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1. Introduktion

 du i 

så 
ende 
at i 

ble 
ver 
rdes 

live 
ke 

tter 
nterne 

 i 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nokia Trådløst headset (HS-36W) kan anvendes sammen med kompatible 
telefoner, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. På den måde bliver
stand til at modtage opkald, uanset om du er på kontoret eller ej.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager headsettet i brug. Læs og
brugervejledningen til telefonen, som indeholder vigtige oplysninger vedrør
sikkerhed og vedligeholdelse. Opbevar headsettet, så små børn ikke kan få f
det.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi
Ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi er det muligt at forbinde kompati
kommunikationsenheder uden brug af kabler. En Bluetooth-forbindelse kræ
ikke, at der er en fri luftlinje mellem telefonen og headsettet, men den indby
afstand mellem enhederne må højst være 10 meter. Forbindelsen kan dog b
udsat for interferens pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektronis
enheder.

Headsettet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 1,2, der understø
følgende profiler: Headset-profil 1,1 og Håndfri-profil 1,0. Kontakt produce
af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi
nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.
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2. Kom godt i gang
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Headsettet indeholder følgende dele:

• Indikator (1)

• Lydstyrkeknapper (2)

• Ladestik (3)

• Besvar/afslut-knap (4)

• Øresnegl (5)

• Nokia-opladeradapterkabel (CA-71) (6)

Oplad batteriet, og forbind headsettet med en 
kompatibel telefon, inden du tager headsettet i brug.

Bemærk!Headsettet indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan
tiltrækkes af headsettet, og personer, der bruger høreapparat, bør ikke hold
headsettet op mod det øre, hvor høreapparatet sidder. Placer ikke kreditkor
andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af headsettet, da de oplysning
er lagret på dem, kan blive slettet.
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■ Opladere og batterier
Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. 
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Nokia Trådløst headset (HS-36W) skal have strøm fra  ACP-12- og LCH-12-opladere.

Advarsel! Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Nokia til brug
dette ekstraudstyr. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at e
eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerne
netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

■ Oplad batteriet
Headsettet har et internt, genopladeligt batteri, der ikke kan tages ud. Forsø
derfor ikke fjerne batteriet fra enheden, da du dermed kan beskadige enhed

1. Sørg for, at Nokia-opladeradapterkablet (CA-71) et sluttet til den oplade
følger med headsettet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du slutte den ene e
adapterkablet til opladerkablet.

2. Tilslut adapterkablet til headsettet.

3. Slut ACP-12-opladeren til en stikkontakt i 
væggen eller slut LCH-12-opladeren til 
cigarettænderen i bilen. Den blå indikator lyser 
konstant under opladning.

Headsettet er slukket og kan ikke bruges under 
opladning.
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4. Når batteriet er fuldt opladt, slukkes den blå indikator. Tag opladerstikket ud af 
stikkontakten eller cigarettænderen og headsettet. Når du tager strømkablet 
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ud af opladeren, skal du tage fat i stikket og trække det ud. Træk ikke i ka

Det fuldt opladte batteri har strøm nok til op til 6 timers taletid eller op til 
110 timers standbytid. I standbytilstand er headsettet tændt, men der er ing
igangværende opkald.

Den røde indikator tændes, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad 
batteriet. 

■ Tænd eller sluk headsettet
Tryk på besvar/afslut-knappen i ca. et sekund for at tænde headsettet. Hold
besvar/afslut-knappen nede i ca. fem sekunder for at slukke headsettet.

■ Forbind headsettet med en kompatibel telefon
Kontroller, at headsettet er tændt, og sæt det i forbindelsestilstand ved at t
samtidigt på besvar/afslut-knappen og lydstyrke op-knappen (+) i fem seku
indtil den blå indikator tændes. Indikatoren lyser i fem minutter, hvor du ka
forbinde headsettet med en kompatibel mobiltelefon.

1. Indstil telefonen til at søge efter Bluetooth-enheder. Se brugervejlednin
din telefon for at få yderligere instruktioner.

2. Bekræft forbindelsen til telefonen, når telefonen finder HS-36W-headse

3. Indtast 0000, når du bliver bedt om at indtaste headsettets Bluetooth-
adgangskode.
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Prøv at forbinde enhederne igen, hvis der ikke oprettes forbindelse.

Det er kun nødvendigt at forbinde headsettet med telefonen en gang.

settet 
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Den blå indikator begynder at blinke, hvis der ikke oprettes forbindelse. Head
er nu i standbytilstand og klar til brug.
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3. Almindelig brug
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■ Bær headsettet på et af ørene
HS-36W-headsettet er klar til brug over højre øre. Vip (1) og drej forsigtigt 
øresneglen (2), hvis headsettet skal bruges over venstre øre.

■ Håndtering af opkald
Tryk på besvar-knappen på mobiltelefonen, eller tryk kortvarigt på besvar/a
knappen på headsettet for at besvare opkaldet. Tryk på besvar/afslut-knapp
headsettet, og hold den nede i ca. et sekund, hvis du modtager et opkald, du
ønsker at besvare.

Indtast nummeret på mobiltelefonen, og tryk på besvar-knappen på telefon
at foretage et opkald. Opkaldet overføres automatisk til headsettet.

Tryk på og hold besvar/afslut-knappen på headsettet nede i ca. et sekund, n
ikke er nogen igangværende opkald, for at foretage genopkald til det senest 
nummer.
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Hvis telefonen understøtter stemmestyrede opkald, og der ikke er noget 
igangværende opkald, kan du trykke kortvarigt på besvar/afslut-knappen på 
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headsettet og fortsætte med det stemmestyrede opkald, som beskrevet i 
brugervejledningen til telefonen. Det bedste resultat opnås ved at optage 
stemmekoden med headsettet.

Tryk på en af lydstyrkeknapperne, indtil lydstyrken er tilfredsstillende, for at
op eller ned for lydstyrken i headsettet.

Tryk kortvarigt på afslut-knappen på mobiltelefonen eller besvar/afslut-kna
på headsettet for at afslutte et opkald.

■ Opbevar headsettet korrekt
Opbevar altid headsettet sikkert beskyttet og med strømmen afbrudt.

Undgå opbevaring i høje temperaturer (over 60 °C), f.eks. i en varm bil eller 
direkte sollys. Opbevaring ved høje temperaturer kan forringe ydeevnen og 
reducere batteriets levetid. Lave temperaturer (ned til 
-10° C) forkorter batteriets levetid og kan påvirke funktionerne.

■ Fejlfinding
Lydkvaliteten er dårlig.
Bær headsettet og mobiltelefonen på samme side af kroppen eller således, a
er fri luftlinje mellem dem, for at opnå optimale modtageforhold.



12

Der er problemer med forbindelsen, selvom telefonen ikke viser dette.
Du kan have slettet headsettets forbindelse i mobiltelefonen. Forbind enhederne 

en (+).

ne 
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igen.

Der er ikke lyd i headsettet. Gør følgende:
• Skru op for lydstyrken på headsettet ved at trykke på lydstyrke op-knapp

• Kontroller, at der er forbindelse mellem headsettet og telefonen.

• Kontroller, at telefonen er tilsluttet headsettet. Prøv at forbinde enheder
igen, hvis dette ikke er tilfældet.
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4. Batterioplysninger
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Headsettet får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først 
optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batt
kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Opla
batteriet med den oplader, der leveres sammen med denne enhed.

Fjern opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad ikke
batteriet være tilsluttet til en oplader. Overopladning kan forkorte dets leve
Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med ti
Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplade
et beskadiget batteri.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis headsettet opbevares i varme 
kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommerdag eller kold vinterd
Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15° C og 25° C (59°F og 77°F). Et 
headset med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvo
er fuldt opladt. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved 
temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd aldrig de brugte batterier! Batterier skal destrueres i henhold til gæld
regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke brugte 
batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
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Vedligeholdelse
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Headsettet er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og de
behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at bevare garantidækn

• Opbevar alt tilbehør og alt ekstraudstyr utilgængeligt for børn.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væske eller fugtighed kan 
indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd
du tage batteriet ud, og lade enheden tørre helt, før du sætter et nyt batteri i.

• Headsettet må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De 
bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

• Headsettet må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe
elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at sme
slå sig.

• Headsettet må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til n
temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske 
kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde end den, der er angivet i denne vejle

• Undgå at tabe, banke på eller ryste headsettet. Hårdhændet behandling kan ødelæ
interne kredsløb og finmekanikken.

• Rengør aldrig headsettet med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke 
opløsningsmidler.

• Mal ikke headsettet. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at 
headsettet fungerer korrekt.
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Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis et 
headset ikke fungerer korrekt, indleveres det til nærmeste autoriserede servicevirksomhed til 
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service.
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