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OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 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 © 2005 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 registrerede varemærker tilhørende Nokia Corpor
Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilh
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 specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gæ
lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ik
begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med 
nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til
ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgåend

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og 
fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.



Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.
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1. Introduktion
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Nokia-headset med display HS-6 giver dig mulighed for at håndtere 
telefonopkald, lytte til FM-radio og musiknumre samt at få vist tiden og 
meddelelser om SMS- og MMS-beskeder, du har modtaget. Nogle af headse
funktioner afhænger af netværket.

Headsettet kan tilsluttes til kompatible Nokia-telefoner ved hjælp af et 
Pop-PortTM-stik. Kontakt Nokia Support for at få oplysninger om din Nokia-
telefons kompatibilitet.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager headsettet i brug. Denne
brugervejledning erstatter ikke brugervejledningen til telefonen.
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2. Headsetdele
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Nokia-headset med display har følgende dele:

• Ørestykker (1)

• Clips, som skal om bag hovedet (2)

• Knap til at afslutte opkald og stoppe afspilningen af musik på MP3-
musikafspilleren (3).

• Afspilningsknap til at afspille musik på MP3-musikafspilleren (4).

• Tilbageknap til at skifte mellem musiknumre eller gemte radiokanaler ell
at søge efter nye radiokanaler (5).

• Fremadknap til at skifte mellem musiknumre eller gemte radiokanaler el
at søge efter nye radiokanaler (6).
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• Pop-PortTM-stik til at tilslutte headsettet til telefonen (7). 

• Display, der viser radiokanaler, musiknumre, opkalds-id'er og symboler (8).

 samt 

n eller 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

• Opkaldsknap til at foretage genopkald, besvare eller skifte mellem opkald
til at få vist tiden (9).

• Lydstyrkeknapper til at øge eller sænke lydstyrken (10).

• Musikknap til at tænde og slukke FM-radioen eller MP3-musikafspillere
skifte mellem de to (11).

• Låsekontakt til at låse knapperne på headsettet (12).

• Bæreclips til headsettet (13).



8

3. Grundlæggende funktioner og 

layet. 

vis du 
r den 

nen.

onen.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

opkaldsfunktioner

■ Låsning af knapperne
Skub til låsekontakten for at låse og låse knapperne på headsettet op.

Når knapperne er låst, ignoreres alle tryk på knapperne, og  vises på disp
Du kan trykke på opkaldsknappen eller knappen til at afslutte/stoppe for at 
besvare eller afvise indgående opkald, selvom knapperne er låst.

■ Justering af lydstyrken
Tryk på lydstyrkeknapperne for at øge eller sænke lydstyrken i headsettet. H
trykker på knappen for lydstyrke op eller knappen for lydstyrke ned og holde
nede, øges eller sænkes lydstyrken, indtil du slipper knappen.

Det aktuelle lydstyrkeniveau vises på displayet.

■ Visning af modtagne beskeder
Når du modtager SMS- eller MMS-beskeder, vises følgende symbol nær 
opkaldsknappen:

 angiver, at der er mindst én ulæst SMS-besked, du kan få vist på telefo

 angiver, at der er mindst én ulæst MMS-besked, du kan få vist på telef
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■ Visning af tiden på displayet
Ved at trykke kort på opkaldsknappen kan du få vist det aktuelle klokkeslæt på 

 midt i 

kald 

ar 

n, og 
ses 
 Hvis 
 eller 
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displayet i fem sekunder, medmindre du lytter til radioen eller musik eller er
et opkald.

■ Foretagelse af opkald
Når Nokia-headset med display er tilsluttet til telefonen, kan du foretage op
ved at bruge telefonen på normal vis. 

■ Genopkald
Tryk på opkaldsknappen to gange for at ringe op til det sidste nummer, du h
ringet til.

■ Besvarelse og afslutning af opkald
Når du modtager et opkald, afspilles den ringetone, du har valgt på telefone
opkalds-id'et samt  blinker på displayet. Hvis opkalds-id'et er ukendt, vi
nummeret på den, der ringer op, en meddelelse eller ingenting på displayet.
du lytter til FM-radioen eller musik, stopper headsettet automatisk radioen
musikken, når du besvarer et opkald. Når du har afsluttet opkaldet, starter 
headsettet automatisk radioen eller musikken igen.

Tryk på opkaldsknappen for at besvare opkald.

Tryk på knappen til at afslutte/stoppe for at afslutte igangværende opkald.

Du kan altid besvare og afslutte opkald med telefonen.
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■ Håndtering af flere opkald
Hvis du modtager et nyt opkald, inden du har afsluttet et igangværende opkald, 
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blinker det nye opkalds-id på displayet. Tryk på opkaldsknappen én gang for
sætte det igangværende opkald på standby og besvare det nye opkald. Tryk 
opkaldsknappen igen for at skifte mellem de to opkald.

■ Afvisning af opkald
Hvis du ikke vil besvare et opkald, skal du trykke på knappen til at afslutte/s
Du kan også afvise opkald ved hjælp af telefonen.

■ Stemmestyrede opkald
Du kan muligvis foretage stemmestyrede opkald ved hjælp af headsettet. De
afhænger af, hvilken telefonmodel du bruger. Når der ikke er nogen igangvæ
opkald, skal du trykke på opkaldstasten og holde den nede, indtil  vises p
displayet. Sig navnet. Telefonen ringer op til det tilhørende telefonnummer.
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4. Radio- og musikfunktioner
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■ Sådan tændes og slukkes radioen eller musikafspille
Tryk på musikknappen for at tænde FM-radioen eller MP3-musikafspilleren
telefonen både har FM-radio og MP3-musikafspiller, starter FM-radioen. Try
på musikknappen for at skifte mellem radioen og musikafspilleren.

Tryk på og hold musikknappen nede for at slukke FM-radioen eller MP3-
musikafspilleren.

Du kan også tænde og slukke FM-radioen eller MP3-musikafspilleren ved hj
telefonen.

■ Funktioner til FM-radioen
Før du kan bruge FM-radioen, skal du tænde den med musikknappen eller 
telefonen. Hvis der ikke er indstillet nogen kanaler på telefonen, vises den ak
radiofrekvens og  på displayet.

Hvis der ikke er indstillet nogen kanaler på telefonen, vises navnet på den ak
kanal og  på displayet.

• Du kan skifte til den næste eller forrige gemte radiokanal ved at trykke p
fremad- eller tilbageknappen.

Hvis der kun er indstillet én kanal på telefonen, fortsættes afspilningen a
denne kanal.
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• Hvis du automatisk vil søge efter nye radiokanaler, skal du trykke på og holde 
fremad- eller tilbageknappen nede.
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Den fundne kanal vises på displayet. Du kan gemme kanalen ved hjælp a
telefonen.

■ Funktioner til MP3-musikafspilleren
Før du kan bruge MP3-musikafspilleren, skal du tænde den med musikknapp
eller telefonen. Hvis der ikke er gemt nogen musiknumre på telefonen, vises

 på displayet, og MP3-musikafspilleren slukkes.

Hvis der er gemt mindst ét musiknummer på telefonen, vises titlen på det ak
MP3-musiknummer og  på displayet.

• Du kan stoppe afspilningen af musik ved at trykke på knappen til at afslu
stoppe. Tryk på afspilningsknappen for at starte afspilningen af musik ig

• Du kan springe til det næste eller forrige musiknummer ved at trykke på 
fremad- eller tilbageknappen.

Hvis der kun er gemt ét musiknummer på telefonen, springer du til starte
dette musiknummer.

• Du kan springe fremad eller tilbage i det aktuelle musiknummer ved at tr
på og holde fremad- eller tilbageknappen nede.
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Pleje og vedligeholdelse
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Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det 
behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din 
garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed ka
indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. 

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

• Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe d
elektroniske udstyrs levetid og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

• Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til no
temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske 
kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejlednin

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

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

• Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enhe
fungerer korrekt.

• Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt 
udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenn
foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan vær
ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.



14

Hvis enheden ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede 
servicevirksomhed til service.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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