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Pro va¹i bezpeènost

Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být nebezpeèné 
nebo protizákonné. Pro dal¹í informace si pøeètìte úplnou u¾ivatelskou pøíruèku.

BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV©ÍM
Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. Pøi øízení vozu si v¾dy nechte volné ruce pro 
øízení. Pøi øízení musí být va¹e pozornost vìnována pøedev¹ím bezpeènosti 
silnièního provozu. 

RU©IVÉ VLIVY
V¹echny bezdrátové pøístroje mohou být citlivé na ru¹ivé vlivy, které mohou 
ovlivnit jejich funkci.

PØIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ
Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace 
v u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Opravovat tento produkt mù¾e pouze kvalifikovaný personál.
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1. Úvod

Bezdrátová plug-in HF sada do auta Nokia (HF-6W) je produkt handsfree se 
snadnou instalací vyu¾ívající bezdrátovou technologii Bluetooth. Je vybaven 
procesorem DSP (Digital Signal Processor).

Tuto sadu handsfree mù¾ete vyu¾ívat k uskuteèòování a pøíjmu hovorù a 
k nabíjení kompatibilních mobilních telefonù Nokia.

Pøed pou¾itím této sady handsfree se peèlivì seznamte s touto u¾ivatelskou 
pøíruèkou. Na stránkách http://www.nokia.com/support nebo na místním 
webovém serveru Nokia naleznete nejnovìj¹í verzi této pøíruèky, dal¹í informace, 
soubory ke sta¾ení a slu¾by k danému výrobku Nokia.
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2. Zaèínáme

Pøed pou¾itím nainstalujte sadu handsfree do auta a spárujte ji s kompatibilním 
telefonem.

■ Souèásti sady handsfree
• Vypínaè (1)

• Tlaèítko pøíjem/konec (2)

• Tlaèítko pro zvý¹ení hlasitosti (3)

• Tlaèítko pro sní¾ení hlasitosti (4)

• Tlaèítko pro uvolnìní kabelu (5)

• Reproduktor (6)

• Mikrofony (7)

• Kontrolky (8)

• Kabel nabíjeèky (9)

■ Instalace sady handsfree do auta
Aby sada handsfree správnì fungovala, musí být pøipojena do konektoru 
zapalovaèe v autì a napájena z baterie auta.
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Zasuòte sadu handsfree do konektoru 
zapalovaèe v autì tak, jak je vidìt na Obrázku A 
nebo na Obrázku B.

Ujistìte se, ¾e je sada handsfree v konektoru 
správnì zasunuta a neznemo¾òuje normální 
provoz auta.

Funkce sledování øeèi funguje optimálním 
zpùsobem, pokud zvuk øeèi vychází z oblasti oznaèené na 
obrázku svìtle ¹edou barvou. Pokud nebudete s výsledky 
spokojeni, zkuste pøístroj nasmìrovat jinak.

V nìkterých modelech automobilù je konektor zapalovaèe 
napájen z baterie automobilu i v pøípadì, ¾e je vyta¾en 
klíè ze zapalování. Pak by mohlo v pøípadì, ¾e sada handsfree zùstane zapnutá, 
dojít k vybití baterie automobilu. K vybití baterie automobilu by mohlo dojít i 
v pøípadì, ¾e je sada handsfree vypnutá, ale zùstane pøipojená ke konektoru 
zapalovaèe po dlouhou dobu. Dal¹í informace získáte od výrobce vozidla.

■ Zapnutí a vypnutí sady handsfree
Chcete-li sadu handsfree zapnout, stisknìte vypínaè. Sada handsfree pípne 
a krátce se rozsvítí zelená kontrolka.
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Chcete-li sadu handsfree vypnout, stisknìte vypínaè v dobì, kdy neprobíhá ¾ádný 
hovor. Sada handsfree pípne a krátce se rozsvítí èervená kontrolka.

■ Spárování sady handsfree s telefonem
Sada handsfree je speciálnì urèena pro kompatibilní telefony Nokia podporující 
bezdrátovou technologii Bluetooth. Mù¾ete ji v¹ak pou¾ívat s jakýmkoli pøístrojem 
kompatibilním se zaøízením Bluetooth, které podporuje profil Bluetooth 
Handsfree. Dal¹í informace o bezdrátové technologii Bluetooth získáte 
v u¾ivatelské pøíruèce k telefonu.

Ne¾ mù¾ete zaèít sadu handsfree pou¾ívat, musíte ji spárovat s kompatibilním 
telefonem.

1. Zkontrolujte, zda je kompatibilní telefon zapnutý.

2. Ujistìte se, ¾e je sada handsfree správnì nainstalovaná a stisknutím vypínaèe ji 
zapnìte. 

3. Nastavte v telefonu vyhledávání zaøízení Bluetooth. Pokyny naleznete 
v u¾ivatelské pøíruèce k telefonu. 

4. V seznamu vyberte sadu handsfree (Nokia HF-6W).

5. Zadáním èíselného kódu Bluetooth 0000 spárujte sadu handsfree s telefonem. 
Telefon bude nastaven jako výchozí telefon pro sadu handsfree, pokud je¹tì 
sada handsfree nebyla spárována s jiným telefonem.

Sada handsfree krátce pípne a rozsvícená modrá kontrolka bude oznaèovat 
aktivní pøipojení Bluetooth.

6. Nyní mù¾ete zaèít sadu handsfree pou¾ívat.
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Odpojení sady handsfree od telefonu
Pokud chcete sadu handsfree odpojit od telefonu (napøíklad za úèelem pøipojení 
telefonu k jinému zaøízení Bluetooth), vypnìte sadu handsfree nebo ji odpojte 
v menu Bluetooth telefonu.

K odpojení sady handsfree není potøeba vymazat informace o spárování. 

Opìtovné pøipojení sady handsfree k telefonu
Pokud chcete sadu handsfree opìtovnì pøipojit k výchozímu nebo k naposledy 
pou¾itému telefonu, zkontrolujte, zda je v telefonu aktivována funkce Bluetooth a 
potom sadu handsfree zapnìte. Po opìtovném pøipojení spárované sady handsfree 
ji¾ nebudete vyzváni k zadání èíselného kódu.

Svùj telefon mù¾ete nastavit tak, aby se k sadì handsfree pøipojoval automaticky 
po jejím zapnutí. U telefonù Nokia toho lze docílit zmìnou nastavení spárovaného 
zaøízení v menu Bluetooth.

Pokud se sada handsfree k výchozímu nebo naposledy pou¾itému telefonu 
nepøipojí automaticky, pøidr¾te stisknuté tlaèítko pøíjem/konec. Sada handsfree 
zaène hledat výchozí telefon a potom naposledy pou¾itý telefon. Je také mo¾né 
vytvoøit propojení v menu Bluetooth telefonu.
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3. Základy pou¾ívání

■ Funkce volání
Chcete-li uskuteènit hovor, pou¾ijte telefon obvyklým zpùsobem. 

Chcete-li znovu vytoèit naposledy volané èíslo, stisknìte dvakrát tlaèítko pøíjem/
konec.

Chcete-li aktivovat hlasovou volbu, stisknìte tlaèítko pøíjem/konec, dokud 
neusly¹íte tón pro hlasovou volbu. Dal¹í informace naleznete v u¾ivatelské 
pøíruèce k telefonu. Hlasová volba je k dispozici pouze u telefonù, které tuto 
funkci podporují.

Pøíjem a ukonèení hovoru
Pøi pøíchozím hovoru zaène blikat zelená kontrolka a usly¹íte vyzvánìcí tón v sadì 
handsfree. Pokud je v telefonu upozornìní na pøíchozí hovor vypnuto, nebude ze 
sady handsfree sly¹et vyzvánìcí tón.

Chcete-li pøijmout hovor nebo ukonèit aktuální hovor, stisknìte tlaèítko pøíjem/
konec. Hovor lze pøijmout nebo ukonèit také pomocí telefonu.

Automatický pøíjem
Pokud v telefonu zapnete funkci pro automatický pøíjem, telefon pøíchozí hovor po 
uplynutí nastavené doby automaticky pøijme a pøepojí jej do sady handsfree.
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Odmítnutí hovoru
Pokud hovor nechcete pøijmout, stisknìte dvakrát krátce tlaèítko pøíjem/konec.

Vypnutí a zapnutí zvuku probíhajícího hovoru
Stisknìte krátce vypínaè. V pøípadì, ¾e je zvuk hovoru vypnutý, svítí èervená 
kontrolka.

Pøepínání hovoru mezi sadou handsfree a telefonem
Podr¾te stisknuté tlaèítko pøíjem/konec déle ne¾ 1 sekundu.

Více hovorù
Chcete-li uskuteènit více hovorù, pou¾ijte klávesnici telefonu. 

Chcete-li pøijmout èekající hovor ze sady handsfree, je potøeba nejprve ukonèit 
aktivní hovor a potom pøijmout druhý hovor.

■ Nastavení hlasitosti sady handsfree
Pro nastavení hlasitosti sady handsfree pou¾ijte tlaèítka hlasitosti na sadì 
handsfree nebo pou¾ijte klávesnici telefonu.
13Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



■ Nabíjení baterie kompatibilního telefonu
Pøi pou¾ívání této sady handsfree mù¾ete nabíjet baterie kompatibilních telefonù 
Nokia. Vytáhnìte ze sady handsfree kabel nabíjeèky a pøipojte ho k telefonu. 
Jakmile je baterie plnì nabitá, odpojte kabel nabíjeèky od telefonu a stisknutím 
tlaèítka pro uvolnìní kabelu na sadì handsfree zasuòte kabel zpìt do sady.

■ Pou¾ívání sady handsfree s nìkolika spárovanými 
telefony

Sadu handsfree mù¾e spárovat a¾ s osmi kompatibilními telefony, najednou v¹ak 
pøipojujte v¾dy jen jeden telefon.

Telefon, se kterým byla sada handsfree spárována poprvé, nazýváme „výchozí 
telefon“. Telefon, se kterým byla sada handsfree naposledy pou¾ita, nazýváme 
„poslední pou¾itý telefon“.

Po zapnutí se sada handsfree sna¾í bìhem nìkolika sekund pøipojit k výchozímu 
telefonu.

Pokud se nemù¾e pøipojit k výchozímu telefonu, pokusí se bìhem nìkolika sekund 
pøipojit k naposledy pou¾itému telefonu. 

Jestli¾e se sada handsfree nemù¾e pøipojit k ¾ádnému z tìchto telefonù, zùstane 
k dispozici pro ostatní telefony.

Chcete-li sadu handsfree pou¾ít se spárovaným telefonem, který není „výchozím 
telefonem“ ani „posledním pou¾itým telefonem“, proveïte pøipojení pomocí menu 
Bluetooth telefonu.
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■ Resetování sady handsfree
Sadu handsfree mù¾ete resetovat, a vymazat tak ve¹kerá nastavení, vèetnì 
informací o spárování. Vypnìte sadu handsfree a potom na 10 sekund podr¾te 
stisknutý vypínaè souèasnì s  tlaèítkem pro zvý¹ení hlasitosti. Bìhem resetování 
støídavì blikají zelená a èervená kontrolka. Po resetování sada handsfree dvakrát 
pípne.

■ Øe¹ení potí¾í
Nemù¾ete-li pøipojit sadu handsfree ke kompatibilnímu telefonu, postupujte 
následovnì:

• Zkontrolujte, zda je v kompatibilním telefonu aktivována funkce Bluetooth.

• Ujistìte se, ¾e je sada handsfree správnì nainstalovaná, zapnutá a spárovaná 
s kompatibilním telefonem. Zkontrolujte také, zda je baterie automobilu 
nabitá.

• Pokud pou¾íváte nìkolik zaøízení Bluetooth, zkontrolujte, zda jste ukonèili 
pøedchozí spojení Bluetooth z telefonu.

• Zkontrolujte, zda je sada handsfree od telefonu vzdálena nejvý¹e 10 metrù a ¾e 
mezi telefonem a sadou handsfree nejsou pøeká¾ky ani elektronická zaøízení.

• Kapacita a parametry sítì provozovatele sítì mohou mít vliv na kvalitu zvuku 
telefonních hovorù. Ke zhor¹ení kvality mù¾e napøíklad dojít v dopravních 
zácpách, kdy ve stejné oblasti hovoøí ze svých telefonù najednou velký poèet 
lidí.
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Péèe a údr¾ba

Tento pøístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o nìj tøeba 
peèovat. Následující doporuèení vám pomohou ochránit va¹e nároky ze záruk.

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

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj v pra¹ném a zneèi¹tìném prostøedí. Mohlo by 
dojít k po¹kození jeho pohyblivých souèástí, elektronických komponentù a mikrofonù.

• Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost elektronických 
zaøízení a deformují èi po¹kozují plastové souèásti.

• Neponechávejte sadu handsfree v chladu. Pøi zahøívání na provozní teplotu se uvnitø 
srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹kodit elektronické obvody.

• Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otøesùm. Ne¹etrné 
zacházení mù¾e po¹kodit vnitøní elektronické obvody a jemnou mechaniku.

• Pøi èi¹tìní sady handsfree nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èisticí 
prostøedky.

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje, mikrofony nebo 
reproduktor a zabránit jeho správné funkci.

Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu k opravì.
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Doplòkové bezpeènostní informace

■ Dopravní prostøedky
Signály RF mohou ovlivnit nesprávnì instalované nebo nedùslednì stínìné elektronické 
systémy motorových vozidel, napø. elektronické systémy vstøikování paliva, elektronické 
protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagù. 
Podrobnìj¹í informace získáte od výrobce (èi jeho zastoupení) va¹eho vozu nebo libovolného 
pøíslu¹enství, které bylo do vozu pøidáno.

Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpeèné a mohou zpùsobit zánik záruk 
poskytovaných na pøístroj. Pravidelnì kontrolujte, jestli je ve¹keré pøíslu¹enství mobilního 
pøístroje ve voze správnì instalováno a jestli správnì pracuje. Neukládejte ani nepøená¹ejte 
hoølavé kapaliny, plyny nebo výbu¹né materiály ve stejném prostoru, ve kterém je ulo¾en 
pøístroj, jeho èásti nebo pøíslu¹enství. U vozidel vybavených airbagy si uvìdomte, ¾e airbagy 
se nafukují znaènou silou. Neumís»ujte ¾ádné pøedmìty, vèetnì instalovaného nebo 
pøenosného bezdrátového pøíslu¹enství, na kryty airbagù ani do prostoru, do kterého se 
airbagy v pøípadì nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové pøíslu¹enství ve vozidle nesprávnì 
instalováno a dojde k aktivaci airbagù, mù¾e dojít k vá¾nému osobnímu poranìní.
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