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PERNYATAAN KESESUAIAN
Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk HS-69 ini sudah 
sesuai dengan persyaratan penting dan pasal-pasal Petunjuk 1999/5/EC. Salinan 
Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

©2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian atau 
seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People dan Pop-Port adalah merek dagang terdaftar dari Nokia 
Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang 
atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia 
berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk 
ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya 
pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara 
disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan “sebagaimana mestinya”. Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum 
yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, 
namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan 
dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan 
atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat 
tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen 
Nokia terdekat di tempat Anda.

Perubahan atau modifikasi yang tidak direkomendasikan atas perangkat ini, dapat 
membatalkan jaminan terhadap barang ini.

Kontrol Ekspor
Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh 
undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. 
Penyimpangan terhadap peraturan hukum tersebut adalah dilarang.

Edisi 1 ID



3

Daftar Isi

1. Pendahuluan.........................  4

2. Komponen headset ..............  5

3. Fungsi dasar dan panggilan  7
Tombol pengunci....................................  7
Mengatur volume lubang suara ........  7
Pesan yang diterima .............................  7
Melihat waktu ........................................  8
Membuat panggilan..............................  8
Memanggil ulang...................................  8
Menjawab dan mengakhiri 
panggilan .................................................  8

Menangani beberapa panggilan........  9
Menolak panggilan................................  9
Panggilan melalui suara.......................  9

4. Fungsi radio dan musik .....  10
Mengaktifkan radio atau pemutar 
musik ......................................................  10
Fungsi radio ..........................................  10
Fungsi pemutar musik .......................  11

Perawatan dan pemeliharaan  13



P e n d a h u l u a n

4

1. Pendahuluan

Nokia Display Headset HS-69 memungkinkan Anda menangani panggilan 
telepon biasa, mendengarkan radio FM dan rekaman musik, juga melihat 
waktu pada saat itu serta pemberitahuan pesan teks (SMS) dan pesan 
multimedia (MMS) yang diterima. Beberapa fitur pada headset ini 
tergantung pada layanan jaringan.

Headset tersambung ke telepon Nokia yang kompatibel melalui konektor 
Pop-PortTM. Untuk memeriksa kompatibilitas telepon Nokia Anda, 
kunjungi situs Web Nokia www.nokia-asia.com/support atau hubungi 
agen Nokia setempat,

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan headset. 
Baca juga buku petunjuk telepon Anda yang berisi informasi penting 
tentang keselamatan dan pemeliharaan. Jauhkan headset dari jangkauan 
anak-anak.
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2. Komponen headset

Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat dalam headset ini:

• Lubang suara (1)

• Klip, dikalungkan ke bagian belakang leher Anda (2)

• Tombol end/stop untuk mengakhiri serta menolak panggilan atau 
menghentikan musik yang diputar pada pemutar musik (3)

• Tombol play untuk memutar dan menghentikan sebentar musik pada 
pemutar musik (4)

• Tombol fast backward untuk memilih rekaman musik atau stasiun 
radio yang disimpan atau mencari stasiun radio yang baru (5)

• Tombol fast forward untuk memilih rekaman musik atau stasiun radio 
yang disimpan atau mencari stasiun radio yang baru (6)
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• Konektor Pop-PortTM untuk menghubungkan headset ke telepon (7)

• Tampilan untuk melihat jam, stasiun radio, rekaman musik, ID 
penelepon atau nomor, dan ikon (8)

• Tombol panggil untuk memanggil ulang, menjawab atau beralih 
antara panggilan, atau menampilkan waktu (9)

• Tombol volume atas dan volume bawah untuk memperbesar atau 
memperkecil volume suara (10)

• Tombol musik untuk mengaktifkan dan menonaktifkan radio FM atau 
pemutar musik atau beralih antara keduanya (11)

• Tombol pengunci untuk mengunci tombol headset (12)

• Klip untuk memasangkan headset agar mudah dibawa (13)
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3. Fungsi dasar dan panggilan

■ Tombol pengunci
Geser kunci untuk mengunci dan membuka tombol headset.

Saat terkunci, semua penekanan tombol akan diabaikan dan  muncul 
di layar. Tekan tombol jawab/putus untuk menjawab atau menolak 
panggilan masuk meskipun tombol terkunci.

■ Mengatur volume lubang suara
Tekan tombol volume atas atau volume bawah untuk mengatur volume 
lubang suara. Jika Anda menekan terus salah satu tombol tersebut, 
volume suara akan terus diperbesar atau diperkecil sampai Anda melepas 
tombol.

Tingkat volume suara saat itu akan muncul di layar.

■ Pesan yang diterima
Saat Anda menerima pesan SMS atau MMS, ikon berikut akan muncul di 
dekat tombol panggil:

  menunjukkan bahwa Anda memiliki sekurangnya satu pesan SMS 
belum dibaca yang dapat Anda lihat pada layar telepon.

 menunjukkan bahwa Anda memiliki sekurangnya satu pesan MMS 
belum dibaca yang dapat Anda lihat pada layar telepon.



F u n g s i  d a s a r  d a n  p a n g g i l a n

8

■ Melihat waktu
Tekan tombol panggil untuk menampilkan waktu saat itu selama 5 detik, 
kecuali jika Anda sedang mendengarkan radio atau musik atau sedang 
dalam percakapan telepon.

■ Membuat panggilan
Jika headset tersambung ke telepon Anda, buatlah panggilan 
menggunakan telepon Anda seperti biasa. 

■ Memanggil ulang
Tekan tombol panggil dua kali untuk memanggil ulang nomor terakhir 
yang Anda panggil.

■ Menjawab dan mengakhiri panggilan
Saat Anda menerima panggilan, nada dering yang dipilih pada telepon 
Anda akan terdengar, dan ID penelepon serta  menyala pada layar. 
Jika ID penelepon tidak dikenal, maka nomor penelepon, catatan, atau 
layar kosong akan menyala pada tampilan. Jika Anda sedang 
mendengarkan radio FM atau musik, headset secara otomatis akan 
menghentikan radio atau musik saat Anda menjawab panggilan dan akan 
memulai kembali setelah Anda mengakhiri panggilan tersebut.

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol panggil.

Untuk mengakhiri panggilan aktif saat itu, tekan tombol end/stop.

Anda dapat selalu menjawab dan mengakhiri panggilan melalui telepon.
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■ Menangani beberapa panggilan
Jika Anda menerima panggilan baru sebelum mengakhiri panggilan aktif, 
ID penelepon baru yang diterima akan menyala pada tampilan. Tekan 
tombol panggil sekali untuk menahan panggilan aktif, dan menjawab 
panggilan baru. Tekan tombol panggil sekali lagi untuk beralih antara dua 
panggilan tersebut.

■ Menolak panggilan
Jika Anda tidak ingin menjawab panggilan, tekan tombol end/stop. Anda 
juga dapat menolak panggilan melalui telepon.

■ Panggilan melalui suara
Tergantung pada model telepon Anda, panggilan dapat dilakukan melalui 
headset dengan panggilan melalui suara. Jika tidak ada panggilan, tekan 
terus tombol panggil sampai  muncul di layar. Sebutkan nama yang 
akan dihubungi. Telepon akan memanggil nomor telepon yang sesuai.
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4. Fungsi radio dan musik

■ Mengaktifkan radio atau pemutar musik
Tekan tombol musik untuk mengaktifkan radio FM atau pemutar musik. 
Jika telepon Anda memiliki radio FM sekaligus pemutar musik, radio FM 
akan mulai diputar. Tekan sebentar tombol musik untuk beralih antara 
radio dan musik.

Tekan terus tombol musik untuk menonaktifkan radio FM atau pemutar 
musik.

Anda juga dapat mengaktifkan dan menonaktifkan radio FM dan pemutar 
musik dari telepon Anda. 

Peringatan: Saat menggunakan headset kemampuan Anda mendengar 
suara dari luar dapat terpengaruh. Jangan gunakan headset di tempat 
yang dapat membahayakan Anda. 

■ Fungsi radio
Anda harus mengaktifkan radio FM dengan tombol musik atau telepon 
Anda sebelum dapat menggunakannya. Jika Anda tidak memiliki stasiun 
radio yang tersedia di telepon ini, frekuensi radio yang terakhir digunakan 
dan  akan muncul di layar.

Jika tersedia stasiun radio yang telah dipilih sebelumnya dalam telepon 
Anda, nama stasiun dan  akan muncul di layar.
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Untuk beralih ke saluran radio sebelumnya atau sesudahnya, tekan 
tombol fast forward atau fast backward. Jika hanya ada satu stasiun radio 
yang sudah di-set di telepon Anda, maka stasiun yang sama tersebut akan 
terus diputar.

Untuk mencari stasiun baru secara otomatis, tekan terus tombol fast 
forward atau fast backward. Stasiun yang ditemukan akan muncul di 
layar. Anda dapat menyimpan stasiun tersebut dengan menggunakan 
telepon Anda.

■ Fungsi pemutar musik
Anda harus mengaktifkan pemutar musik melalui tombol musik atau 
telepon Anda agar dapat menggunakannya. Jika tidak ada rekaman musik 
yang disimpan di telepon Anda,  muncul di layar, dan pemutar 
musik akan dinonaktifkan.

Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume sedang. Penggunaan 
volume tinggi terus menerus dapat merusak pendengaran Anda. 

Jika Anda memiliki sekurangnya satu rekaman musik yang disimpan di 
telepon Anda, judul rekaman musik yang terakhir digunakan dan  
akan muncul di layar.

Untuk menghentikan sebentar melanjutkan mendengarkan musik, tekan 
tombol play.

Untuk menghentikan musik, tekan tombol end/stop. Untuk memulai 
kembali, tekan tombol play. 

Untuk beralih ke rekaman musik sebelumnya atau sesudahnya, tekan 
tombol fast forward atau fast backward. Jika Anda hanya memiliki satu 
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rekaman musik yang disimpan di telepon Anda, maka rekaman musik 
yang sama akan dimainkan dari awal.

Untuk mempercepat atau mengulang rekaman musik yang diputar, tekan 
terus tombol fast forward atau fast backward.
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Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani 
secara benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

• Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala 
jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan 
korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, biarkan 
perangkat ini benar-benar kering.

• Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan 
kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin akan 
rusak.

• Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi 
dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak bentuk atau 
melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.

• Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali 
hangat (ke temperatur normal), uap air dapat terbentuk di dalam perangkat 
dan akan merusak panel sirkuit elektronik.

• Jangan coba membuka perangkat selain seperti yang diperintahkan dalam 
buku petunjuk ini.

• Jangan sampai perangkat ini terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan 
yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang 
halus.

• Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras 
untuk membersihkan perangkat.
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• Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen 
yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.

Jika perangkat Anda tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat 
layanan resmi yang terdekat.
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