
Nokia Music Headset HS-20/AD-41

9246133/1



SLOVAK

dpovednos» 
am nasledujúcej 

 - nájdete na adrese 
rmity/.

znamená, ¾e 
ní jeho ¾ivotnosti 
tieto výrobky do 
VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoloènos» NOKIA CORPORATION, na vlastnú zo
vyhlasujeme, ¾e výrobok HS-20 vyhovuje ustanoveni
smernice EÚ: 1999/5/EC. 
Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_confo

Pre¹krtnutá odpadová nádoba s kolieskami 
v Európskej únii je treba výrobok po skonèe
odnies» na osobitnú skládku. Nevyhadzujte 
netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. V¹etky práva vyhradené.
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nie èasti alebo 
bez 
okia je zakázané.

rovanými 
n. Ostatné názvy 
e mô¾u by» 
mi ich príslu¹ných 

ozvoja. Spoloènos» 
ýkoåvek z produktov 
 upozornenia.

vedná za stratu 
né, náhodné, 

poskytujú sa ¾iadne 
kované, súvisiace so 
Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchováva
celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme 
predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti N

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port sú regist
ochrannými známkami spoloènosti Nokia Corporatio
produktov a spoloèností uvedené v tomto dokument
ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèenia
vlastníkov.

Spoloènos» Nokia uplatòuje politiku kontinuálneho r
Nokia si vyhradzuje právo meni» a zdokonaåova» ktor
opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho

Spoloènos» Nokia nie je za ¾iadnych okolností zodpo
údajov alebo príjmov za akokoåvek spôsobené osobit
následné alebo nepriame ¹kody.

Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je”. Ne
záruky akéhokoåvek druhu, èi u¾ výslovné alebo impli
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kumentu, vrátane, 
osti a vhodnosti na 
ávny predpis. 
o dokument upravi» 

ozornenia.

u lí¹i». Prosím, 
kia.

 alebo software, na 
ných ¹tátov a iných 
 zakázané.

 magnetické. 
ly. Neumiestòujte do 
é magnetické 

ymazaniu údajov, 
správnos»ou, spoåahlivos»ou alebo obsahom tohto do
ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateån
urèitý úèel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslu¹ný pr
Spoloènos» Nokia si vyhradzuje právo kedykoåvek tent
alebo ho stiahnu» z obehu bez predchádzajúceho up

Dostupnos» produktov sa mô¾e v závislosti od región
informujte sa u najbli¾¹ieho predajcu spoloènosti No

Regulácia vývozu

Tento prístroj mô¾e obsahova» komodity, technológiu
ktoré sa vz»ahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spoje
krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú

Upozornenie: Niektoré èasti headsetu sú
Headset mô¾e pri»ahova» kovové materiá
blízkosti headsetu kreditné karty alebo in
pamä»ové médiá, preto¾e mô¾e dôjs» k v
ktoré sú na nich ulo¾ené.
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e v návode) do 
ástrèku (diel 11) do 
e. Headset je teraz 

uje va¹a schopnos» 
set tam, kde by vás 

 regulácie hlasitosti 
iahnete stlaèením a 
Zaèíname
Zasuòte zástrèku headsetu (diel 1 na úvodnej schém
konektora pre headset (diel 10). Zasuòte Pop-PortTM z
Pop-Port konektora na va¹om kompatibilnom telefón
pripravený na pou¾itie.

Výstraha: Pri pou¾ívaní headsetu sa zni¾
vníma» okolité zvuky. Nepou¾ívajte head
to mohlo vystavi» nebezpeèenstvu. 

Úprava hlasitosti v slúchadlách
Hlasitos» upravíte stláèaním príslu¹nej strany tlaèidla
(diel 2) na boku prístroja. Rýchlu úpravu hlasitosti dos
pridr¾aním tlaèidla.
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pôsobom aj keï 
orte do mikrofónu 

r¾te volacie tlaèidlo 
vode na pou¾itie 

èidla alebo tlaèidiel 
èeniami volacieho 

slu¹ného tlaèidla na 
Obsluha hovorov
Ak chcete telefonova», pou¾ívajte telefón obvyklým s
máte k telefónu pripojený headset. Poèas hovoru hov
(diel 9) headsetu.

Ak vá¹ telefón podporuje hlasovú voåbu, stlaète a prid
(diel 4), a pokraèujte podåa postupu popísaného v ná
telefónu.

Prichádzajúci hovor prijmete stlaèením volacieho tla
telefónu. Prichádzajúci hovor odmietnete dvoma stla
tlaèidla.

Hovor ukonèíte stlaèením volacieho tlaèidla alebo prí
telefóne.
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atibilného telefónu.

hlasitosti. Dlhodobé 
o¹kodi» sluch. 

hrávaèi hudby na 
). Vyhåadajte si 

o posunu dopredu 
ím tlaèidla rýchleho 
 rýchlo prechádza» 
leho posunu.

m tlaèidla 

a Stop (diel 6).
Poèúvanie hudby
Headset mô¾ete pou¾íva» na poèúvanie hudby z komp

Výstraha: Poèúvajte hudbu pri rozumnej 
pôsobenie vysokej hlasitosti vám mô¾e p

Ak si chcete prehra» niektorú skladbu, zvoåte ju v pre
telefóne a stlaète tlaèidlo prehrávania / pauzy (diel 5
podrobnosti v návode na pou¾itie vá¹ho telefónu.

Na ïal¹iu skladbu prejdete stlaèením tlaèidla rýchleh
(diel 7). Na predchádzajúcu skladbu prejdete stlaèen
posunu dozadu (diel 8). Ak chcete poèas prehrávania
skladbami, stlaète a pridr¾te niektoré z tlaèidiel rých

Prehrávanie mô¾ete zastavi» a znova spusti» stlaèení
prehrávania / pauzy.

Prehrávaè hudby zastavíte dvoma stlaèeniami tlaèidl
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lefóne. Vyhåadajte si 

pakovane stláèajte 

 tlaèidla, posuòte 
 nápisu Nokia. 
 v opaènom smere.

yhotovením a je 
ujúce odporúèania 
Poèúvanie rádia
Ak chcete poèúva» rádio, spustite funkciu rádia na te
podrobnosti v návode na pou¾itie vá¹ho telefónu.

Ak chcete prejs» na stanicu na niektorej predvoåbe, o
tlaèidlo rýchleho posunu dopredu alebo dozadu.

Zablokovanie a odblokovanie tlaèidiel
Ak chcete zablokova» v¹etky tlaèidlá okrem volacieho
blokovací spínaè (diel 3) na boku headsetu smerom k
Tlaèidlá odblokujete posunutím blokovacieho spínaèa

Starostlivos» a údr¾ba
Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a v
treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasled
vám pomô¾u dodr¾a» podmienky záruky.
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jte mimo dosahu 

ajrôznej¹ie tekutiny 
jú koróziu 
oèí, nechajte ho 

 a ¹pinavom 
vých súèastí a 

vom vysokej teploty 
h zariadení, 
ektorých plastov.

ï sa prístroj zohreje 
ri vytvori» vlhkos» a 
• V¹etky súèasti príslu¹enstva a doplnky uchováva
malých detí.

• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a n
a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobu
elektronických obvodov. Keï sa vá¹ prístroj zam
úplne vysu¹i».

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj v pra¹nom
prostredí. Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu jeho pohybli
elektroniky.

• Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vply
mô¾e dôjs» ku skráteniu ¾ivotnosti elektronickýc
po¹kodeniu batérií a deformácii èi roztaveniu ni

• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Ke
na svoju normálnu teplotu, mô¾e sa v jeho vnút
po¹kodi» dosky s elektronickými obvodmi.
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ste s ním. Hrubým 
 s obvodmi a jemnú 

mikálie, èistièe 

 èasti prístroja a 

u autorizovanému 
• Nenechajte prístroj spadnú», neudierajte a netra
zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» vnútorné dosky
mechaniku.

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

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé
znemo¾ni» jeho správne fungovanie.

Ak headset nepracuje správne, zverte ho najbli¾¹iem
servisnému stredisku.


