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ROMÂNÃ
DECLARAÞIE DE CONFORMITATE
Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declarã 
cã acest produs HF-33W respectã cerinþele 
esenþiale ºi alte prevederi relevante ale 
Directivei 1999/5/CE. Produsul este în 
conformitate cu limitele definite în Directiva 
2004/104/CE (modificare la Directiva 
72/245/CEE), anexa I, paragrafele 6.5, 6.6, 
6.8 ºi 6.9. 
O copie a Declaraþiei de conformitate poate 
fi gãsitã pe pagina de Internet: 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Coºul de gunoi pe roþi barat cu o 
cruce indicã faptul cã, în interiorul 
Uniunii Europene, produsul trebuie 
colectat separat la sfârºitul ciclului 
sãu de viaþã. Nu aruncaþi aceste 

produse la gunoiul municipal nesortat.
© 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.
Este interzisã reproducerea, transferul, 
distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a 

întregului conþinut al acestui material fãrã 
permisiunea prealabilã a firmei Nokia.
Nokia ºi Nokia Connecting People sunt mãrci 
înregistrate ale Nokia Corporation. Alte 
nume de produse ºi de firme menþionate aici 
pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale 
aparþinând proprietarilor respectivi.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. 
Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face 
modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs 
descris în acest document fãrã notificare 
prealabilã.
În niciun caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare 
pentru niciun fel de pierderi de informaþii 
sau de venituri sau pentru niciun fel de 
daune speciale, incidente, subsecvente sau 
indirecte, oricum s-ar fi produs.
Conþinutul acestui document trebuie luat 
„ca atare”. Cu excepþia cazurilor prevãzute 
de legea aplicabilã, niciun fel de garanþii, 
explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a 
se limita la garanþiile implicite de 
vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, 
nu se oferã în legãturã cu acurateþea, 
corectitudinea sau conþinutul acestui 
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document. Nokia îºi rezervã dreptul de a 
modifica acest document sau de a-l retrage 
oricând fãrã notificare prealabilã.
Este posibil ca nu toate produsele sã fie 
disponibile în zona dumneavoastrã. Vã 
rugãm sã consultaþi pentru aceasta cel mai 
apropiat dealer Nokia.
Schimbãrile sau modificãrile neautorizate 
efectuate asupra acestui aparat pot duce la 
anularea dreptului utilizatorului de a-l 
folosi.

Specificaþii pentru export
Acest aparat poate conþine piese, tehnologii 
sau programe ce pot face obiectul unor legi 
sau reglementãri privind exportul din SUA 
sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea 
legislaþiei respective.

Nokia Corporation 
P.O.Box 226 
FIN-00045 Nokia Group 
Finland

Pentru siguranþa Dvs.
Citiþi aceste instrucþiuni simple. 
Nerespectarea acestor instrucþiuni poate 
fi periculoasã sau ilegalã.

SIGURANÞA CIRCULAÞIEI - 
ÎNAINTE DE TOATE
Respectaþi toate legile locale. 
Pãstraþi-vã întotdeauna 
mâinile libere în timp ce 
conduceþi un autovehicul. 
Prima grijã a Dvs. în timp ce 

conduceþi un autovehicul trebuie sã fie 
siguranþa circulaþiei.

INTERFERENÞE
Toate aparatele mobile pot 
intra în interferenþã, ceea ce 
le-ar putea afecta 
performanþele.
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Introducere
Setul auto radio fãrã comenzi 
manuale Nokia HF-33W vã permite sã 
efectuaþi ºi sã primiþi apeluri fãrã 
comenzi manuale în timp ce vã aflaþi 
în autovehiculul Dvs. Puteþi conecta 
setul fãrã operare manualã la un 
telefon compatibil care acceptã 
tehnologia radio Bluetooth.
Înainte de a utiliza setul fãrã operare 
manualã, citiþi cu atenþie acest ghid al 
utilizatorului. Citiþi ºi ghidul 
utilizatorului elaborat pentru 
telefonul Dvs., ghid care furnizeazã 
informaþii importante privind 
siguranþa ºi întreþinerea. Nu lãsaþi 
setul fãrã operare manualã la 
îndemâna copiilor mici.

Tehnologia radio Bluetooth
Tehnologia radio Bluetooth vã permite 
sã conectaþi aparate compatibile, fãrã 
a utiliza cabluri. Pentru o conexiune 

Bluetooth, distanþa dintre telefon ºi 
setul fãrã operare manualã trebuie sã 
fie de maximum 10 metri. Conexiunile 
pot fi influenþate de interferenþe 
provocate de obstacole, cum ar fi alte 
aparate electronice.
Setul fãrã operare manualã este 
compatibil cu specificaþiile Bluetooth 
1.2, acceptând Profilul Handsfree 1.5. 
Consultaþi producãtorii celorlalte 
aparate pentru a determina gradul de 
compatibilitate al acestora cu 
aparatul Dvs.
În unele zone este posibil sã existe 
restricþii cu privire la utilizarea 
sistemului Bluetooth. Verificaþi acest 
lucru la autoritãþile locale sau la 
furnizorul de servicii.
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Pregãtirea pentru utilizare
Înainte de a utiliza setul fãrã operare 
manualã, trebuie sã îl instalaþi în 
autovehicul ºi sã îl asociaþi cu un 
telefon compatibil.
Setul fãrã operare manualã conþine 
urmãtoarele componente, ilustrate la 
începutul acestui ghid: conector 
rabatabil pentru brichetã (1), microfon 
(2), indicator luminos (3), buton 
mãrire volum (4), buton reducere 
volum (5), buton apelare  (6) ºi difuzor 
(7).

Instalarea setului fãrã operare 
manualã
Pentru o funcþionare corespunzãtoare, 
setul fãrã operare manualã trebuie sã 
fie conectat la mufa pentru brichetã 
din autovehicul ºi alimentat de la 
bateria de 12 volþi a autovehiculului.

Introduceþi setul fãrã operare 
manualã în mufa pentru brichetã. 
Conectorul pentru brichetã este 
prevãzut cu un capac detaºabil. În 
cazul în care conectorul nu poate fi 
introdus în mufã, scoateþi prin glisare 
capacul conectorului. Puteþi înclina 
conectorul pentru brichetã în unghiul 
dorit (pânã la 100 grade). Nu încercaþi 
sã forþaþi conectorul pentru a-l înclina 
mai mult.
Asiguraþi-vã cã setul fãrã operare 
manualã este introdus corect în mufa 
pentru brichetã ºi nu obstrucþioneazã 
funcþionarea obiºnuitã a 
autovehiculului.
În cazul anumitor modele de 
autovehicule, mufa pentru brichetã 
este alimentatã de la bateria 
autovehiculului chiar ºi dupã 
scoaterea cheii de contact. În acest 
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caz, este posibil ca bateria maºinii sã 
se descarce chiar dacã nu se utilizeazã 
setul fãrã operare manualã. Pentru 
informaþii suplimentare, contactaþi 
producãtorul autovehiculului.

Pornirea sau oprirea
Pentru pornire, conectaþi setul fãrã 
operare manualã la mufa pentru 
brichetã. Indicatorul luminos se 
aprinde.
Pentru oprire, deconectaþi setul fãrã 
operare manualã de la mufa pentru 
brichetã.

Asocierea setului fãrã operare 
manualã
1. Porniþi telefonul.
2. Asiguraþi-vã cã setul fãrã operare 

manualã este corect introdus în 
mufa pentru brichetã.

3. Activaþi funcþia Bluetooth în 
telefon ºi setaþi telefonul sã caute 
aparate Bluetooth.

4. Selectaþi setul fãrã operare 
manualã din lista aparatelor gãsite.

5. Introduceþi codul de acces 
Bluetooth 0000 pentru a asocia ºi 
conecta setul fãrã operare 
manualã la telefonul Dvs. Este 
posibil ca la unele telefoane sã fie 
necesar sã realizaþi separat 
conexiunea dupã asociere.

Dacã asocierea a fost realizatã cu 
succes, setul fãrã operare manualã 
emite un bip ºi este afiºat în meniul 
telefonului unde puteþi vedea 
aparatele Bluetooth asociate în 
momentul respectiv. Dacã setul fãrã 
operare manualã este conectat la 
telefonul Dvs., va fi afiºat indicatorul 
luminos de culoare albastrã.
Puteþi seta telefonul Dvs. sã se 
conecteze automat la setul fãrã 
operare manualã atunci când acesta 
este pornit. Pentru a realiza acest 
lucru cu telefoanele Nokia, modificaþi 
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setãrile aparatului Dvs. asociat în 
meniul Bluetooth.
Pentru a deconecta setul fãrã operare 
manualã de la telefonul Dvs., scoateþi 
setul fãrã operare manualã din mufa 
pentru brichetã sau deconectaþi-l din 
meniul Bluetooth al telefonului.
Pentru a reconecta setul fãrã operare 
manualã asociat cu telefonul Dvs., 

introduceþi setul fãrã operare 
manualã în mufa pentru brichetã.
Pentru a asocia ºi conecta setul fãrã 
operare manualã cu un alt telefon, 
deconectaþi mai întâi profilul fãrã 
operare manualã din meniul 
Bluetooth al telefonului conectat în 
momentul respectiv, apoi asociaþi ºi 
conectaþi un alt telefon.

Apeluri
Pentru reglarea volumului în timpul 
unei convorbiri, utilizaþi butoanele 
pentru volum de pe setul fãrã operare 
manualã.
Pentru a efectua un apel, utilizaþi 
telefonul în mod normal, atunci când 
setul fãrã comenzi manuale este 
conectat la telefon. Vorbiþi înspre 
microfonul setului fãrã operare 
manualã. Pentru performanþe optime, 
asiguraþi-vã cã nu sunt amplasate 

obiecte în faþa microfonului ºi cã 
microfonul este poziþionat în faþa 
utilizatorului, nu mai jos sau în spatele 
acestuia. În timpul unui apel, este 
aprins indicatorul luminos de culoare 
verde.
Dacã telefonul Dvs. acceptã funcþia de 
reapelare a ultimului numãr cu setul 
fãrã operare manualã, apãsaþi scurt de 
douã ori butonul de apelare atunci 
când nu existã niciun apel în curs.
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Dacã telefonul Dvs. acceptã funcþia de 
apelare vocalã cu setul fãrã operare 
manualã, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã 
tasta de apelare atunci când nu existã 
niciun apel în curs ºi procedaþi în 
modul descris în ghidul de utilizare al 
telefonului Dvs.
La primirea unui apel, veþi auzi un 
sunet de apel în difuzorul setului fãrã 
operare manualã ºi indicatorul 
luminos de culoare verde se va aprinde 

intermitent. Pentru a prelua apelul, 
apãsaþi butonul de apelare sau 
utilizaþi tastatura telefonului. Pentru 
a respinge apelul, apãsaþi de douã ori 
butonul de apelare. Pentru a transfera 
un apel în curs de pe setul fãrã operare 
manualã pe telefon ºi invers, apãsaþi ºi 
menþineþi apãsat butonul de apelare.
Pentru a termina un apel, apãsaþi 
butonul de apelare sau utilizaþi 
tastatura telefonului.

Îngrijire ºi întreþinere
Aparatul Dvs. este un produs de calitate 
superioarã, care trebuie folosit cu grijã. 
Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã 
respectaþi condiþiile de acordare a 
garanþiei.

• Nu lãsaþi niciun fel de accesorii la 
îndemâna copiilor mici.

• Pãstraþi aparatul în stare uscatã. 
Precipitaþiile, umiditatea ºi alte tipuri 
de lichide sau impuritãþi pot conþine 

substanþe care corodeazã circuitele 
electronice. Dacã aparatul Dvs. se 
udã, lãsaþi-l sã se usuce complet.

• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în 
zone cu mult praf sau murdãrie. 
Pãrþile sale mobile ºi componentele 
electronice se pot deteriora.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi 
ridicate. Temperaturile ridicate pot 
scurta viaþa dispozitivelor electronice, 
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pot defecta acumulatorii ºi pot 
deforma sau topi anumite 
componente din material plastic.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi 
scãzute. Când aparatul revine la 
temperaturã normalã, umezeala 
poate forma condens în interiorul 
acestuia ºi poate deteriora plãcile cu 
circuite electronice.

• Nu încercaþi sã desfaceþi acest aparat.

• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l 
loviþi ºi nu-l scuturaþi. Manipularea 
durã poate deteriora circuitele 

electronice interne ºi elementele de 
mecanicã finã.

• Pentru curãþarea aparatului nu se vor 
folosi produse chimice concentrate, 
solvenþi de curãþare sau detergenþi 
puternici.

• Nu vopsiþi aparatul. Vopseaua poate 
bloca piesele mobile, microfonul sau 
difuzorul ºi poate împiedica 
funcþionarea corespunzãtoare.

Dacã setul fãrã operare manualã nu 
funcþioneazã corespunzãtor, duceþi-l la 
cel mai apropiat atelier de service 
autorizat pentru reparaþii.

Informaþii suplimentare privind siguranþa

■ Autovehicule
Semnalele RF pot afecta sistemele 
electronice auto instalate sau protejate 
necorespunzãtor, cum ar fi sisteme de 
injecþie electronicã, sisteme electronice 
de frânare antipatinaj (antiblocare), 

sisteme electronice de control al vitezei, 
sisteme airbag. Pentru informaþii 
suplimentare, consultaþi producãtorul 
autovehiculului sau al echipamentului 
instalat, sau reprezentantul acestuia.
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Instalarea ºi depanarea 
necorespunzãtoare a aparatului pot fi 
periculoase ºi pot duce la anularea 
oricãrei garanþii acordate aparatului. 
Verificaþi în mod regulat dacã toate 
accesoriile aparatului mobil de la bordul 
autovehiculului Dvs. sunt montate corect 
ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor. Nu 
depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi 
gaze inflamabile sau materiale explozive 
în acelaºi compartiment cu aparatul, cu 
subansamble sau accesorii ale acestuia. 
În cazul autovehiculelor echipate cu 
airbag, reþineþi cã acesta se umflã cu 
deosebitã forþã. Nu aºezaþi obiecte, 
inclusiv accesorii fixe sau mobile, în zona 
de deasupra airbagului sau în zona de 
acþiune a acestuia. Dacã accesoriile 
telefonului mobil din interiorul 
autovehiculului sunt instalate 
necorespunzãtor ºi airbag-ul se umflã, 
acestea pot cauza vãtãmãri grave.


