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Pentru siguranþa Dvs.

Citiþi aceste instrucþiuni simple. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau 
ilegalã. Pentru informaþii suplimentare, citiþi în întregime ghidul de utilizare.

SIGURANÞA CIRCULAÞIEI - ÎNAINTE DE TOATE
Respectaþi toate legile locale. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în timp ce 
conduceþi un autovehicul. Prima grijã a Dvs. în timp ce conduceþi un autovehicul 
trebuie sã fie siguranþa circulaþiei. 

INTERFERENÞE
Toate aparatele mobile pot intra în interferenþã, ceea ce le-ar putea afecta 
performanþele.

CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE
Când conectaþi la orice alt echipament, citiþi manualul de utilizare al acestuia 
pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. Nu conectaþi între ele produse 
incompatibile.

SERVICE CALIFICAT
Repararea acestui produs este permisã numai personalului calificat.
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1. Introducere

Set auto conectabil Nokia (HF-6W) fãrã comenzi manuale este un produs uºor de 
utilizat, care se bazeazã pe tehnologia de comunicaþii fãrã fir Bluetooth ºi este 
dotat cu un procesor de semnal digital (DSP).

Puteþi utiliza setul auto pentru a trata apeluri ºi pentru a încãrca un telefon mobil 
Nokia compatibil.

Înainte de a utiliza setul auto, citiþi cu atenþie acest ghid de utilizare. Pentru cea 
mai recentã versiune a acestui ghid, pentru informaþii suplimentare, descãrcãri de 
software ºi servicii privind produsul Dvs. Nokia, accesaþi http://www.nokia.com/
support sau site-ul Web Nokia local.
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2. Primii paºi

Înainte de a utiliza setul auto, trebuie sã îl instalaþi în autovehicul ºi sã îi asociaþi 
un telefon compatibil.

■ Componentele setului auto
• Buton pornit/oprit (1)

• Buton preluare/
închidere (2)

• Buton creºtere volum (3)

• Buton scãdere volum (4)

• Buton deblocare cablu (5)

• Difuzor (6)

• Microfoane (7)

• Indicatoare luminoase (8)

• Cablu de încãrcare (9)

■ Instalarea setului auto în autovehicul
Pentru a funcþiona corespunzãtor, setul auto trebuie conectat la bricheta auto, iar 
alimentarea trebuie asiguratã de la acumulatorul autovehiculului.
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Introduceþi setul auto în conectorul pentru 
bricheta auto, dupã cum este arãtat în Figura A 
sau Figura B.

Asiguraþi-vã cã setul auto este bine fixat ºi cã 
nu împiedicã operarea normalã a 
autovehiculului.

Captarea vocii funcþioneazã optim atunci când 
sunetul provine din zona indicatã cu gri deschis în figurã. 
Dacã performanþele sunt nesatisfãcãtoare, repoziþionaþi 
dispozitivul.

La unele modele de autovehicule, bricheta auto este 
alimentatã de acumulatorul autovehiculului chiar ºi 
atunci când cheia nu este în contact. În aceste cazuri, acumulatorul 
autovehiculului se poate descãrca dacã setul auto este lãsat pornit. Acumulatorul 
se poate descãrca ºi dacã setul auto este oprit, dar este conectat la bricheta auto 
un timp îndelungat. Pentru informaþii suplimentare, contactaþi producãtorul 
vehiculului.

■ Pornirea sau oprirea setului auto
Pentru pornire, apãsaþi butonul pornit/oprit. Setul auto va emite un bip ºi 
indicatorul luminos de culoare verde va lumina scurt.
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Pentru oprire, apãsaþi butonul pornit/oprit dacã nu existã nici un apel în 
desfãºurare. Setul auto va emite un bip ºi indicatorul luminos de culoare roºie va 
lumina scurt.

■ Asocierea setului auto cu un telefon
Setul auto este special proiectat pentru telefoane Nokia compatibile care acceptã 
tehnologia de comunicaþii fãrã fir Bluetooth. Cu toate acestea, puteþi utiliza setul 
auto cu orice dispozitiv Bluetooth compatibil care acceptã profilul Bluetooth 
Handsfree. Pentru informaþii suplimentare despre tehnologia de comunicaþii fãrã 
fir Bluetooth, consultaþi ghidul de utilizare al telefonului Dvs.

Înainte de a utiliza setul auto, trebuie sã îl asociaþi cu un telefon compatibil.

1. Asiguraþi-vã cã telefonul compatibil este pornit.

2. Asiguraþi-vã cã setul auto este instalat corespunzãtor ºi apãsaþi butonul 
pornit/oprit pentru a-l porni. 

3. Setaþi telefonul sã detecteze dispozitivele Bluetooth. Pentru instrucþiuni, 
consultaþi ghidul de utilizare al telefonului. 

4. Selectaþi setul auto (Nokia HF-6W) din listã.

5. Introduceþi codul de acces Bluetooth 0000 pentru a asocia setul auto cu 
telefonul. Telefonul va deveni telefon implicit pentru setul auto, dacã acesta 
nu a fost asociat în prealabil cu un alt telefon.

Setul auto va emite un bip scurt ºi un indicator albastru va lumina continuu, 
indicând o conexiune Bluetooth activã.

6. Începeþi sã utilizaþi setul auto.
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Deconectarea setului auto de la telefon
Dacã doriþi sã deconectaþi setul auto de la telefon (de exemplu, pentru a conecta 
telefonul la alt dispozitiv Bluetooth), opriþi setul auto sau deconectaþi-l din 
meniul Bluetooth al telefonului.

Nu trebuie sã ºtergeþi asocierea cu setul auto pentru a-l deconecta. 

Reconectarea setului auto la telefon
Dacã doriþi sã reconectaþi setul auto la telefonul implicit sau la ultimul telefon 
utilizat, asiguraþi-vã cã funcþia Bluetooth este activatã pe telefon ºi porniþi setul 
auto. La reconectarea unui set auto asociat nu vi se va cere codul de acces.

Puteþi seta telefonul pentru a se conecta automat cu setul auto atunci când 
acesta este pornit. În acest scop, la telefoanele Nokia, modificaþi setãrile 
dispozitivului asociat din meniul Bluetooth.

Dacã setul auto nu se reconecteazã automat la telefonul implicit sau la ultimul 
telefon utilizat, menþineþi apãsat butonul preluare/închidere. Setul auto va începe 
sã caute telefonul implicit, iar apoi ultimul telefon utilizat. În caz contrar, realizaþi 
conexiunea în meniul Bluetooth al telefonului.
11Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



3. Utilizarea funcþiilor de bazã

■ Funcþiile de apel
Pentru a efectua un apel, utilizaþi telefonul în mod normal. 

Pentru a forma din nou ultimul numãr, apãsaþi de douã ori butonul preluare/
închidere.

Pentru a activa funcþia de apelare vocalã, apãsaþi butonul preluare/închidere pânã 
auziþi un ton de apelare vocalã. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi ghidul 
de utilizare al telefonului. Apelarea vocalã este disponibilã numai la telefoanele 
care acceptã aceastã funcþie.

Preluarea unui apel ºi terminarea unei convorbiri
La primirea unui apel, indicatorul luminos de culoare verde va lumina intermitent 
ºi veþi auzi o sonerie prin setul auto. Dacã pe telefonul Dvs. este dezactivatã 
alertarea la primirea apelurilor, nu va fi redatã nici o sonerie prin setul auto.

Pentru a prelua un apel sau pentru a termina o convorbire activã în momentul 
respectiv, apãsaþi butonul preluare/închidere. De asemenea, puteþi prelua un apel 
sau termina o convorbire utilizând telefonul.
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Preluarea automatã
Dacã funcþia de preluare automatã este activatã pe telefon, acesta va prelua 
automat apelul primit dupã o anumitã perioadã de timp ºi îl va direcþiona cãtre 
setul auto.

Respingerea unui apel
Dacã nu doriþi sã preluaþi un apel, apãsaþi scurt, de douã ori, butonul preluare/
închidere.

Întreruperea sau reluarea unui apel în desfãºurare
Apãsaþi scurt butonul pornit/oprit. La întreruperea unui apel, indicatorul luminos 
de culoare roºie va lumina continuu.

Comutarea apelului între setul auto ºi telefon
Apãsaþi lung butonul preluare/închidere (mai mult de o secundã).

Apeluri multiple
Pentru a efectua mai multe apeluri, utilizaþi tastatura telefonului. 

Pentru a prelua un apel în aºteptare cu ajutorul setului auto, terminaþi mai întâi 
convorbirea activã ºi apoi preluaþi al doilea apel.
13Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



■ Reglarea volumului setului auto
Pentru a regla volumul setului auto, utilizaþi butoanele pentru volum ale acestuia 
sau tastatura telefonului.

■ Încãrcarea unui acumulator de telefon compatibil
Puteþi încãrca acumulatoarele telefoanelor Nokia compatibile în timpul ce 
utilizaþi setul auto. Scoateþi cablul încãrcãtorului din setul auto ºi conectaþi-l la 
telefon. Când acumulatorul este complet încãrcat, deconectaþi telefonul din 
cablul încãrcãtorului ºi apãsaþi butonul de deblocare a cablului de pe setul auto 
pentru a retrage cablul.

■ Utilizarea setului auto cu mai multe telefoane asociate
Puteþi asocia setul auto cu pânã la opt telefoane compatibile, dar nu îl puteþi 
conecta decât la unul singur.

Primul telefon asociat cu setul auto este numit telefon implicit. Telefonul 
conectat ultima oarã la setul auto este numit ultimul telefon utilizat.

Când setul auto este pornit, va încerca timp de câteva secunde sã se conecteze la 
telefonul implicit.

Dacã nu se poate conecta la telefonul implicit, setul auto va încerca timp de 
câteva secunde sã se conecteze la ultimul telefon utilizat. 

Dacã nu se poate conecta la nici unul din aceste telefoane, setul auto va rãmâne 
disponibil pentru alte telefoane.
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Pentru a utiliza setul auto cu un telefon asociat care nu este telefonul prestabilit 
sau ultimul telefon utilizat, realizaþi conexiunea în meniul Bluetooth al 
telefonului.

■ Resetarea setului auto
Puteþi reseta setul auto pentru a ºterge toate setãrile, inclusiv informaþiile de 
asociere. Opriþi setul auto, apoi apãsaþi simultan butonul pornit/oprit ºi butonul 
de creºtere a volumului, timp de 10 secunde. În timpul resetãrii, indicatoarele 
luminoase de culoare verde ºi roºie vor lumina intermitent, alternativ. Dupã 
finalizarea resetãrii setului auto, acesta va emite douã bip-uri.

■ Depanare
Dacã nu puteþi conecta setul auto la un telefon compatibil, procedaþi dupã cum 
urmeazã:

• Verificaþi dacã funcþia Bluetooth este activatã pe telefonul compatibil.

• Verificaþi dacã setul auto este instalat corespunzãtor, este pornit ºi asociat cu 
telefonul compatibil. De asemenea, verificaþi dacã dispozitivul este alimentat 
de la acumulatorul autovehiculului.

• Dacã utilizaþi mai multe dispozitive Bluetooth, verificaþi dacã aþi deconectat 
conexiunea Bluetooth anterioarã de la telefon.

• Asiguraþi-vã cã setul auto se aflã la o distanþã mai micã de 10 metri de telefon 
ºi cã nu existã obstacole sau echipamente electronice între cele douã 
dispozitive.
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• Capacitatea reþelei ºi parametrii operatorului de reþea pot diminua calitatea 
sunetului apelurilor telefonice. Acest lucru poate surveni, de exemplu, în 
ambuteiaje, atunci când multe persoane din aceeaºi zonã vorbesc la telefon în 
acelaºi timp.
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Îngrijire ºi întreþinere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã care trebuie folosit cu grijã. Sugestiile de 
mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei.

• Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Precipitaþiile, umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau 
impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice.

• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. Pãrþile sale 
mobile, componentele electronice ºi microfoanele se pot defecta.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa 
dispozitivelor electronice ºi pot deforma sau topi anumite componente din material 
plastic.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Când aparatul revine la temperaturã 
normalã, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile 
cu circuite electronice.

• Nu încercaþi sã deschideþi aparatul.

• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. Manipularea durã poate 
deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã.

• Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenþi de 
curãþare sau detergenþi puternici.

• Nu vopsiþi dispozitivul. Vopseaua poate bloca piesele mobile, microfoanele sau difuzorul 
ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare.

Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor, duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service 
autorizat pentru reparaþii.
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Informaþii suplimentare referitoare la 
siguranþã

■ Autovehicule
Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor, 
cum ar fi sisteme de injecþie electronicã, sisteme electronice de frânare antipatinaj 
(antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, sisteme airbag. Pentru informaþii 
suplimentare, consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipament instalat, sau 
reprezentantul acestuia.

Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce la 
anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. Verificaþi în mod regulat dacã toate 
accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. sunt montate corect ºi dacã 
funcþioneazã corespunzãtor. Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau 
materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul, cu subansamble sau accesorii ale 
acestuia. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag, reþineþi cã acesta se umflã cu 
deosebitã forþã. Nu aºezaþi obiecte, inclusiv accesorii fixe sau mobile, în zona de deasupra 
airbag-ului sau în zona de acþiune a acestuia. Dacã accesoriile telefonului mobil din 
interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbag-ul se umflã, acestea pot 
cauza vãtãmãri grave.
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