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הצהרת תאימות
אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית כי המוצר HS-6 עונה לתנאים הקבועים 

 .Council Directive1999/5/EC :בחקיקת הקהילה האירופית הבאה
העתק של ה-Declaration of Conformity ניתן למצוא באתר: 

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

Copyright   © 2005 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה, או אחסון של חלק מתוכן מסמך זה או כולו בכל צורה שהיא מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-
Nokia אסורים.

Nokia Connecting People ,Nokia ו-Pop-Port הם סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות 
אחרים של מוצרים וחברות אחרות המוזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים 

המיוחסים להם.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים 
במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לאובדן נתונים או הכנסה או כל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים 
שייגרמו בכל אופן שהוא.

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 לתוכנו של 

מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו ללא הודעה מראש.

מכשיר זה עשוי להכיל מוצרים, טכנולוגיות או תוכנות הכפופים לחוקי ותקנות הייצוא מארה"ב ומדינות אחרות. 
פעולה המנוגדת לחוק אסורה בהחלט.
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זמינות של אביזרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. אנא פנה אל ספק נוקיה הקרוב אליך.
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1.  הקדמה

הדיבורית האישית עם צג משולב Nokia HS-6 מאפשרת לבצע פעולות שיחה בסיסיות, 

להאזין לרדיו בתדר FM ולרצועות מוסיקה וכן להציג את השעה הנוכחית, הודעות אודות 

הודעות טקסט שהתקבלו (SMS) והודעות מולטימדיה (MMS). תכונות מסוימות בדיבורית הן 

תלויות-רשת.

הדיבורית מתחברת לטלפונים תואמים של Nokia עם מחבר Pop-PortTM. לבדיקת תאימותו 

.Nokia שברשותך, פנה אל הספק שלך או אל התמיכה של Nokia של טלפון

קרא בקפידה מדריך למשתמש זה, לפני השימוש בדיבורית. אל תשתמש במדריך למשתמש 

זה כתחליף למדריך למשתמש של הטלפון שברשותך.
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2.  חלקי הדיבורית

הדיבורית האישית עם הצג המשולב של Nokia כוללת את החלקים הבאים:

• אוזניות (1)
• תפס, המתחבר בצד האחורי של הצוואר (2)

• לחצן סיום/עצור לסיום שיחות או דחייתן ולעצירת השמעה של מוסיקה בנגן המוסיקה של 
 .(3) MP3 קבצי

.(4) MP3 לחצן נגן להשמעת מוסיקה בנגן המוסיקה של קבצי •
• לחצן העבר אחורה למעבר בין רצועות מוסיקה או ערוצי רדיו מאוחסנים, 

או לסריקת ערוצי רדיו חדשים (5).

• לחצן העבר קדימה למעבר בין רצועות מוסיקה או ערוצי רדיו מאוחסנים, 
או לסריקת ערוצי רדיו חדשים (6).
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• מחבר Pop-PortTM לחיבור הדיבורית לטלפון (7). 
• צג להצגת ערוצי רדיו, רצועות מוסיקה, שמות או מספרים של שיחה מזוהה וסמלים (8).

• לחצן שיחה לחיוג חוזר, מענה לשיחה או מעבר בין שיחות או להצגת השעה (9).
• לחצני הגברת עוצמה והקטנת עוצמה להגברה או הקטנה של עוצמת הקול (10).

 ,MP3 או נגן מוסיקה של קבצי FM לחצן מוסיקה להפעלה ולביטול של רדיו בתדר •
או למעבר בין שתי האפשרויות (11).

• מתג נעילת לחצנים לנעילת לחצני הדיבורית (12).
• מצמד לחיבור הדיבורית לצורך נשיאתה (13).
                                     Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.7



3. פעולות בסיסיות ופעולות שיחה

 נעילת לחצנים

החלק את מתג נעילת הלחצנים כדי לנעול ולשחרר את לחצני הדיבורית.

במצב נעול, אין תגובה ללחיצה על הלחצנים והסמל  מופיע בצג. לחץ על הלחצן שיחה או 

סיום/עצור כדי לענות לשיחות נכנסות או לדחות אותן, גם כאשר הלחצנים נעולים.

 התאמת עוצמת הקול באוזנייה 

לחץ על הלחצנים הגברת עוצמה והקטנת עוצמה כדי להתאים את עוצמת האוזנייה. בעת 

לחיצה ממושכת על אחד הלחצנים, עוצמת הקול ממשיכה לגדול או לקטון עד לשחרור הלחצן.

רמת העוצמה הנוכחית מופיעה בצג.

 עיון בהודעות שהתקבלו

כשהנך מקבל הודעות SMS או MMS, הסמלים הבאים מופיעים ליד לחצן השיחה:

  מציין שיש לפחות הודעת SMS אחת שלא נקראה שבאפשרותך להציג בטלפון.

 מציין שיש לפחות הודעת MMS אחת שלא נקראה שבאפשרותך להציג בטלפון.
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 הצגת השעה

לחץ לחיצה קצרה על לחצן השיחה כדי להציג את השעה הנוכחית למשך 5 שניות, אלא אם 

הנך מאזין לרדיו או למוסיקה, או שהנך במהלך שיחה.

 ביצוע שיחות

הדיבורית האישית עם הצג המשולב של Nokia מחוברת לטלפון, בצע שיחות באמצעות 

שימוש בטלפון, כרגיל. 

 חיוג חוזר

לחץ פעמיים על לחצן השיחה כדי לבצע חיוג חוזר למספר האחרון אליו חייגת.

 מענה וסיום שיחה

בעת קבלת שיחה, הצלצול שנבחר בצלילי הטלפון, מזהה השיחה והסמל  יהבהבו בצג. 

אם זהות המתקשר אינה מוכרת, מספר המתקשר, הערה או שום מחוון, יהבהבו בצג. אם הנך 

מאזין לרדיו בתדר FM או למוסיקה, הדיבורית תעצור באופן אוטומטי את הרדיו או המוסיקה 

בעת מענה לשיחה ותפעיל אותם מחדש בעת סיום השיחה.

כדי לענות לשיחות, לחץ על לחצן השיחה.

כדי לסיים שיחות פעילות נוכחיות, לחץ על הלחצן סיום/עצור.

באפשרותך תמיד לענות לשיחות ולסיים אותן באמצעות הטלפון.
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 טיפול במספר שיחות

אם הנך מקבל שיחה חדשה לפני סיום השיחה הנוכחית, מזהה השיחה מהבהב בצג. לחץ 

על לחצן השיחה פעם אחת כדי להעביר את השיחה הנוכחית למצב המתנה ולענות לשיחה 

החדשה. לחץ על לחצן השיחה פעם נוספת כדי להחליף בין שתי השיחות.

 דחיית שיחות

אם אין ברצונך לענות לשיחה, לחץ על הלחצן סיום/עצור. באפשרותך גם לדחות שיחות 

באמצעות הטלפון.

 חיוג קולי

בהתאם לדגם הטלפון שברשותך, ייתכן שתוכל לבצע שיחה באמצעות הדיבורית 

על-ידי שימוש בחיוג קולי. כאשר לא מתבצעת שיחה, לחץ על לחצן השיחה והחזק אותו, עד 

שיופיע הסמל  בצג. אמור את תווית הקול. הטלפון יחייג את מספר הטלפון המשויך.
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4. פעולות רדיו ומוסיקה

 הפעלה וכיבוי של הרדיו או נגן המוסיקה

 .MP3 או את נגן המוסיקה של קבצי FM לחץ על לחצן המוסיקה כדי להפעיל את הרדיו בתדר

 FM הרדיו בתדר ,MP3 ונגן מוסיקה של קבצי FM אם בטלפון שברשותך יש רדיו בתדר

יתחיל לפעול. לחץ בקצרה על לחצן המוסיקה כדי לעבור בין הרדיו לבין המוסיקה.

לחץ על לחצן המוסיקה והחזק אותו לחוץ כדי לבטל את הרדיו בתדר FM או את נגן המוסיקה 

.MP3 של קבצי

 MP3 ואת נגן המוסיקה של קבצי FM באפשרותך גם להפעיל ולבטל את הרדיו בתדר

באמצעות הטלפון שברשותך.

FM פעולות רדיו בתדר 

עליך להפעיל את הרדיו בתדר FM באמצעות לחצן המוסיקה או באמצעות הטלפון, לפני 

שתוכל להשתמש בו. אם אין ערוצי רדיו שנקבעו מראש בטלפון שברשותך, תדר הרדיו הנוכחי 

והסמל  יופיעו בצג.

אם ישנם ערוצי רדיו שנקבעו מראש בטלפון שברשותך, שם הערוץ הנוכחי והסמל   

יופיעו בצג.

• כדי לדלג לערוץ הרדיו המאוחסן הבא או הקודם, לחץ על הלחצן העבר קדימה או 
העבר אחורה.

 אם ישנו ערוץ אחד בלבד שנקבע מראש בטלפון, אותו ערוץ ימשיך לנגן.
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• כדי לחפש באופן אוטומטי ערוצים חדשים לחץ על הלחצן העבר קדימה או העבר אחורה 
והחזק אותו לחוץ.

 הערוץ שנמצא מופיע בצג. באפשרותך לאחסן את הערוץ באמצעות הטלפון.

MP3 פעולות נגן המוסיקה של קבצי 

עליך להפעיל את נגן המוסיקה של קבצי MP3 באמצעות לחצן המוסיקה או באמצעות הטלפון, 

לפני שתוכל להשתמש בו. אם אין רצועות מוסיקה מאוחסנות בטלפון שברשותך, הסמל  

יופיע בצג ונגן המוסיקה של קבצי MP3 יכבה.

אם ישנה רצועת מוסיקה אחת לפחות המאוחסנת בטלפון, שם רצועת המוסיקה הנוכחית של 

קובץ MP3 והסמל  יופיעו בצג.

• כדי לעצור את המוסיקה, לחץ על הלחצן סיום/עצור. כדי להפעילה שנית, לחץ על 
הלחצן נגן. 

• כדי לדלג לרצועת המוסיקה הבאה או הקודמת, לחץ על הלחצן העבר קדימה או 
העבר אחורה.

 אם ישנה רצועת מוסיקה אחת בלבד מאוחסנת בטלפון, דלג על תחילת אותה רצועה.

• כדי לעבור קדימה או אחורה בתוך רצועת המוסיקה הנוכחית, לחץ על הלחצן העבר 
קדימה או העבר אחורה והחזק אותו לחוץ.
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טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך הינו מוצר בעיצוב ובייצור מאיכות מעולה ויש לטפל בו בזהירות. ההצעות שלהלן 

יסייעו לך להגן על כיסוי האחריות שלך.

• הקפד שהמכשיר יהיה יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שעלולים לגרום 
קורוזיה במעגלים החשמליים. 

• אין להשתמש במכשיר או לאחסן אותו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הלא קבועים והרכיבים 
האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.

• אין לאחסן את המכשיר באזורים חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של 
מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.

• אין לאחסן את המכשיר באזורים קרים. כאשר המכשיר חוזר לטמפרטורה הנורמלית שלו, עלולה 
להצטבר בתוכו לחות ולפגום בלוחות של המעגלים האלקטרוניים.

• אין לנסות לפתוח את המכשיר, אלא רק כפי שהונחית במדריך זה. 
• אין להפיל את המכשיר, להקיש עליו או לנער אותו. טיפול גס עלול לגרום לשבירת מעגלים 

אלקטרוניים וחלקים מכניים עדינים.

• אין להשתמש בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או דטרגנטים חזקים לצורך 
ניקוי המכשיר.

• אין לצבוע את המכשיר. צבע עלול להדביק חלקים לא קבועים ולפגוע בפעולתם התקינה.
• יש להשתמש רק באנטנה המצורפת או באנטנה חליפית שאושרה. שימוש באנטנות שלא אושרו, 

ביצוע שינויים באנטנה או חיבורים שונים, עלולים להזיק למכשיר ואף להוות עבירה על החוק 

המתייחס למכשירי רדיו.

אם המכשיר אינו פועל כהלכה, מסור אותו למרכז השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לקבלת שירות.
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