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Setul cu cascã fãrã fir stereo Nokia (HS-12W) vã permite sã efectuaþi ºi sã p
apeluri telefonice ºi sã ascultaþi posturi de radio FM ºi piese muzicale.

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.

■ Radio data system (Sistem de date radio) (RDS)
Unitatea radio FM a setului cu cascã acceptã tehnologia RDS. RDS vã permi
vizualizaþi pe afiºajul setului cu cascã numele postului de radio selectat. RD
menþine de asemenea setul cu cascã acordat pe postul de radio selectat atâ
timp cât postul de radio este disponibil în locul în care vã aflaþi. RDS ar pute
nu funcþioneze cu toate posturile de radio sau în toate þãrile.

■ Sistemul radio Bluetooth
Sistemul Bluetooth permite conectarea aparatelor de comunicaþii compatib
fãrã a utiliza cabluri. În cazul conexiunii Bluetooth nu este necesar ca telefo
setul cu cascã sã se afle unul în raza vizualã a celuilalt, dar distanþa dintre c
douã aparate trebuie sã fie sub 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 fãrã fir este compatibil cu specificaþiile Bluetooth 2.0, acceptând 
urmãtoarele profiluri: Headset Profile 1.1, Hands-free Profile 1.0, Advanced Audio 

) 1.0 ºi 
rii 
 cu 

i 
rvicii.
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Distribution Profile (A2DP) 1.0, Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP
General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0. Consultaþi producãto
celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora
aparatul Dvs.

În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea sistemulu
Bluetooth. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de se
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2. Pregãtirea pentru utilizare

 
sã 
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Setul cu cascã include urmãtoarele componente:

• Afiºaj (1)

• Tasta apelare/redare  (2)

• Buton volum mai mic  (3)

• Buton volum mai mare  (4)

• Butonul de pornire  (5)

• Butonul de stop  (6)

• Clema benzii de purtare la gât (7) 
strânge capetele benzii.

• Agãþãtoare set cu cascã (8) prinde setul cu cascã de îmbrãcãmintea dvs.

• Buton blocare taste  (9)

• Butonul muzicã  (10)

• Buton derulare înainte  (11)

• Buton derulare înapoi  (12)

• Dispozitivul de blocare a curelei (13) fixeazã cureaua la gât.

• Microfonul (14) vã capteazã vocea. Puteþi apãsa butonul de pe microfon
pentru a rãspunde la apel sau pentru a-l încheia, sau pentru a reda o pie
muzicalã.
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• Cãºtile (15) redau vocea apelantului precum ºi sunetul de la radio sau audio 
player.
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Înainte de a putea începe sã utilizaþi setul cu cascã, trebuie sã încãrcaþi 
acumulatorul ºi sã asociaþi setul cu cascã cu un telefon compatibil.

Observaþie: Unele pãrþi ale setului cu cascã sunt magnetice. Unele materia
metalice pot fi atrase de setul cu cascã, iar persoanele care folosesc proteze
auditive nu trebuie sã þinã setul cu cascã la urechea pe care se aflã proteza
respectivã. Nu aºezaþi cãrþi de credit sau alte medii magnetice de stocare în
apropierea setului cu cascã deoarece informaþiile memorate pe acestea ar p
ºterse.

■ Încãrcãtoare ºi acumulatori
Verificaþi numãrul de model al încãrcãtorului înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Se
cascã fãrã fir stereo Nokia (HS-12W) a fost proiectat pentru a fi utilizat împreunã cu
încãrcãtoarele AC-1, ACP-12 ºi LCH-12.

Atenþie: Utilizaþi numai acumulatori ºi încãrcãtoare aprobate de Nokia pe
utilizarea împreunã cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula o
aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresaþi-vã distribuitorului Dvs. Când decon
cablul de alimentare al oricãrui accesoriu, trageþi de ºtecher ºi nu de cablu.

■ Încãrcaþi acumulatorul
Acest aparat are un acumulator intern, reîncãrcabil, care nu poate fi scos. N
încercaþi sã scoateþi acumulatorul din aparat deoarece aþi putea deteriora se
cascã.
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1. Conectaþi cablul încãrcãtorului la setul cu 
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2. Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de perete. 
Indicatorul de încãrcare a acumulatorului se 
deruleazã pe ecran în timpul încãrcãrii. 
Încãrcarea completã a acumulatorului poate 
dura maxim 2 ore, în funcþie de tipul 
încãrcãtorului.

3. Atunci când acumulatorul este complet încãrcat, indicatorul de încãrcar
opreºte, iar pe ecran se va afiºa simbolul  ºi un mesaj. Scoateþi încãrcã
din prizã ºi deconectaþi-l de la setul cu cascã. 

Un acumulator complet încãrcat dureazã maxim 8 ore de convorbire sau 20
ore în modul de aºteptare. Totuºi, timpii de convorbire ºi de aºteptare pot va
utilizarea cu diferite telefoane mobile, produse care utilizeazã o conexiune 
Bluetooth, în funcþie de setãrile de utilizare, de modurile de utilizare ºi de m

Dacã acumulatorul se descarcã, setul cu cascã emite scurte semnale sonore
afiºeazã un mesaj ºi .

■ Pornirea ºi oprirea setului cu cascã
Pentru a porni setul cu cascã, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de aliment
Setul cu cascã emite semnale sonore ºi afiºeazã mesajul Nokia.

Pentru a opri setul cu cascã, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de alimentar
Setul cu cascã emite semnale sonore.
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■ Asocierea setului cu cascã cu un telefon compatibil
1. Porniþi telefonul ºi setul cu cascã.
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2. Activaþi funcþia Bluetooth de pe telefon ºi setaþi telefonul sã caute apar
Bluetooth. Pentru instrucþiuni, consultaþi manualul utilizatorului livrat c
telefonul Dvs.

3. Selectaþi setul cu cascã (HS-12W) din lista de aparate gãsite.

4. Introduceþi codul de acces 0000 pentru a asocia ºi conecta setul cu casc
telefon. Este posibil ca la unele telefoane sã fie necesar sã realizaþi separ
conexiunea dupã asociere. Pentru detalii suplimentare, consultaþi manu
utilizatorului livrat cu telefonul Dvs. Trebuie sã asociaþi setul cu cascã cu
telefonul Dvs. numai o singurã datã.

5. Dacã asocierea s-a efectuat cu succes, pe afiºajul setului cu cascã apare
puteþi începe sã îl utilizaþi.

Puteþi configura telefonul sã se conecteze automat la setul cu cascã atunci
porniþi setul cu cascã. Pentru a realiza acest lucru cu telefoane Nokia, modi
setãrile pentru aparate asociate în meniul Bluetooth.

Deconectarea setului cu cascã de la telefon
Pentru a deconecta setul cu cascã de la telefon (de exemplu, pentru a conec
telefonul la alt aparat Bluetooth), procedaþi dupã cum urmeazã:

• Opriþi setul cu cascã.

• Deconectaþi setul cu cascã din meniul Bluetooth al telefonului.
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• Îndepãrtaþi setul cu cascã de telefon la o distanþã mai mare de 10 metri.

Pentru deconectarea setului cu cascã, nu este necesar sã ºtergeþi asocierea.

ascã, 
 
cran 
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Reconectarea setului cu cascã asociat la telefon
Dacã doriþi sã reconectaþi setul cu cascã asociat la telefon, porniþi setul cu c
realizaþi conexiunea din meniul Bluetooth al telefonului Dvs., sau apãsaþi ºi
menþineþi apãsatã tasta de aplelare/redare de pe setul cu cascã pânã ce pe e
este afiºat Connecting (Conectare).
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3. Funcþii de bazã
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■ Purtarea cãºtilor
Pentru mai multã comoditate în purtarea cãºtilor, puteþi îndepãrta inelele d
cauciuc din jurul acestora sau puteþi înlocui aceste inele cu bureþi moi pent
urechi, în vederea obþinerii unei calitãþi audio superioare. Setul cu cascã este
împreunã cu trei perechi de bureþi moi pentru ureche.

Atenþie: Când utilizaþi setul cu cãºti stereo, abilitatea Dvs. de a auzi sunet
exterior poate fi redusã. Nu utilizaþi setul cu cãºti stereo dacã acest lucru v
periclita siguranþa. 

■ Setarea volumului în cascã
Apãsaþi butoanele pentru volum mai mare sau mai mic pentru a seta volum
cãºti. Pentru reglarea rapidã a volumului apãsaþi ºi þineþi apãsat oricare but
Nivelul de volum este indicat pe afiºaj.

■ Apeluri

Realizarea unui apel
Pentru a realiza un apel, utilizaþi telefonul în mod normal, atunci când setu
cascã este conectat la telefon.
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Dacã telefonul dvs. acceptã reapelarea automatã, apãsaþi butonul de apelare/
redare de douã ori.
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Dacã telefonul Dvs. acceptã apelarea vocalã, apãsaþi ºi menþineþi apãsat bu
de apelare/redare pânã ce pe ecran este afiºat . Rostiþi identificatorul vo
Telefonul va forma numãrul de telefon aferent.

Apelarea vocalã ºi reapelarea automatã nu sunt disponibile în timpul unui a
sau dacã ascultaþi programe radio sau muzicã.

Rãspunsul la apel
Atunci când recepþionaþi un apel, tonul de apel selectat în telefon poate fi a
iar pe ecran sunt afiºate  ºi numele celui care apeleazã, dacã telefonul dv
Nokia acceptã transferul acestor informaþii în setul cu cascã. Dacã numele c
care sunã este necunoscut, în locul acestuia va fi afiºat numãrul de telefon 
Call (Apel).

Pentru a rãspunde la un apel, apãsaþi butonul de apelare/redare, butonul de
microfon sau utilizaþi tastele telefonului Dacã este activã funcþia de rãspun
automat la apel, telefonul rãspunde automat la apel dupã un semnal de ape

Pentru a respinge un apel de intrare, apãsaþi de douã ori butonul apelare/re

Dacã recepþionaþi un alt apel în timpul unui apel, pe ecran apare . Pentru
încheia apelul activ ºi a rãspunde la noul apel, apãsaþi butonul de apelare/re
de douã ori.
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Terminarea unui apel
Pentru a termina un apel, apãsaþi butonul de apelare/redare, apãsaþi butonul de pe 
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microfon sau utilizaþi tastele telefonului.

Dezactivarea sau activarea microfonului
Pentru a dezactiva sau activa microfonul în timpul unui apel, apãsaþi scurt t
de pornire.

Comutarea convorbirii între telefon ºi setul cu cascã
Pentru a comuta apelul între setul cu cascã ºi un telefon compatibil Nokia, a
ºi menþineþi apãsat butonul apelare / redare sau utilizaþi funcþia respectivã 
telefon.

■ Ascultaþi audio player
Puteþi asculta audio playerul din telefonul Dvs. sau un aparat de redare a m
compatibil.

Dacã recepþionaþi un apel în timp ce ascultaþi la player, acesta va fi dezactiv
pânã la terminarea apelului.

Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuã
volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. 

Pentru a utiliza butoanele de stop, pentru muzicã, derulare rapidã înainte ºi 
de pe setul cu cascã, telefonul Dvs. trebuie sã accepte profilul Audio Video R
Control Profile, consultaþi Sistemul radio Bluetooth la pagina 6. Dacã telefo
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Dvs. nu acceptã acest profil, porniþi audio playerul de pe telefon. Atunci când 
playerul este activ, pe ecran apare . 
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Pentru a porni audio playerul, apãsaþi butonul de muzicã sau utilizaþi funcþi
audio player din telefonul Dvs. Pentru detalii suplimentare, consultaþi ghidu
utilizatorului livrat împreunã cu telefonul Dvs.

Pentru a reda o anumitã piesã, selectaþi-o utilizând audio playerul din telef
Dvs. 

Pentru a selecta piesa urmãtoare, apãsaþi tasta derulare înainte. Pentru a se
piesa anterioarã, apãsaþi tasta derulare înapoi.

Pentru a opri temporar audio playerul, apãsaþi butonul de stop. Pentru a-l re
apãsaþi tasta de apelare/redare. 

Pentru a opri audio playerul, apãsaþi de douã ori butonul de stop.

■ Ascultarea unui post de radio
Puteþi utiliza aparatul radio FM al setului cu cascã ºi fãrã a conecta setul cu
la un telefon.

Dacã recepþionaþi un apel în timp ce ascultaþi un post de radio, acesta va fi 
dezactivat pânã la terminarea apelului.

Pentru a porni aparatul radio, apãsaþi butonul de muzicã de douã ori. Dacã s
cu cascã nu este conectat la telefonul Dvs. sau dacã ascultaþi audio playeru
apãsaþi butonul de muzicã o singurã datã. Dacã aparatul de radio este porn
ecran apare .
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Pentru a cãuta posturi de radio, apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul de derulare 
rapidã înainte sau înapoi timp de câteva secunde. Pentru a opri cãutarea de noi  
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posturi de radio, apãsaþi butonul stop. Pentru a acorda fin un post gãsit, apã
butonul de derulare rapidã înainte sau derulare înapoi, în timp ce numãrul 
postului este afiºat cu intermitenþã pe ecran.

Pentru a memora un post gãsit în memoria setului cu cascã, apãsaþi butonu
apelare / redare. Puteþi memora un numãr de pânã la 20 de canale. Locaþia d
memorie a canalului curent este afiºatã dupã indicatorul . Dacã memora
canalul când toate locaþiile de memorie sunt ocupate, noul canal îl va înloc
cel vechi în prima locaþie de memorie.

Pentru a selecta un post de radio memorat ºi a-l asculta, apãsaþi butonul de
derulare rapidã înainte sau înapoi.

Pentru a opri aparatul radio apãsaþi butonul de muzicã sau apãsaþi ºi menþi
apãsat butonul stop.

Pentru a ºterge un canal, trebuie sã readuceþi setul cu cascã la setãrile iniþia
Toate canalele memorate sunt ºterse.

Pentru a comuta din gama de frecvenþe FM utilizate în mod uzual (87,5 la 1
MHz) la gama de frecvenþe utilizatã în Japonia (76 la 90 MHz), apãsaþi ºi 
menþineþi apãsat butonul de derulare rapidã înainte ºi cel de derulare înapo
când apare afiºatã noua gamã de frecvenþe. Modificarea frecvenþei are drep
resetarea tuturor canalelor memorate.
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■ Blocarea sau deblocarea butoanelor
Împingeþi butonul de blocare a tastelor spre partea de sus a setului cu cascã 
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 este 

onul 

 care 

 
cã.
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pentru a bloca sau spre butonul de muzicã pentru a debloca butoanele setu
cascã. Sunt afiºate o notã ºi . Atunci când butoanele sunt blocate toate 
apãsãrile pe acestea sunt ignorate. Dacã recepþionaþi un apel, toate butoan
sunt deblocate pânã la terminarea acestuia.

■ Afiºarea timpului
Atunci când setul cu cascã este conectat la un telefon compatibil, setul cu c
afiºeazã ora curentã în modul de aºteptare, dacã telefonul Dvs. acceptã tran
acestei informaþii cãtre setul cu cascã. (În modul de aºteptare setul cu cascã
pornit, dar nu este utilizat.) Pentru a seta ora, utilizaþi funcþia ceas din telef
Dvs.

■ Apeluri ratate ºi recepþionate
Dupã ce aþi ratat un apel, pe ecran apare .

 indicã faptul cã aveþi cel puþin un mesaj text sau multimedia necitit, pe
le puteþi vizualiza pe telefon.

Sunteþi avertizat asupra mesajelor noi sau a apelurilor pierdute numai dacã
telefonul Dvs. Nokia acceptã transferul acestor informaþii cãtre setul cu cas
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■ Resetarea setului cu cascã
Pentru a readuce setul cu cascã la setãrile iniþiale, apãsaþi ºi menþineþi apãsate 

indica 
uie sã 
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timp de 10 secunde butoanele de alimentare ºi volum mai mare. Ecranul va 
resetarea setului cu cascã. Dupã resetare, pentru a utiliza setul cu cascã treb
îl asociaþi cu telefonul Dvs.
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4. Informaþii despre acumulator
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Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. Un acumulator nou at
performanþa maximã doar dupã douã sau trei cicluri complete de încãrcare-descãrca
Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori, dar în cele din urmã se va u
Reîncãrcaþi acumulatorul numai cu încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utili
acest aparat.

Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl ut
Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor, deoarece supraîncã
ar putea scurta durata sa de viaþã. Dacã nu este utilizat, un acumulator complet încã
va descãrca în timp.

Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. Nu folosiþi niciodatã un încãrcã
un acumulator deteriorat.

Lãsarea aparatului la cãldurã sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închis
reduce capacitatea ºi durata sa de funcþionare. Încercaþi sã pãstraþi întotdeauna 
acumulatorul între 15°C ºi 25°C. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald
prea rece sã nu funcþioneze pentru moment, chiar dacã acumulatorul este încãrcat co
Performanþele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult su
punctul de îngheþ.

Nu aruncaþi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda ºi
sunt deterioraþi. Evacuarea acumulatorilor uzaþi trebuie fãcutã conform reglementãr
locale. Predaþi acumulatorii pentru reciclare, dacã este posibil. Nu aruncaþi acumulat
deºeuri menajere.
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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 vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei.

• Nu lãsaþi nici un fel de accesorii 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, lãsaþi-l sã se usuce complet înainte de a-l utiliza.

• Nu încercaþi sã scoateþi acumulatorul din aparat.

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

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

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Când aparatul revine la temperaturã
normalã, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora 
cu circuite electronice.

• Nu încercaþi sã desfaceþi aparatul.

• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. Manipularea durã poat
deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã.

• 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 corespunzãtoare.
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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


