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KONFORMITETSDEKLARATION
Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse 
med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår 
av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet 
av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med 
det vanliga hushållsavfallet.

©2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta 
dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia 
Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara 
varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och 
förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller 
särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig 
tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller 
underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna 
lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller 
innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller 
återkalla det när som helst utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din 
närmaste Nokia-återförsäljare.



Obehöriga ändringar och modifieringar av den här enheten kan upphäva användarens rätt att 
använda utrustningen.

Exportkontroll
Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och 
regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.
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I n l e d n i n g
1. Inledning

Med Nokia Display Headset HS-69 kan du hantera vanliga telefonsamtal 
och lyssna på FM-radio och musikspår. Du kan också se aktuell tid och 
indikeringar om att du har fått textmeddelanden (SMS) och multimedie-
meddelanden (MMS). Vissa av headsetets funktioner är nätverksberoende.

Headsetet ansluts till kompatibla Nokia-telefoner med en Pop-PortTM-
kontakt. Om du vill kontrollera Nokia-telefonens kompatibilitet går du till 
Nokias webbplats www.nokia.se/support eller kontaktar din 
återförsäljare.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda 
headsetet. Läs även telefonens användarhandbok, som innehåller viktig 
information om säkerhet och underhåll. Förvara ditt headset utom 
räckhåll för småbarn.
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H e a d s e t e t s  d e l a r
2. Headsetets delar

Headsetet har följande delar:

• Hörsnäckor (1)

• Klämma (som ska sitta i nacken) (2)

• Avsluta/stopp-knapp som du använder för att avsluta eller avvisa 
samtal och för att stoppa uppspelningen av musik i musikspelaren (3)

• Uppspelningsknapp som du använder för att spela och pausa musik i 
musikspelaren (4)

• Knapp för snabbspolning bakåt som du använder för att flytta mellan 
musikspår eller sparade radiokanaler eller för att söka efter nya 
radiokanaler (5)
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H e a d s e t e t s  d e l a r
• Knapp för snabbspolning framåt som du använder för att flytta mellan 
musikspår eller sparade radiokanaler eller för att söka efter nya 
radiokanaler (6)

• Pop-PortTM-kontakt som du använder för att ansluta headsetet till 
telefonen (7)

• Display som visar tid, radiokanaler, musikspår, ID eller nummer för den 
som ringer och ikoner (8)

• Samtalsknapp som du använder för återuppringning, för att besvara 
eller växla mellan samtal eller för att visa tiden (9)

• Volymknappar som du använder för att höja eller sänka volymen (10)

• Musikknapp som du använder för att aktivera och avaktivera FM-
radion och musikspelaren eller för att växla mellan dem (11)

• Knapplåsreglage som låser headsetknapparna (12)

• Klämma som du använder för att fästa och ha på dig headsetet (13)
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G r u n d -  o c h  s a m t a l s f u n k t i o n e r
3. Grund- och samtalsfunktioner

■ Låsa knapparna
Använd knapplåsreglaget när du vill låsa och låsa upp headsetknapparna.

När knapparna är låsta ignoreras alla knapptryckningar och  visas på 
displayen. Tryck på samtalsknappen eller avsluta/stopp-knappen om du 
vill besvara eller avvisa inkommande samtal när knapparna är låsta.

■ Ställa in volymen i hörsnäckorna
Tryck på volymknapparna när du vill ställa in volymen i hörsnäckorna. När 
du trycker ned någon av knapparna fortsätter volymen att öka eller 
minska tills du släpper upp knappen.

Den aktuella volymnivån visas på displayen.

■ Mottagna meddelanden
När du får SMS- eller MMS-meddelanden visas följande ikoner nära 
samtalsknappen:

  anger att du har minst ett oläst SMS-meddelande som du kan visa 
på telefonen.

  anger att du har minst ett oläst MMS-meddelande som du kan visa 
på telefonen.
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G r u n d -  o c h  s a m t a l s f u n k t i o n e r
■ Visa tiden
Tryck kort på samtalsknappen om du vill visa den aktuella tiden i fem 
sekunder, såvida du inte lyssnar på radio eller musik eller är mitt i ett 
samtal.

■ Ringa samtal
När headsetet är anslutet till telefonen ringer du samtal genom att 
använda telefonen som vanligt. 

■ Återuppringning
Tryck på samtalsknappen två gånger om du vill slå numret som du senast 
ringde upp.

■ Besvara och avsluta samtal
När du får ett samtal hörs den rington som du har valt på telefonen och 
uppringnings-ID och  blinkar på displayen. Om uppringnings-ID:t är 
okänt blinkar numret för den som ringer, ett meddelande eller ingenting 
på displayen. Om du lyssnar på FM-radio eller musik, stoppas radion eller 
musiken automatiskt när du besvarar samtalet och startas igen när du 
avslutar samtalet.

Besvara samtal genom att trycka på samtalsknappen.

Avsluta aktiva samtal genom att trycka på avsluta/stopp-knappen.

Du kan alltid besvara och avsluta samtal med telefonen.
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G r u n d -  o c h  s a m t a l s f u n k t i o n e r
■ Hantera flera samtal
Om du får ett nytt samtal innan du har avslutat ett pågående samtal 
blinkar det nya uppringnings-ID:t på displayen. Tryck på samtalsknappen 
en gång om du vill parkera det pågående samtalet och besvara det nya 
samtalet. Tryck på samtalsknappen igen om du vill växla mellan de två 
samtalen.

■ Avvisa samtal
Om du inte vill besvara ett samtal trycker du på avsluta/stopp-knappen. 
Du kan också avvisa samtal genom att använda telefonen.

■ Röstuppringning
Du kan eventuellt ringa samtal med headsetet genom röstuppringning, 
beroende på vilken telefonmodell du har. När inget samtal pågår trycker 
du ned samtalsknappen tills  visas på displayen. Säg röstmärket. 
Telefonen ringer upp motsvarande telefonnummer.
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R a d i o -  o c h  m u s i k f u n k t i o n e r
4. Radio- och musikfunktioner

■ Aktivera radion eller musikspelaren
Tryck på musikknappen när du vill aktivera FM-radion eller musikspelaren. 
Om telefonen har både FM-radio och musikspelare startar FM-radion. 
Tryck kort på musikknappen om du vill växla mellan radio och musik.

Tryck på och håll ned musikknappen när du vill avaktivera FM-radion eller 
musikspelaren.

Du kan också aktivera och avaktivera FM-radion och musikspelaren 
genom att använda telefonen.

Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra 
omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota 
säkerheten. 

■ Radiofunktioner
Du måste aktivera FM-radion med musikknappen eller telefonen innan du 
kan använda den. Om du inte har några förinställda radiokanaler i 
telefonen visas den aktuella radiofrekvensen och  på displayen.

Om du inte har några förinställda radiokanaler i telefonen visas namnet 
på den aktuella kanalen och  på displayen.

Gå vidare till nästa eller föregående sparade radiokanal genom att trycka 
på någon av knapparna för snabbspolning framåt eller bakåt. Om det bara 
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R a d i o -  o c h  m u s i k f u n k t i o n e r
finns en förinställd kanal i telefonen fortsätter samma kanal att spelas 
upp.

Sök automatiskt efter nya kanaler genom att trycka ned och hålla kvar 
någon av knapparna för snabbspolning framåt eller bakåt. Kanalen som 
hittas visas på displayen. Du kan spara kanalen genom att använda 
telefonen.

■ Musikspelarfunktioner
Du måste aktivera musikspelaren med musikknappen eller telefonen 
innan du kan använda den. Om du inte har några sparade musikspår i 
telefonen visas  på displayen och musikspelaren stängs av.

Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av 
ljud på hög volym kan skada hörseln. 

Om du har minst ett musikspår sparat i telefonen visas titeln för det 
aktuella musikspåret och  på displayen.

Tryck på uppspelningsknappen för att pausa eller återuppta musiken.

Stoppa musiken genom att trycka på avsluta/stopp-knappen. Starta 
musiken igen genom att trycka på uppspelningsknappen. 

Gå vidare till nästa eller föregående musikspår genom att trycka på någon 
av knapparna för snabbspolning framåt eller bakåt. Om det bara finns ett 
musikspår sparat i telefonen går du tillbaka till början av samma spår.

Gå framåt eller bakåt i det aktuella musikspåret genom att trycka ned och 
hålla kvar någon av knapparna för snabbspolning framåt eller bakåt.
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S k ö t s e l  o c h  u n d e r h å l l
Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet 
och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du 
se till att garantin täcker eventuella skador.

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan 
innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Låt enheten torka 
fullständigt ifall den blir våt.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens 
rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta 
livslängden för elektroniska apparater och deformera eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal 
temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska 
kretsarna.

• Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt 
kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka 
rengöringsmedel för att rengöra enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra 
normal användning.

Om enheten inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade 
serviceverkstad.
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