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 Nokia של Bluetooth Stereo
צע שיחות ולענות להן עם ידיים 

האזין למוסיקה מנגן מוסיקה תואם.
בדיבורית גם בסביבה רועשת.
קן תואם באמצעות טכנולוגיית 

המצורפים.
ם השימוש בדיבורית. כמו כן, קרא 

שאתה מחבר לדיבורית. לקבלת 
www.nokia.co או באתר האינטרנט 

רחק חלקים אלה מהישג יד של 

זה אינם מכילים ניקל בציפוי. 
ים פלדת אל-חלד.

אלחוטית

ך 

.

ה מ ד ק ה

הקדמה  .1

 Headset BH-905i דיבורית סטריאו
עם ביטול רעש פעיל מאפשרת לך לב
חופשיות, בעזרת התקן נייד תואם, ול
ביטול רעש פעיל מסייע לך להשתמש 
באפשרותך לחבר את הדיבורית להת
Bluetooth אלחוטית או כבלי השמע 
קרא מדריך זה למשתמש בקפידה טר
את המדריך למשתמש עבור ההתקן 
m/support מידע נוסף, עיין בכתובת

.Nokia המקומי של
מוצר זה עשוי להכיל חלקים קטנים. ה

ילדים קטנים. 
הערה: פני השטח של התקן 
פני השטח של התקן זה מכיל

 Bluetooth טכנולוגיית  
טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית 
4

מאפשרת לך לחבר התקנים תואמים 
ללא כבלים. הדיבורית וההתקן השני 

אינם צריכים להיות בקו ראייה, אך 
עליהם להיות בטווח של 10 מטר 

)33 רגל( זה מזה. ככל שהדיבורית 
וההתקן השני קרובים יותר זה לזה, כ
הביצועים טובים יותר. טווח ההפעלה 
המיטבי מוצג בצבע אפור כהה בציור. 

החיבור עלול לסבול מהפרעות בשל 
מרחק, עצמים חוסמים )מוצג באפור 

בהיר( או התקנים אלקטרוניים אחרים
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ה מ ד ק ה

 Bluetooth Specification 2.1 
 Hands-Free Profile , Headset Prof

  Advanced Audio Distribution 
Audio Video. היוועץ ביצרנים של 

 תואמים להתקן זה.

ל
Wolfson AudioPlusTM משתמשת 

על-ידי פטנט ובמומחיות בעיצוב אקוסטי 
ל המוביל בתחומו עבור דיבוריות 

בטלת יותר דציבלים של רעש בטווח 
ן אחורי מסורתיות, ובכך מספקת 

שים, בכל מקום שיהיו. משום 
Wol אינה מעבדת את זרימת הפעלת 

רך סטריאו Hi-Fi באיכות ללא שינוי.
+ EDR הדיבורית תואמת למפרט
ile 1.1 :התומך בפרופילים הבאים
Profile )A2DP( 1.2 , )HFP( 1.5
 Remote Control Profile 1.0-ו
התקנים אחרים כדי לקבוע אם הם

אודות ביטול רעש פעי  
 Ambient טכנולוגיית ביטול הרעש
בטכנולוגיית עיבוד אותות המוגנת 
מתקדם כדי לספק ביטול רעש פעי

ואוזניות סטריאו.
טכנולוגיית היזון קדמי חדשה זו מ

תדרים רחב יותר מטכנולוגיות היזו
סביבה שקטה ושלווה עבור משתמ
fson שהטכנולוגיה המתקדמת של
השמע, המוסיקה שלך מתקבלת ד



ים מתכתיים עלולים להימשך אל 
 אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, 

קנים תואמים באמצעות טכנולוגיית 
המצורפים.

קן Bluetooth או להשתמש בביטול 
אה "טעינת הסוללה" בעמוד 8.

Bluetooth ת
Bluetoo תואם, הפעל את קישוריות 
 ובצע התאמה וחבר את הדיבורית 
ת להתקן Bluetooth" בעמוד 10).
ש ו מ י ש ה ת  ל י ח ת

תחילת השימוש  .2

מקשים וחלקים  
הדיבורית כוללת את החלקים הבאים:

לחצן הפעלה/כיבוי עבור   .1
ביטול רעש פעיל

נורית מחוון עבור טעינה   .2
וביטול רעש פעיל

מחבר מטען  .3
לחצני עוצמת קול  .4

מקש הרצה אחורה  .5
 Nokia מחבר כבל שמע מסוג  .6

CA-182U או CA-143U
Bluetooth נורית המחוון של  .7

מקש הפעלה/השהייה   .8
מקש הרצה קדימה  .9

10. מקש רב-תכליתי
חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומר
ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי
מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.
6

שיטת חיבור  
באפשרותך לחבר את הדיבורית להת
Bluetooth אלחוטית או כבלי השמע 
לפני שתוכל לחבר את הדיבורית להת
רעש פעיל, עליך לטעון את הסוללה. ר

התחברות באמצעות קישוריו
th כדי להשתמש בדיבורית עם התקן

Bluetooth (ראה "הפעלה" בעמוד 9)
להתקן (ראה "התאמה וחיבור הדיבורי
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ש ו מ י ש ה ת  ל י ח ת

CA-143 או CA-182U לדיבורית 
Blue, ההתקן יתנתק והפעלת קישוריות 

השמע והמתאמים
N ו-CA-182U מצורפים לדיבורית. 

אמים לצורך חיבור הכבל 

 AV תואם בעל מחבר Nok
 CA-143U את כבל השמע מסוג

Nok תואם, הנמכר על-ידי ספק שירות 
 שמע 3.5 מ"מ או להתקן, המיוצר על-

3 מ"מ תואם, חבר את כבל השמע מסוג 

התקן של יצרן אחר, לא ניתן להשתמש 

.CA-144U מש בכבל המאריך מסוג
ם מחבר שמע רגיל באורך 3.5 מ"מ, 

תאם AD-63 והכנס את המתאם 

ם מחבר AV באורך 2.5 מ"מ של 
רית ולמתאם AD-52 והכנס את 

סטריאו ביתית עם מחבר אוזנייה רגיל 
מע לדיבורית ולמתאם AD-70 והכנס 
U אם תחבר את כבל השמע מסוג
tooth כאשר היא מחוברת להתקן

Bluetooth תתבטל.

התחברות באמצעות כבלי 
okia CA-143U כבלי שמע מסוג 
 ייתכן שמצורפים לדיבורית גם מת

להתקנים שונים.

CA-143U כבל שמע מסוג
ia כדי לחבר את הדיבורית להתקן 
באורך 3.5 מ"מ של Nokia, חבר 

.AV-לדיבורית ולמחבר ה

CA-182U כבל שמע מסוג
ia כדי לחבר את הדיבורית להתקן
סלולרי בצפון אמריקה, בעל מחבר
ידי יצרן אחר, בעל מחבר שמע 5.

CA-182U לדיבורית ולמחבר.
כאשר אתה מחבר את הדיבורית ל

בלחצני הדיבורית.
כבל מאריך ומתאמים
כדי להאריך את כבל השמע, השת
כדי לחבר את הדיבורית להתקן ע

חבר את כבל השמע לדיבורית ולמ
למחבר השמע.

כדי לחבר את הדיבורית להתקן ע
Nokia, חבר את כבל השמע לדיבו

.AV-המתאם למחבר ה
כדי לחבר את הדיבורית למערכת 
באורך 6.3 מ"מ, חבר את כבל הש

את המתאם למחבר האוזנייה.



ע במטוס עם מחבר אוזנייה באורך 
ית ולמתאם AD-71 והכנס את 

אינטרנט )VoIP(, חבר את כבל 
תאם מסוג AD-77 והכנס את 

 במחשב.

קן Bluetooth או להשתמש בביטול 

ת הנושא "מידע על הסוללה והמטען" 

ר.
ען. נורית המחוון עבור טעינה וביטול 

.
ימשך עד שעתיים.

ית המחוון הופכת לירוקה. נתק את 
 מכן משקע החשמל בקיר.

בכבל ומשוך.
ה וקישוריות Bluetooth מופעלת, 
המחוון לטעינה ולביטול רעש פעיל 

Bluetooth ישוריות
ה הטעונה במלואה מספיקה 

ה או ל- 16 שעות הפעלת מוסיקה.
ה הטעונה במלואה מספיקה 

נה או ל- 25 שעות הפעלת מוסיקה.
ש ו מ י ש ה ת  ל י ח ת

כדי לחבר את הדיבורית למערכת שמ
3.5 מ"מ, חבר את כבל השמע לדיבור

המתאם למחבר האוזנייה.
כדי להשתמש בדיבורית עבור שיחות 
השמע מסוג CA-143U לדיבורית ולמ
המתאם למחברי האוזנייה והמיקרופון

טעינת הסוללה  
לפני שתוכל לחבר את הדיבורית להת

רעש פעיל, עליך לטעון את הסוללה.
לפני טעינת הסוללה, קרא בקפידה א

בעמוד 17.
חבר את המטען לשקע חשמל בקי  .1
חבר את כבל המטען למחבר המט  .2
רעש פעיל אדומה במהלך הטעינה
טעינת הסוללה במלואה עשויה לה
כאשר הסוללה טעונה במלואה, נור  .3
המטען, תחילה מהדיבורית ולאחר
בעת ניתוק מטען, אחוז בתקע ולא 
כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכ
8

הדיבורית מצפצפת כל 5 דקות ונורית 
מהבהבת באדום.

משך הפעולה בעת שימוש בק
 כאשר ביטול רעש פעיל מופעל, הסולל
ל- 15 שעות דיבור, ל- 40 שעות המתנ

 כאשר ביטול רעש פעיל מבוטל, הסולל
ל- 24 שעות דיבור, ל- 600 שעות המת
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ש ו מ י ש ה ת  ל י ח ת

בכבל השמע
 ל- 40 שעות של ביטול רעש פעיל.

עלה של קישוריות 

לת, באפשרותך לחבר את הדיבורית 
כל היותר.

B מבוטלת, באפשרותך להשתמש 
האזנה למוסיקה באמצעות כבלי השמע 

B, לחץ במשך כשתי שניות על המקש 
נורית המחוון של Bluetooth מהבהבת 

הנייד האחרון שהיה בשימוש אשר 
לנגן המוסיקה האחרון שהיה בשימוש 
ותו התקן לא תומך בשני הפרופילים. 

שלך ומוכנה לשימוש, נורית המחוון של 
בכחול.

אף התקן, היא עוברת למצב התאמה 
 "Bluetooth וחיבור הדיבורית להתקן

Bluetooth, לחץ במשך כחמש שניות 
 Bluetooth מצפצפת ונורית המחוון של 

קן Bluetooth תוך כ- 30 דקות, 
 .Bluetooth את הפעלת קישוריות

בטלת גם בעת חיבור כבל השמע מסוג 
ת.
משך הפעולה בעת שימוש 
הסוללה הטעונה במלואה מספיקה

הפעלה או ביטול ההפ  
Bluetooth

כאשר קישוריות Bluetooth מופע
לשני התקני Bluetooth תואמים ל
luetooth גם אם הפעלת קישוריות
בדיבורית לצורך טיפול בשיחות ול

המצורפים.

הפעלה
luetooth לצורך הפעלת קישוריות
הרב-תכליתי. הדיבורית מצפצפת ו

לזמן קצר בירוק.
הדיבורית מנסה להתחבר להתקן 
תומך בפרופיל HFP Bluetooth ו
אשר תומך בפרופיל A2DP, אם א
כאשר הדיבורית מחוברת להתקן 
ה-Bluetooth מהבהבת באיטיות 

אם הדיבורית לא הותאמה עדיין ל

באופן אוטומטי. ראה גם "התאמה 
בעמוד 10.

ביטול הפעלה
לצורך ביטול הפעלה של קישוריות 
על המקש הרב-תכליתי. הדיבורית

מהבהבת לזמן קצר באדום.
אם הדיבורית אינה מתחברת להת
הדיבורית מבטלת באופן אוטומטי 
הפעלת קישוריות Bluetooth מת
CA-143U או CA-182U לדיבורי



Bluetooth ת להתקן
רופיל A2DP Bluetooth והוא כולל 

שתמש בהתקן ולהשמיע מוסיקה 

ך בפרופיל A2DP, באפשרותך 
התקן הנייד ולנגן מוסיקה שתומכים 

הדיבורית להתקן הנייד שברשותך, 
 הדיבורית לנגן המוסיקה.

קה מופעלים.
הותאמה להתקן, הפעל את 

דיבורית עוברת למצב התאמה 
תחילה להבהב במהירות בכחול.
בעבר להתקן, ודא כי קישוריות 

ץ לחיצה ממושכת על המקש 
ד שנורית המחוון הכחולה מתחילה 

ריות ה-Bluetooth בהתקן הנייד או 
התקני Bluetooth. לקבלת הוראות, 

ר.
קנים שנמצאו בהתקן הנייד או בנגן 

000 כדי להתאים ולחבר את 
התקן שברשותך אין לוח מקשים, 

ברירת מחדל.
 לבצע את החיבור באופן נפרד 

ת הדיבורית להתקן רק פעם אחת.
יעה בתפריט ההתקן שבו ניתן להציג 

כעת.
ש ו מ י ש ה ת  ל י ח ת

התאמה וחיבור הדיבורי  
אם ההתקן הנייד שברשותך תומך בפ
תכונה של נגן מוסיקה, באפשרותך לה

דרך הדיבורית.
אם ההתקן הנייד שברשותך אינו תומ
להתאים באופן נפרד את הדיבורית ל

בפרופיל זה. אם התאמת וחיברת את 
נתק את הדיבורית ממנו לפני התאמת
1.  ודא כי ההתקן הנייד או נגן המוסי
להתאמת הדיבורית, אם עדיין לא   .2
קישוריות Bluetooth בדיבורית. ה
ונורית המחוון של ה-Bluetooth מ
להתאמת הדיבורית, אם הותאמה 
Bluetooth מבוטלת בדיבורית ולח
הרב-תכליתי (במשך כ- 5 שניות) ע

להבהב במהירות.
תוך כשלוש דקות, הפעל את קישו  .3

בנגן המוסיקה והגדר אותה לחפש 
עיין במדריך למשתמש של המכשי
בחר את הדיבורית מרשימת ההת  .4
10

המוסיקה.
במידת הצורך, הזן את הסיסמה 0  .5
הדיבורית להתקן שברשותך. אם ל
ייתכן שהוא משתמש בסיסמה זו כ
בהתקנים מסוימים, ייתכן שתצטרך
לאחר ההתאמה. עליך להתאים א
אם ההתאמה מצליחה, הדיבורית מופ
את התקני ה-Bluetooth המותאמים 
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ש ו מ י ש ה ת  ל י ח ת

שלך ומוכנה לשימוש, נורית המחוון של 
בכחול.

 לשמונה התקנים לכל היותר, אך לחבר 
ופיל ה-HFP Bluetooth ולהתקן אחר 

A2D בכל פעם.

Bluetooth, בטל את הפעלת קישוריות 
 Bluetooth-ת הדיבורית דרך תפריט ה

תק את הדיבורית מנגן המוסיקה 
לה על מקש ההפעלה/השהייה כדי 

ם הדיבורית כדי לנתק אותה.

 להתקן האחרון שהיה בשימוש אשר 
, אך לא בפרופיל HFP )לדוגמה, לאחר 
ישוריות ה-Bluetooth בדיבורית והפעל 

 Bluetooth שהייה כאשר קישוריות

 להתקן האחרון שהיה בשימוש אשר 
ו בפרופילי HFP ו-A2DP, הפעל 

של ההתקן שברשותך, או לחץ לחיצה 
במשך כשתי שניות.

ת ההתקן כך שהדיבורית תתחבר 
נה זו בהתקן Nokia, שנה את הגדרות 

.Blue

בורית להתקן Bluetooth תואם, בצע 
כאשר הדיבורית מחוברת להתקן 
ה-Bluetooth מהבהבת באיטיות 

באפשרותך להתאים את הדיבורית
אותה רק להתקן אחד התומך בפר
P Bluetooth-התומך בפרופיל ה

ניתוק הדיבורית
כדי לנתק את הדיבורית מהתקן ה-
ה-Bluetooth בדיבורית, או נתק א
של ההתקן שברשותך. אם הנך מנ
במהלך האזנה למוסיקה, לחץ תחי

להשהות את ההפעלה.
אינך צריך למחוק את ההתאמה ע

חיבור מחדש של הדיבורית
כדי לחבר באופן ידני את הדיבורית
A2DP Bluetooth תומך בפרופיל
אובדן החיבור(, בטל את הפעלת ק
אותה, או לחץ על מקש הפעלה/ה

מופעלת. 
כדי לחבר באופן ידני את הדיבורית

תומך בפרופיל HFP Bluetooth א

 Bluetooth את החיבור בתפריט
ממושכת על המקש הרב-תכליתי 

ייתכן שיהיה באפשרותך להגדיר א
אליו באופן אוטומטי. להפעלת תכו
tooth-ההתקן המותאם בתפריט ה

פתרון בעיות  
אם אין באפשרותך לחבר את הדי

את הפעולות הבאות:
ודא שהדיבורית טעונה.  •



ת בדיבורית וכן שההתקן השני 

 או CA-182U אינו מחובר 

10 מטר )33 רגל( מההתקן 
התקן, כגון קירות או התקנים 

וד 16.
ש ו מ י ש ה ת  ל י ח ת

ודא שקישוריות Bluetooth מופעל  •
והדיבורית מתואמים עם ההתקן.

CA-143U ודא שכבל השמע מסוג  •
לדיבורית.

ודא שהדיבורית נמצאת בטווח של   •
וכן שאין מכשולים בין הדיבורית ל

אלקטרוניים אחרים.
ראה גם "ניקוי הגדרות או איפוס" בעמ
12
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י ס י ס ב ש  ו מ י ש

הראש
עבר זו ומקם את הדיבורית מעל ראשך, 

ל אוזניך.
ל האוזן השמאלית ואת הרפידה 

כוונן את אורך רצועת הראש להתאמה 

ורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה 
בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה 

בורית, ודא שביטול הרעש הפעיל 
מהסוללה.

ובבים בסביבות רועשות. כמו כן, 
ש פעיל לצורך הפחתת רעשים, לדוגמה, 

B מבוטלת וכבל השמע מסוג
ובר לדיבורית.

את מקש ההפעלה/כיבוי לביטול רעש 
 המחוון עבור טעינה וביטול רעש פעיל 

רעש פעיל, החלק את מקש 
טען. נורית המחוון עבור טעינה וביטול 

בורית, לחץ על מקש הגברת עוצמת 
לך שיחה או בעת האזנה למוסיקה. 

ת, לחץ לחיצה ממושכת על כל מקש.
שימוש בסיסי  .3

מיקום הדיבורית מעל   
סובב את רפידות הרמקולים זו אל 
כך שהרפידות יונחו בצורה נוחה ע
מקם את הרפידה המסומנת ב-L ע
המסומנת ב-R על האוזן הימנית. 

מרבית.
אזהרה: במהלך שימוש בדיב
עלולה להיפגע. אל תשתמש 

לסכן בהם את בטחונך. 

כאשר אתה מפסיק להשתמש בדי
מבוטל כדי לחסוך בצריכת חשמל 

ביטול רעש פעיל  
ביטול רעש פעיל מפחית רעשים ס
באפשרותך להשתמש בביטול רע

luetooth במטוס, כאשר קישוריות 
CA-143U או CA-182U אינו מח

להפעלת ביטול רעש פעיל, החלק 
פעיל אל עבר מחבר המטען. נורית

מאירה בירוק.
 כדי לבטל את ההפעלה של ביטול 
ההפעלה/כיבוי הרחק ממחבר המ

רעש פעיל נכבית.

כוונון עוצמת הקול  
כדי לכוונן את עוצמת הקול של הדי
 הקול או הנמכת עוצמת הקול במה
כדי לכוונן את עוצמת הקול במהירו



הקול של ההתקן המחובר, אם הוא 

שלך באופן הרגיל כאשר הדיבורית 

יו התקשרת )אם ההתקן הנייד שלך 
פעמיים על המקש הרב-תכליתי 

ת מוסיקה.
תומך בתכונה זו עם הדיבורית(, 

ה ממושכת על המקש הרב-תכליתי 
ד יתחיל חיוג קולי, והמשך כפי 

קן הנייד.
מקש הרב-תכליתי, או השתמש 

יחה, לחץ על המקש הרב-תכליתי 

מיקרופון במהלך שיחה, 
חץ לחיצה ממושכת על מקש 

. כאשר המיקרופון מושתק, 
הבת בכחול פעמיים מדי 5 שניות.

קן המחובר בעת שימוש בקישוריות 
המקש הרב-תכליתי במשך כשתי 

המחובר בעת שימוש בכבל השמע, 
CA-182 מהדיבורית. כדי להחזיר 

 הכבל.

ית לנגן מוסיקה תואם באמצעות 
 CA-143U בל שמע מסוג

 ,Bluetooth ת להתקן
.A2DP B

נגן המוסיקה שלך.
י ס י ס ב ש  ו מ י ש

כמו כן, באפשרותך לכוונן את עוצמת 
תומך בתכונה זו בדיבורית.

שיחות  
לביצוע שיחה, השתמש בהתקן הנייד 

מחוברת אליו.
לחיוג מחדש של המספר האחרון שאל
תומך בתכונה זו עם הדיבורית(, לחץ 
כאשר לא מתבצעות שיחה או השמע

להפעלת חיוג קולי )אם ההתקן הנייד 
כאשר לא מתבצעת שיחה, לחץ לחיצ
למשך כשתי שניות, עד שההתקן הניי
שמתואר במדריך למשתמש של ההת
למענה לשיחה או לסיומה, לחץ על ה

במקשים של ההתקן הנייד. לדחיית ש
פעמיים במהירות.

 כדי להשתיק או לבטל את השתקת ה
בעת שימוש בקישוריות Bluetooth, ל
 ההפעלה/השהייה במשך כשתי שניות
נורית המחוון של ה-Bluetooth מהב
כדי להעביר שיחה בין הדיבורית להת
14

Bluetooth, לחץ לחיצה ממושכת על 
שניות. 

כדי להעביר שיחה מהדיבורית להתקן 
U או CA-143U נתק את הכבל מסוג

את השיחה לדיבורית, חבר מחדש את

האזנה למוסיקה  
כדי להאזין למוסיקה, חבר את הדיבור
 טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית או כ

 או CA-182U. אם תחבר את הדיבורי
luetooth ודא שהיא תומכת בפרופיל
פונקציות המוסיקה הזמינות תלויות ב
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י ס י ס ב ש  ו מ י ש

ת האזנה למוסיקה, המוסיקה מושהית 

מה בינונית.

סיקה ולחץ על מקש ההפעלה/השהיה.
עה, לחץ על מקש ההפעלה/השהייה 
B, או לחץ לחיצה ממושכת על מקש 

כבל השמע.
וש בקישוריות Bluetooth, לחץ לחיצה 

ה במשך כשתי שניות.
עה, לחץ על מקש ההרצה קדימה. 

ש ההרצה אחורה. לגלילה בשיר הנוכחי 
 כל מקש.

ריאו
 של מגבר הבס והרחבת הסטריאו 

סיקה תואם באמצעות טכנולוגיית 

 שלך משתמש בקידוד SBC. אם נגן 
 ,SBC במקום AAC או MP3 מסוג

דע נוסף, עיין במדריך למשתמש של נגן 

אזנה:
ץ על המקש הרב-תכליתי. הדיבורית 

יאו, לאחר שניה, לחץ פעם שניה על 
 מצפצפת פעמיים.

חבת הסטריאו, לחץ פעם שלישית על 
 מצפצפת שלוש פעמים.

ביעית על המקש הרב-תכליתי. 
ך.

בחרת לשימוש עתידי.
אם אתה מקבל או מבצע שיחה בע
עד לסיום השיחה.

אזהרה: האזן לדיבורית בעוצ

להשמעת שיר, בחר אותו בנגן המו
כדי להשהות או לחדש את ההשמ
luetooth בעת שימוש בקישוריות
ההפעלה/השהייה בעת השימוש ב
כדי לעצור את ההשמעה בעת שימ
ממושכת על מקש ההפעלה/השהיי
לבחירת השיר הבא במהלך השמ

לבחירת השיר הקודם, לחץ על מק
במהירות, לחץ לחיצה ממושכת על

מגבר בס והרחבת סט  
באפשרותך להפעיל את האפקטים
במהלך ההאזנה למוסיקה מנגן מו

Bluetooth אלחוטית.
האפקטים זמינים אם נגן המוסיקה
המוסיקה משתמש בזרימה ישירה 

האפקטים אינם זמינים. לקבלת מי

המוסיקה.
לבחירת האפקט הרצוי במהלך הה
להפעלת אפקט מגבר הבס, לח  •

מצפצפת פעם אחת.
להפעלת אפקט הרחבת הסטר  •
המקש הרב-תכליתי. הדיבורית
להפעלת אפקט מגבר הבס והר  •
המקש הרב-תכליתי. הדיבורית
לביטול האפקטים, לחץ פעם ר  •
הדיבורית משמיעה צפצוף ארו
הדיבורית שומרת את ההגדרה הנ



ההתאמה מהדיבורית, בטל את 
לחיצה ממושכת על המקש 

 הקול )במשך כחמש שניות(, עד 
האיר לסירוגין באדום וירוק.

סיקה לתפקד, אף שהיא טעונה, לחץ 
קש הרב-תכליתי ועל מקש ההרצה 

את ההגדרות.
י ס י ס ב ש  ו מ י ש

ניקוי הגדרות או איפוס  
כדי לנקות את הגדרות עוצמת הקול ו

 הפעלת קישוריות ה-Bluetooth ולחץ 
הרב-תכליתי ועל מקש הגברת עוצמת
שנורית מחוון ה-Bluetooth תתחיל ל
כדי לאפס את הדיבורית, אם היא מפ
על מקש הנמכת עוצמת הקול, על המ
אחורה בו-זמנית. האיפוס אינו מנקה 
16
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ן ע ט מ ה ו ה  ל ל ו ס ל ה ע ע ד י מ

ה והמטען
, שאינה ניתנת להסרה. אל תנסה להסיר 

 לגרום נזק להתקן. התקן זה מיועד לשימוש 
 AC-15 , AC-5 , AC-4 , AC-3 :באים

ען עשוי להשתנות בהתאם לסוג התקע. 
 K , C , A , U , AR , X , E :פרטים הבאים

אות פעמים, אבל לבסוף היא תישחק.
נים הממשיים מושפעים, לדוגמה, מהגדרות 

צב הסוללה והטמפרטורה.
זמן רב, כדי להתחיל בטעינה, ייתכן שיהיה 

בר אותו מחדש.
פו כמה דקות עד שיוצג מחוון הטעינה.

משקע החשמל בקיר ומההתקן. אל תשאיר 
כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חיי 

ן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.
15°C ל- 25°C. טמפרטורות קיצוניות 

ם של הסוללה. התקן עם סוללה חמה או קרה 

ולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג 
ת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה 

נועד. על-ידי שימוש שלא כהלכה או שימוש 
ל שרפה, פיצוץ, או מפגע אחר, והוא עלול 

אם אתה סבור שהמטען ניזוק, קח אותו אל 
השתמש בו. אין להשתמש במטען פגום. 
4. מידע על הסולל
התקן זה מצויד בסוללה נטענת פנימית
את הסוללה מההתקן. פעולה זו עלולה
 כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים ה

ו-DC-4. המספר המדויק של דגם המט
 משתנה התקע מזוהה על-ידי אחד מה

או B. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מ
זמני הפעולה הם השערות בלבד. הזמ

ההתקן, התכונות הנמצאות בשימוש, מ
אם הסוללה לא הייתה בשימוש במשך 
עליך לחבר את המטען, לנתק אותו ולח
אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחל
כאשר המטען אינו בשימוש, נתק אותו 
סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען 
הסוללה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוק
שמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 
מקטינות את הקיבולת ואת משך החיי

עלול להפסיק לפעול באופן זמני.
אל תשליך סוללות לאש, מכיוון שהן על
על פי התקנות המקומיות. מחזר במיד

רגילה.

השתמש במטען אך ורק למטרה שלה 
במטענים שאינם מאושרים יש סיכון ש

לשלול תוקף של כל אישור או אחריות. 
מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך ל

השתמש במטען רק בבית.



ההצעות הבאות מסייעות לך לשמור על 

חות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל 
חשמליים. אם ההתקן נרטב, אפשר לו 

זורים מאובקים או מלוכלכים. החלקים 
לים להיפגם.

בוהות. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר 
סוללה ולהתיך חלקים פלסטיים.

מוכות. כשההתקן מתחמם לטמפרטורה 
ות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.

יפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה 
 ההתקן.

לבד כדי לנקות את פני השטח של 

ק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה 

חומרי האריזה המשומשים לנקודות 
שפה באופן לא מבוקר ולסייע במיחזור 

מוצר ואת אופן המיחזור של מוצרי 
www, או בהתקן נייד, בכתובת

גלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, 
ם ואלקטרוניים, סוללות ומצברים 

חייהם. דרישה זו חלה באיחוד האירופי. 
וני הרגיל. לקבלת מידע נוסף 

שברשותך, 
ן ק ת ה ב ל  ו פ י ט

טיפול בהתקן

טפל בהתקן, במטען ובאביזרים בזהירות. 
תנאי האחריות.

הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, ל  •
מינרלים שגורמים לשיתוק של מעגלים 

להתייבש לחלוטין.
הימנע משימוש בהתקן או מאחסונו בא  •
הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלו
הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות ג  •
את אורך חייו של ההתקן, לגרום נזק ל
הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות נ  •

הרגילה שלו, עלולה להצטבר בתוכו לח
אל תנסה לפתוח את ההתקן.  •

אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. ט  •
של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה בתוך
השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה ב  •

ההתקן.
אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדבי  •

נאותה.
 מיחזור
18

תמיד החזר את מוצרי החשמל, הסוללות ו
איסוף ייעודיות. כך תוכל למנוע השלכת א

החומרים. בדוק את המידע הסביבתי של ה
.nokia.com/werecycle בכתובת Nokia 

.www.nokia.mobi/werecycle
סמל סל המיחזור המחוק בעל הגל
 מזכיר לך שכל המוצרים החשמליי
 צריכים לעבור לאיסוף נפרד בתום 
 אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העיר
 אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן 
.www.nokia.com/ecodeclaration ראה
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ן ק ת ה ב ל  ו פ י ט

ספקית גלובלית מובילה של מוליכים למחצה 
ם לשוק האלקטרוניקה לצרכנים. 

הגבוהים ובצריכת החשמל הנמוכה שלה. 
רי אלקטרוניקה נפוצים רבים, לרבות טלפונים 

ת מסך שטוח ומערכות מידע-בידור לרכב. 
משתמש קצה חדשות ומרתקות על-ידי 

ים. 
Wolfson Micro, עיין באתר
Wolfson Microelectronics plc היא 
של אותות מעורבים עם ביצועים גבוהי

Wolfson ידועה בשמע בעל הביצועים 
ההתקנים שלה נמצאים בלבם של מוצ
ניידים, נגני מולטימדיה, טלוויזיות בעלו
טכנולוגיית Wolfson מאפשרת חוויות 
חיבור העולם הדיגיטלי לחושים האנושי
electronics לקבלת מידע נוסף אודות 

.www.wolfsonmicro.com
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