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OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet
 HS-2R er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.
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En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i 
form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhøre
Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker elle
handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de pr
der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nog
helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvor
er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gæ
lovgivning, fraskriver Nokia sig ethvert ansvar, det være sig udtrykkeligt eller stiltiende, herunder
ikke begrænset til, ansvar for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, for nøjagtigheden, 
pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette 
dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.
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Nokia radioheadset HS-2R er en kombination af en FM-stereoradio og et he
Nokia radioheadset HS-2R kan sluttes til kompatible Nokia-telefoner med e
til Pop-PortTM, f.eks. Nokia 61001 og  Nokia 3100. Kontakt forhandleren elle
kundeservice for yderligere oplysninger om kompatiblitet. Ved hjælp af head
kan du foretage og modtage opkald og høre radio, når du er på farten eller p
kontoret. Nokia radioheadset'et giver mulighed for at høre radio med de 
mobiltelefoner, der ikke er udstyret med en FM-radio.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du bruger headset'et. Yderl
oplysninger finder du i telefonens brugervejledning. Brug ikke denne 
brugervejledning i stedet for brugervejledningen til telefonen, som giver vig
sikkerheds- og vedligeholdelsesoplysninger.

Denne brugervejledning forklarer, hvordan du bruger headset'et i forbindels
grundlæggende opkaldsfunktioner, og hvordan du bruger radioens FM-head

1. Tidligere versioner af telefonen er ikke kompatible.
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■ Oversigt over headset'et
Nokia radioheadset HS-2R 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

består af følgende dele:

1. Headset med øretelefoner

2. FM-stereoradioenhed

3. Send/afslut-knap til at 
besvare, afvise eller 
afslutte opkaldet. Et enkelt 
langt tryk på send/afslut-
knappen aktiverer 
taleopkald.

4. Display med én linie til at 
angive den valgte 
radiokanal.

5. Pop Port-stik til at slutte 
headset'et til telefonen.

6. Mikrofon

7. Tænd/sluk-tast til at tænde 
og slukke radioen.

8. Bæreclips med en krog til 
at fæstne remmen

9.  og  knapper til at søge efter radiokanaler.

10.Skyder til at justere lydstyrken.
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1. Brug af headset'et
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■ Opkald
Når headset'et er blevet tilsluttet telefonen, skal du trykke på send/afslut-
knappen for at foretage et opkald. 

Tryk på send/afslut-knappen for at afslutte det aktuelt aktive opkald.

Du kan også foretage og afslutte et opkald ved at bruge telefonen.

■ Besvarelse og afvisning af et opkald
Tryk på send/afslut-knappen for at besvare et indgående opkald. Hvis du ikk
besvare opkaldet, skal du trykke på send/afslut-knappen hurtigt to gange.

Du kan også besvare eller afvise opkaldet ved at bruge telefonen.

Når du modtager et opkald, kan du høre den ringetone, du har valgt i telefon

Automatisk svar
Hvis den automatiske svarfunktion er aktiveret i telefonen, besvarer telefon
indgående opkald automatisk efter et ring.

■ Taleopkald
Når der ikke er noget opkald i gang, skal du trykke på send/afslut-knappen o
holde den nede, indtil du hører en tone, der angiver, at du kan sige det ønske
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navn som en stemmekode. Sig stemmekoden tydeligt. Telefonen afspiller 
stemmekoden og ringer op til det tilknyttede telefonnummer.

rug af 

ld, 
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Du kan også aktivere taleopkald med telefonen. Yderligere oplysninger om b
taleopkald finder du i telefonens brugervejledning.

■ Justering af lydstyrken
Drej på headset'ets skyder for at øge eller reducere lydstyrken under et opka
eller brug lydstyrketasten på telefonen.
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2. Brug af FM-radioen
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Pop-Port-forbindelsen på telefonen fungerer som strømkilde til Nokia 
radioheadset HS-2R. Tilslut headset'et til telefonen, når du vil høre radio.

Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd
telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hv
af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

■ Afspilning af radioen
Sørg for at alle headset'ets ledninger er rettet mest muligt ud for at opnå de
bedste radiolyd.

• Tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde radioen. Headset'et vælger autom
den radiokanal, du sidst lyttede til. Kanalnummeret vises i headset'ets di

• Du kan søge efter en kanal automatisk ved enten at trykke på - eller
knappen i mere end et sekund. Du kan søge efter en kanal manuelt ved a
trykke kort på - eller -knappen.

• Tryk på  for at søge efter højere frekvenser og  for at søge efter 
frekvenser.
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■ Opkaldsfunktioner ved brug af radioen
• Når du foretager eller modtager et opkald, afbrydes radioen automatisk, og du 

-
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kan foretage et opkald og besvare et opkald ved at trykke på send/afslut
knappen. Når du afslutter opkaldet, tændes radioen automatisk igen.

• Du kan afvise et opkald ved at trykke på den højre valgtast på telefonen.
Radioen tændes automatisk igen.
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Vedligeholdelse
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Headset'et er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design
skal behandles varsomt. Nedenstående anbefalinger gør det muligt for dig at opfylde
garantiforpligtelser, så du kan få glæde af produktet i mange år. 

• Alt udstyr skal opbevares utilgængeligt for børn.

• Headset'et må ikke blive vådt. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed ka
indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.

• Brug eller opbevar ikke headset'et i støvede, beskidte områder, hvor de bevægelig
kan tage skade.

• Opbevar ikke headset'et i varme områder. Høje temperaturer kan forkorte de elekt
enheders levetid, beskadige batterier og smelte eller gøre nogle plasttyper skæve.

• Opbevar ikke headset'et i kolde områder. Når telefonen varmes op (til normal 
temperatur), kan der inde i telefonen dannes fugt, der kan ødelægge det elektron
kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne headset'et. Det kan tage skade, hvis det udsættes for ukyndig
behandling.

• Undgå at tabe, banke på eller ryste headset'et. Hårdhændet behandling kan ødelæ
interne kredsløb. 

• Rengør aldrig headset'et med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke 
opløsningsmidler. 

• Mal ikke headset'et. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrek
anvendelse af headset'et.

Hvis headset'et ikke fungerer korrekt, skal du kontakte den nærmeste autoriserede 
forhandler. Personalet vil hjælpe dig og sørge for service, hvis det er nødvendigt.
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