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PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-6 
shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC.
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Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èás
jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou registrované ochranné známky spoleènosti Noki
Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami 
obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù.

Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v
výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení.

Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani z
zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k p
spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruk
vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleèno
si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit
platnost.

Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou pøedmìtem expo
omezení nebo zákonù platných v USA nebo dal¹ích zemích. Poru¹ování zákonù je zakázáno.



Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti 
Nokia.
9232427 / 1. vydání
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1. Úvod
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Headset s displejem Nokia HS-6 umo¾òuje základní ovládání hovorù, poslec
rádia a hudebních skladeb i zobrazení aktuálního èasu a upozornìní na pøija
textové zprávy (SMS) a multimediální zprávy (MMS). Nìkteré funkce headse
závisejí na síti.

Headset lze pøipojit ke kompatibilním telefonùm Nokia s konektorem 
Pop-PortTM. Informace o kompatibilitì va¹eho telefonu Nokia vám sdìlí prod
nebo technická podpora spoleènosti Nokia.

Pøed pou¾itím headsetu se peèlivì seznamte s touto u¾ivatelskou pøíruèkou.
Nepou¾ívejte tuto u¾ivatelskou pøíruèku místo u¾ivatelské pøíruèky k telefon
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2. Èásti headsetu
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Headset s displejem Nokia se skládá z tìchto èástí: 

• Sluchátka (1)

• Spona no¹ená za krkem (2)

• Tlaèítko ukonèení/zastavení slou¾ící k ukonèování a odmítání hovorù 
a zastavení pøehrávání hudby pøehrávaèem MP3 (3).

• Tlaèítko pøehrávání k pøehrávání hudby pøehrávaèem MP3 (4).

• Tlaèítko rychlého posuvu zpìt pro pohyb mezi hudebními skladbami neb
ulo¾enými rozhlasovými stanicemi a pro hledání nových rozhlasových 
stanic (5).
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• Tlaèítko rychlého posuvu vpøed pro pohyb mezi hudebními skladbami nebo 
ulo¾enými rozhlasovými stanicemi a pro hledání nových rozhlasových 

e 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

stanic (6).

• Konektor Pop-PortTM pro pøipojení headsetu k telefonu (7). 

• Displej pro zobrazení rozhlasových stanic, hudebních skladeb, identifikac
volajícího, èísel a ikon (8).

• Tlaèítko hovoru pro opakovanou volbu, pøíjem nebo pøepnutí hovoru 
a zobrazení èasu (9).

• Tlaèítka zesílení a zeslabení pro úpravu hlasitosti (10).

• Tlaèítko hudby k aktivování a deaktivování FM rádia nebo hudebního 
pøehrávaèe MP3 a k pøepínání mezi nimi (11).

• Zámek tlaèítek headsetu (12).

• Spona pro uchycení headsetu pøi pøená¹ení (13).
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3. Základní funkce a funkce volání
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■ Zamykání tlaèítek
Tlaèítka headsetu mù¾ete posunutím zámku zamknout a odemknout.

V zamknutém stavu jsou ve¹kerá stisknutí tlaèítek ignorována a na displeji j
zobrazena ikona . Pøíchozí hovory mù¾ete tlaèítkem hovoru a tlaèítkem
zastavení/ukonèení pøijímat nebo odmítat i pøi aktivním zámku tlaèítek.

■ Nastavení hlasitosti sluchátek
Tlaèítky zesílení a zeslabení mù¾ete upravovat hlasitost sluchátek. Kdy¾ nìk
tìchto tlaèítek stisknete a podr¾íte stisknuté, bude se hlasitost mìnit a¾ do 
uvolnìní tlaèítka.

Na displeji je zobrazena aktuální úroveò hlasitosti.

■ Prohlí¾ení pøijatých zpráv
Pøi pøijetí zprávy SMS nebo MMS se na displeji u tlaèítka hovoru objeví tyto

Ikona  upozoròuje na pøijetí alespoò jedné nepøeètené zprávy SMS, kter
mù¾ete zobrazit na telefonu.

Ikona  upozoròuje na pøijetí alespoò jedné nepøeètené zprávy MMS, kte
mù¾ete zobrazit na telefonu.



9

■ Zobrazení èasu
Krátkým stisknutím tlaèítka hovoru zobrazíte na displeji na 5 sekund aktuální èas. 
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Tato funkce není k dispozici, kdy¾ posloucháte rozhlas nebo hudbu èi telefon

■ Volání
Je-li headset s displejem Nokia pøipojen k telefonu, mù¾ete volat z telefonu
obvykle. 

■ Opakování volby
Dvojím stisknutím tlaèítka hovoru opakujte volbu posledního volaného èísla

■ Pøíjem a ukonèení hovoru
Pøi pøíchozím hovoru zazní vyzvánìcí tón vybraný v telefonu a na displeji bli
identifikace volajícího a ikona . Pokud volajícího nelze identifikovat, blik
displeji èíslo volajícího nebo poznámka, nebo není zobrazen ¾ádný údaj. Pok
posloucháte FM rádio nebo hudbu, headset je pøi pøijmutí hovoru automatic
zastaví a po ukonèení hovoru opìt spustí.

Hovory mù¾ete pøijímat tlaèítkem hovoru.

Aktivní hovory mù¾ete ukonèovat tlaèítkem ukonèení/zastavení.

Hovory mù¾ete stále pøijímat a ukonèovat pomocí telefonu.



10

■ Obsluha více hovorù
Pokud v prùbìhu aktuálního hovoru pøichází dal¹í hovor, bliká na displeji 
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identifikace nového volajícího. Jedním stisknutím tlaèítka hovoru aktuální h
pøidr¾íte a pøijmete nový hovor. Dal¹ím stisknutím tlaèítka hovoru mù¾ete m
hovory pøepínat.

■ Odmítnutí hovoru
Pokud hovor nechcete pøijmout, stisknìte tlaèítko ukonèení/zastavení. Hovo
mù¾ete odmítat i z telefonu.

■ Hlasová volba
U nìkterých modelù telefonù mù¾ete hovor zahájit z headsetu hlasovou vol
Kdy¾ neprobíhá hovor, stisknìte a podr¾te tlaèítko hovoru, a¾ se na displeji o
ikona . Vyslovte hlasový záznam. Telefon zvolí pøíslu¹né telefonní èíslo.



11

4. Funkce rádia a hudby
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■ Zapínání a vypínání rádia nebo hudebního pøehráva
Stisknutím tlaèítka hudby aktivujete FM rádio nebo hudební pøehrávaè MP3
Pokud je v telefonu FM rádio i hudební pøehrávaè MP3, zaène hrát FM rádio
Krátkým stisknutím tlaèítka hudby mù¾ete pøepínat mezi rádiem a hudbou.

Stisknutím a podr¾ením tlaèítka hudby FM rádio nebo hudební pøehrávaè M
deaktivujete.

FM rádio a hudební pøehrávaè MP3 mù¾ete aktivovat a deaktivovat také 
z telefonu.

■ Funkce FM rádia
Ne¾ zaènete FM rádio pou¾ívat, musíte ho aktivovat tlaèítkem hudby na tele
Pokud v telefonu nejsou pøednastaveny rozhlasové stanice, objeví se na disp
frekvence pou¾ívané stanice a ikona .

Pokud v telefonu jsou pøednastaveny rozhlasové stanice, objeví se na disple
název aktuální stanice a ikona .

• K pøepnutí na dal¹í nebo pøedchozí pøednastavenou rozhlasovou stanici 
tlaèítka rychlého posuvu vpøed a vzad.

Pokud je v telefonu pøednastavena pouze jedna stanice, bude dále hrát s
stanice.
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• Chcete-li automaticky vyhledat nové stanice, podr¾te stisknuté tlaèítko 
rychlého posuvu vpøed nebo vzad.
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Nalezená stanice bude zobrazena na displeji. Stanici mù¾ete ulo¾it 
do telefonu.

■ Funkce hudebního pøehrávaèe MP3
Ne¾ zaènete hudební pøehrávaè MP3 pou¾ívat, musíte ho aktivovat tlaèítkem
hudby na telefonu. Pokud v telefonu nemáte ulo¾eny ¾ádné skladby, objeví s
displeji ikona  a hudební pøehrávaè MP3 se vypne.

Pokud je v telefonu alespoò jedna skladba, objeví se na displeji aktuální skla
MP3 a ikona .

• Pøehrávání hudby mù¾ete ukonèit tlaèítkem ukonèení/zastavení. Znovu h
zahájíte tlaèítkem pøehrávání. 

• K pøepnutí na dal¹í nebo pøedchozí skladbu slou¾í tlaèítka rychlého posu
vpøed a vzad.

Pokud je v telefonu ulo¾ena pouze jedna skladba, vrátíte se na její zaèáte

• Chcete-li pøejít na jiné místo aktuální skladby, podr¾te stisknuté tlaèítko
rychlého posuvu vpøed nebo vzad.
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Péèe a údr¾ba
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Tento pøístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o n
peèovat. Následující doporuèení vám pomohou ochránit va¹e nároky ze záruk.

• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou obsah
minerály, které zpùsobují korozi elektronických obvodù. 

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

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

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

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

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

• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èisticí prostøe

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

• Pou¾ívejte pouze dodanou nebo schválenou výmìnnou anténu. Neschválené anté
modifikace nebo pøípojky mohou po¹kodit pøístroj a mohou poru¹ovat pøedpisy týk
rádiových zaøízení.

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


