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עברית

הצהרת התאמה
מצהירים במסגרת אחריותנו ,NOKIA CORPORATION אנו,

בחקיקת  הקבועים לתנאים HS-20 עונה המוצר כי הבלעדית,
ניתן ההתאמה הצהרת של עותק .EC/1999/5 :האירופית הקהילה

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity ב- למצוא

של חייו שבתום בעל הגלגלים מציין המחוק המיחזור סל
האיחוד בתחומי נפרד לאיסוף אותו להעביר יש המוצר

העירוני האשפה אלה לפח תשליך מוצרים אל האירופאי.
הרגיל.

שמורות. הזכויות כל .Copyright © 2005 Nokia
או ממסמך זה חלק כלשהו של אחסון הפצה או שכפול, העברה,

,Nokia-בכתב מראש מ היתר שהיא, מבלי לקבל צורה של כולו בכל
אסורים.



עברית
מסחריים  סימנים Nokia Connecting People ו- Pop-Port הם ,Nokia

ושל מוצרים של אחרים שמות .Nokia Corporation של רשומים
או מסחריים סימנים להיות עשויים זה, במסמך המוזכרים חברות,

בעליהם. של מסחריים שמות
את  פיתוח מתמשך. Nokia שומרת של Nokia מפעילה מדיניות
ללא זה במסמך המוצרים בכל ושיפורים שינויים לבצע הזכות

מוקדמת. הודעה
וכן  הכנסה, או נתונים לאובדן אופן בשום אחראית תהיה Nokia לא

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

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

והתאמה מסוימת לסחירות משתמעת אחריות משתמעת, לרבות
Nokia שומרת  זה. מסמך של לתוכן לאמינות או לדיוק, הנוגעת



עברית
ללא עת בכל ממנו לסגת מסמך זה או לתקן הזכות את לעצמה

הודעה מראש.
מאזור לאזור. להשתנות עשויה מסוימים מוצרים הזמינות של

מגוריך. למקום הקרוב Nokia של פנה למשווק לפרטים

יצוא פיקוח
תוכנה הכפופים או טכנולוגיות חומרים, להכיל זה עשוי מכשיר

הנוגדת פעולה אחרות. ארה"ב ומדינות של ולתקנות ייצוא לחוקי
בהחלט. אסורה החוק את

הם  האישית בדיבורית מסוימים הערה: חלקים  
אל להימשך עלולים מתכתיים חומרים מגנטיים.

אמצעי או אשראי כרטיסי תניח אל האישית. הדיבורית
האישית, לדיבורית סמוך אחרים מגנטיים אחסון

להימחק. עלול בהם השמור שהמידע מכיוון



עברית

ראשונים צעדים
זה)  מדריך 1 בתחילת (ראה חלק האישית הדיבורית תקע הכנס את

תקע ה-Pop-PortTM (חלק  את 10). הכנס (חלק הדיבורית מחבר אל
הדיבורית  שברשותך. התואם ה-Pop-Port שבטלפון מחבר אל (11

לשימוש. כעת מוכנה האישית

יכולתך  האישית בדיבורית שימוש אזהרה: במהלך  
תשתמש אל להיפגע. עלולה הסביבה את לשמוע

בהם לסכן שהיא עלולה האישית במקומות בדיבורית
בטחונך. את

באפרכסת השמע עוצמת ויסות
עוצמת מקש מהקצוות של אחד על לחץ עוצמת השמע, לוויסות

עוצמת השמע, של מהיר לוויסות שבצד המכשיר. (2 (חלק השמע
המקש. את והחזק לחץ



עברית

בשיחות טיפול
לטלפון. מחובר כשהמכשיר כרגיל בטלפון השתמש שיחה, לביצוע

שבמכשיר. (9 המיקרופון (חלק לתוך דבר במהלך השיחה,
(4 (חלק החיוג מקש את והחזק לחץ קולי, בחיוג תומך הטלפון אם

שברשותך. הטלפון של למשתמש במדריך כמתואר והמשך
במקשי השתמש או החיוג על מקש לחץ נכנסת, לשיחה למענה

החיוג. מקש על לחיצה כפולה לחץ שיחה נכנסת, לדחיית הטלפון.
הטלפון. במקשי או השתמש החיוג על מקש לחץ שיחה, לניתוק

למוזיקה האזנה
בטלפון למוזיקה להאזין כדי האישית בדיבורית להשתמש תוכל

שברשותך. התואם

חשיפה  בינונית. בעוצמה למוזיקה אזהרה: האזן  
בשמיעתך. לפגוע עלולה גבוהה שמע לעוצמת ממושכת



עברית
הטלפון של המוזיקה בחר אותה בנגן כלשהי, רצועה להשמעת

עיין לפרטים .(5 (חלק ההשמעה/השהיה מקש על ולחץ שברשותך
שברשותך. הטלפון של למשתמש במדריך

.(7 (חלק קדימה ההרצה מקש על לחץ הבאה, הרצועה לבחירת
(חלק אחורה ההרצה על מקש הקודמת, לחץ הרצועה לבחירת

אחד את והחזק לחץ השמעה, במהלך ברצועות מהיר לניווט .(8
המקשים.

ההשמעה/ מקש על לחץ המוזיקה, נגן של לאתחול או להשהיה
השהיה.

.(6 (חלק העצירה מקש המוזיקה, לחץ על נגן לעצירת

האזנה לרדיו
לפרטים שברשותך. בטלפון הרדיו את הפעל ,FM-ה לרדיו להאזנה

שברשותך. הטלפון למשתמש של במדריך עיין



עברית
או קדימה ההרצה מקש לחץ על שנשמר בעבר, רדיו ערוץ לחיפוש

בהתאמה. אחורה

המקשים של פתיחה או נעילה
הנעילה מתג את החלק החיוג, מקש למעט המקשים כל לנעילת

לפתיחת המקשים, .Nokia לעבר הטקסט שבצד המכשיר (3 (חלק
הנגדי. לכיוון הנעילה מתג את החלק

ותחזוקה טיפול
טיפול הולם. ומחייב ויוצר בקפידה תוכנן המכשיר שברשותך

האחריות. תנאי על לשמור לך תסייענה הבאות ההצעות
של  יד מהישג ההעשרה ואביזרי האביזרים כל את הרחק  •

קטנים. ילדים
וכל סוגי  לחות רטיבות, יבש. יישאר הקפד שהמכשיר  •

של מעגלים לשיתוק שיגרמו מינרלים להכיל הנוזלים עלולים



עברית
הנח לו להתייבש נרטב, שברשותך חשמליים. אם המכשיר

לחלוטין.
מאובקים  באזורים מאחסונו או במכשיר משימוש הימנע  •
שבו האלקטרוניים והרכיבים הנעים החלקים ומלוכלכים.

להיפגם. עלולים
טמפרטורות  חמים. במקומות המכשיר מאחסון הימנע  •

מכשירים של חייהם אורך את לקצר עלולות גבוהות
פלסטיים חלקים ולהתיך בסוללות לפגום אלקטרוניים,

מסוימים.
חוזר  כשהמכשיר המכשיר במקומות קרים. מאחסון הימנע  •

ולפגום לחות בתוכו להצטבר עלולה רגילה, לטמפרטורה
אלקטרוניים. במעגלים



עברית
מדי  אגרסיבי אותו. טיפול תנער המכשיר ואל את תפיל אל  •

עדינה ומכניקה אלקטרוניים מעגלים של לשבירה לגרום עלול
המכשיר. בתוך

בחומרי  חזקים, בכימיקלים המכשיר לניקוי תשתמש אל  •
חזקים. בדטרגנטים או ממיסים ניקוי

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

למוקד מסור אותה אינה פועלת כשורה, הדיבורית האישית אם
לתיקון. מגוריך למקום הקרוב המורשה השירות




