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PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab 
bahwa produk HF-6W sudah sesuai dengan pasal-pasal Petunjuk Dewan 
sebagai berikut: 1999/5/EC. 
Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Hak cipta © 2005 Nokia. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan atau 
menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun 
tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan 
nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek 
dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. 
Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas 
produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan 
sebelumnya.
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Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya 
data atau kerugian materi atau kerusakan khusus, ringan, berat atau 
tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan “sebagaimana mestinya”. Kecuali kalau 
dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan 
apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak 
terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat 
diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat 
sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dokumen ini. Nokia 
berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa 
pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin 
berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Ketentuan Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak 
yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika 
Serikat dan beberapa negara lainnya. Dilarang melakukan 
penyimpangan terhadap peraturan hukum tersebut.
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Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk-petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan 
melanggar hukum. Baca buku petunjuk versi lengkap untuk 
informasi lebih lanjut.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN
Patuhi peraturan hukum yang berlaku di tempat Anda. 
Pastikan posisi tangan Anda tetap berada di roda 
kemudi selama berkendaraan. Prioritaskan 
keselamatan Anda saat berkendaraan di jalan raya. 

GANGGUAN
Semua perangkat nirkabel dapat mengalami gangguan 
yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.

HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN
Untuk menghubungkan ke perangkat lain, baca buku 
petunjuk untuk informasi rinci tentang keselamatan. 
Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.
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LAYANAN RESMI
Hanya petugas layanan yang memenuhi syarat yang 
boleh memperbaiki perangkat ini.
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1. Pendahuluan

Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree (HF-6W) 
merupakan produk hands-free berteknologi nirkabel 
Bluetooth dan menggunakan prosesor sinyal digital 
(DSP).

Handsfree dapat digunakan untuk menangani panggilan 
dan mengisi daya telepon selular Nokia yang kompatibel.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum 
menggunakan handsfree. Lihat juga http://www.nokia-
asia.com/support atau situs Web di tempat Anda untuk 
mendapatkan versi terbaru buku petunjuk ini, informasi 
tambahan, download dan layanan yang berkaitan dengan 
produk Nokia.

9239331_HF6W_2_id.fm  Page 8  Thursday, April 28, 2005  9:41 AM



P e r s i a p a n

9

In
do

ne
si

an
 

2. Persiapan

Sebelum handsfree dapat digunakan, terlebih dahulu 
pasang handsfree tersebut di kendaraan, kemudian buat 
pasangan ke telepon yang kompatibel dengan 
handsfree.

■ Komponen handsfree
• Tombol daya (1)

• Tombol answer/end (2)

• Tombol pengeras suara (3)

• Tombol pengecil suara (4)

• Tombol pembuka kabel (5)

• Pengeras suara (6)

• Mikrofon (7)

• Lampu indikator (8)
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• Kabel pengisi daya (9)

■ Memasang handsfree pada kendaraan
Agar berfungsi dengan benar, handsfree harus dipasang 
ke soket pemantik api kendaraan dan daya harus dipasok 
oleh aki mobil.

Masukkan handsfree 
ke dalam soket 
pemantik api 
kendaraan, seperti 
pada Gambar A atau 
Gambar B.

Pastikan handsfree 
sudah terpasang 
dengan benar di 
tempatnya, dan tidak 
mengganggu pengoperasian normal kendaraan.
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Pelacak pembicara akan 
berfungsi secara optimal jika 
suara pembicara datang dari 
area yang ditunjukkan dengan 
sinar abu-abu dalam gambar. 
Jika kinerja perangkat tidak 
memuaskan, atur kembali perangkat tersebut.

Pada beberapa model kendaraan tertentu, soket 
pemantik api memperoleh daya dari aki mobil 
kendaraan sekalipun kunci kontak sudah dilepas. Pada 
kasus demikian, aki mobil dapat menjadi kosong jika 
handsfree terus dihidupkan atau jika handsfree 
dimatikan namun tetap terpasang ke soket pemantik api 
untuk waktu yang lama. Hubungi pabrik kendaraan 
tersebut untuk informasi lebih lanjut.
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■ Mengaktifkan dan menonaktifkan 
handsfree

Untuk mengaktifkan, tekan tombol daya. Handsfree akan 
mengeluarkan bunyi ‘bip’, kemudian lampu indikator 
hijau muncul sebentar di layar.

Untuk menonaktifkan, tekan tombol daya jika tidak ada 
panggilan yang sedang berlangsung. Handsfree akan 
mengeluarkan bunyi ‘bip’, kemudian lampu indikator 
merah muncul sebentar di layar.

■ Memasangkan handsfree dengan 
telepon

Handsfree ini dirancang khusus untuk telepon Nokia 
yang kompatibel serta mendukung teknologi nirkabel 
Bluetooth. Namun, handsfree juga dapat digunakan 
dengan perangkat Bluetooth yang kompatibel yang 
mendukung profil Bluetooth Handsfree. Lihat buku 

9239331_HF6W_2_id.fm  Page 12  Thursday, April 28, 2005  9:41 AM



P e r s i a p a n

13

In
do

ne
si

an
 

petunjuk telepon untuk informasi lebih lanjut tentang 
teknologi nirkabel Bluetooth.

Sebelum handsfree dapat digunakan, pasangkan 
terlebih dahulu dengan telepon yang kompatibel.

1. Pastikan telepon yang kompatibel sudah diaktifkan.

2. Pastikan handsfree sudah terpasang dengan benar, 
kemudian tekan tombol daya untuk 
mengaktifkannya. 

3. Atur telepon untuk mencari perangkat Bluetooth. 
Lihat buku petunjuk telepon Anda untuk 
mendapatkan instruksi. 

4. Pilih handsfree (Nokia HF-6W) dari daftar.

5. Masukkan kode akses Bluetooth 0000 untuk 
memasangkan handsfree dengan telepon. Telepon 
akan menjadi telepon standar untuk handsfree, jika 
sebelumnya handsfree belum dipasangkan dengan 
telepon lain.
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Handsfree akan berbunyi ‘bip’ singkat, dan lampu 
indikator biru yang terus menyala akan menunjukkan 
sambungan Bluetooth aktif.

6. Mulai menggunakan handsfree.

Memutuskan sambungan handsfree dari 
telepon
Jika sambungan handsfree akan diputus dari telepon 
(misalnya, untuk membuat sambungan ke perangkat 
Bluetooth lain), nonaktifkan handsfree atau putuskan 
sambungan handsfree dalam menu Bluetooth pada 
telepon.

Pasangan ke handsfree tidak perlu dihapus untuk 
mengakhiri sambungan. 
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Membuat kembali sambungan handsfree 
ke telepon 
Jika handsfree akan disambungkan kembali ke telepon 
standar atau telepon yang terakhir digunakan, pastikan 
fitur Bluetooth diaktifkan di telepon, kemudian aktifkan 
handsfree. Jika Anda membuat sambungan ulang ke 
unit handsfree pasangan, kode akses tidak akan diminta.

Atur telepon agar sambungan ke handsfree dapat 
dibuat secara otomatis jika handsfree tersebut 
diaktifkan. Untuk melakukannya pada telepon Nokia, 
ubah pengaturan perangkat pasangan dalam menu 
Bluetooth.

Jika handsfree tidak dapat secara otomatis membuat 
sambungan ulang ke telepon standar atau ke telepon 
yang terakhir digunakan, tekan terus tombol answer/
end. Handsfree akan mulai mencari telepon standar, 
diikuti oleh telepon yang terakhir digunakan. Jika tidak, 
buat sambungan dalam menu Bluetooth telepon Anda.

9239331_HF6W_2_id.fm  Page 15  Thursday, April 28, 2005  9:41 AM



P e n g g u n a a n  d a s a r

16

3. Penggunaan dasar

■ Fungsi panggilan
Untuk membuat panggilan, gunakan telepon seperti 
biasa. 

Untuk membuat panggilan ulang ke nomor yang terakhir 
dipanggil, tekan tombol answer/end dua kali.

Untuk mengaktifkan fitur panggilan suara, tekan tombol 
answer/end hingga terdengar nada panggilan suara. 
Untuk informasi lebih lanjut, lihat buku petunjuk telepon 
Anda. Fitur panggilan suara hanya tersedia pada telepon 
yang mendukung fitur tersebut.

Menjawab dan mengakhiri panggilan
Jika Anda menerima panggilan, lampu indikator hijau 
akan berkedip dan terdengar nada dering melalui 
handsfree. Jika pengaturan tanda panggilan masuk pada 
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telepon Anda dimatikan, nada dering tidak akan diputar 
melalui handsfree.

Untuk menjawab atau mengakhiri panggilan yang 
sedang aktif, tekan tombol answer/end. Panggilan juga 
dapat dijawab dan diakhiri melalui telepon.

Menjawab otomatis
Jika fungsi jawab otomatis pada telepon diaktifkan, 
maka telepon akan secara otomatis menjawab 
panggilan masuk dengan jangka waktu yang 
ditentukan, kemudian meneruskannya ke handsfree.

Menolak panggilan
Jika Anda tidak ingin menjawab panggilan, tekan 
sebentar tombol answer/end dua kali.
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Menghilangkan atau mengaktifkan suara 
pada panggilan keluar
Tekan sebentar tombol daya. Jika suara panggilan 
dihilangkan, indikator lampu merah akan menyala terus 
menerus.

Mengalihkan panggilan antara handsfree 
dengan telepon
Tekan tombol answer/end selama lebih dari 1 detik.

Panggilan banyak
Untuk membuat panggilan banyak, gunakan tombol 
telepon. 

Untuk menjawab panggilan tunggu dari handsfree, akhiri 
terlebih dahulu panggilan aktif, kemudian jawab 
panggilan kedua.
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■ Mengatur volume suara handsfree
Untuk mengatur volume suara handsfree, gunakan 
tombol volume suara pada unit handsfree atau tombol 
telepon.

■ Mengisi daya baterai telepon yang 
kompatibel

Anda dapat mengisi baterai telepon Nokia yang 
kompatibel sambil menggunakan unit handsfree. Tarik 
kabel daya dari unit handsfree, kemudian sambungkan 
ke telepon. Jika baterai sudah diisi penuh, putuskan 
sambungan telepon dari kabel pengisi daya, kemudian 
tekan tombol pembuka kabel pada unit handsfree untuk 
menarik kabel.
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■ Menggunakan handsfree dengan 
beberapa pasangan telepon

Handsfree dapat dipasangkan maksimal dengan 8 
telepon yang kompatibel, namun tidak dapat dilakukan 
secara bersamaan.

Telepon pertama yang dipasangkan dengan handsfree 
disebut telepon standar. Telepon yang terakhir 
dipasangkan dengan handsfree disebut telepon yang 
terakhir digunakan.

Jika handsfree diaktifkan, handsfree tersebut akan 
mencoba tersambung ke telepon standar dalam beberapa 
detik.

Jika handsfree tidak dapat tersambung ke telepon 
standar, handsfree tersebut akan mencoba tersambung 
ke telepon yang terakhir digunakan dalam beberapa 
detik. 
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Jika handsfree tidak dapat tersambung ke salah satu 
telepon, handsfree tersebut tetap tersedia untuk 
telepon lainnya.

Untuk menggunakan handsfree yang dipasangkan 
dengan telepon yang bukan telepon standar atau 
telepon yang terakhir digunakan, buat sambungan 
dalam menu Bluetooth telepon Anda.

■ Mengatur ulang handsfree
Anda dapat mengatur ulang handsfree untuk 
menghapus semua pengaturan, termasuk informasi 
tentang pasangan. Nonaktifkan handsfree, kemudian 
tekan terus tombol daya dan tombol pengeras volume 
suara secara bersamaan selama 10 detik. Selama 
pengaturan ulang, lampu indikator hijau dan merah 
akan berkedip bergantian. Setelah handsfree diatur 
ulang, terdengar bunyi ‘bip’ dua kali.
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■ Mengatasi masalah
Jika handsfree tidak dapat tersambung ke telepon yang 
kompatibel, lakukan hal berikut:

• Pastikan fitur Bluetooth sudah diaktifkan pada 
telepon yang kompatibel.

• Pastikan unit handsfree sudah terpasang dengan 
benar, diaktifkan, dan dipasangkan dengan telepon 
yang kompatibel. Periksa apakah daya sudah dipasok 
oleh aki mobil.

• Jika Anda menggunakan beberapa perangkat 
Bluetooth, pastikan sambungan Bluetooth 
sebelumnya sudah diakhiri dari telepon.

• Pastikan jarak handsfree dengan telepon Anda tidak 
lebih dari 10 meter dan tidak terdapat penghalang di 
antara keduanya.
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• Kapasitas jaringan dan parameter operator jaringan 
mungkin akan menurunkan kualitas suara panggilan 
telepon. Hal ini dapat terjadi, misalnya jika terjadi 
kemacetan lalu lintas yang membuat banyak orang 
di area yang sama berbicara di telepon pada saat 
yang bersamaan.
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Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya 
harus ditangani secara benar. Saran berikut akan membantu 
Anda memenuhi ketentuan jaminan.

• Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, 
kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air mungkin 
mengandung mineral yang akan membuat sirkuit elektronik 
berkarat.

• Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang 
berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas, 
komponen elektronik, mikrofon mungkin akan rusak.

• Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. 
Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai 
perangkat elektronik, dan melelehkan komponen yang 
terbuat dari plastik.

• Jangan simpan handsfree di tempat dingin. Ketika 
temperatur kembali normal, dapat terjadi pengembunan di 
dalam handsfree dan akan merusak panel sirkuit elektronik.
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• Jangan coba membuka perangkat.

• Jaga agar perangkat ini tidak terjatuh, terbentur atau 
terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat 
mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang 
halus.

• Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau 
deterjen keras untuk membersihkan handsfree.

• Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat 
komponen yang dapat dilepas, mikrofon atau pengeras 
suara dan menghambat penggunaan yang semestinya.

Jika perangkat tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawa ke 
pusat layanan resmi terdekat.
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Informasi keselamatan tambahan

■ Kendaraan
Sinyal frekuensi radio (RF) dapat mempengaruhi sistem 
elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan 
benar atau yang tidak cukup terlindung (mis. sistem pengisian 
bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip, sistem kontrol 
kecepatan elektronik dan sistem kantung udara). Untuk 
informasi lebih lanjut, tanyakan kepada pabrik pembuat atau 
perwakilannya mengenai kendaraan Anda atau perangkat 
tambahan di dalamnya.

Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat membahayakan 
dan membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat ini. 
Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua 
peralatan pada perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda 
sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan 
atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak 
dalam tempat yang sama dengan perangkat ini, komponen lain 
atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi 
kantung udara, perlu diingat bahwa kantung udara akan 
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mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk 
peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang 
portabel di sekitar kantung udara atau di tempat 
mengembangnya kantung udara. Jika peralatan nirkabel di 
dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong 
udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera 
berat.
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