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SLOVAK
VYHLÁSENIE O SÚLADE
NOKIA CORPORATION, týmto vyhlasuje, ¾e 
HF-33W spµòa základné po¾iadavky a v¹etky 
príslu¹né ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 
Produkt je v súlade s obmedzeniami 
definovanými v smernici 2004/104/ES 
(doplòujúcu smernicu 72/245/EEC), príloha I, 
odstavec 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9 
Kópiu vyhlásenia o súlade nájdete na adrese: 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Pre¹krtnutá odpadová nádoba s 
kolieskami znamená, ¾e v 
Európskej únii je treba výrobok po 
skonèení jeho ¾ivotnosti odnies» na 
osobitnú skládku. Nevyhadzujte 

tieto výrobky do netriedeného komunálneho 
odpadu.
© 2006 Nokia. V¹etky práva vyhradené.
Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo 
uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto 
dokumentu v akejkoåvek forme bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoloènosti Nokia je zakázané.
Nokia a Nokia Connecting People sú 
registrovanými ochrannými známkami 
spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné 
názvy produktov a spoloèností uvedené 
v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými 
známkami alebo obchodnými oznaèeniami 
ich príslu¹ných vlastníkov.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Spoloènos» Nokia uplatòuje politiku 
kontinuálneho rozvoja. Spoloènos» Nokia si 
vyhradzuje právo meni» a 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 akokoåvek spôsobené osobitné, 
náhodné, následné alebo nepriame ¹kody.
Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako 
je”. Neposkytujú sa ¾iadne záruky 
akéhokoåvek druhu, èi u¾ výslovné alebo 
implikované, súvisiace so správnos»ou, 
spoåahlivos»ou alebo obsahom tohto 
dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, 
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implikovaných záruk obchodovateånosti a 
vhodnosti na urèitý úèel, okrem záruk, ktoré 
stanovuje príslu¹ný právny predpis. 
Spoloènos» Nokia si vyhradzuje právo 
kedykoåvek tento dokument upravi» alebo ho 
stiahnu» z obehu bez predchádzajúceho 
upozornenia.
Dostupnos» jednotlivých produktov sa mô¾e 
v závislosti od regiónu lí¹i». Prosím, 
informujte sa u najbli¾¹ieho predajcu 
spoloènosti Nokia.

Neautorizované zmeny alebo úpravy tohto 
prístroja mô¾u vies» k strate oprávnenia 
u¾ívateåa pou¾íva» prístroj.
Regulácia vývozu
Tento prístroj mô¾e obsahova» komodity, 
technológiu alebo software, na ktoré sa 
vz»ahujú zákony a predpisy o vývoze zo 
Spojených ¹tátov a iných krajín. 
Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi 
sú zakázané.

Pre va¹u bezpeènos»
Preèítajte si tieto jednoduché pokyny. Ich 
nedodr¾anie mô¾e by» nebezpeèné alebo 
protizákonné.

BEZPEÈNOS« CESTNEJ 
PREMÁVKY JE PRVORADÁ
Re¹pektujte v¹etky miestne 
predpisy. Ako vodiè majte pri 
¹oférovaní v¾dy voåné ruky, aby 
ste sa mohli venova» riadeniu 
vozidla. Pri riadení vozidla 

musíte ma» na zreteli predov¹etkým 
bezpeènos» cestnej premávky.

RU©ENIE 
V¹etky bezdrôtové prístroje sú 
citlivé na ru¹enie, ktoré mô¾e 
negatívne ovplyvni» ich 
prevádzku.
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Úvod
Bezdrôtové plug-in automobilové 
Handsfree Nokia HF-33W vám 
umo¾òuje posiela» a prijíma» hands-
free hovory vo va¹om automobile. 
Handsfree mô¾ete pripoji» ku 
kompatibilnému telefónu, ktorý 
podporuje bezdrôtovú technológiu 
Bluetooth.
Skôr ne¾ zaènete handsfree pou¾íva», 
pozorne si preèítajte tento návod na 
pou¾itie. Preèítajte si aj návod na 
pou¾itie svojho telefónu, kde nájdete 
dôle¾ité informácie o bezpeènosti a 
údr¾be. Dr¾te handsfree mimo dosahu 
malých detí.

Bezdrôtová technológia 
Bluetooth
Bezdrôtová technológia Bluetooth 
umo¾òuje prepája» kompatibilné 
zariadenia bez pou¾itia káblov. Pri 
spojení cez Bluetooth musí by» 

vzdialenos» medzi handsfree a 
telefónom najviac 10 metrov 
(30 stôp). Spojenie mô¾u ru¹i» rôzne 
preká¾ky, napríklad iné elektronické 
zariadenia.
Handsfree je kompatibilný so 
¹pecifikáciou Bluetooth 1.2 a 
podporuje handsfree profil 1.5. 
O kompatibilite iných zariadení s 
týmto prístrojom sa informujte u ich 
výrobcov.
V niektorých oblastiach mô¾u plati» 
obmedzenia na pou¾ívanie 
technológie Bluetooth. Informujte sa 
u miestnych úradov alebo u 
poskytovateåa slu¾ieb.
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Zaèíname
Pred pou¾itím musíte handsfree 
nain¹talova» do automobilu a 
spárova» ho s kompatibilným 
telefónom
Handsfree obsahuje nasledovné èasti, 
zobrazené v úvode tohto návodu:  
nastaviteåný konektor do zdierky pre 
zapaåovaè (1), mikrofón (2), svetelný 
indikátor (3), tlaèidlo na zvy¹ovanie 
hlasitosti (4), tlaèidlo na zni¾ovanie 
hlasitosti (5), tlaèidlo na volanie (6), a 
reproduktor (7).

In¹talácia handsfree
Pre správnu funkènos» treba handsfree 
pripoji» do zdierky pre zapaåovaè v 
automobile a napájacie napätie z 
autobatérie musí by» 12 voltov.
Zasuòte handsfree do zdierky pre 
zapaåovaè cigariet Zástrèka pre 
zdierku zapaåovaèa je opatrená 

odnímateåným krytom  Ak zástrèka 
nepasuje do zdierky, odstráòte kryt 
stiahnutím zo zástrèky  Zástrèku 
zdierky pre zapaåovaè mô¾ete vychýli» 
do po¾adovaného uhla (a¾ do 100 
stupòov) Nepokú¹ajte sa vychýli» 
zástrèku viac
Skontrolujte, èi je handsfree riadne 
zasunutý do zdierky zapaåovaèa a èi 
neovplyvòuje normálne ovládanie 
vozidla
V niektorých modeloch áut je zdierka 
pre zapaåovaè napájaná z batérie aj po 
odstránení kåúèa zo zapaåovania. 
V týchto prípadoch sa batéria auta 
mô¾e vybi» aj keï sa handsfree 
nepou¾íva. Pre ïal¹ie informácie 
kontaktujte výrobcu automobilu
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Zapnutie alebo vypnutie
Pre zapnutie pripojte handsfree do 
zdierky pre zapaåovaè cigariet  
Rozsvieti sa svetelný indikátor.
Pre vypnutie odpojte handsfree zo 
zdierky pre zapaåovaè cigariet .

Spárovanie handsfree
1. Zapnite telefón.
2. Skontrolujte, èi je handsfree 

správne pripojené do zdierky pre 
zapaåovaè.

3. Aktivujte funkcie Bluetooth na 
telefóne a spustite na telefóne 
vyhåadávanie Bluetooth zariadení.

4. Vyberte handsfree zo zoznamu 
nájdených zariadení. 

5. Zadajte prístupový kód Bluetooth 
0000, aby sa handsfree spárovalo s 
telefónom a vytvorilo sa spojenie. 
U niektorých telefónov je po 
spárovaní potrebné e¹te zvlá¹» 
nadviaza» spojenie.

Ak bolo párovanie úspe¹né, handsfree 
zapípa a zobrazí sa v menu telefónu 
medzi párovanými zariadeniami 
Bluetooth. Ak je handsfree spojené s 
va¹im telefónom, zobrazí sa modré 
svetlo indikátora.
Mô¾ete nastavi», aby sa telefón po 
zapnutí automaticky spároval s 
handsfree po zapnutí handsfree. Na 
telefónoch Nokia to dosiahnete 
úpravou nastavení párovaného 
zariadenia v menu Bluetooth.
Pre odpojenie handsfree z vá¹ho 
telefónu vytiahnite zástrèku 
handsfree zo zdierky zapaåovaèa 
cigariet, alebo v menu Bluetooth 
odpojte handsfree od telefónu.
Pre opätovné pripojenie spárovaného 
handsfree k vá¹mu telefónu zapojte 
handsfree do zdierky zapaåovaèa 
cigariet.
Pre spárovanie a pripojenie handsfree 
k novému telefónu najprv odpojte 
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handsfree v menu Bluetooth od 
aktuálne pripojeného telefónu a 

potom ho spárujte a pripojte k 
novému telefónu. 

Obsluha hovorov
Pre nastavenie úrovne hlasitosti poèas 
hovoru pou¾ite príslu¹né tlaèidlá na 
handsfree.
Ak chcete telefonova», pou¾ívajte 
telefón obvyklým spôsobom aj keï 
máte k nemu pripojený handsfree. 
Hovorte do mikrofónu handsfree Pre 
optimálnu prevádzku zabezpeète, aby 
sa pred mikrofónom nenachádzali 
¾iadne objekty a aby bol mikrofón 
umiestnený pred pou¾ívateåom, a nie 
zboku alebo vzadu.  Poèas hovoru 
svieti kontrolka zeleným svetlom.
Ak vá¹ telefón v spojení s handsfree 
podporuje opakovanú voåbu 
posledného èísla a práve neprebieha 
hovor, dvakrát stlaète volacie tlaèidlo.

Ak vá¹ telefón v spojení s handsfree 
podporuje hlasovú voåbu a neprebieha 
práve hovor, stlaète a pridr¾te volacie 
tlaèidlo a postupujte podåa pokynov v 
návode k svojmu telefónu.
Ak prijímate hovor, poèu» z 
reproduktora handsfree vyzváòací tón 
a bliká zelené svetlo indikátora. Hovor 
prijmete stlaèením volacieho tlaèidla 
alebo príslu¹ného tlaèidla na telefóne. 
Hovor odmietnete opakovaným 
stlaèeným volacieho tlaèidla. Na 
transfer aktívneho hovoru medzi 
handsfree a va¹im telefónom stlaète a 
podr¾te volacie tlaèidlo.
Hovor ukonèíte stlaèením volacieho 
tlaèidla alebo príslu¹ného tlaèidla na 
telefóne.



SLOVAK
Starostlivos» a údr¾ba
Vá¹ prístroj je výrobok ¹pièkovej 
kon¹trukcie a vyhotovenía a je treba, aby 
ste s ním zaobchádzali starostlivo. 
Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u 
dodr¾a» podmienky záruky.

• V¹etky súèasti príslu¹enstva a doplnky 
uchovávajte mimo dosahu malých 
detí.

• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, 
vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny a 
kondenzáty obsahujú minerály, ktoré 
spôsobujú koróziu elektronických 
obvodov. Keï sa vá¹ prístroj zamoèí, 
nechajte ho úplne vysu¹i».

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

• Neuchovávajte prístroj v horúcom 
prostredí. Vplyvom vysokej teploty 
mô¾e dôjs» ku skráteniu ¾ivotnosti 
elektronických zariadení, po¹kodeniu 

batérií a deformácii èi roztaveniu 
niektorých plastov.

• Neuchovávajte prístroj v chladnom 
prostredí. Keï sa prístroj opä» zohreje 
na svoju normálnu teplotu, mô¾e sa v 
jeho vnútri vytvori» vlhkos» a po¹kodi» 
dosky s elektronickými obvodmi.

• Nepokú¹ajte sa prístroj otvori».

• Nenechajte prístroj spadnú», 
neudierajte a netraste ním. Hrubým 
zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» 
vnútorné dosky s obvodmi a jemnú 
mechaniku.

• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte 
agresívne chemikálie, èistièe 
obsahujúce rozpú¹»adlá, ani silné 
saponáty.

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» 
pohyblivé èasti prístroja, mikrofón 
alebo reproduktor a znemo¾ni» ich 
správne fungovanie.
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Ak zariadenie nepracuje správne, zverte 
ho najbli¾¹iemu autorizovanému 
servisnému stredisku.

Ïal¹ie bezpeènostné informácie 

■ Vozidlá
Rádiofrekvenèné signály mô¾u ru¹i» 
nesprávne in¹talované alebo 
nedostatoène tienené elektronické 
systémy v motorových vozidlách, 
napríklad elektronické systémy 
vstrekovania paliva, elektronické systémy, 
brániace pre¹mykovaniu (zablokovaniu) 
kolies pri brzdení, elektronické systémy 
riadenia rýchlosti jazdy, airbagové 
systémy. Podrobnej¹ie informácie si 
vy¾iadajte od zastúpenia alebo od výrobcu 
buï vá¹ho vozidla alebo zariadenia, 
ktorým ste vozidlo dodatoène vybavili.

Chybná in¹talácia alebo servis mô¾u by» 
nebezpeèné a mô¾u spôsobi» neplatnos» 
v¹etkých záruk, vz»ahujúcich sa na 

prístroj. Pravidelne kontrolujte, èi je 
v¹etko príslu¹enstvo bezdrôtového 
prístroja vo va¹om vozidle správne 
upevnené a funkèné. Neuchovávajte a 
neprevá¾ajte horåavé kvapaliny, plyny 
alebo výbu¹né materiály v rovnakom 
priestore ako prístroj, jeho súèasti alebo 
doplnky. Ak máte vozidlo vybavené 
airbagom, myslite na to, ¾e airbagy sa 
rozpínajú veåkou silou. Neumiestòujte 
¾iadne predmety, vrátane in¹talovaných 
alebo prenosných bezdrôtových 
zariadení, do oblasti pred airbagom alebo 
do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je 
bezdrôtové zariadenie vo vozidle 
in¹talované nesprávne a airbag sa 
nafúkne, mô¾e dôjs» k vá¾nym 
zraneniam.


