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1. Úvod

So stereo Bluetooth headsetom Nokia BH-903 mô¾ete 
poèúva» hudbu a telefonova» z vá¹ho kompatibilného 
mobilného prístroja bez pou¾itia rúk. Headset má takisto 
zabudované FM rádio. Headset mô¾ete pou¾íva» 
s kompatibilnými prístrojmi, ktoré podporujú bezdrôtovú 
technológiu Bluetooth.

Skôr ne¾ zaènete headset pou¾íva», pozorne si preèítajte 
túto príruèku. Preèítajte si takisto pou¾ívateåskú príruèku 
vá¹ho mobilného prístroja. Nájdete v nej dôle¾ité informácie 
o bezpeènosti a údr¾be.

Najnov¹ie príruèky, doplnkové informácie týkajúce sa vá¹ho 
produktu Nokia nájdete na  www.nokia.com/support alebo 
na webovej stránke miestneho zastúpenia spoloènosti 
Nokia.

Headset a jeho príslu¹enstvo uchovávajte mimo dosahu 
malých detí.
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■ Bezdrôtová technológia Bluetooth
Bezdrôtová technológia 
Bluetooth vám umo¾òuje spoji» 
sa s kompatibilným zariadením 
bez pou¾itia kábla. Spojenie cez 
Bluetooth si nevy¾aduje, aby bol 
mobilný prístroj na dohåad od 
headsetu, ale maximálna 
vzdialenos» medzi zariadeniami 
je 10 metrov (33 stôp). Èím je 
headset bli¾¹ie k mobilnému prístroju, tým je spojenie 
kvalitnej¹ie. Optimálny prevádzkový dosah je na obrázku 
zobrazený ako tmavosivé pole. Veåká vzdialenos», rôzne 
preká¾ky a iné elektronické zariadenia mô¾u spojenie ru¹i» 
(svetlosivé pole).
Tento headset je kompatibilný so ¹pecifikáciou Bluetooth 
2.0 + EDR a podporuje nasledujúce profily: Headset Profile 
1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book Access Profile 
(PBAP) 1.0, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 
a Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. 
O kompatibilite iných zariadení s týmto prístrojom sa 
informujte u príslu¹ných výrobcov.

<10m
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2. Zaèíname

■ Tlaèidlá a súèasti

Headset pozostáva z nasledujúcich súèastí: 

1. Slúchadlá

1

2
4

8

7

9

116

3

10

12

13

5

8

914
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2. Ovládaè s mikrofónom na zadnej strane, tlaèidlo 
stlmenia na boènej strane a tlaèidlo prijatia/ukonèenia 
hovoru na prednej strane.

3. Zásuvka pre nabíjaèku

4. Remienok na krk

5. Vypínaè

6. Displej

7. Tlaèidlo posuvu spä»

8. Rolovacie tlaèidlá

9. Tlaèidlo Stop

10. Tlaèidlo Menu

11. Výberové tlaèidlo

12. Tlaèidlo posuvu vpred

13. Tlaèidlo prehrávania/preru¹enia

14. Tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru

Symboly pre tlaèidlo posuvu spä», posuvu vpred, tlaèidlo 
stop, tlaèidlo prehrávania/preru¹enia a tlaèidlo prijatia/
ukonèenia hovoru sa zobrazia, ak sa tlaèidlá mô¾u pou¾i» a 
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headset nie je v úspornom re¾ime alebo tlaèidlá nie sú 
zablokované. Keï stláèate niektoré z týchto tlaèidiel, 
pou¾ite iba jeden prst.

Pred pou¾itím headsetu musíte nabi» batériu a spárova» 
headset s kompatibilným prístrojom.

Niektoré èasti headsetu sú magnetické. Headset mô¾e 
pri»ahova» kovové predmety. Neumiestòujte do blízkosti 
headsetu kreditné karty alebo iné magnetické pamä»ové 
médiá, preto¾e mô¾e dôjs» k vymazaniu údajov, ktoré sú na 
nich ulo¾ené.

■ Nabíjaèky
Pri napájaní zo siete sú pre tento prístroj urèené nasledúce 
nabíjaèky: AC-3, AC-4, AC-5 a DC-4.

Výstraha: Pou¾ívajte výluène nabíjaèky, schválené 
spoloènos»ou Nokia pre tento konkrétny doplnok. 

Pri pou¾ití akýchkoåvek iných typov mô¾u strati» platnos» 
v¹etky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpeèenstvu.

Keï odpájate sie»ový kábel akéhokoåvek príslu¹enstva, 
uchopte a »ahajte zástrèku, nie kábel.
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■ Nabitie batérie
Pred nabitím batérie si pozorne preèítajte “Informácie o 
batérii”, str. 37.

1. Nabíjaèku zapojte do elektrickej zásuvky. 

2. Pripojte kábel nabíjaèky 
do príslu¹nej zásuvky 
headsetu. Po zaèatí 
nabíjania sa na displeji 
headsetu krátko zobrazí 
nápis Charging (Nabíja). 
Poèas nabíjania sa zobrazí 
animácia batérie.

Mô¾e trva» chvíåku, kým sa zaène nabíjanie. Ak sa 
nabíjanie nezaène, odpojte nabíjaèku a znova ju zapojte. 
Úplné nabitie batérie mô¾e trva» do 45 minút.

3. Ak je batérie plne nabitá, zobrazí sa . Odpojte 
nabíjaèku od headsetu a od elektrickej zásuvky.

Plne nabitá batéria vydr¾í a¾ 11 hodín hovoru, a¾ 150 hodín 
v pohotovostnom re¾ime, a¾ 11 hodín prehrávania hudby a 
a¾ 11 hodín poèúvania rádia. Po 20 minútovom nabíjaní 
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batéria vydr¾í a¾ 9 hodín hovoru, prehrávania hudby alebo 
poèúvania rádia. 

Keï sa batéria blí¾i k vybitiu, headset ka¾dých 5 minút 
zapípa a na displeji zaène blika» nápis . Nabite batériu.

■ Vypnutie a zapnutie

Zapnutie
Headset zapnete stlaèením a pridr¾aním vypínaèa a¾ 
headset zapípa a zobrazí sa logo Nokia. 

Headset sa pokúsi pripoji» k jednému zo ¹tyroch posledne 
pou¾itých zariadení, podporujúcich Hands-Free Bluetooth 
profil alebo k posledne pou¾itému zariadeniu, ktoré 
podporuje A2DP Bluetooth profil. 

Ak headset nebol spárovaný so ¾iadnym zariadením, prejde 
do párovacieho re¾imu.  Pozrite “Párovanie a pripojenie 
headsetu”, str. 13.



Z a è í n a m e

13

Vypnutie
Headset vypnete stlaèením a pridr¾aním vypínaèa, a¾ kým 
headset nepípne a nezobrazí sa správa Switching off 
(Vypína sa). 

Headset sa automaticky vypne, ak nie je pripojený 
k spárovanému zariadeniu a ak sa nepou¾ije v priebehu 
30 minút.

■ Párovanie a pripojenie headsetu

Párovanie a pripojenie headsetu k telefónu
Ak vá¹ mobilný telefón podporuje A2DP Bluetooth profil a 
má prehrávaè hudby, mô¾ete headset pou¾i» na ovládanie 
prehrávaèa hudby.

1. Skontrolujte, èi je vá¹ telefón zapnutý.

2. Ak headset predtým nebol spárovaný s niektorým 
zariadením, zapnite headset. Headset automaticky 
prejde do párovacieho re¾imu.

Ak bol headset predtým spárovaný s iným zariadením, 
vypnite headset a stlaète a pridr¾te vypínaè, kým sa 



Z a è í n a m e

14

nezobrazí text oznamujúci, ¾e sa zaèalo párovanie.  
Párovanie mô¾ete takisto spusti» pou¾itím funkcie 
Pairing (Párovanie) opísanej v èasti “Pripojenia” str. 34.

Párovanie zru¹íte stlaèením výberového tlaèidla.

3. Aktivujte funkcie Bluetooth v telefóne a spustite 
vyhåadávanie Bluetooth zariadení.

4. Zo zoznamu nájdených zariadení vo va¹om prístroji 
vyberte headset (Nokia BH-903).

5. Zadajte prístupový kód 0000 aby sa headset spároval 
s telefónom a vytvorilo sa spojenie. Na niektorých 
telefónoch budete mo¾no musie» po spárovaní e¹te 
zvlá¹» nadviaza» spojenie. Párovanie headsetu s va¹ím 
telefónom staèí uskutoèni» iba raz.

Ak bolo párovanie úspe¹né, zobrazí sa nápis Pairing OK 
(Párovanie OK) a headset sa zobrazí v menu mobilného 
prístroja, kde si mô¾ete prezrie» aktuálne spárované 
zariadenia Bluetooth.
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Párovanie a pripojenie headsetu 
k hudobnému zariadeniu 
Ak vá¹ telefón nepodporuje Bluetooth profil A2DP, mô¾ete 
headset spárova» zvlá¹» s telefónom a hudobným 
zariadením, podporujúcim tento profil.

Ak máte headset spárovaný a pripojený k vá¹mu telefónu, 
predtým, ne¾ ho spárujete s hudobným zariadením ho 
odpojte od telefónu. 

Ak chcete spárova» headset s hudobným zariadením, 
postupujte podåa in¹trukcií v èasti “Párovanie a pripojenie 
headsetu k telefónu”, str. 13. Ak va¹e hudobné zariadenie 
nemá klávesnicu, mô¾ete predvolene pou¾i» prístupový kód 
Bluetooth 0000. V opaènom prípade vyhåadajte v príruèke 
k vá¹mu prístroju, ako zmeni» predvolený prístupový kód 
Bluetooth na 0000.

Ak bolo spárovanie úspe¹né, zobrazí sa text Pairing OK 
(Párovanie OK).
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Odpojenie headsetu
Headset odpojíte od vá¹ho mobilného telefónu alebo 
hudobného zariadenia nasledovne:

• Vypnite headset.

• Stlaète tlaèidlo menu a vyberte > Connection 
(Spojenie) a Call connections (Spojenia hovorov) alebo 
Music connections (Spojenia hudby). Podrobnosti 
nájdete v èasti “Pripojenia”, str. 34.

• Odpojenie headsetu v Bluetooth menu vá¹ho prístroja 

Pri odpájaní headsetu nemusíte ru¹i» jeho párovanie.

Opätovné pripojenie headsetu
Ak sa preru¹í spojenie medzi headsetom a spárovaným 
zariadením, mô¾ete headset pripoji» k tomuto zariadeniu 
manuálne. Vypnite headset a postupujte nasledovne:

• Vytvorte spojenie v Bluetooth menu spárovaného prístroja. 

• Stlaète tlaèidlo menu a vyberte > Connection 
(Spojenie) a Call connections (Spojenia hovorov) alebo 
Music connections (Spojenia hudby). Podrobnosti 
nájdete v èasti “Pripojenia”, str. 34.
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• Ak sa chcete pripoji» k prístroju ktorý podporuje Hands-
Free Bluetooth profil, stlaète a pridr¾te tlaèidlo prijatia/
ukonèenia hovoru; ak sa chcete pripoji» prístroju, ktor 
podporuje A2DP Bluetooth profil, stlaète tlaèidlo 
prehrávania/preru¹enia.

Vo svojom prístroji mô¾ete nastavi», aby sa headset s ním po 
zapnutí spájal automaticky. Vo svojom telefóne Nokia 
upravte nastavenia párovaného zariadenia v menu 
Bluetooth.

■ Displej
Ak je headset zapnutý a nepou¾íva sa pribli¾ne 10 sekúnd, 
displej sa prepne do úsporného re¾imu. V tomto re¾ime sa 
displej v pravidelných intervaloch na cca 5 sekúnd vypne a 
na cca 1 sekundu zapne.  

Ak chcete aktivova» displej nachádzajúci sa v úspornom 
re¾ime, stlaète ktorékoåvek tlaèidlo.

Ak chcete aktivova» displej pri zablokovaných tlaèidlách, 
krátko stlaète vypínaè. Pozrite tie¾ “Zablokovanie a 
odblokovanie tlaèidiel” str. 21.
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Na displeji sa zobrazia nasledovné indikátory:

Headset je pripojený ku kompatibilnému prístroju 
a pripravený na pou¾itie.

Headset nie je pripojený ku kompatibilnému prístroju.

Prebieha hovor.

Prebieha hovor a druhý hovor je podr¾aný.

Máte zme¹kané hovory. Tento indikátor sa 
nezobrazuje v re¾imoch rádia a prehrávaèa hudby.

Mikrofón je vypnutý (poèas hovoru).

Batéria je plne nabitá.

Batéria je skoro vybitá.

Tlaèidlá headsetu sú zablokované.

Headset je v re¾ime rádia.

Headset je v re¾ime prehrávaèa hudby.
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3. Základy obsluhy

■ Nosenie headsetu
Headset sa dodáva s párom slúchadiel s gumenými 
mu¹åami. Ak sú gumené mu¹le slúchadiel príli¹ malé alebo 
nevhodné pre va¹e u¹i, mô¾ete ich nahradi» alebo prekry» 
dodanými penovými mu¹åami. Pre dosiahnutie najlep¹ej 
kvality zvuku prekryte gumené mu¹le penovými mu¹åami. 
Mu¹le nasadíte tak, ¾e ich pritlaèíte na slúchadlá.

Ak chcete headset nosi», 
prehoïte remienok okolo krku 
a vlo¾te si slúchadlá do u¹í.

Dµ¾ku káblov slúchadiel 
nastavíte tak, ¾e ich potiahnete 
smerom k slúchadlám alebo od 
slúchadiel. 

Pre dosiahnutie optimálnej 
kvality zvuku umiestnite mikrofón pred ústa tak blízko, ako 
je to mo¾né.
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Výstraha: Pri pou¾ívaní headsetu sa zni¾uje va¹a 
schopnos» vníma» okolité zvuky. Nepou¾ívajte 
headset tam, kde by vás to mohlo vystavi» 
nebezpeèenstvu. 

■ Nastavenie hlasitosti headsetu
Hlasitos» headsetu nastavíte pohybom 
prstom okolo výberového tlaèidla na 
ploche citlivej na dotyk; pohybom 
v smere hodinových ruèièiek hlasitos» 
zvý¹ite, opaèným pohybom ju zní¾ite. 
Pou¾ite iba jeden prst.

Alternatívne pou¾ite tlaèidlá vá¹ho 
kompatibilného mobilného telefónu alebo hudobného 
zariadenia. 

Hlasitos» mô¾ete nastavi» poèas hovoru alebo pri poèúvaní 
prehrávaèa hudby, èi rádia.
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■ Zablokovanie a odblokovanie tlaèidiel
Ak chcete zablokova» alebo odblokova» tlaèidlá headsetu (aj 
poèas hovoru), krátko stlaète vypínaè. Keï sú tlaèidlá 
zablokované, zobrazí sa  .

AK voláte, alebo prijímate hovor, zablokovanie sa vypne a¾ 
do ukonèenia hovoru, pokiaå tlaèidlá nezablokujete poèas 
hovoru manuálne.

Ak je aktívne zablokovanie tlaèidiel, headset sa nedá vypnú» 
a nezobrazia sa nasledovné symboly tlaèidiel:  tlaèidlo 
prijatia/ukonèenia hovoru, tlaèidlo posuvu spä» a vzad, 
tlaèidlo stop a tlaèidlo prehrávania/preru¹enia. 

Ak si chcete pozrie» ako sa nastavuje, aby headset tlaèidlá 
zablokoval automaticky, pozrite “Automatické blokovanie 
tlaèidiel”, str. 35.

■ Zobrazenia aktuálneho èasu
Èas sa zobrazuje iba ak je headset pripojený ku 
kompatibilnému prístroju Nokia, ktorý posiela do headsetu 
èasové údaje, a ak je v prístroji aktivované zobrazenie èasu.  
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Ak si chcete zobrazi» èas, stlaète tlaèidlo menu a stlaète a 
pridr¾te výberové tlaèidlo v hlavnom menu. 

Ak si chcete zobrazi» èas pri zablokovaných tlaèidlách, 
stlaète a pridr¾te výberové tlaèidlo.

■ Telefonovanie 
Ak chcete telefonova», pou¾ívajte vá¹ mobilný telefón 
obvyklým spôsobom, aj keï máte k nemu pripojený headset.

Ak vá¹ telefón v spojení s headsetom podporuje opakovanú 
voåbu posledného èísla a nemáte práve hovor, dvakrát 
krátko stlaète tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru. Pozrite 
tie¾ “Posledné hovory” str. 33.

Ak vá¹ prístroj podporuje hlasovú voåbu s headsetom, 
a ak neprebieha hovor, stlaète a podr¾te tlaèidlo prijatia/
ukonèenia hovoru a postupujte ako je uvedené 
v pou¾ívateåskej príruèke telefónu. 

Ak chcete ukonèi» hovor, stlaète tlaèidlo prijatia/ukonèenia 
hovoru.
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■ Prijatie hovoru 
Ak chcete prija» hovor, stlaète tlaèidlo prijatia/ukonèenia 
hovoru. Ak chcete odmietnu» hovor, stlaète opakovane 
tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru.

■ Vypnutie alebo zapnutie mikrofónu
Ak chcete vypnú» alebo zapnú» mikrofón, krátko stlaète 
poèas hovoru tlaèidlo stlmenia. 

■ Prepínanie hovoru medzi headsetom 
a telefónom

Ak chcete prepnú» hovor z headsetu na pripojený telefón, 
stlaète a pridr¾te vypínaè (headset sa vypne), alebo pou¾ite 
tlaèidlá vá¹ho telefónu.

Ak chcete prepnú» hovor spä» do headsetu, zapnite headset, 
alebo stlaète a pridr¾te tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru 
(ak je headset zapnutý).
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■ Èakajúci hovor
Èakajúci hovor je slu¾ba siete. Ak chcete pou¾i» slu¾bu 
Èakajúci hovor, vá¹ mobilný telefón musí podporova» 
Bluetooth Hands-Free profil 1.5 a v telefóne musí by» 
nastavený èakajúci hovor. 

Ak chcete prija» èakajúci hovor a podr¾a» aktuálny hovor, 
stlaète a pridr¾te tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru. 

Ak chcete prija» èakajúci hovor a ukonèi» aktuálny hovor, 
stlaète tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru. 

Ak chcete odmietnu» èakajúci hovor a pokraèova» 
v aktuálnom hovore, stlaète dvakrát tlaèidlo prijatia/
ukonèenia hovoru. 

Ak chcete prepnú» medzi aktívnym a podr¾aným hovorom, 
stlaète a pridr¾te tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru. 

Ak chcete ukonèi» aktívny hovor a pokraèova» v podr¾anom 
hovore, stlaète tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru.
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■ Vymazanie nastavení a reset
Ak chcete obnovi» pôvodné nastavenia headsetu, pou¾ite 
funkciu Setup (Nastavenie) > Reset (Reset) (pozrite “Reset”, 
str. 36). Alternatívne vypnite headset, stlaète a pridr¾te 
súèasne vypínaè a tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru a na 
potvrdenie akcie stlaète výberové tlaèidlo.

Ak headset prestal fungova», hoci je nabitý, a potrebujete ho 
resetova», zapojte ho do nabíjaèky a krátko stlaète súèasne 
vypínaè a tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru. Pri resetovaní 
sa nevyma¾ú nastavenia headsetu.

■ Håadanie chýb
Ak nemô¾ete pripoji» headset k vá¹mu kompatibilnému 
mobilnému telefónu alebo k prehrávaèu hudby, postupujte 
nasledovne: 

• Skontrolujte, èi je headset nabitý, zapnutý a spárovaný 
s va¹ím zariadením.

• Skontrolujte, èi je vo va¹om zariadení aktivovaná 
funkcia Bluetooth.
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• Skontrolujte, èi je headset vzdialený maximálne 
10 metrov (33 stôp) od vá¹ho zariadenia a èi nie sú 
medzi nimi preká¾ky ako steny, alebo iné elektronické 
zariadenia.

Ak sa na displeji headsetu nezobrazuje meno volajúcej 
osoby, aj keï je ulo¾ené v mobilnom telefóne pripojenom 
k headsetu, telefón nemusí by» plne kompatibilný 
s headsetom.
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4. Funkcie menu

Headset má mo¾nos» menu, ktorá obsahuje nasledovné 
funkcie:  (prehrávaè hudby),  (FM rádio),  
(posledné hovory) a  (nastavenia).

Do zoznamu funkcií menu vstúpite stlaèením tlaèidla menu, 
ak práve neprebieha hovor.  Ak chcete rolova» po funkciách, 
stlaète niektoré z rolovacích tlaèidiel. Funkciu vyberiete 
stlaèením výberového tlaèidla.

Ak chcete rolova» po nastaveniach alebo mo¾nostiach 
nastavenia, stlaète niektoré z rolovacích tlaèidiel. Ak displej 
nedoká¾e zobrazi» v¹etky nastavenia zobrazí sa  alebo 

. Aktívna mo¾nos» je indikovaná plným kolieskom. 
Po¾adovanú mo¾nos» mô¾ete vybra» stlaèením výberového 
tlaèidla. 

Ak sa chcete vráti» do predo¹lej úrovne menu (alebo opusti» 
zoznam funkcií menu), stlaète tlaèidlo menu.
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■ Prehrávaè hudby
Ak chcete pou¾i» vá¹ headset na ovládanie vá¹ho 
kompatibilného hudobného zariadenia alebo mobilného 
telefónu, podporujúceho A2DP Bluetooth profil, stlaète 
tlaèidlo menu a vyberte . Ak práve poèúvate FM rádio 
headsetu, príjem sa preru¹í.

Tip: Pre rýchly prístup k prehrávaèu hudby stlaète a 
pridr¾te tlaèidlo menu.

Keï je headset je v re¾ime prehrávaèa hudby, zobrazuje sa  
. Dostupná funkcia hudby závisí od zariadenia, ktoré je 

pripojené k headsetu.

Ïal¹iu skladbu vyberiete stlaèením tlaèidla posuvu vpred. 
Ak chcete prehra» aktuálnu skladbu od zaèiatku, stlaète 
tlaèidlo posuvu vzad. Predo¹lú skladbu vyberiete 
opakovaným stlaèením tlaèidla posuvu vzad. 

Ak chcete poèúva» vybranú skladbu, stlaète tlaèidlo 
prehrávania/preru¹enia.
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Výstraha: Poèúvajte hudbu pri rozumnej 
hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti 
vám mô¾e po¹kodi» sluch.

Ak chcete rolova» po aktuálnej skladbe, stlaète a pridr¾te 
tlaèidlo posuvu vpred, alebo tlaèidlo posuvu vzad. 

Ak chcete prehrávanie preru¹i» alebo v òom pokraèova», 
stlaète tlaèidlo prehrávanie/preru¹enia.

Prehrávanie zastavíte stlaèením tlaèidla stop. Ak chcete 
prehra» aktuálnu skladbu od zaèiatku pri zastavenom 
prehrávaèi, stlaète tlaèidlo prehrávania/preru¹enia.

Ak chcete opusti» prehrávaè hudby, opakovane stlaète 
tlaèidlo stop.

Poèas poèúvania hudby mô¾ete tie¾ pou¾i» ostatné funkcie 
headsetu, okrem rádia. Stlaète tlaèidlo menu a vyberte 
po¾adovanú funkciu.

Na displeji prehrávaèa hudby sa zobrazia nasledovné 
indikátory:

Prehrávaè hudby je spustený.
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Prehrávanie hudby je preru¹ené.

Prehrávaè hudby je zastavený.

Prehrávaè hudby sa rýchlo posúva cez skladby, 
alebo otvára ïal¹iu skladbu. 

Prehrávaè hudby sa rýchlo posúva cez skladby 
dozadu, alebo otvára predchádzajúcu skladbu. 

■ FM rádio
Ak chcete zapnú» FM rádio headsetu, stlaète tlaèidlo menu 
a vyberte . Ak ste poèúvali prehrávaè hudby, prehrávaè 
sa zastaví.

Keï je headset je v re¾ime rádia, zobrazuje sa  . Kábel 
headsetu funguje aj ako anténa rádia.

Výstraha: Poèúvajte hudbu pri rozumnej 
hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti 
vám mô¾e po¹kodi» sluch.
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Vyhåadávanie staníc rádia
Ak chcete vyhåadáva» rádiové stanice dostupné v mieste kde 
sa nachádzate, stlaète a na 2 sekundy pridr¾te tlaèidlo 
posuvu vpred, alebo vzad.  (Vyhåadávanie ukonèíte 
stlaèením tlaèidla stop.) 

Ak headset nájde stanicu, zaène táto stanica hra» a zobrazí 
sa jej názov, frekvencia a sila signálu stanice.   Názov 
stanice sa zobrazí iba ak príslu¹ná stanica podporuje 
technológiu RDS (Radio Data Systems).

Ak chcete zvolenú stanicu ulo¾i» do headsetu, stlaète a 
pridr¾te tlaèidlo prehrávania/preru¹enia; stlaèením tlaèidla 
posuvu vpred alebo posuvu vzad prejdete na po¾adované 
miesto v pamäti. Potom stlaète a pridr¾te tlaèidlo 
prehrávania/preru¹enia.

Poèúvanie rádia
Ak chcete rolova» po ulo¾ených rádiových staniciach, 
stláèajte opakovane tlaèidlo posuvu vpred alebo posuvu 
vzad.
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Ak chcete preru¹i» poèúvanie rádia, stlaète vypínaè. 
V poèúvaní mô¾ete pokraèova» stlaèením tlaèidla 
prehrávanie/preru¹enia.

Ak chcete ukonèi» poèúvanie rádia a vypnú» ho, stlaète 
dvakrát tlaèidlo stop.

Poèas poèúvania rádia mô¾ete tie¾ pou¾i» ostatné funkcie 
headsetu, okrem funkcie prehrávaèa hudby. Stlaète tlaèidlo 
menu a vyberte po¾adovanú funkciu.

Na displeji sa v re¾ime rádia zobrazia nasledovné indikátory:

Rádio je zastavené.

Vyhåadávate rádiové stanice smerom dopredu.

Vyhåadávate rádiové stanice smerom dozadu.

Políèka tohto indikátora zobrazujú silu signálu 
rádiovej stanice. O èo viac políèok, o to je signál 
silnej¹í.
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■ Posledné hovory
Ak si chcete zobrazi» posledné hovory, stlaète tlaèidlo menu, 
vyberte  a po¾adované submenu. Mô¾ete si zobrazi» 
naposledy volané, prijaté a zme¹kané hovory. Keï pripojíte 
headset k vá¹mu mobilnému telefónu, informácie o 
hovoroch sa prenesú z telefónu do headsetu, ak telefón 
podporuje túto funkciu. 

Telefón registruje zme¹kané a prijaté hovory iba ak tieto 
funkcie podporuje sie», telefón je zapnutý a v rámci dosahu 
slu¾ieb siete.

Ak chcete zavola» niektoré èíslo, prejdite naò a stlaète 
tlaèidlo prijatia/ukonèenia hovoru.

■ Nastavenia 
Ak chcete zmeni» nastavenia headsetu, stlaète tlaèidlo 
menu, vyberte  a po¾adované submenu.
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Jas
Ak chcete nastavi» jas displeja, vyberte Brightness (Jas). Pre 
prechod do po¾adovaného menu stlaète niektoré rolovacie 
tlaèidlo a potom výberové tlaèidlo.

Pripojenia 
Ak chcete spravova» zariadenia Bluetooth, spárované 
s headsetom, vyberte mo¾nos» Connection (Spojenie). 

Ak chcete headset spárova» s kompatibilným prístrojom, 
vyberte Pairing (Párovanie) (párovanie ukonèíte stlaèením 
výberového tlaèidla). Ak sa zobrazí správa Start pairing? 
(Spusti» párovanie?) stlaète výberové tlaèidlo a pokraèujete 
podåa in¹trukcií v èasti “Párovanie a pripojenie headsetu”, 
str. 13. Ak je headset pri spú¹»aní párovania pripojený 
k prístroju, spojenie sa ukonèí. 

Ak si chcete zobrazi» aktuálne spárované mobilné telefóny 
podporujúce Hands-Free Bluetooth profil, vyberte Call 
connections (Spojenia hovorov); ak si chcete zobrazi» 
aktuálne spárované mobilné telefóny podporujúce A2DP 
Bluetooth profil, vyberte Music connections (Spojenia 
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hudby). Aktívna pripojené zariadenie je indikovaná plným 
kolieskom. Ak chcete pripoji» headset ku zariadeniu, alebo 
od neho headset odpoji», prejdite na zariadenie a stlaète 
výberové tlaèidlo. 

Automatické blokovanie tlaèidiel 
Ak chcete zapnú» alebo vypnú» automatické blokovanie 
tlaèidiel, vyberte Auto keylock (Autoblokovanie tlaèidiel). 
Keï je zapnuté automatické blokovanie tlaèidiel, tlaèidlá sa 
zablokujú po uplynutí 30 sekúnd (ak neprebieha hovor), 
pokiaå sa v rámci tohto èasu tlaèidlá nestlaèia.  Pozrite tie¾ 
“Zablokovanie a odblokovanie tlaèidiel” str. 21.

Jazyk
Ak si chcete vybra» jazyk pre texty zobrazené na displeji 
headsetu, vyberte Language (Jazyk). Prejdite na zvolený 
jazyk a stlaète výberové tlaèidlo. Jazyk sa automaticky 
aktualizuje z pripojeného prístroja Nokia, ak tento prístroj 
poskytuje nastavenie jazyka.
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Reset
Ak chcete obnovi» pôvodné nastavenia, vyberte Reset 
(Reset) a operáciu potvrïte stlaèením výberového tlaèidla. 
V¹etky ulo¾ené nastavenia (ako sú rádiové stanice a 
spárované zariadenia) sa vyma¾ú. Pozrite tie¾ “Vymazanie 
nastavení a reset” str. 25.
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5. Informácie o batérii

Tento prístroj má vnútornú, nevyberateånú, nabíjateånú 
batériu. Nepokú¹ajte sa batériu z prístroja vybra», mohli by 
ste prístroj po¹kodi». Batériu mô¾ete nabi» a vybi» 
niekoåkostokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Va¹u batériu 
dobíjajte iba nabíjaèkami schválenými spoloènos»ou Nokia, 
urèenými pre tento prístroj. Pou¾itie neschválenej batérie 
alebo nabíjaèky mô¾e spôsobi» vznik po¾iaru, explóziu, únik 
kvapaliny z batérie alebo iné nebezpeèenstvo. 

Keï prvý raz pou¾ívate batériu alebo ste batériu dlho 
nepou¾ívali, bude mo¾no potrebné zapoji» nabíjaèku a 
potom ju odpoji» a znova zapoji», aby sa zaèalo nabíjanie. 
Ak je batéria úplne vybitá, mô¾e trva» niekoåko minút, kým 
sa na displeji objaví indikátor nabíjania.

Keï nabíjaèku nepou¾ívate, odpojte ju od sie»ového zdroja a 
od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do 
nabíjaèky, preto¾e prebíjanie mô¾e skráti» jej ¾ivotnos». 
Ak úplne nabitú batériu nepou¾ívate, èasom sa sama vybije.
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Sna¾te sa batériu v¾dy udr¾iava» v prostredí s teplotou 
medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty zni¾ujú 
kapacitu a ¾ivotnos» batérie. Prístroj s horúcou alebo 
studenou batériou mô¾e krátkodobo presta» pracova». 
Výkonnos» batérií je zvlá¹» obmedzená pri teplotách hlboko 
pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohòa - mohli by 
explodova». Batéria mô¾e explodova» aj pri po¹kodení.

Nikdy nepou¾ívajte po¹kodenú nabíjaèku.

Dôle¾ité: Prevádzkové èasy sú iba odhady a závisia 
od typu pou¾ívaného mobilného prístroja, 
pou¾ívaných vlastností, veku a stavu batérie, od 
teplôt, ktorým je batéria vytavená a od mnohých 
iných faktorov. 
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Starostlivos» a údr¾ba

Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a 
vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádza» 
starostlivo. Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» 
podmienky záruky.

• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a 
najrôznej¹ie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, 
ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keï sa 
vá¹ prístroj zamoèí, nechajte ho úplne vysu¹i».

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj v pra¹nom a 
¹pinavom prostredí. Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu jeho 
pohyblivých súèastí a elektroniky.

• Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom 
vysokej teploty mô¾e dôjs» ku skráteniu ¾ivotnosti 
elektronických obvodov, po¹kodeniu batérií a deformácii 
èi roztaveniu niektorých plastov.

• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keï sa 
prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, mô¾e sa 
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v jeho vnútri vytvori» kondenzát a po¹kodi» dosky 
s elektronickými obvodmi.

• Nepokú¹ajte sa prístroj otvori».

• Nenechajte prístroj spadnú», neudierajte a netraste ním. 
Hrubým zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» vnútorné 
dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.

• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte agresívne chemikálie, 
èistièe obsahujúce rozpú¹»adlá, ani silné saponáty.

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti 
prístroja a znemo¾ni» jeho správne fungovanie.

Tieto odporúèania sa vz»ahujú v rovnakej miere na vá¹ 
prístroj, batériu a nabíjaèku. Ak ktorékoåvek zariadenie 
nepracuje správne, zverte ho najbli¾¹iemu autorizovanému 
servisnému stredisku.

Likvidácia
Symbol pre¹krtnutej odpadovej nádoby s kolieskami 
na výrobku, v dokumentácii alebo obale upozoròuje, 
¾e v¹etky elektrické a elektronické výrobky, batérie a 

akumulátory sa po skonèení svojej ¾ivotnosti musia odnies» 
na osobitné zberné miesto. Táto po¾iadavka platí 
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v Európskej únii a v iných oblastiach, kde sú k dispozícii 
systémy na triedenie odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do 
netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto prispievate 
k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a 
podporujete opätovné vyu¾ívanie materiálových zdrojov. 
Podrobnej¹ie informácie získate od predajcu výrobku, na 
miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu odpadu, 
v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u 
miestneho obchodného zástupcu spoloènosti Nokia. Ïal¹ie 
informácie alebo in¹trukcie o vrátení vá¹ho zastaraného 
produktu nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných 
sekciách na stránkach www.nokia.com.




