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CONFORMITEITSVERKLARING
NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-6 conform is aan de 
bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.
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Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte er
enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corpor
Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de 
respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor
voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in d
document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bij
incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krach
toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, 
betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder med
begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de gesch
voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kenn
dit document te wijzigen of te herroepen.



Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en 
regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Omleiding in strijd met de wetgeving is 
verboden.

met de 
De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op 
dichtstbijzijnde Nokia leverancier.
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1. Inleiding
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Met de Nokia Display-hoofdtelefoon HS-6 kunt u telefoongesprekken voere
luisteren naar de FM-radio en de huidige tijd en meldingen voor de ontvang
tekstberichten (SMS) en multimediaberichten (MMS) bekijken. Sommige fu
van de hoofdtelefoon zijn afhankelijk van het netwerk.

De hoofdtelefoon maakt verbinding met compatibele Nokia-telefoons via e
Pop-PortTM-connector. Neem contact op met uw leverancier of met de Help
van Nokia om te controleren of uw telefoon compatibel is.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoo
gebruikt. Gebruik deze gebruikershandleiding niet in plaats van de 
gebruikershandleiding van uw telefoon.
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2. Onderdelen van de hoofdtelefoon
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De Nokia Display-hoofdtelefoon bestaat uit de volgende onderdelen:

• Oordopjes (1)

• Clip die achter op uw nek komt (2)

• Knop Beëindigen/stoppen waarmee u gesprekken kunt beëindigen en we
maar ook het afspelen van de muziek op de MP3-speler kunt stoppen (3)

• Knop Afspelen waarmee u muziek op de MP3-speler kunt afspelen (4).

• Knop Terugspoelen waarmee u kunt schakelen tussen liedjes of opgeslag
radiozenders en kunt zoeken naar nieuwe radiozenders (5).

• Knop Vooruitspoelen waarmee u kunt schakelen tussen liedjes of opgesl
radiozenders en kunt zoeken naar nieuwe radiozenders (6).
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• Pop-PortTM-connector om de hoofdtelefoon aan te sluiten op de telefoon (7). 

• Display waarop de radiozenders, liedjes, beller-id's, telefoonnummers en 

den, 

gen 
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pictogrammen worden weergegeven (8).

• Knop Bellen, bedoeld om gesprekken opnieuw te kiezen en te beantwoor
om te schakelen tussen gesprekken en om de tijd weer te geven (9).

• Knoppen Volume omhoog en Volume omlaag voor het verhogen en verla
van het volume (10).

• Knop Muziek waarmee u de FM-radio of de MP3-speler kunt in- of 
uitschakelen en kunt schakelen tussen de twee functies (11).

• Schakelaar voor toetsvergrendeling waarmee u de knoppen van de 
hoofdtelefoon kunt vergrendelen (12).

• Clip om de hoofdtelefoon aan bijvoorbeeld een kledingsstuk vast te 
maken (13).
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3. Standaard- en gespreksfuncties
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■ Toetsvergrendeling
Verschuif de schakelaar voor toetsvergrendeling om de knoppen van de 
hoofdtelefoon te vergrendelen en te ontgrendelen.

Als de toetsen zijn vergrendeld, heeft het drukken op toetsen geen effect en
 weergegeven op het display. Druk op de knop Bellen of de knop Beëind

stoppen om binnenkomende gesprekken te beantwoorden of te weigeren. D
functies werken ook als de toetsvergrendeling is ingeschakeld.

■ Volume van oordopje aanpassen
Druk op de knoppen Volume omhoog en Volume omlaag om het volume van
oordopjes aan te passen. Als u een van deze twee knoppen ingedrukt houdt,
het volume verhoogd of verlaagd tot u de knop loslaat.

Het huidige geluidsniveau wordt weergegeven op het display.

■ Ontvangen berichten bekijken
Als u SMS- of MMS-berichten ontvangt, worden de volgende pictogramme
weergegeven bij de knop Bellen:

Met  wordt aangegeven dat u ten minste één ongelezen SMS-bericht he
u op de telefoon kunt weergeven.
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Met  wordt aangegeven dat u ten minste één ongelezen MMS-bericht hebt 
dat u op de telefoon kunt weergeven.
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■ Tijd weergeven
Druk kort op de knop Bellen om de huidige tijd gedurende 5 seconden weer 
geven. Deze functie werkt niet als u naar de radio of muziek luistert of een g
voert.

■ Bellen
Als de Nokia Display-hoofdtelefoon is aangesloten op de telefoon, kunt u op
gebruikelijke wijze met iemand bellen.

■ Opnieuw bellen
Druk tweemaal op de knop Bellen om het laatste nummer dat u hebt gekoze
opnieuw te kiezen.

■ Oproepen beantwoorden en beëindigen
Wanneer u een oproep ontvangt, klinkt de beltoon die u hebt geselecteerd o
telefoon en knipperen de beller-id en  op het display. Als de beller-id 
onbekend is, wordt het nummer van de beller, een notitie of helemaal niets 
weergegeven op het display. Als u luistert naar de FM-radio of muziek, word
geluidsweergave hiervan onderbroken als u een gesprek beantwoordt en wo
deze hervat als u het gesprek hebt beëindigd.
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Druk op de knop Bellen om oproepen te beantwoorden.

Druk op de knop Beëindigen/stoppen om actieve oproepen te beëindigen.
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U kunt oproepen ook altijd beantwoorden en beëindigen met de telefoon.

■ Meerdere gesprekken voeren
Als u een nieuwe oproep ontvangt voordat u een ander gesprek hebt beëind
knippert de nieuwe beller-id op het display. Druk eenmaal op de knop Bellen
het huidige gesprek in de wachtstand te plaatsen en beantwoord de nieuwe
oproep. Druk opnieuw op de knop Bellen om tussen de gesprekken te schake

■ Oproepen weigeren
Als u een oproep niet wilt beantwoorden, drukt u op de knop Beëindigen/sto
U kunt oproepen ook met de telefoon weigeren.

■ Spraakgestuurde nummerkeuze
Afhankelijk van uw telefoonmodel kunt u bellen met de hoofdtelefoon via d
spraakgestuurde nummerkeuze. Als er geen actief gesprek is, houdt u de kno
Bellen ingedrukt tot  wordt weergegeven op het display. Spreek het 
spraaklabel uit. Het gekoppelde telefoonnummer wordt gebeld.
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4. Radio- en muziekfuncties
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■ De radio of de MP3-speler in- en uitschakelen
Druk op de knop Muziek om de FM-radio of de MP3-speler te activeren. Als 
telefoon beschikt over zowel een FM-radio als een MP3-speler, wordt de ra
gestart. Druk kort op de knop Muziek om te schakelen tussen de radio en de
speler.

Houd de knop Muziek ingedrukt om de FM-radio of de MP3-speler uit te 
schakelen.

U kunt de FM-radio of de MP3-speler ook in- en uitschakelen met de telefo

■ Functies voor de FM-radio
Voordat u de FM-radio kunt gebruiken, moet u deze activeren met de knop M
of via de telefoon. Als u geen radiozenders hebt ingesteld op de telefoon, wo
de huidige radiofrequentie en  weergegeven op het display.

Als u wel radiozenders hebt ingesteld op de telefoon, worden de naam van d
huidige zender en  weergegeven op het display.

• Druk op de knop Vooruitspoelen of de knop Terugspoelen om te schakele
de volgende of vorige opgeslagen radiozender.

Als er maar één zender is ingesteld op de telefoon, blijft dezelfde zender 

• Als u automatisch wilt zoeken naar nieuwe zenders, houdt u de knop 
Vooruitspoelen of de knop Terugspoelen ingedrukt.
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De gevonden zender wordt weergegeven op het display. U kunt de zender 
opslaan met de telefoon.
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■ Functies voor de MP3-speler
Voordat u de MP3-speler kunt gebruiken, moet u deze activeren met de kno
Muziek of de telefoon. Als er geen muziek is opgeslagen op de telefoon, wor

 weergegeven op het display en wordt de MP3-speler uitgeschakeld

Als er ten minste één liedje is opgeslagen op de telefoon worden de titel van
huidige MP3-bestand en  weergegeven op het display.

• Druk op de knop Beëindigen/stoppen om het afspelen te onderbreken. Al
afspelen wilt hervatten, drukt u op de knop Afspelen. 

• Druk op de knop Vooruitspoelen of de knop Terugspoelen om naar het vol
of naar het vorige liedje te gaan.

Als er maar één liedje is opgeslagen op de telefoon, gaat u terug naar het
van hetzelfde liedje.

• Als u binnen het huidige liedje wilt vooruit- of terugspoelen, houdt u de 
Vooruitspoelen of de knop Terugspoelen ingedrukt.
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Verzorging en onderhoud
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Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet m
worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen o
kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorza

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende 
onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunne
levensduur van elektronische apparaten bekorten en bepaalde kunststoffen doen
vervormen of smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat we
normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoo
elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

• Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze hand
wordt voorschreven.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe 
behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek besch

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen
het apparaat schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokk
en de correcte werking belemmeren.

• Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-
goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat besch
en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
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Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als het apparaat niet goed 
werkt.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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