
למשתמש מדריך Monster של Nokia Purity Pro סטריאופונית אישית Bluetooth דיבורית

1.0 גירסה



בטיחות
לקבלת. חוקית בלתי ואף מסוכנת להיות עלולה עליהן הקפדה-אי. הבאות הפשוטות ההנחיות את קרא
.למשתמש המלא המדריך את קרא, נוסף מידע

הגבלה בהם שיש באזורים כבה
לחולל עלול השימוש כאשר או, אסור סלולרי בטלפון השימוש כאשר ההתקן את כבה

כימיקלים, דלק, רפואי ציוד ליד או חולים בבתי, במטוסים, לדוגמה, סכנה להוות או הפרעות
.הגבלה בהם שיש באזורים ההוראות לכל ציית. פיצוץ אזורי או

אחרים ואביזרים מטענים, סוללות
עם לשימוש Nokia ידי-על שאושרו אחרים ובאביזרים במטענים, בסוללות רק השתמש
.תואמים שאינם מוצרים לחבר אין. זה התקן

שמיעתך על הגן
נהג. ארוכים זמן פרקי למשך גבוהות קול בעוצמות לשמע תאזין אל, לשמיעה נזק למנוע כדי

.בשימוש הרמקול כאשר האוזן ליד ההתקן החזקת בעת זהירות
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הקדמה
שלך האישית הדיבורית אודות

מעולה שמע איכות משלב Monster של Nokia Purity Pro סטריאופונית אישית Bluetooth דיבורית
רק עליך. עליך המועדפות המוסיקה לרצועות האזן או, חופשיות בידיים בשיחות טפל. שימוש קלות עם

.מוכן ואתה, אותה להרכיב, הדיבורית את לפתוח

לא רקע רעשי מסלק) ANC (פעיל רעש ביטול - השמע באיכות לפגוע חייבות לא רועשות סביבות
.רצויים

.ניקל מכיל אינו זה מוצר של הציפוי

:אזהרה
.קטנים ילדים של יד מהישג אלה חלקים הרחק. קטנים חלקים להכיל עלול זה מוצר

כרטיסי תניח אל. המוצר אל להימשך יכולים מתכתיים חומרים. מגנטיים הם במוצר מסוימים חלקים
.להימחק עלול בהם השמור המידע כי למוצר סמוך אחרים מגנטיים אחסון אמצעי או אשראי

ההתקן עבור למשתמש המדריך את קרא, כן כמו. במוצר השימוש לפני בקפידה למשתמש זה מדריך קרא
.למוצר מחבר שאתה

:אזהרה
בדיבורית תשתמש אל. להיפגע עלולה הסביבה את לשמוע יכולתך, האישית בדיבורית שימוש במהלך
.בטחונך את בהם לסכן עלולה שהיא במקומות האישית

להיות עשוי נהיגה בזמן שלו מהתכונות בחלק או נייד בטלפון השימוש. המקומיים החוקים לכל ציית
חייבת נהיגה במהלך לבך תשומת. הנהיגה במהלך הרכב לתפעול חופשיות ידיך את תמיד שמור. אסור
.בדרכים לבטיחות ובראשונה בראש מוקדשת להיות

.www.nokia.com/support הכתובת אל עבור, תמיכה לקבלת

Bluetooth קישוריות אודות
טלפונים כגון, אחרים תואמים להתקנים אלחוטי חיבור ליצור כדי Bluetooth-ב  להשתמש באפשרותך

.ניידים

החיבור. מזה זה מטר 10 של בטווח להיות חייבים הם אך, ישיר ראייה בקו להיות צריכים אינם התקנים
.אחרים אלקטרוניים התקנים או קירות כגון, ממכשולים מושפע להיות עלול
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)A2DP) 1.2 ,(HFP) 1.6 ,(HSP )1.2: הבאים בפרופילים התומך Bluetooth 3.0 למפרט תואם זה התקן
.זה להתקן תואמים הם אם לקבוע כדי אחרים התקנים של ביצרנים היוועץ.  AVRCP (1.4) ו

תאימות אודות
בסוגי או התכונות בכל תומכים ההתקנים כל לא אך, ההתקנים סוגי כל עם בדיבורית להשתמש ניתן

.החיבור

אלחוטי חיבור
)Bluetooth(

קווי חיבור
עם אחרים התקניםתואמים טלפונים

3.5 בגודל שמע מחבר
מ"מ

כןכןכןמוסיקה השמעת
ידיים עם התקשרות
חופשיות

לאכןכן

לאכןכןמדיה פקדי
לאכןכןקול עוצמת בקרי

.אלחוטי בחיבור להשתמש יכולים Nokia N9-ו Nokia Symbian ,Nokia S40 מסוג טלפונים רק
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.®Control Talk בטכנולוגיית משתמשים הדיבורית על המקשים

השימוש תחילת
וחלקים מקשים

 קדימה הרצה מקש1
 תכליתי-רב מקש2
 אחורה הרצה מקש3
NFC אזור4
הסוללה מחוון נורית5
המטען מחבר6
מיקרופון7
).מ"מ 3.5 (כבל מחבר8
קול עוצמת לחצני9

 Bluetooth מקש10

הסוללה טעינת
.הסוללה את לטעון עליך, בדיבורית השימוש לפני

.הכבל את ולא אותו ומשוך בתקע אחוז, מטען מנתק כשאתה

:הבאות הפעולות את בצע, האישית הדיבורית את מחדש לטעון יש כאשר1
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הפעולות את בצע, לירוקה הופכת הצהובה המחוון ונורית במלואה טעונה הסוללה כאשר2
:הבאות

.תואם USB כבל בעזרת מהמחשב האישית הדיבורית את לטעון גם באפשרותך: עצה

זמן שעות 24 לעד או דיבור זמן שעות 24 לעד מספיקה במלואה הטעונה הסוללה, אלחוטי חיבור עם
.המתנה זמן של יום 7 לעד או, מוסיקה השמעת

המחוון ונורית, צפצוף או קולית הנחיה לעת מעת תישמע, נמוכה הסוללה של הטעינה רמת כאשר
.תהבהב הצהובה
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).ANC (פעיל רעש ביטול ללא קווי בחיבור להשתמש באפשרותך עדיין, ריקה כשהסוללה

את מכבה או מפעיל שאתה פעם בכל הסוללה טעינת רמת מהי לך מודיעה הסוללה מחוון נורית: עצה
עליך שיהיה ייתכן, צהובה הנורית אם. מספיקה טעינה רמת מציינת ירוקה נורית. האישית הדיבורית

.הסוללה את מחדש טען, אדומה הנורית אם. בקרוב הסוללה את שוב לטעון

האישית הדיבורית הפעלת
.אוטומטי באופן תופעל והיא האישית הדיבורית את לפתוח רק עליך – הפעלה לחצן אין

.הסוללה טעינת רמת את ותציג, אחת פעם תהבהב הסוללה מחוון ונורית תצפצף האישית הדיבורית
הדיבורית את התאמת לא מעולם אם. מחובר שהיה האחרון להתקן אוטומטי באופן מתחברת הדיבורית

.ההתאמה למצב תעבור הדיבורית, ההתאמות את ניקית אם או, ההתקן עם

האישית הדיבורית כיבוי
.ייסגרו החיבורים כל. אחת פעם תהבהב הסוללה מחוון ונורית תצפצף הדיבורית. הדיבורית את קפל

,הדיבורית את להעיר כדי. המתנה למצב עוברת היא, דקות 10 תוך להתקן מתחברת אינה הדיבורית אם
.מחדש אותה והפעל אותה כבה

הדיבורית נשיאת
.מושלמת התאמה לקבלת הראש רצועת את כוונן
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.הימנית האוזן על R-ב  המסומנת האוזנייה ואת השמאלית האוזן על L-ב  המסומנת האוזנייה את הרכב

הרעש ביטול את מפעילים האוזניות של הקרבה חיישני, האישית הדיבורית את מרכיב כשאתה
.אוטומטי באופן) ANC (הפעיל

לחסוך כדי מושתקת והדיבורית נכבה ANC-ה , דקות 10 במשך האישית הדיבורית את מרכיב אינך אם
.ראשך על בחזרה אותה להרכיב רק עליך, האישית בדיבורית להשתמש להמשיך כדי. בחשמל

להתקן וחיבור התאמה
אלחוטי וחיבור התאמה אודות
.תואם להתקן אותה ולחבר להתאים עליך, שלך האישית בדיבורית שימוש לפני

.התקנים 8-ל  האישית הדיבורית את להתאים באפשרותך

להפעיל עליך. זמנית-בו, שלך והטלפון המחשב כגון, התקנים לשני להתחבר גם באפשרותך: עצה
.מקומות למספר החיבור תכונת את תחילה

.ההתאמה לאחר נפרד באופן החיבור את לבצע שתצטרך ייתכן, מסוימים בהתקנים

הייתה שאיתו האחרון להתקן אוטומטי באופן מתחברת היא, שלך האישית הדיבורית הפעלת בעת
ברשימת הבא להתקן תתחבר הדיבורית, האחרון המחובר ההתקן את למצוא ניתן לא אם. בשימוש
.המותאמים ההתקנים
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.לאט מהבהבת Bluetooth של מחוון נורית, להתקן מחוברת הדיבורית כאשר

ומותאמת מופעלת, טעונה שהדיבורית ודא? תואם להתקן הדיבורית את לחבר מצליח אינך: עצה
.להתקן

NFC באמצעות וחיבור התאמה
שלך התואם להתקן הדיבורית את ולחבר להתאים באפשרותך), NFC (קצר לטווח תקשורת בעזרת
.בקלות

.NFC את הפעל, NFC-ב  תומך ההתקן אם1
.האישית הדיבורית את הפעל2
להתקן מתחברת הדיבורית. ההתקן של NFC-ה  אזור עם האישית הדיבורית של NFC-ה  באזור גע3

.אוטומטי באופן

למשתמש במדריך עיין, NFC אודות פרטים לקבלת. NFC באמצעות הדיבורית את לנתק גם באפשרותך
.ההתקן של

.ידני באופן הדיבורית את התאם, NFC-ב  תומך אינו ההתקן אם

 Bluetooth באמצעות וחיבור התאמה
.כבויה שהדיבורית ודא1
.Bluetooth את הפעל מכן ולאחר, התואם ההתקן את הפעל2
ארוכה לחיצה לחץ, אחר להתקן שלך הדיבורית את התאמת כבר אם. האישית הדיבורית את הפעל3

.במהירות להבהב מתחילה הכחולה המחוון נורית. שניות 2 במשך  על
.ההתקן של למשתמש במדריך עיין, פרטים לקבלת. Bluetooth התקני לחפש ההתקן את הגדר4
.שנמצאו ההתקנים רשימת מתוך הדיבורית את בחר, שלך בהתקן5
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.0000 הסיסמה את הקלד, צורך יש אם6

זמנית בו התקנים לשני חיבור
את שהתאמת לאחר? שיחות לקבלת מוכן להיות עדיין אבל, במחשב למוסיקה להאזין ברצונך האם

מקומות למספר החיבור תכונת את להפעיל באפשרותך, לטלפון אותה וחיברת האישית הדיבורית
.מחשב כגון, אחר תואם להתקן גם האישית הדיבורית את ולחבר

.ההתקנים בשני מופעל Bluetooth-ש ודא1
.שניות 2 במשך  על ארוכה לחיצה ולחץ מופעלת שהדיבורית ודא2
למספר החיבור תכונת את להפעיל כדי  ועל הקול עוצמת הגברת מקש על ממושכת לחיצה לחץ3

.מקומות
.השני להתקן הדיבורית את התאם4
.האישית הדיבורית את כבה5
.ההתקנים לשני תתחבר והדיבורית הדיבורית את שוב הפעל6

.1-3 שלבים על חזור, להתנתק כדי

כבל בעזרת חיבור
באופן האישית בדיבורית להשתמש שתוכל כדי, נכבה האלחוטי החיבור, השמע בכבל משתמש כשאתה

.טיסה במהלך למשל, מקוון לא

ההתקן של האישית הדיבורית למחבר השני הקצה ואת, האישית לדיבורית הכבל את חבר
.שברשותך

בלבד אחד להתקן הדיבורית את לחבר ניתן. טיסה למצב תעבור האישית הדיבורית, הכבל חיבור לאחר
.פעם בכל
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.אלחוטי או קווי בחיבור בדיבורית משתמשים כאשר שונה באופן פועלים האישית הדיבורית מקשי

.האלחוטי בחיבור השתמש, אלה בטלפונים. כבל בחיבור תומכים הטלפונים דגמי כל לא

שיחות ביצוע
שיחות של וקבלה ביצוע

קווי חיבוראלחוטי חיבור
בטלפון שימושבטלפון שימוששיחה ביצוע
או לשיחה מענה
סיומה

 על לחץ על לחץ

 על פעמיים לחץ על פעמיים לחץלשיחה סירוב
שיחה העברת

לדיבורית מהטלפון
האישית

זמין לאשניות 2 במשך  על לחץ

אל חוזר חיוג
האחרון המספר
התקשרת שאליו

פעמיים לחץ, שיחה מתבצעת לא כאשר
. על

זמין לא

לחיצה לחץ, שיחה מתבצעת לא כאשרקולי בחיוג שימוש
ופעל שניות 2 במשך  על ארוכה
למשתמש במדריך להוראות בהתאם

.שברשותך הטלפון של

לחיצה לחץ, שיחה מתבצעת לא כאשר
ופעל שניות 2 במשך  על ארוכה
למשתמש במדריך להוראות בהתאם

.שברשותך הטלפון של

.עצמו ההתקן דרך בהתקן לשלוט עליך ויהיה, לחלוטין תואמים יהיו לא מההתקנים שחלק ייתכן
.שלך ההתקן עבור כלל זמינה תהיה לא כלשהי שתכונה ייתכן, מסוימים במקרים

טלפונים בשני בשיחות טיפול
.זמנית-בו משניהם בשיחות לטפל באפשרותך, טלפונים לשני מחוברת שלך הדיבורית אם

אחר בטלפון לשיחה וסירוב פעילה שיחה המשך
. על פעמיים לחץ

אחר בטלפון לשיחה ומענה פעילה שיחה סיום
. על לחץ

אחר בטלפון לשיחה ומענה להמתנה פעילה שיחה העברת
.שניות 2 למשך  על ארוכה לחיצה לחץ
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בהמתנה ושיחה פעילה שיחה בין מעבר
.שניות 2 למשך  על ארוכה לחיצה לחץ

בהמתנה לשיחה וחזרה פעילה שיחה סיום
. על לחץ

שימוש נעשה שבו האחרון בטלפון מתבצעת השיחה, קולי בחיוג משתמש או חוזר חיוג מבצע אתה אם
.הדיבורית עם שיחה לביצוע

מוסיקה השמעת
.נמצא אתה שבו מקום בכל עליך המועדפת למוסיקה האזן

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

טלפון עם קווי חיבוראלחוטי חיבור
Nokia Lumia

טלפונים עם קווי חיבור
אחרים

בנגן השיר את בחרשיר השמעת
 על ולחץ המוסיקה

בנגן השיר את בחר
 על ולחץ המוסיקה

בנגן השיר את בחר
 על ולחץ המוסיקה

של חידוש או השהייה
שיר

 על לחץ על לחץ על לחץ

זמין לא על פעמיים לחץ. על לחץהבא השיר השמעת
זמין לא על פעמים שלוש לחץ על פעמיים לחץהקודם השיר השמעת
הנוכחי השיר הפעלת

מההתחלה
זמין לא על לחץ על לחץ

הנוכחי בשיר גלילה
במהירות

 על ארוכה לחיצה לחץ
 או

 על ארוכה לחיצה לחץ
 או

זמין לא

.עצמו ההתקן דרך בהתקן לשלוט עליך ויהיה, לחלוטין תואמים יהיו לא מההתקנים שחלק ייתכן
.שלך ההתקן עבור כלל זמינה תהיה לא כלשהי שתכונה ייתכן, מסוימים במקרים

.מושהית המוסיקה, למוסיקה האזנה בעת שיחה מבצע או מקבל אתה אם

והשמע הקול עוצמת כוונון
הקול עוצמת שינוי

מקשי על ארוכה לחיצה לחץ, במהירות הקול עוצמת את לשנות כדי. הקול עוצמת במקשי השתמש
.הקול עוצמת
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הדיבורית את וחיברת התאמת שאליהם מההתקנים אחד כל עבור הקול עוצמת את לקבוע באפשרותך
.להתקן אותה שתחבר הבאה בפעם הקול עוצמת את תזכור האישית הדיבורית. שלך האישית

.שלך בטלפון גם הקול עוצמת את שהגברת כי ודא, מדי נמוכה הקול עוצמת אם, אלחוטי בחיבור

פעיל רעש בביטול שימוש
בסביבות גם גבוהה באיכות משמע ליהנות לך ומאפשר הרקע רעש את מצמצם) ANC (פעיל רעש ביטול

.שלך השמיעה על בהגנה מסייע ANC, יותר נמוכה קול בעוצמת להאזין שבאפשרותך משום. רועשות

באופן ANC-ה  את מפעילים האוזניות של הקרבה חיישני, האישית הדיבורית את מרכיב כשאתה
.נכבה ANC-ה , האישית הדיבורית את מסיר כשאתה. אוטומטי

הגדרות
Nokia Accessories היישום אודות

את הורד. בקלות שלך האישית הדיבורית אחר לעקוב תוכל, Nokia Lumia מדגם טלפון ברשותך אם
.מהטלפון האישית הדיבורית את לנהל ותוכל מהחנות accessories יישום

.קוליות הנחיות לכבות או להפעיל כדי, למשל, ביישום להשתמש תוכל

את בקלות לראות שתוכל כדי, הטלפון של ההתחלה למסך אישית דיבורית משבצת מוסיף גם היישום
.הסוללה של הטעינה רמת
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ההתאמות ניקוי
תעבור האישית הדיבורית. שניות 2 במשך  על ארוכה לחיצה ולחץ האישית הדיבורית את הפעל1

.התאמה למצב
,מהבהבות והירוקה האדומה המחוון נוריות. שניות 2 במשך  ועל  על ארוכה לחיצה לחץ2

.ההתאמות כל של ניקוי ומתבצע
.התאמה למצב ועוברת מופעלת הדיבורית

קוליות הנחיות של ביטול
לבטל ניתן. חלשה הסוללה רמת כאשר, לדוגמה, מילוליות והוראות משוב לך מספקת האישית הדיבורית
.אלה קוליות הנחיות

עוצמת הנמכת מקש על ארוכה לחיצה לחץ. להתקן מחובר ושאתה, מופעלת האישית שהדיבורית ודא
.מהבהבת אדומה מחוון ונורית קולית הנחיה שומע אתה. שניות 2 במשך  ועל הקול

קוליות הנחיות של מחדש הפעלה
ונורית קולית הנחיה שומע אתה. שניות 2 במשך  ועל הקול עוצמת הגברת מקש על ארוכה לחיצה לחץ

.מהבהבת ירוקה מחוון

בטיחות ומידע המוצר אודות מידע
והמטען הסוללה על מידע
.להתקן נזק לגרום עלולה זו פעולה. מההתקן הסוללה את להסיר תנסה אל. להסרה ניתנת שאינה, פנימית נטענת סוללה כולל זה התקן

.התקע לסוג בהתאם, להשתנות עשוי המטען של המדויק הדגם מספר.  AC-50: הבאים מהמטענים חשמל אספקת מקבל כשהוא לשימוש נועד זה התקן
.N או E ,X ,AR, U, A ,C, K, B: מאלה אחד ידי-על מצוין התקע סוג

.תתבלה היא דבר של בסופו אך, פעמים מאות הסוללה את ולפרוק לטעון ניתן

הסוללה ממצב, שבשימוש מהתכונות, ההתקן מהגדרות, לדוגמה, מושפעים בפועל הזמנים. בלבד אומדנים הם וההמתנה הדיבור זמני
.ומהטמפרטורה

.שוב אותו ולחבר לנתק מכן ולאחר המטען את לחבר שתצטרך ייתכן, בטעינה להתחיל כדי, רב זמן למשך שימוש בסוללה נעשה לא אם

.יוצג הטעינה שמחוון עד דקות מספר שיחלפו ייתכן, לחלוטין ריקה הסוללה אם

עלולה יתר-שטעינת כיוון, למטען מחוברת לחלוטין טעונה סוללה תשאיר אל. ומההתקן בקיר החשמל משקע אותו נתק, בשימוש אינו המטען כאשר
.בשימוש אינה אם גם הזמן במשך תתרוקן לחלוטין טעונה סוללה. הסוללה חיי את לקצר

חמה סוללה בעל התקן. הסוללה של החיים משך ואת הקיבולת את מקטינות קיצוניות טמפרטורות. 25°C-ל  15°C שבין בטמפרטורות הסוללה את שמור
.זמני באופן לפעול להפסיק עלול קרה או

להשליך אין. האפשר במידת סוללות מחזר. המקומיות התקנות פי על לנהוג יש שהתבלו בסוללות. להתפוצץ עלולות הן כי, לאש סוללות תשליך אל
.רגילה כאשפה סוללות

ועלול, אחר מפגע או פיצוץ, שריפה סכנת ליצור עלול מאושרים שאינם במטענים שימוש או נכון לא שימוש. נועד שלה למטרה ורק אך במטען השתמש
להשתמש אין. בו להשתמש שתמשיך לפני לבדיקה השירות מוקד אל אותו קח, נפגע שהמטען חושש אתה אם. אחריות כתבי או אישורים לשלילת לגרום
.בלבד מבנה בתוך במטען השתמש. פגום במטען
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שברשותך ההתקן על שמירה
.האחריות תנאי על לשמור לך יסייעו הבאות ההצעות. בזהירות שברשותך ובאביזרים במטען, בהתקן טפל

לו אפשר, נרטב ההתקן אם. חשמליים מעגלים ששוחקים מינרלים להכיל עלולים הנוזלים סוגי וכל לחות, רטיבות. יבש יישאר שההתקן הקפד•
.להתייבש

.להיפגע עלולים שבו האלקטרוניים והרכיבים הנעים החלקים. מלוכלכים או מאובקים במקומות ההתקן את תאחסן ואל תשתמש אל•
חלקי להתיך או ולעוות ההתקן של החיים אורך את לקצר עלולות גבוהות טמפרטורות. גבוהות בטמפרטורות ההתקן מאחסון הימנע•

.פלסטיק
במעגלים שתפגע לחות בתוכו להצטבר עלולה, הרגילה לטמפרטורה וחוזר מתחמם כשההתקן. קרות בטמפרטורות ההתקן את תאחסן אל•

.האלקטרוניים
.ההתקן את לפתוח תנסה אל•
.רדיו בהתקני השימוש את המסדירות תקנות להפר ואף להתקן להזיק עלולים מאושרים בלתי שינויים•
.ההתקן בתוך מכניים וחלקים אלקטרוניים מעגלים לשבור עלול מדי אגרסיבי טיפול. אותו תנער ואל ההתקן את תפיל אל•
.ויבשה נקייה, רכה במטלית רק השתמש ההתקן של המשטח לניקוי•

מיחזור
לא השלכה למנוע תסייע כך. המיועדים האיסוף מקומות אל, בהם השימוש לאחר האריזה וחומרי, הסוללות, האלקטרוניים המוצרים את תמיד העבר

.חומרים מיחזור ותעודד אשפה של מבוקרת

הגלגלים בעל המחוק המיחזור סל סמל

וכן, והאלקטרוניים החשמליים המוצרים כל את להעביר שיש לך מזכיר, האריזה או התיעוד, המוצר שעל הגלגלים בעל המחוק המיחזור סל סמל
העירוני האשפה לפח אלה מוצרים תשליך אל. האירופי האיחוד במדינות ישימה זו דרישה. המוצרים חיי בתום נפרד לאיסוף, והמצברים הסוללות
.www.nokia.com/ecoprofile בכתובת המוצר על Eco בפרופיל עיין, נוסף סביבתי מידע לקבל כדי. הרגיל

אחרות והודעות יוצרים זכויות
תאימות הצהרת

NOKIA CORPORATION המוצר כי בזאת מצהירה BH-940 1999/5 בהנחיה אחרים רלוונטיים ולתנאים המחייבות לדרישות תואם/EC .של עותק
.http://www.nokia.com/global/declaration בכתובת למצוא ניתן התאימות הצהרת

 ©2012 Nokia .שמורות הזכויות כל.

Nokia ,Nokia Connecting People וסמל Nokia Original Accessories של רשומים מסחריים סימנים או מסחריים סימנים הם Nokia
Corporation.

Nokia. אסורים, Nokia-מ מראש בכתב היתר לקבל מבלי, שהיא צורה בכל כולו של או זה ממסמך כלשהו חלק של אחסון או הפצה, העברה, שכפול
הודעה ללא זה במסמך המתוארים מהמוצרים אחד בכל ושיפורים שינויים לבצע הזכות את לעצמה שומרת Nokia. מתמשך פיתוח של מדיניות מפעילה
.מוקדמת

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia or Monster, LLC
is under license.
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© 2012 Monster, LLC. Monster, the Monster logo, ControlTalk, the ControlTalk logo, Purity Pro, the product and packaging are
trademarks or registered trademarks of Monster Cable Products, Inc., or its subsidiaries in the U.S. or other countries.

The aptX software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are
trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

או נתונים של כלשהו לאובדן באחריות מקרה בשום ישאו לא מטעמה הרישיונות ממעניקי אחד כל או Nokia, החל הדין פי על המותרת המרבית במידה
.כלשהי מסיבה שייגרמו עקיפים או תוצאתיים, מקריים, מיוחדים ולנזקים, הכנסה

אך, לרבות, משתמעת או מפורשת, שהוא סוג מכל אחריות תינתן לא, החל החוק לפי הנדרשת האחריות מלבד). as is" (שהוא כפי "ניתן זה מסמך תוכן
הזכות את לעצמה שומרת Nokia. זה מסמך של לתוכן או לאמינות, לדיוק הנוגעת מסוימת למטרה והתאמה לסחירות משתמעת אחריות, הגבלה ללא

.מוקדמת הודעה ללא עת בכל ממנו לסגת או זה מסמך לשנות
תוכנה או טכנולוגיות, חומרים להכיל עשוי זה התקן. שלך Nokia משווק אל פנה, נוסף למידע. לאזור בהתאם להשתנות עשויה המוצרים זמינות

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

FCC/INDUSTRY CANADA הצהרת
)1: (הבאים התנאים שני בקיום מותנית הפעלתו. Industry Canada licence-exempt RSS תקני ואת FCC Rules-ה  של Part 15 את תואם זה התקן
כל. רצויה לא לפעולה לגרום העלולות הפרעות לרבות, הנקלטות ההפרעות כל בפני לעמוד חייב זה התקן) 2-(ו, מזיקות הפרעות יחולל לא זה התקן
.זה ציוד להפעיל למשתמש שניתנה הרשות את לבטל עלולים Nokia ידי-על במפורש אושרו שלא התאמה או שינוי

כנגד סבירה הגנה לספק נועדו אלו הגבלות. FCC Rules-ה  של Part 15-ל  בכפוף, Class B דיגיטלי התקן של להגבלות מתאים ונמצא נבחן זה ציוד: הערה
פי על בוצעו לא בו והשימוש ההתקנה אם. רדיו בתדרי אנרגיה להקרין ועלול משתמש, מחולל זה ציוד. מגורים באזור בהתקנה מזיקות הפרעות
גורם זה ציוד אם. כלשהי בהתקנה הפרעות יחולל שלא לכך לערוב ניתן לא, זאת עם. רדיו לתקשורת מזיקות הפרעות לגרום עלול זה התקן ההוראות
יותר או אחת ביצוע ידי-על בהפרעה לטפל לנסות מומלץ), והפעלתו כיבויו ידי-על זאת לבדוק ניתן (טלוויזיה או רדיו לקליטת מזיקה להפרעה

:הבאות מהפעולות

.מיקומה או הקולטת האנטנה של הקיטוב שינוי•
.למקלט הציוד בין ההפרדה שיפור•
.אליו מחובר שהמקלט מהמעגל השונה, במעגל לשקע הציוד חיבור•
.עזרה לקבלת מנוסה טלוויזיה/רדיו לטכנאי או למשווק פנייה•

זה משדר להציב אין. מבוקרת לא סביבה עבור FCC ידי-על שנקבעו לקרינה לחשיפה הסף ערכי את תואם זה ציוד: לקרינה לחשיפה בנוגע FCC הצהרת
.עמם להפעילו או אחרים משדר או אנטנה ליד

Nokia באתר בקר פרטים לקבלת. זה מוצר עבור חודשים 24-ל  אחריות מספקת Nokia האחריות הצהרת את הכולל המקומי www.nokia.com/
support.

HE 1.0 גירסה/
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