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MAGYAR
MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
A NOKIA CORPORATION kijelenti, 
hogy a HF-210 jelzésû termék 
megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ 
követelményeinek és egyéb vonatkozó 
rendelkezéseinek. A termék megfelel 
a 72/245/EEC irányelvet módosító 
2004/104/EC irányelv I. függeléke 6.5, 6.6, 
6.8 és 6.9 bekezdésében meghatározott 
korlátozásoknak. A Megfelelõségi 
nyilatkozat egy példánya megtalálható 
a http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity címen.

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.
A Nokia, a Nokia Connecting People és az 
Eredeti Nokia tartozékok (Nokia Original 
Accessories) logó a Nokia Corporation 
bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia 
Corporation hangvédjegye. Az említett 
egyéb termék- és cégnevek ezek 
tulajdonosainak védjegyei és márkanevei 
lehetnek.
A jelen dokumentum vagy bármely része 
semmilyen formában nem másolható, nem 
továbbítható, nem terjeszthetõ és nem 

tárolható a Nokia elõzetes írásbeli engedélye 
nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét 
alkalmazza. A Nokia fenntartja magának 
a jogot, hogy bármely, a jelen 
dokumentumban ismertetett termékek 
jellemzõit elõzetes bejelentés nélkül 
módosítsa vagy továbbfejlessze.
Bluetooth is a registered trademark 
of Bluetooth SIG, Inc.
A Nokia és annak licencadói – az 
alkalmazandó jogszabályok által lehetõvé 
tett legszélesebb keretek között – semmilyen 
körülmények között nem felelõsek 
semmilyen adatvesztésért vagy 
bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, 
véletlen, következményi vagy közvetett 
kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.
A jelen dokumentum tartalmát ebben 
a formában kell elfogadni. Az érvényes 
jogszabályok által elõírtakon kívül a Nokia 
semmiféle kifejezett vagy vélelmezett 
garanciát nem vállal a jelen dokumentum 
pontosságával, megbízhatóságával vagy 
tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem 
kizárólagosan az értékesíthetõségre vagy 
egy adott célra való alkalmasságra 
vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja 
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a jogot, hogy a jelen dokumentumot 
bármikor, elõzetes értesítés nélkül 
átdolgozza vagy visszavonja.
A termékválaszték régiónként eltérõ lehet. 
További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia 
márkakereskedõhöz. Ez az eszköz olyan 

alkatrészt, technológiát vagy szoftvert 
tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok 
vagy más országok exportjogszabályai 
vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól 
eltérõ magatartás.

Biztonságunk érdekében
Olvassuk el az alábbi egyszerû útmutatót. 
Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel 
járhat, vagy törvénysértõ lehet. Bõvebb 
információt a részletes felhasználói 
útmutató tartalmaz.

Az úton elsõ a biztonság
Tartsunk be minden helyi 
jogszabályt. Vezetés közben 
mindig hagyjuk szabadon 

kezeinket, hogy a jármûvet irányíthassuk. 
A biztonság legyen vezetés közben 
a legfontosabb szempont.

Interferencia
A vezeték nélküli eszközök 
interferencia-érzékenyek 
lehetnek, ami a teljesítményre 
kihatással lehet.

Bevezetés
A HF-210 Nokia kihangosítóval 
kéz használata nélkül 
kezdeményezhetünk és fogadhatunk 
hívásokat.

A kihangosító használata elõtt 
figyelmesen olvassuk el ezt 
a felhasználói útmutatót. Olvassuk 
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el a kihangosítóhoz csatlakoztatott 
eszköz felhasználói útmutatóját is.
A készülék apró alkatrészeket 
tartalmazhat. Ezeket tartsuk 
kisgyermekektõl távol.
A készülék felülete nikkelmentes.

A Bluetooth vezeték nélküli 
technológia
A Bluetooth vezeték nélküli 
technológiával vezeték nélküli 
kapcsolatot lehet létrehozni 
kompatibilis eszközök között. 
A kihangosítónak és a másik 

készüléknek nem kell egymás 
látóterében lennie, de a két készülék 
távolsága nem lehet 10 méternél 
nagyobb. A kapcsolat során egyes 
akadályok – például falak vagy egyéb 
elektronikus eszközök – interferenciát 
okozhatnak.
A kihangosító megfelel a Bluetooth 
2.1 + EDR specifikációjának, és 
a következõ profilokat támogatja: 
Handsfree Profile 1.5. Az egyéb 
eszközök gyártóitól megtudhatjuk, 
hogy készülékük kompatibilis-e ezzel 
a készülékkel.

Használatba vétel
A kihangosító az alábbi alkatrészekbõl 
áll, amelyek a kezdõlapon láthatók: 
hangerõcsökkentés gomb (1), 
mikrofon (2), válasz/vége gomb 
jelzõfénnyel (3), csipesz (4), 
hangerõnövelés gomb (5), 

bekapcsológomb (6), kioldófül (7), 
hangszóró (8), a töltõ csatlakozója (9).
Használat elõtt a kihangosító 
akkumulátorát fel kell tölteni, illetve 
a kihangosítót kompatibilis eszközhöz 
kell csatlakoztatni.
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A készülék egyes részei mágnesesek. 
A készülék vonzhatja a fémbõl készült 
tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez 
közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses 
adattároló eszközt, mert az azokon tárolt 
információk megsérülhetnek.

Az akkumulátor feltöltése
Az akkumulátor töltése elõtt 
figyelmesen olvassuk el a következõt: 
„Akkumulátorról szóló információk”.
1. Csatlakoztassuk a töltõ kábelét 

a töltõcsatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltõt egy 

áramforráshoz. Töltés közben 
a piros jelzõfény világít.
Ha szivargyújtó-aljzathoz 
csatlakoztatott töltõt használunk, 
akkor az áramot egy 12 voltos 
autóakkumulátornak kell 
szolgáltatnia. Gyõzõdjünk 
meg arról, hogy a töltõ 
megfelelõen be van helyezve 
a szivargyújtóaljzatba, és nem 

akadályozza a jármû normál 
mûködtetését.
Egyes autómodellekben 
a szivargyújtó még olyankor 
is kap áramellátást az autó 
akkumulátoráról, amikor a gyújtás 
ki van kapcsolva. Ilyen esetekben 
az autó akkumulátora még akkor is 
lemerülhet, ha a kihangosítót nem 
használjuk. További tájékoztatásért 
forduljunk a jármû gyártójához.
Ha a töltés nem kezdõdik el, 
húzzuk ki a töltõ csatlakozóját, 
majd csatlakoztassuk ismét. 
Az akkumulátor teljes feltöltése 
akár 2 óra hosszat is tarthat.

3. Ha az akkumulátor teljesen 
feltöltõdött, a jelzõfény zöldre vált. 
Húzzuk ki a töltõt a kihangosítóból, 
majd az áramforrásból.

A teljesen feltöltött akkumulátor 
maximum 20 óra beszélgetési és 
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maximum 40 nap készenléti 
idõt biztosít.
Az akkumulátor töltöttségi szintjének 
ellenõrzéséhez a kihangosító 
bekapcsolásakor figyeljük a jelzõfény 
színét. Ha a jelzõfény zöld, 
a töltöttségi szint megfelelõ. 
Ha a jelzõfény sárga, akkor nemsokára 
fel kell tölteni az akkumulátort. 
Ha a jelzõfény piros, töltsük fel az 
akkumulátort.
Ha az akkumulátor töltöttsége 
alacsony, a kihangosító 5 percenként 
sípol, a piros jelzõfény pedig lassan 
villog.

Be- és kikapcsolás
A bekapcsolásához nyomjuk meg 
a bekapcsológombot. A kihangosító 
sípol, és miközben megpróbál 
kapcsolódni az utoljára használt 
készülékhez, a jelzõfény lassan villog. 
Amikor a kihangosító kapcsolódott 
a készülékhez, és készen áll 

a használatra, akkor a kék jelzõfény 
lassan villog. Ha a kihangosító még 
nincs párosítva más készülékkel, 
automatikusan párosítási módba lép.
A kikapcsolásához nyomjuk meg 
a bekapcsológombot. A kihangosító 
sípol, a piros jelzõfény pedig rövid 
idõre kigyullad. Ha a kihangosítót 
körülbelül 30 percig nem 
csatlakoztatjuk egy eszközhöz, 
automatikusan kikapcsol.

Párosítás és kapcsolódás
A kihangosítót használata elõtt 
párosítani kell egy kompatibilis 
készülékkel, és csatlakoztatni kell 
a készülékhez.
A kihangosító akár 8 készülékkel is 
párosítható, de egyszerre csak egy 
készülékhez csatlakoztatható.
1. Ellenõrizzük, hogy a mobilkészülék 

be van-e kapcsolva.
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2. Ha elõzõleg a kihangosítót 
nem párosítottuk készülékkel, 
kapcsoljuk be a kihangosítót. 
A kihangosító párosítási módba 
lép, és a kék jelzõfény gyorsan 
villogni kezd.
Ha a kihangosítót korábban már 
párosítottuk egy készülékkel, 
gyõzõdjünk meg arról, hogy az 
aktuális készüléken a Bluetooth 
funkció ki van kapcsolva, illetve 
hogy a készülék 10 méternél 
távolabb van a kihangosítótól. 
Ezután kapcsoljuk ki, majd újra 
kapcsoljuk be a kihangosítót.

3. Kb. 3 percen belül aktiváljuk 
a mobilkészülék Bluetooth 
funkcióját, és kerestessük meg 
a készülékkel a Bluetooth-
eszközöket. További részletekért 
olvassuk el a készülék felhasználói 
útmutatóját.

4. A felismert készülékek listájáról 
válasszuk ki a kihangosítót.

5. Ha szükséges, a kihangosító és 
a készülék párosításához és 
a kapcsolat létrehozásához írjuk be 
a 0000 kódot. Néhány készüléken 
külön létre kell hozni a kapcsolatot 
párosítás után.

Amikor a kihangosító kapcsolódott 
a készülékhez és készen áll 
a használatra, akkor a kék jelzõfény 
lassan villog.
Amikor bekapcsoljuk a kihangosítót, 
az a legutóbb használt készülékhez 
próbál kapcsolódni. Ha nem sikerült 
a kapcsolódás, a kihangosító 
megpróbál csatlakozni a további 
párosított készülékek egyikéhez. 
Ha a kihangosítót újból csatlakoztatni 
szeretnénk olyan esetben, amikor be 
van kapcsolva, de nincs csatlakoztatva 
másik készülékhez, gyõzõdjünk meg 
arról, hogy a másik készülék be van 
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kapcsolva, a kihangosítót kapcsoljuk 
ki, majd kapcsoljuk be; vagy hozzuk 
létre a kapcsolatot készülékünk 
Bluetooth menüjébõl.
Elõfordulhat, hogy beállíthatjuk 
a mobilkészüléket a kihangosító 

automatikus csatlakozásához. 
A Nokia készülék ezen funkciójának 
bekapcsolásához a Bluetooth 
menüben módosítsuk a párosított 
eszköz beállításait.

Beszerelés autóba
A kihangosítót rögzíthetjük az autó 
napellenzõjén a hozzá kapott 
csipesszel.

Általános biztonsági útmutatás
Amikor autóba szereljük be 
a kihangosítót, gyõzõdjünk meg arról, 
hogy a kihangosító nem okoz 
interferenciát és nem akadályozza 
a jármû mûködéséhez használt 
rendszereket (például a légzsákokat), 
valamint nem zavarja a szabad 
kilátást vezetés közben.
Ellenõrizzük, hogy felszerelés 
a légzsákok kinyílását semmilyen 

módon nem akadályozza vagy gátolja. 
Csak akkor használjuk a kihangosítót, 
ha az minden vezetési körülmény 
között biztonságos.
A napellenzõhöz erõsített kihangosító 
használatához gyõzõdjünk meg arról, 
hogy a napellenzõ fel van hajtva az 
autó tetejéhez (10).

A csipesz rögzítése 
a napellenzõn
Csúsztassuk a csipeszt a napellenzõre 
a vezetõülés vagy az utasülés 
irányából.
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Nyomjuk a csipeszt a napellenzõ felé 
(14), és ellenõrizzük, hogy a csipesz 
szilárdan legyen rögzítve. Hajtsuk fel 
a napellenzõt az autó tetejéhez (15).

A kihangosító csatlakoztatása 
a csipeszhez
Igazítsuk a kihangosító jobb oldalán 
található mélyedést a csipeszen lévõ 
fülhöz (11), és a kihangosítót 

a bal oldalánál nyomva toljuk 
a csipesz felé (12), hogy stabilan 
rögzüljön. Ellenõrizzük, hogy 
a kihangosító megfelelõ 
helyzetbe került-e.
A kihangosító leválasztásához 
nyomjuk meg a kioldófület, és húzzuk 
le a kihangosítót a csipeszrõl (13).

Alapvetõ funkciók

A hangerõ beállítása
Hívás közben nyomjuk meg az egyik 
hangerõ-szabályozó gombot.

Figyelem: Kihangosításkor 
ne tegyük a készüléket 
a fülünkhöz, mert a hangerõ 
nagyon nagy lehet.

Hívások
Ha a kihangosító csatlakozik 
a mobileszközhöz, hívást 

a megszokott módon 
kezdeményezhetünk. Beszéljünk 
a kihangosító mikrofonja felé. 
Az optimális teljesítmény érdekében 
ellenõrizzük, nincs-e akadály 
a mikrofon elõtt, és hogy a mikrofon 
elõttünk van-e. Hívás közben 
világít a kék jelzõfény.
Az utolsó szám újrahívásához 
(ha a mobilkészülék támogatja ezt 
a funkciót ezzel a kihangosítóval) 
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nyomjuk meg kétszer a válasz/vége 
gombot, ha nincs folyamatban lévõ 
hívásunk.
A hangtárcsázás aktiválásához 
(ha a mobilkészülék támogatja ezt 
a funkciót ezzel a kihangosítóval) 
nyomjuk meg és kb. 2 másodpercig 
tartsuk lenyomva a válasz/vége 
gombot, ha nincs folyamatban 
lévõ hívásunk. A továbbiakban 
a mobilkészülék felhasználói 
útmutatója szerint járjunk el.
Hívás fogadásához nyomjuk 
meg a válasz/vége gombot. Hívás 
elutasításához kétszer nyomjuk meg 
a válasz/vége gombot.
Hívás befejezéséhez nyomjuk meg 
a válasz/vége gombot.
Ha az aktív hívást át szeretnénk 
kapcsolni a hangszóróról 
a csatlakoztatott készülékre, 
nyomjuk meg és tartsuk lenyomva kb. 
2 másodpercig a válasz/vége gombot.

A jelzõfények be- és 
kikapcsolása
Alapértelmezés szerint a jelzõfények 
minden helyzetben világítanak. Ha ki 
szeretnénk kapcsolni a jelzõfényeket 
néhány helyzetben (például hívás 
közben vagy amikor a kihangosító 
mobilkészülékhez van csatlakoztatva), 
nyomjuk meg és tartsuk lenyomva kb. 
5 másodpercig a válasz/vége gombot, 
amikor a kihangosító egy készülékhez 
van csatlakoztatva. A kihangosító 
sípol, és egyszer felvillan a sárga 
jelzõfény.
A jelzõfények bekapcsolásához 
nyomjuk meg és tartsuk lenyomva 
kb. 5 másodpercig a válasz/vége 
gombot és a hangerõnövelés gombot. 
A kihangosító sípol, és egyszer 
felvillan a zöld jelzõfény.
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Beállítások törlése vagy 
alaphelyzetbe állítás
A kihangosító párosítási 
beállításainak törléséhez kapcsoljuk 
ki a kihangosítót, majd nyomjuk meg 
és tartsuk lenyomva 8 másodpercnél 
hosszabb ideig a bekapcsológombot 
és a válasz/vége gombot. A beállítások 
törlõdésekor felváltva villog a piros 
és a zöld jelzõfény.
Ha a kihangosító annak ellenére leáll, 
hogy fel van töltve, az alaphelyzetbe 

állításhoz csatlakoztassuk a töltõt, 
miközben lenyomjuk és lenyomva 
tartjuk a bekapcsológombot.

Hibaelhárítás
Ha nem tudjuk csatlakoztatni 
a kihangosítót a kompatibilis 
készülékhez, ellenõrizzük, hogy 
a kihangosító készülék fel van-e 
töltve, be van-e kapcsolva és párosítva 
van-e a készülékkel.

Akkumulátorról szóló információk
Ez a készülék egy belsõ, nem 
eltávolítható, újratölthetõ akkumulátort 
tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani 
az akkumulátort a készülékbõl, mert 
ezzel kárt okozhatunk a készülékben. 
A készülék a következõ töltõkkel 
használható: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, 
AC-15, DC-4, DC-9 és DC-13. A töltõ 
típusszáma a dugó típusától függhet. 

A dugó típusát a következõk egyike 
azonosítja: E, X, AR, U, A, C, K vagy B. Az 
akkumulátor több százszor feltölthetõ és 
kisüthetõ, de elõbb-utóbb elhasználódik.

A beszéd- és készenléti idõk csak becsült 
értékek. A tényleges idõtartamok 
egyebek mellett a készülékbeállításoktól, 
a használt funkcióktól, az akkumulátor 
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állapotától és a hõmérséklettõl 
is függenek.

Ha az akkumulátort nem használtuk 
hosszabb ideig, akkor elõfordulhat, 
hogy a töltés megkezdéséhez a töltõt 
a csatlakoztatása után ki kell húzni, 
majd újra csatlakoztatni kell.

Abban az esetben, ha az akkumulátor 
teljesen lemerült, elõfordulhat, hogy 
a töltésjelzõ csak néhány perc múlva 
jelenik meg.

Használaton kívül a töltõt húzzuk ki 
a hálózati aljzatból és a készülékbõl. 
Ne hagyjuk a teljesen feltöltött 
akkumulátort a töltõre csatlakoztatva, 
mert a túltöltés megrövidítheti az 
akkumulátor élettartamát. A teljesen 
feltöltött, de nem használt akkumulátor 
idõvel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C 
és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti 
hõmérsékleten. A szélsõséges 
hõmérséklet csökkenti az akkumulátor 
kapacitását és élettartamát. 
Elõfordulhat, hogy túl meleg vagy túl 

hideg akkumulátorral a készülék 
átmenetileg nem mûködik.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk 
tûzbe, mivel ez robbanást idézhet elõ. 
Az akkumulátoroktól a helyi 
rendszabályoknak megfelelõen 
szabaduljunk meg. Lehetõség szerint 
hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk 
a háztartási szemétbe.

A töltõt csak a rendeltetésének megfelelõ 
célra használjuk. A nem jóváhagyott 
töltõk használata, illetve a nem 
rendeltetésszerû használat tüzet, 
robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel 
járhat, és érvénytelenítheti a készülékre 
vonatkozó engedélyeket és garanciát is. 
Ha a töltõ vélhetõen sérült, akkor 
a további használat elõtt vizsgáltassuk 
meg az akkumulátort egy 
szervizközpontban. Soha ne használjunk 
sérült töltõt. A töltõt csak beltérben 
használjuk.
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A készülék kezelése és karbantartása
A készüléket, a töltõt és a tartozékokat 
használjuk körültekintéssel. A következõ 
javaslatok segítenek a garancia 
megõrzésében.

• 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 
nedves lesz, hagyjuk teljesen 
megszáradni.

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

• A készüléket ne tartsuk túl meleg 
helyen. A magas hõmérséklet 
csökkentheti a készülék 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 próbáljuk meg kinyitni 
a készüléket.

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

• Csak puha, tiszta, száraz kendõt 
használjunk a készülék felületének 
tisztításához.

• Ne fessük be a készüléket. A festék 
eltömítheti a mozgó alkatrészeket, 
ami a készüléket használhatatlanná 
teheti.
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Újrahasznosítás
A használt elektronikai 
termékeket, akkumulátorokat és 
csomagolóanyagokat mindig vigyük 
vissza egy kijelölt gyûjtõhelyre. Ezzel 
megakadályozzuk az ellenõrizetlen 
szemétkidobást, és elõsegítjük az 
anyagok újrahasznosítását. 
A Nokia termékekkel kapcsolatos 
környezetvédelmi tudnivalókról 
és az újrahasznosítási lehetõségekrõl 
a www.nokia.com/werecycle, 
illetve mobilkészülék esetén 
a www.nokia.mobi/werecycle 
webhelyen található tájékoztatás.

A terméken, az akkumulátorban, 
az irodalomban vagy 
a csomagoláson látható 
áthúzott, kerekes szemétgyûjtõ-
tartály szimbólum arra hívja fel 

a figyelmet, hogy minden elektromos és 
elektronikus terméket, elemet és 
akkumulátort az élettartamuk végén 
szelektív gyûjtõhelyre kell juttatnunk. 
Ez a követelmény az Európai Unióban 
érvényes. A terméktõl ne közösségi/
lakossági hulladékként szabaduljunk 
meg. A készülék környezetvédelmi 
jellemzõirõl a www.nokia.com/
ecodeclaration webhelyen olvashatók 
további információk.
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További biztonsági információk

■ Jármûvek
A rádiófrekvenciás jelek hatással 
lehetnek a motorgépjármûvek nem 
helyesen felszerelt vagy nem 
megfelelõen földelt elektronikus 
rendszereire, például az elektronikus 
üzemanyag-befecskendezõ rendszerekre, 
elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, 
elektronikus sebességvezérlõ 
rendszerekre és légzsákrendszerekre. 
További információkért lépjünk 
kapcsolatba a gépjármû vagy az adott 
berendezés gyártójával.

A hibás telepítés vagy beszerelés 
veszélyes lehet, és érvénytelenítheti 
a garanciát. Rendszeresen ellenõrizzük, 
hogy a jármûben minden vezeték nélküli 
eszköz megfelelõen fel van-e szerelve, és 
megfelelõen mûködik-e. Ne tároljunk 
vagy szállítsunk éghetõ folyadékokat, 
gázokat vagy robbanóanyagot 

ugyanabban a tárolóban, mint ahol 
a készülék, annak alkatrészei vagy 
tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy 
a légzsákok nagy erõvel nyílnak ki. 
Ne helyezzük a készüléket vagy 
a tartozékokat a légzsák tágulási terébe.


