare et opkald. Hvis 
du vil afvise et opkald, skal du trykke på besvar/afslut-
tasten to gange.

■ Aktivering eller deaktivering af 
mikrofonen

Tryk på tænd/sluk-tasten under et opkald for at slå 
mikrofonen til eller fra. 

■ Overførsel af opkald mellem headset og 
telefon

Du kan overføre opkaldet fra headsettet til en forbundet 
telefon ved at trykke på tænd/sluk-tasten og holde den 
nede (headsettet slukker) eller ved at bruge tasterne på 
telefonen.

Du kan føre opkaldet tilbage til headsettet ved at tænde for 
headsettet eller trykke på besvar/afslut-tasten og holde den 
nede (når headsettet er tændt).
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■ Banke på
Banke på er en netværkstjeneste. Hvis du vil bruge 
funktionen Banke på, skal mobilenheden understøtte 
Bluetooth Hands-Free Profile 1.5, og Banke på skal være 
aktiveret på telefonen.

Du kan besvare et ventende opkald og sætte det aktuelle 
opkald i venteposition ved at trykke på besvar/afslut-tasten 
og holde den nede. 

Du kan besvare et ventende opkald og afslutte det aktuelle 
opkald ved at trykke på besvar/afslut-tasten. 

Du kan afvise et ventende opkald og fortsætte det aktuelle 
opkald ved at trykke to gange på besvar/afslut-tasten. 

Du kan skifte mellem det aktive opkald og det ventende 
opkald ved at trykke på besvar/afslut-tasten. 

Du kan afslutte det aktive opkald og aktivere det ventende 
opkald ved at trykke på besvar/afslut-tasten.
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■ Sletning af indstillinger eller nulstilling
Du kan gendanne headsettets oprindelige indstillinger ved 
at bruge funktionen Opsætning > Nulstil som beskrevet 
under ”Nulstilling,” side 37. Du kan også slukke headsettet, 
trykke på tænd/sluk-tasten og besvar/afslut-tasten og 
holde dem nede samtidigt og trykke på valgtasten for at 
bekræfte handlingen.

Hvis du vil nulstille headsettet, hvis det holder op med at 
virke, selvom det er opladet, skal du sætte headsettet i en 
oplader og trykke på tænd/sluk-tasten og på besvar/afslut-
tasten samtidigt. Nulstillingen sletter ikke headsettets 
indstillinger.

■ Fejlfinding
Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem headsettet og 
en kompatibel mobiltelefon eller musikafspiller, skal du 
gøre følgende:

• Kontrollér, at headsettet er opladet, tændt, forbundet 
med og tilsluttet enheden.
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• Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på 
enheden.

• Kontrollér, at headsettet befinder sig mindre end 10 
meter fra enheden, og at der ikke er nogen hindringer, 
f.eks. vægge, eller andre elektroniske enheder mellem 
headsettet og enheden.

Hvis navnet på den person, der kalder op, ikke vises på 
headsettets skærm, selvom det er gemt i den mobiltelefon, 
der er tilsluttet headsettet, er telefonen muligvis ikke fuldt 
ud kompatibel med headsettet.
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4. Menufunktioner

Headsettets menu indeholder følgende funktioner:  
(musikafspiller),  (FM-radio),  (seneste opkald) og  
(indstillinger).

Du kan få adgang til en række menufunktioner ved at trykke 
på menutasten, når der ikke er nogen igangværende opkald. 
Tryk på en af navigeringstasterne for at gennemse 
funktionerne. Tryk på navigeringstasten, hvis du vil vælge 
en funktion.

Du kan gennemse indstillingerne eller 
indstillingsmulighederne ved at trykke på en af 
navigeringstasterne. Hvis ikke alle indstillinger kan vises på 
skærmen, vises  eller . Den aktive indstilling indikeres 
af en udfyldt cirkel. Tryk på valgtasten, hvis du vil vælge en 
indstilling. 

Tryk på menutasten for at vende tilbage til det forrige 
menuniveau (eller forlade listen over menufunktioner).
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■ Musikafspiller
Du kan bruge tasterne på headsettet til at betjene en 
kompatibel musikenhed eller mobiltelefon, som 
understøtter profilen A2DP Bluetooth ved at trykke på 
menutasten og vælge . Hvis du er ved at lytte til 
headsettets FM-radio, deaktiveres radioen.

Tip! Tryk på menutasten og hold den nede for at få 
adgang til musikafspilleren.

Når headsettet er indstillet til musikafspiller, vises . 
De tilgængelige musikfunktioner afhænger af den enhed, 
der er forbundet til headsettet.

Du kan vælge det næste musiknummer ved at trykke på 
frem-tasten. Du kan afspille det aktuelle nummer fra 
starten ved at trykke på tilbage-tasten. Du kan vælge det 
forrige musiknummer ved at trykke to gange på tilbage-
tasten. 

Tryk på afspil/pause-tasten for at lytte til det valgte 
nummer.
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Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. 
Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan 
beskadige hørelsen.

Du kan rulle gennem det aktuelle nummer ved at trykke på 
frem- eller tilbage-tasten og holde den nede. 

Du kan stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage 
afspilningen ved at trykke på afspil/pause-tasten.

Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du trykke på stop-
tasten. Tryk på afspil/pause-tasten for at afspille det 
aktuelle nummer fra starten, når afspilleren er standset.

Afslut musikafspilleren ved at trykke to gange på stop-
tasten.

Du kan også bruge andre funktioner i headsettet, med 
undtagelse af radioen, mens du lytter til musik. Tryk på 
menutasten, og vælg den ønskede funktion.

Følgende indikatorer kan ses i musikafspilleren:

Musikafspilleren spiller.

Musikafspilleren er midlertidigt afbrudt.
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Musikafspilleren er stoppet.

Musikafspilleren spoler hurtigt gennem numrene 
eller åbner det næste nummer.

Musikafspilleren spoler hurtigt tilbage gennem 
numrene eller åbner det forrige nummer.

■ FM-radio
Du kan aktivere headsettets FM-radio ved at trykke på 
menutasten og vælge . Hvis du har lyttet til 
musikafspilleren, stopper denne.

Når headsettet er indstillet til radio, vises . Headsettets 
ledning fungerer som radioens antenne.

Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. 
Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan 
beskadige hørelsen.
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Søgning efter en radiostation
Du kan søge efter tilgængelige radiostationer i dit område 
ved at trykke på frem- eller tilbage-tasten og holde den 
nede i ca. to sekunder. (Tryk på stop-tasten for at standse 
søgningen). 

Når headsettet finder en station, går stationen i gang med 
at spille, og stationens navn, frekvens og signalstyrke vises. 
Navnet på stationen vises kun, hvis stationen understøtter 
RDS-teknologi (Radio Data Systems).

Du kan gemme stationen i headsettet ved at trykke på 
afspil/pause-tasten og holde den nede, trykke på frem- eller 
tilbage-tasten for at rulle til den ønskede 
hukommelsesplacering og trykke på afspil/pause-tasten.

Lytning til radioen
Du kan rulle gennem gemte radiostationer ved at trykke på 
frem- og tilbage-tasten gentagne gange.

Tryk på stop-tasten for midlertidigt at afbryde radioen. Tryk 
på tasten til afspil/pause for at genoptage lytningen.
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Tryk to gange på stop-tasten for at afbryde radiolytningen 
og slukke radioen.

Du kan også bruge andre funktioner i headsettet, med 
undtagelse af musikafspilleren, mens du lytter til radioen. 
Tryk på menutasten, og vælg den ønskede funktion.

Følgende indikatorer kan ses i radioindstillingen:

Radioen er stoppet.

Du søger fremad efter radiostationer.

Du søger tilbage efter radiostationer.

Søjlerne ved siden af denne indikator viser 
radiostationens signalstyrke. Jo højere søjlerne er, 
desto stærkere er signalet.

■ Seneste opkald
Du kan få vist de seneste opkald ved at trykke på 
menutasten og vælge  og den ønskede undermenu. Du 
kan få vist de seneste udgående, indgående og ubesvarede 
opkald. Når du slutter headsettet til mobiltelefonen, 
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overføres opkaldsoplysningerne fra telefonen til headsettet, 
hvis headsettet understøtter denne funktion. 

Telefonen registrerer kun ubesvarede og modtagne opkald, 
hvis netværket understøtter disse funktioner, og telefonen 
er tændt og inden for netværkstjenestens område.

Rul til et nummer, og tryk på besvar/afslut-tasten for at 
ringe op til nummeret.

■ Indstillinger
Du kan ændre headsettets indstillinger ved at trykke på 
menutasten og vælge  og den ønskede undermenu.

Lysstyrke
Du kan indstille skærmens lysstyrke ved at vælge Lysstyrke. 
Tryk på en af navigeringstasterne for at rulle til det ønskede 
niveau, og tryk på valgtasten.
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Forbindelser
Du kan håndtere de Bluetooth-enheder, der er forbundet 
med headsettet, ved at vælge Forbindelse. 

Du kan oprette en binding mellem headsettet og en 
kompatibel enhed ved at vælge Binding (tryk på valgtasten 
for at annullere bindingen). Når teksten Opret binding? 
vises, skal du trykke på valgtasten og fortsætte som 
beskrevet under ”Binding og tilslutning af headsettet,” 
side 14. Hvis du starter bindingsprocessen, mens headsettet 
er forbundet til en enhed, annulleres forbindelsen.

Du kan få vist aktuelt forbundne mobiltelefoner, der 
understøtter profilen Hands-Free Bluetooth ved at vælge 
Opkaldsforbindelser, og du kan få vist aktuelt forbundne 
musikenheder, der understøtter profilen A2DP Bluetooth 
ved at vælge Musikforbindelser. Den aktuelt forbundne 
enhed indikeres af en udfyldt cirkel. Du kan slutte 
headsettet til en enhed eller afbryde forbindelsen mellem 
headsettet og en enhed ved at rulle til enheden og trykke på 
valgtasten.
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Automatisk tastelås
Du kan aktivere og deaktivere automatisk tastelås ved at 
vælge Autolås taster. Når automatisk tastelås er aktiveret, 
er tasterne låst efter 30 sekunder (når der ikke er 
igangværende opkald), hvis der ikke trykkes på tasterne i 
dette tidsrum. Se også ”Låsning og oplåsning af tasterne,” 
side 23.

Sprog
Du kan vælge sprog for de viste tekster på headsettets 
skærm ved at vælge Sprog. Rul til det ønskede sprog, og tryk 
på valgtasten. Sproget opdateres automatisk fra den 
tilsluttede Nokia-enhed, hvis enheden leverer 
sprogindstillingen.

Nulstilling
Du kan gendanne de oprindelige indstillinger ved at vælge 
Nulstil og trykke på valgtasten for at bekræfte handlingen. 
Alle de gemte indstillinger (f.eks. radiostationer og 
forbundne enheder) slettes. Se også ”Sletning af 
indstillinger eller nulstilling,” side 27.
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5. Batterioplysninger

Denne enhed er forsynet med et internt, genopladeligt 
batteri, der ikke må tages ud. Forsøg ikke at tage batteriet 
ud af enheden, da du kan beskadige enheden. Selvom 
batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har 
det en begrænset levetid. Oplad kun batteriet med opladere, 
der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed. Hvis der 
anvendes en ikke-godkendt oplader, kan der opstå risiko for 
brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis 
batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan 
det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter 
frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen 
af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage 
adskillige minutter, inden opladningsindikatoren vises på 
skærmen.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den 
ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet 
en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. 
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Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste 
ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. 
Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og 
levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan 
midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed 
forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan 
også eksplodere, hvis de er beskadiget.

Benyt aldrig en beskadiget oplader.

Vigtigt! Driftstiderne er kun vejledende og 
afhænger af den anvendte mobilenhed, de 
anvendte funktioner, batteriets alder og tilstand, 
de temperaturer, som batteriet udsættes for, og 
mange andre faktorer. 
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Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et 
gennemtænkt design, og den skal behandles med 
varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din 
garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af 
væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der 
korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver 
våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.

• 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 forkorte det elektroniske udstyrs 
levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at 
smelte eller slå sig.

• Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når 
enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der 
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dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske 
kredsløb.

• Enheden må ikke forsøges åbnet.

• Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. 
Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne 
kredsløb og finmekanikken.

• Enheden må aldrig rengøres med stærke kemikalier, 
rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.

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

Ovennævnte forslag gælder for både enheden, batteriet 
eller opladeren. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, 
indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler 
til service.

Bortskaffelse
Skraldespanden med kryds over på produktet, 
emballagen eller i det skriftlige materiale er en 
påmindelse om, at alle elektroniske produkter, 
batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt 
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sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i 
EU og andre steder med affaldssortering. Produkterne må 
ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Ved at aflevere produkterne på særlige indsamlingssteder er 
du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald 
og fremme vedvarende genbrug af ressourcer. Du kan få 
yderligere oplysninger hos produktets forhandler, de lokale 
myndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer 
eller din lokale Nokia-repræsentant. Du kan finde 
produktets miljødeklaration eller instruktioner til 
bortskaffelse af udtjente produkter under de 
landespecifikke oplysninger på www.nokia.com.
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