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Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být 
nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO
V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může 
přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v 
blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, 
kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech 
s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené 
společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte 
nekompatibilní výrobky.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH
Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou 
dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, 
buďte opatrní.
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Úvod

Informace o headsetu
Headset Nokia Purity Pro Bluetooth Stereo Headset by Monster kombinuje skvělou 
kvalitu zvuku a snadné používání. Umožňuje obsluhovat hovory bez použití rukou či 
poslouchat oblíbené skladby. Rozbalte headset, nasaďte si ho a můžete vyrazit.

Kvalita zvuku nemusí utrpět ani v rušném prostředí – funkce aktivního potlačování 
ruchu (ANC) nežádoucí ruch pozadí odstraňuje.

Povrch tohoto výrobku neobsahuje nikl.

Upozornění:
Tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Části výrobku jsou magnetické. K výrobku mohou být přitahovány kovové materiály. 
Do blízkosti výrobku neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče 
informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Přečtěte 
si také uživatelskou příručku k zařízením, která k výrobku připojujete.

Upozornění:
Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. 
Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Dodržujte všechny místní zákony. Používání mobilních telefonů nebo některých jejich 
funkcí při řízení může být zakázáno. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro 
řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního 
provozu.

Chcete-li získat podporu, přejděte na web www.nokia.com/support.

Spojení Bluetooth
Pomocí technologie Bluetooth se můžete bezdrátově připojovat k jiným 
kompatibilním zařízením, například k mobilním telefonům.

Zařízení nemusejí být v oblasti přímé viditelnosti, ale nesmějí od sebe být dále než 
10 metrů. Spojení může být ovlivněno překážkami, například stěnami, nebo jinými 
elektronickými přístroji.
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Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 3.0 a podporuje následující profily: 
A2DP (1.2), HFP (1.6), HSP (1.2) a AVRCP (1.4) . Informujte se u výrobce jiných zařízení, 
zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Kompatibilita
Headset můžete používat s mnoha druhy zařízení, ne všechna zařízení však podporují 
všechny funkce nebo typy připojení.

Bezdrátové spojení 
(Bluetooth)

Připojení kabelem

Kompatibilní 
telefony

Ostatní zařízení se 
3,5mm zvukovým 
konektorem

Přehrávání hudby Ano Ano Ano

Hovory bez použití 
rukou

Ano Ano Ne

Ovládání médií Ano Ano Ne

Ovládání hlasitosti Ano Ano Ne
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Telefony Nokia Symbian, Nokia S40 a Nokia N9 mohou využívat pouze bezdrátové 
spojení.

Tlačítka na headsetu využívají technologii Control Talk®.

Začínáme

Tlačítka a části

1 Tlačítko rychlého posuvu vpřed 
2 Univerzální tlačítko 
3 Tlačítko rychlého posuvu vzad 
4 Oblast NFC
5 Kontrolka baterie
6 Zdířka pro konektor nabíječky
7 Mikrofon
8 Konektor pro kabel (3,5 mm)
9 Tlačítka nastavení hlasitosti
10 Tlačítko Bluetooth 

Nabíjení baterie
Před použitím headsetu musíte nabít baterii.

Když odpojujete nabíječku, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

1 Když headset potřebujete dobít, použijte tento postup:
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2 Když je baterie zcela nabitá, a žlutá kontrolka se rozsvítí zeleně, použijte 
následující postup:

Tip: Headset můžete nabíjet také kompatibilním kabelem USB z počítače.

Při bezdrátovém spojení umožňuje plně nabitá baterie až 24 hod. hovoru nebo 24 hod. 
poslechu hudby nebo až 7 dní v pohotovostním režimu.

Když je baterie téměř vybitá, slyšíte opakovaně hlasová upozornění nebo pípnutí 
a bliká žlutá kontrolka.

6



Když je baterie vybitá, můžete používat kabelové spojení bez aktivního potlačování 
ruchu (ANC).

Tip: Při každém zapnutí a vypnutí headsetu zjistíte úroveň nabití baterie na kontrolce. 
Zelená kontrolka znamená, že je baterie dostatečně nabita. Svítí-li kontrolka žlutě, 
budete baterii muset brzy dobít. Svítí-li červeně, nabijte baterii.

Zapnutí headsetu
Headset nemá vypínač – stačí ho rozbalit a zapne se automaticky.

Headset pípne a jednou blikne kontrolka baterie (ukáže úroveň nabití baterie). 
Headset se automaticky připojí k poslednímu připojenému zařízení. Pokud jste 
headset zatím nespárovali s žádným zařízením nebo jste párování vymazali, přejde 
headset do režimu párování.

Vypnutí headsetu
Sbalte headset. Headset pípne a jednou blikne kontrolka baterie. Všechna spojení 
budou ukončena.

Pokud headset do 10 minut nepřipojíte k nějakému zařízení, automaticky přejde do 
pohotovostního režimu. Chcete-li headset probudit, vypněte ho a znovu zapněte.

Nasazení headsetu
Nastavení pásku pro dokonalé nasazení.
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Sluchátko označené písmenem L si nasaďte na levé ucho, sluchátko označené 
písmenem R na pravé ucho.

Když si headset nasadíte, zapnou čidla vzdálenosti na sluchátku automaticky funkci 
aktivního potlačování ruchu.

Pokud headset není 10 minut nasazen, vypne funkci aktivního potlačování ruchu 
a ztlumí se, aby šetřil energií. Chcete-li headset opět použít, stačí si ho nasadit na 
hlavu.

Párování a připojování k zařízením

Párování a bezdrátové připojování
Než začnete headset používat, musíte ho spárovat a připojit ke kompatibilnímu 
zařízení.

Headset můžete spárovat s osmi zařízeními.

Tip: Headset můžete dokonce připojit ke dvěma zařízením současně, například 
k počítači a k telefonu. Nejprve musíte zapnout funkci více připojení.

V některých zařízeních budete muset po spárování potvrdit připojení samostatně.
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Když headset zapnete, automaticky se připojí k poslednímu zařízení, se kterým byl 
používán. Pokud poslední používané zařízení nelze najít, připojí se headset k dalšímu 
zařízení v seznamu spárovaných zařízení.

Když je headset připojen k zařízení, pomalu bliká kontrolka Bluetooth.

Tip: Nelze headset připojit ke kompatibilnímu zařízení? Zkontrolujte, zda je headset 
nabitý, zapnutý a spárovaný s přístrojem.

Párování a připojování funkcí NFC
Funkce NFC (Near Field Communication) umožňuje snadno spárovat a připojit headset 
ke kompatibilnímu zařízení.

1 Pokud vaše zařízení podporuje technologii NFC, zapněte funkci NFC.
2 Zapněte headset.
3 Dotkněte se oblastí NFC na zařízení oblasti NFC na headsetu. Headset se 

automaticky připojí k zařízení.

Headset můžete pomocí funkce NFC také odpojit. Podrobnější informace 
o technologii NFC najdete v uživatelské příručce k zařízení.

Pokud zařízení funkci NFC nepodporuje, spárujte headset ručně.

Párování a připojování přes spojení Bluetooth 
1 Zkontrolujte, zda je headset vypnutý.
2 Zapněte kompatibilní zařízení a zapněte v něm funkci Bluetooth.
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3 Zapněte headset. Pokud jste headset již spárovali s jiným zařízením, podržte na 
2 sekundy stisknuté tlačítko . Začne rychle blikat modrá kontrolka.

4 Nastavte ve svém zařízení vyhledávání zařízení Bluetooth. Podrobnější informace 
najdete v uživatelské příručce k zařízení.

5 V seznamu nalezených zařízení v přístroji vyberte headset.
6 Pokud to bude třeba, zadejte kód 0000.

Připojení ke dvěma zařízením současně
Chcete poslouchat hudbu z počítače, ale stále být připraveni reagovat na hovory? 
Když je headset spárován a připojen k telefonu, můžete zapnout funkci více připojení 
a připojit ho i k jinému kompatibilnímu zařízení, například k počítači.

1 Ujistěte se, že je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth.
2 Zkontrolujte, zda je headset zapnutý a na 2 sekundy podržte stisknuté tlačítko 

.
3 Funkci více připojení zapnete podržením stisknutého tlačítka zesílení hlasitosti 

a tlačítka .
4 Spárujte headset s druhým zařízením.
5 Vypněte headset.
6 Znovu zapněte headset a headset se připojí k oběma zařízením.

Pro odpojení opakujte kroky 1-3.

Připojení pomocí kabelu
Když používáte zvukový kabel, headset vypne bezdrátové spojení a můžete ho 
používat například za letu.
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Připojte kabel k headsetu a druhý konec kabelu připojte ke konektoru pro headset 
v přístroji.

Po připojení kabelu přejde headset do režimu Letadlo. Headset může být v jednom 
okamžiku připojen pouze k jednomu zařízení.

Při kabelovém a bezdrátovém připojení fungují tlačítka headsetu odlišně.

Připojení kabelem nepodporují všechny modely telefonů. U telefonů, které připojení 
pomocí kabelu nepodporují, musíte použít bezdrátový režim.

Telefonování

Volání a přijímání hovorů

Bezdrátové připojení Připojení kabelem

Volání Používání telefonu Používání telefonu

Přijetí nebo 
ukončení 
hovoru

Stiskněte tlačítko Stiskněte tlačítko 

Odmítnutí 
hovoru

Dvakrát stiskněte tlačítko Dvakrát stiskněte tlačítko 

Přepnutí hovoru 
z telefonu do 
headsetu

Na 2 sekundy podržte stisknuté 
tlačítko 

Není k dispozici
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Opakované 
vytáčení 
posledního 
volaného čísla

Když neprobíhá hovor, dvakrát 
stiskněte tlačítko .

Není k dispozici

Hlasové 
vytáčení

Když neprobíhá hovor, podržte 
na 2 sekundy stisknuté tlačítko 
a postupujte podle pokynů 
uživatelské příručky k telefonu.

Když neprobíhá hovor, podržte 
na 2 sekundy stisknuté tlačítko 
a postupujte podle pokynů 
uživatelské příručky k telefonu.

Některé přístroje nemusí být plně kompatibilní a možná je budete muset ovládat 
přímo z přístroje. V některých případech nemusí být funkce v přístroji vůbec dostupná.

Vyřizování hovorů ze dvou telefonů
Když je headset připojen ke dvěma telefonům, můžete vyřizovat hovory z obou 
telefonů současně.

Pokračování v probíhajícím hovoru a odmítnutí hovoru z druhého telefonu
Dvakrát stiskněte tlačítko .

Ukončení probíhajícího hovoru a přijetí hovoru z druhého telefonu
Stiskněte tlačítko .

Přidržení probíhajícího hovoru a přijetí hovoru z druhého telefonu
Na 2 sekundy podržte stisknuté tlačítko .

Přepnutí mezi aktivním a přidrženým hovorem
Na 2 sekundy podržte stisknuté tlačítko .

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k přidrženému hovoru
Stiskněte tlačítko .

Pokud opakujete volání nebo použijete hlasové vytáčení, použije headset ten telefon, 
ze kterého jste vedli poslední hovor přes headset.

Přehrávání hudby

Oblíbenou hudbu můžete poslouchat kdekoli.

Upozornění:
Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o 
přiměřené hlasitosti.
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Bezdrátové 
připojení

Kabelové připojení 
k telefonu Nokia 
Lumia

Kabelové připojení 
k jiným telefonům

Přehrávání skladby Vyberte v hudebním 
přehrávači skladbu 
a stiskněte tlačítko 

.

Vyberte v hudebním 
přehrávači skladbu 
a stiskněte tlačítko 

.

Vyberte v hudebním 
přehrávači skladbu 
a stiskněte tlačítko 

.

Pozastavení 
přehrávání skladby 
a pokračování

Stiskněte tlačítko Stiskněte tlačítko Stiskněte tlačítko 

Přehrání další 
skladby

Stiskněte tlačítko Dvakrát stiskněte 
tlačítko 

Není k dispozici

Přehrání předchozí 
skladby

Dvakrát stiskněte 
tlačítko 

Třikrát stiskněte 
tlačítko 

Není k dispozici

Návrat na začátek 
aktuální skladby

Stiskněte tlačítko Stiskněte tlačítko Není k dispozici

Rychlé procházení 
aktuální skladbou

Stiskněte a podržte 
tlačítko  nebo 

Stiskněte a podržte 
tlačítko  nebo 

Není k dispozici

Některé přístroje nemusí být plně kompatibilní a možná je budete muset ovládat 
přímo z přístroje. V některých případech nemusí být funkce v přístroji vůbec dostupná.

Pokud během poslechu hudby přijímáte příchozí hovor nebo voláte, přístroj 
přehrávání hudby pozastaví.

Nastavení hlasitosti a zvuku

Změna hlasitosti
Používejte tlačítka hlasitosti. Chcete-li hlasitost nastavit rychle, podržte tlačítka 
hlasitosti stisknutá.

Hlasitost můžete nastavit pro každé zařízení, se kterým je headset spárován. Headset 
si nastavenou hlasitost pamatuje pro příští připojení k tomuto zařízení.

Pokud je hlasitost bezdrátového spojení příliš nízká, zkontrolujte, zda je vhodná 
hlasitost nastavena i v telefonu.

Používání funkce aktivního potlačování ruchu
Funkce aktivního potlačování ruchu (ANC) potlačuje ruch pozadí a zajišťuje vysokou 
kvalitu zvuku při používání headsetu v rušném prostředí. Můžete poslouchat při menší 
hlasitosti a funkce ANC tak pomáhá chránit váš sluch.
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Když si nasadíte headset, zapnou čidla vzdálenosti na sluchátku funkci ANC 
automaticky. Po sejmutí headset funkci automaticky vypne.

Nastavení

Aplikace Nokia Accessories
Pokud máte telefon Nokia Lumia, můžete stav headsetu snadno sledovat z telefonu. 
Stáhněte si z webu Obchod aplikaci accessories a můžete headset ovládat z telefonu.

V této aplikaci můžete například zapínat a vypínat hlasová upozornění.

Aplikace také přidá na úvodní obrazovku telefonu okénko headsetu, ve kterém uvidíte 
úroveň nabití baterie.

Vymazání párování
1 Zapněte headset a na dobu 2 sekund stiskněte tlačítko . Headset přejde do 

režimu párování.
2 Na 2 sekundy podržte stisknutá tlačítka  a . Bliká červená a zelená kontrolka 

a headset vymaže párování.
Headset se zapne a přejde do režimu párování.
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Vypnutí hlasových pokynů
Headset vydává hlasové informace a pokyny, například když se vybíjí baterie. Tyto 
hlasové pokyny můžete vypnout.

Zkontrolujte, zda je headset zapnut a připojen k zařízení. Na 2 sekundy podržte 
stisknuté tlačítko zeslabení hlasitosti a tlačítko . Uslyšíte hlasový pokyn a blikne 
červená kontrolka.

Zapnutí hlasových pokynů
Na 2 sekundy podržte stisknuté tlačítko zesílení hlasitosti a tlačítko . Uslyšíte hlasový 
pokyn a blikne zelená kontrolka.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Informace o baterii a nabíječce
Tento přístroj má vnitřní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje, protože může dojít 
k jeho poškození.

Tento přístroj je určen pro používání při nabíjení z těchto nabíječek: AC-50 . Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v 
závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, X, AR, U, A, C, K, B nebo N.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí.

Provozní doby pro volání a pohotovostní režim jsou pouze odhady. Na skutečné doby má vliv například nastavení přístroje, 
používané funkce, stav baterie a teplota.

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu 
připojit.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se zobrazí kontrolka nabíjení.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k 
nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde 
po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj 
s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. 
Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Nabíječky používejte pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání nebo používání neschválených nabíječek může 
způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si 
myslíte, že došlo k poškození nabíječky, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. 
Poškozenou nabíječku nikdy nepoužívejte. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Péče o přístroj
S přístrojem, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky 
ze záruky.
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• Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi 
elektronických obvodů. Pokud dojde k namočení přístroje, nechejte ho zcela vyschnout.

• Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho 
pohyblivých součástí a elektronických součástek.

• Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje a 
deformovat či roztavit plasty.

• Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit 
elektronické obvody.

• Nepokoušejte se přístroj otevřít.

• Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.

• Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může 
poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.

• Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

Recyklace
Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím 
pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů.

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že 
všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného 
sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další 
informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek BH-940 je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/global/
declaration/.

© 2012 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné 
známky společnosti Nokia Corporation.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno 
pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje 
právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia or Monster, 
LLC is under license.
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© 2012 Monster, LLC. Monster, the Monster logo, ControlTalk, the ControlTalk logo, Purity Pro, the product and packaging 
are trademarks or registered trademarks of Monster Cable Products, Inc., or its subsidiaries in the U.S. or other countries.

The aptX software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are 
trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence 
za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody 
způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti 
informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, 
výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia 
si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.
Dostupnost výrobků se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce výrobků Nokia. Tento 
přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export 
platných v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNǏ ÚŘADU FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat 
následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré 
zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou 
výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel 
FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto 
zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiofrekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s 
pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při určitém způsobu instalace 
tato rušení neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání, které je 
možné zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení pomocí některých z 
následujících postupů:

• Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény.

• Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

• Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.

• O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových / TV přijímačů.

POZNÁMKA: Prohlášení o vystavení záření FCC: Toto zařízení vyhovuje limitům na vystavení záření FCC vyhlášeným pro 
neřízené prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

Společnost Nokia poskytuje na tento výrobek 24měsíční záruku. Podrobnosti zjistíte na webu společnosti Nokia 
s informacemi o místních zárukách online www.nokia.com/support.

/1.0. vydání CS
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