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Stereofonní headset Nokia HS-16
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© 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.

Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu
nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povolen
pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované o
spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované vý
spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo 
svých odpovídajících vlastníkù.

Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vy
provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsan
dokumentu bez pøedchozího oznámení.
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Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovì
ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, nás
¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". K
po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani
dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpok
vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk pro
pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo k
pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat n
platnost.

Dostupnost urèitých výrobkù se mù¾e li¹it podle obla
nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia.

Kontrola exportu
Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, technologie
které jsou pøedmìtem exportních omezení nebo záko
nebo dal¹ích zemích. Poru¹ování zákonù je zakázáno
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hajovat a pøijímat 
.

ìtí.

být pøitahovány 
kreditní karty nebo 
 dojít k vymazání 

e být ovlivnìna va¹e 
ejte headset, pokud 

eadsetu 
Úvod
Se stereofonním headsetem Nokia HS-16 mù¾ete za
volání a poslouchat hudbu z kompatibilního pøístroje

Ukládejte ve¹kerá pøíslu¹enství mimo dosah malých d

Èásti headsetu jsou magnetické. K headsetu mohou 
kovové materiály. Do blízkosti headsetu neukládejte 
jiná magnetická záznamová média, proto¾e by mohlo
informací ulo¾ených na tìchto médiích.

Upozornìní: Pøi pou¾ívání headsetu mù¾
schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepou¾ív
to mù¾e ohrozit va¹i bezpeènost.

Zaèínáme
Odklopte headset a podle typu zdíøky pro konektor h
v pøipojovaném pøístroji zvolte správný kabel.
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ijte kabel oznaèený 
nìj¹í informace 
ktor kabelu pøipojte 
stránce) a oznaèený 

apøíklad PC nebo 
o konektorem 
nektor kabelu do 
ou¾íváte-li tento 

nastavovat hlasitost 

m ve smìru 
rem proti smìru 

s za hlavu a nasaïte 
í pøipraven k pou¾ití.
Nokia nebo standardní 3,5 mm audio konektor, pou¾
"Nokia AV 2.5 mm" nebo "Nokia AV 3.5 mm". Podrob
najdete v u¾ivatelské pøíruèce k pøístroji. Jeden kone
do zdíøky v headsetu (6) (èást 1 zobrazená na titulní 
konektor do zdíøky AV v mobilním pøístroji (8).

Pro pøipojení headsetu ke kompatibilnímu pøístroji (n
hudebnímu pøehrávaèi) se standardním 3,5 mm audi
pou¾ijte kabel oznaèený "3,5 mm". Zasuòte jeden ko
zdíøky v headsetu a oznaèený konektor do pøístroje. P
kabel, nemù¾ete iniciovat nebo pøijímat volání nebo 
pomocí headsetu.

Pro zaji¹tìní konektoru v headsetu otoète konektore
hodinových ruèièek (7). (Pro uvolnìní otoète konekto
hodinových ruèièek.)

Pøi nasazování headsetu na hlavu sklopte spojovací pá
sluchátka headsetu pohodlnì na své u¹i. Headset je nyn
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 zpùsobem. 
u.

Pøíjem/Konec (3). 
t tlaèítko Pøíjem/
ec.

ní hlasitosti nahoru 

alitního zpracování. 
vám pomohou 

¹echny typy kapalin 
ozi elektronických 
schnout.
Ovládání hovorù
Chcete-li volat, pou¾ívejte mobilní telefon normálním
V prùbìhu hovoru hovoøte do mikrofonu (2) headset

Chcete-li pøijmout pøíchozí hovor, stisknìte tlaèítko 
Chcete-li odmítnout pøíchozí hovor, stisknìte dvakrá
Konec. Hovor ukonèíte stisknutím tlaèítka Pøíjem/Kon

Chcete-li nastavit hlasitost, stisknìte tlaèítko nastave
(4) nebo dolù (5).

Péèe a údr¾ba
Tento pøístroj je produktem moderní technologie a kv
Proto je tøeba o nìj peèovat. Následující doporuèení 
ochránit va¹e nároky ze záruk.

• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v
mohou obsahovat minerály, které zpùsobují kor
obvodù. Je-li pøístroj vlhký, nechejte ho zcela vy
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ném a zneèi¹tìném 
blivých souèástí 

 zkracují ¾ivotnost 
rmují èi po¹kozují 

øístroje na provozní 
dit elektronické 

 silným otøesùm, 
 po¹kodit vnitøní 

pou¹tìdla ani silné 
• Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj v pra¹
prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození jeho pohy
a elektronických komponentù.

• Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teploty
elektronických zaøízení, po¹kozují baterie a defo
plastové souèásti.

• Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi zahøívání p
teplotu se uvnitø srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹ko
obvody.

• Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít.

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

• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, roz
èisticí prostøedky.
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u, v literatuøe nebo 
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dních organizací 
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• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohy
pøístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej do nejbli¾¹í
servisu k opravì.

Likvidace
Symbol pøe¹krtnutého kontejneru na výrobk
na obalu pøipomíná, ¾e na území Evropské un
elektrické a elektronické výrobky, baterie a 
ukonèení ¾ivotnosti ulo¾eny do oddìleného
tyto výrobky do netøídìného komunálního o

Vracejte výrobky do sbìru, aby se pøede¹lo mo¾nému
nebo po¹kození lidského zdraví vlivem nekontrolovan
a podporujte recyklaci materiálù. Informace o tøídìn
k dispozici u prodejce výrobku, místních orgánù, náro
sdru¾ující výrobce nebo u místního zástupce spoleèn
informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v in
pøíslu¹ných pro danou zemi na www.nokia.com.


