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Pro va¹i bezpeènost

Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být 
nebezpeèné nebo protizákonné.

BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV©ÍM
Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. Pøi øízení vozu si v¾dy nechte 
volné ruce pro øízení. Pøi øízení musí být va¹e pozornost vìnována 
pøedev¹ím bezpeènosti silnièního provozu.

RU©IVÉ VLIVY
V¹echny bezdrátové pøístroje mohou být citlivé na ru¹ivé vlivy, 
které mohou ovlivnit jejich funkci.
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1. Úvod

S hlasitým telefonem Nokia HF-300 mù¾ete zahajovat a pøijímat hovory 
bez dr¾ení telefonu v rukou. Hlasitý telefon mù¾ete pøipojit ke 
kompatibilnímu mobilnímu pøístroji, který podporuje bezdrátovou 
technologii Bluetooth.

Pøed pou¾itím hlasitého telefonu se peèlivì seznamte s touto 
u¾ivatelskou pøíruèkou. Rovnì¾ si pøeètìte u¾ivatelskou pøíruèku 
pøístroje, ke kterému hlasitý telefon pøipojujete. V ní najdete dùle¾ité 
bezpeènostní pokyny a informace o údr¾bì. Ukládejte ve¹kerá 
pøíslu¹enství mimo dosah malých dìtí.

■ Bezdrátová technologie Bluetooth
Bezdrátová technologie Bluetooth umo¾òuje propojení kompatibilních 
zaøízení bez pou¾ití kabelù. Pøi Bluetooth pøipojení musí být mobilní 
pøístroj od hlasitého telefonu vzdálen nejvý¹e 10 metrù. Pøipojení mù¾e 
být ru¹eno rùznými pøeká¾kami, napøíklad dal¹ími elektronickými 
zaøízeními.

Hlasitý telefon odpovídá specifikaci Bluetooth 2.0 a podporuje profil 
Hands-Free 1.5. Informujte se u výrobce jiných zaøízení, zda je jejich 
pøístroj kompatibilní s tímto pøístrojem.

V nìkterých místech mù¾e být pou¾ití technologie Bluetooth omezeno. 
Informujte se u místních orgánù nebo provozovatele slu¾eb.
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2. Zaèínáme

Hlasitý telefon obsahuje tyto èásti: 

• Zdíøka pro konektor 
nabíjeèky (1)

• Reproduktor (2)

• Vypínaè (3)

• Tlaèítko zvý¹ení hlasitosti (4)

• Tlaèítko Pøíjem / Konec (5)

• Tlaèítko sní¾ení hlasitosti (6)

• Mikrofon (7)

Abyste mohli hlasitý telefon 
pou¾ívat, musíte nabít baterii 
a spárovat hlasitý telefon 
s kompatibilním pøístrojem.

Èásti hlasitého telefonu jsou 
magnetické. K hlasitému telefonu mohou být pøitahovány kovové materiály. 
Do blízkosti hlasitého telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická 
záznamová média, proto¾e by mohlo dojít k vymazání informací ulo¾ených na 
tìchto médiích.

■ Nabíjeèky a baterie
Pøed pou¾itím s tímto hlasitým telefonem nejprve zkontrolujte èíslo typu 
nabíjeèky. Hlasitý telefon pou¾ívejte pouze s tìmito nabíjeèkami: AC-4, AC-5 
a DC-4.

Upozornìní: Pou¾ívejte pouze baterie a nabíjeèky schválené 
spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto konkrétním pøíslu¹enstvím. 
Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk 
a mù¾e být i nebezpeèné.

Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, uchopte 
a zatáhnìte v¾dy za konektor, nikoliv za kabel.

4 6

5

3

7



Z a è í n á m e

7

■ Vlo¾ení a nabití baterie
Pøi vkládání baterie postupujte takto:

1. Odsunutím ke stranì hlasitého telefonu sejmìte zadní kryt.

2. Vyrovnejte plochu kontaktù na baterii s konektory v hlasitém 
telefonu a zatlaète baterii na místo.

3. Nasaïte zadní kryt. Vlo¾te výstupky na krytu do odpovídajících 
otvorù v hlasitém telefonu a nasuòte zadní kryt na hlasitý telefon, 
aby dosedl na místo.

(Chcete-li baterii vyjmout, uvolnìte zadní kryt a zdvihnìte baterii 
z opaèné strany, ne¾ jsou kontakty.)

Pøi nabíjení baterie postupujte takto:

1. Pøipojte kabel nabíjeèky do zdíøky pro konektor v hlasitém telefonu.

2. Pøipojte nabíjeèku do zdroje elektrického napìtí. Napøíklad nabíjeèku 
DC-4 pøipojte do zásuvky pro zapalovaè ve voze nebo nabíjeèku AC-5 
pøipojte do elektrické zásuvky.

Chcete-li pou¾ívat nabíjeèku pøipojenou do zásuvky pro zapalovaè ve 
voze, musí být tato zásuvka napájena 12V baterií vozu. Zkontrolujte, 
¾e je nabíjeèka správnì zasunuta do zásuvky pro zapalovaè a ¾e 
nepøíznivì neovlivòuje normální provoz vozu. U nìkterých modelù 
vozù je zásuvka pro zapalovaè napájena z baterie vozu i po vypnutí 
klíèku zapalování. V takových pøípadech mù¾e být baterie vozu 
vybíjena, i kdy¾ hlasitý telefon není pou¾íván. Dal¹í informace získáte 
od výrobce vozu.

V prùbìhu nabíjení svítí èervená kontrolka. Mù¾e chvíli trvat, ne¾ se 
nabíjení zahájí. Pokud se nabíjení nezahájí, odpojte nabíjeèku, znovu 
ji pøipojte a zkuste to znovu. Úplné nabití baterie mù¾e trvat a¾ 
2 hodiny a 30 minut.

3. Je-li baterie zcela nabitá, barva kontrolky se zmìní z èervené na 
zelenou. Odpojte nabíjeèku od hlasitého telefonu a zdroje 
elektrického napìtí.
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Plnì nabitá baterie postaèí a¾ k 20 hodinám hovoru nebo a¾ 
240 hodinám v pohotovostním re¾imu. Tyto èasy se mohou li¹it v 
závislosti na pou¾itých kompatibilních Bluetooth pøístrojích, pou¾itém 
nastavení, zpùsobu pou¾ívání a okolním prostøedí.

Je-li baterie témìø vybitá, pomalu bliká èervená kontrolka.

■ Zapnutí a vypnutí
Pøístroj zapnete podr¾ením stisknutého vypínaèe, dokud hlasitý telefon 
nepípne a nerozsvítí se zelená kontrolka. Pokou¹í-li se hlasitý telefon 
pøipojit ke spárovanému pøístroji, kontrolka bliká. Je-li hlasitý telefon 
pøipojen ke spárovanému pøístroji a pøipraven k pou¾ití, rozsvítí se modré 
kontrolky.

Pøístroj vypnete podr¾ením stisknutého vypínaèe, dokud v¹echny 
kontrolky nezhasnou. Není-li hlasitý telefon pøipojen ke spárovanému 
pøístroji do 5 minut, automaticky se z dùvodu úspory energie vypne.

■ Párování hlasitého telefonu
1. Ovìøte, ¾e je vá¹ mobilní pøístroj zapnutý, a zapnìte hlasitý telefon. 

Pomalu bliká zelená kontrolka.

2. Aktivujte funkci Bluetooth v mobilním pøístroji a nastavte pøístroj pro 
vyhledávání Bluetooth pøístrojù. Podrobnìj¹í informace získáte 
v u¾ivatelské pøíruèce va¹eho pøístroje.

3. V seznamu nalezených pøístrojù zvolte hlasitý telefon.

4. Zadáním pøístupového Bluetooth kódu 0000 spárujte hlasitý telefon 
s pøístrojem a propojte oba pøístroje. V nìkterých pøístrojích budete 
po spárování muset propojení provést samostatnì.

Je-li párování úspì¹né, hlasitý telefon pípne a objeví se v menu 
mobilního pøístroje, ve kterém mù¾ete ovìøit aktuálnì spárované 
pøístroje Bluetooth. Po pøipojení hlasitého telefonu k mobilnímu pøístroji 
se rozsvítí modré kontrolky.

Chcete-li hlasitý telefon spárovat a pøipojit k novému pøístroji, odpojte 
hlasitý telefon od aktuálního pøístroje. Poté jej spárujte a pøipojte 
k novému pøístroji.
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Odpojení hlasitého telefonu
Chcete-li odpojit hlasitý telefon od mobilního pøístroje, proveïte jednu 
z následujících operací:

• Vypnìte hlasitý telefon.

• Odpojte hlasitý telefon pomocí menu Bluetooth pøístroje.

• Umístìte hlasitý telefon dále ne¾ 10 metrù od pøístroje.

K odpojení hlasitého telefonu není potøeba vymazat informace 
o spárování.

Opakované pøipojení hlasitého telefonu
Chcete-li hlasitý telefon pøipojit ke spárovanému pøístroji, zapnìte 
hlasitý telefon a podr¾te stisknuté tlaèítko Pøíjem / Konec; nebo vytvoøte 
spojení v menu Bluetooth pøístroje.

Ve va¹em pøístroji mù¾ete povolit automatické pøipojení po zapnutí 
hlasitého telefonu. V pøístrojích Nokia to provedete zmìnou v nastavení 
spárovaných zaøízení v menu Bluetooth.
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3. Ovládání hovorù

■ Nastavení hlasitosti reproduktoru
Chcete-li nastavit hlasitost hlasitého telefonu, pou¾ijte tlaèítka 
nastavení hlasitosti na hlasitém telefonu.

Upozornìní: Je-li pou¾íván reproduktor, nedr¾te pøístroj u ucha, 
proto¾e hlasitost mù¾e být velmi vysoká.

■ Ovládání hovorù
Chcete-li volat, pou¾ívejte mobilní pøístroj normálním zpùsobem, i kdy¾ 
je k nìmu pøipojen hlasitý telefon. Hovoøte pøímo na mikrofon hlasitého 
telefonu. Z dùvodu zaji¹tìní optimálního provozu ovìøte, ¾e pøed 
mikrofonem nejsou ¾ádné pøeká¾ky a ¾e mikrofon je pøed u¾ivatelem 
a ne pod nebo za ním. V prùbìhu hovoru svítí zelená kontrolka.

Podporuje-li vá¹ pøístroj opakovanou volbu posledního volaného èísla 
s pøipojeným hlasitým telefonem, stisknìte v dobì, kdy neprobíhá ¾ádný 
hovor, dvakrát tlaèítko Pøíjem / Konec.

Podporuje-li vá¹ pøístroj hlasovou volbu s pøipojeným hlasitým 
telefonem, v dobì, kdy neprobíhá ¾ádný hovor, podr¾te stisknuté tlaèítko 
Pøíjem / Konec a postupujte podle pokynù uvedených v u¾ivatelské 
pøíruèce va¹eho pøístroje.

Pøi pøíchozím hovoru je sly¹et vyzvánìcí tón z reproduktoru hlasitého 
telefonu a bliká zelená kontrolka. Chcete-li pøijmout hovor, stisknìte 
tlaèítko Pøíjem / Konec nebo pou¾ijte klávesy pøístroje. Chcete-li 
odmítnout pøíchozí hovor, stisknìte dvakrát tlaèítko Pøíjem / Konec.

Chcete-li ukonèit hovor, stisknìte tlaèítko Pøíjem / Konec, nebo pou¾ijte 
klávesy pøístroje.

Pro pøepnutí aktivního hovoru mezi hlasitým telefonem a pøístrojem 
podr¾te stisknuté tlaèítko Pøíjem / Konec.

Chcete-li vypnout nebo zapnout mikrofon v prùbìhu hovoru, stisknìte 
krátce vypínaè.
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■ Montá¾ do vozu
Hlasitý telefon mù¾ete pøimontovat na sluneèní clonu vozu pomocí 
dodané pøíchytky.

Obecné bezpeènostní pokyny
Pokud instalujete hlasitý telefon do vozu, 
zajistìte, aby neru¹il nebo nepøeká¾el 
v pou¾ívání systémù pou¾ívaných pøi 
provozu vozidla (napøíklad airbagy) nebo 
neclonil vá¹ výhled pøi øízení vozu.

Zkontrolujte, ¾e není blokován ani jiným 
zpùsobem ovlivnìn prostor, do kterého se 
pøi nárazu aktivují airbagy. Hlasitý telefon 
pou¾ívejte jen v pøípadì, ¾e je to za v¹ech 
jízdních podmínek bezpeèné. 

Chcete-li pou¾ívat hlasitý telefon 
pøichycený ke sluneèní clonì, musí být 
sluneèní clona zvednutá ke stropu vozu.

Montá¾ pøíchytky ke sluneèní clonì
Nasuòte pøíchytku na sluneèní clonu ze strany øidiè nebo spolujezdce 
tak, aby text "OPEN" byl na horní plo¹e sluneèní clony. Omotejte pásku 
pøipojenou k pøíchytce zezadu kolem sluneèní clony (1).

1
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Protáhnìte pásku oèkem v pøíchytce. Dotáhnìte pásku, aby správnì 
zajistila hlasitý telefon na místì. Poté k sobì pevnì namáèknìte obì 
èásti suchého zipu pásky (2).

Pøipojení hlasitého telefonu k pøíchytce
Vyrovnejte hlasitý telefon s pøíchytkou tak, aby otvor v zadní èásti 
hlasitého telefonu smìøoval k pøíchytce. Vlo¾te pøíchytku do otvoru 
a otáèejte hlasitým telefonem ve smìru chodu hodinových ruèièek, 
dokud nedosedne na místo (3). (Chcete-li hlasitý telefon odpojit, 
otáèejte jím proti smìru chodu hodinových ruèièek.)

Odklopte sluneèní clonu ke stropu vozu.

2

3
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■ Vymazání nastavení nebo resetování
Chcete-li vymazat nastavení párování z hlasitého telefonu, podr¾te po 
dobu 10 sekund stisknuté tlaèítko Pøíjem / Konec souèasnì s tlaèítkem 
pro zvý¹ení hlasitosti. Po vymazání nastavení kontrolka støídavì bliká 
èervenì a zelenì.

Pøestane-li hlasitý telefon pracovat, i kdy¾ je nabitý, resetujte jej 
souèasným stisknutím tlaèítka Pøíjem / Konec a vypínaèe. Hlasitý telefon 
se vypne. Chcete-li hlasitý telefon pou¾ívat, pøipojte jej opìt 
k mobilnímu pøístroji. Resetováním se neodstraní informace o nastavení 
párování.
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4. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení
Pøístroj je napájen baterií, kterou je mo¾né opakovanì nabíjet. Baterie mù¾e být 
mnohokrát opìtovnì nabita a vybita (øádovì stovky cyklù), po urèitém èase se 
v¹ak zcela opotøebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním re¾imu 
znatelnì zkrátí, vymìòte baterii. Pou¾ívejte pouze baterie schválené spoleèností 
Nokia a nabíjejte je pouze nabíjeèkami schválenými spoleèností Nokia urèenými 
pro tento pøístroj.

Je-li náhradní baterie pou¾ita poprvé nebo nebyla-li baterie pou¾ívána del¹í 
dobu, bude zøejmì nutné pro zahájení nabíjení pøipojit nabíjeèku, odpojit ji 
a znovu pøipojit.

Nepou¾íváte-li nabíjeèku, odpojte ji od elektrické zásuvky a pøístroje. 
Neponechávejte úplnì nabitou baterii pøipojenou k nabíjeèce, proto¾e nadmìrné 
nabíjení mù¾e zkrátit její ¾ivotnost. Je-li plnì nabitá baterie ponechána bez 
pou¾ití, dojde po èase k jejímu samovolnému vybití.

Pou¾ívejte baterie pouze ke stanovenému úèelu. Nikdy nepou¾ívejte po¹kozenou 
baterii ani nabíjeèku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování mù¾e dojít, pokud kovový pøedmìt, 
napøíklad mince, sponka nebo pero, zpùsobí pøímé spojení kladného (+) 
a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové prou¾ky na baterii.) K tomu 
mù¾e napøíklad dojít, kdy¾ pøená¹íte náhradní baterii v kapse nebo ta¹ce. 
Zkratování pólù mù¾e po¹kodit baterii nebo pøedmìt, který zkrat zpùsobil.

Ponecháním pøístroje na horkém nebo chladném místì, napøíklad v uzavøeném 
voze v létì nebo v zimì, se omezí kapacita a ¾ivotnost baterie. V¾dy se pokuste 
udr¾ovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C a¾ 25 °C (59 °F a¾ 77 °F). Pøístroj 
s horkou nebo chladnou baterií mù¾e doèasnì pøestat pracovat, pøesto¾e je 
baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména pøi teplotách pod bodem 
mrazu.

Nevhazujte baterii do ohnì, proto¾e mù¾e dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu 
baterie mù¾e dojít rovnì¾ pøi jejím po¹kození.

Nerozebírejte nebo nerozøezávejte èlánky nebo baterie. V pøípadì, ¾e dojde 
k vyteèení baterie, zabraòte kapalinì v kontaktu s kù¾í nebo oèima. V pøípadì 
takového úniku omyjte kù¾i nebo oèi vodou nebo vyhledejte lékaøskou pomoc. 
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Péèe a údr¾ba

Tento pøístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto 
je tøeba o nìj peèovat. Následující doporuèení vám pomohou ochránit va¹e 
nároky ze záruk.

• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou 
obsahovat minerály, které zpùsobují korozi elektronických obvodù. Je-li 
pøístroj vlhký, vyjmìte baterii, a ne¾ ji opìt nainstalujete, nechte pøístroj zcela 
vyschnout.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj v pra¹ném a zneèi¹tìném prostøedí. 
Mohlo by dojít k po¹kození jeho pohyblivých souèástí a elektronických 
komponentù.

• Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost 
elektronických zaøízení, po¹kozují baterie a deformují èi po¹kozují plastové 
souèásti.

• Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi zahøívání pøístroje na provozní teplotu 
se uvnitø srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹kodit elektronické obvody.

• Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít jinak, ne¾ je uvedeno v této pøíruèce.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl nebo byl vystaven silným otøesùm, netøeste 
s pøístrojem. Ne¹etrné zacházení mù¾e po¹kodit vnitøní elektronické obvody 
a jemnou mechaniku.

• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èisticí 
prostøedky.

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje, 
mikrofon nebo reproduktor a zabránit správné funkci.

Tato doporuèení pou¾ijte odpovídajícím zpùsobem na pøístroj, baterii, nabíjeèku 
nebo jiné pøíslu¹enství. Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího 
autorizovaného servisu k opravì.
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Likvidace
Symbol pøe¹krtnutého kontejneru na výrobku, literatuøe nebo obalu 
znamená, ¾e na území Evropské unie musí být v¹echny elektrické 
a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukonèení své ¾ivotnosti 

ulo¾eny do oddìleného sbìru. Neodhazujte tyto výrobky do netøídìného 
komunálního odpadu.

Vracení výrobkù do sbìru zabraòuje mo¾nému po¹kození ¾ivotního prostøedí 
a zdraví lidí, ke kterému mù¾e pøi neøízené likvidaci odpadu docházet. Podporuje 
také udr¾itelné a opakované vyu¾ívání pøírodních zdrojù. Informace o sbìrných 
místech zjistíte u prodejce výrobku, místních úøadù, národních organizací 
zodpovìdných výrobcù nebo u místního zástupce spoleènosti Nokia. Dal¹í 
informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích pøíslu¹ných pro 
danou zemi na www.nokia.com.
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Doplòkové bezpeènostní informace

■ Dopravní prostøedky
Signály RF mohou ovlivnit nesprávnì instalované nebo nedùslednì stínìné 
elektronické systémy motorových vozidel, napø. elektronické systémy vstøikování 
paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické 
tempomaty a systémy airbagù. Podrobnìj¹í informace získáte od výrobce 
(èi jeho zastoupení) va¹eho vozu nebo libovolného pøíslu¹enství, které bylo do 
vozu pøidáno.

Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpeèné a mohou zpùsobit zánik 
záruk poskytovaných na pøístroj. Pravidelnì kontrolujte, jestli je ve¹keré 
pøíslu¹enství mobilního pøístroje ve voze správnì instalováno a jestli správnì 
pracuje. Neukládejte ani nepøená¹ejte hoølavé kapaliny, plyny nebo výbu¹né 
materiály ve stejném prostoru, ve kterém je ulo¾en pøístroj, jeho èásti nebo 
pøíslu¹enství. U vozidel vybavených airbagy si uvìdomte, ¾e airbagy se nafukují 
znaènou silou. Neumís»ujte ¾ádné pøedmìty, vèetnì instalovaného nebo 
pøenosného bezdrátového pøíslu¹enství, na kryty airbagù ani do prostoru, 
do kterého se airbagy v pøípadì nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové pøíslu¹enství 
ve vozidle nesprávnì instalováno a dojde k aktivaci airbagù, mù¾e dojít 
k vá¾nému osobnímu poranìní.




