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KONFORMITETSDEKLARATION
Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att 
denna HF-33W står i överensstämmelse med 
de väsentliga egenskapskrav och övriga 
relevanta bestämmelser som framgår av 
direktiv 1999/5/EG. Produkten 
överensstämmer med de angivna gränserna i 
direktiv 2004/104/EG (ändring av direktiv 
72/245/EEG), bilaga I, punkt 6.5, 6.6, 6.8 
och 6.9. 
En kopia av konformitetsdeklarationen finns 
på http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Den överkorsade soptunnan 
betyder att inom EU måste 
produkten vid slutet av sin 
livslängd föras till en separat 
sopuppsamling. Kasta inte dessa 

produkter med det vanliga hushållsavfallet.
© 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.
Reproduktion, överföring, distribution eller 
lagring av delar av eller hela innehållet i 
detta dokument i vilken som helst form, utan 

föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är 
förbjuden.
Nokia och Nokia Connecting People är 
registrerade varumärken som tillhör Nokia 
Corporation. Andra produkt- och 
företagsnamn som det hänvisats till kan vara 
varukännetecken eller näringskännetecken 
som tillhör sina respektive ägare.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia utvecklar ständigt sina produkter. 
Nokia förbehåller sig rätten att göra 
ändringar och förbättringar i de produkter 
som beskrivs i detta dokument utan 
föregående meddelande.
Under inga omständigheter skall Nokia vara 
ansvarigt för förlust av data eller inkomst 
eller särskild, tillfällig, följdskada, eller 
indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten 
eller skadan.
Innehållet i detta dokument gäller aktuella 
förhållanden. Förutom vad som stadgas i 
tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga 
garantier av något slag, varken uttryckliga 
eller underförstådda, inklusive, men utan 
begränsning till, garantier avseende 
produktens allmänna lämplighet och/eller 
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lämplighet för ett särskilt ändamål, vad 
gäller riktighet, tillförlitlighet eller 
innehållet i detta dokument. Nokia 
förbehåller sig rätten att ändra detta 
dokument eller återkalla det utan 
föregående meddelande.
Tillgång till särskilda produkter kan variera 
efter region. Vänligen kontrollera detta med 
din närmaste Nokia-återförsäljare.

Icke godkända ändringar av enheten kan 
medföra att användaren mister rätten att 
använda utrustningen.
Exportbestämmelser
Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik 
eller program som står under exportlagar 
och föreskrifter i USA och andra länder. 
Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

Säkerhetsinformation
Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att 
inte följa dem kan vara farligt eller 
olagligt.

TRAFIKSÄKERHETEN 
KOMMER I FÖRSTA HAND
Följ den lokala lagstiftningen. 
När du kör bil bör du alltid se 

till att hålla händerna fria för själva 
körningen. Tänk på trafiksäkerheten i 
första hand.

STÖRNINGAR
Alla trådlösa enheter kan 
drabbas av störningar som kan 
påverka deras prestanda.

Inledning
Med Nokia Trådlös plugin-handsfree 
för bilen HF-33W kan du ringa upp och 
ta emot samtal i bilen utan att använda 

händerna. Du kan ansluta HF-enheten 
till en kompatibel telefon som har stöd 
för trådlös Bluetooth-teknik.
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Läs den här användarhandboken 
noggrant innan du börjar använda HF-
enheten. Läs även användarhandboken 
till telefonen eftersom den kan innehålla 
viktig information om säkerhet och 
underhåll. Förvara handsfree-enheten 
utom räckhåll för barn.

Trådlös Bluetooth-teknik
Med trådlös Bluetooth-teknik kan du 
ansluta till kompatibla enheter utan 
hjälp av kablar. I en Bluetooth-
anslutning ska telefonen och HF-
enheten befinna sig inom 10 meters 

avstånd från varandra. Anslutningen 
kan störas av hinder som andra 
elektroniska enheter.
HF-enheten följer Bluetooth-
specifikationen 1.2 och stöder 
handsfreeprofilen 1.5. Kontrollera 
med de andra enheternas tillverkare 
om deras enheter är kompatibla med 
den här enheten.
På vissa platser kan det finnas 
begränsningar för användandet av 
Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de 
lokala myndigheterna eller operatören.

Komma igång
Innan du börjar använda HF-enheten 
måste du installera den i bilen och 
koppla ihop den med en kompatibel 
telefon.
HF-enheten innehåller följande delar, 
se bilden i handbokens början: ställbar 
cigarettändarkontakt (1), mikrofon 

(2), indikator (3), volym upp-knapp (4), 
volym ned-knapp (5), samtalsknapp 
(6) och högtalare (7).

Installera HF-enheten
Om HF-enheten ska fungera på rätt 
sätt måste den vara ansluten till bilens 
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cigarettändaruttag och förses med 
ström från ett 12-volts bilbatteri.
Sätt in HF-enheten i 
cigarettändaruttaget. 
Cigarettändarkontakten har ett 
löstagbart lock. Om kontakten inte 
passar i uttaget tar du bort locket 
genom att skjuta det från kontakten. Du 
kan ställa cigarettändarkontakten i 
önskad vinkel (högst 100 grader). Försök 
inte att luta kontakten mer än så.
Kontrollera att HF-enheten är ordentligt 
isatt i cigarettändaruttaget och att den 
inte stör bilens övriga funktioner.
I vissa bilmodeller får 
cigarettändaruttaget ström från 
bilbatteriet även om tändningsnyckeln 
tas ur tändningslåset. I dessa fall kan 
bilbatteriet laddas ur även när 
HF-enheten inte används. Kontakta 
fordonstillverkaren om du vill ha mer 
information.

Slå på och stänga av 
När du ska slå på HF-enheten sätter 
du in den i cigarettändaruttaget. 
Indikatorn börjar lysa.
När du ska stänga av HF-enheten drar 
du ut den ur cigarettändaruttaget.

Koppla ihop HF-enheten med 
andra enheter
1. Slå på telefonen.
2. Kontrollera att HF-enheten är 

ordentligt isatt i 
cigarettändaruttaget.

3. Aktivera Bluetooth-funktionen på 
telefonen och ställ in telefonen på 
att söka efter Bluetooth-enheter.

4. Välj HF-enheten i listan med 
hittade enheter.

5. Ange Bluetooth-lösenordet 0000 
för att koppla ihop och ansluta HF-
enheten till telefonen. För vissa 
telefoner ansluts enheterna var för 
sig sedan de kopplats ihop.
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Om hopkopplingen lyckas avger 
headsetet en pipsignal och visas sedan 
på telefonmenyn där du kan visa 
aktuella hopkopplade Bluetooth-
enheter. När HF-enheten är ansluten 
till telefonen lyser den blå indikatorn.
Du kan ange att telefonen 
automatiskt ska kopplas ihop med HF-
enheten när HF-enheten slås på. För 
Nokia-telefoner gör du det genom att 
ändra inställningarna för hopkopplade 
enheter på Bluetooth-menyn.
Om du vill koppla bort HF-enheten 
från telefonen drar du ut HF-enheten 

ur cigarettändaruttaget eller så 
kopplar du ner den via Bluetooth-
menyn på telefonen.
Om du vill ansluta den hopkopplade 
HF-enheten till telefonen igen sätter 
du in den i cigarettändaruttaget.
Om du vill koppla ihop och ansluta HF-
enheten med en annan telefon kopplar 
du först ned HF-enheten via 
Bluetooth-menyn på den för tillfället 
anslutna telefonen och sedan kopplar 
du ihop och ansluter den nya telefonen.

Samtalshantering
Under pågående samtal justerar du 
volymen med hjälp av 
volymknapparna på HF-enheten.
När du ska ringa upp använder du 
telefonen på vanligt sätt om HF-
enheten är ansluten till telefonen. Tala 

i mikrofonen på HF-enheten. För bästa 
ljudkvalitet kontrollerar du att det inte 
finns något föremål framför 
mikrofonen och att mikrofonen 
befinner sig framför användaren, inte 
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under eller bakom. Den gröna 
indikatorn lyser under samtalet.
Om telefonen stöder återuppringning 
av det senaste numret med HF-
enheten trycker du två gånger på 
samtalsknappen i passningsläge.
Om telefonen har stöd för 
röstuppringning med HF-enhet håller 
du samtalsknappen intryckt i 
passningsläget och fortsätter sedan 
enligt anvisningarna i 
användarhandboken till telefonen.

När du tar emot ett samtal hörs 
ringsignalen genom HF-enhetens 
högtalare och den gröna indikatorn 
blinkar. När du ska besvara ett samtal 
trycker du på samtalsknappen eller så 
använder du knapparna på telefonen. 
Om du vill avvisa ett samtal trycker du 
två gånger på samtalsknappen. Om du 
vill överföra ett aktivt samtal mellan 
HF-enheten och telefonen håller du 
samtalsknappen nedtryckt.
Du avslutar ett samtal genom att 
trycka på samtalsknappen eller genom 
att använda knapparna på telefonen.

Skötsel och underhåll
Din enhet är en tekniskt avancerad 
produkt framställd med stor 
yrkesskicklighet och bör behandlas med 
största omsorg. Genom att följa 
nedanstående råd kan du se till att 
garantin täcker eventuella skador.

• Förvara alla tillbehör utom räckhåll 
för barn.

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, 
fukt och alla typer av vätskor kan 
innehålla ämnen som fräter på de 
elektroniska kretsarna. Om enheten 
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utsätts för fukt låter du den torka helt 
och hållet.

• Använd eller förvara inte enheten i 
dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens 
rörliga delar och elektroniska 
komponenter kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma 
platser. Höga temperaturer kan 
förkorta livslängden för elektroniska 
apparater, skada batterierna och 
förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser. 
När enheten värms upp till normal 
temperatur kan det bildas fukt på 
insidan, vilket kan skada de 
elektroniska kretsarna.

• Försök inte öppna enheten.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka 
inte heller på den. Om den behandlas 
omilt kan kretskorten och 
finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier, 
lösningsmedel eller frätande/starka 
rengöringsmedel för att rengöra 
enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan 
täppa till enhetens rörliga delar, 
mikrofonen eller högtalaren och 
hindra normal användning.

Om enheten inte fungerar som den ska 
tar du den till närmaste kvalificerade 
serviceverkstad.

Ytterligare säkerhetsinformation

■ Fordon
Radiosignaler kan påverka elektroniska 
system i motorfordon (t.ex. elektronisk 

bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, 
automatisk farthållare, system för 
krockkuddar) som är felaktigt 
installerade eller bristfälligt skyddade. 
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Om du vill ha mer information kontaktar 
du tillverkaren eller dennes representant 
angående ditt fordon eller eventuell 
tilläggsutrustning.

En felaktig installation eller reparation 
kan vara farlig, och kan innebära att 
garanti som eventuellt gäller för enheten 
upphör att gälla. Kontrollera regelbundet 
att all trådlös utrusning i din bil är 
korrekt installerad och fungerar felfritt. 
Förvara eller frakta inte brandfarliga 
vätskor, gaser eller explosiva ämnen 
tillsammans med enheten eller dess 
tillbehör. När det gäller fordon utrustade 
med krockkudde bör du tänka på att 
krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. 
Placera inga föremål, t.ex. fast installerad 
eller bärbar radioutrustning, i området 
ovanför krockkudden eller i området där 
den vecklas ut. Felaktigt installerad 
radioutrustning i bilen kan leda till 
allvarliga skador om luftkudden luftfylls.


