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VYHLÁSENIE O SÚLADE
My, spoloènos» Nokia CORPORATION, na vlastnú zodpovednos» vyhlasujeme, ¾e výrobok 
HS-2R 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  ©  2003 Nokia. V¹etky práva vyhradené.

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

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port sú ochrannými znaèkami alebo registrovanými ochra
znaèkami spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomt
dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlas

Spoloènos» Nokia uplatòuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoloènos» Nokia si vyhradzuje právo
zdokonaµova», ktorýkoµvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upoz

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 akéhokoµvek druh
výslovné alebo implikované, súvisiace so správnos»ou, spoµahlivos»ou alebo obsahom tohto dokum
vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateµnosti a vhodnosti na urèitý úèel, okr
záruk, ktoré stanovuje príslu¹ný právny predpis. Spoloènos» Nokia si vyhradzuje právo kedykoµvek
dokument upravi» alebo ho stiahnu» z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnos» produktov sa mô¾e v závislosti od regiónu lí¹i». Prosím, informujte sa u najbli¾¹ieho p
spoloènosti Nokia.
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Nokia Radio Headset HS-2R je spojením stereofónneho FM rádia so súpravo
telefonovanie. Súprava Nokia Radio Headset HS-2R sa dá pripoji» ku 
kompatibilnému telefónu Nokia pomocou konektora Pop-PortTM, napríklad k
telefónom Nokia 61001 a Nokia 3100. Informácie o kompatibilite vá¹ho tele
Nokia získate u predajcu alebo technickej podpory. Pomocou súpravy heads
mô¾ete realizova» a prijíma» hovory a poèúva» rádio na cestách i v kancelári
Súprava Nokia Radio Headset HS-2R ponúka mo¾nos» poèúva» rádio i na 
mobilných telefónoch, ktoré nie sú vybavené FM rádiom.

Pred pou¾itím súpravy headset si pozorne preèítajte tuto príruèku. Podrobne
informácie sú uvedené v pou¾ívateµskej príruèke k telefónu. Táto pou¾ívateµ
príuèka nenahradzuje príruèku k vá¹mu telefónu, preto¾e tá obsahuje dôle¾
pokyny pre bezpeènos» a údr¾bu.

Táto pou¾ívateµská príruèka vysvetµuje, ako mô¾ete súpravu headset pou¾íva
vykonávanie základných funkcií pre volanie a pre poèúvanie rádia.

1. Star¹ie verzie telefónu nie sú kompatibilné.
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■ Popis súpravy headset
Nokia Radio Headset HS-2R sa 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

skladá z nasledujúcich èastí: 

1. Súprava headset so 
slúchadlami

2. Jednotka stereofónneho FM 
rádia

3. Tlaèidlo Odosla»/ukonèi» pre 
príjem, zamietnutie a 
ukonèenie hovoru. Jedno dlhé 
stlaèenie tlaèidla Odosla»/
ukonèi» aktivuje hlasovú voµbu.

4. Jednoriadkový displej, ktorý 
zobrazuje zvolený rádiový 
kanál.

5. Konektor Pop Port pre 
pripojenie súpravy headset k 
telefónu.

6. Mikrofón

7. Tlaèidlo Napájania slú¾iace na zapínanie rádia.

8. Spona s oèkom pre pripevnenie remienka

9. Tlaèidlá  a  pre ladenie rádiových staníc.

10.Koliesko pre úpravu hlasitosti.
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1. Pou¾ívanie súpravy headset
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■ Uskutoènenie hovoru
Keï je súprava headset pripojená k telefónu, zahájite hovor stlaèením tlaèid
Odosla»/ukonèi». 

Ak chcete ukonèi» prebiehajúci hovor, stlaète tlaèidlo Odosla»/ukonèi».

Zaháji» a ukonèi» hovor mô¾ete aj pomocou telefónu.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru
Prichádzajúci hovor mô¾ete prija» stlaèením tlaèidla Odosla»/ukonèi». Ak ho
prija» nechcete, stlaète dvakrát krátko tlaèidlo Odosla»/ukonèi».

Prija» a odmietnu» hovor mô¾ete aj pomocou telefónu.

Pri príjme hovoru vydáva telefón zvolený zvuk zvonenia.

Automatický príjem hovoru
Ak je v telefóne zapnutá funkcia automatického príjmu hovoru, telefón 
prichádzajúci hovor po jednom zazvonení automaticky prijme.

■ Voµba hlasom
Keï neprebieha hovor, pridr¾te tlaèidlo Odosla»/ukonèi», dokiaµ nebudete po
tón, po ktorom mô¾ete vyslovi» po¾adované meno. Vyslovte meno podµa záz
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Telefón hlasový záznam prehrá a vykoná voµbu zodpovedajúceho telefónneho 
èísla.

ívaní 
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Hlasovú voµbu je mo¾né aktivova» aj pomocou telefónu. Podrobnosti o pou¾
hlasovej voµby nájdete v príruèke k telefónu.

■ Úprava hlasitosti slúchadiel
Poèas hovoru mô¾ete upravi» hlasitos» kolieskom pre hlasitos», prípadne mô
pou¾i» ovládanie hlasitosti na telefóne.
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2. Pou¾itie FM rádia
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Pripojenie Pop-Port na telefóne zároveò slú¾i pre súpravu Nokia Radio Head
HS-2R ako napájanie. Keï chcete poèúva» hudbu, pripojte súpravu headset 
telefónu.

Poznámka: Aby ste mohli pou¾i» túto funkciu, musí by» vá¹ telefón zapnutý
Nezapínajte telefón, keï je pou¾itie bezdrôtových telefónov zakázané, aleb
jeho pou¾itie mô¾e spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.

■ Poèúvanie rádia
Ak chcete, aby príjem rádia bol kvalitný, musíte dba» o to, aby v¹etky káble sú
boli èo najrovnej¹ie.

• Ak chcete zapnú» rádio, stlaète tlaèidlo Napájanie. Súprava headset 
automaticky zvolí poslednú rádiovú stanicu, ktorú ste poèúvali. Na disple
súpravy sa zobrazí èíslo kanálu.

• Ak chcete spusti» automatické vyhµadanie kanálu, pridr¾te tlaèidlo  a
 dlh¹ie ne¾ sekundu. Ak chcete kanál vyhµada» ruène, stláèajte tlaèid
 alebo .

• Tlaèidlom  prepnete hµadanie na vy¹¹ie frekvencie a tlaèidlom  
prepnete hµadanie na ni¾¹ie frekvencie.
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■ Funkcia telefonovania pri poèúvaní rádia
• Pri zahájení alebo prijatí hovoru sa rádio automaticky vypne, a umo¾ní vám 

¾ 

ádio 
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vykonanie alebo odmietnutie hovoru stlaèením tlaèidla Odosla»/ukonèi». A
hovor ukonèíte, rádio sa automaticky opä» zapne.

• Ak chcete hovor odmietnu», stlaète pravé tlaèidlo pre voµbu na telefóne. R
sa automaticky opä» zapne.
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Starostlivos» a údr¾ba
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Va¹a súprava headset je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, 
s òou zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» v¹etky z
podmienky a zabezpeèi» mnohoroèné pou¾ívanie tohto výrobku. 
• V¹etky súèasti príslu¹enstva uchovávajte mimo dosahu malých detí.
• Uchovávajte súpravu headset v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny a 

kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
• Nepou¾ívajte a neprechovávajte súpravu headset v pra¹nom a ¹pinavom prostred

dôjs» k po¹kodeniu jej pohyblivých èastí.
• Neprechovávajte súpravu headset v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty m

dôjs» ku skráteniu ¾ivotnosti elektronických zariadení, po¹kodeniu batérií a deform
roztaveniu niektorých plastov.

• Neprechovávajte súpravu headset v chladnom prostredí. Keï sa súprava headset 
(na svoju normálnu teplotu), mô¾e sa v jej vnútri vytvori» vlhkos», ktorá mô¾e spôs
po¹kodenie dosiek s elektronickými obvodmi.

• Nepokú¹ajte sa súpravu headset otvori». Neodborná manipulácia mô¾e spôsobi» 
po¹kodenie súpravy headset.

• Nenechávajte súpravu headset pada» na zem, neudierajte a netraste s òou. Hrubý
zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» vnútorné dosky s elektronickými obvodmi. 

• Na èistenie súpravy headset nepou¾ívajte agresívne chemikálie, èistièe obsahujúc
rozpú¹»adlá alebo silné detergenty. 

• Súpravu headset nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti súpravy headset a
znemo¾ni» jej správne fungovanie.

Ak ktorékoµvek z týchto zariadení správne nefunguje, zverte ich najbli¾¹iemu 
kvalifikovanému servisnému stredisku. Jeho pracovníci vám pomô¾u a v prípade potre
postarajú o servis.
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