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ERKLÆRING OM SAMSVAR
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet 
HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

 i enhver 

 
avn for 

 varsel å 

e, 

r 
 ikke 
old til 

ten til å 

este 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet
form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia
Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktn
sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten
endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikk
vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet ette
gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men
begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forh
nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg ret
revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærm
Nokia-forhandler.
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Nokia Radio Headset HS-2R er en kombinasjon av en stereo FM-radioenhet
headset. Nokia Radio Headset HS-2R kan kobles til kompatible Nokia-telefo
med en Pop-PortTM-kontakt, for eksempel Nokia 61001 og Nokia 3100. 
Informasjon om kompatibiliteten til din Nokia-telefon får du ved å kontakte
forhandleren eller kundestøtte. Ved hjelp av headsettet kan du ringe og mot
samtaler og høre på radio mens du er på farten eller på kontoret. Nokia Rad
Headset HS-2R gir deg mulighet til å lytte til radio med mobiltelefoner som 
utstyrt med FM-radio.

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker headsettet. Du finner mer de
informasjon i brukerhåndboken for telefonen. I tillegg til denne brukerhånd
bør du lese brukerhåndboken for telefonen, der du finner viktig informasjon
sikkerhet og vedlikehold.

Denne brukerhåndboken inneholder informasjon om hvordan du bruker 
headsettet i forbindelse med grunnleggende ringefunksjoner, samt hvordan
bruker FM-radioen i headsettet.

1. Tidligere versjoner av telefonen er ikke kompatible.
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� Oversikt over headsettet
Nokia Radio Headset HS-2R 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

består av følgende deler:

1. Headset med øreplugger
2. Stereo FM-radio
3. Send/avslutt-knapp som 

du bruker til å svare på, 
avvise eller avslutte en 
samtale. Hvis du trykker 
lenge på send/avslutt-
knappen, aktiveres 
taleoppringing.

4. Et display på én linje viser 
den valgte radiokanalen.

5. Pop Port-kontakt som 
brukes til å koble 
headsettet til telefonen.

6. Mikrofon
7. Av/på-tast som brukes til å 

slå telefonen på eller av.
8. Bæreklemme med krok 

som brukes til å feste båndet
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9. - og -knapper som brukes til å søke etter radiokanaler.
10.Volumbryter for justering av volum.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
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1. Bruke headsettet
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� Ringe opp
Når headsettet er koblet til telefonen, trykker du send/avslutt-knappen for å

Når du vil avslutte den aktive samtalen, trykker du send/avslutt-knappen.

Du kan også ringe og avslutte en samtale ved hjelp av telefonen.

� Besvare og avvise et anrop
Trykk send/avslutt-knappen når du vil besvare et innkommende anrop. Hvis
ikke vil svare på anropet, trykker du kort to ganger på send/avslutt-knappen

Du kan også svare på eller avvise anropet ved hjelp av telefonen.

Når du mottar et anrop, hører du en valgt ringetone på telefonen.

Automatisk svar
Hvis funksjonen Automatisk svar er slått på i telefonen, svarer telefonen 
automatisk på anrop etter ett ring.

� Taleoppringing
Når det ikke pågår en samtale, trykker og holder du send/avslutt-knappen ti
hører en tone som indikerer at du kan si navnet du ønsker som et talesignal.
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inn talesignalet. Telefonen spiller av talesignalet og ringer opp det tilknyttede 
telefonnummeret.

fonen.
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Du kan også aktivere taleoppringing med telefonen. Hvis du vil ha detaljert 
informasjon om bruk av taleoppringing, kan du se brukerhåndboken for tele

� Justere lydstyrken
Under en samtale kan du dreie på volumbryteren i headsettet for å øke eller
redusere volumet. Alternativt kan du bruke volumtasten på telefonen.
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2. Bruke FM-radioen
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Pop-Port-tilkoblingen til telefonen fungerer som strømkilde for Nokia Radio
Headset HS-2R. Koble headsettet til telefonen når du vil lytte til radioen.

Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjo
Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det k
til forstyrrelser eller fare.

� Høre på radio
Du får best radiohørbarhet ved å sikre at alle ledninger på headsettet er rett
så mye som mulig.

• Når du vil slå på radioen, trykker du av/på-tasten. Headsettet velger 
automatisk den radiokanalen du hørte på sist. Kanalnummeret vises på 
headset-displayet

• Hvis du vil søke etter en kanal automatisk, trykker du enten - eller 
knappen i mer enn ett sekund. Hvis du vil søke etter en kanal manuelt, tr
du enten - eller -knappen raskt.

• Trykk  hvis du vil søke etter høyere frekvenser, og  hvis du vil søk
lavere frekvenser.
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� Samtalefunksjoner ved bruk av radioen
• Når du ringer eller mottar et anrop, dempes radioen automatisk, og du kan 

slutter 

en blir 
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ringe eller besvare anropet ved å trykke send/avslutt-knappen. Når du av
samtalen, blir radioen automatisk slått på igjen.

• Hvis du vil avvise et anrop, trykker du høyre valgtast på telefonen. Radio
automatisk slått på igjen.
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Stell og vedlikehold
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Headsettet er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med 
forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidr
gi deg glede av dette produktet i mange år fremover. 

• Alt ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.

• Oppbevar headsettet på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneh
mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.

• Ikke bruk eller oppbevar headsettet i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige 
kan bli ødelagt.

• Ikke oppbevar headsettet i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere lev
på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.

• Ikke oppbevar headsettet i kalde omgivelser. Når de varmes opp (til normal tempe
kan det dannes fuktighet på innsiden. Dette kan skade elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne headsettet. Hvis det håndteres feil, kan det ødelegges.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste headsettet. Røff håndtering kan ødelegge innv
kretskort. 

• Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre headsettet. 

• Ikke mal headsettet. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig

Hvis headsettet ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte 
servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med servi
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