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Ú v o d
1. Úvod

Stereofónny Bluetooth headset Nokia BH-905i s aktívnym tlmením 
hluku vám umo¾òuje uskutoèòova» hovory z kompatibilného mobilného 
zariadenia bez pou¾itia rúk a poèúva» hudbu z kompatibilného 
prehrávaèa hudby.

Funkcia aktívneho tlmenia hluku vám umo¾òuje pou¾íva» headset aj 
v hluènom prostredí.

Headset mô¾ete pripoji» ku kompatibilnému zariadeniu prostredníctvom 
bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo dodaných zvukových káblov.

Skôr ne¾ zaènete headset pou¾íva», pozorne si preèítajte túto príruèku. 
Preèítajte si tie¾ pou¾ívateåskú príruèku zariadenia, ktoré mienite 
pripoji» k headsetu. Ïal¹ie informácie nájdete na stránke 
www.nokia.com/support alebo na miestnej webovej stránke 
spoloènosti Nokia (www.nokia.sk).

Tento výrobok obsahuje malé súèasti. Uchovávajte ich mimo dosahu 
malých detí. 

Poznámka: Povrch tohto zariadenia nie je pokovovaný 
materiálom obsahujúcim nikel. Povrch tohto zariadenia 
obsahuje u¹åachtilú oceå.
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Ú v o d
■ Bezdrôtová technológia Bluetooth
Bezdrôtová technológia 
Bluetooth vám umo¾òuje pripája» 
kompatibilné zariadenia bez 
pou¾itia káblov. Headset a druhé 
zariadenie nemusia by» na dohåad, 
ale ich vzájomná vzdialenos» by 
nemala prekroèi» 10 metrov. Èím je 
headset bli¾¹ie k druhému 
zariadeniu, tým je spojenie 
kvalitnej¹ie. Optimálny prevádzkový 
dosah je na obrázku zobrazený ako 
tmavosivé pole. Veåká vzdialenos», 
rôzne preká¾ky (svetlosivé pole) a iné elektronické zariadenia mô¾u 
spojenie ru¹i».

Headset vyhovuje ¹pecifikácii Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje 
nasledujúce profily: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, 
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 a Audio Video Remote 
Control Profile 1.0. O kompatibilite iných zariadení s týmto zariadením 
sa informujte u príslu¹ných výrobcov.

■ O funkcii aktívneho tlmenia hluku
Technológia tlmenia okolitého hluku Wolfson AudioPlusTM 
prostredníctvom patentovanej technológie spracovania signálov 
a moderných poznatkov o navrhovaní kon¹trukèných rie¹ení zvukových 
zariadení poskytuje prvotriedne aktívne tlmenie hluku pre stereofónne 
headsety a slúchadlá.

Táto nová technológia priamej väzby potláèa viac decibelov hluku 
v ¹ir¹om frekvenènom pásme ne¾ tradièné technológie spätnej väzby 
a poskytuje pou¾ívateåom pokojné a tiché prostredie, kdekoåvek sa 
nachádzajú. Keï¾e moderná technológia Wolfson nespracúva 
prehrávaný zvuk, hudbu mô¾ete poèúva» v nezmenenej stereo 
kvalite Hi-Fi.
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Z a è í n a m e
2. Zaèíname

■ Tlaèidlá a súèasti
Headset pozostáva z nasledujúcich súèastí:

1. Prepínaè aktívneho 
tlmenia hluku

2. Kontrolka nabíjania 
a aktívneho tlmenia hluku

3. Zdierka pre nabíjaèku

4. Tlaèidlá hlasitosti

5. Tlaèidlo presunu dozadu

6. Konektor zvukového kábla Nokia CA-143U alebo CA-182U

7. Kontrolka rozhrania Bluetooth

8. Tlaèidlo prehrávania/preru¹enia

9. Tlaèidlo presunu dopredu

10. Multifunkèné tlaèidlo

Niektoré súèasti zariadenia sú magnetické. Zariadenie mô¾e pri»ahova» kovové 
materiály. Neklaïte kreditné karty alebo iné magnetické pamä»ové médiá 
do blízkosti zariadenia, preto¾e mô¾e dôjs» k vymazaniu údajov, ktoré sú 
na nich ulo¾ené.

■ Spôsob pripojenia
Headset mô¾ete pripoji» ku kompatibilným zariadeniam 
prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo 
dodaných zvukových káblov.

Pred pripojením headsetu k zariadeniu s rozhraním Bluetooth alebo 
pou¾itím funkcie aktívneho tlmenia hluku musíte necha» batériu nabi». 
Pozrite si èas» „Nabitie batérie“ na str. 8.
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Z a è í n a m e
Pripojenie prostredníctvom technológie Bluetooth
Ak chcete pou¾i» headset s kompatibilným zariadením s rozhraním 
Bluetooth, aktivujte pripojenie prostredníctvom technológie Bluetooth 
(pozrite si èas» „Aktivácia“ na str. 9) a spárujte a pripojte headset 
k zariadeniu (pozrite si èas» „Spárovanie a pripojenie headsetu 
k zariadeniu s rozhraním Bluetooth“ na str. 10).

Ak do headsetu zapojíte zvukový kábel CA-143U alebo CA-182U, 
keï je headset pripojený k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, 
nadviazané spojenie sa zru¹í a pripojenie Bluetooth sa inaktivuje.

Pripojenie pomocou zvukových káblov a adaptérov
Headset sa dodáva so zvukovými káblami Nokia CA-143U a CA-182U. 
Spolu s headsetom mô¾u by» dodané aj adaptéry urèené na pripojenie 
kábla k rôznym zariadeniam.

Zvukový kábel CA-143U
Ak chcete headset pripoji» k zariadeniu s 3,5 mm AV konektorom Nokia, 
zapojte zvukový kábel CA-143U do headsetu a konektora AV.

Zvukový kábel CA-182U
Ak chcete headset pripoji» ku kompatibilnému zariadeniu Nokia 
predávanému v Severnej Amerike alebo k zariadeniu od iného výrobcu, 
ktoré majú kompatibilný 3,5 mm zvukový konektor, zapojte zvukový 
kábel CA-182U do headsetu a konektora.

Keï pripojíte headset k zariadeniu od iného výrobcu, tlaèidlá headsetu 
nemo¾no pou¾íva».

Predl¾ovací kábel a adaptéry
Na predµ¾enie zvukového kábla pou¾ite predl¾ovací kábel CA-144U.

Ak chcete headset pripoji» k zariadeniu so ¹tandardným 3,5 mm 
zvukovým konektorom, zapojte zvukový kábel do headsetu, pripojte 
k nemu adaptér AD-63 a adaptér zapojte do zvukového konektora.

Ak chcete headset pripoji» k zariadeniu so ¹tandardným 2,5 mm 
AV konektorom Nokia, zapojte zvukový kábel do headsetu, pripojte 
k nemu adaptér AD-52 a adaptér zapojte do konektora AV.
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Z a è í n a m e
Ak chcete headset pripoji» k domácemu stereosystému so ¹tandardným 
6,3 mm konektorom pre slúchadlá, zapojte zvukový kábel do headsetu, 
pripojte k nemu adaptér AD-70 a adaptér zapojte do konektora 
pre slúchadlá.

Ak chcete headset pripoji» k audiosystému v lietadle so ¹tandardným 
3,5 mm konektorom pre slúchadlá, zapojte zvukový kábel do headsetu, 
pripojte k nemu adaptér AD-71 a adaptér zapojte do konektora 
pre slúchadlá.

Ak chcete headset pou¾i» pri internetových hovoroch (VoIP), zapojte 
zvukový kábel CA-143U do headsetu, pripojte k nemu adaptér AD-77 
a adaptér zapojte do konektorov pre slúchadlá a mikrofón v poèítaèi.

■ Nabitie batérie
Pred pripojením headsetu k zariadeniu s rozhraním Bluetooth alebo 
pou¾itím funkcie aktívneho tlmenia hluku musíte nabi» batériu.

Pred nabitím batérie si pozorne preèítajte èas» „Informácie o batérii 
a nabíjaèke“ na str. 17.

1. Nabíjaèku zapojte do elektrickej zásuvky.

2. Zapojte kábel nabíjaèky do zdierky headsetu. Kontrolka nabíjania 
a aktívneho tlmenia hluku svieti poèas nabíjania èerveným svetlom.

Úplné nabitie batérie mô¾e trva» 2 hodiny.

3. Keï je batéria úplne nabitá, kontrolka zmení farbu na zelenú. 
Odpojte nabíjaèku od headsetu a potom od elektrickej zásuvky.

Keï odpájate nabíjaèku, dr¾te a »ahajte zástrèku, nie kábel.

Keï je batéria takmer vybitá a je aktivované pripojenie Bluetooth, 
headset pípne ka¾dých 5 minút a kontrolka nabíjania a aktívneho 
tlmenia hluku bliká èerveným svetlom.

Prevádzkový èas pri pou¾ití pripojenia prostredníctvom 
technológie Bluetooth
Keï je aktivovaná funkcia aktívneho tlmenia hluku, úplne nabitá 
batéria poskytuje energiu a¾ na 15 hodín telefonovania, 40 hodín 
pohotovostného èasu alebo 16 hodín prehrávania hudby.
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Keï je funkcia aktívneho tlmenia hluku vyradená, úplne nabitá 
batéria poskytuje energiu a¾ na 24 hodín telefonovania, 600 hodín 
pohotovostného èasu alebo 25 hodín prehrávania hudby.

Prevádzkový èas pri pou¾ití pripojenia prostredníctvom 
zvukového kábla
Úplne nabitá batéria poskytuje energiu a¾ na 40 hodín aktívneho 
tlmenia hluku.

■ Aktivácia alebo zru¹enie pripojenia 
prostredníctvom technológie Bluetooth

Keï je aktivované pripojenie Bluetooth, mô¾ete headset pripoji» 
k jednému alebo dvom kompatibilným zariadeniam 
s rozhraním Bluetooth.

Aj keï nie je pripojenie Bluetooth aktivované, mô¾ete headset pou¾íva» 
na uskutoèòovanie hovorov a poèúvanie hudby pomocou dodaných 
zvukových káblov.

Aktivácia
Ak chcete aktivova» pripojenie Bluetooth, stlaète a podr¾te 
multifunkèné tlaèidlo na pribli¾ne 2 sekundy. Headset zapípa 
a kontrolka Bluetooth krátko blikne zeleným svetlom.

Headset sa pokúsi pripoji» k zariadeniu s podporou profilu HFP 
Bluetooth, ktoré sa pou¾ilo ako posledné, a prehrávaèu hudby 
s podporou profilu A2DP, ktorý sa pou¾il ako posledný, ak to isté 
zariadenie nepodporuje oba profily. Keï je headset pripojený k vá¹mu 
zariadeniu a je pripravený na pou¾ívanie, kontrolka Bluetooth pomaly 
bliká modrým svetlom.

Ak headset e¹te nebol spárovaný so ¾iadnym zariadením, automaticky sa 
spustí re¾im párovania. Pozrite si èas» „Spárovanie a pripojenie headsetu 
k zariadeniu s rozhraním Bluetooth“ na str.10.
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Z a è í n a m e
Zru¹enie
Ak chcete zru¹i» pripojenie Bluetooth, stlaète a podr¾te multifunkèné 
tlaèidlo na pribli¾ne 5 sekúnd. Headset zapípa a kontrolka Bluetooth 
krátko blikne èerveným svetlom.

Ak sa headset k zariadeniu s rozhraním Bluetooth nepripojí do 30 minút, 
headset automaticky zru¹í pripojenie Bluetooth. Pripojenie Bluetooth sa 
zru¹í aj vtedy, keï k headsetu pripojíte zvukový kábel CA-143U alebo 
CA-182U.

■ Spárovanie a pripojenie headsetu k zariadeniu 
s rozhraním Bluetooth

Ak va¹e mobilné zariadenie podporuje profil A2DP Bluetooth a má 
funkciu prehrávaèa hudby, mô¾ete ho tie¾ pou¾íva» na prehrávanie 
hudby prostredníctvom headsetu.

Ak va¹e mobilné zariadenie nepodporuje profil A2DP, mô¾ete headset 
spárova» osobitne s mobilným zariadením a s prehrávaèom hudby, ktorý 
podporuje tento profil. Ak ste spárovali a pripojili headset k svojmu 
mobilnému zariadeniu, odpojte headset pred tým, ne¾ zaènete párova» 
headset s prehrávaèom hudby.

1. Skontrolujte, èi je va¹e mobilné zariadenie alebo prehrávaè 
hudby zapnutý.

2. Ak headset e¹te nebol spárovaný so ¾iadnym zariadením, aby sa 
spároval, aktivujte v headsete pripojenie Bluetooth. Headset sa 
prepne do re¾imu párovania a kontrolka Bluetooth zaène rýchlo 
blika» modrým svetlom.

Ak chcete spárova» headset, ktorý u¾ bol predtým spárovaný so 
zariadením, overte, èi je v headsete zru¹ené pripojenie Bluetooth, 
a podr¾te stlaèené multifunkèné tlaèidlo (pribli¾ne 5 sekúnd), 
kým modrá kontrolka nezaène rýchlo blika».

3. Asi do 3 minút aktivujte v mobilnom zariadení alebo v prehrávaèi 
hudby pripojenie Bluetooth a nastavte vyhåadávanie zariadení 
s rozhraním Bluetooth. Pokyny nájdete v pou¾ívateåskej príruèke 
svojho zariadenia.
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Z a è í n a m e
4. Vyberte headset zo zoznamu nájdených zariadení v mobilnom 
telefóne alebo v prehrávaèi hudby.

5. V prípade potreby zadajte prístupový kód 0000 a spárujte headset 
so zariadením a pripojte ho k nemu. Ak va¹e zariadenie nemá 
klávesnicu, pravdepodobne sa pou¾ije tento prístupový kód 
ako predvolený.

V prípade niektorých zariadení je po spárovaní potrebné 
e¹te osobitne vytvori» spojenie. Headset staèí so zariadením 
spárova» len raz.

Ak bolo spárovanie úspe¹né, headset sa zobrazí v menu vá¹ho 
zariadenia, kde si mô¾ete pozrie» aktuálne spárované zariadenia 
s rozhraním Bluetooth.

Keï je headset pripojený k vá¹mu zariadeniu a pripravený na èinnos», 
kontrolka Bluetooth pomaly bliká modrým svetlom.

Headset mô¾ete spárova» s najviac ôsmimi zariadeniami, no súèasne 
ho mô¾ete pripoji» len k jednému zariadeniu podporujúcemu profil HFP 
Bluetooth a jednému zariadeniu podporujúcemu profil A2DP Bluetooth.

Odpojenie headsetu
Ak chcete odpoji» headset od zariadenia s rozhraním Bluetooth, zru¹te 
pripojenie Bluetooth v headsete alebo odpojte headset v menu 
Bluetooth svojho zariadenia. Ak sa rozhodnete odpoji» headset od 
prehrávaèa hudby poèas poèúvania hudby, najprv stlaète tlaèidlo 
prehrávania/preru¹enia, aby sa zastavilo prehrávanie.

Pri odpájaní headsetu nemusíte ru¹i» jeho spárovanie.

Opätovné pripojenie headsetu
Ak chcete manuálne pripoji» headset k zariadeniu s podporou profilu 
A2DP Bluetooth, ktorý sa pou¾il ako posledný, nie v¹ak profilu HFP 
(napríklad po strate pripojenia), zru¹te a aktivujte pripojenie Bluetooth 
v headsete alebo stlaète tlaèidlo prehrávania/preru¹enia, keï je 
aktivované pripojenie Bluetooth.
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Z a è í n a m e
Ak chcete manuálne pripoji» headset k zariadeniu s podporou profilu 
HFP Bluetooth alebo profilov HFP a A2DP, ktorý sa pou¾il ako posledný, 
spustite pripojenie v menu Bluetooth v zariadení alebo stlaète a podr¾te 
multifunkèné tlaèidlo na pribli¾ne 2 sekundy.

Svoje zariadenie mô¾ete nastavi» tak, aby sa k nemu headset pripájal 
automaticky. Ak chcete aktivova» túto funkciu v zariadení Nokia, 
zmeòte nastavenie spárovaného zariadenia v menu Bluetooth.

■ Rie¹enie problémov
Ak sa headset nedarí pripoji» ku kompatibilnému zariadeniu s rozhraním 
Bluetooth, postupujte takto:

• Zaistite, aby bol headset nabitý.

• Skontrolujte, èi je v headsete a v zariadení aktivované pripojenie 
Bluetooth a èi je headset spárovaný so zariadením.

• Zabezpeète, aby zvukový kábel CA-143U alebo CA-182U nebol 
pripojený k headsetu.

• Skontrolujte, èi sa headset nachádza vo vzdialenosti 10 metrov 
od vá¹ho zariadenia a èi sa medzi ním a zariadením nenachádzajú 
¾iadne preká¾ky, napríklad steny alebo ïal¹ie elektronické 
zariadenia.

Pozrite si èas» „Zru¹enie nastavení alebo resetovanie“ na str. 16.
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Z á k l a d y  o b s l u h y
3. Základy obsluhy

■ Nasadenie headsetu na hlavu
Otoète mu¹le slúchadiel oproti sebe a umiestnite si headset na hlave 
tak, aby vám slúchadlá pohodlne spoèívali na u¹iach.

Nasaïte si slúchadlo oznaèené písmenom L na åavé ucho a slúchadlo 
oznaèené písmenom R na pravé ucho. Nastavte dµ¾ku prepojovacieho 
ramienka, aby vám slúchadlá dobre sedeli.

Varovanie: Pri pou¾ívaní headsetu sa zni¾uje va¹a schopnos» vníma» 
okolité zvuky. Nepou¾ívajte headset tam, kde vás to mô¾e vystavi» 
nebezpeèenstvu. 

Keï headset prestanete pou¾íva», v záujme ¹etrenia batérie vypnite 
funkciu aktívneho tlmenia hluku.

■ Aktívne tlmenie hluku
Funkcia aktívneho tlmenia hluku tlmí okolitý hluk v hluènom prostredí. 
Funkciu aktívneho tlmenia hluku mô¾ete tie¾ pou¾i» na zní¾enie hluku 
napríklad v lietadle, keï je pripojenie Bluetooth zru¹ené a k headsetu 
nie je pripojený zvukový kábel CA-143U alebo CA-182U.

Ak chcete aktivova» funkciu aktívneho tlmenia hluku, posuòte prepínaè 
aktívneho tlmenia hluku smerom k zdierke pre nabíjaèku. Kontrolka 
nabíjania a aktívneho tlmenia hluku svieti zeleným svetlom.

Ak chcete zru¹i» funkciu aktívneho tlmenia hluku, posuòte prepínaè 
aktívneho tlmenia hluku smerom od zdierky pre nabíjaèku. Kontrolka 
nabíjania a aktívneho tlmenia hluku prestane svieti».

■ Úprava hlasitosti
Ak chcete upravi» hlasitos» headsetu, stláèajte poèas hovoru alebo 
poèas poèúvania hudby tlaèidlo zvý¹enia/zní¾enia hlasitosti. Hlasitos» 
rýchlej¹ie nastavíte stlaèením a podr¾aním jedného z týchto tlaèidiel.

Hlasitos» mô¾ete nastavi» aj na pripojenom zariadení, ak va¹e mobilné 
zariadenie v spojení s headsetom túto funkciu podporuje.
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Z á k l a d y  o b s l u h y
■ Hovory
Ak chcete uskutoèni» hovor a máte k mobilnému zariadeniu pripojený 
headset, pou¾ite telefón obvyklým spôsobom.

Ak chcete znova vola» posledné volané èíslo (ak va¹e mobilné zariadenie 
v spojení s headsetom túto funkciu podporuje) a neprebieha ¾iadny 
hovor ani prehrávanie hudby, dvakrát stlaète multifunkèné tlaèidlo.

Ak chcete aktivova» hlasovú voåbu (ak va¹e mobilné zariadenie v spojení 
s headsetom túto funkciu podporuje) a neprebieha ¾iadny hovor, stlaète 
a podr¾te multifunkèné tlaèidlo na pribli¾ne 2 sekundy, kým mobilné 
zariadenie nespustí hlasovú voåbu, a postupujte podåa pokynov 
uvedených v príruèke mobilného zariadenia.

Ak chcete prija» alebo ukonèi» hovor, stlaète multifunkèné tlaèidlo alebo 
pou¾ite tlaèidlá mobilného zariadenia. Ak chcete odmietnu» hovor, 
rýchlo dvakrát stlaète multifunkèné tlaèidlo.

Ak chcete poèas hovoru vypnú» alebo zapnú» mikrofón, keï je 
aktivované pripojenie Bluetooth, stlaète a podr¾te tlaèidlo prehrávania/
preru¹enia na pribli¾ne 2 sekundy. Keï je mikrofón vypnutý, kontrolka 
Bluetooth ka¾dých 5 sekúnd dvakrát zabliká modrým svetlom.

Ak chcete prepnú» hovor medzi headsetom a pripojeným zariadením, 
keï je aktivované pripojenie Bluetooth, stlaète a podr¾te multifunkèné 
tlaèidlo na pribli¾ne 2 sekundy. 

Ak chcete prepnú» hovor z headsetu do pripojeného zariadenia, keï je 
aktivované pripojenie prostredníctvom zvukového kábla, odpojte kábel 
CA-143U alebo CA-182U od headsetu. Ak chcete prepnú» hovor spä» 
do headsetu, znova pripojte kábel.

■ Poèúvanie hudby
Ak chcete poèúva» hudbu, pripojte headset ku kompatibilnému 
prehrávaèu hudby prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth 
alebo zvukového kábla CA-143U alebo CA-182U. Keï pripájate headset 
k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, skontrolujte, èi podporuje profil 
A2DP Bluetooth.

Dostupné funkcie prehrávania závisia od vá¹ho prehrávaèa hudby.
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Z á k l a d y  o b s l u h y
Ak poèas prehrávania hudby prichádza hovor alebo voláte, prehrávanie 
hudby sa preru¹í a¾ do ukonèenia hovoru.

Varovanie: Poèúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti.

Ak chcete prehra» skladbu, vyberte ju v prehrávaèi hudby a stlaète 
tlaèidlo prehrávania/preru¹enia.

Ak chcete prehrávanie pozastavi» alebo ho obnovi», stlaète tlaèidlo 
prehrávania/preru¹enia, keï pou¾ívate pripojenie Bluetooth, alebo 
stlaète a podr¾te tlaèidlo prehrávania/preru¹enia, keï pou¾ívate 
zvukový kábel.

Ak chcete zastavi» prehrávanie, keï pou¾ívate pripojenie Bluetooth, 
stlaète a podr¾te tlaèidlo prehrávania/preru¹enia na pribli¾ne 2 sekundy.

Ak chcete poèas prehrávania vybra» nasledujúcu skladbu, stlaète tlaèidlo 
presunu dopredu. Ak si chcete vypoèu» predo¹lú skladbu, stlaète tlaèidlo 
presunu dozadu. Ak chcete poèas prehrávania rýchlo prejs» práve 
prehrávanou skladbou, podr¾te stlaèené jedno alebo druhé tlaèidlo.

■ Zosilnenie hµbok a stereoroz¹írenie
Poèas poèúvania hudby z kompatibilného prehrávaèa hudby pomocou 
bezdrôtovej technológie Bluetooth mô¾ete aktivova» zosilnenie hµbok 
a efekt stereoroz¹írenia.

Tieto efekty sú k dispozícii, ak vá¹ prehrávaè hudby vyu¾íva 
kódovanie SBC. Ak vá¹ prehrávaè hudby vyu¾íva priame prehrávanie 
MP3 alebo AAC namiesto kódovania SBC, efekty nie sú k dispozícii. 
Ïal¹ie informácie nájdete v pou¾ívateåskej príruèke svojho 
prehrávaèa hudby.

Výber ¾elaného efektu poèas poèúvania:

• Ak chcete aktivova» efekt zosilnenia hµbok, stlaète multifunkèné 
tlaèidlo. Headset raz zapípa.

• Ak chcete aktivova» efekt stereoroz¹írenia, po jednej sekunde stlaète 
multifunkèné tlaèidlo druhýkrát. Headset dvakrát zapípa.

• Ak chcete aktivova» efekt zosilnenia hµbok aj stereoroz¹írenia, stlaète 
multifunkèné tlaèidlo tretíkrát. Headset trikrát zapípa.
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Z á k l a d y  o b s l u h y
• Ak chcete efekty zru¹i», stlaète multifunkèné tlaèidlo ¹tvrtýkrát. 
Headset zapípa dlhým tónom.

Headset ulo¾í vybrané nastavenie pre budúce pou¾itie.

■ Zru¹enie nastavení alebo resetovanie
Ak chcete v headsete zru¹i» nastavenia hlasitosti a párovania, zru¹te 
pripojenie Bluetooth a stlaète a podr¾te multifunkèné tlaèidlo a tlaèidlo 
zvý¹enia hlasitosti (na pribli¾ne 5 sekúnd) dovtedy, kým kontrolka 
Bluetooth nezaène striedavo blika» èerveným a zeleným svetlom.

Ak chcete vykona» reset headsetu, keï prestane fungova», hoci je nabitý, 
súèasne stlaète tlaèidlo zní¾enia hlasitosti, multifunkèné tlaèidlo 
a tlaèidlo presunu dozadu. Nastavenia sa resetovaním nezru¹ia.
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I n f o r m á c i e  o b a t é r i i  a n a b í j a è k e
4. Informácie o batérii a nabíjaèke

Toto zariadenie má vnútornú, nevyberateånú, nabíjateånú batériu. Nepokú¹ajte sa 
batériu zo zariadenia vybra», mohli by ste ho po¹kodi». Pre toto zariadenie sú 
urèené nasledujúce nabíjaèky: AC-3, AC-4, AC-5, AC-15 a DC-4. Presné èíslo 
modelu nabíjaèky sa mô¾e lí¹i» podåa typu konektora. Typ konektora sa oznaèuje 
niektorým z nasledujúcich znakov: E, X, AR, U, A, C, K alebo B. Batériu mô¾ete 
nabi» a vybi» niekoåko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje.

Prevádzkové intervaly sú iba orientaèné. Na skutoènú dµ¾ku mô¾u ma» vplyv 
napríklad nastavenia zariadenia, pou¾ívané funkcie, stav batérie a teplota okolia.

Ak ste batériu dlho nepou¾ívali, bude mo¾no potrebné po zapojení nabíjaèku 
najprv odpoji» a znova zapoji», aby sa zaèalo nabíjanie.

Ak je batéria úplne vybitá, mô¾e trva» niekoåko minút, kým sa na displeji zobrazí 
indikátor nabíjania.

Keï nabíjaèku nepou¾ívate, odpojte ju od elektrickej siete a od zariadenia. 
Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjaèky, preto¾e nadmerné 
nabíjanie mô¾e skráti» ¾ivotnos» batérie. Ak úplne nabitú batériu nepou¾ívate, 
èasom sa sama vybije.

Batériu v¾dy udr¾iavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C 
(59 °F a 77 °F). Extrémne teploty zni¾ujú kapacitu a ¾ivotnos» batérie. 
Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou mô¾e krátkodobo 
presta» pracova».

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohòa – mohli by explodova». Pou¾ité 
batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to mo¾né, nechajte 
ich recyklova». Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Pou¾ívajte batériu iba na také úèely, na ktoré je urèená. Nesprávne pou¾itie alebo 
pou¾ívanie neschválených nabíjaèiek mô¾e spôsobi» vznik po¾iaru, explóziu alebo 
iné nebezpeèenstvo a vies» k strate platnosti v¹etkých povolení a záruk. Ak sa 
domnievate, ¾e je nabíjaèka po¹kodená, nechajte ju pred ïal¹ím pou¾ívaním 
skontrolova» v servisnom centre. Nikdy nepou¾ívajte po¹kodenú nabíjaèku. 
Nabíjaèky nikdy nepou¾ívajte vonku.
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S t a r o s t l i v o s »  o v a ¹ e  z a r i a d e n i e
Starostlivos» o va¹e zariadenie

So zariadením, nabíjaèkou a príslu¹enstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce 
odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» podmienky záruky.

• Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny 
a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických 
obvodov. Ak zariadenie namokne, nechajte ho úplne vyschnú».

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

• Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty 
mô¾e dôjs» k skráteniu ¾ivotnosti zariadenia, po¹kodeniu batérie a deformácii 
èi roztaveniu niektorých plastov.

• Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keï sa zariadenie zohreje na 
svoju normálnu teplotu, mô¾e sa v jeho vnútri vytvori» kondenzát a po¹kodi» 
elektronické obvody.

• Nepokú¹ajte sa zariadenie otvori».

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

• Na èistenie povrchu zariadenia pou¾ívajte iba jemnú, èistú a suchú handrièku.

• Zariadenie nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti zariadenia 
a znemo¾ni» jeho správne fungovanie.

Recyklovanie 
Pou¾ité elektronické výrobky, batérie a obalové materiály odneste v¾dy na urèené 
zberné miesto. Týmto spôsobom prispejete k obmedzeniu nekontrolovanej 
likvidácie odpadu a pomô¾ete recyklova» materiály. Pozrite si environmentálne 
informácie o produkte a spôsobe recyklácie produktov Nokia na stránke 
www.nokia.com/werecycle (resp. http://www.nokia.sk/podpora-a-software/
opravy-a-recyklacia/recyklacia) alebo prostredníctvom mobilného zariadenia 
na stránke www.nokia.mobi/werecycle.

Symbol pre¹krtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, obale alebo 
v dokumentácii upozoròuje, ¾e v¹etky elektrické a elektronické výrobky, 
batérie a akumulátory by sa po skonèení svojej ¾ivotnosti mali odnies» 
na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. 

Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. 
Viac informácií o environmentálnych vlastnostiach zariadenia nájdete 
na webovej adrese www.nokia.com/ecodeclaration.
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S t a r o s t l i v o s »  o v a ¹ e  z a r i a d e n i e
Spoloènos» Wolfson Microelectronics plc je popredným celosvetovým 
dodávateåom ¹pièkových polovodièových produktov pre zmie¹ané signály 
v oblasti spotrebnej elektroniky. 

Produkty spoloènosti Wolfson sa preslávili vysokokvalitným zvukom a nízkou 
spotrebou energie. Zariadenia tejto spoloènosti tvoria hlavnú súèas» mnohých 
vysokoprofilových produktov spotrebnej elektroniky vrátane mobilných 
telefónov, multimediálnych prehrávaèov, televíznych prijímaèov s plochým 
panelom a informaèno-zábavných systémov v automobiloch. Technológia 
spoloènosti Wolfson poskytuje koncovému pou¾ívateåovi nové a vzru¹ujúce 
zá¾itky prepojením digitálneho sveta a åudských zmyslov. 

Ïal¹ie informácie o spoloènosti Wolfson Microelectronics nájdete na adrese 
www.wolfsonmicro.com.
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