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I n l e i d i n g
1. Inleiding

Met de Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-905i met actieve 
ruisonderdrukking kunt u handsfree telefoongesprekken voeren via 
een compatibel mobiel apparaat en naar muziek luisteren op een 
compatibele muziekspeler.

Door de actieve ruisonderdrukking kunt u de headset ook in een 
lawaaierige omgeving gebruiken.

U kunt draadloze Bluetooth-technologie of de geleverde audiokabel 
gebruiken om via de headset verbinding te maken met een 
compatibel apparaat.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de headset 
gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding voor het apparaat dat u op 
de headset wilt aansluiten. Bezoek www.nokia.com/support of een 
lokale Nokia-website voor meer informatie.

Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van 
kleine kinderen. 

Opmerking: Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel 
in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat 
bevat roestvrij staal.

■ Draadloze Bluetooth-technologie
Met draadloze Bluetooth-
technologie kunt u compatibele 
apparaten aansluiten zonder gebruik 
van kabels. De telefoon en de 
headset hoeven niet in elkaars 
gezichtsveld te liggen. Het is wel 
essentieel dat ze niet meer dan 
10 meter van elkaar zijn verwijderd. 
Hoe kleiner de afstand tussen de 
headset en het andere apparaat, 
des te beter zullen de prestaties zijn. 
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I n l e i d i n g
Het optimale gebruiksgebied is in de afbeelding in donkergrijs 
weergegeven. De verbinding is gevoelig voor storingen door grote 
afstanden en obstakels (afgebeeld in lichtgrijs) of door andere 
elektronische apparaten.

De headset voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.1 + EDR en 
ondersteunt de volgende profielen: Headset Profile 1.1, Hands-Free 
Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 en 
Audio Video Remote Control Profile 1.0. Informeer bij de fabrikanten van 
andere apparatuur naar de compatibiliteit daarvan met dit apparaat.

■ Over actieve ruisonderdrukking
Wolfson AudioPlusTM Ambient Noise Cancellation-technologie maakt 
gebruik van gepatenteerde technologie voor signaalverwerking en 
geavanceerde expertise op het gebied van akoestisch design waardoor 
u beschikt over de beste technologie voor het actief onderdrukken van 
ruis voor stereoheadsets en hoofdtelefoons.

Deze nieuwe feedforwardtechnologie onderdrukt meer decibellen 
aan ruis over een breder frequentiebereik dan traditionele 
feedbacktechnologie, die gebruikers waar zij zich ook bevinden, voorziet 
van een rustige en stille luisteromgeving. Omdat de geavanceerde 
technologie van Wolfson niet de playback-audiostream verwerkt, 
bereikt het geluid u in zuivere stereo van hifikwaliteit.
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A a n  d e  s l a g
2. Aan de slag

■ Toetsen en onderdelen
De headset bevat de volgende onderdelen:

1. Aan/uit-toets voor actieve 
ruisonderdrukking

2. Indicatorlampje voor 
laden en actieve 
ruisonderdrukking

3. Aansluiting voor lader

4. Volumetoetsen

5. Terugspoeltoets

6. Aansluiting voor de Nokia-audiokabel CA-143U of CA-182U

7. Bluetooth-indicatorlampje

8. Speel-/pauzetoets

9. Vooruitspoeltoets

10. Multifunctietoets

Bepaalde onderdelen van het apparaat zijn magnetisch. Metaalhoudende 
materialen kunnen door dit apparaat worden aangetrokken. Houd creditcards 
en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de 
gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Verbindingsmethode
U kunt draadloze Bluetooth-technologie of de geleverde audiokabels 
gebruiken om via de headset verbinding te maken met compatibele 
apparaten.

Voordat u de headset kunt koppelen aan een Bluetooth-apparaat of 
actieve ruisonderdrukking kunt gebruiken, moet u de batterij opladen. 
Zie ’De batterij opladen’, p. 8.
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A a n  d e  s l a g
Verbinding maken via de verbindingsmogelijkheid 
van Bluetooth
Als u de headset met een compatibel Bluetooth-apparaat wilt 
gebruiken, schakelt u de verbindingsmogelijkheid van Bluetooth in 
(zie ’Inschakelen’, p. 9), koppelt u de headset aan het apparaat en maakt 
u verbinding (zie ’De headset aan een Bluetooth-apparaat koppelen en 
verbinding maken’, p. 10).

Als u de audiokabel CA-143U of CA-182U aan de headset koppelt 
terwijl de headset met het Bluetooth-apparaat is verbonden, wordt 
de verbinding met het apparaat verbroken en de Bluetooth-
verbindingsmogelijkheid uitgeschakeld.

Verbinding via de audiokabels en adapters
De headset wordt geleverd met de Nokia-audiokabels CA-143U en 
CA-182U. De headset wordt mogelijk ook geleverd met adapters 
waarmee de kabel aan andere apparaten kan worden gekoppeld.

Audiokabel CA-143U
Als u de headset wilt verbinden met een compatibel Nokia-apparaat dat 
is voorzien van een Nokia 3,5 mm AV-aansluiting, sluit u de audiokabel 
CA-143U aan op de headset en op de AV-aansluiting.

Audiokabel CA-182U
Als u de headset wilt verbinden met een compatibel Nokia-apparaat dat 
wordt verkocht door een mobiele serviceprovider in Noord-Amerika en is 
voorzien van een standaardaudio-aansluiting van 3,5 mm of als u deze 
wilt verbinden met een apparaat van een andere fabrikant dat is 
voorzien van een standaardaudio-aansluiting van 3,5 mm, sluit u de 
audiokabel CA-182U aan op de headset en op de audio-aansluiting.

Wanneer u de headset aansluit op een apparaat van een andere 
fabrikant, kunnen de toetsen van de headset niet worden gebruikt.
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A a n  d e  s l a g
Verlengsnoer en adapters
Gebruik het CA-144U-verlengsnoer om de audiokabel te verlengen.

Als u de headset wilt verbinden met een apparaat dat beschikt over een 
standaardaudio-aansluiting van 3,5 mm, verbindt u de audiokabel met 
de headset en de AD-63-adapter, en sluit u de adapter aan op de 
audio-aansluiting.

Als u de headset wilt verbinden met een apparaat dat beschikt over de 
Nokia 2,5 mm AV-aansluiting, verbindt u de audiokabel met de headset 
en de AD-52-adapter, en sluit u de adapter aan op de AV-aansluiting.

Als u de headset wilt verbinden met uw eigen stereo-installatie die 
beschikt over een standaard-hoofdtelefoonaansluiting van 6,3 mm, 
verbindt u de audiokabel met de headset en de AD-70-adapter, en sluit 
u de adapter aan op de hoofdtelefoonaansluiting.

Als u de headset wilt verbinden met een audiosysteem in een vliegtuig 
dat beschikt over een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm, verbindt 
u de audiokabel met de headset en de AD-71-adapter, en sluit u de 
adapter aan op de hoofdtelefoonaansluiting.

Als u de headset wilt gebruiken voor netgesprekken (VoIP), verbindt u de 
audiokabel CA-143U met de headset en de AD-77-adapter, en sluit u de 
adapter aan op de aansluitingen voor de hoofdtelefoon en de microfoon 
op uw computer.

■ De batterij opladen
Voordat u de headset kunt koppelen aan een Bluetooth-apparaat of 
actieve ruisonderdrukking kunt gebruiken, moet u de batterij opladen.

Lees voordat u de batterij oplaadt eerst zorgvuldig ’Informatie over de 
batterij en de lader’, op pagina 18 door.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.

2. Sluit de kabel van de lader aan op de aansluiting van de lader. Het 
indicatorlampje voor laden en actieve ruisonderdrukking is tijdens 
het opladen rood.

Het kan 2 uur duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
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A a n  d e  s l a g
3. Als de batterij geheel is opgeladen, wordt het indicatorlampje groen. 
Ontkoppel de lader van de headset en haal vervolgens de stekker van 
de headset uit het stopcontact.

Wanneer u een lader loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, 
niet aan het snoer.

Als de batterij bijna leeg is en de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid 
ingeschakeld is, piept de headset elke 5 minuten en knippert het rode 
indicatorlampje voor laden en actieve ruisonderdrukking.

Werkingsduur bij gebruik van de Bluetooth-
verbindingsmogelijkheid
Als actieve ruisonderdrukking is ingeschakeld, heeft een volledig 
opgeladen batterij capaciteit voor maximaal 15 uur gesprekstijd, 
40 uur stand-bytijd of 16 uur muziek.

Als actieve ruisonderdrukking is uitgeschakeld, heeft een volledig 
opgeladen batterij capaciteit voor maximaal 24 uur gesprekstijd, 
600 uur stand-bytijd of 25 uur muziek.

Werkingsduur bij gebruik van de audiokabel
Een volledig opgeladen batterij biedt capaciteit voor maximaal 40 uur 
actieve ruisonderdrukking.

■ De Bluetooth-verbindingsmogelijkheid in- of 
uitschakelen

Als de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid is ingeschakeld, kunt u de 
headset aan een of twee compatibele Bluetooth-apparaten koppelen.

Zelfs als de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid is uitgeschakeld, kunt 
u de headset gebruiken voor het voeren van gesprekken en het luisteren 
naar muziek via de geleverde audiokabels.

Inschakelen
U schakelt de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid in door de 
multifunctietoets ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden. 
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A a n  d e  s l a g
Er klinkt een pieptoon en het groene indicatorlampje voor Bluetooth 
gaat even aan.

De headset probeert altijd verbinding te maken met het laatst gebruikte 
mobiele apparaat dat het HFP Bluetooth-profiel ondersteunt en met de 
laatst gebruikte muziekspeler die het A2DP-profiel ondersteunt, mits 
hetzelfde apparaat niet beide profielen ondersteunt. Wanneer de 
headset is verbonden met het apparaat en klaar is voor gebruik, knippert 
het blauwe indicatorlampje voor Bluetooth langzaam.

Als de headset niet eerder aan een apparaat gekoppeld is geweest, 
schakelt het automatisch over naar de koppelingsmodus. Zie ook 
’De headset aan een Bluetooth-apparaat koppelen en verbinding 
maken’, p. 10.

Uitschakelen
U schakelt de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid uit door de 
multifunctietoets ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden. De headset 
piept en het rode indicatorlampje voor Bluetooth gaat even aan.

Als de headset niet binnen ongeveer 30 minuten aan een Bluetooth-
apparaat wordt gekoppeld, schakelt de headset de Bluetooth-
verbindingsmogelijkheid automatisch uit. De Bluetooth-
verbindingsmogelijkheid wordt ook uitgeschakeld als u audiokabel 
CA-143U of CA182U aan de headset koppelt.

■ De headset aan een Bluetooth-apparaat 
koppelen en verbinding maken

Als uw mobiele apparaat het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunt en 
beschikt over mogelijkheden voor het afspelen van muziek, kunt u het 
apparaat ook gebruiken om muziek af te spelen via de headset.

Als uw mobiele apparaat het A2DP-profiel niet ondersteunt, kunt u de 
headset afzonderlijk aan het mobiele apparaat en aan een muziekspeler 
koppelen die dit profiel ondersteunt. Als u de headset aan uw mobiele 
apparaat hebt gekoppeld en er verbinding mee hebt gemaakt, verbreekt 
u de verbinding tussen de headset en het mobiele apparaat alvorens de 
headset aan de muziekspeler te koppelen.
10



A a n  d e  s l a g
1. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat of muziekspeler is 
ingeschakeld.

2. Als de headset nog niet eerder aan een apparaat is gekoppeld, 
schakelt u de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid van de headset 
in om deze te koppelen. De headset schakelt over naar de 
koppelingsmodus en het indicatorlampje van Bluetooth knippert 
snel blauw.

Als de headset al eerder aan een apparaat gekoppeld is geweest, 
zorgt u dat Bluetooth-verbindingsmogelijkheid van de headset is 
uitgeschakeld en houdt u de multifunctietoets circa 5 seconden 
lang ingedrukt totdat het blauwe indicatorlampje snel begint 
te knipperen.

3. Binnen circa 3 minuten schakelt u de Bluetooth-
verbindingsmogelijkheid op uw mobiele apparaat of muziekspeler 
in en stelt u in dat er naar Bluetooth-apparaten wordt gezocht. 
Instructies vindt u in de gebruikershandleiding van het apparaat.

4. Selecteer de headset in de lijst met gevonden apparaten op uw 
mobiele apparaat of muziekspeler.

5. Typ indien nodig de toegangscode 0000 om de headset aan uw 
mobiele apparaat te koppelen en verbinding te maken. Als uw 
apparaat geen toetsenbord heeft, gebruikt het dit wachtwoord 
mogelijk standaard.

Bij sommige apparaten moet u na het koppelen de verbinding 
afzonderlijk tot stand brengen. U hoeft de headset slechts één keer 
aan uw apparaat te koppelen.

Als het koppelen lukt, wordt de headset weergegeven in het menu van 
uw apparaat, waar u kunt zien welke Bluetooth-apparaten momenteel 
zijn gekoppeld.

Wanneer de headset is verbonden met het apparaat en klaar is voor 
gebruik, knippert het blauwe indicatorlampje voor Bluetooth langzaam.

U kunt de headset aan maximaal acht apparaten koppelen, maar u kunt 
de headset aan slechts één apparaat dat het HFP Bluetooth-profiel 
ondersteunt en één ander apparaat dat het A2DP Bluetooth-profiel 
ondersteunt, tegelijk koppelen.
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A a n  d e  s l a g
De verbinding met de headset verbreken
Als u de verbinding tussen de headset en uw Bluetooth-apparaat wilt 
verbreken, schakelt u de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid van de 
headset uit of verbreekt u de verbinding in het Bluetooth-menu van uw 
apparaat. Als u de verbinding tussen de headset en een muziekspeler 
wilt verbreken tijdens het beluisteren van muziek, drukt u eerst op 
de speel-/pauzetoets om het afspelen te onderbreken.

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

Opnieuw verbinding met de headset maken
Als u de headset handmatig wilt verbinden met het laatst gebruikte 
apparaat dat het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunt, maar niet het 
HFP-profiel (bijvoorbeeld als de verbinding is verbroken), schakelt u de 
Bluetooth-verbindingsmogelijkheid op de headset uit en in of drukt u op 
de speel-/pauzetoets als de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid is 
ingeschakeld.

Als u de headset handmatig wilt verbinden met het laatst gebruikte 
apparaat dat het HFP Bluetooth-profiel of het HFP- en het A2DP-profiel 
ondersteunt, start u de verbinding op in het Bluetooth-menu van het 
apparaat of houdt u de multifunctietoets ongeveer 2 seconden 
ingedrukt.

Mogelijk kunt u uw apparaat zodanig instellen dat de headset er 
automatisch verbinding mee maakt. Als u deze functie in een Nokia-
apparaat wilt activeren, wijzigt u de instellingen voor gekoppelde 
apparaten in het Bluetooth-menu.
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A a n  d e  s l a g
■ Problemen oplossen
Als u de headset niet kunt verbinden met het compatibele Bluetooth-
apparaat, gaat u als volgt te werk:

• Controleer of de headset is opgeladen.

• Controleer op de headset of de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid is 
ingeschakeld en of het andere apparaat aan uw apparaat is 
gekoppeld.

• Zorg ervoor dat audiokabel CA-143U of CA-182U niet met de 
headset is verbonden.

• Controleer of de headset zich op een afstand van minder dan 
10 meter van uw apparaat bevindt en dat er geen obstakels zijn 
tussen de headset en het apparaat, zoals muren of andere 
elektronische apparaten.

Zie ook ’De instellingen wissen of een reset uitvoeren’, p. 17.
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A l g e m e n e  g e b r u i k s i n s t r u c t i e s
3. Algemene gebruiksinstructies

■ De headset op uw hoofd plaatsen
Draai de oorstukken naar elkaar toe en plaats de headset op uw hoofd 
zodat de oorstukken comfortabel op uw oren passen.

Plaats het oorstuk met de markering ’L’ op uw linkeroor en het oorstuk 
met een ’R’ op uw rechteroor. Verstel de lengte van de hoofdband 
naar wens.

Waarschuwing: Wanneer u de headset 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. 

Als u stopt met het gebruik van de headset, bespaart u energie van de 
batterij als u de actieve ruisonderdrukking uitschakelt.

■ Actieve ruisonderdrukking
Actieve ruisonderdrukking vermindert omgevingsgeluid in lawaaierige 
omgevingen. Met actieve ruisonderdrukking kunt u ook ruis 
verminderen, bijvoorbeeld als u in een vliegtuig de Bluetooth-
verbindingsmogelijkheid hebt uitgeschakeld en audiokabel CA-143U 
of CA-182U op de headset is aangesloten.

Schuif de aan/uit-toets voor actieve ruisonderdrukking in de richting 
van de aansluiting van de lader, als u actieve ruisonderdrukking wilt 
inschakelen. Het indicatorlampje voor laden en actieve 
ruisonderdrukking is groen.

Schuif de aan/uit-toets in de richting weg van de laderaansluiting, 
als u actieve ruisonderdrukking wilt uitschakelen. Het indicatorlampje 
voor laden en actieve ruisonderdrukking gaat uit.
14



A l g e m e n e  g e b r u i k s i n s t r u c t i e s
■ Het volume aanpassen
U kunt het volume aanpassen door tijdens een gesprek of het 
beluisteren van muziek op de volumetoets omhoog of omlaag te 
drukken. Als u het volume snel wilt aanpassen houdt u een van 
deze toetsen ingedrukt.

U kunt het volume ook aanpassen op het aangesloten apparaat als 
het deze functie met de headset ondersteunt.

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

Als u het nummer dat u het laatst hebt gebeld opnieuw wilt kiezen 
(als uw mobiele apparaat nummerherhaling met de headset 
ondersteunt), drukt u tweemaal op de multifunctietoets wanneer 
u niet in gesprek bent en geen muziek afspeelt.

Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt activeren (vooropgesteld dat 
het mobiele apparaat deze functie met de headset ondersteunt), houdt 
u de multifunctietoets ongeveer 2 seconden ingedrukt wanneer u niet in 
gesprek bent. Laat de multifunctietoets los zodra de spraakgestuurde 
nummerkeuze op het mobiele apparaat wordt gestart en volg de 
instructies in de gebruikershandleiding van het mobiele apparaat.

U kunt een oproep beantwoorden of beëindigen door op de 
multifunctietoets of de toetsen van de telefoon te drukken. U kunt een 
oproep weigeren door tweemaal snel achtereen op de multifunctietoets 
te drukken.

U kunt de microfoon tijdens een gesprek via de Bluetooth-
verbindingsmogelijkheid afwisselend in- of uitschakelen door op de 
speel-/pauzetoets te drukken en deze ongeveer 2 seconden ingedrukt 
te houden. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, knippert het blauwe 
indicatorlampje voor Bluetooth elke 5 seconden.

Als u tijdens een gesprek van de headset naar het aangesloten apparaat 
wilt schakelen terwijl u de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid gebruikt, 
houdt u de speel-/pauzetoets ongeveer 2 seconden ingedrukt. 
15



A l g e m e n e  g e b r u i k s i n s t r u c t i e s
Als u tijdens een gesprek van de headset naar het aangesloten apparaat 
wilt schakelen terwijl u de audiokabel gebruikt, koppelt u de kabel 
CA-143U of CA-182U los van uw headset. Als u het gesprek terug wilt 
schakelen naar de headset, sluit u de kabel opnieuw aan.

■ Luisteren naar muziek
Als u naar muziek wilt luisteren, sluit u de headset aan op een 
compatibele muziekspeler met de draadloze Bluetooth-technologie of 
op audiokabel CA-143U of CA-182U. Controleer of het A2DP Bluetooth-
profiel wordt ondersteund, voordat u een headset aansluit op een 
Bluetooth-apparaat.

Welke muziekfuncties beschikbaar zijn, hangt af van de muziekspeler.

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

Waarschuwing: Gebruik de headset op een gematigd geluidsvolume.

Als u een track wilt afspelen, selecteert u deze in de muziekspeler en 
drukt u op de speel-/pauzetoets.

Om afspelen te onderbreken of weer te starten, drukt u op de speel-/
pauzetoets als u de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid gebruikt, of 
u houdt de speel-/pauzetoets ingedrukt als u de audiokabel gebruikt.

Als u wilt stoppen met afspelen en u gebruikt de Bluetooth-
verbindingsmogelijkheid, houdt u de speel-/pauzetoets ongeveer 
2 seconden ingedrukt.

Als u tijdens het afspelen van muziek de volgende track wilt selecteren, 
drukt u op de vooruitspoeltoets. Als u de vorige track wilt selecteren, 
drukt u op de terugspoeltoets. U kunt de huidige track snel doorlopen 
door een van deze twee toetsen ingedrukt te houden.
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A l g e m e n e  g e b r u i k s i n s t r u c t i e s
■ Bass booster en stereoverbreding
U kunt de effecten van de bass booster en stereoverbreding activeren 
terwijl u via draadloze Bluetooth-technologie naar muziek luistert op 
een compatibele muziekspeler.

De effecten zijn beschikbaar wanneer uw muziekspeler gebruikmaakt 
van SBC. Als de muziekspeler in plaats van SBC gebruikmaakt van MP3 
of direct streaming via AAC, zijn de effecten niet beschikbaar. Raadpleeg 
de gebruikershandleiding van uw muziekspeler voor meer informatie.

Tijdens het luisteren het gewenste effect selecteren:

• Als u het effect bass booster wilt activeren, drukt u op de 
multifunctietoets. Er klinkt een pieptoon.

• Als u het effect stereoverbreding wilt activeren, drukt u na een 
seconde nog een keer op de multifunctietoets. Er klinken twee 
pieptonen.

• Als u de effecten bass booster en stereoverbreding wilt activeren, 
drukt u een derde keer op de multifunctietoets. Er klinken drie 
pieptonen.

• Als u de effecten wilt uitschakelen, drukt u een vierde keer op de 
multifunctietoets. Er klinkt een lange pieptoon.

De geselecteerde instelling wordt voor een volgende keer opgeslagen.

■ De instellingen wissen of een reset uitvoeren
Als u de volume- en koppelingsinstellingen van de headset wilt wissen, 
schakelt u de Bluetooth-verbindingsmogelijkheid uit en houdt u de 
multifunctietoets en de toets Volume omhoog minstens 5 seconden 
ingedrukt totdat het Bluetooth-indicatorlampje afwisselend rood en 
groen begint te knipperen.

Als de headset niet functioneert terwijl deze toch volledig is opgeladen, 
kunt u de headset resetten door tegelijkertijd op de toets volume 
omlaag, de multifunctietoets en de terugspoeltoets te drukken. 
Hierbij worden de instellingen niet gewist.
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I n f o r m a t i e  o v e r  d e  b a t t e r i j  e n  d e l a d e r
4. Informatie over de batterij en 
de lader

Dit apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden 
verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen, want 
hierdoor kunt u het apparaat beschadigen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik 
met één van de volgende laders: AC-3, AC-4, AC-5, AC-15 en DC-4. Het precieze 
ladermodel kan variëren afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt 
aangeduid met een van de volgende codes: E, X, AR, U, A, C, K of B. De batterij kan 
honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt 
slijtage op.

De gebruiksduur is slechts een schatting. De werkelijke duur wordt bijvoorbeeld 
beïnvloed door de instellingen van het apparaat, gebruikte functies, de staat van 
de batterij en de temperatuur.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet 
aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen 
te starten.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de 
batterij-indicator wordt weergegeven.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact 
en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet 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.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15 °C en 25 °C. Bij extreme 
temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat 
met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk 
batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien 
mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Gebruik de lader alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik 
of gebruik van niet-goedgekeurde laders kan het risico van brand, explosie of een 
ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen 
vervallen. Als u denkt dat de lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar 
een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een 
beschadigde lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.
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U w  a p p a r a a t  o n d e r h o u d e n
Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, lader en toebehoren met zorg. 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. Mocht uw apparaat toch nat 
worden, laat het dan volledig opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende 
onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen 
kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en 
kunststoffen doen vervormen of smelten.

• Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat 
weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht 
ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

• Probeer niet om 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 het 
mechaniek beschadigen.

• Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, 
schone, droge doek.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat 
blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Recycling
Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal 
altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het 
ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het 
hergebruik van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw 
Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle of met een mobiel 
apparaat op www.nokia.mobi/werecycle.

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de 
documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en 
elektronische producten, batterijen en accu’s na afloop van de levensduur 
voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt 
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voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. 
Raadpleeg www.nokia.com/ecodeclaration voor meer informatie over de milieu-
aspecten van uw apparaat.

Wolfson Microelectronics plc is een van de meest vooraanstaande leveranciers 
van high-performance, gemengd-signaal halfgeleiders voor de markt voor 
consumentenelektronica.

Wolfson staat bekend om zijn high-performance audiotechnologie met zeer laag 
energieverbruik. De door Wolfson ontwikkelde apparaten vormen het hart van 
veel vooraanstaande producten in de consumentenelektronica waaronder 
mobiele telefoons, multimediaspelers, flatscreen-tv’s en autosystemen voor 
informatie en vermaak. Met de technologie van Wolfson kunnen eindgebruikers 
opwindende nieuwe ervaringen opdoen door de digitale wereld met de 
menselijke zintuigen te verbinden. 

Ga voor meer informatie over Wolfson Microelectronics naar 
www.wolfsonmicro.com.
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