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For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den 
fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST
Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du 
kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører. 

FORSTYRRELSER
Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke 
ytelsen.

KOBLE TIL ANDRE ENHETER
Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer 
detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er 
kompatible.

KVALIFISERT SERVICE
Bare kvalifisert personale kan reparere denne enheten.
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1. Innledning

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) er et håndfriprodukt som er enkelt å tilpasse, og 
som er basert på trådløs Bluetooth-teknologi og utstyrt med en DSP-prosessor 
(digital signal processor).

Du kan bruke håndfrienheten til samtaler og til å lade en kompatibel Nokia-
mobiltelefon.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker håndfrienheten. Besøk 
også http://www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde, der du 
finner siste versjon av denne brukerhåndboken, ytterligere informasjon, 
nedlastinger og tjenester relatert til Nokia-produktet ditt.
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2. Komme i gang

Før du kan begynne å bruke håndfrienheten, må du montere håndfrienheten i 
bilen og koble den med en kompatibel telefon.

■ Deler i håndfrienheten
• av/på-tast (1)

• svar-/avslutningstast (2)

• volumøkningstast (3)

• volumreduksjonstast (4)

• kabelutløsertast (5)

• høyttaler (6)

• mikrofoner (7)

• indikatorlamper (8)

• laderkabel (9)

■ Montere håndfrienheten i bilen
For at håndfrienheten skal fungere på riktig måte, må den kobles til 
sigarettenneren i en bil, og den må få strøm fra bilbatteriet.
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Monter håndfrienheten i sigarettenneren i 
bilen som vist i figur A eller figur B.

Kontroller at håndfrienheten sitter ordentlig 
fast, og at den ikke er i veien for den vanlige 
bruken av bilen.

Stemmesporing fungerer best når lyden 
kommer fra området som er angitt med lysegrått i 
figuren. Hvis funksjonen ikke fungerer tilfredsstillende, 
justerer du plasseringen av enheten.

I noen bilmodeller får sigarettenneren strøm fra 
bilbatteriet selv når tenningsnøkkelen ikke står i. I slike 
tilfeller kan bilbatteriet bli utladet hvis håndfrienheten står på, eller hvis 
håndfrienheten er slått av, men koblet til sigarettenneren i lang tid. Kontakt 
bilprodusenten hvis du vil ha mer informasjon.

■ Slå håndfrienheten av og på
Trykk av/på-tasten for å slå på enheten. Håndfrienheten piper, og den grønne 
indikatorlampen lyser en kort stund.

Trykk av/på-tasten når det ikke er noen aktive samtaler, for å slå av enheten. 
Håndfrienheten piper, og den røde indikatorlampen lyser en kort stund.
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■ Koble håndfrienheten med en telefon
Håndfrienheten er laget spesielt for kompatible Nokia-telefoner som støtter 
trådløs Bluetooth-teknologi. Du kan imidlertid bruke håndfrienheten med alle 
kompatible Bluetooth-enheter som støtter Bluetooth-håndfriprofilen. Se 
brukerhåndboken for telefonen hvis du vil ha mer informasjon om trådløs 
Bluetooth-teknologi.

Før du kan bruke håndfrienheten, må du koble den med en kompatibel telefon.

1. Kontroller at den kompatible telefonen er slått på.

2. Kontroller at håndfrienheten er riktig montert, og trykk av/på-tasten for å slå 
den på. 

3. Angi at telefonen skal søke etter Bluetooth-enheter. Du finner instruksjoner i 
brukerhåndboken for telefonen. 

4. Velg håndfrienheten (Nokia HF-6W) fra listen.

5. Tast Bluetooth-koden 0000 for å koble håndfrienheten med telefonen. 
Telefonen blir standardtelefon for håndfrienheten hvis håndfrienheten ikke er 
blitt koblet med en annen telefon tidligere.

Håndfrienheten piper en kort stund, og en indikatorlampe som lyser 
kontinuerlig blått, angir at Bluetooth-tilkoblingen er aktiv.

6. Håndfrienheten er klar til bruk.
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Koble håndfrienheten fra telefonen
Hvis du vil koble håndfrienheten fra telefonen (for eksempel for å koble telefonen 
til en annen Bluetooth-enhet), slår du av håndfrienheten eller kobler den fra via 
Bluetooth-menyen på telefonen.

Du trenger ikke å slette koblingen med håndfrienheten for å koble den fra. 

Koble håndfrienheten til telefonen på nytt
Hvis du vil koble håndfrienheten til standardtelefonen eller den sist brukte 
telefonen på nytt, må du kontrollere at Bluetooth-funksjonen er aktivert i 
telefonen, og slå på håndfrienheten. Når du kobler til en koblet håndfrienhet på 
nytt, blir du ikke bedt om å taste koden.

Du kan angi at telefonen skal kobles til håndfrienheten automatisk når 
håndfrienheten er slått på. I Nokia-telefoner kan du gjøre dette ved å endre 
innstillingene for koblede enheter på Bluetooth-menyen.

Hvis håndfrienheten ikke automatisk oppretter en ny tilkobling til 
standardtelefonen eller den sist brukte telefonen, holder du nede svar-/
avslutningstasten. Håndfrienheten begynner å søke etter standardtelefonen og 
deretter den sist brukte telefonen. Hvis ikke må du opprette tilkoblingen på 
telefonens Bluetooth-meny.
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3. Grunnleggende bruk

■ Ringefunksjoner
Når du skal ringe, bruker du telefonen på vanlig måte. 

Når du skal ringe det siste nummeret på nytt, trykker du svar-/avslutningstasten 
to ganger.

Når du skal aktivere taleoppringing, trykker du svar-/avslutningstasten til du hører 
en taleoppringingstone. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese 
brukerhåndboken for telefonen. Taleoppringing er bare tilgjengelig med telefoner 
som støtter denne funksjonen.

Svare på et anrop og avslutte en samtale
Når du mottar et anrop, blinker den grønne indikatorlampen, og du hører en 
ringetone gjennom håndfrienheten. Hvis innstillingen for varsling om 
innkommende anrop i telefonen er slått av, spilles ikke ringetonen av gjennom 
håndfrienheten.

Når du skal svare på et anrop eller avslutte den aktive samtalen, trykker du svar-/
avslutningstasten. Du kan også svare på et anrop eller avslutte samtalen ved hjelp 
av telefonen.
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Automatisk svar
Hvis funksjonen for automatisk svar er aktivert på telefonen, svarer telefonen 
automatisk på det innkommende anropet etter en angitt tidsperiode og 
videresender det til håndfrienheten.

Avvise et anrop
Hvis du ikke vil svare på et anrop, trykker du kort på svar-/avslutningstasten to 
ganger.

Slå lyden av eller på under en aktiv samtale
Trykk kort på av/på-tasten. Når lyden er slått av under en samtale, lyser den røde 
indikatorlampen kontinuerlig.

Veksle mellom håndfrienheten og telefonen under en samtale
Trykk svar-/avslutningstasten i mer enn ett sekund.

Flere samtaler
Hvis du vil starte flere samtaler, bruker du tastaturet på telefonen. 

Når du skal svare på et ventende anrop fra håndfrienheten, må du først avslutte 
den aktive samtalen og deretter svare på det andre anropet.
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■ Justere volumet på håndfrienheten
Når du skal justere volumet på håndfrienheten, bruker du volumtastene på 
håndfrienheten eller tastaturet på telefonen.

■ Lade et kompatibelt telefonbatteri
Du kan lade batteriene til kompatible Nokia-telefoner mens du bruker 
håndfrienheten. Trekk laderkabelen ut fra håndfrienheten, og koble den til 
telefonen. Når batteriet er fullt ladet, kobler du telefonen fra laderkabelen og 
trykker kabelutløsertasten på håndfrienheten for å trekke inn kabelen.

■ Bruke håndfrienheten med flere koblede telefoner
Du kan koble håndfrienheten med opptil åtte kompatible telefoner, men du kan 
bare koble til én telefon om gangen.

Den første telefonen som ble koblet med håndfrienheten, kalles 
standardtelefonen. Telefonen som sist ble brukt med håndfrienheten, kalles den 
sist brukte telefonen.

Når håndfrienheten er slått på, prøver den å koble til standardtelefonen i løpet av 
noen få sekunder.

Hvis håndfrienheten ikke kan koble til standardtelefonen, prøver den å koble til 
den sist brukte telefonen i løpet av noen få sekunder. 

Hvis håndfrienheten ikke kan koble til noen av telefonene, forblir den i søkbar 
modus for andre telefoner.
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Hvis du skal bruke håndfrienheten med en koblet telefon som ikke er 
standardtelefonen eller den sist brukte telefonen, må du opprette tilkoblingen på 
telefonens Bluetooth-meny.

■ Tilbakestille håndfrienheten
Du kan tilbakestille håndfrienheten for å slette alle innstillinger, inkludert 
koblingsinformasjonen. Slå av håndfrienheten, og trykk og hold nede av/på-tasten 
og volumøkningstasten samtidig i ti sekunder. Indikatorlampene blinker vekselvis 
grønt og rødt mens enheten tilbakestilles. Når håndfrienheten er tilbakestilt, piper 
det to ganger.

■ Feilsøking
Hvis du ikke kan koble håndfrienheten til den kompatible telefonen, gjør du 
følgende:

• Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert i den kompatible telefonen.

• Kontroller at håndfrienheten er riktig montert, slått på og koblet med den 
kompatible telefonen. Kontroller også at den får strøm fra bilbatteriet.

• Hvis du bruker flere Bluetooth-enheter, må du kontrollere at du avsluttet den 
forrige Bluetooth-tilkoblingen fra telefonen.

• Kontroller at håndfrienheten ikke er mer enn 10 meter fra telefonen, og at det 
ikke er noen hindringer eller elektroniske enheter mellom dem.
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• Nettverkskapasiteten og rammene til nettverksleverandøren kan påvirke 
lydkvaliteten på telefonsamtaler. Dette kan for eksempel skje i trafikkorker, der 
mange mennesker i samme område snakker i telefonen samtidig.
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Stell og vedlikehold

Håndfrienheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med 
forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder 
mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene, 
elektroniske komponentene og mikrofonene kan bli ødelagt.

• Oppbevar ikke enheten i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på 
elektronisk utstyr og deformere eller smelte plastdeler.

• Oppbevar ikke enheten i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, 
kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.

• Forsøk ikke å åpne enheten.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige 
kretskort og finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene, mikrofonene eller høyttaleren 
og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Hvis enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested 
for å få utført service.
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Ytterligere sikkerhetsinformasjon

■ Kjøretøy
RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke 
tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnsprøytning, elektroniske 
blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og 
kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller 
forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som 
gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig 
montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive 
stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når 
det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses 
opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, 
i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst 
utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.
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