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"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à 
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e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."
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Para sua proteção

Leia estas simples diretrizes. A falta de atenção a essas regras poderá causar perigo 
ou ser ilegal.  Leia o manual por completo para obter mais informações. 

PRECAUÇÃO AO LIGAR O DISPOSITIVO
Não ligue o dispositivo quando o uso de aparelhos sem fio for proibido 
ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR
Siga as leis aplicáveis.  Mantenha sempre as mãos desocupadas para 
operar o veículo enquanto estiver dirigindo.  A segurança ao volante 
deve ser sempre a sua primeira preocupação enquanto estiver dirigindo.

INTERFERÊNCIA
Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem 
afetar sua operação.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM HOSPITAIS
Siga as restrições aplicáveis. Desligue o dispositivo nas proximidades de 
equipamento médico.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM AERONAVES
Siga as restrições aplicáveis.  Dispositivos sem fio podem causar 
interferências a bordo de aeronaves.

DESLIGUE AO REABASTECER
Não use o dispositivo em áreas de reabastecimento (postos de gasolina). 
Não use o dispositivo nas proximidades de combustíveis ou produtos 
químicos.
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DESLIGUE O DISPOSITIVO NAS PROXIMIDADES DE 
DETONAÇÕES
Siga as restrições aplicáveis.  Não use o dispositivo se uma detonação 
estiver em curso.

USE O BOM SENSO
Use o aparelho apenas na posição normal, como explicado no manual 
do usuário. Evite contato desnecessário com a antena.

SERVIÇO AUTORIZADO
Somente técnicos autorizados deverão consertar este produto.

CONEXÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS
Ao conectar qualquer outro dispositivo, leia o manual do mesmo para 
obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos 
incompatíveis.
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1. Apresentação

Você pode conectar o Fone de Ouvido Sem Fio Nokia – HS-26W a um telefone 
compatível com suporte à tecnologia Bluetooth. Isso permite a você mais liberdade 
para fazer e receber chamadas em qualquer lugar.

Leia atentamente este manual do usuário antes de utilizar o fone de ouvido. 
Leia também o manual do usuário de seu telefone, o qual fornece informações 
importantes sobre segurança e manutenção. Mantenha o fone de ouvido fora do 
alcance de crianças.

■ Tecnologia Bluetooth
Essa tecnologia possibilita conectar dispositivos de comunicação compatíveis, sem 
o uso de cabos. A conexão Bluetooth não exige que o telefone e o fone de ouvido 
estejam na mesma linha de visão, mas eles devem estar a uma distância máxima de 
10 metros um do outro. As conexões podem estar sujeitas a interferências causadas 
por obstruções, como paredes ou outros aparelhos eletrônicos.

O fone de ouvido é compatível com a Especificação Bluetooth 2.0 que suporta os 
seguintes perfis: Headset Profile 1.1 e Handsfree Profile 1.0 (Perfil de Fone de 
Ouvido 1.1 e Perfil de Viva-voz 1.0). Consulte os fabricantes de outros dispositivos 
para obter informações sobre compatibilidade com este produto.

Em determinados locais, é possível que existam restrições relativas ao uso da 
tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou a operadora.
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2. Introdução

■ Visão geral
O fone de ouvido contém as seguintes partes:

Botão liga/desliga, para ligar e desligar o fone de ouvido (1)

O fone de ouvido retransmite a voz da pessoa que fez a chamada (2)

A luz indicadora exibe o status atual do fone de ouvido (3)

Botão de volume para aumentar ou diminuir o volume do fone de ouvido durante 
uma chamada (4)

Para desativar ou ativar o som em uma chamada em andamento, pressione 
brevemente a parte central do botão de volume.

O microfone capta a sua voz (5)

Botão Atender/Encerrar para atender ou encerrar uma chamada (6)
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Esse botão também pode ser utilizado para discagem por voz, rediscagem e 
mudança de uma chamada ativa entre o fone de ouvido e o telefone compatível.

Conector para carregador (7)

Antes de utilizar o fone de ouvido, é necessário carregar a bateria e associar o fone 
de ouvido a um celular compatível.

Mantenha todos os acessórios fora do alcance de crianças.

Os componentes do fone de ouvido são magnéticos. Objetos de metal podem ser 
atraídos pelo fone de ouvido. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro 
meio de armazenamento magnético próximo ao fone de ouvido, pois as 
informações neles contidas poderão ser apagadas.

■ Carregadores e baterias
Confira o número do modelo do carregador antes de usá-lo com este dispositivo. 
O fone de ouvido HS-26W foi projetado para uso com os seguintes carregadores: 
AC-3, AC-4 e DC-4.

Atenção: Utilize somente baterias e carregadores aprovados pela Nokia, 
destinados a este acessório específico. O uso de qualquer outro produto, 
além de perigoso, pode invalidar qualquer garantia aplicável ao 
dispositivo.

Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados, consulte o 
revendedor autorizado. 

Para desconectar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe o 
plugue, não o cabo.
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■ Carregar a bateria
Este dispositivo possui uma bateria interna, recarregável e não removível. Não 
tente remover a bateria do dispositivo pois poderá danificar o aparelho. Leve-o à 
assistência técnica autorizada mais próxima para trocar a bateria.

1. Conecte o carregador a uma tomada comum.

2. Conecte o cabo do carregador ao fone de ouvido, 
conforme mostrado na figura. A luz indicadora vermelha 
é exibida durante o carregamento. O carregamento 
completo da bateria pode levar até 2 horas.

3. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz indicadora verde será 
exibida. Desconecte o carregador do fone de ouvido e da tomada.

A bateria totalmente carregada tem uma duração de até 5 horas de conversação ou 
até 150 horas em modo de espera. No entanto, os tempos de conversação e de 
espera podem variar quando usados com diferentes celulares, outros produtos com 
recursos Bluetooth, configurações de uso, estilo de uso e ambientes.

Quando a bateria estiver quase sem carga, o fone de ouvido emitirá bipes e a luz 
indicadora vermelha começará a piscar.

■ Ligar ou desligar o fone de ouvido
Para ligar, mantenha pressionado o botão Liga/Desliga por 3 segundos. O fone de 
ouvido emite bipes e a luz indicadora verde começa a piscar rapidamente. A luz 
continua a piscar mais lentamente depois que o fone de ouvido é conectado ao 
telefone.

Para desligar, mantenha pressionado o botão Liga/Desliga por 2 segundos. O fone 
de ouvido emite bipes e a luz indicadora vermelha é exibida por alguns instantes. 
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■ Associar o fone de ouvido a um telefone 
compatível

1. Ligue seu telefone e o fone de ouvido.

2. Ative o recurso Bluetooth do telefone e configure-o para procurar dispositivos 
Bluetooth. Consulte o manual do usuário de seu telefone para obter instruções.

3. Selecione o fone de ouvido na lista de dispositivos encontrados.

4. Digite a senha apontada no cartão apropriado (password card) contido na 
embalagem do produto. Em alguns telefones, talvez seja necessário fazer a 
conexão separadamente após a associação. Consulte o manual do usuário de 
seu telefone para obter detalhes. Você só precisa associar o fone de ouvido 
ao celular uma vez.

5. Se a associação foi feita, o fone de ouvido emitirá bipes e aparecerá no menu do 
telefone no qual você vê os dispositivos Bluetooth associados no momento.

Desconectar o fone de ouvido do telefone
Você poderá desconectar o fone de ouvido do telefone se quiser conectar o telefone 
a outro dispositivo Bluetooth.

O fone de ouvido pode ser desconectado das seguintes formas:

• Desligue o fone de ouvido.

• Desconecte o fone de ouvido no menu Bluetooth do telefone.

• Coloque o fone de ouvido a uma distância acima de 10 metros do telefone.

Não é necessário excluir a associação com o fone de ouvido para desconectá-lo.
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Reconectar o fone de ouvido associado ao telefone
Para conectar o fone de ouvido ao telefone, ligue o fone de ouvido e faça a 
conexão no menu Bluetooth do telefone; ou mantenha pressionado o botão 
Atender/Encerrar.

Você pode definir o telefone para conectar-se automaticamente ao fone de ouvido 
quando este for ligado. Para fazer isso nos telefones Nokia, altere as configurações 
de dispositivo associado, no menu Bluetooth.

■ Solução de problemas
Caso não consiga conectar o fone de ouvido ao telefone, faça o seguinte:

• Verifique se o fone de ouvido está carregado, ligado, associado e conectado 
ao seu telefone.

• Verifique se o recurso Bluetooth está ativado no telefone.

• Verifique se o fone de ouvido está a uma distância máxima de 10 metros do seu 
telefone e se não há obstruções, como paredes ou outros aparelhos eletrônicos, 
entre o fone de ouvido e o telefone.

• Se o fone de ouvido parar de funcionar mesmo tendo sido carregado, 
redefina-o. Conecte o fone de ouvido a um carregador, pressione brevemente 
o botão Liga/Desliga e a parte central do botão de volume. Essa redefinição 
não apaga suas configurações, por exemplo, de associação. 



U s o  b á s i c o

13

3. Uso básico

■ Colocar o fone de ouvido
Coloque o fone de ouvido conforme mostrado na figura.

■ Chamadas
Para fazer uma chamada, use seu telefone da maneira normal quando o fone 
de ouvido estiver conectado a ele.

Se o seu telefone aceitar rediscagem, pressione brevemente o botão Atender/
Encerrar duas vezes enquanto não houver chamada em andamento.

Se o seu telefone aceitar discagem por voz, mantenha pressionado o botão 
Atender/Encerrar quando não houver chamada em andamento e prossiga 
conforme descrito no manual do usuário do telefone.
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Para atender uma chamada, pressione o botão Atender/Encerrar ou use as teclas do 
telefone. Se a função de atendimento automático estiver ativada em seu telefone, 
ele atenderá automaticamente a chamada após um toque.

Para recusar uma chamada recebida, pressione brevemente o botão Atender/
Encerrar duas vezes.

Para encerrar uma chamada, pressione o botão Atender/Encerrar ou use as 
teclas do telefone.

■ Ajustar o volume do fone de ouvido
Pressione o botão de volume para cima para aumentar o volume ou para baixo para 
diminuir o volume durante uma chamada. Para ajustar o volume rapidamente, 
mantenha pressionado o botão na direção desejada.

■ Desativar ou ativar o microfone
Para desativar ou ativar o microfone durante uma chamada, pressione brevemente 
a parte central do botão de volume. Um toque longo será emitido. Enquanto 
o microfone está desativado, a luz indicadora verde permanece piscando.

■ Alternar a chamada entre o telefone e o fone 
de ouvido

Para alternar a chamada entre o fone de ouvido e um telefone Nokia compatível, 
mantenha pressionado o botão Atender/Encerrar ou use a função respectiva 
no telefone.
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■ Associar a vários telefones
O fone de ouvido pode ser associado a até oito telefones, mas somente pode ser 
conectado a um telefone por vez.

O primeiro telefone associado ao fone de ouvido é o telefone padrão. Se o fone de 
ouvido estiver ligado e a uma distância máxima de 10 metros de vários telefones 
associados, ele tentará conectar-se ao telefone padrão.

Quando não conseguir conectar-se ao telefone padrão, o fone de ouvido tentará 
conectar-se ao telefone usado por último. Se o fone de ouvido não conseguir 
conectar-se a esse telefone também, inicie a conexão pelo telefone desejado.

■ Apagar as configurações
Para apagar todas as configurações do fone de ouvido, mantenha pressionado o 
botão Liga/Desliga e o botão de volume para cima por 10 segundos. Depois que 
as configurações forem apagadas, o fone de ouvido emitirá dois bipes e as luzes 
indicadoras verde e vermelha piscarão alternadamente por vários segundos.
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4. Informações sobre a bateria

Este dispositivo possui uma bateria interna, recarregável e não removível. Não 
tente remover a bateria do dispositivo pois poderá danificar o aparelho. Leve-o 
à assistência técnica autorizada mais próxima para trocar a bateria.

Se uma bateria estiver sendo instalada pela primeira vez ou se não tiver sido 
utilizada por um longo período, talvez seja necessário conectar o carregador 
e em seguida desconectar e reconectá-lo para iniciar o carregamento.

Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo 
utilizado. Não deixe uma bateria conectada ao carregador, pois a carga excessiva 
poderá encurtar sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for 
utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez leve alguns minutos 
até que o indicador de carga apareça no visor ou antes que qualquer chamada 
possa ser feita.

Use a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador 
ou uma bateria com defeito.

Não provoque curto-circuito na bateria. Um curto-circuito acidental poderá 
ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, 
provocar ligação direta dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes se 
assemelham a lâminas de metal, atrás da bateria.) Isso poderá ocorrer, por exemplo, 
quando você estiver transportando uma bateria avulsa na bolsa, na carteira ou no 
bolso. O curto-circuito dos pólos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.
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Deixar a bateria em locais quentes ou frios, como em um carro fechado em 
condições climáticas extremas, reduzirá sua capacidade e duração. Tente sempre 
manter a bateria entre 15ºC e 25ºC. Um dispositivo utilizado com uma bateria 
muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria 
esteja completamente carregada. O desempenho da bateria é particularmente 
limitado em temperaturas muito abaixo de zero.

Não aproxime baterias do fogo, pois elas podem explodir. As baterias podem 
explodir se danificadas. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as, 
sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.
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Cuidado e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com 
cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

• Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a umidade e todos os tipos de líquidos 
podem conter minerais, os quais causam corrosão nos circuitos eletrônicos. 
Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o 
secar completamente antes de recolocá-la.

• Não tente remover a bateria do dispositivo. A Nokia recomenda que você leve 
o dispositivo à assistência técnica mais próxima para substituir a bateria.

• Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os 
componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.

• Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem 
reduzir a duração dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar 
ou derreter determinados plásticos.

• Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retornar à 
temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna, 
podendo danificar as placas dos circuitos eletrônicos.

• Não tente abrir o dispositivo de uma forma que não a especificada neste 
manual.

• Não sacuda, não bata e nem deixe cair o dispositivo. O manuseio indevido pode 
quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.

• Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar 
o dispositivo.

• Não pinte o dispositivo. A pintura pode bloquear os componentes móveis e 
impedir um funcionamento correto.
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• Use os carregadores em ambientes internos.

Todas as sugestões mencionadas anteriormente se aplicam ao dispositivo, à 
bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver 
funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.
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Garantia limitada

O Certificado de Garantia encontra-se na caixa do produto e deve ser apresentado 
para qualquer prestação de serviço de assistência técnica em um Posto de Serviço 
Autorizado Nokia.
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