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ÈESKY
PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e 
tento výrobek HF-33W je ve shodì se 
základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými 
ustanoveními Smìrnice 1999/5/ES. Výrobek 
je ve shodì s omezeními definovanými ve 
Smìrnici 2004/104/EC (doplòující Smìrnici 
72/245/EEC), Dodatek I, odstavce 6.5, 6.6, 
6.8 a 6.9. 
Kopii Prohlá¹ení o shodì najdete na adrese 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Symbol pøe¹krtnutého kontejneru 
znamená, ¾e na území Evropské 
unie musí být výrobek po ukonèení 
jeho ¾ivotnosti ulo¾en do 
oddìleného sbìru. Neodhazujte 

tyto výrobky do netøídìného komunálního 
odpadu.
© 2006 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.
Reprodukce, pøenos, distribuce nebo 
ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo 
libovolné jeho èásti v jakékoli formì je 

povoleno pouze po pøedchozím písemném 
svolení spoleèností Nokia.
Nokia a Nokia Connecting People jsou 
registrované ochranné známky spoleènosti 
Nokia Corporation. Ostatní zmiòované 
výrobky a názvy spoleèností mohou být 
ochrannými známkami nebo obchodními 
názvy svých odpovídajících vlastníkù.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. 
Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny 
a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných 
v tomto dokumentu bez pøedchozího 
oznámení.
Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností 
zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo 
pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi 
nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli 
zpùsobem.
Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK 
JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve 
vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu 
tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné 
vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, 
nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk 
prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. 
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Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli 
a bez pøedchozího upozornìní tento 
dokument revidovat nebo ukonèit jeho 
platnost.
Dostupnost urèitých výrobkù se mù¾e li¹it 
podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího 
prodejce spoleènosti Nokia.

Neautorizované zmìny nebo úpravy tohoto 
pøístroje mohou zpùsobit neplatnost 
u¾ivatelských oprávnìní k provozu zaøízení.
Kontrola exportu
Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, 
technologie nebo software, které jsou 
pøedmìtem exportních omezení nebo 
zákonù platných v USA nebo dal¹ích zemích. 
Poru¹ování zákonù je zakázáno.

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 
nechte v¾dy 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.

Úvod
Bezdrátová plug-in HF sada Nokia do 
auta HF-33W umo¾òuje iniciovat 

a pøijímat hovory ve voze bez dr¾ení 
telefonu v ruce. Handsfree sadu 
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mù¾ete pøipojit ke kompatibilnímu 
telefonu, který podporuje bezdrátovou 
technologii Bluetooth.
Pøed pou¾itím HF sady se peèlivì 
seznamte s touto u¾ivatelskou 
pøíruèkou. Pøeètìte si rovnì¾ 
u¾ivatelskou pøíruèku k telefonu, ve 
které najdete dùle¾ité bezpeènostní 
informace a pokyny k údr¾bì. 
Ukládejte HF sadu mimo dosah malých 
dìtí.

Bezdrátová technologie 
Bluetooth
Bezdrátová technologie Bluetooth 
umo¾òuje propojení kompatibilních 

zaøízení bez pou¾ití kabelù. Pøi 
Bluetooth pøipojení musí být HF sada 
od telefonu vzdálena nejvý¹e 
10 metrù. Pøipojení mù¾e být ru¹eno 
rùznými pøeká¾kami, napøíklad dal¹ími 
elektronickými zaøízeními.
HF sada odpovídá specifikaci 
Bluetooth 1.2 a podporuje profil 
Handsfree 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.

Zaèínáme
Pøed pou¾itím HF sady ji musíte 
nainstalovat do vozu a spárovat 
s kompatibilním telefonem.
HF sada obsahuje následující souèásti 
(vyobrazeny jsou na zaèátku této 

pøíruèky): zástrèka do zásuvky pro 
zapalovaè (1), mikrofon (2), kontrolka 
(3), tlaèítko pro zvý¹ení hlasitosti (4), 
tlaèítko pro sní¾ení hlasitosti (5), 
tlaèítko Volat (6) a reproduktor (7).
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Instalace HF sady
Z dùvodu zaji¹tìní správné funkce musí 
být HF sada pøipojena do zásuvky pro 
zapalovaè ve voze a napájení musí být 
zaji¹tìno baterií vozu o napìtí 12 V.
Zasuòte zástrèku HF sady do zásuvky 
pro zapalovaè. Zástrèka je vybavena 
snímatelným víèkem. Pokud se 
zástrèka nevejde do zásuvky, sejmìte 
víèko vysunutím ze zástrèky. Zástrèku 
mù¾ete sklopit do po¾adovaného úhlu 
(a¾ 100 stupòù). Nepokou¹ejte se 
zástrèku silou sklopit více.
Zkontrolujte, ¾e je HF sada 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 handsfree 

není pou¾íváno. Dal¹í informace 
získáte od výrobce vozu.

Zapnutí a vypnutí
Chcete-li HF sadu zapnout, zasuòte ji 
do zásuvky pro zapalovaè. Kontrolka 
se rozsvítí.
Chcete-li HF sadu vypnout, vyjmìte ji 
ze zásuvky pro zapalovaè.

Párování HF sady
1. Zapnìte telefon.
2. Zkontrolujte, ¾e je HF sada správnì 

zasunuta do zásuvky pro zapalovaè.
3. Aktivujte funkci Bluetooth 

v telefonu a nastavte telefon pro 
vyhledávání Bluetooth pøístrojù.

4. V seznamu nalezených pøístrojù 
zvolte HF sadu.

5. Zadáním pøístupového Bluetooth 
kódu 0000 spárujte HF sadu 
s telefonem a propojte oba 
pøístroje. V nìkterých telefonech 
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budete po spárování muset 
propojení provést samostatnì.

Je-li párování úspì¹né, HF sada pípne 
a objeví se v menu telefonu, ve kterém 
mù¾ete ovìøit aktuálnì spárované 
pøístroje Bluetooth. Po pøipojení HF 
sady k telefonu se rozsvítí modrá 
kontrolka.
Telefon mù¾ete nastavit tak, aby se 
automaticky pøipojil k HF sadì, pokud 
je HF sada zapnutá. V telefonech 
Nokia to provedete zmìnou 
v nastavení spárovaných zaøízení 
v menu Bluetooth.

Chcete-li odpojit HF sadu od telefonu, 
vytáhnìte HF sadu ze zásuvky pro 
zapalovaè nebo odpojte HF sadu 
z menu Bluetooth v telefonu.
Chcete-li znovu pøipojit spárovanou 
HF sadu k telefonu, pøipojte HF sadu 
do zásuvky pro zapalovaè.
Chcete-li spárovat HF sadu s novým 
telefonem a pøipojit ji k nìmu, odpojte 
nejdøíve HF sadu z menu Bluetooth 
aktuálnì pøipojeného telefonu a poté 
ji spárujte a pøipojte k novému 
telefonu.

Ovládání hovorù
Hlasitost v prùbìhu hovoru nastavíte 
pomocí tlaèítek nastavení hlasitosti 
na HF sadì.
Chcete-li volat, pou¾ívejte telefon 
normálním zpùsobem, i kdy¾ je k nìmu 
pøipojena HF sada. Hovoøte na 

mikrofon HF sady. 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.
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Pokud vá¹ telefon s pøipojenou HF 
sadou podporuje opakovanou volbu 
posledního volaného èísla, stisknìte 
v dobì, kdy nevoláte, dvakrát tlaèítko 
Volat.
Pokud vá¹ telefon s pøipojenou HF 
sadou podporuje hlasové vytáèení, 
podr¾te v dobì, kdy nevoláte, 
stisknuté tlaèítko Volat a pokraèujte 
podle pokynù uvedených v u¾ivatelské 
pøíruèce k telefonu.

Pøi pøíchozím hovoru je sly¹et 
vyzvánìcí tón z reproduktoru HF sady 
a bliká zelená kontrolka. Chcete-li 
pøijmout hovor, stisknìte tlaèítko 
Volat nebo pou¾ijte tlaèítka telefonu. 
Pro odmítnutí hovoru stisknìte 
dvakrát tlaèítko Volat. Chcete-li 
pøepnout aktivní hovor mezi HF sadou 
a telefonem, podr¾te stisknuté tlaèítko 
Volat.
Chcete-li ukonèit hovor, stisknìte 
tlaèítko Volat nebo pou¾ijte tlaèítka 
telefonu.

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.

• Ukládejte ve¹kerá pøíslu¹enství mimo 
dosah malých dìtí.

• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, 
vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou 
obsahovat minerály, které zpùsobují 
korozi elektronických obvodù. Je-li 
pøístroj vlhký, nechejte ho zcela 
vyschnout.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte 
pøístroj v pra¹ném a zneèi¹tìném 
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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.

• 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.

Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej 
do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu 
k opravì.

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 
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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.


