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           עברית

הצהרת התאמה
NOKIA CORPORATION מצהירה 

HF-33W תואם  המוצר כי בזאת
ולתנאים המחייבות לדרישות

בהנחיה אחרים רלוונטיים
למגבלות תואם זה EC/1999/5. מוצר
 Directive 2004/104/EC ב- שנקבעו
,(Directive 72/245/EEC ל- (התיקון
ו-6.9.  6.8 ,6.6 ,6.5 סעיפים ,1 נספח

ניתן ההתאמה הצהרת של עותק
בכתובת: למצוא

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

בעל  המחוק המיחזור סל  
חייו שבתום מציין הגלגלים
אותו להעביר יש המוצר של

האיחוד בתחומי נפרד לאיסוף
תשליך האירופאי. אל

מוצרים אלה לפח האשפה
הרגיל. העירוני

© 2006 Nokia. All rights reserved
של אחסון או הפצה העברה, שכפול,
כולו של או זה ממסמך כלשהו חלק
היתר לקבל מבלי שהיא, צורה בכל

אסורים. ,Nokia-מ מראש בכתב
 Nokia Connecting People -ו Nokia

של רשומים מסחריים סימנים הם
אחרים Nokia Corporation. שמות
חברות, המוזכרים מוצרים ושל של

סימנים להיות עשויים להלן,
של מסחריים שמות או מסחריים

להם. המיוחסים הבעלים
Bluetooth is a registered trademark 
of Bluetooth SIG, Inc.

פיתוח  של מדיניות Nokia מפעילה
מתמשך. Nokia שומרת את הזכות 

המוצרים שינויים ושיפורים בכל לבצע
מוקדמת. הודעה ללא זה במסמך

אופן  בשום אחראית תהיה Nokia לא
לכל וכן הכנסה, או נתונים לאובדן

תוצאתיים מקריים, מיוחדים, נזקים
שהוא. אופן בכל שייגרמו עקיפים או

ניתן "כפי שהוא"  תוכן מסמך זה
הנדרשת לפי (as is). מלבד האחריות

אחריות מכל תינתן לא החוק החל,
משתמעת, או מפורשת שהוא, סוג

לסחירות משתמעת אחריות לרבות
לדיוק, הנוגעת מסוימת והתאמה

זה.  של מסמך או לתוכן לאמינות
את הזכות  Nokia שומרת לעצמה

לסגת ממנו בכל או לתקן מסמך זה
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מראש. הודעה ללא עת
עשויה מסוימים מוצרים של הזמינות
פנה לאזור. לפרטים מאזור להשתנות

Nokia הקרוב למקום  של למשווק
מגוריך.

זה לא מורשים במכשיר שינויים
שניתנת ברשות לפגוע עלולים
את הציוד. למשתמש להפעיל

יצוא פיקוח
להכיל חומרים, זה עשוי מכשיר

לחוקי הכפופים תוכנה או טכנולוגיות
ומדינות ארה"ב של ולתקנות ייצוא

את החוק אחרות. פעולה הנוגדת
בהחלט. אסורה

את ההנחיות הפשוטות הבאות.  קרא
להיות עלולה עליהן אי-הקפדה

בלתי חוקית. מסוכנת ואף

בדרכים  זהירות
לכל קודמת

החוקים לכל ציית
תמיד שמור המקומיים.

ידיך חופשיות לתפעול את
הנהיגה. במהלך הרכב

חייבת נהיגה במהלך לבך תשומת
ובראשונה בראש מוקדשת להיות

לבטיחות בדרכים.

הפרעות
הסלולריים המכשירים כל
מהפרעות, לסבול עלולים

על להשפיע שעלולות
שלהם. הביצועים

בטחונך למען

הקדמה
הדיבורית האלחוטית המתחברת

לך  Nokia HF-33W מאפשרת לרכב
ברכב.  דיבורית שיחות ולקבל לבצע

לטלפון הדיבורית את לחבר תוכל
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.Bluetooth-ב שתומך תואם,
קרא בקפידה מדריך למשתמש זה
בדיבורית. קרא גם השימוש לפני

הטלפון של למשתמש המדריך את
בטיחות מידע שמספק שברשותך,

הדיבורית את חיוני. הרחק ותחזוקה
קטנים. של ילדים היד מהישג

 Bluetooth טכנולוגיית
לתקשורת אלחוטית

Bluetooth מאפשרת  טכנולוגיית
ללא תואמים מכשירים לחבר לך

הטלפון ,Bluetooth כבלים. בחיבור
של להיות בטווח והדיבורית אמורים

מזה. חיבורים עלולים זה מטרים 10
חוסמים, מעצמים מהפרעות לסבול
אחרים. אלקטרוניים מכשירים כגון

 Bluetooth ל- תואמת הדיבורית
התומך ,Specification 1.2 

Handsfree Profile 1.5. היוועץ ב-
 Bluetooth ביצרנים של מכשירי

תואמים הם אם לקבוע כדי אחרים
זה. למכשיר

על שימוש  תיתכנה הגבלות
במקומות מסוימים.  Bluetooth-ב
המקומיות הרשויות עם זאת בדוק

השירות. ספק עם או

עליך בדיבורית, להשתמש כדי
אותה ולהתאים ברכב אותה להתקין

תואם. לטלפון

החלקים את כוללת הדיבורית
בתחילת מדריך הבאים, שמוצגים

מיקרופון ,(1) מצת מתקפל זה: תקע
מקש הגברת ,(3) חיווי נורית ,(2)
,(5) שמע החלשת מקש ,(4) שמע

(6) ורמקול (7). חיוג מקש

ראשונים צעדים
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הדיבורית התקנת
כהלכה, יש תפעל כדי שהדיבורית

הרכב של המצת לשקע אותה לחבר
-12 וולט  ממצבר חשמל ולאספקת

הרכב. של
המצת.  שקע לתוך הדיבורית את חבר

שליף. אם בכיסוי מוגן המצת תקע
את הסר לשקע, מתאים אינו התקע

החלקה מהתקע. תוכל ידי הכיסוי על
הרצויה לזווית המצת תקע את לסובב
את לסובב תנסה מעלות). אל 100 (עד

זו. לזווית מעבר בכוח התקע
כהלכה שהדיבורית מחוברת ודא

מפריעה ושאינה המצת, לתקע
הרכב. של הרגיל לתפעול

שקע רכב מסוימים, מוזן בדגמי
גם הרכב, ממצבר בחשמל המצת

ההתנעה. מפתח את מוציא כשאתה
עלול הרכב מצבר אלה, במקרים

אינה אם הדיבורית גם להתרוקן,
כדי הרכב אל יצרן פנה בשימוש.

נוסף. מידע לקבל

וכיבוי הפעלה
לשקע את הדיבורית חבר להפעלה,

המצת. נורית החיווי תאיר.
משקע את הדיבורית נתק לכיבוי,

המצת.

הדיבורית התאמת
הטלפון. את הפעל .1

כהלכה מחוברת שהדיבורית ודא .2
המצת. לשקע

 Bluetooth-ה תכונת את הפעל .3
לחפש לטלפון והורה בטלפון,

.Bluetooth מכשירי

מרשימת הדיבורית את בחר .4
שאותרו. המכשירים

0000 של  הסיסמה את הזן .5
ולחבר  להתאים Bluetooth כדי

לטלפון. בטלפונים הדיבורית את
את ליצור שתצטרך ייתכן מסוימים,
ההתאמה. באופן ידני לאחר החיבור
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ההתאמה הצליחה, הדיבורית אם
בטלפון בתפריט ותוצג תצפצף

 Bluetooth-ה מכשירי מוצגים שבו
מחוברת שהותאמו. כשהדיבורית

תאיר. הכחולה החיווי נורית לטלפון,
להתחבר לטלפון להורות תוכל

לדיבורית באופן אוטומטי
שנה כך, מופעלת. לשם כשהדיבורית

בתפריט המותאם המכשיר הגדרות את
.Nokia של Bluetooth בטלפונים

מהטלפון, הדיבורית את לנתק כדי
או המצת משקע התקע את משוך

בתפריט הדיבורית את  נתק
שבטלפון. Bluetooth-ה

הדיבורית שוב את לחבר כדי
לשקע אותה חבר לטלפון, המותאמת

המצת.
הדיבורית את ולחבר להתאים כדי

לטלפון חדש, נתק אותה תחילה
ה-Bluetooth שבטלפון  בתפריט

וחבר כך התאם כעת ואחר המחובר
החדש. הטלפון את

שיחה, במהלך השמע עוצמת לוויסות
השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע

שבדיבורית.
בטלפון השתמש שיחה, לביצוע

מחוברת אליו.  כרגיל כשהדיבורית
הדיבורית.  של המיקרופון לעבר דבר
ודא שאין מיטביים, לקבלת ביצועים

ושהמיקרופון המיקרופון לפני עצמים
מתחתיו לא – המשתמש מול נמצא
הירוקה החיווי מאחוריו. נורית או

שיחה. במהלך תאיר
בחיוג תומך שברשותך הטלפון אם

חוזר למספר האחרון שחויג דרך
על לחיצה כפולה הדיבורית, לחץ

שיחה. מתבצעת כשלא החיוג מקש
דרך בחיוג קולי הטלפון תומך אם

החיוג מקש לחץ והחזק את הדיבורית,
כמתואר והמשך שיחה מתבצעת כשלא

הטלפון. של למשתמש במדריך
צלצול יישמע שיחה, מקבל כשאתה

בשיחות טיפול
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החיווי ונורית הדיבורית רמקול דרך
לחץ לשיחה, הירוקה תהבהב. למענה

מקש החיוג או השתמש במקשי על
לחץ לחיצה הטלפון. לדחיית השיחה,

החיוג. להעברת מקש על כפולה

הדיבורית בין הפעילה השיחה
החיוג. מקש את והחזק לחץ לטלפון,

או החיוג מקש לחץ על שיחה, לניתוק
הטלפון. במקשי השתמש

תוכנן ויוצר המכשיר שברשותך
הולם.  טיפול ומחייב בקפידה

לך לשמור תסייענה ההצעות הבאות
האחריות. תנאי על

האביזרים ואביזרי  את כל הרחק  •
של ילדים ההעשרה מהישג יד

קטנים.

יבש.  יישאר שהמכשיר הקפד •
הנוזלים סוגי וכל לחות רטיבות,
שיגרמו מינרלים להכיל עלולים

חשמליים. אם מעגלים של לשיתוק
לו הנח נרטב, שברשותך המכשיר

לחלוטין. להתייבש
או  במכשיר משימוש הימנע  •

מאובקים באזורים מאחסונו
ומלוכלכים. החלקים הנעים

שבו  האלקטרוניים והרכיבים  
להיפגם. עלולים

במקומות  המכשיר מאחסון הימנע  •
גבוהות חמים. טמפרטורות

עלולות לקצר את אורך חייהם
לפגום אלקטרוניים, מכשירים של

פלסטיים ולהתיך חלקים בסוללות
מסוימים.

המכשיר  מאחסון הימנע  •
חוזר קרים. כשהמכשיר במקומות

להצטבר עלולה רגילה, לטמפרטורה
במעגלים ולפגום לחות בתוכו

אלקטרוניים.

המכשיר. את לפתוח תנסה אל •
אותו.  ואל תנער את המכשיר תפיל אל  • 

ותחזוקה טיפול
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לגרום עלול מדי אגרסיבי טיפול
אלקטרוניים מעגלים של לשבירה

בתוך המכשיר. ומכניקה עדינה
המכשיר  לניקוי תשתמש אל  •

ניקוי בחומרי חזקים, בכימיקלים
בדטרגנטים חזקים. ממיסים או

עלול המכשיר. צבע את תצבע אל •
את הנעים, החלקים את להדביק

ולמנוע את הרמקול, או המיקרופון
נאותה. הפעלה

כשורה, פועל אינו כלשהו מכשיר אם
המורשה השירות למוקד אותו מסור

לתיקון. מגוריך למקום הקרוב

רכב כלי 
בתחומי אלקטרומגנטיים גלים

רדיו לשידורי שמשמשים התדרים
עלולים להפריע למערכות (RF)

אינן הן אם בכלי רכב אלקטרוניות
(כגון כהלכה מסוככות או מותקנות

להזרקת אלקטרוניות מערכות
בלמים נעילת למניעת מערכות דלק,

לבקרת אלקטרוניות מערכות ,[ABS]
נוסף, מהירות, כריות אוויר). למידע

של היצרן) (או בנציג ביצרן היוועץ
לו. שנוסף הציוד של או הרכב

עלולים תיקון לא נאותים או התקנה
לתפוגת ולגרום מסוכנים להיות

על המכשיר. בדוק האחריות החלה
הסלולרי שמותקן פעם שהציוד מדי

למקומו היטב מחוזק ברכבך
נוזלים תאחסן כשורה. אל ופועל
חומרים נפיצים או דליקים, גזים

חלקיו בו המכשיר, שנמצאים בתא
כלשהם. כרית העשרה אביזרי או

רבה.  ברכב מתנפחת בעוצמה האוויר
מכשור לרבות חפצים, להניח אין

מעל לכרית נייד, או סלולרי מותקן
שלה.  הניפוח בטווח או האוויר

סלולרי ציוד של נאותה לא התקנה
לפציעה קשה לגרום עלולה בתוך רכב

האוויר. כרית התנפחות עם

מידע בטיחות נוסף




