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MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a 
HF-33W jelû készülék mindenben megfelel 
az alapvetõ követelményeknek, valamint az 
1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó 
rendelkezéseinek. A termék megfelel a 
(72/245/EGK irányelvet módosító) 
2004/104/EK irányelv I. mellékletének 6.5, 
6.6, 6.8 és 6.9 pontjaiban meghatározott 
határértékeknek. 
A Megfelelõségi nyilatkozat egy példánya 
megtalálható a http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/ címen.

Az áthúzott, kerekes 
szemétgyûjtõ-tartály azt jelenti, 
hogy az Európai Unión belül a 
készüléket élettartama végén 
szelektív gyûjtõhelyre kell juttatni. 

A terméktõl ne háztartási hulladékként 
szabaduljunk meg.
© 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.
A dokumentum vagy bármely része nem 
másolható, nem továbbítható, nem 

terjeszthetõ és nem tárolható a Nokia 
elõzetes írásbeli engedélye nélkül.
A Nokia és a Nokia Connecting People a 
Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az 
említett egyéb termékek és cégek neve 
tulajdonosuk védjegye lehet.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. 
Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a 
jelen dokumentumban ismertetett termékek 
jellemzõit elõzetes bejelentés nélkül 
módosítsa vagy továbbfejlessze.
A Nokia semmilyen körülmények között nem 
felelõs adatok elvesztéséért, anyagi 
veszteségért vagy bármely más véletlen, 
következmény vagy közvetett kárért, 
akárhogyan is történt.
A jelen dokumentum tartalmát ebben a 
formában kell elfogadni. Az érvényes 
jogszabályok által meghatározottakon kívül 
a Nokia semmiféle kifejezett vagy 
vélelmezett garanciát nem vállal a 
dokumentum pontosságával, 
megbízhatóságával vagy tartalmával 
kapcsolatban, beleértve, de nem 
kizárólagosan, az értékesíthetõségre vagy 
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egy adott célra való alkalmasságra 
vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a 
jogot, hogy bármikor, elõzetes értesítés 
nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen 
dokumentumot.
A termékek választéka országonként 
eltérhet. Tájékozódjunk a legközelebbi Nokia 
kereskedõnél.

Az eszközön engedély nélkül elvégzett 
módosítások érvényteleníthetik az eszköz 
használatára vonatkozó jogosultságot.
Exportszabályok
Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát 
vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az 
Egyesült Államok vagy más ország 
exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a 
jogszabályoktól eltérõ magatartás.

Biztonságunk érdekében
Olvassuk el az alábbi egyszerû útmutatót. 
Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel 
járhat, sõt törvénysértõ lehet.

AZ ÚTON ELSÕ A 
BIZTONSÁG
Tartsuk be a helyi törvényeket. 
Vezetés közben mindig hagyjuk 
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.

Bevezetés
A HF-33W Szivargyújtóra 
csatlakoztatható, vezeték nélküli 

Nokia kihangosító lehetõvé teszi 
hívások kéz használata nélküli 
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indítását és fogadását az autóban. A 
kihangosító vezeték nélküli Bluetooth 
technológiát támogató, kompatibilis 
telefonhoz csatlakoztatható.
A kihangosító használata elõtt 
figyelmesen olvassuk el ezt a 
felhasználói útmutatót. Olvassuk el a 
telefon felhasználói útmutatóját is, 
amelyben fontos biztonsági és 
karbantartási információkat találunk. 
A kihangosítót tartsuk kisgyermekek 
számára elérhetetlen helyen.

A Bluetooth vezeték nélküli 
technológia
A Bluetooth vezeték nélküli 
technológia lehetõvé teszi vezeték 
nélküli kapcsolat létrehozását 
kompatibilis eszközök között. 
Bluetooth-kapcsolat esetén a 
telefonnak és a kihangosítónak 10 
méteres (30 láb) távolságon belül kell 
lenniük egymástól. A kapcsolatot 
azonban ronthatja az akadályok, 

például az elektromos berendezések 
által okozott interferencia.
A kihangosító az 1.5-ös 
kihangosítóprofilt támogató 
Bluetooth 1.2-es elõírásnak felel meg. 
Az egyéb eszközök gyártóitól 
megtudhatjuk, hogy készülékük 
kompatibilis-e ezzel a készülékkel.
Egyes helyszíneken elõfordulhat, hogy 
a Bluetooth technológia csak 
korlátozottan használható. A 
lehetõségekrõl a helyi hatóságoktól 
vagy a szolgáltatótól kaphatunk 
felvilágosítást.
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Használatbavétel
A kihangosító használata elõtt azt 
telepíteni kell a jármûbe, és párosítani 
kell egy kompatibilis telefonnal.
A kihangosító a következõ részekbõl 
áll, melyek a jelen útmutató borítóján 
láthatók: dönthetõ szivargyújtó-
csatlakozó (1), mikrofon (2), jelzõfény 
(3), hangerõnövelõ gomb (4), 
hangerõcsökkentõ gomb (5), 
hívásgomb (6) és hangszóró (7).

A kihangosító telepítése
A megfelelõ mûködéshez a 
kihangosítót csatlakoztatni kell az 
autó szivargyújtójába, ahonnan 12 V 
feszültséget kell kapnia az 
akkumulátorról.
Helyezzük a kihangosítót a 
szivargyújtó-aljzatba. A szivargyújtó-
csatlakozó eltávolítható kupakkal 
rendelkezik. Ha a csatlakozó nem 
illeszkedik az aljzatba, a csatlakozóról 

lehúzva távolítsuk el a kupakot. A 
szivargyújtó-csatlakozó a kívánt 
helyzetbe dönthetõ (akár 100 fokos 
szögben). Nem próbáljuk ennél jobban 
megdönteni a csatlakozót.
Gyõzõdjünk meg arról, hogy a 
kihangosító megfelelõen be van 
helyezve a szivargyújtó-aljzatba, és 
nem akadályozza a jármû normál 
mûködtetését.
Egyes autómodellekben a szivargyújtó 
még akkor is kap áramellátást az autó 
akkumulátoráról, amikor a gyújtás ki 
van kapcsolva. Ilyen esetekben az autó 
akkumulátora még akkor is lemerülhet, 
ha a kihangosítót nem használjuk. 
További információkért lépjünk 
kapcsolatba a jármû gyártójával.
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Be- és kikapcsolás
Bekapcsoláshoz csatlakoztassuk a 
kihangosítót a szivargyújtó-aljzatba. 
A jelzõfény bekapcsol.
Kikapcsoláshoz csatlakoztassuk le a 
kihangosítót a szivargyújtó-aljzatról.

A kihangosító párosítása
1. Kapcsoljuk be a telefont.
2. Gyõzõdjünk meg arról, hogy a 

kihangosító megfelelõen 
csatlakozik a szivargyújtó-aljzatba.

3. Aktiváljuk a telefon Bluetooth 
funkcióját, és kerestessük meg a 
telefonnal a környezõ Bluetooth-
eszközöket.

4. Válasszuk ki a kihangosítót a talált 
készülékek listájáról.

5. A kihangosító telefonnal való 
párosításához és a kapcsolat 
létrehozásához írjuk be a 0000 
Bluetooth-kódot. Egyes készülékek 

esetén a kapcsolatot a párosítás 
után külön kell létrehoznunk.

Ha a párosítás sikerült, a kihangosító 
egy hangjelzést ad, és a hozzá tartozó 
bejegyzés megjelenik a telefon azon 
menüjében, amely lehetõséget nyújt a 
párosított Bluetooth-eszközök 
megtekintésére. Ha a kihangosító 
csatlakozik a telefonhoz, a kék 
jelzõfény világít.
A telefonon azt is beállíthatjuk, hogy a 
kihangosító bekapcsolásakor a 
kapcsolat automatikusan létrejöjjön. 
Nokia telefonok esetén ehhez a 
Bluetooth menü párosított eszközökre 
vonatkozó beállításait kell 
módosítanunk.
A kihangosító telefonról való 
lekapcsolásához húzzuk ki a 
kihangosítót a szivargyújtó-aljzatból, 
vagy bontsuk a kapcsolatot a telefon 
Bluetooth menüjében.
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A párosított kihangosító újbóli 
csatlakoztatásához csatlakoztassuk a 
kihangosítót a szivargyújtó-aljzatba.
A kihangosító új telefonhoz való 
csatlakoztatásához és az új 

készülékkel való párosításához elõször 
bontsuk a kapcsolatot az aktuálisan 
csatlakoztatott telefon Bluetooth 
menüjében, majd párosítsuk és 
csatlakoztassuk az új készüléket.

Híváskezelés
A hangerõ hívás közben történõ 
beállításához használjuk a kihangosító 
lévõ hangerõ-szabályozó gombokat.
Ha a kihangosító csatlakozik a 
telefonhoz, hívást a megszokott 
módon kezdeményezhetünk. Beszéljük 
a kihangosító mikrofonja felé. Az 
optimális teljesítmény érdekében 
ellenõrizzük, nincs-e akadály a 
mikrofon elõtt, és hogy a mikrofon a 
felhasználó elõtt, és nem mellett vagy 
alatt van. A zöld jelzõfény hívás 
közben világít.
Ha a telefon támogatja az utolsó szám 
újrahívását a kihangosítóval, nyomjuk 

meg kétszer a hívásgombot, ha nincs 
folyamatban lévõ hívásunk.
Ha a telefon a hanghívást is 
támogatja a kihangosítóval, akkor 
nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a 
hívásgombot, amikor nincs hívás 
folyamatban, és hajtsuk végre a 
telefon felhasználói útmutatójában 
leírt lépéseket.
Bejövõ hívás esetén csengõhangot 
hallunk a kihangosító hangszórójából, 
és a zöld jelzõfény villogni kezd. A 
hívás fogadásához nyomjuk meg a 
hívásgombot, vagy használjuk a 
telefon billentyûit. A hívás 
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elutasításához nyomjuk meg kétszer a 
hívásgombot. Az aktív hívás 
kihangosító és telefon közötti 
átadásához nyomjuk meg és tartsuk 
lenyomva a hívásgombot.

Egy hívás befejezéséhez nyomjuk meg 
a hívásgombot, vagy használjuk a 
telefon billentyûit.

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

• Minden tartozékot tartsunk 
kisgyermekektõl távol.

• A készüléket tartsuk szárazon. A 
csapadék, a pára és minden egyéb 
folyadék vagy nedvesség 
tartalmazhat az elektronikus 
áramkörökben korróziót elõidézõ 
ásványi anyagokat. Ha a készülék 
nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen 
megszárad.

• 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, 
károsíthatja az akkumulátort, 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.
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• Ne próbáljuk 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, a 
mikrofont vagy a hangszórót, ami a 
készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a készülék nem mûködne 
megfelelõen, forduljunk a legközelebbi 
márkaszervizhez.

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 rádiófrekvenciás 
berendezések mind megfelelõen 
mûködnek-e. A készülékkel, illetve annak 
alkatrészeivel és tartozékaival közös 
légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk 
gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy 
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robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt 
jármûvek esetén ne feledjük, hogy a 
légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A 
légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne 
tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített 
vagy hordozható rádiótelefonokat is 
beleértve. A szakszerûtlenül beszerelt 
telefonkészülék vagy tartozék a légzsák 
kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.


