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ות
NOKIA CO מצהירה בזאת 

BH תואם לדרישות המחייבות 
 .1995/5/EC ים אחרים בהנחיה
ק של הצהרת התאימות בכתובת 

http://www.nokia.com/phones
o

. כל הזכויות שמורות.
Nokia Connecting P וסמל 
Nokia Origina הם סימנים 
מנים מסחריים רשומים של

Nokia tune .Noki הוא סימן 
Nokia Corpo. שמות אחרים של 

רות המוזכרים להלן, עשויים להיות 
ם או שמות מסחריים של הבעלים 

 הפצה או אחסון של חלק כלשהו 
של כולו בכל צורה שהיא, מבלי 
תב מראש מ-Nokia, אסורים.
 Bluetooth is a registered

Blueto
 מדיניות של פיתוח מתמשך. 

את הזכות לבצע שינויים ושיפורים 
מסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בהתאם למידה המרבית המותרת לפי החוק החל,  
Nokia או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה 
לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו 

של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, 
תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד 
האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן 

אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, 
לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה 
מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של 
מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות 
לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא 

הודעה מראש.
הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות 

.Nokia מאזור לאזור. לפרטים, פנה למשווק
פיקוח ייצוא 

התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה 
הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות 
אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.
BREW
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RPORATION
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 Bluetooth Stereo טריאו
 ,Nokia של Head

בצע שיחות ולענות להן בידיים 
זרת ההתקן הנייד התואם 

באפשרותך להאזין למוסיקה 
תואם.

ה למשתמש בקפידה טרם 
ורית.  כמו כן, קרא את 

תמש עבור ההתקן שאתה 
ית.

 להכיל חלקים קטנים. הרחק 
מהישג יד של ילדים קטנים. 
ל ההתקן אינם מכילים ניקל.

Bluetooth האלחוט של
 Bluetooth אלחוט של

לחבר התקנים תואמים ללא 
רית וההתקן השני אינם 

 בקו ראייה, אך עליהם להיות 
 מטר (33 רגל) זה מזה. 

לים להיות כפופים להפרעות 

מצד מכשולים, כגון קירות או התקנים 
אלקטרוניים אחרים. 

הדיבורית תואמת למפרט
 ,Bluetooth Specification 2.1 + EDR

התומך בפרופילים הבאים:
,Headset Profile 1.2

 ,Hands-Free Profile (HFP) 1.5
 Advanced Audio Distribution Profile
 Audio Video Remote -ו (A2DP) 1.2

Control Profile 1.0. היוועץ ביצרנים של 
התקנים אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים 

להתקן זה.
BREW

עם דיבורית ס
set BH-214
באפשרותך ל
חופשיות, בע
שלך. כמו כן, 
מנגן מוסיקה 
קרא מדריך ז
השימוש בדיב
המדריך למש
מחבר לדיבור
מוצר זה עשוי
חלקים אלה 
פני השטח ש

טכנולוגיית 
טכנולוגיית ה

מאפשרת לך 
כבלים. הדיבו
צריכים להיות
בטווח של 10
החיבורים יכו

הקדמה
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לת את החלקים הבאים 
וד הכותרת: מחבר שמע 

מ (1) עבור אוזניות, מיקרופון 
עלה/כיבוי (3), נורית מחוון 

נה/סיום (5), מקש הרצה 
קש הפעלה/השהיה (7), 

דימה (8), מהדק (9), מחבר 
קש להגברת עוצמת הקול 
הנמכת עוצמת הקול (12).

 בדיבורית, עליך לטעון את 
ר את הדיבורית להתקן תואם.

ים בהתקן הם מגנטיים. 
תיים יכולים להימשך את 

ניח כרטיסי אשראי או אמצעי 
ם אחרים סמוך להתקן, כיוון 

מור בהם עלול להימחק.

טעינת הסוללה
לפני טעינת הסוללה, קרא בקפידה את 

הנושא "מידע על הסוללה והמטען".
אזהרה: השתמש רק במטענים 

המאושרים על-ידי Nokia לשימוש 
עם דגם זה. שימוש באביזרים 
אחרים עלול לשלול תוקף של כל אישור או 

אחריות, ועלול להיות מסוכן.
כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של 
אביזר כלשהו, אחוז בתקע ולא בכבל ומשוך.

חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.   .1
חבר את כבל המטען למחבר המטען   .2
(14). נורית המחוון האדומה מוצגת 

במהלך הטעינה. טעינת הסוללה 
במלואה עשויה להימשך עד שעתיים.

השימוש

BREW

הדיבורית כול
המוצגים בעמ
בגודל 3.5 מ"
(2), מקש הפ
(4), מקש מע
אחורה (6), מ
מקש הרצה ק
מטען (10), מ
(11) ומקש ל
לפני השימוש
הסוללה ולחב
חלקים מסוימ
חומרים מתכ
ההתקן. אל ת
אחסון מגנטיי
שהמידע הש

תחילת 
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וללה טעונה במלואה, נורית 
רוקה מוצגת. נתק את המטען, 

הדיבורית ולאחר מכן משקע 
קיר.

נה במלואה מספיקה ל-8 
ל-300 שעות המתנה או 

עלת מוסיקה.
ת טעינת הסוללה כאשר 

ה מחוברת למטען, לחץ על 
סיום כאשר הדיבורית מופעלת 

 שיחה. אם נורית המחוון 
הטעינה מספיקה. אם הנורית 
שיהיה עליך לטעון שוב את 
ב. אם הנורית אדומה, טען 

סוללה.
טעינה של הסוללה נמוכה, 

פצפת מדי 5 דקות ונורית 
מה מהבהבת.

הפעלה או כיבוי
לצורך הפעלה, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי 

במשך כשתי שניות. הדיבורית מצפצפת 
ונורית המחוון הירוקה מוצגת. הדיבורית 

מנסה להתחבר להתקן הנייד האחרון 
שהיה מחובר.

לצורך כיבוי, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי 
במשך כ-5 שניות. הדיבורית מצפצפת 

ונורית המחוון האדומה מוצגת לפרק זמן 
קצר. אם הדיבורית אינה מחוברת להתקן 

תוך כ-30 דקות, היא נכבית באופן אוטומטי.

התאמה וחיבור של הדיבורית
לפני השימוש בדיבורית, עליך להתאים 

ולחבר אותה להתקן תואם.
אם ההתקן הנייד שברשותך תומך בפרופיל 

A2DP Bluetooth והוא כולל תכונה של 
נגן מוסיקה, באפשרותך להשתמש בהתקן 

ולהשמיע מוסיקה דרך הדיבורית.
BREW

כאשר הס  .3
המחוון הי
תחילה מ
החשמל ב
הסוללה הטעו
שעות דיבור, 
ל-7 שעות הפ
כדי לבדוק א
הדיבורית אינ
מקש המענה/
ולא מתבצעת
ירוקה, רמת 

צהובה, ייתכן 
הסוללה בקרו
מחדש את ה
כאשר רמת ה
הדיבורית מצ
המחוון האדו
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נייד שברשותך אינו תומך 
A2, באפשרותך להתאים 

ת הדיבורית להתקן הנייד 
שתומכים בפרופיל זה. 

חיברת את הדיבורית להתקן 
תך, נתק את הדיבורית ממנו 

הדיבורית לנגן המוסיקה.
תקן הנייד או נגן המוסיקה 

כן שהדיבורית כבויה.
ה ממושכת על מקש ההפעלה/

שך כ-5 שניות) עד שנורית 
כחולה מתחילה להבהב 

ש דקות, הפעל את התכונה 
B בהתקן והגדר אותה לחפש 

.Bluetoo
הדיבורית מתוך רשימת 

שנמצאו.
צורך, הזן את הסיסמה 0000 

ים ולחבר את הדיבורית 

להתקן שברשותך. אם להתקן 
שברשותך אין לוח מקשים, ייתכן שהוא 

משתמש בסיסמה זו כברירת מחדל.
בהתקנים מסוימים, ייתכן שלא יהיה עליך 

לבצע את החיבור באופן נפרד לאחר 
ההתאמה.

כאשר הדיבורית מחוברת להתקן שלך 
ומוכנה לשימוש, נורית המחוון מהבהבת 

באיטיות בכחול.
באפשרותך להתאים את הדיבורית לשמונה 

התקנים לכל היותר, אבל לחבר אותה 
 HFP-רק להתקן אחד התומך בפרופיל ה
 A2DP-ובהתקן אחר התומך בפרופיל ה

בכל פעם.
כדי לחבר את הדיבורית באופן ידני להתקן 

האחרון שהיה בשימוש אשר תומך 
בפרופיל ה-HFP (לדוגמה, לאחר אובדן 

החיבור), כבה והפעל את הדיבורית, 
או לחץ לחיצה ממושכת על מקש 

המענה/סיום במשך כשתי שניות. כדי לחבר 
באופן ידני את הדיבורית להתקן התומך 
BREW

אם ההתקן ה
DP בפרופיל
באופן נפרד א
ולנגן מוסיקה 
אם התאמת ו
הנייד שברשו

לפני התאמת 
ודא שהה  .1
מופעלים ו
לחץ לחיצ  .2
כיבוי (במ
המחוון ה
במהירות.
תוך כשלו  .3
luetooth
th התקני
בחר את   .4

ההתקנים 
במידת ה  .5
כדי להתא



HE

A2D, לחץ על מקש 
היה.

באפשרותך להגדיר את 
הדיבורית תתחבר אליו באופן 

 ,Nokia אוטומטי. להפעלת תכונה זו בהתקן
שנה את הגדרות ההתקן המותאם בתפריט 

.Bluetooth-ה

בסיסי
בורית

ות למחבר השמע (15).
הדק כדי לחבר את הדיבורית 

ת כבל האוזנייה הימנית 
מעל הכתפיים והכנס בעדינות 

זניים לאוזניך (13). 
בורית במרחק 30 ס"מ 

 מפיך.
הרה: במהלך שימוש בדיבורית 

ישית, היכולת שלך לשמוע 
 הסביבה עלולה להיפגע. 

דיבורית האישית במקומות שהיא 
הם את בטחונך. 

כוונון עוצמת הקול
כדי לכוונן את עוצמת הקול של הדיבורית, 

לחץ על מקש הגברת עוצמת הקול או 
הנמכת עוצמת הקול במהלך שיחה או בעת 

האזנה למוסיקה. כדי לכוונן את עוצמת 
הקול במהירות, לחץ לחיצה ממושכת על 

כל מקש.
כמו כן, באפשרותך לכוונן את עוצמת הקול 
של הדיבורית בהתקן ה-A2DP המחובר, 

אם הוא תומך בתכונה זו.

שיחות
לביצוע שיחה, השתמש בהתקן הנייד 

שלך באופן הרגיל כאשר הדיבורית 
מחוברת אליו.
BREW

P-בפרופיל ה
ההפעלה/הש
ייתכן שיהיה 
ההתקן כך ש

שימוש 
נשיאת הדי
חבר זוג אוזני
השתמש במ
לבגד. מקם א
 (R-מצוין ב)
את אטמי האו
מקם את הדי

(11.81 אינץ')
אז
הא
את
אל תשתמש ב
עלולה לסכן ב
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של המספר האחרון שאליו 
ם ההתקן הנייד שלך תומך 
 הדיבורית), לחץ פעמיים 

נה/סיום כאשר לא מתבצעת 

 קולי (אם ההתקן הנייד שלך 
 זו עם הדיבורית), כאשר 

שיחה, לחץ על מקש 
במשך כ-2 שניות. המשך 

במדריך למשתמש של 

ה או לסיומה, לחץ על מקש 
לדחיית שיחה, לחץ על מקש 

ה מהדיבורית אל התקן 
חץ על מקש המענה/סיום 

שניות או כבה את הדיבורית. 
חה לדיבורית, לחץ על מקש 
במשך כשתי שניות או הפעל 

.

האזנה למוסיקה
להאזנה למוסיקה, חבר את הדיבורית 

לנגן מוסיקה תואם התומך בפרופיל
 .A2DP Bluetooth

פונקציות המוסיקה הזמינות תלויות בנגן 
המוסיקה שלך.

אם אתה מקבל או מבצע שיחה בעת האזנה 
למוסיקה, המוסיקה מושהית עד לסיום 

השיחה.
אזהרה: האזן למוסיקה בעוצמה 

בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת 
שמע גבוהה עלולה לפגוע 

בשמיעתך.
להשמעת שיר, בחר אותו בנגן המוסיקה 

ולחץ על מקש ההפעלה/השהיה.
להשהיה או לחידוש ההפעלה, לחץ על מקש 
ההפעלה/השהיה. להפסקת ההפעלה, לחץ 
לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/השהיה.

לבחירת השיר הבא במהלך השמעה, 
לחץ על מקש ההרצה קדימה. לבחירת 

השיר הקודם, לחץ על מקש ההרצה 
BREW

לחיוג מחדש 
התקשרת (א
בתכונה זו עם
על מקש המע

שיחה.
להפעלת חיוג
תומך בתכונה
לא מתבצעת 
המענה/סיום 
כפי שמתואר 
ההתקן הנייד.
למענה לשיח

המענה/סיום. 
זה פעמיים.

להעברת שיח
נייד תואם, ל
במשך כשתי 
להחזרת השי
המענה/סיום 
את הדיבורית
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ם. לגלילה דרך השיר הנוכחי 
ץ לחיצה ממושכת על כל מקש.

כיבוי של נוריות
ל, נוריות המחוון מוצגות בכל 
בוי הנוריות בחלק מהמצבים 

הלך שיחה או כאשר הדיבורית 
קן נייד) או להפעלתן שוב, 

ההפעלה/כיבוי ועל מקש 
במשך כ-5 שניות כאשר 

וברת להתקן. 

ת או איפוס
ת עוצמת הקול וההתאמה 

חץ לחיצה ממושכת על מקש 

ההפעלה/כיבוי ועל מקש המענה/סיום 
(במשך כ-5 שניות) עד שנורות המחוון 

האדומה והירוקה מתחילות להאיר לסירוגין.  
לאיפוס הדיבורית אם היא מפסיקה לתפקד, 
אף שהיא טעונה, חבר את הדיבורית למטען 

בעת לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה.

פתרון בעיות
אם אין באפשרותך לחבר את הדיבורית 
להתקן תואם, ודא כי הדיבורית טעונה, 

פועלת ומותאמת להתקן.

 הסוללה והמטען
ד בסוללה נטענת פנימית, שאינה 

 אל תנסה להסיר את הסוללה 
ה זו עלולה לגרום נזק להתקן. 

ד לשימוש כאשר הוא מקבל 

 ,AC-4 ,AC-3 :חשמל מהמטענים האלה
DC-4 ,AC-8 ,AC-5 ו-DC-9. המספר המדויק 

של דגם המטען עשוי להשתנות בהתאם לסוג 
התקע. משתנה התקע מזוהה על-ידי אחד 
BREW

אחורה פעמיי
במהירות, לח

הפעלה או 
כברירת מחד
המצבים. לכי
(לדוגמה, במ
מחוברת להת
לחץ על מקש 
המענה/סיום 
הדיבורית מח

ניקוי הגדרו
לניקוי הגדרו
מהדיבורית, ל

מידע על
התקן זה מצוי

ניתנת להסרה.
מההתקן. פעול
התקן זה מיוע
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 C ,A ,U ,AR ,X ,EB ,E :אים
טעון ולפרוק את הסוללה מאות 

ופו של דבר היא תתבלה. 
ה שלך רק על-ידי מטענים 

-ידי Nokia שמיועדים להתקן 
מוש בסוללה או מטען שאינם 

יכון של שרפה, פיצוץ, נזילה או 

מש בסוללה החלופית בפעם 
שלא נעשה בה שימוש למשך זמן 
טרך לחבר את המטען ואחר כך 

ותו שוב כדי שטעינת הסוללה 
לה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו 

שיוצג מחוון הטעינה.
ען משקע החשמל בקיר ומההתקן 

ש. אל תשאיר סוללה טעונה 
רת למטען, כיוון שטעינת-יתר 

ת חייה. סוללה טעונה לחלוטין 
 הזמן גם אם אינה בשימוש.
ר את הסוללה בטמפרטורות 
25°C. טמפרטורות קיצוניות 

מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של 
הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול 

להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה 
מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות 

מנקודת הקיפאון.
אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות 

להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם 
הן פגומות.

אין להשתמש במטען פגום.
חשוב: זמני ההפעלה של הסוללה 

הם אומדנים בלבד, התלויים בתנאי 
הרשת, בתכונות שמשתמשים בהן, 
בגיל הסוללה ובמצבה, בטמפרטורות שהסוללה 

חשופה להן ובגורמים רבים אחרים.
BREW

מהפרטים הב
או UB. ניתן ל
פעמים, אך בס
טען את הסולל
המאושרים על
זה. על-ידי שי
מאושרים יש ס

מפגע אחר.

אם אתה משת
הראשונה, או 
רב, ייתכן שתצ
לנתק ולחבר א
תחל. אם הסול
כמה דקות עד 
נתק את המט
כשאינו בשימו
לחלוטין מחוב
עלולה לקצר א
תתרוקן במשך
השתדל לשמו
שבין 15°C ל-
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תחזוקה
תך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב 

הצעות הבאות תסייענה לך 
י האחריות.

התקן יישאר יבש. רטיבות, לחות 
וזלים עלולים להכיל מינרלים 

יתוק של מעגלים חשמליים. אם 
טב, אפשר לו להתייבש לחלוטין.

מוש בהתקן או מאחסונו 
אובקים ומלוכלכים. החלקים 

כיבים האלקטרוניים שבו עלולים 

חסון ההתקן במקומות חמים. 
ת גבוהות עלולות לקצר את אורך 
התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק 
התיך חלקים פלסטיים מסוימים.

חסון ההתקן במקומות קרים. 
חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה 

תוכו לחות ולפגום במעגלים 
ם.

אל תנסה לפתוח את ההתקן.  •
אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול   •

אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של 
מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך 

ההתקן.
אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים   •

חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או 
בדטרגנטים חזקים.

אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק   •
את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.

המלצות אלה חלות באופן שווה על ההתקן, 
על המטען או על כל אביזר. אם התקן כלשהו 
אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות 

המורשה הקרוב אליך לתיקון.
BREW

טיפול ו
ההתקן שברשו
טיפול הולם. ה
לשמור על תנא
הקפד שה  •
וכל סוגי הנ
שיגרמו לש
ההתקן נר
הימנע משי  •
באזורים מ
הנעים והר

להיפגם.
הימנע מא  •
טמפרטורו
חייהם של 
לסוללות ול
הימנע מא  •

כשההתקן 
להצטבר ב
אלקטרוניי
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ר
סל המיחזור המחוק בעל 

לים שעל המוצר, הסוללה, 
ד או על האריזה מזכיר לך שכל 

מליים ואלקטרוניים, סוללות 
העביר לאיסוף נפרד בתום חיי 

שה זו חלה באיחוד האירופי. 
רים אלה לפח האשפה העירוני 

 מידע סביבתי נוסף, 
Eco-Decla של המוצר בכתובת 

.www.nokia.com/
ת מוצרי החשמל, הסוללות 

ה המשומשים לנקודת איסוף 
אפשרותך למנוע השלכת אשפה 

קר ולקדם את המיחזור של 
ע מפורט יותר זמין אצל מפיץ 

 איסוף אשפה מקומיות, ארגונים 
ריות של יצרנים, או הנציג 

Nok. בדוק כיצד ניתן למחזר את 
שברשותך בכתובת

www.nokia.co או בכתובת 
www.nokia.mo אם אתה גולש 
BREW

מיחזו
סמל 
הגלג
בתיעו
המוצרים החש
ומצברים יש ל
המוצרים. דרי
אל תשליך מוצ
הרגיל. לקבלת
rations-עיין ב
environment
תמיד החזר א
וחומרי האריז
ייעודית.  כך ב
באופן לא מבו
החומרים. מיד
המוצר, רשויות
ארציים שבאח
ia המקומי של
 Nokia מוצרי

m/werecycle
bi/werecycle

בהתקן נייד.
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