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1. Bevezetõ

A HDW-3 vezeték nélküli fülhallgatókészlet a Bluetooth vezeték nélküli 
technológiát támogató kompatibilis telefonokhoz vezeték nélkül 
csatlakoztatható. Ezzel teljesen szabadon kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, 
miközben úton van vagy az irodában dolgozik.
A fülhallgatókészlet használata elõtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói 
útmutatót. Részletesebb információ a telefon felhasználói útmutatójában 
található. A vezeték nélküli fülhallgatókészlet (HDW-3) útmutatója nem 
helyettesíti a telefon felhasználói útmutatóját, amely fontos biztonsági 
tudnivalókat és karbantartási információkat tartalmaz.

■ A Bluetooth vezeték nélküli technológia
Mivel a Bluetooth-készülékek a kommunikációhoz rádióhullámokat használnak, a 
Bluetooth-telefont és a fülhallgatókészletet nem kell egymás felé irányítani. A két 
készüléknek egymástól legalább 10 méter távolságon belül kell lennie, bár a 
kapcsolatot ronthatja az akadályok (például falak) vagy az elektromos 
berendezések által okozott interferencia.
A fülhallgatót kifejezetten olyan Nokia telefonokhoz tervezték, amelyek 
támogatják a Bluetooth vezeték nélküli technológiát. Ugyanakkor 
a fülhallgatókészlet bármely olyan Bluetooth készülékkel használható, amely 
támogatja a Fülhallgatókészlet vagy a Kihangosító üzemmódot. (Itt az 
„üzemmód” a telefonnak a fülhallgató vezérlésére használt Bluetooth-parancsait 
jelenti.) 
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A fülhallgatókészlet a Nokia kompatibilis telefonkészülékeivel használva nyújtja a 
legjobb teljesítményt. Ha a fülhallgatókészletet egy másik 
gyártó telefonkészülékével használja, akkor elõfordulhat, hogy a jelen felhasználói 
útmutatóban ismertetett funkciók nem mindegyike lesz használható.

Egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth készülékek 
használatára vonatkozóan. Ezt ellenõrizze a helyi hatóságoknál.

■ Töltõk és akkumulátorok
Ellenõrizze a töltõ típusszámát, mielõtt ezzel a készülékkel használni kezdné. A HDW-3 
vezeték nélküli fülhallgatókészletet az alábbi töltõkkel ajánlott használni: ACP-7, ACP-8, 
ACP-9, ACP-12 és LCH-12. 

Figyelem! Csak olyan akkumulátorokat és töltõket használjon, amelyeket a Nokia 
ehhez a kiegészítõhöz jóváhagyott. Bármely más típus használata érvénytelenít 
mindennemû hitelesítést és garanciát, ugyanakkor veszélyes is lehet.

A használathoz jóváhagyott akkumulátorokról és töltõkrõl érdeklõdjön 
a kereskedõnél.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzza ki 
a csatlakozóaljzatból.

■ Kártya a termékcsomagban
A kártya a telefon és a fülhallgatókészlet párosításához használandó 0000 
Bluetooth-kódszámot tartalmazza. Ezt a kártyát tartsa biztonságos helyen.

A kódszám használatának leírását lásd A fülhallgatókészlet használatba vétele az 
elsõ alkalommal címû fejezetben a 12. oldalon.
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2. Használatba vétel

■ Áttekintés
A fülhallgatókészlet az alábbi alkatrészeket tartalmazza:

1 - Fõkapcsoló: A fülhallgatókészlet be- és kikapcsolására szolgál.

2 - Felvesz/vége gomb: A hívások fogadására vagy befejezésére használható. Ez a 
gomb használható a hangtárcsázáshoz, újratárcsázáshoz és az aktív hívás 
átkapcsolásához a kihangosító és a telefon között.

3 - Jelzõfény: A fülhallgatókészlet aktuális állapotát mutatja. 

4 - Hangerõ fel: Hívás közben a fülhallgató hangerejét növeli. 
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5 - Hangerõ le: Hívás közben a fülhallgató hangerejét csökkenti. 

6 - Fülhallgató: Közvetíti a hívó hangját.

7 - Mikrofon: Felveszi a hangunkat.

8 - Töltõcsatlakozó

9 - Akkumulátorfedél
10 - Fülhallgatóhurok

■ Az akkumulátor töltése
A fülhallgatókészlethez egy újratölthetõ NiMH-akkumulátor (gyártási száma: 
0774291) tartozik. Ha az akkumulátort ki kell cserélni, vásároljon egy újat a 
legközelebbi márkakereskedõnél.

Az akkumulátor töltése:
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1. A töltõ kábelét csatlakoztassa a fülhallgatókészletre. A kompatibilis töltõk 
listája a Töltõk és akkumulátorok c. fejezetben az 6. oldalon található.

2. A töltõt csatlakoztassa a fali csatlakozóaljzatba. Töltés közben a vörös 
jelzõfény világít. A töltõtõl függõen az akkumulátor teljes feltöltése 1–2 órát 
vesz igénybe.

3. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltõdött, a zöld jelzõfény világít. Húzza ki a 
töltõt a fali csatlakozóaljzatból és a fülhallgatókészletbõl.

Amikor az akkumulátor kezd lemerülni
A teljesen feltöltött akkumulátor maximum 5 óra beszélgetési és maximum 
120 óra készenléti idõt biztosít. (Készenléti állapotban a fülhallgatókészlet be van 
kapcsolva, de nincs folyamatban hívás.)

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgatókészlet sípoló hangjelzést 
ad, és a piros jelzõfény villogni kezd. A fent ismertetettek szerint töltse fel az 
akkumulátort.
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■ Az akkumulátor cseréje
Ha a mûködési idõ észrevehetõen rövidebb a megszokottnál, ki kell cserélni az 
akkumulátort. 

Az akkumulátor kicserélése:

1. Óvatosan hátracsúsztatva nyissa ki az 
akkumulátorfedelet (1). 

2. A szalag meghúzásával vegye ki az 
akkumulátort (2).
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 10



3. Vegye le az akkumulátort 
a csatlakozóról (3). 

4. Dugja a csatlakozót az új 
akkumulátorba.

5. Tegye vissza a csatlakozót 
a helyére és illessze be az akkumulátort a 
megfelelõ helyre (4).

6. Zárja le az akkumulátorfedelet úgy, hogy az 
megfelelõen a helyére kerüljön (5).
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■ A fülhallgatókészlet be- és kikapcsolása
Bekapcsolás: Tartsa lenyomva a fõkapcsolót 2 másodpercig. A fülhallgatókészlet 
sípoló hangjelzést ad, és a zöld jelzõfény gyorsan villogni kezd. Miután a 
fülhallgatókészletet a telefonhoz csatlakoztatta, a villogás lelassul.

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva a fõkapcsolót 2 másodpercig. A fülhallgatókészlet 
sípoló hangjelzést ad, és a vörös jelzõfény felvillan. 

■ A fülhallgatókészlet használatba vétele az elsõ 
alkalommal

1. Gyõzõdjön meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva.

2. Kapcsolja be a fülhallgatókészletet.

3. Lépjen be a telefon Bluetooth menüjébe és gyõzõdjön meg arról, hogy a 
Bluetooth-funkció be van kapcsolva.

4. Lépjen be az almenübe, ahol a megadhatja, hogy a telefon keressen Bluetooth-
készülékeket, majd indítsa el a keresést.

A telefon megkeresi az összes, 10 méter távolságon belül lévõ Bluetooth-
készüléket és egy listában jeleníti meg azokat.

5. A listából válassza ki a fülhallgatókészletet.

6. Írja be a 0000 kódot, amellyel a telefon azonosítja a fülhallgatókészletet, így 
létrejön a „párosítás” és a csatlakozás a két készülék között. Amikor az elsõ 
alkalommal párosítja a fülhallgatókészletet és a telefont, a fülhallgatókészlet 
kikapcsol, ha 5 percen belül nem alakul ki kapcsolat a telefonnal.
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Miután beírja a kódszámot, saját telefonja lesz a fülhallgatókészlet által 
használt alapértelmezett telefon, amennyiben a fülhallgatókészletet elõzõleg 
nem párosította más telefonnal. Lásd még A fülhallgatókészlet használata 
több telefonnal címû fejezetet a 21. oldalon.

A fülhallgatókészlet sípoló hangjelzést ad, és megjelenik a telefon menüjében, 
amelyben megtekinthetõk a telefonnal aktuálisan párosított Bluetooth-
készülékek.

7. Kezdje meg fülhallgatókészlet használatát (lásd a 17. oldalt).

■ A fülhallgató fülre illesztése
A fülhallgatókészlet mindkét fülön használható. 

A megfelelõ illeszkedés érdekében válasszon a csomagban található két különbözõ 
méretû fülhallgatóhurok közül.

A fülhallgató helyének (jobb vagy bal oldali) megváltoztatásához vegye le a 
hallgatórészt az ábrán látható módon, majd helyezze vissza a hallgatórészen levõ 
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L/R jelzésnek megfelelõen. Az L a bal, az R a jobb fület jelzi. Például, ha az R jelzés 
látható, a fülhallgatót a jobb fülével hallgathatja. 
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■ A fülhallgató elhelyezése a fülön
Csúsztassa a fülhallgatóhurkot óvatosan a füle mögé a képen látható módon: 

■ Problémamegoldás
Ha a fülhallgatókészletet nem tudja a telefonhoz csatlakoztatni, tegye az 
alábbiakat:

• Ellenõrizze, hogy a fülhallgatókészlet be van-e kapcsolva és párosítva van-e a 
telefonnal.

• Ellenõrizze, hogy a telefonon aktiválta-e a Bluetooth-funkciót.

• Ellenõrizze, hogy a fülhallgatókészlet a telefontól 10 méter távolságon belül 
van-e, és hogy a fülhallgató és a telefon között nincs-e akadály (például fal) 
vagy más elektromos berendezés.

• Lehet, hogy a fülhallgatókészlet párosítási adatlistája megtelt. 
A fülhallgatókészlet egyszerre legfeljebb 8 telefon adatait tudja tárolni. 
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Amikor a lista megtelik, állítsa vissza a fülhallgatókészlet eredeti beállításait, 
lásd a 22. oldalt. 

• Ha a fülhallgatókészlet nem reagál a mûveletre, vegye ki az akkumulátort egy 
rövid idõre.
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3. A fülhallgatókészlet használata

A fülhallgatókészlet használata elõtt gyõzõdjön meg az alábbiakról: 

• A fülhallgatókészlet párosítva és csatlakoztatva van a telefonhoz. 
A fülhallgató párosításának leírását lásd A fülhallgatókészlet használatba 
vétele az elsõ alkalommal címû fejezetben a 12. oldalon. A fülhallgatókészlet 
csatlakoztatásához lásd A párosított fülhallgatókészlet csatlakoztatása 
a telefonhoz címû részt.

• A telefonján bekapcsolta a Bluetooth-funkciót. Olvassa el a telefon használati 
utasítását.

• A fülhallgatókészlet be van kapcsolva. Lásd A fülhallgatókészlet be- és 
kikapcsolása címû fejezetet a 12. oldalon.

• A fülhallgató a telefontól 10 méter távolságon belül van.

• Nincs akadály (például fal) vagy más elektromos berendezés a fülhallgató és a 
telefon között.

A fülhallgató több telefonnal történõ használatához lásd a 21. oldalt.

■ A párosított fülhallgatókészlet csatlakoztatása 
a telefonhoz

A fülhallgatókészlet és a telefon közötti kapcsolat megszakadhat, például a 
fülhallgatókészlet kikapcsolásakor.
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A fülhallgatókészlet telefonhoz csatlakoztatásához kapcsolja be 
a fülhallgatókészletet, vagy a telefon Bluetooth menüje segítségével hozza létre a 
kapcsolatot.

Megjegyzendõ, hogy a fülhallgatókészlet bekapcsolásakor csak akkor jön 
automatikusan létre a kapcsolat a telefonnal, ha a telefont úgy állította be, hogy 
engedély kérése nélkül elfogadja a Bluetooth-csatlakozást. A Nokia telefonoknál 
ehhez a Bluetooth menüben módosítania kell a párosított készülékre vonatkozó 
beállítást.

A telefon és a fülhallgatókészlet csatlakozásának megszüntetésérõl bõvebb 
információt talál a 20. oldalon.

■ Hívás kezdeményezése
Amikor a fülhallgatókészlet csatlakoztatva van a telefonhoz, a telefonon a 
szokásos módon kezdeményezhet hívásokat. 

■ Hangtárcsázás
Ha nincs hívás folyamatban, tartsa lenyomva a felvesz/vége gombot, amíg 
hangjelzést nem hall, amely jelzi, hogy kimondhatja a kívánt nevet („hangminta”). 
Mondja ki a hangmintát. A telefon lejátssza a hangmintát és tárcsázza az ahhoz 
tartozó telefonszámot.

A hangtárcsázást aktiválhatja a telefonról is. A hangtárcsázásra vonatkozó 
részletek a telefon felhasználói útmutatójában találhatók. Megjegyzés: Ez a 
szolgáltatás csak azokon a telefonokon használható, amelyeken van 
hangtárcsázási lehetõség.
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■ Utoljára tárcsázott szám újrahívása
Amikor nincs hívás folyamatban nyomja meg kétszer röviden a felvesz/vége 
gombot.

■ Hívás fogadása
Hívás fogadásához nyomja meg a felvesz/vége gombot. 

A hívást a telefonon a szokásos módon is fogadhatja.

Amikor bejövõ hívása érkezik, akkor a telefonon kiválasztott csengõhang 
a fülhallgatón keresztül is hallható.

■ Hívás befejezése
Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a felvesz/vége gombot. 
A hívást a telefonon a szokásos módon is befejezheti.

■ Hívás elutasítása
Ha nem akarja fogadni a hívást, kétszer röviden nyomja meg a felvesz/vége 
gombot.

■ Automatikus hívásfogadás
Ha a telefonon be van kapcsolva az Automatikus hívásfogadás funkció, a telefon 
az elsõ csengetés után automatikusan fogadja a bejövõ hívást.
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■ A fülhallgató hangerejének beállítása
A hangerõ növeléséhez nyomja meg a hangerõ fel, csökkentéséhez a hangerõ le 
gombot. A hangerõ gyors beállításához nyomja le és tartsa lenyomva a megfelelõ 
hangerõszabályzó gombot.

■ Hívás váltása a telefon és a fülhallgatókészlet között
Az aktív hívást átkapcsolhatja a fülhallgatókészletrõl a telefonra és vissza. Ez a 
szolgáltatás minden Nokia telefonon rendelkezésre áll.

Hívás átkapcsolása a fülhallgatókészletrõl a telefonra:

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a felvesz/vége gombot. VAGY:
• Használja a telefon megfelelõ funkcióját.

Hívás átkapcsolása a telefonról a fülhallgatókészletre:

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a felvesz/vége gombot. VAGY:
• Használja a telefon megfelelõ funkcióját. 

■ A telefon és a fülhallgatókészlet közötti kapcsolat 
bontása

A fülhallgatókészlet és a telefon csatlakozását bonthatja, például ha a telefonnal 
egy másik Bluetooth-készüléket akar használni.

A fülhallgatókészlet csatlakozása az alábbi módon bontható:

• Kapcsolja ki a fülhallgatókészletet. VAGY:
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• A fülhallgatókészlet kapcsolatát bontsa a telefon Bluetooth menüjében. 
VAGY:

• A fülhallgatókészletet vigye a telefontól 10 méternél távolabbra.

A fülhallgatókészlet csatlakozása akkor is megszûnik, ha az akkumulátora lemerül.

Megjegyzendõ, hogy a csatlakozás bontásához nem szükséges törölni a párosítást. 
Párosított fülhallgatókészlet újracsatlakoztatásakor nem kell megadnia a 
kódszámot.

A párosított fülhallgatókészlet újbóli csatlakoztatása 
a telefonhoz
Lásd A párosított fülhallgatókészlet csatlakoztatása a telefonhoz címû fejezet a 
17. oldalon.

■ A fülhallgatókészlet használata több telefonnal
Mielõtt a fülhallgatókészletet több telefonnal használja, a telefont párosítania 
kell a fülhallgatókészlettel. A fülhallgatókészlet legfeljebb 8 telefonnal 
párosítható, de egyszerre csak egy telefonhoz csatlakoztatható.

A fülhallgatókészlet használata több párosított telefonnal
A fülhallgatókészlettel elsõként párosított telefon lesz az „alapértelmezett 
telefon”. A fülhallgatókészlettel utoljára használt telefon lesz az „utoljára 
használt telefon”.
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Ha a fülhallgatókészletet úgy kapcsolja be, hogy 10 méteres körzeten belül több 
párosított telefon is van, a fülhallgatókészlet néhány másodpercen belül az 
„alapértelmezett telefonhoz” próbál csatlakozni. 

Ha a fülhallgatókészlet nem tud az „alapértelmezett telefonhoz” csatlakozni 
(pl. mert a telefon nincs bekapcsolva vagy a felhasználója elutasítja a 
csatlakozást), néhány másodpercen belül megpróbál az „utoljára használt 
telefonra” csatlakozni. 

Abban az esetben, ha a fülhallgatókészlet egyik telefonhoz sem tud csatlakozni, 
más telefonok számára még továbbra is elérhetõ marad.

Ha a fülhallgatókészletet egy olyan párosított telefonnal akarja használni, amely 
nem „alapértelmezett telefon” és nem „utoljára használt telefon”, hozzon létre 
csatlakozást a telefon Bluetooth menüjében.

■ A fülhallgatókészlet gyári beállításainak visszaállítása
A fülhallgatókészleten visszaállíthatja a gyári beállításokat, például ha meg akarja 
változtatni a készlet alapértelmezett használóját. 

Amikor a fülhallgatókészlet gyári beállításait visszaállítja, az összes információ 
törlõdik, beleértve a párosítási információkat is.

A gyári beállítások visszaállítása: Tartsa lenyomva egyszerre a fõkapcsolót és a 
hangerõ fel gombot 10 másodpercig. Miután a fülhallgatókészlet gyári beállításai 
visszaálltak, a készülék kétszer sípol, és a vörös és a zöld jelzõfény néhány 
másodpercig felváltva villog.
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4. Az akkumulátorról

A fülhallgatókészletet újratölthetõ akkumulátor mûködteti. Használja 
megfelelõen az akkumulátort, és tartsa be az alábbiakat.

Feltöltés és kisütés
• Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési 

ciklus után éri el.

• Az akkumulátor több százszor feltölthetõ és kisüthetõ, de elõbb-utóbb elhasználódik. 
Amikor a mûködési idõ észrevehetõen rövidebb a megszokottnál, ki kell cserélni az 
akkumulátort.

• Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a 
Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltõkészülékekkel töltsük újra. A töltõt 
húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékbõl, ha nem használjuk. Ne hagyjuk az 
akkumulátort a töltõre csatlakoztatva. A túltöltés megrövidítheti az akkumulátor 
élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idõvel önmagától is 
elveszti töltését.

• A szélsõséges hõmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetõségét is 
befolyásolhatják.

• A NiMh akkumulátorok élettartamát úgy növelhetjük meg, ha idõrõl idõre kisütjük az 
akkumulátort azáltal, hogy bekapcsolva hagyjuk a készüléket, amíg magától ki nem 
kapcsol. Az akkumulátort semmilyen más módon ne próbáljuk meg kisütni.

• Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelõ célokra használjuk. Soha ne 
használjunk sérült akkumulátort vagy töltõt.
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• Ha a fülhallgatókészletet túl meleg vagy túl hideg helyen tárolja (ilyen például a bezárt 
autó téli vagy nyári idõben), az akkumulátor kapacitása és élettartama is csökken. 
Az akkumulátort próbálja mindig 15 °C és 25 °C közötti hõmérsékleten tartani. Ha a 
fülhallgatókészletben túl meleg vagy túl hideg az akkumulátor, elõfordulhat, hogy még 
teljes feltöltöttség esetén sem mûködik megfelelõen. Az akkumulátor teljesítménye 
különösen korlátozott fagypont alatti hõmérsékleten.

• Figyelmeztetés: Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk 
(Nokia akkumulátor, gyártási szám: 0774291). A nem jóváhagyott akkumulátorok akár 
fel is robbanhatnak. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tûzbe! Az akkumulátoroktól 
a helyi rendszabályoknak megfelelõen szabaduljunk meg. Lehetõség szerint hasznosítsuk 
újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe. 
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Kezelés és karbantartás

A fülhallgatókészlet különös gonddal megtervezett és kialakított eszköz, ezért bánjon vele 
óvatosan. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megõrzésében. 
• Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektõl távol.
• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy 

nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót elõidézõ ásványi 
anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés elõtt 
várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a 
készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hõmérséklet csökkentheti 
az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, 
és deformálhatja vagy megolvaszthatja a mûanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hõmérsékletre való felmelegedéskor a 
készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen 
útmutatóban szerepel.

• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti 
az áramköri kártyákat és a finommechanikát. 

• A készüléket ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel s anyagokat, illetve oldó- vagy 
mosószerekkel. 

• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket 
használhatatlanná teheti.

Ha a fülhallgatókészlet meghibásodik, a javításhoz kérje a legközelebbi márkaszerviz 
segítségét.
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