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DECLARAÞIE DE CONFORMITATE
Noi, firma NOKIA CORPORATION declarãm pe proprie rãspundere cã produsul HS-6 este în conformitate 
cu prevederile urmãtoarei directive a consiliului: 1999/5/EC.
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O copie a declaraþiei de conformitate poate fi gãsitã pe pagina de Internet 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

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, Nokia Connecting People ºi Pop-Port sunt mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte n
produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând 
proprietarilor respectivi.

Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modific
îmbunãtãþiri 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.

Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau regle
privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective.



Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru 
aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.
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Setul cu cascã ºi afiºaj Nokia HS-6 permite efectuarea unor operaþii telefon
elementare, ascultarea emisiunilor radio FM ºi redarea melodiilor, precum º
vizualizarea orei curente ºi a anunþurilor privind mesajele text (SMS) ºi 
multimedia (MMS) primite. Unele caracteristici ale setului cu cascã depind 
reþea.

Setul cu cascã se conecteazã la telefoanele Nokia compatibile printr-un con
Pop-PortTM. Pentru a verifica dacã telefonul dumneavoastrã Nokia este 
compatibil, adresaþi-vã dealer-ului sau serviciului Nokia pentru clienþi.

Înainte de a utiliza setul cu cascã, citiþi cu atenþie acest ghid. Nu utilizaþi ac
ghid în locul ghidului utilizatorului furnizat cu telefonul dumneavoastrã.
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2. Pãrþile componente ale setului cu cascã
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Setul cu cascã ºi afiºaj Nokia se compune din:

• Difuzoare (1)

• Clemã, care se plaseazã pe ceafã (2)

• Buton de terminare/oprire pentru terminarea ºi respingerea apelurilor ºi p
oprirea redãrii muzicii cu music player-ul MP3 (3).

• Buton de redare pentru redarea muzicii cu music player-ul MP3 (4).

• Buton de derulare înapoi pentru parcurgerea melodiilor sau a canalelor r
memorate sau pentru cãutarea unor noi canale radio (5).

• Buton de derulare înainte pentru parcurgerea melodiilor sau a canalelor
memorate sau pentru cãutarea unor noi canale radio (6).
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• Conector Pop-PortTM pentru conectarea setului cu cascã la telefon (7). 

• Afiºaj pe care apar canalele radio, melodiile, identificatorii apelanþilor sau 

tarea 

sic 
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numere ºi simboluri (8).

• Buton de apel pentru repetarea ultimului apel, preluarea unui apel, comu
între apeluri sau afiºarea orei (9).

• Butoane de volum mai mare ºi mai mic pentru creºterea/reducerea 
volumului (10).

• Buton de muzicã pentru pornirea ºi oprirea aparatului radio FM sau a mu
player-ului MP3 sau pentru comutarea între cele douã (11).

• Comutator de blocare a butoanelor setului cu cascã (12).

• Clemã de prindere a setului cu cascã pentru a putea fi purtat (13).
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3. Funcþii de bazã ºi de apelare
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■ Blocarea butoanelor
Glisaþi comutatorul de blocare pentru a bloca ºi debloca butoanele setului c
cascã.

Dacã butoanele sunt blocate, apãsãrile acestora sunt ignorate, iar pe afiºaj 
. Apãsaþi butonul de apelare sau de terminare/oprire pentru a prelua sa

respinge apelurile primite chiar dacã butoanele sunt blocate.

■ Reglarea volumului difuzoarelor
Apãsaþi butoanele volum mai mare ºi volum mai mic pentru a regla volumu
difuzoarelor. Dacã apãsaþi ºi þineþi apãsat oricare din aceste butoane, volum
creºte, respectiv scade pânã la eliberarea butonului.

Pe afiºaj apare nivelul curent al volumului.

■ Vizualizarea mesajelor primite
Atunci când primiþi mesaje SMS sau MMS, lângã butonul de apelare apare 
urmãtorul simbol:

 indicã faptul cã aveþi cel puþin un mesaj SMS necitit, pe care îl puteþi 
vizualiza pe telefon.

 indicã faptul cã aveþi cel puþin un mesaj MMS necitit, pe care îl puteþi
vizualiza pe telefon.
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■ Afiºarea orei
Apãsaþi scurt butonul de apelare pentru a afiºa ora curentã timp de 5 secunde, cu 

ctat la 

t.

apar 

ului, o 
tul cu 
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excepþia cazurilor în care ascultaþi radio sau muzicã sau vorbiþi la telefon.

■ Efectuarea apelurilor
Pentru a efectua apeluri atunci când Setul cu cascã ºi afiºaj Nokia este cone
telefonul dumneavoastrã, utilizaþi telefonul ca de obicei. 

■ Repetarea ultimului apel
Apãsaþi de douã ori butonul de apelare pentru a repeta ultimul numãr apela

■ Preluarea ºi terminarea apelurilor
La primirea unui apel se aude tonul de apel selectat pe telefon, iar pe afiºaj 
intermitent identificatorul apelantului ºi simbolul . În cazul în care 
identificatorul apelantului este necunoscut, pe afiºaj apare numãrul apelant
notã sau nimic. În cazul în care ascultaþi muzicã sau o emisiune radio FM, se
cascã opreºte automat redarea emisiunii sau a muzicii în momentul în care 
preluaþi apelul ºi o porneºte din nou la terminarea convorbirii.

Pentru a prelua apeluri, apãsaþi butonul de apelare.

Pentru a termina apelurile active, apãsaþi butonul terminare/oprire.

Oricând puteþi prelua ºi termina apelurile cu ajutorul telefonului.
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■ Gestiunea mai multor apeluri
În cazul în care primiþi un apel înainte de a termina convorbirea curentã, 

tonul 
ãsaþi 

enea, 

istã 
 pe 
zã 
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identificatorul noului apelant apare intermitent pe afiºaj. Apãsaþi o datã bu
de apelare pentru a trece apelul curent în aºteptare ºi a prelua noul apel. Ap
din nou butonul de apelare pentru a comuta între cele douã apeluri.

■ Respingerea apelurilor
Dacã nu doriþi sã preluaþi apelul, apãsaþi butonul terminare/oprire. De asem
aveþi posibilitatea sã respingeþi apelul cu ajutorul telefonului.

■ Apelarea vocalã
În funcþie de modelul telefonului este posibil sã puteþi efectua apeluri prin 
intermediul setului cu cascã folosind apelarea vocalã. În cazul în care nu ex
apeluri în desfãºurare, apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul de apelare pânã când
afiºaj apare simbolul . Pronunþaþi identificatorul vocal. Telefonul apelea
numãrul de telefon corespunzãtor.
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4. Funcþii radio ºi muzicale
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■ Pornirea ºi oprirea aparatului radio sau a music pla
ului

Apãsaþi butonul de muzicã pentru a activa aparatul radio FM sau music play
MP3. În cazul în care telefonul este dotat atât cu aparat radio, cât ºi cu mus
player MP3, va fi activat aparatul radio FM. Apãsaþi scurt butonul de muzicã
pentru a comuta între radio ºi muzicã.

Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul de muzicã pentru a dezactiva aparatul radio
sau music player-ul MP3.

De asemenea, aveþi posibilitatea sã activaþi sau sã dezactivaþi aparatul radio
music player-ul MP3 prin intermediul telefonului.

■ Funcþii radio FM
Înainte de utilizare, trebuie sã activaþi aparatul radio FM folosind butonul d
muzicã sau telefonul. În cazul în care nu existã canale radio presetate pe te
pe afiºaj vor apãrea frecvenþa radio curentã ºi simbolul .

În cazul în care existã canale radio presetate pe telefon, pe afiºaj vor apãrea
numele canalului curent ºi simbolul .

• Pentru a trece la canalul radio urmãtor sau precedent, apãsaþi butonul d
derulare înainte sau cel de derulare înapoi.

Dacã pe telefon existã un singur canal presetat, acesta nu se schimbã.
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• Pentru a cãuta automat noi canale, apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul de derulare 
înainte sau cel de derulare înapoi.

osind 
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Canalul gãsit apare pe afiºaj. Aveþi posibilitatea sã memoraþi canalul fol
telefonul.

■ Funcþii music player MP3
Înainte de utilizare trebuie sã activaþi music player-ul MP3 folosind butonu
muzicã sau telefonul. Dacã nu aveþi melodii stocate pe telefon, pe afiºaj apa
simbolul , iar music player-ul MP3 este oprit.

În cazul în care existã cel puþin o melodie stocatã pe telefon, pe afiºaj apar 
melodiei MP3 curente ºi simbolul .

• Pentru a opri redarea muzicii, apãsaþi butonul terminare/oprire. Pentru a
porni din nou, apãsaþi butonul de redare. 

• Pentru a trece la melodia urmãtoare sau precedentã, apãsaþi butonul de
derulare înainte sau cel de derulare înapoi.

Dacã pe telefon este stocatã o singurã melodie, se face salt la începutul 
aceleiaºi melodii.

• Pentru a derula înainte sau înapoi melodia curentã, apãsaþi ºi þineþi apãs
butonul de derulare înainte sau cel de derulare înapoi.
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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.

• Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Precipitaþiile, umiditatea ºi alte tipuri de lichide
impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. 

• 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 ºi pot deforma sau topi anumite componente din mater
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 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 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.

• Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprob
Antenele neautorizate, modificãrile sau completãrile neautorizate, ar putea deter
aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie
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Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor, duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service 
autorizat pentru reparaþii.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


