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PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ

My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své je
prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustano
smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì nalez
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_confo

Symbol pøe¹krtnutého kontejneru znamená
Evropské unie musí být produkt po ukonèen
ulo¾en do oddìleného sbìru. Neodhazujte t
netøídìného komunálního odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.

Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu
nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povolen
pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia.
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Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou regi
známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiò
názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami
názvy svých odpovídajících vlastníkù.

Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vy
provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsan
dokumentu bez pøedchozího oznámení.

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.
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Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle ob
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

Poznámka: Èásti headsetu jsou magneti
mohou být pøitahovány kovové materiály
blízkosti headsetu kreditní karty nebo jin
pro uchovávání dat, proto¾e mù¾e dojít k
ulo¾ených informací.

Zaèínáme
Pøipojte zástrèku headsetu (viz èást 1 na zaèátku tét
konektoru headsetu (èást 10). Zasuòte zástrèku Pop-
konektoru Pop-Port kompatibilního telefonu. Headse
k pou¾ití.
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Upozornìní: Pøi pou¾ívání headsetu mù¾
schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepou¾ív
to mù¾e ohrozit va¹i bezpeènost. 

Nastavení hlasitosti sluchátek
Chcete-li nastavit hlasitost, stisknìte tlaèítko hlasito
pøístroje. Chcete-li rychle nastavit hlasitost, pøidr¾te 
stisknuté.

Ovládání hovorù
Chcete-li volat, pou¾ívejte telefon normálním zpùsob
pøipojen pøístroj. V prùbìhu hovoru hovoøte do mikro
pøístroje.

Pokud vá¹ telefon podporuje hlasovou volbu, podr¾te
Volat (èíslo 4) a pokraèujte podle postupu uvedeného
pøíruèce k telefonu.
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Chcete-li pøijmout pøíchozí hovor, stisknìte tlaèítko 
tlaèítka telefonu. Chcete-li odmítnout pøíchozí hovo
tlaèítko Volat.

Chcete-li ukonèit hovor, stisknìte tlaèítko Volat neb
telefonu.

Poslech hudby
Headset mù¾ete pou¾ít pro poslech hudby z kompati

Upozornìní: Poslouchejte hudbu o pøimì
Trvalé pùsobení nadmìrného hluku mù¾e

Chcete-li pøehrát skladbu, vyberte ji v hudebním pøe
a stisknìte tlaèítko Pøehrát/pauza (èást 5). Podrobnìj
v u¾ivatelské pøíruèce k telefonu.

Pro zvolení následující skladby stisknìte tlaèítko Ryc
(èást 7). Pro zvolení pøedchozí skladby stisknìte tlaèít
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zpìt (èást 8). Chcete-li pøi pøehrávání rychle procháze
nìkteré z tìchto tlaèítek stisknuté.

Chcete-li pozastavit nebo restartovat hudební pøehrá
tlaèítko Pøehrát/pauza.

Pro zastavení hudebního pøehrávaèe stisknìte tlaèítk

Poslech rádia
Chcete-li poslouchat FM rádio, spus»te funkci rádia v
Podrobnìj¹í informace získáte v u¾ivatelské pøíruèce

Pro vyhledání døíve ulo¾ené rozhlasové stanice tisknì
tlaèítko Rychlé pøetoèení vpøed nebo Rychlé pøetoèe

Zamknutí a odemknutí kláves
Chcete-li zamknout v¹echny klávesy mimo tlaèítka Vo
zámku (èást 3) na boku pøístroje smìrem k textu Nok
odemknout klávesy, pøesuòte spínaè zámku v opaèné
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Péèe a údr¾ba
Tento pøístroj je produktem moderní technologie a kv
Proto je tøeba o nìj peèovat. Následující doporuèení 
ochránit va¹e nároky ze záruk.

• Ukládejte ve¹kerá pøíslu¹enství mimo dosah mal

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

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

• 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.

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohy
pøístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li headset správnì, odneste jej do nejbli¾¹
servisu k opravì.


