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OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at 
dette produkt HS-33W er i 
overensstemmelse med de vigtigste krav og 
andre relevante bestemmelser i Direktiv 
1999/5/EF. Produktet er i overensstemmelse 
med de begrænsninger, der er angivet i 
direktiv 2004/104/EF (ændring af direktiv 
72/245/EØF), Tillæg I, stykke 6.5, 6.6, 6.8 
og 6.9. 
En kopi af Overensstemmelseserklæringen 
findes på adressen: http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/.

Skraldespanden med kryds over 
betyder, at i EU skal produktet 
afleveres et særligt sted, når det 
ikke længere skal anvendes. 
Produkterne må ikke bortskaffes 

som usorteret husholdningsaffald.
© 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.
Kopiering, overførsel, overdragelse eller 
lagring af en del eller hele indholdet af dette 

dokument i nogen form uden forudgående 
skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.
Nokia og Nokia Connecting People er 
registrerede varemærker tilhørende Nokia 
Corporation. Andre produkter og 
firmanavne, som er nævnt heri, kan være 
varemærker eller handelsnavne tilhørende 
deres respektive ejere.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia 
forbeholder sig retten til at ændre og 
forbedre de produkter, der er beskrevet i 
dette dokument, uden forudgående varsel.
Nokia kan under ingen omstændigheder 
holdes ansvarlig for tab af data eller 
fortjeneste eller nogen som helst form for 
specielle, tilfældige, betingede eller indirekte 
skader, uanset hvordan de er forvoldt.
Oplysningerne i dette dokument leveres 
"som de er og forefindes". Medmindre det er 
krævet af gældende lovgivning, stilles der 
ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige 
eller stiltiende, herunder, men ikke 
begrænset til, garantier for salgbarhed og 
egnethed til et bestemt formål, i forbindelse 
med nøjagtigheden, pålideligheden eller 
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indholdet af dette dokument. Nokia 
forbeholder sig retten til at ændre dette 
dokument eller trække det tilbage på et 
hvilket som helst tidspunkt uden 
forudgående varsel.
Enkelte produkter føres ikke i visse områder. 
Forhør dig hos din nærmeste Nokia-
forhandler.

Uautoriserede ændringer til eller 
modifikationer af denne enhed kan 
ugyldiggøre brugerens ret til at bruge 
udstyret.
Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter, 
teknologi eller software, som er underlagt 
eksportlove og -regler fra USA og andre 
lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

SIKKERHED
Læs disse enkle retningslinjer. Det kan 
være farligt og/eller ulovligt ikke at 
overholde dem.

TRAFIKSIKKERHEDEN 
KOMMER FØRST
Følg alle gældende love. Hold 
altid hænderne fri til betjening 
af køretøjet under kørsel. Det 

første hensyn under kørsel skal være 
trafiksikkerheden.

INTERFERENS
Ved alle trådløse enheder kan 
der opstå interferens, der 
indvirker på sende- og 
modtageforholdene.

Introduktion
Den trådløse, håndfrie Nokia HF-
33W-enhed til montering i bil gør det 

muligt at foretage og modtage opkald 
håndfrit i bilen. Den håndfrie enhed 
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kan tilsluttes en kompatibel telefon, 
som understøtter trådløs Bluetooth-
teknologi.
Læs denne brugervejledning grundigt, 
før den håndfrie enhed tages i brug. 
Læs også brugervejledningen til 
telefonen, som indeholder vigtige 
oplysninger vedrørende sikkerhed og 
vedligeholdelse. Opbevar den håndfrie 
enhed, så den ikke er tilgængelig for 
børn.

Trådløs Bluetooth-teknologi
Trådløs Bluetooth-teknologi giver dig 
mulighed for at tilslutte kompatible 
enheder uden kabler. Ved en 
Bluetooth-forbindelse må den 

indbyrdes afstand mellem telefonen 
og den håndfrie enhed højst være 
10 meter. Forbindelsen kan dog blive 
udsat for interferens pga. hindringer, 
f.eks. fra andre elektroniske enheder.
Den håndfrie enhed er kompatibel 
med Bluetooth-specifikation 1.2 og 
understøtter Handsfree Profile 1.5. 
Kontakt producenterne af andre 
enheder for at bestemme deres 
kompatibilitet med denne enhed.
Der kan være begrænsninger 
forbundet med brugen af Bluetooth-
teknologi i nogle områder. Spørg de 
lokale myndigheder eller din 
tjenesteudbyder.

Kom godt i gang
Inden du bruger den håndfrie enhed, 
skal du montere den i bilen og oprette 
forbindelse til en kompatibel telefon.

Den håndfrie enhed indeholder 
følgende dele, der er vist i begyndelsen 
af denne vejledning: kipbart stik til 
cigarettænder (1), mikrofon (2), 
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indikator (3), lydstyrketast (op) (4), 
lydstyrketast (ned) (5), opkaldstast (6) 
og højttaler (7).

Monter den håndfrie enhed
Den håndfrie enhed skal være 
tilsluttet bilens stik til 
cigarettænderen for at kunne fungere 
korrekt, og strømmen skal leveres af 
batteriets 12-volt batteri.
Sæt den håndfrie enhed i stikket til 
cigarettænderen. Stikket til 
cigarettænderen leveres med en 
hætte, der kan fjernes. Hvis stikket 
ikke passer, skal du fjerne hætten ved 
at skubbe den væk fra stikket. Du kan 
kippe stikket til cigarettænderen til 
den ønskede vinkel (op til 100 grader). 
Forsøg ikke at tvinge stikket til at 
kippe yderligere.
Kontroller, at den håndfrie enhed er 
sat korrekt i stikket til 
cigarettænderen, og at det ikke 
forstyrrer bilens almindelige drift.

I nogle bilmodeller får 
cigarettænderen stadig strøm fra 
bilens batteri, selv om du fjerner 
startnøglen. I disse tilfælde kan bilens 
batteri blive afladet, selv om den 
håndfrie enhed ikke er i brug. Kontakt 
bilproducenten for at få yderligere 
oplysninger.

Tænd eller sluk
Hvis du vil tænde den håndfrie enhed, 
skal du sætte den i stikket til 
cigarettænderen. Indikatoren tændes.
Hvis du vil slukke den håndfrie enhed, 
skal du tage den ud af stikket til 
cigarettænderen.

Opret forbindelse med den 
håndfrie enhed
1. Tænd telefonen.
2. Kontroller, at den håndfrie enhed er 

sat korrekt i stikket til 
cigarettænderen.
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3. Aktiver telefonens Bluetooth-
funktion, og indstil den til at søge 
efter Bluetooth-enheder.

4. Vælg den håndfrie enhed på listen 
over fundne enheder.

5. Indtast adgangskoden 0000 for at 
forbinde den håndfrie enhed med 
telefonen. På nogle telefoner skal 
du oprette forbindelsen separat, 
efter at der er oprettet en 
tilslutning.

Hvis forbindelsen oprettes, bipper den 
håndfrie enhed, og telefonens menu 
vises, hvor du kan se de Bluetooth-
enheder, som aktuelt er forbundet 
med telefonen. Når den håndfrie 
enhed er tilsluttet telefonen, vises den 
blå indikator.
Du kan indstille telefonen til 
automatisk at oprette forbindelse til 
den håndfrie telefon, når den tændes. 
Hvis du har en telefon fra Nokia, skal 
du ændre indstillingerne for 

tilsluttede enheder i menuen 
Bluetooth.
Hvis du vil afbryde forbindelse mellem 
den håndfrie enhed og telefonen, skal 
du tage den håndfrie enhed ud af 
stikket til cigarettænderen eller 
afbryde den håndfrie enhed i 
telefonens Bluetooth-menu.
Hvis du vil oprette forbindelse mellem 
den håndfrie enhed og telefonen igen, 
skal du sætte den håndfrie enhed i 
stikket til cigarettænderen.
Hvis du vil oprette forbindelse mellem 
den håndfrie enhed og en ny telefon, 
skal du først afbryde forbindelsen til 
den aktuelt forbundne telefon i 
Bluetooth-menuen og derefter 
oprette forbindelse til den nye telefon.
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Håndtering af opkald
Hvis du vil justere lydstyrken under et 
opkald, skal du bruge 
lydstyrketasterne på den håndfrie 
enhed.
Hvis du vil foretage et opkald, skal du 
bruge telefonen på normal vis, når den 
håndfrie enhed er tilsluttet denne. Tal 
i mikrofonen på den håndfrie enhed. 
Kontroller, at der ikke er genstande 
foran mikrofonen, og at mikrofonen er 
foran brugeren, ikke under eller 
bagved, så du opnår optimal ydeevne. 
Den grønne indikator lyser under 
opkald.
Hvis telefonen understøtter genopkald 
med den håndfrie enhed, skal du 
trykke to gange på opkaldstasten, når 
der ikke er nogen igangværende 
opkald.
Hvis telefonen understøtter 
stemmestyret opkald med den 

håndfrie enhed, skal du trykke på og 
holde opkaldstasten nede, når der ikke 
er nogen igangværende opkald, og 
fortsætte, som beskrevet i 
brugervejledningen til telefonen.
Når du modtager et opkald, hører du 
en ringetone i den håndfrie enheds 
højttaler, og den grønne indikator 
blinker. Hvis du vil besvare et opkald, 
skal du trykke på opkaldstasten eller 
bruge tasterne på telefonen. Hvis du 
vil afvise opkaldet, skal du trykke to 
gange på opkaldstasten. Hvis du vil 
overføre aktive opkald mellem den 
håndfrie enhed og telefonen, skal du 
trykke på og holde opkaldstasten 
nede.
Du afslutter et indgående opkald ved 
at trykke på opkaldstasten eller ved at 
bruge telefonens taster.
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Vedligeholdelse
Enheden er et avanceret produkt i et 
gennemtænkt design, og den skal 
behandles forsigtigt. Forslagene nedenfor 
hjælper med at beskytte din 
garantidækning.

• Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr 
utilgængeligt for små børn.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, 
fugt og alle typer af væsker eller 
fugtighed kan indeholde mineraler, 
der korroderer elektroniske kredsløb. 
Hvis enheden bliver våd, skal du lade 
den tørre fuldstændigt.

• Enheden må ikke anvendes eller 
opbevares i støvede, snavsede 
omgivelser. De bevægelige dele og 
elektroniske komponenter kan blive 
beskadiget.

• Enheden må ikke opbevares i varme 
omgivelser. Høje temperaturer kan 
forringe det elektroniske udstyrs 
levetid, ødelægge batterierne og få 

plastmaterialet til at smelte eller slå 
sig.

• Enheden må ikke opbevares i kolde 
omgivelser. Når enheden vender 
tilbage til normal temperatur, kan der 
dannes fugt i enheden, og det kan 
ødelægge de elektroniske kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne enheden.

• Undgå at tabe, banke på eller ryste 
enheden. Hårdhændet behandling 
kan ødelægge de interne kredsløb og 
finmekanikken.

• Rengør aldrig enheden med stærke 
kemikalier, rengøringsmidler eller 
stærke opløsningsmidler.

• Mal ikke enheden. Malingen kan 
blokere de bevægelige dele, mikrofon 
eller højttaler og forhindre, at 
enheden fungerer korrekt.

Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal 
du indlevere den til service hos den 
nærmeste autoriserede serviceforhandler.
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Yderligere sikkerhedsoplysninger

■ Køretøjer
I biler kan radiosignaler forårsage fejl i 
elektroniske systemer, der ikke er 
installeret korrekt eller ikke er 
tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. 
elektroniske 
brændstofindsprøjtningssystemer, 
elektroniske blokeringsfrie 
bremsesystemer, elektroniske 
fartpilotsystemer og elektroniske 
airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere 
oplysninger, skal du kontakte 
producenten af køretøjet eller af 
ekstraudstyret eller producentens 
repræsentant.

Forkert installation eller vedligeholdelse 
kan være farlig og kan medføre, at 
eventuelle garantier på enheden 
bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt 
udstyr i form af trådløse enheder i bilen 
er monteret og fungerer korrekt. Opbevar 

og transporter ikke letantændelige 
væsker, gasarter og eksplosive materialer 
i samme rum som enheden, dens dele og 
ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med 
airbag, pustes airbaggen op med stor 
kraft. Anbring ingen genstande, herunder 
fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i 
området lige over en airbag eller i det 
område, hvor en airbag bliver pustet op. 
Hvis trådløst udstyr ikke installeres 
korrekt i bilen, kan der opstå alvorlige 
skader, hvis en airbag pustes op.


