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MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a Nokia HS-37W 

nek, 
 egy 
 címen.

árolható 

b 

tumban 

y 

m 
. A 
len 
kereskedelmi megnevezésû készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelmények
valamint az 1995/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek. A Megfelelõségi nyilatkozat
példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2005 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthetõ és nem t
a Nokia elõzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Az említett egyé
termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc bejegyzett védjegye.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumen
ismertetett termékek jellemzõit elõzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelõs adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vag
bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által 
meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a 
dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve de ne
kizárólagosan az értékesíthetõségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát
Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, elõzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a je
dokumentumot.



A termékek választéka országonként eltérhet. Errõl bõvebb tájékoztatást kérjünk a legközelebbi Nokia 
kereskedõtõl.

natkozó 

lt 
igorúan 
Az eszközön engedély nélkül elvégzett módosítások érvényteleníthetik az eszköz használatára vo
jogosultságot.

Az eszköz olyan alkatrészeket, technológiákat vagy szoftvereket tartalmazhat, amelyek az Egyesü
Államok vagy más országok exportjogszabályainak hatálya alá esnek. A jogszabályoktól eltérni sz
tilos.
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A fülhallgató használata elõtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói 
útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is, amelyben font
biztonsági és karbantartási információkat találunk. A készüléket tartsuk 
kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

A HS-37W Nokia Bluetooth-fülhallgatót egész napos viselésre tervezték, és
egyetlen AAA elemmel 15 óra beszélgetési idõt biztosít.

Ezt a készüléket egy 1,5 V-os LR03/AAA alkálielemmel kell használni. Más t
alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszé
lehet. Az elem eltávolítása elõtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. Az elem 
behelyezésénél mindig ügyeljünk a helyes polaritásra.

Ne próbáljuk meg tölteni az elemet, hacsak az nem egy tölthetõ akkumuláto

■ A Bluetooth vezeték nélküli technológia
A HS-37W fülhallgató Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató 
telefonokkal használható. A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetõvé
vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis kommunikációs eszközö
között. A Bluetooth technológia használatával a telefonnak és a fülhallgató
nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem leh
méternél nagyobb. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (például f
vagy az elektromos berendezések által okozott interferencia.
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A HS-37W fülhallgató a következõ profilokat támogató Bluetooth 1.2-es 
elõírásoknak felel meg: fülhallgató-üzemmód és kihangosító-üzemmód.

antált.
ál 
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A HS-37W fülhallgató és más Bluetooth-eszközök kompatibilitása nem gar
A készülékkel való kompatibilitással kapcsolatban a másik termék gyártóján
tájékozódhatunk.
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2. Használatba vétel

li 
oknál 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Egyes helyeken korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth vezeték nélkü
technológia használatával kapcsolatban. Errõl érdeklõdjünk a helyi hatóság
vagy a szolgáltatónál.

A fülhallgató a következõ részbõl áll:

• Válasz/vége gomb (1):

• Sárga fényjelzés (LED) (2)

• Hangszóró (3)

• Elemtartó (4)

• Hangerõszabályzó gomb (5)
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A fülhallgató használata elõtt elemet kell tenni a fülhallgatóba, és párosítani kell 
egy kompatibilis telefonnal.

 vagy 
latt 

ítást a 

dot.
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■ Az elem behelyezése
Toljuk félre az elemtartó fedelét, és helyezzünk be egy elemet.

■ A fülhallgató párosítása kompatibilis telefonnal
A HS-37W fülhallgató párosítási módba lép, amikor elemet helyezünk bele,
kicseréljük az elemet. A sárga LED 5 percen keresztül világít. Ezalatt az idõ a
párosíthatjuk a fülhallgatót egy kompatibilis telefonnal.

1. A telefonon indítsuk el a Bluetooth-eszközök keresését. További 
információkért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját.

2. Amikor a telefon megtalálja a HS-37W fülhallgatót, hagyjuk jóvá a páros
telefonon.

3. Amikor a telefon a Bluetooth-párosítási kódot kéri, adjuk meg a 0000 kó
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Ha a párosítás sikeres volt, a sárga LED röviden felvillan, majd kialszik.

Ha a párosítás nem volt sikeres, a sárga LED 5 percig világít. Ezalatt az idõ alatt 

 a 
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ismét megpróbálhatjuk párosítani az eszközt. 

A fülhallgatót csak egyszer kell párosítani a telefonnal. A párosítási módból
válasz/vége gomb rövid megnyomásával léphetünk ki.

A fülhallgató készen áll a használatra.
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3. Alapvetõ funkciók
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■ Híváskezelés
Ha telefonnal akarjuk fogadni a hívást, nyomjuk meg a telefon válaszgombj
hívást a fülhallgatóra irányíthatjuk a telefon válasz/vége gombjának rövid 
megnyomásával. 

Ha a fülhallgatóval akarjuk fogadni a hívást, nyomjuk meg röviden a fülhall
válasz/vége gombját. Egy rövid idõ eltelhet, amíg a telefon átirányítja a hívá
fülhallgatóra. Annak érdekében, hogy biztosan tudjuk fogadni a hívást, hasz
a telefont a hívás fogadására, majd irányítsuk át a hívást a fülhallgatóra.

Ha nem akarjuk fogadni a hívást, nyomjuk le és tartsuk lenyomva a fülhallga
válasz/vége gombját egy másodpercig.

Hívás kezdeményezéséhez tárcsázzuk a számot a mobiltelefonnal, és nyomj
meg a válaszgombot a telefonon. Ezután a fülhallgató válasz/vége gombján
megnyomásával irányítsuk a hívást a fülhallgatóra.

Ha a telefon támogatja a hanghívásokat, és nincs hívás folyamatban, nyomj
fülhallgató válasz/vége gombját, és kövessük a telefon felhasználói 
útmutatójában, a hanghívásra vonatkozó részben leírtakat. A legjobb eredm
érdekében, a hangmintát a fülhallgatóval rögzítsük.

A fülhallgató hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomjuk meg
röviden a hangerõgombot, amíg a kívánt hangerõt el nem érjük.
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Hívás befejezéséhez nyomjuk meg a végegombot a mobiltelefonon vagy a válasz/
vége gombot a fülhallgatón.
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rülni, 

k 
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■ Készenléti mód
Az elem élettartamának megnövelése érdekében a fülhallgató automatikus
kikapcsol minden hívás után. Ha ezt meg akarjuk akadályozni, állítsuk a 
fülhallgatót készenléti módba. A készenléti mód meggyorsítja a mobiltelefo
való kapcsolódást, de csökkenti az elem élettartamát. A készenléti mód 
aktiválásához nyomjuk le és tartsuk lenyomva a hangerõszabályzó gombot 
válasz/vége gombot öt másodpercig.

A fülhallgató készenléti módban történõ bekapcsolásához nyomjuk le a vála
vége gombot. A fülhallgató készenléti módban történõ kikapcsolásához nyo
le és tartsuk lenyomva a válasz/vége gombot 5 másodpercig.

■ Jelzõfények
A HS-37W fülhallgató egy sárga jelzõfénnyel (LED) rendelkezik. Amikor elem
helyezünk be vagy cserélünk a fülhallgatóban, a LED világítani kezd. Ez azt j
hogy a fülhallgató párosítási módban van. Ha a fülhallgató eleme kezd kime
a LED öt másodpercenként kettõt villan. Cseréljük ki az elemet.

■ A fülhallgató használata a bal fülön
A HS-37W fülhallgató gyárilag a jobb fülön hordható. Ha a bal fülön akarju
hordani, óvatosan forgassuk el a fülbe dugható hangszóró-részt.
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■ A fülhallgató tárolása
Mindig kikapcsolva tároljuk a fülhallgatót, és gondosan csomagoljuk el.

l 

 °F) 

y a 
nikus 

m, 
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Védjük a fülhallgatót a magas (45 °C / 113 °F fölötti ) hõmérséklettõl, példáu
közvetlen napsütéstõl. A magas hõmérsékleten való tárolás csökkentheti a 
teljesítményt és az elem élettartamát. Az alacsony hõmérséklet (-10 °C / 14
csökkenti az elem élettartamát és befolyásolhatja a mûködést.

Vigyázzunk, hogy ne érje esõ vagy más folyadék a fülhallgatót.

■ Hibaelhárítás

A hangminõség nem megfelelõ
Ellenõrizzük, hogy a fülhallgató a telefontól 10 méteren belül van-e, és hog
fülhallgató és a telefon között nincs-e akadály (például fal vagy más elektro
berendezés).

Nincs hangja a fülhallgatónak
• Növeljük a fülhallgató hangerejét a hangerõszabályzó gombbal.

• Ellenõrizzük, hogy a fülhallgató párosítva van-e a telefonnal.

• Gyõzõdjünk meg róla, hogy a telefon csatlakozik a fülhallgatóhoz. Ha ne
párosítsuk ismét a készülékeket.
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Nem lehet fogadni a hívásokat a fülhallgatóval, mert a telefon 
abbahagyja a csörgést, mielõtt a fülhallgató aktiválódna

sa 
 

on 

sítsuk 
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A fülhallgatót úgy tervezték, hogy az elem élettartamának meghosszabbítá
érdekében automatikusan kikapcsoljon minden hívás után. A készenléti mód
meggyorsítja a telefonhoz való kapcsolódást, lásd Készenléti mód, 11.

Problémám van a párosítással, annak ellenére, hogy a telef
nem ezt jelzi
Lehet, hogy töröltük a fülhallgatóval való párosítást a mobiltelefonon. Páro
ismét az eszközöket.
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Kezelés és karbantartás
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A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos ke
igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megõrzésében.

• Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektõl távol.

• 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 vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés 
várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.

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

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hõmérséklet csökkentheti az 
elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort és deformá
vagy megolvaszthatja a mûanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hõmérsékletre való felmeleged
készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen 
útmutatóban szerepel.

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

• A készüléket ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.

• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, és így a kés
használhatatlanná teheti.
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A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltõre és 
bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem mûködne megfelelõen, forduljunk a 
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legközelebbi márkaszervizhez.


