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MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a HS-6 készülék mindenben megfelel az 
alapvetõ követelményeknek, valamint az 1999/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek. A Megfelelõségi 

árolható 

lített 

y 

nem 
t. A 
len 

ok vagy 
nyilatkozat egy példánya megtalálható a 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

Copyright © 2005 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthetõ és nem t
a Nokia elõzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az em
egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen 
dokumentumban ismertetett termékek jellemzõit elõzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy 
továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelõs adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vag
bármely más véletlen, következményes vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által 
meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal 
a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de 
kizárólagosan, az értékesíthetõségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciá
Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, elõzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a je
dokumentumot. 

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Állam
más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. A jogszabályok megsértése tilos.



A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedõnél.
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1. Bevezetés

ét, az 
 idõt 
re 
zattól 

kia 
 a 

i 
álói 
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A Kijelzõs Nokia fülhallgató HS-6 lehetõvé teszi az egyszerû hívások kezelés
FM-rádió és a tárolt zeneszámok meghallgatását, továbbá mutatja a pontos
és megjeleníti a bejövõ szöveges üzenetekre (SMS) és multimédia-üzenetek
(MMS) figyelmeztetõ értesítéseket. A fülhallgató egyes funkciói csak a háló
függõen használhatók.

A fülhallgató Pop-PortTM-csatlakozóval kapcsolható össze a kompatibilis No
telefonokkal. Saját Nokia telefonja kompatibilitásáról a forgalmazónál vagy
Nokia ügyfélszolgálatánál érdeklõdhet.

A fülhallgató használatba vétele elõtt olvassa át alaposan ezt a felhasználó
kézikönyvet. A saját telefonjával kapcsolatos kérdésekrõl a telefon felhaszn
kézikönyvébõl tájékozódhat.
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2. A fülhallgató részei

ve 

mások 

ások 
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A Kijelzõs Nokia fülhallgató részei:

• Füldugók (1)

• A fej hátsó részéhez kerülõ csíptetõ (2)

• Vége/leállítás gomb, amellyel befejezhetõ vagy elutasítható a hívás, illet
amellyel leállítható az MP3-lejátszó (3).

• Lejátszás gomb az MP3-lejátszó elindításához (4).

• Gyors visszatekerés gomb, amellyel a zeneszámok vagy a tárolt rádióállo
között lehet hátrafelé lépkedni, illetve új rádióadót lehet keresni (5).

• Gyors elõretekerés gomb, amellyel a zeneszámok vagy a tárolt rádióállom
között lehet elõrefelé lépkedni, illetve új rádióadót lehet keresni (6).
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• Pop-PortTM-csatlakozó a fülhallgató és a telefon összekapcsolásához (7). 

• A rádióállomásokat, a zeneszámokat, a hívó fél nevét vagy telefonszámát, 

tti 

 illetve 
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illetve az ikonokat megjelenítõ kijelzõ (8).

• Hívás gomb a hívások fogadásához, az újrahíváshoz vagy a hívások közö
váltáshoz, illetve a pontos idõ kijelzéséhez (9).

• Hangerõ-szabályozó gombok a hangerõ növeléséhez vagy 
csökkentéséhez (10).

• Zene gomb az FM-rádió vagy az MP3-lejátszó be- vagy kikapcsolásához,
a két üzemmód közötti váltáshoz (11).

• Zárógomb a fülhallgató gombjainak zárolásához (12).

• Csíptetõ a fülhallgató rögzítésére (13).
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3. Alapvetõ és hívási funkciók

jait, 

 
tja a 

 
, a 
ig.

lzõn a 
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■ Gombok lezárása
A zárógomb megfelelõ állásba csúsztatásával zárolhatja a fülhallgató gomb
illetve feloldhatja a gombok zárolását.

A gombok zárolása esetén a gombnyomások hatástalanok, és a kijelzõn a
ikon látható. A gombok zárolt állapota esetén is fogadhatja vagy elutasítha
bejövõ hívásokat a Hívás vagy a Vége/leállítás gombbal.

■ A fülhallgató hangerejének beállítása
A fülhallgató hangereje a hangerõ-szabályozó gombokkal növelhetõ, illetve
csökkenthetõ. Ha lenyomva tartja a megfelelõ hangerõ-szabályozó gombot
hangerõ folyamatosan növekszik vagy csökken egészen a gomb felengedésé

Az aktuális hangerõ a kijelzõn is megjelenik.

■ Értesítés a bejövõ üzenetekrõl
SMS- vagy MMS-üzenet érkezésekor a következõ ikonok jelennek meg a kije
Hívás gomb közelében:

 –azt jelzi, hogy legalább egy olvasatlan SMS-üzenete van, amelyet 
a telefonon megnyithat és elolvashat.

 –azt jelzi, hogy legalább egy olvasatlan MMS-üzenete van, amelyet a
telefonon megnyithat és megtekinthet.
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■ Az idõ kijelzése
Nyomja meg röviden a Hívás gombot a pontos idõ 5 másodpercre való 

e ha 

zokott 

 pedig 

net 

olja a 
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megjelenítéséhez, kivéve, ha éppen rádiót vagy zeneszámokat hallgat, illetv
telefonál.

■ Híváskezdeményezés
Amikor a Kijelzõs Nokia fülhallgató csatlakoztatva van telefonjához, a megs
módon kezdeményezhet hívásokat telefonjáról. 

■ Újrahívás
A legutóbb hívott szám újrahívásához nyomja meg kétszer a Hívás gombot.

■ Hívások fogadása és befejezése
Bejövõ hívás esetén a telefonon beállított csengõhang szólal meg, a kijelzõn
villogni kezd a hívó fél azonosítója, valamint a  ikon. Ha a hívó fél nem 
azonosítható, akkor telefonszáma jelenik meg a kijelzõn, illetve ha a szám 
kijelzése le van tiltva vagy más okból nem lehetséges, akkor a hívást egy üze
vagy egy üres sor villogása jelzi. Ha az FM-rádió vagy a tárolt zeneszámok 
hallgatása közben bejövõ hívást fogad, a fülhallgató automatikusan kikapcs
rádiót vagy a zenét, majd a hívás befejezésekor újraindítja azt.

A hívás fogadásához nyomja meg a Hívás gombot.

Az aktív hívás(ok) befejezéséhez nyomja meg Vége/leállítás gombot.
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A hívások fogadására vagy befejezésére a telefon gombjait továbbra is bármikor 
használhatja a megszokott módon.

ni 

Hívás 

elefon 

 
 a 
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■ Több hívás kezelése
Ha az aktuális hívás befejezése elõtt új bejövõ hívás érkezik, a kijelzõn villog
kezd a hívó azonosítója. A Hívás gomb egyszeri megnyomásával várakozó 
állapotba helyezheti az aktuális hívást, és fogadhatja az új bejövõ hívást. A 
gomb újbóli megnyomásával válthat át egyik hívásról a másikra.

■ Hívás elutasítása
Bejövõ hívás elutasításához nyomja meg a Vége/leállítás gombot. A hívást t
gombjai segítségével is elutasíthatja a szokásos módon.

■ Hangtárcsázás
A telefon típusától függõen a fülhallgató használata esetén is lehetõség van
hangtárcsázásos hívásra. Ha nincs aktív hívás, nyomja le és tartsa lenyomva
Hívás gombot, amíg a  ikon meg nem jelenik a kijelzõn. Mondja ki a 
hangmintát. A telefon tárcsázza a hangmintának megfelelõ számot.
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4. A rádió és a zenehallgatás funkciói
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■ A rádió vagy a zenelejátszó ki- és bekapcsolása
A Zene gomb megnyomásával bekapcsolható az FM-rádió vagy az MP3-lejá
Ha a telefon beépített FM-rádiót és MP3-lejátszót egyaránt tartalmaz, a go
megnyomása az FM-rádiót indítja el. A rádió és a zenelejátszó között a Zene
rövid megnyomásával lehet váltani.

A Zene gomb megnyomásával és lenyomva tartásával kikapcsolható az FM-
vagy az MP3-lejátszó.

Az FM-rádió és az MP3-lejátszó a telefon gombjaival is ki- vagy bekapcsolh

■ Az FM-rádió funkciói
Az FM-rádió hallgatásához elõbb indítsa el azt a fülhallgató Zene gombjána
megnyomásával vagy a telefonról. Ha nincsenek elõre beállított rádióállomá
telefonon, az aktuális frekvencia és a  ikon jelenik meg a kijelzõn.

Ha nincsenek elõre beállított rádióállomások a telefonon, az aktuális rádióá
és a  ikon jelenik meg a kijelzõn.

• Az elõzõ vagy a következõ tárolt rádióállomásra való átváltáshoz nyomja
Gyors visszatekerés vagy a Gyors elõretekerés gombot.

Ha csak egy rádióállomás van beállítva a telefonon, akkor a gomb 
megnyomásakor mindig ugyanannak az állomásnak a mûsora hallható.
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• Új rádióállomások automatikus kereséséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a 
Gyors elõretekerés vagy a Gyors visszatekerés gombot.

 a 

lgató 
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rs 

akor 

 és 
.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A megtalált rádióállomás a kijelzõn is megjelenik. A rádióállomás adatai
telefon segítségével tárolhatók.

■ Az MP3-lejátszó funkció
Az MP3-lejátszót csak akkor hallgathatja, ha elõbb bekapcsolja azt a fülhal
Zene gombjának megnyomásával vagy a telefonon. Ha a telefonon nincsen
tárolt zeneszámok, a  ikon jelenik meg a kijelzõn, és az MP3-lejátszó
kikapcsol.

Ha legalább egy zeneszám tárolva van a telefonon, az aktuális zeneszám cím
 ikon jelenik meg a kijelzõn.

• A zenelejátszás leállításához nyomja meg a Vége/leállítás gombot. 
A zenelejátszás újraindításához nyomja meg a Lejátszás gombot. 

• Az elõzõ vagy a következõ tárolt zeneszámra lépéshez nyomja meg a Gyo
visszatekerés vagy a Gyors elõretekerés gombot.

Ha a telefonon csak egyetlen zeneszám van tárolva, a gomb megnyomás
az elejétõl indul újra az adott szám lejátszása.

• Az aktuális zeneszámon belüli elõre- vagy visszatekeréshez nyomja meg
tartsa lenyomva a Gyors elõretekerés vagy a Gyors visszatekerés gombot



13

Kezelés és karbantartás
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A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos ke
igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megõrzésében.

• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy
nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót elõidézõ ásványi
anyagokat. 

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja
készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hõmérséklet csökkentheti az 
elektromos készülékek élettartamát és deformálhatja vagy megolvaszthatja a mû
alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hõmérsékletre való felmeleged
készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen 
útmutatóban szerepel.

• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük, és ne rázogassuk. A durva bánásmód 
tönkreteheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.

• A készüléket ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.

• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a kész
használhatatlanná teheti.

• Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyez
antennák, változtatások vagy kiegészítõ alkatrészek károsíthatják a készüléket, és
sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.

Ha a készülék nem mûködik megfelelõen, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.


