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Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela 
användarhandboken för mer information.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND
Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna 
fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand. 

STÖRNINGAR
Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER
Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i 
dess användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.

KVALIFICERAD SERVICE
Reparation av enheten får endast utföras av kvalificerad personal.
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1. Inledning

Nokia Trådlös Plug-in Handsfree för bil (HF-6W) är en lättmonterad handsfree-
produkt som är baserad på trådlös Bluetooth-teknik och som drivs med en digital 
signalprocessor (DSP).

Du kan använda HF-enheten för samtalshantering och till att ladda en kompatibel 
Nokia-mobiltelefon.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda HF-enheten. 
På http://www.nokia.com/support eller på din lokala Nokia-webbplats finns den 
senaste versionen av handboken, mer information, hämtningsbara filer och 
tjänster för Nokia-produkten.
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2. Komma igång

Innan du kan börja använda HF-enheten måste du installera den i bilden och 
koppla ihop en kompatibel telefon med HF-enheten.

■ HF-enhetens delar
• Strömbrytare (1)

• Svara/avsluta (2)

• Öka volymen (3)

• Sänka volymen (4)

• Kabelspärr (5)

• Högtalare (6)

• Mikrofoner (7)

• Indikatorlampor (8)

• Laddningskabel (9)

■ Installera HF-enheten i bilen
Om HF-enheten ska fungera på rätt sätt måste den vara ansluten till 
cigarettändaruttaget i en bil, och strömmen ska komma från bilbatteriet.
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Sätt in HF-enheten i cigarettändaruttaget i 
bilen så som visas i figur A och figur B.

Se till att HF-enheten sitter ordentligt på plats 
och inte stör bilens övriga funktioner.

Röstupptagningen fungerar bäst om rösten 
kommer från det område som är markerat med ljusgrått i 
figuren. Om du inte är nöjd med ljudet kan du rikta om 
enheten.

I vissa bilmodeller får cigarettändaruttaget ström från 
bilbatteriet även om inte tändningsnyckeln sitter i. I 
sådana fall kan bilbatteriet laddas ur om HF-enheten 
lämnas påslagen eller om den är avslagen men lämnas kvar i cigarettändaruttaget 
en längre tid. Kontakta fordonstillverkaren om du vill ha mer information.

■ Slå på och av HF-enheten
Slå på HF-enheten genom att trycka på strömbrytaren. HF-enheten piper och den 
gröna indikatorlampan lyser en kort stund.

Slå av HF-enheten genom att trycka på strömbrytaren när inget samtal pågår. HF-
enheten piper och den röda indikatorlampan lyser en kort stund.
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■ Koppla ihop HF-enheten med en telefon
HF-enheten är särskilt avsedd för kompatibla Nokia-telefoner som har funktioner 
för trådlös Bluetooth-teknik. Men du kan använda HF-enheten med alla 
kompatibla Bluetooth-enheter som har funktioner för Bluetooth Handsfree-
profilen. I användarhandboken till telefonen finns mer information om trådlös 
Bluetooth-teknik.

Innan du kan använda HF-enheten måste du koppla ihop den med en kompatibel 
telefon.

1. Kontrollera att den kompatibla telefonen är påslagen.

2. Kontrollera att HF-enheten har installerats på rätt sätt och slå på den genom 
att trycka på strömbrytaren. 

3. Aktivera telefonen för sökning efter Bluetooth-enheter. Anvisningar finns i 
telefonens användarhandbok. 

4. Välj HF-enheten (Nokia HF-6W) i listan.

5. Koppla ihop HF-enheten med telefonen genom att ange Bluetooth-lösenordet 
0000. Telefonen blir standardtelefon för HF-enheten, förutsatt att HF-enheten 
inte tidigare har varit ihopkopplad med någon annan telefon.

HF-enheten piper en kort stund och en blå indikator med fast sken visar att 
Bluetooth-anslutningen är aktiv.

6. Nu kan du börja använda HF-enheten.
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Koppla bort HF-enheten från telefonen
Om du vill koppla bort HF-enheten från telefonen (t.ex. om du vill ansluta 
telefonen till någon annan Bluetooth-enhet) slår du av HF-enheten eller kopplar 
bort HF-enheten på telefonens Bluetooth-meny.

Observera att du inte behöver ta bort ihopkopplingen med HF-enheten för att 
koppla ur den. 

Återansluta HF-enheten till telefonen
Om du vill återansluta HF-enheten till standardtelefonen eller den senast använda 
telefonen kontrollerar du att Bluetooth-funktionen är aktiverad i telefonen och 
slår sedan på HF-enheten. När du återansluter en ihopkopplad HF-enhet behöver 
du inte ange någon kod.

Du kan ange att telefonen ska kopplas ihop med HF-enheten automatiskt när HF-
enheten slås på. För Nokia-telefoner gör du det genom att ändra inställningarna 
för ihopkopplade enheter på Bluetooth-menyn.

Håll ned knappen svara/avsluta om HF-enheten inte återansluter automatiskt till 
standardtelefonen eller senast använda telefon. HF-enheten börjar söka efter 
standardtelefonen och sedan efter den senast använda telefonen. Annars gör du 
anslutningen på telefonens Bluetooth-meny.
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3. Grundläggande användning

■ Samtalsfunktioner
När du ska ringa ett samtal använder du telefonen precis som vanligt. 

Om du vill ringa upp senast uppringda nummer igen trycker du två gånger på 
knappen svara/avsluta.

Om du vill aktivera röstuppringning trycker du på knappen svara/avsluta tills det 
hörs en röstuppringningston. Mer information finns i användarhandboken för 
telefonen. Röstuppringning är endast tillgänglig med telefoner som har den 
funktionen.

Besvara och avsluta samtal
När du tar emot ett samtal blinkar den gröna indikatorn och du hör en ringsignal i 
HF-enheten. Om inställningen för avisering om inkommande samtal är 
avaktiverad i telefonen hörs ingen ringsignal genom HF-enheten.

När du ska svara på ett samtal eller avsluta ett samtal trycker du på knappen 
svara/avsluta. Du kan också svara på samtal eller avsluta samtal med telefonen.

Svara utan knapptryck
Om den automatiska svarsfunktionen är aktiverad i telefonen besvaras det 
inkommande samtalet automatiskt efter en bestämd tid och vidarebefordras till 
HF-enheten.
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Avvisa ett samtal
Om du inte vill besvara ett samtal trycker du snabbt två gånger på knappen svara/
avsluta.

Slå av och på ljud för ett pågående samtal
Tryck en kort stund på strömbrytaren. När ljudet är avaktiverat för samtalet lyser 
den röda indikatorn med fast sken.

Flytta ett samtal mellan HF-enheten och telefonen
Tryck på knappen svara/avsluta i mer än en sekund.

Flera samtal
Om du vill ha flera samtal igång använder du telefonens knappsats. 

Om du vill besvara ett väntande samtal i HF-enheten avslutar du först den aktiva 
samtalet och besvarar sedan det andra samtalet.

■ Justera HF-volymen
Du kan justera HF-volymen med volymknapparna på HF-enheten eller med 
knappsatsen på telefonen.
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■ Ladda ett kompatibelt telefonbatteri
Du kan ladda batterierna till kompatibla Nokia-telefoner medan du använder HF-
enheten. Dra ut laddningskabeln från HF-enheten och anslut den till telefonen. 
När batteriet är fulladdat kopplar du bort telefonen från laddningskabeln och 
trycker på knappen för kabelspärr på HF-enheten så att kabeln lossnar.

■ Använda HF-enheten med flera ihopkopplade telefoner
Du kan koppla ihop HF-enheten med upp till åtta kompatibla telefoner, men du 
kan endast ansluta den till en telefon i taget.

Den telefon som först kopplas ihop med HF-enheten kallas för "standardtelefon". 
Den telefon som senast kopplades ihop med HF-enheten kallas för "senast 
använda telefon".

När HF-enheten är påslagen försöker den ansluta till standardtelefonen inom 
några sekunder.

Om HF-enheten inte kan ansluta till standardtelefonen försöker den ansluta till 
senast använda telefon inom några sekunder. 

Om HF-enheten inte kan ansluta till någon av telefonerna kommer den att vara 
synlig för andra telefoner.

Om du vill använda HF-enheten med en ihopkopplad telefon som inte är 
standardtelefon eller senast använda telefon anger du ihopkopplingen på 
telefonens Bluetooth-meny.
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■ Återställa HF-enheten
Du kan återställa HF-enheten genom att rensa alla inställningar, även 
ihopkopplingsinformation. Stäng av HF-enheten. Tryck sendan ned och håll kvar 
ström- brytaren och Öka volymen-knappen samtidigt under 10 sekunder. Under 
återställningen blinkar de röda och gröna indikatorlamporna växelvis. När HF-
enheten är återställd piper den två gånger.

■ Felsökning
Om du inte kan ansluta HF-enheten till den kompatibla telefonen gör du följande:

• Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på den kompatibla 
telefonen.

• Kontrollera att HF-enheten är påslagen och ihopkopplad med den kompatibla 
telefonen. Kontrollera också att det kommer ström från bilbatteriet.

• Om du använder flera Bluetooth-enheter kontrollerar du att du har avslutat 
den tidigare Bluetooth-anslutningen från telefonen.

• Kontrollera att HF-enheten är högst tio meter från telefonen och att det inte 
finns några hinder eller elektroniska enheter mellan dem.

• Ljudkvaliteten i telefonsamtal kan påverkas av nätverkskapaciteten och 
nätverksoperatörens parametrar. Det kan till exempel inträffa i 
trafikstockningar, när det pågår många samtal samtidigt inom ett litet område.
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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.

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

• Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för 
elektroniska enheter och ändra formen på vissa plaster genom smälning.

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

• Försök inte öppna enheten.

• 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 HF-enheten.

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

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

■ Fordon
Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk 
bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) 
som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, 
kontakta tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell 
tilläggsutrustning.

En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som 
eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös 
utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte 
brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess 
tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med 
avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i 
området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad 
radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.
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