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Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese
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Úvod

Nokia Radio Headset HS-2R pøedstavuje spojení jednotky stereofonního FM rádia 
se soupravou k telefonování. Soupravu Nokia Radio Headset HS-2R lze pøipojit ke 
kompatibilnímu telefonu Nokia pomocí konektoru Pop-PortTM, napøíklad k 
telefonùm Nokia 61001 a Nokia 3100. Informace o kompatibilitì va¹eho telefonu 
Nokia vám sdìlí prodejce nebo technická podpora. Pomocí soupravy headset 
mù¾ete uskuteèòovat a pøijímat hovory a poslouchat rádio, a» u¾ jste na cestách 
nebo v kanceláøi. Souprava Nokia Radio Headset HS-2R nabízí mo¾nost 
poslouchat rádio i na tìch mobilních telefonech, které nejsou vybaveny FM 
rádiem.

Pøed pou¾itím soupravy headset si pozornì pøeètìte tuto pøíruèku. Podrobnìj¹í 
informace jsou uvedeny v u¾ivatelské pøíruèce k telefonu. Tato u¾ivatelská 
pøíruèka nenahrazuje pøíruèku k va¹emu telefonu, proto¾e ta obsahuje dùle¾ité 
pokyny pro bezpeènost a údr¾bu.

Tato u¾ivatelská pøíruèka vysvìtluje, jak mù¾ete soupravu headset pou¾ívat k 
provádìní základních funkcí pro volání a k poslechu rádia.

1. Star¹í verze telefonu nejsou kompatibilní.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 4



■ Popis sady headset
Nokia Radio Headset HS-2R se 
skládá z následujících èástí: 

1. Souprava headset se sluchátky

2. Jednotka stereofonního FM 
rádia

3. Tlaèítko Odeslat/ukonèit pro 
pøíjem, zamítnutí a ukonèení 
hovoru. Jedno dlouhé stisknutí 
tlaèítka Odeslat/ukonèit 
aktivuje hlasovou volbu.

4. Jednoøádkový displej, který 
zobrazuje zvolený rádiový 
kanál.

5. Konektor Pop Port k pøipojení 
soupravy headset k telefonu.

6. Mikrofon

7. Tlaèítko Napájení slou¾ící k 
zapínání rádia.

8. Spona s oèkem pro pøipevnìní øemínku

9. Tlaèítka  a  pro ladìní rádiových stanic.

10.Ovládání hlasitosti
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1. Pou¾ívání sady headset

■ Uskuteènìní hovoru
Kdy¾ je souprava headset pøipojena k telefonu, zahájíte hovor stisknutím tlaèítka 
Odeslat/ukonèit. 

Chcete-li ukonèit probíhající hovor, stisknìte tlaèítko Odeslat/ukonèit.

Zahájit a ukonèit hovor mù¾ete i pomocí telefonu.

■ Pøijmutí a odmítnutí hovoru
Pøíchozí hovor mù¾ete pøijmout stisknutím tlaèítka Odeslat/ukonèit. Pokud hovor 
pøijmout nechcete, stisknìte dvakrát krátce tlaèítko Odeslat/ukonèit.

Pøijmout a odmítnout hovor mù¾ete i pomocí telefonu.

Pøi pøíjmu hovoru vydává telefon zvolený zvuk zvonìní.

Automatický pøíjem hovoru
Pokud je v telefonu zapnuta funkce automatického pøíjmu hovoru, telefon 
pøíchozí hovor po jednom zazvonìní automaticky pøijme.

■ Volba hlasem
Kdy¾ neprobíhá hovor, pøidr¾te tlaèítko Odeslat/ukonèit, dokud neusly¹íte tón, po 
nìm¾ mù¾ete vyslovit po¾adované jméno. Vyslovte jméno podle záznamu. Telefon 
hlasový záznam pøehraje a provede volbu odpovídajícího telefonního èísla.
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Hlasovou volbu lze aktivovat i pomocí telefonu. Podrobnosti o pou¾ívání hlasové 
volby naleznete v pøíruèce k telefonu.

■ Úprava hlasitosti sluchátek
Bìhem hovoru mù¾ete upravit hlasitost koleèkem pro hlasitost, pøípadnì mù¾ete 
pou¾ít ovládání hlasitosti na telefonu.
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2. Pou¾ití FM rádia

Pøipojení Pop-Port na telefonu slou¾í pro soupravu Nokia Radio Headset HS-2R 
zároveò jako napájení. Kdy¾ chcete poslouchat hudbu, pøipojte soupravu headset k 
telefonu.

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon 
tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik 
interferencí a jiného nebezpeèí.

■ Poslech rádia
K dosa¾ení nejlep¹ího pøíjmu rádia zajistìte, aby v¹echny kabely soupravy byly co 
nejpøímìj¹í.

• Chcete-li zapnout rádio, stisknìte tlaèítko Napájení. Souprava headset 
automaticky zvolí poslední rádiovou stanici, kterou jste poslouchali. Na displeji 
soupravy se zobrazí èíslo kanálu.

• Chcete-li spustit automatické vyhledání kanálu, pøidr¾te tlaèítko  nebo 
 déle ne¾ sekundu. Chcete-li kanál vyhledat ruènì, stisknìte tlaèítko  

nebo .

• Tlaèítkem  pøepnete hledání na vy¹¹í frekvence a tlaèítkem  pøepnete 
hledání na ni¾¹í frekvence.
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■ Funkce telefonování pøi poslechu rádia
• Pøi zahájení nebo pøijmutí hovoru se rádio automaticky vypne, a umo¾ní vám 

provedení nebo odmítnutí hovoru stisknutím tlaèítka Odeslat/ukonèit. A¾ 
hovor ukonèíte, rádio se automaticky opìt zapne.

• Chcete-li hovor odmítnout, stisknìte pravé tlaèítko pro volbu na telefonu. 
Rádio se automaticky opìt zapne.
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Péèe a údr¾ba

Souprava headset je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující 
doporuèení vám pomohou dodr¾et podmínky pro firemní záruky a vyu¾ívat pøístroj po mnoho 
let. 

• Ukládejte ve¹keré pøíslu¹enství mimo dosah malých dìtí.

• Uchovávejte soupravu headset v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou 
obsahovat minerály, které zpùsobují korozi elektronických obvodù.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte soupravu headset v pra¹ném prostøedí. Mohlo by dojít 
k po¹kození jejích pohyblivých souèástí.

• Neponechávejte soupravu headset v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost 
elektronických zaøízení, po¹kozují baterie a deformují èi po¹kozují plastové souèásti.

• Neponechávejte soupravu headset v chladu. Pøi zahøívání telefonu (na provozní teplotu) 
se uvnitø srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹kodit elektronické obvody.

• Nepokou¹ejte se soupravu headset otevøít. Neodborné zacházení ji mù¾e po¹kodit.

• Nedovolte, aby souprava headset upadla na zem nebo byla vystavena silným otøesùm. 
Ne¹etrné zacházení mù¾e po¹kodit jeho vnitøní elektronické obvody. 

• Pøi èi¹tìní soupravy headset nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èistící 
prostøedky. 

• Soupravu headset nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje a 
omezit jeho správnou funkci.

Pokud souprava headset nepracuje správnì, odneste ji do nejbli¾¹ího kvalifikovaného servisu. 
Servisní pracovníci vám pomohou a v pøípadì nutnosti i zaøídí odbornou opravu.
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