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IZJAVA O SKLADNOSTI
NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta 
izdelek HF-33W skladen z bistvenimi 
zahtevami in drugimi ustreznimi doloèbami 
Direktive 1999/5/ES. Izdelek ustreza 
omejitvam, doloèenim z Direktivo 
2004/104/ES (ki spreminja Direktivo 
72/245/EGS), v Prilogi I, odstavkih 6.5, 6.6, 
6.8 in 6.9. 
Kopijo izjave o skladnosti najdete na 
spletnem naslovu http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/.

Simbol preèrtanega smetnjaka 
pomeni, da mora biti na obmoèju 
Evropske unije neuporaben izdelek 
zavr¾en na posebno zbirali¹èe 
odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite 

med navadne gospodinjske odpadke.
© 2006 Nokia. Vse pravice pridr¾ane.
Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno 
razmno¾evati, prena¹ati, distribuirati ali 
shranjevati v kakr¹ni koli obliki brez 

predhodnega pisnega dovoljenja dru¾be 
Nokia.
Nokia in Nokia Connecting People sta 
za¹èiteni blagovni znamki dru¾be Nokia 
Corporation. Druga omenjena imena 
izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne 
znamke ali tr¾na imena njihovih lastnikov.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si 
pridr¾uje pravico do sprememb in izbolj¹av 
vseh izdelkov, ki so opisani v tem 
dokumentu, brez predhodne najave.
Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema 
odgovornosti za kakr¹no koli izgubo 
podatkov ali dohodka ali kakr¹no koli 
posebno, nakljuèno, posledièno ali posredno 
¹kodo, ki bi nastala na kakr¹en koli naèin.
Vsebina tega dokumenta je ponujena 
"tak¹na, kot je". Razen za to, kar zahteva 
zakon, ni za natanènost, zanesljivost ali 
vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, 
niti izrecnih niti posrednih, vkljuèno, a ne 
omejeno na izrecna jamstva za prodajo in 
pripravnost za doloèen namen. Nokia si 
pridr¾uje pravico do spremembe ali umika 
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tega dokumenta kadar koli in brez 
predhodnega obvestila.
Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod 
po svetu. Prosimo, preverite pri najbli¾jem 
prodajalcu izdelkov Nokia.
Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te 
naprave lahko razveljavijo dovoljenje za 
uporabo opreme.

Izvozne omejitve
Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo 
ali programsko opremo, za katere veljajo 
izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih 
dr¾av. Protipravno odstopanje je 
prepovedano.

Za va¹o varnost
Preberite te preproste smernice. 
Neupo¹tevanje navodil je lahko nevarno 
ali protizakonito.

PROMETNA VARNOST JE 
NA PRVEM MESTU
Upo¹tevajte vso dr¾avno 
zakonodajo. Med vo¾njo imejte 

vedno proste roke, da boste lahko 
upravljali vozilo. Misliti morate predvsem 
na varnost na cesti.

INTERFERENCA
Vse brez¾iène naprave so 
obèutljive za interferenco, ki 
lahko moti njihovo delovanje.

Uvod
Vtièni komplet za prostoroèno 
uporabo Nokia HF-33W omogoèa 
prostoroèno klicanje in sprejemanje 

klicev v avtomobilu. Pove¾ete ga z 
zdru¾ljivim telefonom, ki podpira 
brez¾ièno tehnologijo Bluetooth.
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Pred uporabo kompleta natanèno 
preberite ta navodila. Preberite tudi 
priroènik za uporabo telefona, saj so v 
njem pomembni napotki za varnost in 
vzdr¾evanje. Komplet hranite 
nedosegljivega otrokom.

Brez¾ièna tehnologija 
Bluetooth
Brez¾ièna tehnologija Bluetooth 
omogoèa povezovanje zdru¾ljivih 
naprav brez uporabe kablov. Med 
povezavo Bluetooth sta lahko telefon 
in prostoroèni komplet drug od 
drugega oddaljena najveè 10 metrov. 

Na povezave lahko vplivajo ovire, kot 
so zidovi, ali druge elektronske 
naprave.
Komplet je zdru¾ljiv s specifikacijo 
Bluetooth 1.2, ki podpira Handsfree 
Profile (prostoroèni profil) 1.5. O 
zdru¾ljivosti s to napravo se 
pozanimajte pri proizvajalcih drugih 
naprav.
Ponekod je morda uporaba 
tehnologije Bluetooth omejena. O tem 
se pozanimajte pri pristojnih slu¾bah 
ali pri ponudniku storitev.

Hitri zaèetek
Preden komplet uporabite, ga morate 
namestiti v vozilo in ga seznaniti z 
zdru¾ljivim telefonom.
Sestavni deli kompleta so prikazani na 
zaèetku tega priroènika: gibljivi vtiè za 
avtomobilski v¾igalnik (1), 

mikrofon (2), luèka (3), tipka za 
poveèanje glasnosti (4), tipka za 
zmanj¹anje glasnosti (5), klicna 
tipka (6) in zvoènik (7).
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Namestitev kompleta
Da bi prostoroèni komplet deloval 
pravilno, mora biti prikljuèen v 
vtiènico avtomobilskega v¾igalnika, 
napajati pa ga mora 12-voltni 
avtomobilski akumulator.
Komplet vstavite v vtiènico 
avtomobilskega v¾igalnika. Njegov 
vtiè je prekrit s pokrovèkom, ki ga 
lahko odstranite. Èe se vtiè ne prilega 
v vtiènico, z njega odstranite 
pokrovèek. Vtiè lahko nagnete do 
¾elenega kota (za najveè 100 stopinj). 
Ne sku¹ajte ga na silo nagniti ¹e bolj.
Preprièajte se, da je komplet pravilno 
vstavljen v vtiènico avtomobilskega 
v¾igalnika in da ne bo oviral 
upravljanja vozila.
Pri nekaterih modelih avtomobilov se 
vtiènica avtomobilskega v¾igalnika 
napaja iz akumulatorja, tudi ko 
odstranite kljuè za v¾ig motorja. V tem 
primeru se lahko akumulator izprazni, 

tudi èe kompleta ne uporabljate. Veè 
informacij lahko dobite pri 
proizvajalcu vozila.

Vklop in izklop
Komplet vklopite tako, da ga vstavite 
v vtiènico avtomobilskega v¾igalnika. 
Luèka se pri¾ge.
Komplet izklopite tako, da ga izvleèete 
iz vtiènice avtomobilskega v¾igalnika.

Seznanitev kompleta
1. Vklopite telefon.
2. Preprièajte se, da je komplet 

pravilno vstavljen v vtiènico 
avtomobilskega v¾igalnika.

3. V telefonu vkljuèite funkcijo 
Bluetooth in ga nastavite na 
iskanje naprav Bluetooth.

4. Na seznamu najdenih naprav 
izberite prostoroèni komplet.

5. Vpi¹ite kodo "0000" za Bluetooth, 
da se komplet seznani in pove¾e s 
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telefonom. Pri nekaterih telefonih 
je treba povezavo vzpostaviti 
posebej.

Èe je seznanjanje uspe¹no, komplet 
zapiska, telefon pa na seznamu 
trenutno seznanjenih naprav 
Bluetooth prika¾e njegovo ime. Ko je 
komplet povezan s telefonom, sveti 
modra luèka.
Telefon lahko nastavite tako, da se 
samodejno pove¾e s kompletom, kadar 
je ta vklopljen. Pri telefonih znamke 
Nokia morate za to spremeniti 
nastavitve seznanjenih naprav v 
meniju Bluetooth.

Povezavo med kompletom in 
telefonom prekinete tako, da komplet 
odstranite iz vtiènice avtomobilskega 
v¾igalnika ali povezavo konèate 
v meniju Bluetooth v telefonu.
Seznanjeni komplet znova pove¾ete 
s telefonom tako, da ga prikljuèite 
v vtiènico avtomobilskega v¾igalnika.
Èe ¾elite komplet seznaniti in povezati 
z drugim telefonom, najprej prekinite 
povezavo v meniju Bluetooth 
v telefonu, s katerim je komplet 
trenutno povezan, nato pa ga 
seznanite in pove¾ite z drugim 
telefonom.

Upravljanje klicev
Med klicem nastavljate glasnost 
s tipkama za glasnost na kompletu.
Ko je komplet povezan s telefonom, 
lahko z njim klièete kot navadno. 
Govorite v mikrofon prostoroènega 

kompleta. Mikrofon najbolje deluje, èe 
pred njim ni nobenih predmetov in èe 
je postavljen pred uporabnikom, ne 
prenizko ali za njim. Luèka med klicem 
sveti zeleno.
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Èe va¹ telefon podpira ponovno 
klicanje zadnje ¹tevilke s kompletom, 
dvakrat pritisnite klicno tipko, ko ne 
poteka noben klic.
Èe telefon podpira glasovno klicanje s 
kompletom, pridr¾ite klicno tipko, ko 
ni vzpostavljen noben klic, in 
nadaljujte, kot je opisano v priroèniku 
za uporabo telefona.

Ob dohodnem klicu se zvonjenje 
predvaja po zvoèniku kompleta, luèka 
pa utripa zeleno. Klic sprejmete tako, 
da pritisnete klicno tipko ali uporabite 
tipke telefona. Zavrnete ga tako, da 
dvakrat pritisnete klicno tipko. Èe 
¾elite aktivni klic preklopiti s kompleta 
na telefon, pridr¾ite klicno tipko.
Klic konèate tako, da pritisnete klicno 
tipko ali uporabite tipke telefona.

Nega in vzdr¾evanje
Va¹a naprava je vrhunsko zasnovana in 
izdelana, zato je treba z njo ravnati 
skrbno. Z upo¹tevanjem spodnjih 
predlogov boste la¾je ohranili garancijo 
svoje naprave.

• Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu 
otrok.

• Skrbite, da bo naprava vedno suha. 
Padavine, vlaga in vse tekoèine lahko 
vsebujejo mineralne primesi, ki 
povzroèajo korozijo elektronskih vezij. 

Èe napravo kljub vsemu nehote 
zmoèite, jo morate povsem posu¹iti.

• Ne uporabljajte in ne hranite naprave 
v pra¹nem ali umazanem okolju. Njeni 
gibljivi in elektronski deli se lahko 
po¹kodujejo.

• Naprave ne hranite na vroèini. Visoke 
temperature lahko skraj¹ajo 
¾ivljenjsko dobo elektronskih naprav, 
po¹kodujejo baterije in deformirajo 
nekatere vrste plastike.
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• Ne hranite naprave na mrazu. Ko se 
naprava nato segreje na obièajno 
temperaturo, se v njeni notranjosti 
nabere vlaga, ki lahko po¹koduje 
elektronska vezja.

• Naprave ne sku¹ajte odpreti.

• Varujte jo pred padci, udarci in 
tresljaji. Grobo ravnanje lahko 

po¹koduje notranja elektronska vezja 
in fine mehanske dele.

• Za èi¹èenje ne uporabljajte kemikalij, 
èistil ali moènih detergentov.

• Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi 
gibljive dele, mikrofon ali zvoènik in 
tako prepreèi pravilno delovanje.

Èe naprava ne deluje pravilno, jo odnesite 
v popravilo v najbli¾ji poobla¹èeni servis.

Dodatni varnostni napotki

■ Vozila
Radiofrekvenèni signali lahko motijo 
delovanje elektronskih sistemov v vozilu, 
èe niso ustrezno za¹èiteni ali èe so 
nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za 
elektronsko vbrizgavanje goriva, 
protiblokirni zavorni sistemi, elektronski 
sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zraènih 
blazin). Veè informacij lahko dobite pri 
proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) 
vozila ali katere koli dodatne opreme.

Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta 
lahko nevarna ter lahko iznièita garancijo 
za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa 
brez¾ièna oprema v va¹em vozilu pravilno 
vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite 
in ne prena¹ajte vnetljivih tekoèin, plinov 
ali eksplozivnih snovi v istem prostoru 
kot napravo, njene dele ali dodatno 
opremo. Upo¹tevajte, da se v vozilih, 
opremljenih z zraèno blazino, ta napihne 
zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in 
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ne vgrajujte predmetov in mobilnih 
brez¾iènih naprav èez zraèno blazino ali v 
obmoèju, ki ga zasede napihnjena 
blazina. Èe so brez¾iène naprave v vozilu 
name¹èene nepravilno in se zraèna 
blazina napihne, lahko pride do hudih 
telesnih po¹kodb.


