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ERKLÆRING OM SAMSVAR
NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret HS-69 er i samsvar med de 
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 
En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på 
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, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. 
Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine 
respektive eiere.

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 ansvarlige 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 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.
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I n n l e d n i n g
1. Innledning

Med Nokia headset med display HS-69 kan du håndtere vanlige 
telefonanrop og lytte til FM-radio og musikkspor. Du kan også vise 
gjeldende klokkeslett og varsler for mottatte tekstmeldinger (SMS) og 
multimediemeldinger (MMS). Enkelte av funksjonene i headsettet er 
nettverksavhengige.

Headsettet kobles til kompatible Nokia-telefoner ved hjelp av en 
Pop-PortTM-kontakt. Kontakt forhandleren eller besøk Nokias websted 
www.nokia.com/support for å finne ut om din Nokia-telefon er 
kompatibel.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker headsettet. Les 
også brukerhåndboken for telefonen. Der finner du viktig informasjon om 
sikkerhet og vedlikehold. Oppbevar headsettet utilgjengelig for små barn.
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H e a d s e t - d e l e r
2. Headset-deler

Headsettet har følgende deler:

• Øreplugger (1)

• Klips, som festes bak i nakken (2)

• Avslutnings-/stoppknapp: Avslutte og avvise samtaler samt stoppe 
avspillingen av musikk på musikkspilleren (3)

• Avspillingsknapp: Spille av musikk på musikkspilleren (4)

• Knapp for tilbakespoling: Flytte mellom musikkspor eller lagrede 
radiokanaler, eller søker etter nye radiokanaler (5)

• Knapp for fremoverspoling: Flytte mellom musikkspor eller lagrede 
radiokanaler, eller søker etter nye radiokanaler (6)

• Pop-PortTM-kontakt: Koble headsettet til telefonen (7)
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H e a d s e t - d e l e r
• Display: Vise klokkeslett, radiokanaler, musikkspor eller Hvem ringer, 
numre og ikoner (8)

• Ringeknapp: Ringe et nummer på nytt, svare på eller veksle mellom 
anrop eller vise klokkeslettet (9)

• Volum opp- og volum ned-knapp: Øke eller redusere volumet (10)

• Musikknapp: Aktivere og deaktivere FM-radioen eller musikkspilleren, 
eller veksle mellom disse to (11)

• Tastelåsbryter: Låse knappene på headsettet (12)

• Klips: Feste headsettet når du skal bruke det (13)
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G r u n n l e g g e n d e  f u n k s j o n e r  o g  r i n g e f u n k s j o n e r
3. Grunnleggende funksjoner og 
ringefunksjoner

■ Låse taster
Skyv tastelåsbryteren for å låse og låse opp knappene på headsettet.

Når knappene er låst, ignoreres all trykking på knappene og  vises i 
displayet. Trykk på ringe- eller avslutnings-/stoppknappen for å svare på 
eller avvise innkommende anrop når knappene er låst.

■ Justere volumet i ørepluggene
Trykk på volum opp- og volum ned-knappene for å justere volumet i 
ørepluggene. Hvis du holder nede en av disse knappene, vil volumet økes 
eller reduseres til du slipper knappen.

Gjeldende volumnivå vises i displayet.

■ Mottatte meldinger
Når du mottar tekst- eller multimediemeldinger, vises følgende ikoner ved 
siden av ringeknappen:

 angir at du har minst én ulest tekstmelding som du kan vise på 
telefonen.

 angir at du har minst én ulest multimediemelding som du kan vise 
på telefonen.
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G r u n n l e g g e n d e  f u n k s j o n e r  o g  r i n g e f u n k s j o n e r
■ Vise klokkeslett
Trykk kort på ringeknappen for å vise gjeldende klokkeslett i 5 sekunder, 
hvis du ikke lytter til radio eller musikk eller er opptatt i en samtale.

■ Ringe
Når headsettet er koblet til telefonen, ringer du ved å bruke telefonen som 
vanlig. 

■ Ringe et nummer på nytt
Trykk to ganger på ringeknappen for å ringe det sist ringte nummeret på 
nytt.

■ Svare på og avslutte anrop
Når du mottar et anrop, hører du ringetonen du har valgt på telefonen, og 
Hvem ringer og  blinker i displayet. Hvis den som ringer er ukjent, 
blinker innringerens nummer, et varsel eller ingenting i displayet. Hvis du 
lytter til FM-radio eller musikk, stopper headsettet automatisk radioen 
eller musikkavspillingen når du svarer på et anrop, og starter igjen når du 
avslutter anropet.

Trykk på ringeknappen for å svare på et anrop.

Trykk på avslutnings-/stoppknappen for å avslutte anrop som er aktive for 
øyeblikket.

Du kan alltid svare på og avslutte anrop ved hjelp av telefonen.
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G r u n n l e g g e n d e  f u n k s j o n e r  o g  r i n g e f u n k s j o n e r
■ Håndtere flere anrop
Hvis du mottar et nytt anrop før du avslutter et aktivt anrop, blinker 
navnet til den som ringer, i displayet. Trykk én gang på ringeknappen for å 
sette det aktive anropet på venting og svare på det nye anropet. Trykk på 
ringeknappen på nytt for å veksle mellom de to samtalene.

■ Avvise anrop
Hvis du ikke vil svare på et anrop, trykker du på avslutnings-/stopp-
knappen. Du kan også avvise anrop ved hjelp av telefonen.

■ Taleoppringing
Avhengig av hvilken telefonmodell du har, kan det hende at du kan ringe 
med headsettet ved hjelp av taleoppringing. Når du ikke har noe aktivt 
anrop, holder du nede ringeknappen til  vises i displayet. Si 
talesignalet. Telefonen ringer det tilhørende telefonnummeret.
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R a d i o -  o g  m u s i k k f u n k s j o n e r
4. Radio- og musikkfunksjoner

■ Aktivere radioen eller musikkspilleren
Trykk på musikknappen for å aktivere FM-radioen eller musikkspilleren. 
Hvis telefonen har både en FM-radio og en musikkspiller, startes FM-
radioen. Trykk kort på musikknappen for å veksle mellom radio og musikk.

Hold nede musikknappen for å deaktivere FM-radioen eller 
musikkspilleren.

Du kan også aktivere og deaktivere FM-radioen og musikkspilleren ved 
hjelp av telefonen.

Advarsel: Når du bruker headsettet, kan evnen til å høre lyder utenfor 
påvirkes. Bruk ikke headsettet der dette kan medføre en sikkerhetsfare. 

■ Radiofunksjoner
Du må aktivere FM-radioen ved hjelp av musikknappen eller telefonen før 
du kan bruke den. Hvis det ikke er noen radiokanaler forhåndsinnstilt i 
telefonen, vises radiofrekvensen som brukes for øyeblikket, og  i 
displayet.

Hvis radiokanaler er forhåndsinnstilt i telefonen, vises navnet på den 
gjeldende kanalen og  i displayet.

For å gå til neste eller forrige lagrede radiokanal, trykker du på knappen 
for fremover- eller tilbakespoling. Hvis det bare er én forhåndsinnstilt 
kanal i telefonen, fortsetter den samme kanalen å spilles av.
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R a d i o -  o g  m u s i k k f u n k s j o n e r
Hvis du vil søke automatisk etter nye kanaler, holder du nede knappen for 
fremover- eller tilbakespoling. Kanalen som blir funnet, vises i displayet. 
Du kan lagre kanalen ved hjelp av telefonen.

■ Musikkspillerfunksjoner
Du må aktivere musikkspilleren ved hjelp av musikknappen eller telefonen 
før du kan bruke den. Hvis du ikke har noen musikkspor lagret i telefonen, 
vises  i displayet, og musikkspilleren slås av.

Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre 
tid kan skade hørselen. 

Hvis du har minst ett musikkspor lagret i telefonen, vises tittelen på det 
gjeldende musikksporet og  i displayet.

Trykk på avspillingsknappen for å stoppe avpillingen midlertidig eller for å 
starte den igjen.

Hvis du vil stoppe musikken, trykker du på avslutnings-/stoppknappen. 
Trykk på avspillingsknappen for å starte den igjen. 

For å gå til neste eller forrige lagrede musikkspor, trykker du på knappen 
for fremover- eller tilbakespoling. Hvis det bare er ett musikkspor lagret i 
telefonen, går du til begynnelsen av det samme sporet.

Hvis du vil gå fremover eller tilbake i det gjeldende musikksporet, holder 
du nede knappen for fremover- eller tilbakespoling.
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S t e l l  o g  v e d l i k e h o l d
Stell og vedlikehold

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

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker 
inneholder 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 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 
plastdeler.

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

• Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne 
håndboken.

• 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 og forhindre at 
enheten fungerer skikkelig.

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