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cã faptul cã, în 
e colectat separat la 
ceste produse la 

 stocarea unor pãrþi 
misiunea prealabilã 
DECLARAÞIE DE CONFORMITATE
Noi, firma NOKIA CORPORATION, declarãm pe propri
produsul HS-20 este în conformitate cu prevederile u
a consiliului: 1999/5/EC. Un exemplar al declaraþiei d
poate fi gãsit pe pagina de Internet 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_confo

Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indi
interiorul Uniunii Europene, produsul trebui
sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Nu aruncaþi a
gunoiul municipal nesortat.

Copyright © 2005 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi
sau a întregului conþinut al acestui material fãrã per
a firmei Nokia.
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rci înregistrate ale 
menþionate aici pot 
 proprietarilor 

re, Nokia îºi rezervã 
produs descris în 

ici un fel de pierderi 
e daune speciale, 
rodus.

. Cu excepþia 
 garanþii, explicite 
þiile implicite de 
erã în legãturã cu 
cument. Nokia îºi 
 a-l retrage oricând 
Nokia, Nokia Connecting People ºi Pop Port sunt mã
Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme 
fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând
respectivi.

Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca ata
dreptul de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui 
acest document fãrã notificare prealabilã.

În nici un caz Nokia nu va fi rãspunzãtoare pentru n
de informaþii sau de venituri sau pentru nici un fel d
incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi p

Conþinutul acestui document trebuie luat „ca atare”
cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, nici un fel de
sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la garan
vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se of
acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui do
rezervã dreptul de a modifica acest document sau de
fãrã notificare prealabilã.
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n zona 
sta cel mai apropiat 

grame ce pot face 
in SUA sau din alte 

scã sunt magnetice. 
e setul cu cascã. Nu 
netice de stocare în 
ormaþiile memorate 
Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile î
dumneavoastrã. Vã rugãm sã consultaþi pentru acea
dealer Nokia.

Nokia Corporation
P.O.Box 226 
FIN-00045 Nokia Group 
Finland

Specificaþii pentru export

Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau pro
obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul d
þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective.

Observaþie: Unele pãrþi ale setului cu ca
Unele materialele metalice pot fi atrase d
aºezaþi cãrþi de credit sau alte medii mag
apropierea setului cu cascã deoarece inf
pe acestea ar putea fi ºterse.
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a partea 1 de la 
partea 10). 
e pe telefonul Dvs. 
cum pregãtit pentru 

ilitatea Dvs. de a 
 Nu utilizaþi setul cu 
 siguranþa. 

lui pentru volum 
ru reglarea rapidã a 
Pregãtirea pentru utilizare
Introduceþi în mufa pentru setul cu cascã (a se vede
începutul acestui ghid) conectorul setului cu cascã (
Introduceþi în mufa pentru Pop-PortTM (partea 11), d
compatibil, conectorul Pop-Port. Setul cu cascã este a
utilizare.

Atenþie: Când utilizaþi setul cu cascã, ab
auzi sunetele din exterior poate fi redusã.
cascã dacã acest lucru vã poate periclita

Setarea volumului în cascã
Pentru a regla volumul, apãsaþi orice parte a butonu
(partea 2) situat în partea lateralã a aparatului. Pent
volumului apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul.
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ormal, atunci când 
orbiri active, vorbiþi 

 ºi menþineþi apãsat 
 din ghidul 

 de apelare sau 
el primit, apãsaþi de 

 sau utilizaþi 

 pe telefonul Dvs. 
Apeluri
Pentru a efectua un apel, utilizaþi telefonul în mod n
aparatul este conectat la telefon. În timpul unei conv
în microfonul (partea 9) aparatului.

Dacã telefonul Dvs. acceptã apelarea vocalã, apãsaþi
butonul de apelare (partea 4) ºi urmaþi instrucþiunile
utilizatorului al telefonului Dvs.

Pentru a rãspunde la un apel primit, apãsaþi butonul
utilizaþi tastatura telefonului. Pentru a respinge un ap
douã ori butonul de apelare.

Pentru a termina un apel, apãsaþi butonul de apelare
tastatura telefonului.

Ascultarea melodiilor
Puteþi utiliza setul cu cascã pentru a asculta muzicã
compatibil.
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nor moderat. 
icat vã poate afecta 

d music playerul 
ere (partea 5). 
izatorului livrat cu 

 derulare înainte 
butonul de derulare 
n timpul redãrii 

þi butonul de 

ul de stop (partea 6).
Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum so
Expunerea continuã la un volum sonor rid
auzul. 

Pentru a reda o anumitã melodie, selectaþi-o utilizân
telefonului Dvs. apãsaþi butonul de redare / întrerup
Pentru detalii suplimentare, consultaþi manualul util
telefonul Dvs.

Pentru a selecta piesa urmãtoare, apãsaþi butonul de
(partea 7). Pentru a selecta piesa anterioarã, apãsaþi 
înapoi (partea 8). Pentru a parcurge rapid melodiile î
acestora, apãsaþi ºi menþineþi apãsat orice buton.

Pentru a întrerupe sau reporni music playerul, apãsa
redare / întrerupere.

Pentru a opri music playerul, apãsaþi de douã ori buton
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 radio a telefonului 
l utilizatorului livrat 

ãsaþi în mod repetat 

apelare, împingeþi 
ã aparatului, înspre 
utonul de blocare în 
Ascultarea unui post de radio
Pentru a asculta un post de radio FM, activaþi funcþia
Dvs. Pentru detalii suplimentare, consultaþi manualu
cu telefonul Dvs.

Pentru a cãuta un post de radio memorat anterior, ap
butonul de derulare înainte sau înapoi.

Blocarea sau deblocarea butoanelor
Pentru a bloca toate butoanele cu excepþia celui de 
butonul de blocare (partea 3) situat în partea lateral
textul Nokia. Pentru a debloca butoanele, împingeþi b
direcþia opusã.
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re trebuie folosit cu 
ndiþiile de acordare 

piilor mici.

miditatea ºi alte 
anþe care corodeazã 
, lãsaþi-l sã se usuce 

mult praf sau 
lectronice se pot 

peraturile ridicate 
efecta acumulatorii 
n material plastic.
Îngrijire ºi întreþinere
Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, ca
grijã. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi co
a garanþiei.

• Nu lãsaþi nici un fel de accesorii la îndemâna co

• Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Precipitaþiile, u
tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine subst
circuitele electronice. Dacã aparatul Dvs. se udã
complet.

• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu 
murdãrie. Pãrþile sale mobile ºi componentele e
deteriora.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. Tem
pot scurta viaþa dispozitivelor electronice, pot d
ºi pot deforma sau topi anumite componente di
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d aparatul revine la 
ndens în interiorul 
ectronice.

l scuturaþi. 
ctronice interne ºi 

duse chimice 
i puternici.

le mobile ºi poate 

duceþi-l la cel mai 
.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Cân
temperaturã normalã, umezeala poate forma co
acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite el

• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l loviþi ºi nu-
Manipularea durã poate deteriora circuitele ele
elementele de mecanicã finã.

• Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi pro
concentrate, solvenþi de curãþare sau detergenþ

• Nu vopsiþi aparatul. Vopseaua poate bloca piese
împiedica funcþionarea corespunzãtoare.

Dacã setul cu cascã nu funcþioneazã corespunzãtor, 
apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii


