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Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen ervan is mogelijk gevaarlijk of on
Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

DE VEILIGHEID OP DE WEG IS HET ALLERBELANGRIJKSTE
Houd u aan alle plaatselijke wetten. Houd uw handen altijd vrij om het voer
besturen als u aan het rijden bent. Uw eerste zorg tijdens het rijden is de ve
op de weg. 

STORING
Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storingen. Storingen kun
werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN
Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de 
handleiding bij het apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstr
Sluit geen incompatibele producten aan.

DESKUNDIG ONDERHOUD
Dit apparaat mag uitsluitend door deskundigen worden gerepareerd.
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1. Inleiding
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De Nokia Bluetooth Plug-in Car Handsfree (HF-6W) is een gemakkelijk te pla
handsfree, die is gebaseerd op draadloze Bluetooth-technologie en beschik
DSP (Digital Signal Processor).

Met de handsfree kunt u gesprekken afhandelen en een compatibele mobie
telefoon van Nokia opladen.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de handsfree 
gebruikt. Zie ook http://www.nokia.com/support of de lokale website van N
voor de nieuwste versie van deze handleiding, meer informatie, downloads 
diensten met betrekking tot het Nokia-product.
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U dient de handsfree voor gebruik in de auto te installeren, en een compatib
telefoon aan de handsfree te koppelen.

■ Onderdelen van de handsfree
• Aan-uittoets (1)

• Toets voor beantwoorden/beëindigen (2)

• Toets voor volume omhoog (3)

• Toets voor volume omlaag (4)

• Toets voor kabelvrijgave (5)

• Luidspreker (6)

• Microfoons (7)

• Indicatorlampjes (8)

• Kabel van de lader (9)

■ De handsfree in de auto installeren
Voor een goede werking dient de handsfree op de sigarettenaanstekeraansl
van een auto te worden aangesloten, zodat de stroom van de accu kan word
gebruikt.
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zoals aangegeven in afbeelding A of afbeelding 
B.

Zorg ervoor dat de handsfree op de juiste wijze 
is vergrendeld en de normale bediening van de 
auto niet hindert.

Spraak wordt het best ontvangen als het geluid 
uit het gebied komt dat in lichtgrijs in de afbeelding is 
aangegeven. Draai de handsfree enigszins als het 
resultaat tegenvalt.

In bepaalde auto's wordt de 
sigarettenaanstekeraansluiting ook van stroom voorzien 
als er zich geen autosleutel in het contact bevindt. In dergelijke auto's kan d
van de auto leeg raken als u de handsfree aan laat staan, of als de handsfree
maar wel gedurende lange tijd op de sigarettenaanstekeraansluiting is 
aangesloten. Neem contact op met de autofabrikant voor meer informatie.
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■ De handsfree in- en uitschakelen
Druk op de aan-uittoets als u de handsfree wilt inschakelen. De handsfree geeft 
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een piepsignaal en het rode indicatorlampje licht kort op.

Als er geen gesprek actief is, kunt u de handsfree uitschakelen door opnieuw
aan-uittoets te drukken. De handsfree geeft een piepsignaal en het rode 
indicatorlampje licht kort op.

■ De handsfree aan de telefoon koppelen
De handsfree is speciaal ontworpen voor compatibele telefoons van Nokia d
ondersteuning bieden voor draadloze Bluetooth-technologie. De handsfree 
met elk compatibel Bluetooth-apparaat worden gebruikt dat ondersteuning
voor het Bluetooth-profiel voor handfree communicatie. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie over draadloze
Bluetooth-technologie.

Voordat u de handsfree kunt gebruiken, dient u dit apparaat te koppelen aa
compatibele telefoon.

1. Controleer of de compatibele telefoon is ingeschakeld.

2. Zorg ervoor dat de handsfree op de juiste wijze is geïnstalleerd en druk o
aan-uittoets om de handsfree in te schakelen. 

3. Laat de telefoon naar Bluetooth-apparaten zoeken. Raadpleeg hiertoe d
gebruikershandleiding van uw telefoon. 

4. Selecteer de handsfree (Nokia HF-6W) in de lijst.
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5. Voer het Bluetooth-wachtwoord 0000 in om de handsfree aan de telefoon te 
koppelen. De telefoon wordt de standaardtelefoon voor de handsfree als de 
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handsfree nog niet eerder aan een andere telefoon is gekoppeld.

De handsfree geeft een kort piepsignaal en het blauwe indicatorlampje b
continu om aan te geven dat er een actieve Bluetooth-verbinding is.

6. U kunt de handsfree nu gebruiken.

De verbinding van de handsfree met de telefoon verbreken
Als u de verbinding van de handsfree met de telefoon wilt verbreken (bijvoo
als u de telefoon met een ander Bluetooth-apparaat wilt verbinden), dient u
handsfree uit te schakelen, of de verbinding van de handsfree in het Bluetoo
menu van de telefoon te verbreken.

U hoeft de koppeling tussen de telefoon en de handsfree niet te verwijderen
de handsfree wilt loskoppelen. 

De handsfree opnieuw met de telefoon verbinden
Als u de handsfree opnieuw met de standaardtelefoon of de laatst gebruikte
telefoon wilt verbinden, dient u ervoor te zorgen dat Bluetooth op de telefo
geactiveerd en de handsfree is ingeschakeld. Als u een gekoppelde handsfre
opnieuw verbindt, wordt niet naar de toegangscode gevraagd.

U kunt uw telefoon zodanig instellen dat deze automatisch verbinding met 
handsfree maakt wanneer de handsfree is ingeschakeld. Op een Nokia-telef
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doet u dit door in het Bluetooth-menu de instellingen voor gekoppelde apparaten 
te wijzigen.
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Als de handsfree niet automatisch opnieuw wordt verbonden met de 
standaardtelefoon of laatst gebruikte telefoon, dient u op de toets voor 
beantwoorden/beëindigen te drukken en deze ingedrukt te houden. De hand
zoekt dan eerst naar de standaardtelefoon, en vervolgens naar de laatst geb
telefoon. Breng anders de verbinding tot stand in het Bluetooth-menu van u
telefoon.
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3. Normaal gebruik
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■ Gespreksfuncties
Voor het maken van gesprekken dient u uw telefoon op de normale wijze te
gebruiken. 

Als u het laatst gekozen nummer opnieuw wilt kiezen, dient u tweemaal op
toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.

Als u spraakgestuurde nummers wilt kiezen, dient u de toets voor beantwoo
beëindigen in te drukken tot u de toon voor spraakgestuurde nummerkeuze
Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de telefoon. 
Spraakgestuurde nummerkeuze is alleen beschikbaar op telefoons die 
ondersteuning bieden voor deze functie.

Een gesprek beantwoorden en beëindigen
Wanneer er een gesprek binnenkomt, gaat het groene indicatorlampje knipp
en laat de handsfree een beltoon horen. Als de instelling voor waarschuwing
binnenkomende gesprekken op uw telefoon is uitgeschakeld, laat de handsf
geen beltoon horen.

Druk op de toets voor beantwoorden/beëindigen als u een binnenkomend ge
wilt beantwoorden of een actief gesprek wilt beëindigen. U kunt een gespre
beantwoorden of beëindigen via de telefoon.
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Automatisch antwoorden
Als de functie voor automatische beantwoording op de telefoon is ingeschakeld, 
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beantwoordt de telefoon het binnenkomende gesprek na een vooraf bepaal
automatisch, en wordt het gesprek doorgeschakeld naar de handsfree.

Een gesprek weigeren
Als u een binnenkomend gesprek niet wilt beantwoorden, dient u de toets v
beantwoorden/beëindigen tweemaal kort in te drukken.

Het geluid van een actief gesprek aan- of uitzetten
Druk kort op de aan-uittoets. Nadat het geluid van een gesprek is uitgezet, b
het rode indicatorlampje continu.

Schakelen tussen de handsfree en de telefoon tijdens een 
gesprek
Druk gedurende minimaal 1 seconde op de toets voor beantwoorden/beëind

Meerdere gesprekken
Via het cijferblok op de telefoon kunt u meerdere gesprekken voeren. 

Als u een wachtend gesprek via de handsfree wilt beantwoorden, dient u ee
actieve gesprek te beëindigen en daarna het tweede gesprek te beantwoord
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■ Het volume van de handsfree aanpassen
Het volume van de handsfree kan worden aangepast met de volumetoetsen op de 
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handsfree en via het toetsenblok van uw telefoon.

■ Een compatibele telefoonbatterij opladen
Tijdens het gebruik van de handsfree is het mogelijk de batterij van een 
compatibele telefoon van Nokia op te laden. Haal de kabel van de lader uit d
handsfree en sluit de kabel aan op de telefoon. Zodra de batterij volledig is 
opgeladen, dient u de kabel van de lader uit de telefoon te verwijderen en de
voor kabelvrijgave op de handsfree in te drukken om de kabel in te trekken.

■ De handsfree gebruiken met meerdere gekoppelde 
telefoons

De handsfree kan aan maximaal acht compatibele telefoons worden gekopp
maar kan slechts met een telefoon tegelijk in verbinding staan.

De telefoon die als eerste aan de handsfree werd gekoppeld, is de 
standaardtelefoon. De telefoon die het laatst met de handsfree werd gebrui
wordt de laatst gebruikte telefoon genoemd.

Wanneer de handsfree wordt ingeschakeld, probeert deze binnen enkele sec
verbinding met de standaardtelefoon te maken.

Als de handsfree geen verbinding met de standaardtelefoon kan maken, pro
de handsfree binnen enkele seconden verbinding te maken met de laatst geb
telefoon. 
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Als de handsfree met geen van beide telefoons verbinding kan maken, stelt deze 
zich beschikbaar om door andere telefoons te worden ontdekt.
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Als u de handsfree wilt gebruiken met een gekoppelde telefoon die niet de 
standaardtelefoon en niet de laatst gebruikte telefoon is, dient u de verbind
het Bluetooth-menu van de telefoon tot stand te brengen.

■ De oorspronkelijke instellingen van de handsfree 
herstellen

Het is mogelijk alle instellingen van de handsfree, waaronder informatie ove
gekoppelde apparaten, te wissen en de oorspronkelijke instellingen te herst
Schakel de handsfree uit. Druk vervolgens gedurende 10 seconden tegelijke
op de aan-uittoets en de toets voor volume omhoog. Tijdens het opnieuw 
instellen, knipperen de controlelampjes afwisselend groen en rood. De hand
geeft twee piepsignalen nadat de oorspronkelijke instellingen zijn hersteld.

■ Problemen oplossen
Ga als volgt te werk als u de handsfree niet op de compatibele telefoon kun
aansluiten:

• Controleer of de Bluetooth-functie van de compatibele telefoon is geact

• Controleer of de handsfree is ingeschakeld en aan de compatibele telefo
gekoppeld. Controleer ook of de accu stroom levert.

• Als u met meerdere Bluetooth-apparaten werkt, zorg er dan voor dat u d
vorige Bluetooth-verbinding van de telefoon heeft beëindigd.
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• Controleer of de handsfree zich binnen tien meter van de telefoon bevindt en 
of er geen hindernissen of elektronische apparaten tussen de twee apparaten 
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staan.

• De capaciteit van het telefoonnetwerk en andere netwerkfactoren kunne
kwaliteit van telefoongesprekken in negatieve zin beïnvloeden. Dit kan z
onder andere voordoen in een file, wanneer veel mensen in een klein geb
tegelijk de telefoon gebruiken.
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Verzorging en onderhoud
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Het apparaat is een geavanceerd product dat met zorg is ontworpen en vervaardigd. 
zorgvuldig mee om. Mede aan de hand van de tips hieronder kunt u ervoor zorgen da
aanspraak op garantie geen gevaar loopt:

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die
corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende 
onderdelen, elektronische onderdelen en microfoons kunnen beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunne
levensduur van elektronische apparaten verkorten en bepaalde kunststoffen doen
vervormen of smelten.

• Bewaar de handsfree niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat w
normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoo
elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

• Probeer het apparaat niet open te maken.

• Laat het apparaat niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ru
behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek besch

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de
handsfree schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende delen doen vastlopen, microfoons en
luidsprekers doen verstoppen, en een juiste werking verhinderen.

Mocht het apparaat niet juist werken, ga er dan mee naar het dichtstbijzijnde, erkend
servicepunt.
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■ Voertuigen
Radiofrequentiesignalen hebben mogelijk gevolgen voor onjuist geïnstalleerde of onv
afgeschermde elektronische systemen in motorvoertuigen,  zoals elektronische 
brandstofinjectiesystemen, elektronische ABS-systemen (antilock braking systems), 
elektronische snelheidsbeheersystemen en airbagsystemen. Raadpleeg de autofabrik
voor meer informatie of raadpleeg diens vertegenwoordiger als er apparatuur aan he
voertuig is toegevoegd.

Een gebrekkige installatie of service kan gevaarlijk zijn en kan enige garantie die op h
apparaat van toepassing is, doen vervallen. Controleer regelmatig of alle draadloze 
apparatuur in uw voertuig goed is bevestigd en juist werkt. Bewaar of vervoer geen 
brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het ap
onderdelen ervan of uitbreidingen ervan. Voor voertuigen met airbags: denk eraan da
airbags met grote kracht worden opgeblazen. Plaats geen objecten, waaronder 
geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag of in 
ruimte waaruit de airbag zich opblaast. Als draadloze apparatuur onjuist in het voert
geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben


	Inhoud
	Voor uw veiligheid
	1. Inleiding
	2. Aan de slag
	Onderdelen van de handsfree
	De handsfree in de auto installeren
	De handsfree in- en uitschakelen
	De handsfree aan de telefoon koppelen
	De verbinding van de handsfree met de telefoon verbreken
	De handsfree opnieuw met de telefoon verbinden


	3. Normaal gebruik
	Gespreksfuncties
	Een gesprek beantwoorden en beëindigen
	Automatisch antwoorden
	Een gesprek weigeren
	Het geluid van een actief gesprek aan- of uitzetten
	Schakelen tussen de handsfree en de telefoon tijdens een gesprek
	Meerdere gesprekken

	Het volume van de handsfree aanpassen
	Een compatibele telefoonbatterij opladen
	De handsfree gebruiken met meerdere gekoppelde telefoons
	De oorspronkelijke instellingen van de handsfree herstellen
	Problemen oplossen

	Verzorging en onderhoud
	Aanvullende veiligheidsinformatie



