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kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/ph
declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i 
form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. And
produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende
respektive ejere.

Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de pr
der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nog
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 gæ
lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ik
begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med 
nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til
ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgåend

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.



Uautoriserede ændringer til eller modifikationer på denne enhed kan ugyldiggøre brugerens ret til at 
bruge udstyret.

g 
 forbudt.
Denne enhed kan indeholde komponenter, teknologi eller software, der er underlagt eksportlove o
bestemmelser i USA og andre lande. Anvendelse til et andet formål, end angivet i lovgivningen, er
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Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager headsettet i brug. Læs og
brugervejledningen til telefonen, som indeholder vigtige oplysninger vedrør
sikkerhed og vedligeholdelse. Opbevar headsettet, så små børn ikke kan få f
det.

Nokia Bluetooth-headset HS-37W er udviklet til heldagsbrug, og giver op ti
timers taletid med et enkelt AAA-batteri.

Denne enhed er beregnet til brug med strømforsyning fra et 1,5 V LR03/AAA
alkalinebatteri. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en ev
godkendelse eller garanti bortfalder. Sluk altid for enheden, inden batteriet
fjernes. Kontroller, at batteriet vender korrekt, når det indsættes.

Forsøg ikke at genoplade batteriet, medmindre batteriet er beregnet til 
genopladning fra producentens side.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi
HS-37W-headsettet kan forbindes med en kompatibel mobiltelefon, som 
understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. Ved hjælp af trådløs Bluetooth-
teknologi er det muligt at forbinde kompatible kommunikationsenheder ude
brug af kabler. En Bluetooth-forbindelse kræver ikke, at der er en fri luftlinje
mellem telefonen og headsettet, men den indbyrdes afstand mellem enhede
må højst være 
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10 meter. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens pga. hindringer, f.eks. 
vægge, eller fra andre elektroniske enheder.
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HS-37W-headsettet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 1,2, der
understøtter følgende profiler: Headset og Handsfree. Der gives ingen garan
at HS-37W-headsettet og andre Bluetooth-produkter fungerer sammen. Ko
producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med 
enhed.
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2. Kom godt i gang
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I nogle områder kan der være begrænsninger i brugen af trådløs Bluetooth-
teknologi. Kontakt de lokale myndigheder eller tjenesteudbyderen.

Headsettet indeholder følgende dele:

• Besvar/afslut-knap (1)

• Gul indikator (LED) (2)

• Ørestykke (3)

• Batterirum (4)

• Lydstyrkeknap (5)
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Indsæt et batteri, og forbind headsettet med en kompatibel telefon, inden du 
tager headsettet i brug.
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■ Indsæt batteriet
Åbn batterirummet ved at skubbe batteridækslet til side, og indsæt batterie

■ Forbind headsettet med en kompatibel telefon
HS-37W-headsettet starter forbindelsestilstanden, når batteriet indsættes 
udskiftes. Den gule indikator tændes og lyser i fem minutter, hvor headsette
forbindes med en kompatibel mobiltelefon.

1. Indstil telefonen til at søge efter Bluetooth-enheder. Se brugervejlednin
din telefon for at få yderligere instruktioner.

2. Bekræft forbindelsen til telefonen, når telefonen finder HS-37W-headse

3. Indtast 0000, når du bliver bedt om at indtaste headsettets Bluetooth-
adgangskode.
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Hvis der er oprettet forbindelse, blinker den gule indikator kortvarigt og slukkes 
derefter.

se i 
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Hvis der ikke er oprettet forbindelse, fortsætter den gule indikator med at ly
fem minutter, hvor du skal forbinde enhederne igen. 

Det er kun nødvendigt at forbinde headsettet med telefonen en gang. Tryk 
kortvarigt på besvar/afslut-knappen for at afslutte forbindelsestilstanden.

Headsettet er nu klar til brug.
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3. Almindelig brug
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■ Håndtering af opkald
Tryk på besvar-knappen på telefonen for at besvare et opkald med mobiltele
Tryk kortvarigt på besvar/afslut-knappen på headsettet for at overføre opka
headsettet.

Tryk kortvarigt på besvar/afslut-knappen på headsettet for at besvare et op
med headsettet. Der kan være en mindre forsinkelse ved overførsel af opkald
mobiltelefonen til headsettet. Det anbefales, at du besvarer opkaldet med 
mobiltelefonen, og derefter overfører opkaldet til headsettet for at undgå a
glip af opkald.

Tryk på besvar/afslut-knappen på headsettet, og hold den nede kortvarigt, h
modtager et opkald, du ikke ønsker at besvare.

Indtast nummeret på mobiltelefonen, og tryk på besvar-knappen på telefon
at foretage et opkald. Tryk derefter på besvar/afslut-knappen på headsettet
overføre opkaldet til headsettet.

Hvis telefonen understøtter stemmestyrede opkald, og der ikke er noget 
igangværende opkald, kan du trykke på besvar/afslut-knappen på headsette
fortsætte med det stemmestyrede opkald, som beskrevet i brugervejledning
telefonen. Det bedste resultat opnås ved at optage stemmekoden med head

Tryk kortvarigt på lydstyrkeknappen, indtil lydstyrken er tilfredsstillende, for
skrue op eller ned for lydstyrken i headsettet.
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Tryk på afslut-knappen på mobiltelefonen eller besvar/afslut-knappen på 
headsettet for at afslutte et opkald.
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■ Standbytilstand
Headsettet slukkes automatisk efter hvert opkald for at sikre maksimal 
batterilevetid. Sæt headsettet i standbytilstand, hvis du vil undgå dette. 
Standbytilstanden sikrer hurtigere forbindelse til mobiltelefonen, men redu
batteriets levetid. Tryk på lydstyrke- og besvar/afslut-knapperne, og hold de
nede i fem sekunder for at aktivere standbytilstanden.

Tryk på besvar/afslut-knappen for at tænde headsettet i standbytilstand. Tr
besvar/afslut-knappen, og hold den nede i fem sekunder for at slukke heads
standbytilstand.

■ Indikatorlys
HS-37W-headsettet har en gul indikator (LED). Indikatoren lyser, når du ind
eller fjerner batteriet og tænder headsettet. Dette betyder, at headsettet er 
forbindelsestilstanden. Indikatoren blinker to gange hvert femte sekund, nå
batteriniveauet i headsettet er lavt. Udskift batteriet.

■ Placer headsettet over venstre øre
HS-37W-headsettet er klar til brug over højre øre. Drej forsigtigt ørestykket
headsettet skal bruges over venstre øre.
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■ Opbevaring af headsettet
Opbevar altid headsettet sikkert beskyttet og med strømmen afbrudt.
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Undgå opbevaring ved høje temperaturer (over 45° C) – f.eks. direkte sollys.
Opbevaring ved høje temperaturer kan forringe ydeevnen og reducere batte
levetid. Lave temperaturer (ned til -10° C) forkorter batteriets levetid og kan
påvirke funktionerne.

Undgå at udsætte headsettet for regn eller andre væsker.

■ Fejlfinding

Lydkvaliteten er dårlig
Kontroller, at headsettet befinder sig mindre end ti meter fra telefonen, og a
ikke er nogen forhindringer, f.eks. vægge, eller andre elektroniske enheder m
headsettet og telefonen.

Der er ikke lyd i headsettet
• Skru op for lydstyrken på headsettet ved at trykke på lydstyrkeknappen.

• Kontroller, at der er forbindelse mellem headsettet og telefonen.

• Kontroller, at telefonen er tilsluttet headsettet. Prøv at forbinde enheder
igen, hvis dette ikke er tilfældet.
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Kan ikke besvare opkald med headsettet, fordi telefonen holder 
op med at ringe, inden headsettet er aktiveret

simere 
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Headsettet er konstrueret til at slukke automatisk efter et opkald for at mak
batteriets levetid. Standbytilstanden sikrer hurtigere forbindelse mellem 
telefonen og headsettet, se Standbytilstand, 11.

Der er problemer med forbindelsen, selvom telefonen ikke v
dette
Du kan have slettet headsettets forbindelse i mobiltelefonen. Forbind enhed
igen.
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Vedligeholdelse
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Headsettet er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og de
behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din 
garantidækning.

• Opbevar alt tilbehør og alt ekstraudstyr utilgængeligt for børn.

• Headsettet må ikke blive vådt. Nedbør, fugt og alle typer væske eller fugtighed ka
indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd
du tage batteriet ud, og lade enheden tørre helt, før du sætter et nyt batteri i.

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

• Headsettet må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe
elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at sme
slå sig.

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

• Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde end den, der er angives i denne vejle

• Undgå at tabe, banke på eller ryste headsettet. Hårdhændet behandling kan ødelæ
interne kredsløb og finmekanikken.

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

• Mal ikke headsettet. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at 
headsettet fungerer korrekt.
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Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis et 
headset ikke fungerer korrekt, indleveres det til nærmeste autoriserede servicevirksomhed til 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

service.
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