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Med Nokias trådlösa stereoheadset (HS-12W) kan du ringa och ta emot 
telefonsamtal och lyssna på FM-radio och musikspår.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda headset
också användarhandboken för telefonen, som innehåller viktig information 
säkerhet och underhåll. Förvara headsetet utom räckhåll för barn.

■ RDS (Radio Data System)
FM-radion i headsetet stöder RDS-tekniken. Med RDS kan du visa namnet p
valda radiokanalen i headsetets display. Med RDS behåller headsetet autom
den valda radiokanalen så länge den finns tillgänglig där du befinner dig. RD
fungerar eventuellt inte med alla radiokanaler eller i alla länder.

■ Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation
Den trådlösa Bluetooth-tekniken gör att du kan ansluta kompatibla 
kommunikationsenheter utan att använda kablar. Det krävs inte fri sikt mel
telefonen och headsetet när Bluetooth används, men enheterna ska inte be
sig längre än tio meter från varandra. Anslutningen kan störas av hinder som
väggar eller andra elektroniska enheter.

Det trådlösa headsetet är kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 2.0 o
hanterar följande profiler: Headset Profile 1.1, Hands-free Profile 1.0, Advan
Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0, Audio/Video Remote Control Profile (A
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1.0 och General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0. Kontrollera med de 
andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här 

-
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enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth
tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.
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2. Komma igång
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Headsetet innehåller följande delar:

• Display (1)

• Samtals-/uppspelningsknapp  
(2)

• Volym ned-knapp  (3)

• Volym upp-knapp  (4):

• Av/på-knapp  (5)

• Stoppknapp  (6)

• Halsremsklämman (7) klämmer 
ihop remmen.

• Headsetfästet (8) ansluter headsetet till dina kläder.

• Knapplåsomkopplare  (9)

• Musikknapp  (10)

• Snabbspolning framåt-knapp  (11)

• Bakåtspolningsknapp  (12)

• Remlåset (13) fäster halsremmen.
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• Mikrofonen (14) fångar upp din röst under ett samtal. Du kan trycka på 
knappen på mikrofonen om du vill besvara eller avsluta ett samtal eller spela 
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upp ett musikspår.

• Rösten på personen som ringer och ljudet från radion eller ljudspelaren h
hörlurarna (15).

Innan du kan börja använda headsetet måste du ladda batteriet och koppla 
det med en kompatibel telefon.

Obs! Delar av headsetet är magnetiska. Headsetet kan dra till sig föremål a
metall, och personer med hörapparater bör inte hålla det till det öra där app
sitter. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska lagringsmedia nära 
headsetet, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Laddare och batterier
Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Nokias t
stereoheadset (HS-12W) är avsett att användas med laddarna AC-1, ACP-12 och LCH

Varning! Använd endast batterier och laddare som godkänts av Nokia för 
användning med just detta tillbehör. Om andra tillbehör kopplas in kan tele
typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fa

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgänglig
du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden
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■ Ladda batteriet
Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri. Det går inte att ta ur. Försök inte 
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att ta bort batteriet från enheten eftersom det kan medföra att headsetet s

1. Anslut laddarens kabel till headsetet.

2. Anslut laddaren till ett nätuttag. 
Batteriindikatorn rör sig på displayen under 
laddning. Det kan ta upp till 2 timmar att ladda 
batteriet, beroende på vilken laddare du 
använder.

3. När batteriet är fulladdat stannar batteriindikatorn  och ett meddelan
visas. Koppla ur laddaren från nätuttaget och headsetet. 

När batteriet är fulladdat har du ca 8 timmars samtalstid och upp till 200 tim
passningsläge. Däremot kan samtalstiden och passningslägestiden variera v
användning med olika mobiltelefoner, produkter som använder en Bluetoot
anslutning, användningsinställningar, användningsbeteenden och miljö.

När batteriet håller på att ta slut avger headsetet en pipsignal och ett medde
och  visas på displayen.

■ Slå på och stänga av headsetet
Om du vill slå på headsetet håller du av-/på-knappen nedtryckt. Headsetet 
en pipsignal och Nokia-texten visas på displayen.

Om du vill stänga av headsetet håller du av-/på-knappen nedtryckt. Headse
avger en pipsignal.
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■ Koppla ihop headsetet med en kompatibel telefon
1. Slå på telefonen och headsetet.
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2. Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen och ställ in telefonen på att
efter Bluetooth-enheter. Mer information finns i användarhandboken ti
telefonen.

3. Välj headsetet (HS-12W) i listan med enheter som hittats.

4. Ange lösenordet 0000 för att para ihop och ansluta headsetet till telefo
vissa telefoner kan det bli nödvändigt att göra anslutningen separat efte
ihopkopplingen. Mer information finns i användarhandboken till telefon
behöver bara koppla ihop headsetet med telefonen en gång.

5. Om ihopkopplingen lyckades visas  på displayen och du kan börja anvä
headsetet.

Du kan ställa in telefonen så att den automatiskt ansluter till headsetet när
headsetet slås på. I Nokia-telefoner gör du detta genom att ändra inställnin
för ihopkopplad enhet på Bluetooth-menyn.

Koppla ur headsetet från telefonen
Om du vill koppla bort headsetet från telefonen (t.ex. om du vill ansluta tele
till en annan Bluetooth-enhet), gör du på något av följande sätt:

• Stäng av headsetet.

• Koppla ur headsetet på telefonens Bluetooth-meny.

• Flytta headsetet mer än 10 meter bort från telefonen.
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Du behöver inte ta bort ihopkopplingen med headsetet för att koppla ur det.

r 
å 
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Återanslut det ihopkopplade headsetet till telefonen
Om du vill återansluta det ihopkopplade headsetet till telefonen slår du på 
headsetet, upprättar anslutningen på telefonens Bluetooth-meny eller hålle
samtals-/uppspelningsknappen på headsetet nedtryckt tills Ansluter visas p
displayen.
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3. Grundläggande användning
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■ Bära hörlurarna
Om du vill att hörlurarna ska passa bättre kan du ta bort gummiringarna run
hörlurarna eller byta ut dem mot mjuka hörlurskuddar för bättre ljudkvalite
Headsetet har tre par hörlurskuddar.

Varning! När du använder stereoheadsetet kan din förmåga att höra 
omgivningens ljud påverkas. Använd inte stereoheadsetet där det kan hota
säkerheten. 

■ Justera hörlursvolymen
Justera hörlursvolymen genom att trycka på volym upp- eller volym ned-kna
Om du vill justera volymen snabbt håller du respektive knapp nedtryckt. 
Volymnivån visas på displayen.

■ Samtalshantering

Ringa ett samtal
Om du vill ringa ett samtal använder du telefonen på vanligt sätt när heads
anslutet till telefonen.

Om telefonen stöder återuppringning trycker du två gånger på samtals-/
uppspelningsknappen.
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Om telefonen stöder röstuppringning håller du samtals-/uppspelningsknappen 
nedtryckt tills  visas på displayen. Läs upp röstmärket. Telefonen ringer upp 
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motsvarande telefonnummer.

Röstuppringning och återuppringning är inte tillgängligt under ett samtal e
när du lyssnar på radio eller musik.

Svara på ett samtal
När du får ett samtal spelas den valda ringsignalen upp och  samt uppring
namn visas på displayen om Nokia-telefonen stöder överföring av denna 
information till headsetet. Om uppringarens namn inte är känt, visas numre
Ring till istället.

Om du vill svara på ett samtal trycker du på samtals-/uppspelningsknappen
trycker på knappen på mikrofonen eller använder telefonknapparna. Om 
funktionen för automatiskt svar är aktiverad i telefonen svarar telefonen 
automatiskt efter en ringsignal.

Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du två gånger på samtals-
uppringningsknappen.

Om du får ytterligare ett samtal under ett pågående samtal visas  på disp
Om du vill avsluta det pågående samtalet och svara på det nya trycker du tv
gånger på samtals-/uppspelningsknappen.
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Avsluta ett samtal
Om du vill avsluta ett samtal trycker du på samtals-/uppspelningsknappen, trycker 
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på knappen på mikrofonen eller använder telefonknapparna.

Slå på eller stänga av mikrofonen
Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under ett samtal trycker du kor
av-/på-knappen.

Växla samtalet mellan telefonen och headsetet
Håll ned samtals-/uppspelningsknappen på headsetet eller använd motsvar
funktion på telefonen när du vill växla samtalet mellan headsetet och en 
kompatibel Nokia-telefon.

■ Lyssna på ljudspelaren
Du kan lyssna på telefonens ljudspelare eller en kompatibel 
musikuppspelningsenhet.

Om du får ett samtal medan du lyssnar på spelaren gör spelaren paus tills sa
avslutas.

Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av l
hög volym kan skada hörseln. 

Du kan bara använda stoppknappen, musikknappen eller knappen för 
snabbspolning framåt eller bakåt på headsetet om telefonen stöder Audio V
Remote Control Profile, se Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation på s
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6. Om telefonen inte stöder denna profil startar du ljudspelaren på telefonen. När 
ljudspelaren är på visas  på displayen. 
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Starta ljudspelaren genom att trycka på musikknappen eller gå till 
ljudspelarfunktionen i telefonen. Mer information finns i användarhandbok
telefonen.

Om du vill spela upp ett specifikt spår väljer du det i ljudspelaren på telefon

Om du vill välja nästa spår trycker du på snabbspolning framåt-knappen. Om
vill välja föregående spår trycker du på bakåtspolningsknappen.

Om du vill pausa ljudspelaren trycker du på stoppknappen. Om du vill starta
den trycker du på samtal-/uppspelningsknappen. 

Om du vill stoppa ljudspelaren trycker du på stoppknappen två gånger.

■ Lyssna på radio
Du kan använda FM-radion i headsetet utan att ansluta headsetet till en te

Om du får ett samtal medan du lyssnar på radio, stängs radioljudet av tills 
samtalet avslutas.

Om du vill slå på radion trycker du på musikknappen två gånger. Om headse
inte är anslutet till telefonen eller du lyssnar på ljudspelaren, trycker du på 
musikknappen en gång. När radion är på visas  på displayen.

Om du vill söka efter radiokanaler håller du knappen för snabbspolning fram
eller bakåt nedtryckt i några sekunder. Om du vill avbryta sökningen efter n
kanaler trycker du på stoppknappen. Om du vill finjustera en kanal som hitt
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trycker du på knappen för snabbspolning framåt eller bakåt medan kanalnumret 
blinkar på displayen.
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Om du vill spara en kanal som hittats i headsetminnet trycker du på samtals
uppspelningsknappen. Du kan spara upp till 20 kanaler. Den aktuella kanale
minnesplats visas efter -indikatorn. Om du sparar en kanal när alla 
minnesplatser är upptagna ersätter den nya kanalen den gamla på den först
minnesplatsen.

Om du vill välja en sparad kanal och lyssna på den trycker du på knappen fö
snabbspolning framåt eller bakåt.

Om du vill stänga av radion trycker du på musikknappen eller håller ner 
stoppknappen.

Om du vill ta bort en kanal måste du återställa headsetet till 
ursprungsinställningarna. Alla sparade kanaler rensas.

Om du vill växla från standardfrekvensintervallet för FM-radio (87,5 till 108
till det intervall som används i Japan (76 till 90 MHz), håller du ned knappar
snabbspolning framåt och bakåt till det nya frekvensintervallet visas. Om du
ändrar intervallet nollställs alla sparade kanaler.

■ Låsa och låsa upp knapparna
Skjut knapplåsomkopplaren mot headsetets ovansida om du vill låsa headse
knappar eller mot musikknappen om du vill låsa upp dem. Ett meddelande o
visas på displayen. När knapparna är låsta ignoreras alla knappnedtryckning
du får ett samtal låses knapparna upp tills samtalet avslutas.
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■ Visa tiden
När headsetet är anslutet till en kompatibel telefon visas den aktuella tiden i 

 vill 
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okia-

på-
tet 
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passningsläget om telefonen stöder överföring av denna information till 
headsetet. (I passningsläge är headsetet påslaget utan att användas.) Om du
justera tiden använder du klockfunktionen i telefonen.

■ Missade samtal och mottagna meddelanden
Om du missar ett samtal visas  på displayen.

 anger att du har minst ett oläst SMS eller MMS som du kan visa på tele

Du uppmärksammas bara på nya meddelanden och missade samtal om din N
telefon stöder överföring av denna information till headsetet.

■ Återställa headsetet
Om du vill återställa headsetet till ursprungsinställningarna håller du in av/
knappen och volym upp-knappen i tio sekunder. Displayen anger när headse
har återställts. Efter återställningen måste du koppla ihop headsetet med 
telefonen för att använda headsetet.
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4. Information om batteri

et har 
atals 
nda 

t 
tt 

r 

rn, 
ellan 
tt 
de i 

tterier 
m om 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när d
laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundr
gånger, men så småningom har det tjänat ut. Ladda bara batteriet med Nokias godkä
laddare som är avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte et
fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. E
fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som ä
skadade.

Om du lämnar enheten i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vinte
minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid hålla batteriet m
15°C och 25°C. En enhet med överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra a
fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsa
temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade ba
riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna de
möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.
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Skötsel och underhåll
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Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och 
behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att g
täcker eventuella skador.

• Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla
som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt låter du den torka 
ordentligt innan du sätter tillbaka den.

• Försök inte ta bort batteriet från enheten. 

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

• Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängd
elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster

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

• Försök inte öppna enheten.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt ka
kretskorten och finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsme
att rengöra enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal 
användning.
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Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon 
enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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