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ERKLÆRING OM SAMSVAR
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med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. 
En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kaste
sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet
form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produk
firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten
endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikk
vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet ette
gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men
begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forh



nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å 
revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.
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g -
Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærm
Nokia-forhandler.

Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover o
forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.
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Det trådløse Nokia-headsettet (HS-36W) kan brukes sammen med kompati
telefoner som støtter trådløs Bluetooth-teknologi. Headsettet gir deg frihet
ringe og motta samtaler når du er på farten eller på kontoret.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker headsettet. Les ogs
brukerhåndboken for telefonen du bruker. Der finner du viktig informasjon o
sikkerhet og vedlikehold. Oppbevar headsettet utilgjengelig for små barn.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi
Trådløs Bluetooth-teknologi gjør det mulig å koble sammen kompatible 
kommunikasjonsenheter uten kabler. Bluetooth-tilkoblingen krever ikke at 
telefonen og headsettet er innen synsvidde for hverandre, men avstanden m
enhetene bør ikke være mer enn 10 meter. Tilkoblingen kan imidlertid utset
forstyrrelser fra hindringer, for eksempel vegger, eller fra andre elektroniske
enheter.

Headsettet følger Bluetooth-spesifikasjonen 1.2 og støtter følgende profile
Headset Profile 1.1 og Hands-free Profile 1.0. Ta kontakt med produsentene
andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte område
kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.
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2. Komme i gang
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Headsettet består av følgende deler:

• Indikatorlampe (1)

• Volumknapper (2)

• Ladekontakt (3)

• Svar-/avslutningstast (4)

• Ørestang (5)

• Adapterkabel for Nokia-lader (CA-71) (6)

Før du begynner å bruke headsettet, må du lade batteriet 
og koble det sammen med en kompatibel telefon.

Merk: Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til heads
og personer med høreapparat bør ikke holde headsettet mot øret med 
høreapparatet. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedi
nærheten av headsettet ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli s

■ Ladere og batterier
Kontroller modellnummeret på laderen før den brukes med denne enheten. Det trådlø
Nokia-headsettet (HS-36W) er beregnet for bruk med laderne ACP-12 og LCH-12.
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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 
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godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av go
ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke
kontakten, og ikke dra i ledningen.

■ Lade batteriet
Headsettet har et internt, fastmontert og oppladbart batteri. Ikke prøv å fje
batteriet fra enheten, siden dette kan medføre skade på enheten.

1. Kontroller at adapterkabelen for Nokia-laderen (CA-71) er koblet til lade
som følger med headsettet. Hvis dette ikke er tilfelle, kobler du den ene e
av adapterkabelen til laderkabelen.

2. Koble adapterkabelen til headsettet.

3. Koble laderen ACP-12 til en stikkontakt eller 
laderen LCH-12 til strømuttaket i bilen. Den 
blå indikatorlampen lyser under ladingen.

Headsettet er avslått og kan ikke brukes under 
lading.

4. Når batteriet er fulladet, slås den blå indikatorlampen av. Ta laderen ut a
stikkontakten eller strømuttaket og koble den fra headsettet. Når du ska
fra strømkabelen til laderen, trekker du i støpslet, ikke kabelen.
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Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 6 timers taletid og opptil 110 timer i 
ventemodus. (I ventemodus er headsettet slått på, men det er ingen aktive 
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samtaler.)

Når det er lite strøm igjen på batteriet, lyser den røde indikatorlampen. Lad 
batteriet. 

■ Slå headsettet på eller av
Du slår det på ved å trykke på svar/avslutningstasten i omtrent ett sekund. D
det av ved å trykke på svar/avslutningstasten i omtrent fem sekunder.

■ Koble headsettet sammen med en kompatibel telefo
Forsikre deg om at headsettet er på, og sett det i sammenkoblingsmodus ve
trykke på svar/avslutningstasten og volum opp-tasten (+) samtidig i mer en
5 sekunder til den blå indikatorlampen lyser. Indikatorlampen lyser i 5 minu
slik at du kan utføre en sammenkobling med en kompatibel mobiltelefon.

1. Angi at telefonen skal søke etter Bluetooth-enheter. Du finner flere 
instruksjoner i brukerhåndboken for telefonen.

2. Når telefonen finner HS-36W-headsettet, bekrefter du sammenkoblinge
telefonen.

3. Når du blir bedt om å angi et Bluetooth-passord for headsettet, taster du
0000.

Hvis sammenkoblingen mislykkes, prøver du én gang til.

Sammenkoblingen av headsettet og telefonen utføres bare én gang.
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Hvis sammenkoblingen var vellykket, blinker den blå indikatorlampen. Headsettet 
er nå i ventemodus og klar til bruk.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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3. Grunnleggende bruk
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■ Du kan bruke headsettet på begge ørene
HS-36W-headsettet er klargjort for bruk på høyre øre. Hvis du vil bruke det 
venstre øre, vipper du forsiktig på (1) og roterer ørestangen (2).

■ Anropshåndtering
Du svarer på et anrop ved å trykke på svartasten på telefonen eller ved å try
raskt på svar/avslutningstasten på headsettet. Hvis du ikke vil svare på et an
trykker du på og holder nede svar-/avslutningstasten på headsettet i ett sek

Når du skal utføre et anrop, slår du nummeret på mobiltelefonen og trykker
svartasten på telefonen. Anropet overføres automatisk til headsettet.

Hvis du vil ringe det sist ringte nummeret på nytt, trykker du på og holder n
svar/avslutningstasten på headsettet i omtrent ett sekund når det er ingen a
samtaler.
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Hvis telefonen støtter taleoppringing og du ikke har en aktiv samtale, kan du 
trykke på svar-/avslutningstasten på headsettet og deretter fortsette med 

est 

ne 

n eller 

tøy i 

 

ler slik 
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taleoppringing som beskrevet i brukerhåndboken til telefonen. Du oppnår b
mulig resultat hvis du spiller inn talesignalet via headsettet.

Du øker eller reduserer volumet på headsettet ved å trykke på en volumtaste
inntil du oppnår ønsket volumnivå.

Du avslutter en samtale ved å trykke på avslutningstasten på mobiltelefone
kort på svar-/avslutningstasten på headsettet.

■ Oppbevaring av headsettet
Headsettet må alltid oppbevares godt beskyttet med strømmen slått av.

Unngå lagringstemperaturer på mer enn 60°C, for eksempel i et varmt kjøre
direkte sollys. Oppbevaring ved høye temperaturer kan forringe ytelsen og 
redusere batteriets levetid. Lave temperaturer (ned til -10°C/14°F) forkorter
batteriets levetid og kan påvirke driften.

■ Feilsøking
Lydkvaliteten er dårlig
Du får best ytelse om mobiltelefonen og headsettet bæres på samme side el
de er synlige for hverandre.
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Jeg har problemer med sammenkoblingen selv om telefonen indikerer det 
motsatte.

 å 
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Det kan hende du har slettet sammenkoblingen mellom headsettet og 
mobiltelefonen. Koble enhetene sammen igjen.

Det er ikke lyd i headsettet. Gjør følgende:
• Øk volumet på headsettet ved å trykke på volum opp-tasten (+).

• Kontroller at headsettet er koblet sammen med telefonen.

• Forsikre deg om at telefonen er koblet til headsettet. Hvis ikke, prøver du
koble enhetene sammen igjen.
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4. Batteriinformasjon
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Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet
fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades
utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Lad batteri
ved hjelp av laderen som fulgte med enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. La ikke batterie
permanent koblet til en lader. Overlading kan føre til kortere levetid. Hvis et
oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid. Ekstreme temperaturer ka
påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller e
batteri som er skadet.

Hvis du lar enheten ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en lukke
om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på
batteriet. Prøv å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° og 25°C (59
77°F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ik
fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt beg
i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn batteriene! Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. 
Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen me
vanlig avfall.
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Stell og vedlikehold
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Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med 
forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

• Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker innehold
mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerne
batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.

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

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

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

• Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken

• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innven
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 anne
ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte næ
autoriserte servicested for å få utført service.
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