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Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerû útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, 
sõt törvénysértõ lehet. Bõvebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.

AZ ÚTON ELSÕ A BIZTONSÁG
Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig tartsuk szabadon kezeinket, 
hogy a jármûvet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb 
szempont. 

INTERFERENCIA
A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény 
romlását okozhatja.

CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ
Más eszközökhöz való csatlakoztatás elõtt a biztonsági elõírások megismerése 
érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetõjét is. Ne csatlakoztassunk 
inkompatibilis termékeket.

SZAKSZERVIZ
A termék javítását csak szakember végezheti.
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1. Bevezetõ

A Bluetooth vezeték nélküli technológián alapuló Szivargyújtóra csatlakoztatható 
vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) egyszerûen használható eszköz, amely 
digitális jelfeldolgozóval (DSP) üzemel

Alkalmas szabadkezes híváskezelésre és egy kompatibilis Nokia telefon töltésére.

A kihangosító használata elõtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói 
kézikönyvet. A használati útmutató legújabb verziójáért, a Nokia termékkel 
kapcsolatos további információért, letöltésekért és szolgáltatásokért látogasson el 
a www.nokia.com/support címen található webhelyre vagy a Nokia helyi 
webhelyére.
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2. Használatbavétel

A kihangosító használatbavétele elõtt, telepítse azt a gépkocsijába és párosítsa 
egy kompatibilis telefonkészülékkel.

■ A kihangosító részei
• Bekapcsológomb (1)

• Felvesz/Vége gomb (2)

• Hangerõ növelése 
gomb (3)

• Hangerõ csökkentése gomb (4)

• Kábelkioldó gomb (5)

• Hangszóró (6)

• Mikrofon (7)

• Jelzõfények (8)

• Töltõkábel (9)

■ A kihangosító telepítése a gépkocsiba
A megfelelõ mûködés érdekében, csatlakoztassa a kihangosítót a gépkocsi 
szivargyújtójához. Az eszköz mûködéséhez szükséges áramot a gépkocsi 
akkumulátora szolgáltatja.
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Helyezze be a kihangosítót a gépkocsija 
szivargyújtójába, az A vagy B ábrának 
megfelelõen.

Ügyeljen arra, hogy a kihangosító megfelelõen 
a helyén legyen, és ne zavarja a gépkocsi 
normál mûködését.

A hang közvetítése abban az esetben optimális, 
ha a hang az ábrán halványszürkével jelölt területrõl 
érkezik. Ha nem elégedett az eszköz teljesítményével, 
ismételje meg a beállítását.

Vannak olyan gépkocsitípusok, amelyekben a szivargyújtó 
áramellátása abban az esetben is biztosított, amikor az 
indítókulcs ki van véve. Ezekben a gépkocsikban elõfordulhat, hogy az 
akkumulátor lemerül, ha bekapcsolva hagyja a kihangosítót, illetve kikapcsolja, de 
hosszabb ideig a szivargyújtóban hagyja. Bõvebb információkért forduljon a 
gépkocsi gyártójához.

■ A kihangosító be- és kikapcsolása
A bekapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsológombot. A kihangosító sípoló 
hangjelzést ad, és röviden felvillan a zöld jelzõfény.
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A kikapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsológombot, amikor éppen nem telefonál. 
A kihangosító sípoló hangjelzést ad, és röviden felvillan a vörös jelzõfény.

■ A kihangosító és a telefon párosítása
A kihangosítót speciálisan kompatibilis, a Bluetooth technológiát támogató Nokia 
telefonokhoz fejlesztettük ki. A kihangosítót azonban bármely kompatibilis, a 
Bluetooth kihangosító üzemmódot támogató eszközzel is használhatja. A 
Bluetooth vezeték nélküli technológia további részleteit lásd a telefonkészülék 
felhasználói kézikönyvében.

A kihangosító használata elõtt, párosítsa azt egy kompatibilis telefonnal.

1. Gyõzõdjön meg arról, hogy a kompatibilis telefon be van kapcsolva.

2. Ügyeljen arra, hogy a kihangosító telepítése megfelelõ legyen, majd nyomja 
meg a bekapcsológombot. 

3. Állítsa be a telefont úgy, hogy az megkeresse a Bluetooth eszközt. További 
utasításokért lásd a telefon felhasználói kézikönyvét. 

4. A listáról válassza ki a kihangosítót (Nokia HF-6W).

5. A kihangosító és a telefon párosításához adja meg a Bluetooth kulcskódot 
0000. Ezzel a telefonkészülék a kihangosító alapértelmezett telefonjává vált, 
feltéve, hogy korábban nem párosította a kihangosítót egy másik telefonnal.

A kihangosító rövid sípoló jelzést ad, majd ezt követõen egy folyamatosan 
látható kék jelzõfény mutatja az aktív Bluetooth kapcsolatot.

6. A kihangosító használatra készen áll.
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A kihangosító és a telefon kapcsolatának bontása
A kihangosító és a telefon kapcsolatának bontásához (például, mert egy másik 
Bluetooth eszközre kíván kapcsolódni) kapcsolja ki a kihangosítót vagy bontsa a 
kapcsolatot a kihangosítóval a telefonkészülék Bluetooth menüjében.

A kapcsolat bontásához nem szükséges törölnie a párosítást a kihangosítóval. 

A kihangosító és a telefon kapcsolatának visszaállítása
A kihangosító és az alapértelmezett, illetve az utoljára használt telefon 
kapcsolatának visszaállításához, gyõzõdjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció 
aktív a telefonon, majd kapcsolja be a kihangosítót. A párosított kihangosító újbóli 
csatlakoztatásakor a rendszer nem kéri a kulcskódot.

Beállíthatja a telefonkészülékét úgy, hogy az automatikusan létrehozza a 
kapcsolatot a kihangosítóval annak bekapcsolásakor. Nokia telefonokban ezt úgy 
hajthatja végre, hogy megváltoztatja a párosított eszköz beállításait a Bluetooth 
menüben.

Ha a kihangosító nem kapcsolódik automatikusan az alapértelmezett vagy 
utoljára használt telefonhoz, nyomja meg és tartsa lenyomva a felvesz/vége 
gombot. A kihangosító megkeresi az alapértelmezett, majd az utoljára használt 
telefont. Egyébként a telefonja Bluetooth menüjében végezheti el a kapcsolat 
beállítását.
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3. Általános használat

■ Hívási funkciók
Hívást a megszokott módon kezdeményezhet a telefonkészülékével. 

Az utolsó hívott szám újratárcsázásához nyomja meg kétszer a felvesz/vége 
gombot.

A hangtárcsázás aktiválásához nyomja mindaddig a felvesz/vége gombot, amíg 
hangtárcsázás hangot nem hall. Bõvebb tájékoztatást a telefonja felhasználói 
kézikönyvében talál. A hangtárcsázás csak abban az esetben elérhetõ, ha a telefon 
támogatja ezt a funkciót.

Hívás fogadása és befejezése
Bejövõ hívás érkezésekor, villog a zöld jelzõfény és csengõhangot hall a 
kihangosítón keresztül. Ha a telefonján kikapcsolt állapotban van a bejövõ hívásra 
figyelmeztetõ beállítás, nem hallatszik csengõhang a kihangosítón keresztül.

Hívás fogadásához, vagy az aktuális hívás befejezéséhez nyomja meg a felvesz/
vége gombot. A hívást a telefon segítségével is fogadhatja vagy befejezheti.

Automatikus hívásfogadás
Ha a telefonján aktív az automatikus hívásfogadás funkció, a telefonkészülék egy 
meghatározott idõ elteltével automatikusan fogadja a bejövõ hívást, és továbbítja 
azt a kihangosítóra.
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Hívás elutasítása
Ha nem kívánja fogadni a hívást, nyomja meg kétszer röviden a felvesz/vége 
gombot.

Az aktuális hívás elnémítása vagy az elnémítás megszüntetése
Nyomja meg röviden a bekapcsológombot. A hívás elnémításakor folyamatosan 
világít a vörös jelzõfény.

A hívás átkapcsolása a kihangosítóról a telefonra és vissza
Nyomja meg 1 másodpercnél hosszabb ideig a felvesz/vége gombot.

Több hívás bonyolítása
Több hívás bonyolításához használja a telefon billentyûzetét. 

Várakozó hívás kihangosítóval való fogadásához elõször fejezze be az aktuális 
hívást, majd fogadja a következõt.

■ A kihangosító hangerejének beállítása
A kihangosító hangerejének beállításához használja a kihangosítón levõ 
hangerõszabályzó gombokat vagy a telefonja billentyûzetét.
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■ A kompatibilis telefon akkumulátorának feltöltése
A kihangosító használata közben feltöltheti egy kompatibilis Nokia telefon 
akkumulátorát. Húzza ki a kihangosítóból a töltõkábelt és csatlakoztassa a 
telefonba. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltõdött, szüntesse meg a töltõ és a 
telefon csatlakozását, és nyomja meg a kihangosítón levõ kábelkioldó gombot és 
húzza vissza a kábelt.

■ A fülhallgató használata több párosított telefonnal
A kihangosítót legfeljebb nyolc kompatibilis telefonnal párosíthatja, de 
egyidejûleg csak egyetlen készülékre csatlakoztathatja.

A kihangosítóval elsõként párosított telefon az „alapértelmezett telefon”. A 
kihangosítóval utoljára használt telefon az „utoljára használt telefon”.

Amikor bekapcsolt állapotban van a kihangosító, néhány másodpercen belül 
megpróbál csatlakozni az alapértelmezett telefonhoz.

Ha a kihangosító nem tudja létrehozni a kapcsolatot az alapértelmezett 
telefonnal, néhány másodpercen belül megkísérli a csatlakozást az utoljára 
használt telefonhoz. 

Ha a kihangosító egyik telefonra sem tud csatlakozni, más telefonok számára 
elérhetetlen marad.

Ha a kihangosítót az alapértelmezett vagy utoljára használt telefontól eltérõ 
párosított készüléken kívánja használni, állítsa be a kapcsolatot a telefon 
Bluetooth menüjében.
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■ A kihangosító gyári beállításainak visszaállítása
A kihangosító gyári beállításainak visszaállításával törölheti a beállításokat, így a 
párosítással kapcsolatos adatokat is. Kapcsolja ki a kihangosítót, majd nyomja 
meg és tartsa lenyomva egyidejûleg 10 másodpercig a bekapcsológombot és a 
hangerõ növelése gombot. A visszaállítás közben felváltva világít a zöld és a vörös 
jelzõfény. A kihangosító alaphelyzetbe állítása után kétszeri hangjelzés hallatszik.

■ Hibaelhárítás
Ha a kihangosító és a kompatibilis telefon kapcsolatát nem tudja létrehozni, 
hajtsa végre az alábbi mûveleteket:

• Ellenõrizze, hogy a kompatibilis telefonon aktiválta-e a Bluetooth funkciót.

• Ellenõrizze, hogy a kihangosító telepítése 
megfelelõ-e, be van-e kapcsolva, és párosítva van-e 
a kompatibilis telefonnal. Ellenõrizze továbbá, hogy 
a gépkocsi akkumulátorából érkezõ áramellátás elegendõ-e.

• Ha több Bluetooth eszközt használ, gyõzõdjön meg arról, hogy befejezte-e az 
elõzõ Bluetooth kapcsolatot.

• Ügyeljen arra, hogy a kihangosító a telefontól számított 10 méteren belül 
helyezkedjen el, és a kettõ között ne legyenek akadályok vagy elektronikus 
eszközök.

• A hálózat kapacitása és paraméterei ronthatják a telefonhívások minõségét. Ez 
például közlekedési dugók esetén fordulhat elõ, amikor egyazon területen 
egyszerre sokan használják a telefonjaikat.
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Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést 
igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megõrzésében.

• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy 
nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót elõidézõ ásványi 
anyagokat.

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a 
készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hõmérséklet csökkentheti az 
elektronikus alkotóelemek élettartamát és deformálhatja vagy megolvaszthatja a 
mûanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hõmérsékletre való felmelegedéskor a 
készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket.

• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti 
az áramköri kártyákat és a finommechanikát.

• A készüléket ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.

• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket 
használhatatlanná teheti.

Ha a készülék nem mûködne megfelelõen, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.
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További biztonsági tudnivalók

■ Jármûvek
A rádiófrekvenciás sugárzás a jármûvek szakszerûtlenül beszerelt vagy nem megfelelõen 
árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag befecskendezõjének, 
blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) mûködését is 
hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt 
kiegészítõk gyártójához vagy képviseletéhez.

A szakszerûtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is 
érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenõrizzük, hogy a jármûvünkbe épített vezeték nélküli 
berendezések mind megfelelõen mûködnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és 
tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat 
vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt jármûvek esetén ne feledjük, hogy a légzsák 
igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle 
tárgyat, ideértve a beépített vagy hordozható vezeték nélküli berendezéseket is. A 
szakszerûtlenül beszerelt vezeték nélküli berendezések a légzsák kinyílásakor komoly 
sérüléseket okozhatnak.
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