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NORSK
ERKLÆRING OM SAMSVAR
NOKIA CORPORATION, erklærer herved at 
utstyret HF-33W er i samsvar med de 
grunnleggende krav og øvrige relevante 
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Produktet 
er i samsvar med grensene angitt i direktiv 
2004/104/EF (endringsdirektiv 72/245/EØF), 
Vedlegg I, nr. 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9. 
En kopi av samsvarserklæringen er 
tilgjengelig fra http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/.

Symbolet med en utkrysset 
avfallsdunk innebærer at innen EU 
må produktet ikke kastes sammen 
med annet avfall. Ikke kast disse 
produktene som usortert, 

kommunalt avfall.
© 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.
Kopiering, overføring, distribusjon eller 
lagring av deler av eller hele innholdet i 
dette dokumentet i enhver form, uten på 
forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra 
Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er 
registrerte varemerker for Nokia 
Corporation. Andre produkter eller 
firmanavn som nevnes her, kan være 
varemerker eller produktnavn for sine 
respektive eiere.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia har en uttrykt målsetting om 
kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss 
derfor retten til uten varsel å endre og 
forbedre alle produktene som er omtalt i 
dette dokumentet.
Ikke under noen omstendigheter er Nokia 
ansvarlig for tap av data eller inntekter, eller 
spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte 
skader uansett årsak.
Innholdet i dette dokumentet gjøres 
tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det 
er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen 
garantier av noe slag, verken direkte eller 
underforstått, inkludert, men ikke begrenset 
til, de underforståtte garantiene for 
salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, 
i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten 
til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia 
forbeholder seg retten til å revidere dette 
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dokumentet eller trekke det tilbake, når som 
helst og uten forvarsel.
Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan 
variere fra område til område. Forhør deg hos 
nærmeste Nokia-forhandler.
Uautoriserte endringer på denne enheten 
kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke 
utstyret.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer, 
teknologi eller programvare som er 
underlagt eksportlover og -forskrifter fra 
USA og andre land. Det er ulovlig å fravike 
slik lovgivning.

For din sikkerhet
Les disse enkle retningslinjene. Det kan 
være farlig eller ulovlig ikke å følge dem.

TRAFIKKSIKKERHETEN 
KOMMER FØRST
Overhold alle lokale 
lovbestemmelser. Ha alltid 
hendene frie til å styre bilen 

når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid 
komme først når du kjører.

FORSTYRRELSER
Alle trådløse enheter kan fra tid 
til annen utsettes for 
forstyrrelser som kan påvirke 
ytelsen.

Innledning
Med Nokia trådløs bilhåndfrienhet til 
sigarettenneruttak HF-33W kan du 
foreta og motta anrop uten å måtte 

bruke hendene mens du kjører bil. Du 
kan koble håndfrienheten til en 
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kompatibel telefon som støtter trådløs 
Bluetooth-teknologi.
Les nøye gjennom denne bruker-
håndboken før du bruker håndfri-
enheten. Les også brukerhåndboken 
for telefonen du bruker. Der finner du 
viktig informasjon om sikkerhet og 
vedlikehold. Oppbevar håndfrienheten 
utilgjengelig for barn.

Trådløs Bluetooth-teknologi
Med trådløs Bluetooth-teknologi kan 
du koble sammen kompatible enheter 
uten å bruke kabler. Med Bluetooth-
tilkobling bør telefonen og 
håndfrienheten være innenfor en 

rekkevidde på 10 meter fra hverandre. 
Tilkoblingen kan imidlertid utsettes 
for forstyrrelser fra hindringer, for 
eksempel andre elektroniske enheter.
Håndfrienheten følger Bluetooth-
spesifikasjon 1.2 og støtter 
håndfriprofil 1.5. Ta kontakt med 
produsentene som leverer andre 
enheter for å fastslå kompatibiliteten 
med denne enheten.
Det kan være restriksjoner for bruk av 
Bluetooth-teknologi i enkelte områder. 
Ta kontakt med lokale myndigheter 
eller tjenesteleverandøren.

Komme i gang
Før du bruker håndfrienheten, må du 
installere den i bilen og koble den 
sammen med en kompatibel telefon.
Håndfrienheten inneholder delene 
som vist i begynnelsen av denne 

brukerhåndboken: justerbar plugg til 
sigarettenner (1), mikrofon (2), 
indikatorlampe (3), volum opp-knapp 
(4), volum ned-knapp (5), ringeknapp 
(6) og høyttaler (7).
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Installere håndfrienheten
For at enheten skal fungere riktig, må 
den kobles til sigarettenneruttaket i 
bilen, med strømtilførsel fra et batteri 
på 12 volt.
Sett håndfrienheten inn i sigarett-
tenneruttaket. Sigarettennerpluggen 
leveres med en beskyttelseshette som 
kan tas av. Hvis pluggen ikke passer i 
kontakten, tar du av hetten ved å 
skyve den av pluggen. Du kan justere 
sigarettennerpluggen til ønsket vinkel 
(opptil 100 grader). Ikke forsøk å 
presse pluggen til en større vinkel.
Kontroller at håndfrienheten er satt 
riktig inn i sigarettenneruttaket, og at 
den ikke er i veien for bilføreren.
I noen bilmodeller får sigarett-
tenneruttaket strøm fra bilbatteriet 
selv om du tar ut bilnøkkelen. I slike 
tilfeller kan bilbatteriet lades ut selv 
om håndfrienheten ikke brukes. 

Ta kontakt med bilprodusenten hvis 
du vil ha mer informasjon.

Slå på eller av
Du slår på ved å koble håndfrienheten 
til sigarettenneruttaket. 
Indikatorlampen lyser.
Du slår av ved å koble håndfrienheten 
fra sigarettenneruttaket.

Sammenkoble håndfrienheten
1. Slå på telefonen.
2. Kontroller at håndfrienheten er 

riktig koblet til sigarett-
tenneruttaket.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på 
telefonen og angi at telefonen skal 
søke etter Bluetooth-enheter.

4. Velg håndfrienheten fra listen over 
enheter som er funnet.

5. Angi Bluetooth-passordet 0000 
for å koble sammen og koble 
håndfrienheten til telefonen. Med 
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enkelte telefoner må tilkoblingen 
opprettes separat etter 
sammenkoblingen.

Hvis sammenkoblingen var vellykket, 
piper håndfrienheten, og enheten 
vises i telefonmenyer der du kan se de 
sammenkoblede Bluetooth-enhetene. 
Når håndfrienheten er koblet til 
telefonen, lyser indikatorlampen blått.
Du kan stille inn telefonen slik at den 
automatisk kobles til håndfrienheten 
når den slås på. For å gjøre dette på 
Nokia-telefoner, må du endre 
innstillingene for sammenkobling i 
Bluetooth-menyen.

Du kobler håndfrienheten fra 
telefonen ved å trekke enheten ut av 
sigarettenneruttket, eller koble fra i 
Bluetooth-menyen på telefonen.
Hvis du vil koble håndfrienheten til 
telefonen igjen, setter du den i 
sigarettenneruttaket.
Hvis du vil sammenkoble og koble 
håndfrienheten til en ny telefon, 
kobler du først fra håndfrienheten i 
Bluetooth-menyen på den aktive 
telefonen, og deretter sammenkobler 
du med og kobler til den nye 
telefonen.

Anropshåndtering
Du justerer volumet under en samtale 
ved å bruke volumtastene på enheten.
Hvis du vil ringe, bruker du telefonen 
som vanlig når enheten er koblet til 
telefonen. Snakk mot mikrofonen på 

håndfrienheten. For optimal ytelse bør 
du kontrollere at det ikke er noen 
objekter foran mikrofonen og at 
mikrofonen er foran brukeren, og ikke 
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nedenfor eller bak. Indikatorlampen 
lyser grønt under en samtale.
Hvis telefonen støtter gjentakelse av 
siste oppringte nummer med denne 
enheten, trykker du to ganger på 
ringeknappen når det ikke er noen 
aktiv samtale.
Hvis telefonen støtter taleoppringing 
med denne enheten, holder du inne 
ringeknappen når det ikke er noen 
aktiv samtale, og fortsetter som 
beskrevet i brukerhåndboken for 
telefonen.

Når du mottar et anrop, hører du en 
ringetone gjennom høyttaleren på 
håndfrienheten, og indikatorlampen 
blinker grønt. Du kan besvare et anrop 
ved å trykke på ringeknappen eller ved 
å bruke telefontastene. Hvis du vil 
avvise et anrop, trykker du to ganger 
på ringeknappen. Du kan overføre den 
aktive samtalen mellom 
håndfrienheten og telefonen ved å 
holde inne ringeknappen.
Hvis du skal avslutte en samtale, 
trykker du på ringetasten eller bruker 
telefontastene.

Stell og vedlikehold
Enheten er et produkt av førsteklasses 
design og håndverk, og bør behandles 
med forsiktighet. Rådene nedenfor 
hjelper deg å overholde 
garantibestemmelsene.

• Alt tilbehør og ekstrautstyr må 
oppbevares utilgjengelig for små barn.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. 
Nedbør, fuktighet og alle typer væsker 
kan inneholde mineraler som vil føre 
til rust på elektroniske kretser. Hvis 
enheten blir våt, lar du den tørke helt.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i 
støvete og skitne omgivelser. De 
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bevegelige delene og elektroniske 
komponentene kan bli ødelagt.

• Oppbevar ikke telefonen i varme 
omgivelser. Høye temperaturer kan 
redusere levetiden på elektronisk 
utstyr, ødelegge batterier, og 
deformere eller smelte visse 
plastdeler.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde 
omgivelser. Når enheten oppnår 
normal temperatur igjen, kan det 
dannes fuktighet inni enheten som 
kan skade elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste 
enheten. Røff håndtering kan 
ødelegge innvendige kretskort og 
finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller 
vaskemidler til å rengjøre enheten.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette de 
bevegelige delene, mikrofonen eller 
høyttaleren og forhindre at enheten 
fungerer skikkelig.

Hvis enheten ikke fungerer på riktig 
måte, må du kontakte nærmeste 
autoriserte servicested for å få utført 
service.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

■ Kjøretøy
RF-signaler kan påvirke elektroniske 
systemer i kjøretøyer hvis de er feil 
installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, 
for eksempel elektronisk 
bensininnsprøytning, elektroniske 

blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), 
elektronisk hastighetskontroll (cruise-
kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis 
du vil ha mer informasjon, kan du snakke 
med produsenten eller forhandleren som 
leverer kjøretøyet eller tilleggsutstyret.
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Feil installering eller service kan være 
farlig, og kan oppheve en eventuell 
garanti som gjelder for enheten. 
Kontroller regelmessig at alt utstyr for 
den trådløse enheten er riktig montert i 
kjøretøyet, og at det fungerer som det 
skal. Ildfarlige væsker, gasser eller 
eksplosive stoffer, må ikke oppbevares 
sammen med enheten, deler av den eller 
med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy 
som er utstyrt med kollisjonspute, må du 
huske at kollisjonsputer blåses opp med 
stor kraft. Plasser ikke gjenstander, 
verken fastmontert eller bærbart trådløst 
utstyr, i området over kollisjonsputen 
eller i området der kollisjonsputen blåses 
opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil 
installert og kollisjonsputen utløses, kan 
det føre til alvorlige skader.


