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Pro va¹i bezpeènost

BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV¹ÍM
Nezapomeòte, ¾e bezpeèné øízení motorového vozidla v dopravním 
provozu vy¾aduje od v¹ech motoristù naprosté soustøedìní. Externí 
sluchátko pou¾ívejte pouze v pøípadì, ¾e je dopravní provoz bezpeèný 
a místní zákony nebo naøízení toto pou¾ití neomezují. 

Dodr¾ujte bezpeènostní pokyny a informace o péèi a údr¾bì uvedené 
v u¾ivatelské pøíruèce k telefonní sadì do auta Nokia 610 nebo Nokia 616.

1. Dùle¾ité informace

Externí sluchátko do auta Nokia HSU-4 nahrazuje vstupní zaøízení 
CUW-3 dodávané s telefonní sadou do auta Nokia 610 nebo Nokia 616.

Tato u¾ivatelská a instalaèní pøíruèka doplòuje u¾ivatelskou pøíruèku 
dodanou spolu s telefonní sadou do auta.

2. Instalace externího sluchátka

Sluchátko je dodáno s dr¾ákem, který by mìl být namontován na vhodné 
a pro u¾ivatele snadno dosa¾itelné místo.

Nezapomeòte, ¾e ve¹keré pøíslu¹enství musí být namontováno tak, aby 
neovlivòovalo provoz vozu. Zkontrolujte, zda není blokována ani jinak 
ovlivnìna aktivace airbagù.

Pøi vypnutém zapalování vyjmìte kabel propojující vstupní zaøízení 
CUW-3 s jednotkou rádia a vlo¾te kabel od headsetu do odpovídající 
zdíøky v jednotce rádia (viz obrázek na titulní stranì). 

Nejlep¹í místo pro instalaci externího sluchátka je svisle na konzolu 
mezi sedadlem øidièe a pøedního spolujezdce.

Informace o dal¹ích mo¾nostech vhodné instalace externího sluchátka 
ve voze získáte od servisního technika.
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3. Funkce externího sluchátka

Externí sluchátko obsahuje ètyøi funkèní klávesy, koleèko Navi TM, 
alfanumerickou klávesnici, mikrofon a sluchátko. Proto¾e jsou funkèní 
klávesy a koleèko Navi v horní èásti sluchátka stejné, jako souèásti 
vstupního zaøízení CUW-3 dodaného s telefonní sadou do auta Nokia 
610 nebo Nokia 616, informujte se v u¾ivatelské pøíruèce telefonní sady 
do auta o jejich pou¾ití. 

■ Alfanumerická klávesnice
Tyto klávesy pou¾ijte pro zadávání èísel 0 - 9 a dal¹ích znakù. Ke ka¾dé 
klávese je pøiøazeno nìkolik znakù. Pro zadání znaku tisknìte opakovanì 
klávesu, dokud se nezobrazí po¾adovaný znak.

Zadávání èísel a znakù:
• Chcete-li zadat èíslo, podr¾te pøibli¾nì po dobu jedné sekundy 

stisknuté tlaèítko èíslice.

• Pro vyvolání znakù tisknìte opakovanì .

• Pro vlo¾ení mezery stisknìte .

• Pro pøepínání mezi psaním velkých a malých písmen stisknìte 
tlaèítko .

• Tlaèítko  pou¾ijte pro pohyb kurzorem v upravovaném textu.

Chcete-li napøíklad vlo¾it písmeno "C", stisknìte tøikrát klávesu . 
Zobrazí-li se napravo od zadaného písmene kurzor, mù¾ete zadat dal¹í 
znak. Tyto kroky opakujte, dokud zadaný text neodpovídá va¹im 
po¾adavkùm.

Vý¹e uvedený postup je pou¾itelný pouze pro zadávání textu.

Pøestanete-li pou¾ívat sluchátko, ovìøte, zda je správnì 
zaji¹tìno v dr¾áku. Uvolnìné sluchátko mù¾e v pøípadì 
prudkého zabrzdìní nebo nehody zpùsobit poranìní osob.
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■ Volání s pomocí klávesnice
Volat mù¾ete rovnì¾ zadáním telefonního èísla:
• V pohotovostním re¾imu zadejte po¾adované tel. èíslo tisknutím 

tlaèítek èíslic  a¾ .

• V pøípadì chybného zadání vyma¾te nesprávné èíslo stisknutím .

• Chcete-li vytoèit tel. èíslo zobrazené na displeji, stisknìte .

■ Hledání jmen a tel. èísel
V pohotovostním re¾imu máte rychlý pøístup k seznamu jmen a tel. èísel:
• Koleèkem  vyberte první písmeno po¾adovaného jména a 

zvolte jej stisknutím .

Nyní mù¾ete zobrazit v¹echna jména ulo¾ená v seznamu kontaktù, 
která zaèínají zvoleným písmenem. Jména jsou seøazena podle 
abecedy.

• Koleèkem  vyhledejte v seznamu po¾adované jméno.

• Chcete-li této osobì zavolat, stisknìte .

• Hovor ukonèíte stisknutím tlaèítka .

■ Pøidání jména a telefonního èísla
Jména i tel. èísla jsou ukládána do telefonního seznamu. 
V pohotovostním re¾imu mù¾ete do telefonního seznamu pøidat jméno a 
tel. èíslo:
• Zvolte menu Kontakty a stisknutím  otevøete seznam kontaktù.

• Koleèkem  vyberte polo¾ku Pøidat kontakt a zvolte ji stisknutím 
.

• Pomocí alfanumerické klávesnice napi¹te jméno a stisknutím  
jej ulo¾te.

• Zadejte odpovídající telefonní èíslo a ulo¾te jej stisknutím .

• Chcete-li vymazat nesprávnì zadaný znak, stisknìte .
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■ Upravení jmen a tel. èísel
V pohotovostním re¾imu mù¾ete upravit jména a tel. èísla v seznamu 
Kontakty:
• Zvolte menu Kontakty a stisknutím  otevøete seznam kontaktù.

• Koleèkem  vyberte polo¾ku Upravit kont. a zvolte ji stisknutím 
.

• Koleèkem  vyhledejte první písmeno po¾adovaného jména a 
stisknutím  otevøete seznam záznamù zaèínajících tímto 
písmenem.

• Koleèkem  vyhledejte po¾adované jméno v kontaktech a zvolte 
jej stisknutím .

• Koleèkem  vyhledejte písmeno nebo èíslo, které chcete zmìnit, 
a proveïte po¾adované zmìny. 

• Pro ulo¾ení provedených zmìn stisknìte .

■ Ukládání více tel. èísel a textových polo¾ek se 
jménem

K záznamu v seznamu kontaktù mù¾ete pøidat celkem ètyøi dal¹í 
telefonní èísla. První tel. èíslo ulo¾ené se jménem je automaticky 
nastaveno jako výchozí èíslo a je indikováno ikonou  (Standardní). 
Pro dal¹í typy èísel mohou být pøidány symboly, napøíklad  (Mobil), 

 (Domù),  (Kanceláø) a  (Fax).

Poèínaje v pohotovostním re¾imu:
• Zvolte menu Kontakty a stisknutím  otevøete seznam kontaktù.

• Koleèkem  vyberte polo¾ku Pøidat èíslo a zvolte ji stisknutím 
.

• Koleèkem  vyhledejte po¾adované jméno a zvolte jej stisknutím 
.

• Koleèkem  vyhledejte symbol, který chcete upravovanému èíslu 
pøiøadit, a potvrïte jej stisknutím .

• Zadejte telefonní èíslo a ulo¾te jej stisknutím . 
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■ Zrychlená volba
Zrychlená volba je pohodlná funkce, která umo¾òuje rychle a snadno 
vytáèet telefonní èísla pøiøazená tlaèítkùm zrychlené volby. Tuto funkci 
mù¾ete aktivovat (Zapnuto) nebo deaktivovat (Vypnuto) v menu 
Nastavení - Nastavení volání - Zrychlená volba.

Pøiøazení tel. èísla tlaèítku zrychlené volby
Tlaèítkùm zrychlené volby (  a¾ ) mù¾ete pøiøadit kterékoli 
telefonní èíslo ulo¾ené v telefonním seznamu. Upozoròujeme, ¾e tlaèítko 

 je rezervováno pro zrychlené volání va¹í hlasové schránky. Pro ka¾dé 
tlaèítko zrychlené volby jsou k dispozici následující volby: ukázat èíslo, 
upravit nebo smazat.

Poèínaje v pohotovostním re¾imu:
• Zvolte menu Kontakty a otevøete jej stisknutím .

• Koleèkem  vyberte polo¾ku Zrychlená volba a potvrïte ji 
stisknutím . 
Nyní se zobrazí seznam tlaèítek zrychlené volby a telefonní èísla, 
která jsou jim ji¾ pøiøazena.

• Koleèkem  vyhledejte po¾adovaný záznam v seznamu a zvolte 
jej stisknutím .
Zobrazí se polo¾ky Ukázat èíslo, Upravit a Smazat.

• Koleèkem  vyberte po¾adovanou volbu a zvolte ji stisknutím 
.

• Postupujte podle pokynù zobrazených na displeji.

Zrychlená volba telefonního èísla
• Podr¾te stisknuté tlaèítko zrychlené volby pøiøazené k po¾adovanému 

tel. èíslu, dokud se nezahájí volání.
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