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Pre va¹u bezpeènos»

Preèítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodr¾anie mô¾e by» nebezpeèné alebo 
protizákonné. Preèítajte si celý návod na pou¾itie, kde nájdete ïal¹ie informácie. 

BEZPEÈNOS« NA CESTÁCH JE PRVORADÁ 
Re¹pektujte v¹etky miestne predpisy. Pri ¹oférovaní majte v¾dy voåné ruky, aby ste 
sa mohli venova» riadeniu vozidla. Va¹ou prvoradou staros»ou pri ¹oférovaní musí 
by» bezpeènos» cestnej premávky. 

RU©ENIE
V¹etky bezdrôtové telefóny sú citlivé na ru¹enie, ktoré mô¾e negatívne ovplyvni» 
ich prevádzku.

PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM
Pri pripájaní k akémukoåvek inému zariadeniu si v jeho návode na pou¾itie 
preèítajte podrobné bezpeènostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné 
výrobky.

ODBORNÝ SERVIS
Tento výrobok smie opravova» iba vy¹kolený personál.
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1. Úvod

Bezdrôtová súprava plug-in do auta Nokia (HF-6W) je pohodlný výrobok 
handsfree, ktorý je zalo¾ený na bezdrôtovej technológii Bluetooth a napájaný 
procesorom digitálneho signálu (Digital Signal Processor - DSP).

Súpravu do auta mô¾ete pou¾íva» na telefonovanie a na nabíjanie kompatibilného 
mobilného telefónu Nokia.

Skôr, ako zaènete súpravu do auta pou¾íva», pozorne si preèítajte túto 
pou¾ívateåskú príruèku. Na lokalite 
http://www.nokia.com/support alebo na národnej lokalite spoloènosti Nokia 
nájdete najnov¹iu verziu tohto návodu, ïal¹ie informácie, súbory na prevzatie 
a slu¾by týkajúce sa výrobkov spoloènosti Nokia.
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2. Základné informácie

Súpravu do auta musíte pred prvým pou¾itím nain¹talova» do auta a spárova» 
s kompatibilným telefónom.

■ Èasti súpravy do auta 
• Vypínaè (1)

• Tlaèidlo prijatia a ukonèenia (2)

• Tlaèidlo zvy¹ovania hlasitosti (3)

• Tlaèidlo zni¾ovania hlasitosti (4)

• Tlaèidlo na uvoånenie kábla (5)

• Reproduktor (6)

• Mikrofóny (7)

• Kontrolky (8)

• Kábel nabíjaèky (9)

■ In¹talácia súpravy v aute
Súprava do auta správne funguje po pripojení do zásuvky elektrického zapaåovaèa 
v aute napájanej z autobatérie.
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Zasuòte súpravu do auta do zásuvky 
elektrického zapaåovaèa v aute podåa obrázka 
A alebo B.

Skontrolujte, èi je súprava správne zasunutá na 
miesto a èi nepreká¾a pri normálnej prevádzke 
auta.

Prenos hovoru funguje optimálne, keï zvuk 
hovoru prichádza z oblasti oznaèenej na obrázku sivou 
farbou. Ak zistíte neuspokojivý výkon, upravte polohu 
zariadenia.

V niektorých modeloch áut je zásuvka elektrického 
zapaåovaèa napájaná z autobatérie aj po vybratí kåúèa zo 
zapaåovania. V takých prípadoch by zapnutá súprava do auta alebo vypnutá 
súprava, ktorá zostala pripojená do zásuvky elektrického zapaåovaèa dlh¹iu dobu, 
mohla spôsobi» vybitie autobatérie. Ïal¹ie informácie vám poskytne výrobca 
vozidla.

■ Zapnutie a vypnutie súpravy do auta
Zariadenie sa zapne stlaèením vypínaèa. Súprava do auta vydá zvukový signál 
a nakrátko sa rozsvieti zelená kontrolka.
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Zariadenie sa vypína stlaèením vypínaèa, keï neprebieha hovor. Súprava do auta 
vydá zvukový signál a nakrátko sa rozsvieti èervená kontrolka.

■ Spárovanie súpravy do auta s telefónom
Súprava do auta je ¹peciálne urèená pre kompatibilné telefóny Nokia s podporou 
bezdrôtovej technológie Bluetooth. Súpravu do auta mô¾ete pou¾íva» so v¹etkými 
kompatibilnými zariadeniami Bluetooth, ktoré podporujú profil Bluetooth 
Handsfree. Ïal¹ie informácie o bezdrôtovej technológii Bluetooth nájdete 
v pou¾ívateåskej príruèke k telefónu.

Súprava do auta sa musí pred pou¾itím spárova» s kompatibilným telefónom.

1. Skontrolujte, èi je kompatibilný telefón zapnutý.

2. Skontrolujte, èi je súprava do auta správne nain¹talovaná, a stlaèením 
vypínaèa ju zapnite. 

3. Zapnite vyhåadávanie zariadení Bluetooth v telefóne. Pokyny nájdete 
v pou¾ívateåskej príruèke k telefónu. 

4. V zozname vyberte súpravu do auta (Nokia HF-6W).

5. Súprava do auta sa spáruje s telefónom po zadaní prístupového kódu 
Bluetooth 0000. Tento telefón sa stane predvoleným telefónom pre súpravu 
do auta, ak súprava nebola predtým spárovaná s iným telefónom.

Súprava do auta vydá krátky zvukový signál. Aktívne pripojenie Bluetooth 
indikuje modré nepreru¹ované svetlo kontrolky.

6. Súprava do auta sa mô¾e zaèa» pou¾íva».
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Odpojenie súpravy do auta od telefónu
Súpravu do auta, ktorú chcete odpoji» od telefónu (napríklad, keï chcete telefón 
pripoji» k inému zariadeniu Bluetooth), vypnite alebo odpojte v ponuke Bluetooth 
telefónu.

Pri odpájaní sa nemusí zru¹i» spárovanie. 

Opätovné pripojenie súpravy do auta k telefónu
Ak chcete súpravu do auta opä» pripoji» k predvolenému telefónu alebo 
k naposledy pou¾itému telefónu, skontrolujte, èi je v telefóne aktivovaná funkcia 
Bluetooth a èi je súprava zapnutá. Pri opätovnom pripojení spárovanej súpravy do 
auta sa nemusí zadáva» prístupový kód.

Telefón mô¾ete nastavi», aby sa automaticky pripojil k zapnutej súprave do auta. V 
prípade telefónov Nokia zmeòte nastavenia spárovaných zariadení v ponuke 
Bluetooth.

Keï sa súprava do auta automaticky nepripojí k predvolenému alebo naposledy 
pou¾ívanému telefónu, stlaète a podr¾te tlaèidlo prijatia a ukonèenia. Súprava do 
auta zaène vyhåadáva» najprv predvolený telefón a potom naposledy pou¾itý 
telefón. Ïal¹ou mo¾nos»ou je nadviaza» pripojenie v ponuke Bluetooth telefónu.
11Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



3. Základné pou¾ívanie

■ Funkcie ovládania hovoru
Hovor sa nadvia¾e pomocou telefónu be¾ným spôsobom. 

Keï chcete vytoèi» posledné volané èíslo, dvakrát stlaète tlaèidlo prijatia 
a ukonèenia. 

Hlasová voåba sa aktivuje stláèaním tlaèidla prijatia a ukonèenia, kým sa neozve 
tón hlasovej voåby. Ïal¹ie informácie nájdete v pou¾ívateåskej príruèke k telefónu. 
Hlasová voåba je k dispozícii iba v prípade telefónov, ktoré podporujú túto funkciu.

Prijatie a ukonèenie hovoru
Pri prijatí hovoru bliká zelená kontrolka a v slúchadle súpravy do auta sa ozve tón 
zvonenia. Ak je nastavenie výstra¾ného tónu pre prichádzajúci hovor v telefóne 
vypnuté, v slúchadlách súpravy do auta sa neozve ¾iaden tón zvonenia.

Keï chcete prija» hovor alebo ukonèi» aktívny hovor, stlaète tlaèidlo prijatia 
a ukonèenia. Hovor mô¾ete prija» a ukonèi» aj pomocou tlaèidiel na telefóne.

Automatické prijatie hovoru
Ak je v telefóne aktivovaná mo¾nos» automatického prijatia hovoru, telefón 
automaticky prijme prichádzajúci hovor po zvolenom poète zvonení a odo¹le ho 
do súpravy do auta.
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Odmietnutie hovoru
Ak prichádzajúci hovor nechcete prija», dvakrát krátko stlaète tlaèidlo prijatia 
a ukonèenia.

Stlmenie a zru¹enie stlmenia prebiehajúceho hovoru
Krátko stlaète vypínaè. Keï je hovor stlmený, èervená kontrolka svieti nepretr¾ite.

Prepnutie hovoru medzi súpravou do auta a telefónom
Stlaète tlaèidlo prijatia a ukonèenia na dlh¹ie ako jednu sekundu.

Viaceré hovory
Viaceré hovory sa nadväzujú pomocou klávesnice telefónu. 

Keï chcete súpravou do auta prija» èakajúci hovor, najprv ukonèite aktívny hovor 
a potom prijmite druhý hovor.

■ Nastavenie hlasitosti súpravy
Hlasitos» súpravy sa nastavuje pomocou tlaèidiel hlasitosti súpravy do auta alebo 
pomocou klávesnice telefónu.

■ Nabíjanie batérie kompatibilného telefónu
Poèas pou¾ívania súpravy do auta mô¾ete nabíja» batérie kompatibilného 
mobilného telefónu Nokia. Vytiahnite kábel nabíjaèky zo súpravy do auta 
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a pripojte ho k telefónu.  Keï je batéria úplne nabitá, odpojte telefón od kábla 
nabíjaèky a kábel zatiahnite stlaèením tlaèidla na uvoånenia kábla.

■ Pou¾ívanie súpravy do auta s viacerými spárovanými 
telefónmi

Súprava do auta sa mô¾e spárova» a¾ s ôsmymi kompatibilnými telefónmi. Naraz 
v¹ak mô¾e by» prepojená iba s jedným telefónom.

Telefón, ktorý bol so súpravou do auta spárovaný ako prvý, sa nazýva predvolený 
telefón. Telefón, ktorý bol so súpravou do auta pou¾itý ako posledný, sa nazýva 
naposledy pou¾itý telefón.

Po zapnutí sa súprava do auta pokúsi pripoji» k predvolenému telefónu.

Ak sa nepodarí pripojenie k predvolenému telefónu, súprava do auta sa pokúsi 
pripoji» k naposledy pou¾itému telefónu. 

Súpravu do auta, ktorej sa nepodarilo spoji» ani s jedným z týchto telefónov, mô¾u 
vyhåada» ïal¹ie telefóny.

Ak chcete súpravu do auta pou¾i» so spárovaným telefónom, ktorý nie je ani 
predvoleným ani naposledy pou¾itým telefónom, nadvia¾te spojenie pomocou 
ponuky Bluetooth v telefóne.

■ Resetovanie súpravy do auta
Resetovaním súpravy do auta sa vyma¾ú v¹etky nastavenia vrátane informácií 
o spárovaní. Vypnite súpravu do auta a potom naraz stlaète a podr¾te vypínaè 
a tlaèidlo zvy¹ovania hlasitosti na desa» sekúnd. Poèas resetovania striedavo bliká 
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zelená a èervená kontrolka. Súprava do auta vydá po resetovaní dva zvukové 
signály.

■ Rie¹enie problémov
Ak sa súprava do auta nedá pripoji» ku kompatibilnému telefónu, postupujte 
takto:

• Skontrolujte, èi je v kompatibilnom telefóne aktivovaná funkcia Bluetooth.

• Skontrolujte, èi je súprava do auta správne nain¹talovaná, zapnutá 
a spárovaná s kompatibilným telefónom. Skontrolujte, èi funguje napájanie 
z autobatérie.

• Ak sa pou¾ívajú viaceré zariadenia Bluetooth, skontrolujte, èi ste v telefóne 
ukonèili predchádzajúce pripojenie Bluetooth.

• Zabezpeète, aby sa súprava do auta nachádzala najviac desa» metrov od 
telefónu a aby medzi oboma zariadeniam neboli ¾iadne preká¾ky alebo iné 
elektronické zariadenia.

• Kapacita a parametre siete vá¹ho operátora mô¾u zní¾i» kvalitu zvuku pri 
telefonických volaniach. Takáto situácia mô¾e vzniknú» napríklad v dopravnej 
¹pièke, keï mnoho åudí v jednej oblasti naraz telefonuje.
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Starostlivos» a údr¾ba

Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním 
zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» podmienky záruky.

• 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 dôjs» k 
po¹kodeniu jeho pohyblivých súèastí, elektronických súèastí a mikrofónov.

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

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

• Nepokú¹ajte sa prístroj otvori».

• 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 rozpú¹»adlá, 
ani silné saponáty.

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti prístroja, mikrofóny alebo 
reproduktor a znemo¾ni» jeho správne fungovanie.

Ak prístroj nepracuje správne, zverte ho najbli¾¹iemu autorizovanému servisnému stredisku.
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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 pretáèaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, 
elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy a airbagové systémy. Podrobnej¹ie informácie 
si vy¾iadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buï vá¹ho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste 
vozidlo dovybavili.

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 s 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.
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