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Copyright © 2005 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinu
acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia.

Nokia ºi Nokia Connecting People sunt mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de pr
de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor 
respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modific
oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã.

În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un fel de pierderi de informaþii sau de veni
pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conþinutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepþia cazurilor prevãzute de legea ap
nici un fel de garanþii, explicite sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garanþiile implicite
vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se oferã în legãturã cu acurateþea, corectitudinea
conþinutul acestui document. Nokia îºi rezervã dreptul de a modifica acest document sau de a-l r
oricând fãrã notificare prealabilã.



Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru 
aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

reptului 

r de 
Schimbãrile sau modificãrile neautorizate efectuate asupra acestui aparat pot duce la anularea d
utilizatorului de a-l folosi.

Acest aparat poate conþine bunuri de consum, tehnologie sau software aflate sub incidenþa legilo
export ºi a reglementãrilor din SUA sau din alte þãri. Este interzis sã se procedeze contrar legii.
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Înainte de a utiliza setul cu cascã, citiþi cu atenþie acest ghid al utilizatorulu
Citiþi ºi ghidul utilizatorului elaborat pentru telefonul Dvs., ghid care furniz
informaþii importante privind siguranþa ºi întreþinerea. Nu lãsaþi setul cu ca
îndemâna copiilor mici.

Setul cu cascã Bluetooth Nokia HS-37W este proiectat pentru utilizare ziln
asigurã pânã la 15 ore de convorbiri cu o singurã baterie AAA.

Acest aparat este proiectat pentru a fi alimentat de la o baterie alcalinã LR0
AAA de 1,5 V. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanþie
poate constitui un pericol. Opriþi întotdeauna aparatul înainte de a scoate b
Asiguraþi-vã cã aþi respectat polaritatea corectã la introducerea bateriei.

Nu reîncãrcaþi bateria decât dacã fabricantul acesteia a produs bateria pen
putea fi reîncãrcatã.

■ Sistemul radio Bluetooth
Setul cu cascã HS-37W poate fi conectat la un telefon mobil compatibil car
acceptã sistemul radio Bluetooth. Prin intermediul sistemului radio Bluetoo
pot conecta aparate compatibile de comunicaþii, fãrã a utiliza cabluri. În ca
conexiunii Bluetooth nu este necesar ca telefonul ºi setul cu cascã sã se afle
în raza vizualã a celuilalt, dar distanþa dintre cele douã aparate trebuie sã fi
maxim 10 metri. Conexiunile pot fi influenþate de interferenþe provocate de
obstacole (cum ar fi pereþii) sau alte aparate electronice.
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Setul cu cascã HS-37W este compatibil cu specificaþiile Bluetooth 1.2, acceptând 
urmãtoarele profiluri: profilul Headset Profile ºi profilul Handsfree. 

cu 
e 
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Interoperabilitatea dintre setul cu cascã HS-37W ºi alte aparate prevãzute 
sistem Bluetooth nu este garantatã. Luaþi legãtura cu producãtorii celorlalt
aparate pentru a afla dacã sunt compatibile cu acest aparat.
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2. Pregãtirea pentru utilizare

lui 
i.
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Este posibil ca în unele locuri sã existe restricþii legate de utilizarea sistemu
radio Bluetooth. Consultaþi autoritãþile locale sau furnizorul local de servici

Setul cu cascã include urmãtoarele componente:

• Buton preluare/terminare (1)

• Indicator luminos galben (LED) (2)

• Receptor (3)

• Compartimentul bateriei (4)

•  Buton de volum (5)
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Înainte de a putea începe sã utilizaþi setul cu cascã, trebuie sã introduceþi în el o 
baterie ºi sã asociaþi un telefon compatibil cu setul cu cascã.
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■ Introducerea bateriei
Deschideþi compartimentul bateriei scoþând prin glisare capacul acestuia, a
introduceþi bateria.

■ Asocierea setului cu cascã cu un telefon compatibi
Setul cu cascã HS-37W trece în modul de asociere atunci când introduceþi s
înlocuiþi bateria. LED-ul galben se aprinde ºi rãmâne aprins timp de 5 minute
în care setul cu cascã poate fi asociat cu un telefon mobil compatibil.

1. Setaþi telefonul sã caute aparatele Bluetooth. Pentru instrucþiuni, consu
manualul utilizatorului livrat cu telefonul Dvs.

2. Când telefonul Dvs. gãseºte setul cu cascã HS-37W, confirmaþi asociere
telefonul respectiv.
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3. Când vi se cere parola numericã Bluetooth a setului cu cascã, introduceþi 0000.

Dacã asocierea a reuºit, LED-ul galben clipeºte scurt ºi apoi se stinge.

imp în 

ntru a 
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Dacã asocierea nu a reuºit, LED-ul galben rãmâne aprins timp de 5 minute, t
care trebuie sã asociaþi din nou aparatul. 

Trebuie sã asociaþi setul cu cascã cu telefonul Dvs. numai o singurã datã. Pe
ieºi din modul de asociere, apãsaþi scurt butonul preluare/terminare.

Acum sunteþi pregãtit sã utilizaþi setul cu cascã.
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3. Funcþii de bazã
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■ Apeluri
Pentru a rãspunde la un apel cu telefonul Dvs. mobil, apãsaþi tasta de prelua
pe telefonul Dvs. Puteþi transfera apelul la setul cu cascã prin apãsarea scur
butonului de preluare/terminare de pe setul cu cascã.

Pentru a rãspunde la un apel cu setul cu cascã, apãsaþi scurt butonul de pre
terminare de pe setul cu cascã. Ar putea exista o micã întârziere la transferu
apelului de la telefonul mobil la setul cu cascã. Pentru a evita întreruperea 
apelurilor, se recomandã sã preluaþi apelurile cu telefonul Dvs. mobil ºi apoi
transferaþi apelul la setul cu cascã.

Dacã nu doriþi sã rãspundeþi la un apel, apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul
preluare/terminare al setului cu cascã timp de o secundã.

Pentru a efectua un apel, formaþi numãrul de la telefonul Dvs. mobil ºi apãs
tasta de preluare de pe telefonul Dvs. Apoi apãsaþi butonul de preluare/term
de pe setul cu cascã pentru a transfera apelul la setul cu cascã.

Dacã telefonul Dvs. acceptã apelarea vocalã ºi nu este în desfãºurare nici o 
convorbire, apãsaþi butonul de preluare/terminare de pe setul cu cascã ºi 
continuaþi conform instrucþiunilor din ghidului utilizatorului pentru telefon
Pentru a obþine cele mai bune rezultate, înregistraþi indicativul vocal cu set
cu cascã.
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Pentru a mãri sau micºora volumul în setul cu cascã, apãsaþi scurt butonul de 
volum pânã când se ajunge la un nivel de volum satisfãcãtor.
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Pentru a termina un apel, apãsaþi tasta de terminare de pe telefonul Dvs. sa
butonul de preluare/terminare de pe setul Dvs. cu cascã.

■ Modul de aºteptare
Pentru a extinde la maxim durata de viaþã a bateriei, setul cu cascã se opreº
automat dupã fiecare apel. Pentru a preveni acest lucru, treceþi setul cu cas
modul de aºteptare. Modul de aºteptare accelereazã conectarea la telefonu
mobil, însã reduce durata de viaþã a bateriei. Pentru a activa modul de aºtep
apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul de volum ºi butonul de preluare/termin
timp de 5 secunde.

Pentru a porni setul cu cascã în modul de aºteptare, apãsaþi butonul de prel
terminare. Pentru a opri setul cu cascã în modul de aºteptare, apãsaþi ºi men
apãsat butonul de preluare/terminare timp de 5 secunde.

■ Indicatorul luminos
Setul cu cascã HS-37W dispune de un indicator luminos (LED) galben. Atunc
introduceþi sau înlocuiþi bateria ºi porniþi setul cu cascã, LED-ul se aprinde. A
indicã faptul cã setul cu cascã se aflã în modul de asociere. Atunci când bat
începe sã se descarce, LED-ul clipeºte de douã ori la fiecare 5 secunde. Înloc
bateria.
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■ Utilizarea setului cu cascã la urechea stângã
Setul cu cascã HS-37W este prevãzut pentru a fi purtat la urechea dreaptã. Dacã 

ãtaia 
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tri ºi 
nice, 
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doriþi sã-l utilizaþi la urechea stângã, rotiþi cu grijã casca.

■ Pãstrarea setului cu cascã
Pãstraþi întotdeauna setul cu cascã oprit ºi protejat.

Evitaþi pãstrarea la temperaturi ridicate (peste 45°C / 113°F) - cum ar fi în b
directã a razelor soarelui. Pãstrarea la temperaturi mari poate degrada 
performanþele ºi poate reduce durata de viaþã a bateriei. Temperaturile scãz
(pânã la -10°C / 14°F) scurteazã durata de viaþã a bateriei ºi pot afecta 
funcþionarea.

Nu expuneþi setul cu cascã la ploaie sau alte lichide.

■ Depanare

Calitatea audio este slabã
Distanþa dintre setul cu cascã ºi telefon nu trebuie sã fie mai mare de 10 me
nu trebuie sã existe obstacole, cum ar fi pereþi sau alte echipamente electro
între cele douã aparate.

Nu existã semnal audio în setul cu cascã
• Mãriþi volumul în setul cu cascã apãsând butonul de volum.

• Asiguraþi-vã cã setul cu cascã este asociat cu telefonul.



13

• Asiguraþi-vã cã telefonul este conectat la setul cu cascã. În caz contrar, 
încercaþi sã asociaþi aparatele din nou.
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Nu se pot prelua apelurile de la setul cu cascã deoarece sun
de apel al telefonului se opreºte înainte ca setul cu cascã s
activeze
Setul cu cascã este proiectat sã asigure o duratã maximã de viaþã a bateriei
oprirea automatã dupã fiecare apel. Modul de aºteptare accelereazã conect
dintre telefonul Dvs. ºi setul cu cascã; consultaþi Modul de aºteptare, 11.

Am probleme cu asocierea, cu toate cã telefonul meu indic
altceva
Este posibil sã fi ºters asocierea setului cu cascã din telefonul Dvs. mobil. As
aparatele din nou.
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Îngrijire ºi întreþinere
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Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, care trebuie folosit cu grijã. Suges
mai jos vã ajutã sã pãstraþi garanþia.

• Nu lãsaþi accesoriile la îndemâna copiilor mici.

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

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

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

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Când aparatul revine la temperatura
normalã, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia, ceea ce poate duc
deteriorarea plãcilor 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 poat
deteriora circuitele electronice interne ºi piesele mecanice fine.

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

• Nu vopsiþi aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica 
funcþionarea optimã.
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Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât ºi pentru 
acumulator, încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu. Dacã aparatul nu funcþioneazã 

ii.
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corespunzãtor, duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþ


