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PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan berta
bahwa produk HS-20 sudah sesuai dengan pasal-pas
sebagai berikut: 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kese
dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_

Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi unda

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluask
sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk
tertulis dari Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People dan Pop-Port adalah
terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama p
disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang
dari masing-masing pemilik.
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Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang b
Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan
produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanp
sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawa
data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khu
atau tidak langsung yang terjadi baik secara disenga

Isi dokumen ini diberikan “sebagaimana mestinya”. K
dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak
apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasu
terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan y
diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan terten
sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari
berhak mengubah dokumen ini atau menariknya seti
pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilaya
Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.
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Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi at
yang diatur oleh pada undang-undang dan peratura
Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Penyim
peraturan hukum tersebut adalah dilarang.

Catatan: Semua komponen headset bersi
dari logam dapat tertarik ke headset. Jan
kredit atau media penyimpan yang bersif
headset, karena informasi yang tersimpa
mungkin terhapus.

Persiapan
Masukkan steker headset (lihat komponen 1 pada ba
petunjuk ini) ke dalam konektor headset (komponen 1
Pop-PortTM (komponen 11) ke dalam konektor Pop-Por
kompatibel. Headset kini siap digunakan.
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Peringatan: Saat menggunakan headset
mendengar suara dari luar dapat terpeng
gunakan headset di tempat yang dapat m

Mengatur volume lubang suara
Untuk mengatur volume suara, tekan salah satu ujun
(komponen 2) yang ada di sisi perangkat. Untuk men
dengan cepat, tekan terus tombolnya.

Menangani panggilan
Untuk membuat panggilan, gunakan telepon Anda sep
perangkat terhubung ke telepon. Saat panggilan ber
berbicaralah ke arah mikrofon (komponen 9) perang

Jika telepon Anda mendukung panggilan melalui sua
tombol panggil (komponen 4), kemudian lanjutkan s
dijelaskan dalam buku petunjuk telepon Anda. 
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Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol pa
tombol pada telepon. Untuk menolak panggilan mas
tombol panggil.

Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol panggil, a
pada telepon.

Mendengarkan musik
Anda dapat menggunakan headset untuk mendengar
pada telepon Anda yang kompatibel.

Peringatan: Dengarkan musik pada tingk
Penggunaan volume tinggi terus meneru
pendengaran Anda. 

Untuk memutar lagu, pilih lagunya dalam pemutar m
kemudian tekan tombol putar/berhenti sementara (k
buku petunjuk telepon Anda untuk memperoleh petu
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Untuk memilih rekaman berikutnya, tekan tombol ma
7). Untuk memilih rekaman sebelumnya, tekan tomb
(komponen 8). Untuk bergulir cepat ke lagu-lagu lain
salah satu tombol di atas.

Untuk menghentikan sementara atau memulai kemb
tekan tombol putar/berhenti sementara.

Untuk menghentikan pemutar musik, tekan tombol b
6).

Mendengarkan radio
Untuk mendengarkan radio FM, gunakan fasilitas rad
Lihat buku petunjuk telepon Anda untuk memperoleh

Untuk mencari gelombang radio yang pernah disimp
maju cepat atau tombol mundur cepat berulang kali
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Mengunci dan membuka tombol
Untuk mengunci semua tombol kecuali tombol pang
kunci (komponen 3) pada sisi perangkat ke arah tulis
membuka kunci tombol, geser tombol kunci ke arah 

Perawatan dan pemeliharaan
Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan ka
ditangani secara benar. Saran berikut akan membant
ketentuan jaminan.

• Jauhkan aksesori dan perangkat tambahan dari
anak.

• Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air h
dan segala jenis cairan atau uap air dapat menga
akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektroni
Anda terkena air, biarkan perangkat ini benar-b
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• Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat
berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilep
elektronik mungkin akan rusak.

• Jangan simpan perangkat ini di tempat yang pan
tinggi dapat mempersingkat masa pakai perang
merusak baterai dan melelehkan komponen yan
plastik.

• Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. 
kembali hangat (ke temperatur normal), uap air
dalam perangkat dan akan merusak panel sirkui

• Jangan sampai perangkat ini terjatuh, terbentu
Penanganan yang tidak tepat dapat merusak pa
dan komponen yang halus.

• Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pem
keras untuk membersihkan perangkat.
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• Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat men
komponen yang dapat dilepas dan menghamba
semestinya.

Jika headset tidak bekerja sebagaimana mestinya, ba
layanan resmi yang terdekat.
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