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Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller 
olagligt.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND
Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att 
hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten 
i första hand.

STÖRNINGAR
Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka 
deras prestanda.
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1. Inledning

Med Nokia högtalartelefon HF-300 kan du ringa och ta emot samtal 
utan att använda händerna. Du kan ansluta högtalartelefonen till 
en kompatibel mobil enhet som använder trådlös Bluetooth-teknik.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda 
högtalartelefonen. Läs även användarhandboken för den enhet du 
ansluter till högtalartelefonen eftersom den innehåller viktig 
information om säkerhet och underhåll. Förvara tilläggsprodukter 
och tillbehör utom räckhåll för barn.

■ Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation
Med trådlös Bluetooth-teknik kan du ansluta kompatibla enheter utan 
kablar. I en Bluetooth-anslutning ska den mobila enheten och 
högtalartelefonen befinna sig inom 10 meters avstånd från varandra. 
Anslutningen kan störas av hinder som andra elektroniska enheter.

Högtalartelefonen följer Bluetooth-specifikationen 2.0 och stöder 
handsfreeprofilen 1.5. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare 
om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av 
Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller 
tjänsteleverantören.
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2. Komma igång

Högtalartelefonen innehåller följande delar: 

• Kontakt för laddare (1)

• Högtalare (2)

• Av/på-knapp (5)

• Volym upp (4)

• Svara/avsluta-knapp (5)

• Volym ned (6)

• Mikrofon (7)

Innan du använder 
högtalartelefonen måste du 
ladda batteriet och koppla ihop 
den med en kompatibel enhet.

Delar av högtalartelefonen är 
magnetiska. Högtalartelefonen kan 
dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska 
media nära högtalartelefonen, eftersom information som lagrats på dem kan 
raderas.

■ Laddare och batterier
Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna 
högtalartelefon. Högtalartelefonen kan användas med laddarna AC-4, AC-5 
och DC-4.

Varning! Använd endast batterier och laddare som godkänts av Nokia 
för användning med just detta tillbehör. Om en annan modell används 
kan telefonens typgodkännande och garanti upphöra att gälla. Det kan 
dessutom vara farligt.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig 
i sladden.

4 6
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■ Sätta i och ladda batteriet
Om du vill sätta i batteriet gör du så här:

1. Ta bort bakstycket genom att skjuta det mot sidan av 
högtalartelefonen.

2. Rikta in kontaktytan på batteriet med kontakterna på 
högtalartelefonen och tryck batteriet på plats.

3. Sätt tillbaka bakstycket genom att sätta in flikarna på bakstycket i 
motsvarande fästen på högtalartelefonen. Skjut sedan in bakstycket 
i högtalartelefonen tills det snäpper på plats.

(Ta bort batteriet genom att ta bort bakstycket och lyfta upp batteriet 
från motsatt ände från kontaktytan.)

Om du vill ladda upp batteriet gör du så här:

1. Anslut laddningskabeln till laddningskontakten på 
högtalartelefonen.

2. Anslut laddaren till strömkällan. Anslut t.ex. DC-4-laddaren till 
cigarettändaruttaget i bilen eller AC-5-laddaren till ett nätuttag.

Om du använder en laddare som är ansluten till cigarettändaruttaget 
måste strömmen komma från ett 12-volts bilbatteri. Kontrollera att 
laddaren är ordentligt isatt i cigarettändaruttaget och att den inte 
stör bilens övriga funktioner. I vissa bilmodeller får cigarettändar-
uttaget ström från bilbatteriet även om tändningsnyckeln tas ur 
tändningslåset. I dessa fall kan bilbatteriet laddas ur även när 
högtalartelefonen inte används. Kontakta fordonstillverkaren om 
du vill ha mer information.

Den röda indikatorn lyser med fast sken under laddningen. Det kan 
dröja lite innan laddningen börjar. Om laddningen inte startar 
kopplar du ur laddaren, ansluter den igen och försöker en gång till. 
Det kan ta upp till 2,5 timmar  att ladda batteriet helt.

3. När batteriet är helt laddat lyser indikatorlampan med grönt sken. 
Koppla bort laddaren från högtalartelefonen och strömkällan.

När batteriet är fulladdat har du ca 20 timmars samtalstid eller upp till 
240 timmar i passningsläge. Tiderna kan emellertid variera med olika 
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kompatibla Bluetooth-enheter, användningsinställningar, 
användningsbeteenden och i olika miljöer.

När batteriet är nästan urladdat blinkar den röda indikatorn långsamt.

■ Slå på och stänga av
När du vill slå på headsetet håller du av/på-knappen  intryckt tills 
högtalartelefonen avger en ljudsignal och indikatorn börjar lysa. 
Indikatorn blinkar när högtalartelefonen försöker ansluta till en 
hopkopplad enhet. När högtalartelefonen är ansluten till en hopkopplad 
enhet och är klar att användas lyser indikatorlamporna med blått sken.

Om du vill stänga av högtalartelefonen håller du av/på-knappen 
nedtryckt tills alla indikatorlampor stängs av. Om högtalartelefonen inte 
ansluts till en hopkopplad enhet inom ca 5 minuter stängs den av 
automatiskt för att spara ström.

■ Koppla ihop högtalartelefonen
1. Kontrollera att den mobila enheten är på och slå på 

högtalartelefonen. Den gröna indikatorn blinkar långsamt.

2. Aktivera Bluetooth-funktionen på den mobila enheten och ställ in 
enheten på att söka efter Bluetooth-enheter. Användarhandboken 
till enheten innehåller mer information.

3. Välj högtalartelefonen i listan med påträffade enheter.

4. Ange Bluetooth-lösenordet 0000 för att koppla ihop och ansluta 
högtalartelefonen till enheten. Med vissa enheter kan du behöva 
upprätta anslutningen separat efter hopkopplingen.

Om hopkopplingen lyckas piper högtalartelefonen och visas på den 
meny på den mobila enheten som innehåller alla för tillfället 
hopkopplade Bluetooth-enheter. När högtalartelefonen är ansluten till 
enheten lyser de blå indikatorerna.

Om du vill koppla ihop och ansluta högtalartelefonen med en ny enhet, 
kopplar du bort högtalartelefonen från den aktuella enheten och 
kopplar sedan ihop och ansluter den med den nya enheten.
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Koppla bort högtalartelefonen
Gör något av följande när du vill koppla bort högtalartelefonen från 
den mobila enheten:

• Stäng av högtalartelefonen.

• Koppla ur högtalartelefonen på enhetens Bluetooth-meny.

• Flytta högtalartelefonen mer än 10 meter bort från enheten.

Du behöver inte ta bort ihopkopplingen med högtalartelefonen för 
att koppla ur den.

Återansluta högtalartelefonen
När du vill ansluta högtalartelefonen till den hopkopplade enheten slår 
du på högtalartelefonen och håller svara/avsluta-knappen intryckt, eller 
gör anslutningen i Bluetooth-menyn på enheten.

På enheten kanske du kan tillåta att högtalartelefonen ansluter 
automatiskt till den när högtalartelefonen slås på. Om du vill göra detta 
på en Nokia-enhet ändrar du inställningarna för hopkopplade enheter 
på Bluetooth-menyn.
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3. Samtalshantering

■ Justera högtalarvolymen
Använd högtalartelefonens volymknappar för att justera volymnivån.

Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, 
eftersom volymen kan vara extremt hög.

■ Samtalshantering
Använd den mobila enheten som vanligt om du vill ringa ett samtal när 
högtalartelefonen är ansluten till enheten. Tala i mikrofonen på 
högtalartelefonen. För bästa ljudkvalitet kontrollerar du att det inte 
finns något föremål framför mikrofonen och att mikrofonen befinner sig 
framför användaren, inte under eller bakom. Den gröna indikatorn lyser 
under samtalet.

Om enheten stöder återuppringning av det senast uppringda numret 
med högtalartelefonen trycker du två gånger på svara/avsluta-knappen 
när inget samtal pågår.

Om enheten stöder röstuppringning med högtalartelefonen håller du 
svara/avsluta-knappen nedtryckt i passningsläge och fortsätter sedan 
enligt anvisningarna i enhetens användarhandbok.

När du tar emot ett samtal hörs ringsignalen genom högtalartelefonens 
högtalare och den gröna indikatorn blinkar. Om du vill svara på samtalet 
trycker du på svara/avsluta-knappen eller använder knapparna på 
enheten. Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du två gånger 
på knappen svara/avsluta.

Om du vill avsluta ett samtal trycker du på knappen svara/avsluta eller 
använder knapparna på enheten.

Om du vill växla det aktiva samtalet mellan högtalartelefonen och 
enheten, håller du svara/avsluta-knappen intryckt.

Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under ett samtal trycker du 
kort på av-/på-knappen.
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■ Montera i bil
Du kan sätta fast högtalartelefonen på solskyddet i bilen med hjälp av 
den medföljande klämman.

Allmänna säkerhetsföreskrifter
När du installerar högtalartelefonen i en bil 
bör du kontrollera att den inte försvårar 
eller hindrar de system som används vid 
körning (t.ex. krockkuddar) eller att den 
skymmer sikten under körning.

Kontrollera att krockkuddarnas utlösning 
inte spärras eller hindras på något sätt. 
Använd bara högtalartelefonen under 
körning när det inte medför risker för 
säkerheten. 

Om du vill använda högtalartelefonen när 
den sitter fast på solskyddet, måste du se 
till att solskyddet är uppfällt mot bilens tak.

Sätt fast klämman på solskyddet
Dra klämman runt solskyddet från passagerar- eller förarsidan så att 
texten "OPEN" är på ovansidan av solskyddet, och dra remmen som 
sitter på klämman runt solskyddet bakifrån (1).

1
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Trä remmen genom skåran på klämman. Dra åt remmen för att hålla 
högtalartelefonen på plats och tryck fast änden av remmen med kroken 
och öglan mot filten på remmen (2).

Sätt fast högtalartelefonen på klämman
Rikta in högtalartelefonen sidledes med klämman så att hålet på 
baksidan av högtalartelefonen vetter mot fästet på klämman. Sätt in 
fästet i hålet och vrid högtalartelefonen medurs tills den låses på plats 
(3). (Ta bort högtalartelefonen genom att vrida den moturs.)

Fäll upp solskyddet mot bilens tak.

2

3
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■ Radera eller återställa inställningarna
Om du vill rensa alla hopkopplingsinställningar från högtalartelefonen, 
håller du svara/avsluta-knappen och volym upp-knappen intryckta 
samtidigt i ca 10 sekunder. När inställningarna har rensats blinkar 
indikatorn växelvis med rött och grönt sken.

Om högtalartelefonen slutar fungera trots att den är fulladdad kan du 
återställa den genom att hålla svara/avsluta-knappen och på/av-
knappen intryckta samtidigt. Högtalartelefonen stängs av. Om du vill 
använda högtalartelefonen återansluter du den till den mobila enheten. 
Återställningen raderar inte ihopkopplingsinställningarna.
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4. Information om batteri

■ Ladda och ladda ur
Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet kan laddas och laddas ur 
hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och 
passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd 
endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med 
laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett bytesbatteri används för första gången eller om batteriet inte har använts 
på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och 
återkoppla den för att starta laddningen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna 
inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets 
livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri 
som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, 
som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets 
positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) 
Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. 
Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter 
polerna.

Om du lämnar enheten i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller 
på vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid 
förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med 
överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om 
batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i 
temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även 
skadade batterier riskerar att explodera.

Plocka inte isär eller klipp inte sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle 
börja läcka, ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om du 
råkar komma i kontakt med vätskan från ett läckande batteri, måste du 
omedelbart skölja huden eller ögonen med vatten eller söka medicinisk hjälp.
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Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet 
och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du 
se till att garantin täcker eventuella skador.

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan 
innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle 
bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter 
tillbaka det.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens 
rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta 
livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller 
smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal 
temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska 
kretsarna.

• Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt 
kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka 
rengöringsmedel för att rengöra enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till enhetens rörliga delar, 
mikrofonen eller högtalaren och hindra normal användning.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet 
inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Avfallshantering
Den överkorsade soptunnan som finns på produkten, bokomslaget eller 
på paketet är en påminnelse om en EU-regel som säger att all elektrisk 
och elektronisk utrustning som inte längre används ska lämnas till en 

återvinningsstation. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Lämna produkterna till insamling för att undvika att det uppstår miljöskador eller 
hälsorisker på grund av okontrollerad sophantering och för att främja återvinning 
av material. Information om insamling och återvinning finns hos produktens 
återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin 
eller hos närmaste Nokia-representant. Se produktens eko-deklaration eller 
landsspecifik information på www.nokia.com om du vill veta mer.
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Ytterligare säkerhetsinformation

■ Fordon
Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk 
bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för 
krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Mer 
information om eventuell extrautrustning kan fordonstillverkaren eller dennes 
representant ge.

En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att 
garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera 
regelbundet att all trådlös utrusning i din bil är korrekt installerad och fungerar 
felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen 
tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med 
krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga 
föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför 
krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad 
radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.


	Innehåll
	Säkerhetsinformation
	1. Inledning
	Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

	2. Komma igång
	Laddare och batterier
	Sätta i och ladda batteriet
	Slå på och stänga av
	Koppla ihop högtalartelefonen
	Koppla bort högtalartelefonen
	Återansluta högtalartelefonen


	3. Samtalshantering
	Justera högtalarvolymen
	Samtalshantering
	Montera i bil
	Allmänna säkerhetsföreskrifter
	Sätt fast klämman på solskyddet
	Sätt fast högtalartelefonen på klämman

	Radera eller återställa inställningarna

	4. Information om batteri
	Ladda och ladda ur

	Skötsel och underhåll
	Ytterligare säkerhetsinformation

