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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto HS-6 
está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/CE.
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É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste
documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nom
outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou no
comerciais dos respectivos proprietários.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer al
e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de rec
nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente
forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido “tal como está”. Salvo na medida exigida pela lei aplicá
são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantia
implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas co
exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou reti
documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulame
de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação



A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, 
consulte o agente local da Nokia.
9232425 / 1ª Edição
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1. Introdução
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O Auricular com Visor Nokia HS-6 permite-lhe gerir chamadas básicas, ouvi
FM e faixas de música, bem como visualizar a hora actual e notificações de 
mensagens curtas (SMS) e mensagens multimédia (MMS) recebidas. Algum
funcionalidades do auricular dependem da rede.

O auricular é ligado aos telefones Nokia compatíveis através de um conecto
Pop-PortTM. Para obter informações sobre a compatibilidade do seu telefone
Nokia, contacte um Agente Autorizado ou o Apoio ao Cliente Nokia.

Antes de utilizar o auricular, leia cuidadosamente este manual do utilizador
utilize este manual do utilizador em substituição do manual do utilizador do
telefone.
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2. Peças do auricular
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O Auricular com Visor Nokia é constituído pelas seguintes peças:

• Auscultadores (1)

• Clip para fixação na parte posterior do pescoço (2)

• Botão desligar/parar para terminar ou rejeitar chamadas e parar a reprod
de música no leitor de música MP3 (3).

• Botão reproduzir para reproduzir música no leitor de música MP3 (4).

• Botão de retrocesso rápido para alternar entre faixas de música, estaçõe
rádio memorizadas ou procurar novas estações de rádio (5).

• Botão de avanço rápido para alternar entre faixas de música, estações de
memorizadas ou procurar novas estações de rádio (6).
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• Conector Pop-PortTM para ligar o auricular ao telefone (7). 

• Visor para apresentação de estações de rádio, faixas de música, IDs de autores 

 

sica 
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de chamadas ou números e ícones (8).

• Botão de chamada para remarcar, atender, alternar entre chamadas ou 
mostrar a hora (9).

• Botões de aumento e diminuição do volume: para aumentar e diminuir o
volume (10).

• Botão de música para activar ou desactivar o rádio FM ou o leitor de mú
MP3, ou alternar entre os dois (11).

• Interruptor de bloqueio para bloquear os botões do auricular (12).

• Clip de fixação para transportar o auricular (13).
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3. Funções básicas e de chamadas
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■ Bloquear teclas
Deslize o interruptor de bloqueio para bloquear e desbloquear os botões do 
auricular.

Sempre que o auricular se encontrar bloqueado, todas as teclas premidas se
ignoradas e  será apresentado no visor. Prima o botão de chamada ou d
desligar/parar para atender ou rejeitar chamadas mesmo que os botões este
bloqueados.

■ Ajustar o volume do auscultador
Prima os botões de aumento e diminuição do volume para ajustar o volume
auscultador. Se premir, sem soltar, qualquer um dos botões, o volume contin
aumentar ou diminuir até libertar o botão.

O nível actual do volume é apresentado no visor.

■ Ver mensagens recebidas
Quando recebe mensagens SMS ou MMS, aparecem os seguintes ícones jun
botão de chamada:

 indica que existe, pelo menos, uma mensagem SMS não lida que pode 
visualizar no telefone.
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 indica que existe, pelo menos, uma mensagem MMS não lida que pode 
visualizar no telefone.
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■ Mostrar a hora
Prima o botão de chamada, com brevidade, para mostrar a hora actual dura
segundos, excepto se estiver a ouvir rádio ou música ou tiver uma chamada
curso.

■ Efectuar chamadas
Quando o auricular está ligado ao telefone, efectue chamadas utilizando o 
telefone normalmente. 

■ Remarcar
Prima, duas vezes, o botão de chamada para remarcar o último número mar

■ Atender e terminar chamadas
Quando recebe uma chamada, o tom de toque escolhido no telefone é reprod
e o ID do autor da chamada e  aparecem intermitentes no visor. Se o ID 
autor da chamada for desconhecido, poderá aparecer intermitente no visor,
respectivo número, uma nota ou simplesmente o visor vazio. Se estiver a ou
rádio FM ou música, o auricular interrompe automaticamente a emissão de
ou a música quando atender uma chamada e inicia novamente depois de a 
terminar.
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Para atender chamadas, prima o botão de chamada.

Para terminar chamadas actualmente em curso, prima o botão desligar/parar.

 ID do 
tão de 
mada. 
s.

 

da 

reça 
ciado 
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Pode sempre atender e terminar chamadas através do telefone.

■ Gerir várias chamadas
Se receber uma nova chamada antes de terminar uma chamada em curso, o
autor da nova chamada aparece intermitente no visor. Prima, uma vez, o bo
chamada para colocar em espera a chamada em curso e atender a nova cha
Prima novamente o botão de chamada para alternar entre as duas chamada

■ Rejeitar chamadas
Se não pretender atender uma chamada, prima o botão desligar/parar. Pode
também rejeitar chamadas utilizando o telefone.

■ Marcação por voz
Dependendo do modelo do telefone, poderá conseguir efectuar uma chama
utilizando a marcação por voz através do auricular. Quando não existirem 
chamadas em curso, prima o botão de chamada, sem soltar, até que  apa
no visor. Diga em voz alta a etiqueta de voz. O telefone marca o número asso
à etiqueta.
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4. Funções de rádio e música
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■ Ligar e desligar o rádio ou o leitor de música
Prima o botão de música para activar o rádio FM ou o leitor de música MP3.
telefone tiver um rádio FM e um leitor de música MP3, é iniciada a reproduç
rádio FM. Prima, com brevidade, o botão de música para alternar entre o rád
música.

Prima, sem soltar, o botão de música para desactivar o rádio FM ou o leitor d
música MP3.

Pode também activar e desactivar o rádio FM e o leitor de música MP3 utiliz
o telefone.

■ Funções do rádio FM
Tem de activar o rádio FM através do botão de música ou do telefone para o
utilizar. Se não tiver estações de rádio predefinidas no telefone, é apresenta
frequência de rádio actualmente sintonizada e  no visor.

Se existirem estações de rádio predefinidas no telefone, é apresentado o no
estação actual e  no visor.

• Para passar para a estação de rádio memorizada seguinte ou anterior, pr
botão de avanço rápido ou de retrocesso rápido.

Se existir somente uma estação rádio predefinida no telefone, a mesma 
reproduzida continuamente.
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• Para procurar novas estações automaticamente, prima, sem soltar, o botão de 
avanço rápido ou de retrocesso rápido.

efone 
 

 faixa 

iniciar 

e 

ara o 

 o 
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A estação encontrada é mostrada no visor. Pode memorizar a estação 
utilizando o telefone.

■ Funções do leitor de música MP3
Tem de activar o leitor de música MP3 através do botão de música ou do tel
para o poder utilizar. Se não tiver faixas de música guardadas no telefone, 
é mostrado no visor e o leitor de música MP3 é desligado.

Se tiver, pelo menos, uma faixa de música guardada no telefone, o nome da
de música MP3 actual e  são mostrados no visor.

• Para parar a reprodução de música, prima o botão desligar/parar. Para re
a reprodução, prima o botão reproduzir. 

• Para passar para a faixa de música seguinte ou anterior, prima o botão d
avanço rápido ou de retrocesso rápido.

Se existir somente uma faixa de música guardada no telefone, passará p
início da mesma faixa.

• Para avançar ou retroceder na faixa de música actual, prima, sem soltar,
botão de avanço rápido ou de retrocesso rápido.
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Cuidados e manutenção
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O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidad
sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a proteger a cobertura da garantia.

• Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidifica
podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. 

• Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes 
e electrónicos podem ser danificados.

• Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem red
duração dos dispositivos electrónicos e deformar ou derreter certos plásticos.

• Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperat
normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as pl
dos circuitos electrónicos.

• Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.

• Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado
partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.

• Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o 
dispositivo.

• Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedi
funcionamento correcto.

• Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Ant
modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infring
normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
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Se o dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência 
autorizado mais próximo.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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