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OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig
HS-20 er i overensstemmelse med bestemmelserne i 
Ministerrådet: 1999/5/EF. 
En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_confo

Skraldespanden med kryds over betyder, at 
afleveres et særligt sted, når det ikke længe
Produkterne må ikke bortskaffes som usorte
husholdningsaffald.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholde
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Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en
indholdet af dette dokument i nogen form uden foru
tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er regis
tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og fir
nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne
respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeho
ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i de
forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansv
eller fortjeneste eller nogen som helst form for speci
betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de e

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er o
Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, st
garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herun
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dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre d
trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt 
varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør d
Nokia-forhandler.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi elle
underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre la
loven er forbudt.

Bemærk! Headsettet indeholder magnet
materialer kan tiltrækkes af headsettet. P
eller andre magnetiske lagringsmedier i 
headsettet, da de oplysninger, der er lagr
slettet.
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 lydstyrketasterne 
igt ved at trykke på 

n på normal vis, når 
ale ind i enhedens 
Kom godt i gang
Indsæt headsetstikket (se del 1 i starten af denne ve
headsetporten (del 10). Indsæt Pop-PortTM-stikket (de
porten på den kompatible telefon. Headsettet er nu 

Advarsel! Når du bruger headsettet, ned
høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, h
fare for din sikkerhed. 

Justering af ørestykkets lydstyrke
Hvis du vil justere lydstyrken, skal du trykke på én af
(del 2) på siden af enheden. Lydstyrken justeres hurt
tasten og holde den nede.

Håndtering af opkald
Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge telefone
enheden er tilsluttet denne. Under opkaldet skal du t
mikrofon (del 9).
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et i telefonens 
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Hvis telefonen understøtter stemmestyrede opkald, s
holde tasten til opkald nede og fortsætte, som beskr
brugervejledning.
Du kan besvare et indgående opkald ved at trykke på t
ved at bruge telefonens taster. Hvis du vil afvise et ind
du trykke to gange på tasten til opkald.
Du afslutter et indgående opkald ved at trykke på ta
ved at bruge telefonens taster.

Lytning til musik
Du kan bruge headsettet for at lytte til musik på den

Advarsel! Lyt til musik ved et moderat ly
Længerevarende lytning ved høj lydstyrk
hørelsen. 

Hvis du vil afspille et musiknummer, skal du vælge d
musikafspiller og trykke på tasten til afspilning/paus
brugervejledningen til din telefon for at få yderligere
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tast nede.

starte 
g/pause.

o gange på stop-

ns radiofunktion. Se 
 oplysninger.

al du trykke på 
Hvis du vil vælge det næste musiknummer, skal du try
tasten (del 7). Hvis du vil vælge det forrige musiknum
på tilbage-tasten (del 8). Hvis du vil rulle hurtigt gen
afspilning, skal du trykke på og holde den relevante 

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt eller gen
musikafspilleren, skal du trykke på tasten til afspilnin

Hvis du vil standse afspilningen helt, skal du trykke t
tasten (del 6).

Lytning til radio
Hvis du vil lytte til FM-radioen, skal du starte telefone
brugervejledningen til din telefon for at få yderligere

Hvis du vil søge efter tidligere gemte radiokanaler, sk
hurtigt frem- eller tilbage-tasten gentagne gange.



DANSK

ald, skal du skubbe 
s du vil låse tasterne 
.

i et gennemtænkt 
gene nedenfor 

igt for små børn.

 typer væske eller 
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Låsning eller oplåsning af tasterne
Hvis du vil låse alle tasterne, undtagen tasten til opk
enhedens låsekontakt (del 3) mod Nokia-teksten. Hvi
op, skal du skubbe låsekontakten i modsatte retning

Pleje og vedligeholdelse
Enheden er et stykke avanceret teknologi, udformet 
design, og det skal behandles med varsomhed. Forsla
hjælper med at beskytte din garantidækning.

• Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængel

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle
fugtighed kan indeholde mineraler, der korroder
kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade de

• Enheden må ikke anvendes eller opbevares i stø
omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske 
blive beskadiget.
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 Høje temperaturer 
elægge batterierne, 

Når enheden vender 
gt i enheden, og det 

rdhændet 
g finmekanikken.

ngøringsmidler eller 

ægelige dele og 

 til nærmeste 
• Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser.
kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ød
og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

• Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. 
tilbage til normal temperatur, kan der dannes fu
kan ødelægge de elektroniske kredsløb.

• Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hå
behandling kan ødelægge de interne kredsløb o

• Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, re
stærke opløsningsmidler.

• Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bev
forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis headsettet ikke fungerer korrekt, indleveres den
autoriserede forhandler til service.


