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ERKLÆRING OM SAMSVAR
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar 
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med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi a
samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet
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 produk
firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten
endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikk
vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet ette
gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men
begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forh
nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg ret
revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærm
Nokia-forhandler.



Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Denne enheten kan inneholde produkter, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlovgivning 
.
og reguleringer i henhold til loven i USA og andre land. Eksport i strid med disse lovene er forbudt
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Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker headsettet. Les ogs
brukerhåndboken for telefonen du bruker. Der finner du viktig informasjon o
sikkerhet og vedlikehold. Oppbevar headsettet utilgjengelig for små barn.

Nokia Bluetooth Headset HS-37W er utformet for hverdagsbruk, og gir deg 
15 timers taletid ved hjelp av ett enkelt AAA-batteri.

Denne enheten skal brukes sammen med ett alkalisk 1,5 V LR03 / AAA-batte
Bruk av andre batterityper kan ugyldiggjøre godkjenningen eller garantien o
utgjøre en fare. Slå alltid av enheten før du tar ut batteriet. Sørg for at du se
batteriet korrekt inn slik at polene peker riktig vei.

Ikke prøv å lade opp batteriet på nytt med mindre det er et oppladbart batte

■ Trådløs Bluetooth-teknologi
HS-37W-headsettet kan kobles til en kompatibel mobiltelefon som støtter t
Bluetooth-teknologi. Den trådløse Bluetooth-teknologien gjør det mulig å k
sammen kompatible kommunikasjonsenheter uten kabler. Bluetooth-tilkob
krever ikke at telefonen og headsettet er innen synsvidde for hverandre, me
avstanden mellom enhetene bør ikke være mer enn 10 meter. Tilkoblingen k
imidlertid utsettes for forstyrrelser fra hindringer, for eksempel vegger, eller
andre elektroniske enheter.

HS-37W-headsettet følger Bluetooth-spesifikasjonen 1.2 og støtter følgend
profiler: Headsettprofil og håndfriprofil. Det garanteres ikke at HS-37W-
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headsettet er kompatibelt med andre produkter med Bluetooth-teknologi. Forhør 
deg med produsentene av andre enheter for å avgjøre kompatibiliteten med denne 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

enheten.
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2. Komme i gang
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Det kan være begrensninger på bruk av trådløs Bluetooth-teknologi på enke
steder. Undersøk med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Headsettet består av følgende deler:

• Svar-/avslutningstast (1)

• Gul indikatorlampe (2)

• Ørestykke (3)

• Batterirom (4)

• Volumknapp (5):
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Før du begynner å bruke headsettet, må du sette inn et batteri og koble det 
sammen med en kompatibel telefon.
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■ Sette inn batteriet
Åpne batterirommet ved å skyve på batteripanelet og sette inn batteriet.

■ Koble headsettet sammen med en kompatibel telefo
HS-37W-headsettet går i sammenkoblingsmodus når du setter inn eller ers
batteriet. Den gule indikatorlampen lyser i 5 minutter. Headsettet kan nå ko
sammen med en kompatibel mobiltelefon.

1. Angi at telefonen skal søke etter Bluetooth-enheter. Du finner flere 
instruksjoner i brukerhåndboken for telefonen.

2. Når telefonen finner HS-37W-headsettet, bekrefter du sammenkoblinge
telefonen.
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3. Når du blir bedt om å angi et Bluetooth-passord for headsettet, taster du inn 
0000.

og slår 

se i 5 

lutter 
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Hvis sammenkoblingen var vellykket, blinker den gule indikatorlampen kort 
seg av.

Hvis sammenkoblingen mislyktes, vil den gule indikatorlampen fortsette å ly
minutter, og du må koble enhetene sammen igjen. 

Sammenkoblingen av headsettet og telefonen utføres bare én gang. Du avs
sammenkoblingsmodus ved å trykke kort på svar-/avslutningstasten.

Nå er headsettet klart til bruk.
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3. Grunnleggende bruk
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■ Anropshåndtering
Du svarer på et anrop med mobiltelefonen ved å trykke kort på svartasten p
telefonen. Du kan overføre anropet til headsettet ved å trykke kort på svar-/
avslutningstasten på headsettet.

Hvis du vil svare på et anrop med headsettet, trykker du kort på svar-/
avslutningstasten på headsettet. Det kan oppstå en kort forsinkelse når du 
overfører samtaler fra mobiltelefonen til headsettet. Hvis du vil unngå å mis
anrop, anbefaler vi at du svarer på anrop med mobiltelefonen og deretter 
overfører samtalen til headsettet.

Hvis du ikke vil svare på et anrop, trykker du på og holder nede svar-/
avslutningstasten på headsettet i ett sekund.

Når du skal utføre et anrop, slår du nummeret på mobiltelefonen og trykker
svartasten på telefonen. Deretter trykker du på svar-/avslutningstasten på 
headsettet for å overføre anropet til headsettet.

Hvis telefonen støtter taleoppringing og du ikke har en aktiv samtale, kan d
trykke på svar-/avslutningstasten på headsettet og deretter fortsette med 
taleoppringing som beskrevet i brukerhåndboken til telefonen. Du oppnår b
mulig resultat hvis du spiller inn talesignalet via headsettet.

Du øker eller reduserer volumet på headsettet ved å trykke kort på volumtas
inntil du oppnår ønsket volumnivå.
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Du avslutter en samtale ved å trykke på avslutningstasten på mobiltelefonen eller 
svar-/avslutningstasten på headsettet.
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■ Ventemodus
Headsettet slår seg automatisk av etter en samtale for å forlenge batteriets
levetid. Du kan forhindre at headsettet slår seg av ved å sette det i ventemo
Ventemodus gjør tilkoblingen til mobiltelefonen raskere, men reduserer bat
levetid. Du aktiverer ventemodus ved å trykke på og holde nede volum og sv
avslutningstasten i 5 sekunder.

Hvis du vil aktivere ventemodus for headsettet, trykker du på svar-/
avslutningstasten. Hvis du vil deaktivere ventemodus for headsettet, trykker
svar-/avslutningstasten i 5 sekunder.

■ Indikatorlampe
HS-37W-headsettet har en gul indikatorlampe. Når du setter inn eller ersta
batteri og slår på headsettet, lyser indikatorlampen. Dette angir at headsett
sammenkoblingsmodus. Når batterinivået for batteriet i headsettet blir lavt
blinker indikatorlampen to ganger hvert 5. sekund. Bytt batteriet.

■ Bruke headsettet på venstre øre
HS-37W-headsettet er klargjort for bruk på høyre øre. Hvis du vil bruke det 
venstre øre, vrir du forsiktig på ørestykket.
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■ Oppbevaring av headsettet
Headsettet må alltid oppbevares godt beskyttet med strømmen slått av.
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Unngå oppbevaring ved høye temperaturer (over 45 °C), f.eks. i direkte solly
Oppbevaring ved høye temperaturer kan forringe ytelsen og redusere batter
levetid. Lave temperaturer (ned til -10 °C / 14 °F) forkorter batteriets levetid
kan påvirke driften.

Headsettet må ikke utsettes for regn eller andre væsker.

■ Feilsøking

Lydkvaliteten er dårlig
Kontroller at headsettet ikke er mer enn 10 meter fra telefonen, og at det ik
noen hindringer mellom headsettet og telefonen, for eksempel vegger eller 
elektroniske enheter.

Det er ikke lyd i headsettet
• Øk volumet på headsettet ved å trykke på volumtasten.

• Kontroller at headsettet er koblet sammen med telefonen.

• Forsikre deg om at telefonen er koblet til headsettet. Hvis ikke, prøv å ko
enhetene sammen igjen.
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Kan ikke svare på anrop med headsettet fordi telefonen slutter å 
ringe før headsettet aktiveres 

n og 
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Headsettet er konstruert for å forlenge batteriets levetid ved å slå seg av 
automatisk etter en samtale. Ventemodus gjør tilkoblingen mellom telefone
headsettet raskere, se Ventemodus, 11.

Jeg har problemer med sammenkoblingen selv om telefonen
indikerer det motsatte
Det kan hende du har slettet sammenkoblingen mellom headsettet og 
mobiltelefonen. Koble enhetene sammen igjen.
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Stell og vedlikehold
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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 inne
mineraler som fører til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir utsatt for va
du ta ut batteriet og vente til enheten er helt tørr før du setter det tilbake på plas

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

• Ikke oppbevar enheten i varme omgivelser. Høye temperaturer kan føre til at levet
elektronisk utstyr reduseres, batterier ødelegges og at enkelte plastdeler deformer
smelter.

• Ikke oppbevar enheten i kalde omgivelser. Når enheten får tilbake normal temper
igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten, som kan skade elektroniske kretsk

• Ikke prøv å åpne enheten på andre måter enn slik det er beskrevet i denne håndbo

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

• Ikke bruk sterke kjemikalier, løsemidler eller sterke vaskemidler til å rengjøre enhe

• Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig dr

Alle rådene ovenfor gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt ekstrautstyr. Hvis 
enhet ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested
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