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Pentru siguranþa Dvs.

Citiþi aceste instrucþiuni simple. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi 
periculoasã sau ilegalã.

SIGURANÞA CIRCULAÞIEI - ÎNAINTE DE TOATE
Respectaþi toate legile locale. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere 
în timp ce conduceþi un autovehicul. Prima grijã a Dvs. în timp ce 
conduceþi un autovehicul trebuie sã fie siguranþa circulaþiei.

INTERFERENÞE
Toate aparatele mobile pot intra în interferenþã, ceea ce le-ar putea 
afecta performanþele.
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1. Introducere

Cu ajutorul difuzorului Nokia HF-300 puteþi efectua ºi primi apeluri fãrã 
comenzi manuale. Puteþi conecta difuzorul la un aparat compatibil care 
acceptã tehnologia radio Bluetooth.

Înainte de a utiliza difuzorul, citiþi cu atenþie acest ghid al utilizatorului. 
Citiþi de asemenea ºi ghidul utilizatorului aparatului pe care îl conectaþi 
la difuzor, ghid care vã oferã informaþii importante referitoare la 
siguranþã ºi întreþinere. Nu lãsaþi niciun fel de accesorii la îndemâna 
copiilor mici.

■ Tehnologia radio Bluetooth
Tehnologia radio Bluetooth vã permite sã conectaþi aparate compatibile, 
fãrã a utiliza cabluri. Pentru o conexiune Bluetooth, distanþa dintre 
aparatul mobil ºi difuzor trebuie sã fie de maximum 10 metri. 
Conexiunile pot fi influenþate de interferenþe provocate de obstacole, 
cum ar fi alte aparate electronice.

Difuzorul este compatibil cu specificaþiile Bluetooth 2.0, acceptând 
Profilul Hands-Free 1.5. Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru 
a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea 
sistemului Bluetooth. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau 
la furnizorul de servicii.
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2. Pregãtirea pentru utilizare

Difuzorul conþine urmãtoarele: 

• Conector pentru 

încãrcãtor (1)

• Difuzor (2)

• Tastã de pornire (3)

• Tastã mãrire volum (4)

• Tastã preluare/terminare (5)

• Tastã reducere volum (6)

• Microfon (7)

Înainte de a utiliza difuzorul, 
trebuie sã încãrcaþi 
acumulatorul ºi sã asociaþi 
difuzorul cu un aparat 
compatibil.

Unele pãrþi ale difuzorului sunt 
magnetice. Este posibil ca materialele metalice sã fie atrase de difuzor. Nu plasaþi 
cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea 
difuzorului, deoarece informaþiile memorate pe acestea ar putea fi ºterse.

■ Încãrcãtoare ºi acumulatori
Verificaþi numãrul de model al încãrcãtorului înainte de a-l utiliza cu acest 
difuzor. Difuzorul este destinat pentru a fi încãrcat de la încãrcãtoarele AC-4, 
AC-5 ºi DC-4.

Atenþie: Utilizaþi numai acumulatori ºi încãrcãtoare aprobate de Nokia 
pentru utilizarea împreunã cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri 
poate anula orice aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol.

Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu, trageþi de ºtecher ºi 
nu de cablu.

4 6
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■ Introducerea ºi încãrcarea acumulatorului
Pentru a introduce acumulatorul, procedaþi dupã cum urmeazã:

1. Pentru a scoate capacul posterior, împingeþi-l spre partea lateralã 
a difuzorului.

2. Aliniaþi zona cu contactele aurite a acumulatorului cu conectorii 
difuzorului ºi împingeþi acumulatorul în locaºul sãu.

3. Pentru a pune la loc capacul posterior, introduceþi clemele capacului 
în orificiile respective ale difuzorului ºi împingeþi prin glisare capacul 
posterior pe difuzor pânã când se fixeazã la locaºul sãu.

(Pentru a scoate acumulatorul, scoateþi capacul posterior ºi ridicaþi 
acumulatorul din capãtul opus zonei de contact.)

Pentru a reîncãrca acumulatorul, procedaþi dupã cum urmeazã:

1. Conectaþi cablul încãrcãtorului la conectorul pentru încãrcare al 
difuzorului.

2. Conectaþi încãrcãtorul la sursa de alimentare. De exemplu, conectaþi 
încãrcãtorul DC-4 la mufa pentru brichetã a automobilului Dvs. sau 
încãrcãtorul AC-5 la o prizã de perete.

Dacã utilizaþi un încãrcãtor conectat la mufa pentru brichetã, 
alimentarea trebuie fãcutã de la bateria de 12 volþi a 
autovehiculului. Conectorul trebuie sã fie introdus corect în mufa 
pentru brichetã ºi nu trebuie sã obstrucþioneze conducerea normalã 
a autovehiculului. În cazul anumitor modele de autovehicule, mufa 
pentru brichetã este alimentatã de la bateria autovehiculului chiar ºi 
dupã scoaterea cheii de contact. În acest caz, este posibil ca bateria 
maºinii sã se descarce chiar dacã difuzorul nu este utilizat. Pentru 
informaþii suplimentare, contactaþi producãtorul autovehiculului.

În timpul încãrcãrii, indicatorul luminos de culoare roºie este aprins 
continuu. Poate dura un anumit timp pânã la începerea încãrcãrii. 
Dacã nu începe încãrcarea, scoateþi încãrcãtorul din prizã, 
reintroduceþi-l în prizã ºi încercaþi din nou. Încãrcarea completã 
a acumulatorului poate dura pânã la 2 ore ºi 30 de minute.
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3. Când acumulatorul este complet încãrcat, indicatorul luminos îºi 
schimbã culoarea din roºu în verde. Deconectaþi încãrcãtorul de la 
difuzor ºi de la sursa de alimentare.

Un acumulator complet încãrcat rezistã timp de maximum 20 ore de 
convorbire sau 240 de ore în modul de aºteptare. Totuºi, duratele pot 
varia atunci când aparatul este utilizat cu diferite aparate compatibile 
Bluetooth, în funcþie de setãrile, de modurile ºi de mediile de utilizare.

Când nivelul acumulatorului este scãzut, indicatorul de culoare roºie se 
aprinde intermitent ºi rar.

■ Pornirea ºi oprirea
Pentru a porni difuzorul, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de pornire 
pânã când difuzorul emite un bip ºi se aprinde indicatorul de culoare 
verde. Indicatorul luminos se aprinde intermitent atunci când difuzorul 
încearcã sã se conecteze la un aparat asociat. Când difuzorul este 
conectat la un aparat asociat ºi poate fi utilizat, este afiºat indicatorul 
luminos de culoare albastrã. 

Pentru a opri difuzorul, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de pornire 
pânã când toþi indicatorii luminoºi se sting. Dacã difuzorul nu este 
conectat la un aparat asociat în interval de aproximativ 5 minute, 
el se va opri automat pentru a economisi energie.

■ Asocierea difuzorului
1. Asiguraþi-vã cã aparatul Dvs. mobil este pornit ºi porniþi difuzorul. 

Indicatorul luminos de culoare verde se aprinde intermitent ºi rar. 

2. Activaþi funcþia Bluetooth în aparatul mobil ºi setaþi aparatul sã 
caute aparate Bluetooth. Pentru instrucþiuni, consultaþi ghidul 
utilizatorului livrat împreunã cu aparatul Dvs.

3. Selectaþi difuzorul din lista aparatelor gãsite.

4. Introduceþi codul de acces Bluetooth 0000 pentru a asocia ºi 
conecta difuzorul la aparatul Dvs. Este posibil ca la unele aparate sã 
fie necesar sã realizaþi separat conexiunea dupã asociere.
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Dacã asocierea a fost realizatã cu succes, difuzorul emite un bip ºi este 
afiºat în meniul aparatului mobil unde puteþi vedea aparatele Bluetooth 
asociate în momentul respectiv. Dacã difuzorul este conectat la aparatul 
Dvs., vor fi afiºaþi indicatorii luminoºi de culoare albastrã.

Pentru a asocia ºi a conecta difuzorul cu un aparat nou, deconectaþi 
difuzorul de la aparatul curent, dupã care asociaþi-l ºi conectaþi-l la 
noul aparat.

Deconectarea difuzorului
Pentru a deconecta difuzorul de la aparatul Dvs. mobil, procedaþi 
într-unul din modurile urmãtoare:

• Opriþi difuzorul.

• Deconectaþi difuzorul în meniul Bluetooth al aparatului Dvs.

• Îndepãrtaþi difuzorul de telefon la o distanþã mai mare de 10 metri.

Pentru deconectarea difuzorului, nu este necesar sã ºtergeþi asocierea.

Reconectarea difuzorului
Pentru a conecta difuzorul la aparatul Dvs. asociat, porniþi difuzorul, 
apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de preluare/terminare sau realizaþi 
conexiunea în meniul Bluetooth al aparatului Dvs.

În aparatul Dvs., puteþi sã permiteþi difuzorului sã se conecteze la acesta 
automat, atunci când difuzorul este pornit. Pentru a realiza acest lucru 
cu aparatele Nokia, modificaþi setãrile aparatului Dvs. asociat în meniul 
Bluetooth.
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3. Apeluri

■ Reglarea volumului difuzorului
Pentru a regla volumul difuzorului, utilizaþi tastele de volum ale 
difuzorului.

Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul, 
deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

■ Apeluri
Pentru a efectua un apel, utilizaþi aparatul mobil în mod normal, atunci 
când difuzorul este conectat la acesta. Vorbiþi înspre microfonul 
difuzorului. Pentru performanþe optime, asiguraþi-vã cã nu sunt 
amplasate obiecte în faþa microfonului ºi cã microfonul este poziþionat 
în faþa utilizatorului, nu mai jos sau în spatele acestuia. În timpul unui 
apel, este aprins indicatorul luminos de culoare verde.

Dacã aparatul Dvs. acceptã funcþia de reapelare cu difuzorul a ultimului 
numãr format, apãsaþi de douã ori tasta de preluare/terminare atunci 
când nu existã niciun apel în curs.

Dacã aparatul Dvs. acceptã funcþia de apelare vocalã cu difuzorul, 
apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de preluare/terminare atunci când 
nu existã niciun apel în curs ºi procedaþi în modul descris în ghidul de 
utilizare al aparatului Dvs.

La primirea unui apel, veþi auzi un sunet de apel în difuzor ºi indicatorul 
luminos de culoare verde se va aprinde intermitent. Pentru a prelua 
apelul, apãsaþi tasta de preluare/terminare sau utilizaþi tastele 
aparatului. Pentru a respinge un apel, apãsaþi de douã ori tasta de 
preluare/terminare.

Pentru a termina un apel, apãsaþi tasta de preluare/terminare sau 
utilizaþi tastele aparatului.

Pentru a comuta un apel activ între difuzor ºi aparatul Dvs., apãsaþi 
ºi menþineþi apãsatã tasta de preluare/terminare.

Pentru a dezactiva sau reactiva microfonul în timpul unui apel, apãsaþi 
scurt tasta de pornire.
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■ Montarea în autovehicul 
Puteþi monta difuzorul pe parasolarul autovehiculului Dvs., utilizând 
clema furnizatã.

Instrucþiuni generale privind siguranþa
La instalarea difuzorului în autovehicul, 
asiguraþi-vã cã acesta nu obstrucþioneazã 
ºi nu împiedicã funcþionarea sistemelor 
folosite la bordul autovehiculului 
(de exemplu airbagurile) ºi cã nu vã 
diminueazã vizibilitatea în timp ce 
conduceþi.

Verificaþi dacã acþionarea airbagurilor nu 
este blocatã sau obstrucþionatã în niciun 
fel. Folosiþi difuzorul numai dacã sunteþi 
sigur cã acest lucru nu va genera pericole 
în orice condiþii de trafic. 

Pentru a utiliza difuzorul când aceste este 
montat pe parasolar, asiguraþi-vã cã parasolarul este rabatat cãtre 
plafonul autovehiculului.
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Montarea clemei pe parasolar
Glisaþi clema pe parasolarul din stânga sau din dreapta faþã, astfel încât 
cuvântul „OPEN” sã se afle în partea de sus a parasolarului, dupã care 
rotiþi cureluºa de pe clemã în jurul parasolarului, începând din spate (1).

Treceþi cureluºa prin fanta de pe clemã. Strângeþi cureluºa pentru a fixa 
bine difuzorul ºi apãsaþi cu putere cârligul ºi capãtul buclei pe postavul 
de pe cureluºã (2).

1

2
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Fixarea difuzorului pe clemã
Aliniaþi difuzorul cu clema astfel încât orificiul din spatele difuzorului sã 
fie orientat cãtre elementul de prindere de pe clemã. Introduceþi 
elementul de prindere în orificiu ºi rotiþi difuzorul în sens orar pânã când 
acesta se fixeazã în poziþie (3). (Pentru a scoate difuzorul, rotiþi-l în sens 
antiorar.)

Rabataþi parasolarul spre plafonul autovehiculului.

■ ªtergerea setãrilor sau resetarea
Pentru a ºterge setãrile de asociere din difuzor, apãsaþi ºi menþineþi 
apãsate simultan tasta de preluare/terminare ºi tasta de mãrire 
a volumului timp de aproximativ 10 secunde. Atunci când setãrile au 
fost ºterse, indicatorul luminos se aprinde alternativ în roºu ºi verde.

Pentru a reseta difuzorul dacã nu mai funcþioneazã, deºi este încãrcat, 
apãsaþi simultan tasta de preluare/terminare ºi tasta de pornire. 
Difuzorul se opreºte. Pentru a utiliza difuzorul, reconectaþi-l la aparatul 
Dvs. mobil. Resetarea nu ºterge setãrile de asociere.

3
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4. Informaþii despre acumulator

■ Încãrcarea ºi descãrcarea
Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. Acumulatorul 
poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori, dar în cele din urmã se va uza. Atunci 
când duratele de convorbire ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar 
fi normal, înlocuiþi acumulatorul. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi de 
Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs. numai cu încãrcãtoare omologate de 
Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Dacã un acumulator de schimb este utilizat pentru prima oarã sau dacã 
acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadã îndelungatã de timp, ar putea 
fi necesar sã conectaþi încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi 
pentru a începe încãrcarea acumulatorului.

Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când 
nu îl utilizaþi. Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor, 
deoarece supraîncãrcarea ar putea scurta durata sa de viaþã. Dacã nu este 
utilizat, un acumulator complet încãrcat se va descãrca în timp.

Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. Nu folosiþi niciodatã un 
încãrcãtor sau un acumulator deteriorat.

Nu scurtcircuitaþi acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentalã poate apãrea când 
un obiect metalic, cum ar fi o monedã, o agrafã sau un stilou, produce o legãturã 
directã între borna pozitivã (+) ºi cea negativã (-) a acumulatorului. (Aceste 
borne sunt ca niºte benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest lucru se poate 
întâmpla, de exemplu, când purtaþi un acumulator de schimb în buzunar sau în 
geantã. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora 
acumulatorul sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul.

Lãsarea aparatului la cãldurã sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã 
închisã, va reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. Încercaþi întotdeauna 
sã depozitaþi acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C ºi 25°C. Este posibil 
ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece sã nu funcþioneze pentru 
moment, chiar dacã acumulatorul este încãrcat complet. Performanþele 
acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul 
de îngheþ.

Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot 
exploda ºi dacã sunt deterioraþi.
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Nu demontaþi ºi nu rupeþi bateriile ºi acumulatorii. În cazul apariþiei unei scurgeri 
de lichid din acumulator, evitaþi contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. În 
cazul unui astfel de contact, spãlaþi imediat pielea sau ochii cu apã din 
abundenþã sau contactaþi medicul.
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Îngrijire ºi întreþinere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, care trebuie folosit cu grijã. 
Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei.

• Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Precipitaþiile, umiditatea ºi alte tipuri de 
lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele 
electronice. Dacã aparatul Dvs. se udã, scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi 
aparatul sã se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.

• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. Pãrþile 
sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta 
viaþa dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau 
topi anumite componente din material plastic.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Când aparatul revine la 
temperaturã normalã, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia 
ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice.

• Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.

• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. Manipularea durã 
poate deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã.

• Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, 
solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici.

• Nu vopsiþi aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile, microfonul sau 
difuzorul ºi poate împiedica funcþionarea corespunzãtoare.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât ºi pentru 
acumulator, încãrcãtor ºi orice alt tip de accesoriu. Dacã aparatul nu 
funcþioneazã corespunzãtor, duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service 
autorizat pentru reparaþii.
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Evacuarea
Simbolul coº de gunoi barat pe un produs, pe documentaþie sau pe 
ambalaj indicã faptul cã, în interiorul Uniunii Europene toate produsele 
electrice ºi electronice, bateriile ºi acumulatorii se vor colecta separat la 

sfârºitul ciclului de viaþã. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal 
nesortat.

Predaþi produsele în centrele de colectare pentru a împiedica deteriorarea 
mediului ºi vãtãmãrile corporale provocate de evacuarea necontrolatã a 
deºeurilor ºi pentru a promova reutilizarea durabilã a resurselor materiale. 
Informaþiile despre colectare le puteþi obþine de la distribuitorul produsului, de la 
autoritãþile locale de salubritate, de la organizaþiile naþionale pentru controlul 
producãtorilor ºi de la reprezentanþa localã Nokia. Pentru informaþii 
suplimentare, consultaþi declaraþia ecologicã a produsului sau informaþiile 
specifice statului în care vã aflaþi, la www.nokia.com.
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Informaþii suplimentare privind 
siguranþa

■ Autovehicule
Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate 
necorespunzãtor, cum ar fi sisteme de injecþie electronicã, sisteme electronice de 
frânare antipatinaj (antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, 
sisteme airbag. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi producãtorul 
autovehiculului sau al echipamentului instalat, sau reprezentantul acestuia.

Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot 
duce la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. Verificaþi în mod regulat 
dacã toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. sunt 
montate corect ºi dacã funcþioneazã corespunzãtor. Nu depozitaþi ºi nu 
transportaþi lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi 
compartiment cu aparatul, cu subansamble sau accesorii ale acestuia. În cazul 
autovehiculelor echipate cu airbag, reþineþi cã acesta se umflã cu deosebitã forþã. 
Nu aºezaþi obiecte, inclusiv accesorii fixe sau mobile, în zona de deasupra 
airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. Dacã accesoriile telefonului mobil 
din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbagul se 
umflã, acestea pot cauza vãtãmãri grave.


