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VYHLÁSENIE O SÚLADE
My, spoloènos» NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovedno» vyhlasujeme, ¾e výrobok HS-6 vyhovuje 
ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.
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Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. V¹etky práva vyhradené.

Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokume
akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port sú ochrannými znaèkami spoloènosti Nokia Corporat
Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými znám
alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov.

Spoloènos» Nokia uplatòuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoloènos» Nokia si vyhradzuje právo
zdokonaåova», ktorýkoåvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho 
upozornenia.

Spoloènos» Nokia nie je za ¾iadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akok
spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame ¹kody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je". Neposkytujú sa ¾iadne záruky akéhokoåvek druh
výslovné alebo implikované, súvisiace so správnos»ou, spoåahlivos»ou alebo obsahom tohto dokum
vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateånosti a vhodnosti na urèitý úèel, okr
záruk, ktoré stanovuje príslu¹ný právny predpis. Spoloènos» Nokia si vyhradzuje právo kedykoåvek
dokument upravi» alebo ho stiahnu» z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento prístroj mô¾e obsahova» komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vz»ahujú zákony a
predpisy o vývoze zo Spojených ¹tátov a iných krajín. Prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.



Dostupnos» produktov sa mô¾e v závislosti od regiónu lí¹i». Prosím, informujte sa u najbli¾¹ieho predajcu 
spoloènosti Nokia.
9232427 / 1. vydanie
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Headset s displejom Nokia HS-6 umo¾òuje riadi» be¾né telefónne hovory, po
FM rádio a hudobné skladby, zobrazi» aktuálny èas a upozornenia na prijaté
textové správy (SMS) a multimediálne správy (MMS). Niektoré funkcie head
závisia od siete.

Headset sa pripája ku kompatibilným telefónom Nokia pomocou konektora 
Pop-PortTM. V prípade nejasností ohåadom kompatibility telefónu sa obrá»te
miestneho predajcu alebo na oddelenie podpory zákazníkov spoloènosti No

Skôr ako zaènete headset pou¾íva», pozorne si preèítajte tento návod na po
Nepou¾ívajte tento návod na pou¾itie namiesto návodu na pou¾itie k svojm
telefónu.
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2. Súèasti headsetu

i 
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Headset s displejom Nokia pozostáva z nasledujúcich súèastí:

• Slúchadlo (1)

• Spona dozadu na krk (2)

• Tlaèidlo Ukonèi»/zastavi» urèené na ukonèenie a odmietnutie hovorov a 
zastavenie prehrávania hudby na hudobnom prehrávaèi MP3 (3).

• Tlaèidlo Prehra» urèené na prehrávanie hudby na hudobnom prehrávaèi 
MP3 (4).

• Tlaèidlo Rýchle pretáèanie dozadu urèené na posúvanie medzi hudobným
skladbami alebo ulo¾enými rádiovými kanálmi alebo na håadanie nových
rádiových kanálov (5).
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• Tlaèidlo Rýchle pretáèanie dopredu urèené na posúvanie medzi hudobnými 
skladbami alebo ulo¾enými rádiovými kanálmi alebo na håadanie nových 

ID 

 

¹enie 

o 

(12).
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rádiových kanálov (6).

• Konektor Pop-PortTM urèený na pripojenie headsetu k telefónu (7). 

• Displej urèený na zobrazovanie rádiových kanálov, hudobných skladieb, 
alebo èísel volajúceho a ikon (8).

• Tlaèidlo Hovor urèené na opakované vytáèanie, prijímanie hovorov alebo
prepínanie medzi hovormi a zobrazovanie èasu (9).

• Tlaèidlo Zvý¹enie hlasitosti a tlaèidlo Zní¾enie hlasitosti sú urèené na zvý
alebo zní¾enie hlasitosti (10).

• Tlaèidlo Hudba urèené na zapnutie a vypnutie FM rádia alebo hudobnéh
prehrávaèa MP3 alebo na prepínanie medzi nimi (11).

• Prepínaè Blokovanie klávesnice urèený na blokovanie tlaèidiel headsetu 

• Spona urèená na uchytenie headsetu pri nosení (13).
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3. Základné funkcie a funkcie ovládania 
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hovoru

■ Blokovacie tlaèidlá
Ak chcete zablokova» alebo odblokova» tlaèidlá headsetu, posuòte prepínaè
blokovania klávesnice.

Keï sú tlaèidlá zablokované, akékoåvek stlaèenie tlaèidla sa ignoruje a na d
sa zobrazí ikona . Ak chcete prija» alebo odmietnu» prichádzajúce hovor
zablokovanými tlaèidlami, stlaète tlaèidlo Hovor alebo tlaèidlo Ukonèi»/zast

■ Úprava hlasitosti v slúchadle
Ak chcete upravi» hlasitos» v slúchadle, stlaète tlaèidlo Zvý¹enie hlasitosti a
Zní¾enie hlasitosti. Ak stlaèíte a podr¾íte ktorékoåvek z týchto tlaèidiel, hlasi
bude zvy¹ova» alebo zni¾ova», a¾ kým tlaèidlo neuvoåníte.

Aktuálna úroveò hlasitosti sa zobrazí na displeji.

■ Prezeranie prijatých správ
Po prijatí správ SMS alebo MMS sa pri tlaèidle Hovor zobrazí nasledujúca ik

Ikona  signalizuje, ¾e máte minimálne jednu nepreèítanú správu SMS, k
mô¾ete na telefóne preèíta».
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Ikona  signalizuje, ¾e máte minimálne jednu nepreèítanú správu MMS, ktorú 
si mô¾ete v telefóne preèíta».
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■ Èas zobrazenia
Ak práve nepoèúvate rádio alebo hudbu, alebo práve netelefonujete, krátkym
stlaèením tlaèidla Hovor sa na 5 sekúnd zobrazí aktuálny èas.

■ Uskutoèòovanie hovorov
Keï je zariadenie headset s displejom Nokia pripojené k telefónu, mô¾ete 
uskutoèòova» hovory be¾ným spôsobom. 

■ Opakované vytáèanie
Ak chcete opakovane vytoèi» posledné volané èíslo, dvakrát stlaète tlaèidlo 

■ Prijatie a ukonèenie hovorov
Pri prijatí hovoru znie zvolený tón zvonenia a na displeji sa zobrazí ID volajú
ikona . Ak je ID volajúceho neznáme, na displeji bliká èíslo volajúceho, 
poznámka alebo na displeji nebliká niè. Ak poèúvate FM rádio alebo hudbu, 
prijatí hovoru headset rádio alebo hudobný prehrávaè automaticky vypne a 
ich zapne, keï hovor ukonèíte.

Ak chcete prija» hovor, stlaète tlaèidlo Hovor.

Ak chcete ukonèi» aktívne hovory, stlaète tlaèidlo Ukonèi»/zastavi».
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V¾dy mô¾ete prijíma» alebo ukonèi» hovory na svojom telefóne.
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■ Riadenie viacerých hovorov
Ak e¹te pred ukonèením aktuálneho hovoru prijmete nový hovor, na displeji
ID nového volajúceho. Jedným stlaèením tlaèidla Hovor podr¾íte aktuálny h
prijmete nový hovor. Ak chcete prepína» medzi dvoma hovormi, opakovane s
tlaèidlo Hovor.

■ Odmietnutie hovorov
Ak prichádzajúci hovor nechcete prija», stlaète tlaèidlo Ukonèi»/zastavi». Ho
mô¾ete odmietnu» aj prostredníctvom svojho telefónu.

■ Hlasová voåba
V závislosti od modelu telefónu mô¾ete uskutoèni» hovor prostredníctvom 
headsetu vyu¾itím hlasovej voåby. Ak neprebieha ¾iadny hovor, stlaète a pod
tlaèidlo Hovor, a¾ kým sa na displeji nezobrazí ikona . Vyslovte hlasovú z
Telefón vytoèí príslu¹né telefónne èíslo.
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4. Funkcie rádia a hudobného prehrávaèa
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■ Zapnutie a vypnutie rádia alebo hudobného prehrá
Ak chcete zapnú» FM rádio alebo hudobný prehrávaè MP3, stlaète tlaèidlo H
Ak máte v telefóne FM rádio aj hudobný prehrávaè MP3, zaène hra» FM rádi
chcete prepnú» z rádia na hudobný prehrávaè, krátko stlaète tlaèidlo Hudba

Ak chcete vypnú» FM rádio alebo hudobný prehrávaè MP3, stlaète a podr¾te
tlaèidlo Hudba.

FM rádio a hudobný prehrávaè MP3 mô¾ete zapnú» a vypnú» aj prostredníct
svojho telefónu.

■ Funkcie FM rádia
Pred pou¾itím FM rádia ho musíte zapnú» tlaèidlom Hudba alebo prostrední
svojho telefónu. Ak nemáte v telefóne prednastavené ¾iadne rádiové kanály
displeji sa zobrazí práve pou¾ívaná rádiová frekvencia a ikona .

Ak máte v telefóne prednastavené rádiové kanály, na displeji sa zobrazí náz
aktuálneho kanála a ikona .

• Ak chcete prejs» na ïal¹í rádiový kanál alebo chcete prejs» na predchádz
ulo¾ený kanál, stlaète tlaèidlo Rýchle pretáèanie dopredu alebo tlaèidlo R
pretáèanie dozadu.

Ak máte v telefóne prednastavený iba jeden kanál, hra» bude stále tento
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• Ak chcete automaticky vyhåada» nové kanály, stlaète a podr¾te tlaèidlo Rýchle 
pretáèanie dopredu alebo tlaèidlo Rýchle pretáèanie dozadu.
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Nájdený kanál sa zobrazí na displeji. Prostredníctvom svojho telefónu m
kanál ulo¾i».

■ Funkcie hudobného prehrávaèa MP3
Pred pou¾itím hudobného prehrávaèa MP3 ho musíte zapnú» tlaèidlom Hud
alebo prostredníctvom svojho telefónu. Ak nemáte v telefóne ulo¾ené ¾iadn
hudobné skladby, na displeji sa zobrazí ikona  a hudobný prehrávaè 
sa vypne.

Ak máte v telefóne ulo¾enú aspoò jednu hudobnú skladbu, na displeji sa zob
názov prehrávanej hudobnej skladby MP3 a ikona .

• Ak chcete ukonèi» prehrávanie, stlaète tlaèidlo Ukonèi»/zastavi». Ak ho c
opä» zapnú», stlaète tlaèidlo Prehra». 

• Ak chcete prejs» na ïal¹iu hudobnú skladbu alebo chcete prejs» 
na predchádzajúcu ulo¾enú hudobnú skladbu, stlaète tlaèidlo Rýchle 
pretáèanie dopredu alebo tlaèidlo Rýchle pretáèanie dozadu.

Ak máte v telefóne ulo¾enú iba jednu hudobnú skladbu, prejdete na zaèi
skladby.

• Ak sa chcete v skladbe posúva» dopredu alebo dozadu, stlaète a podr¾te 
tlaèidlo Rýchle pretáèanie dopredu alebo tlaèidlo Rýchle pretáèanie doza
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Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s 
zaobchádzali opatrne. Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» podmienky zár

• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny a kondenzáty
obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. 

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj v pra¹nom a ¹pinavom prostredí. Mô¾e dôj
po¹kodeniu jeho pohyblivých súèastí a elektroniky.

• Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty mô¾e dôjs» 
skráteniu ¾ivotnosti elektronických zariadení a deformácii èi roztaveniu niektorýc
plastov.

• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keï sa prístroj zohreje na svoju nor
teplotu, mô¾e sa v jeho vnútri vytvori» vlhkos» a po¹kodi» dosky s elektronickými 
obvodmi.

• Nepokú¹ajte sa prístroj otvori» inak, ne¾ je uvedené v tomto návode.

• Nenechávajte prístroj pada» na zem, neudierajte a netraste s ním. Hrubým 
zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.

• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte agresívne chemikálie, èistièe obsahujúce rozpú
ani silné saponáty.

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti prístroja a znemo¾ni» jeho s
fungovanie.

• Pou¾ívajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény,
alebo doplnky mô¾u prístroj po¹kodi» a mô¾u by» v rozpore s predpismi upravujúc
prevádzku rádiofrekvenèných zariadení.
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Ak zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbli¾¹iemu autorizovanému servisnému 
stredisku.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


