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Nokia, Nokia Connecting People, dan logo Nokia O
adalah merek dagang atau merek dagang terdafta
Corporation.

Pendahuluan
Dengan Nokia Stereo Headset WH-800, Anda dapa
menjawab panggilan serta mendengarkan musik d
kompatibel.
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English

Produk ini mungkin memiliki komponen kecil. Jauh
anak-anak. Permukaan pelat perangkat ini tidak m
Permukaan perangkat ini mengandung baja antika
campuran lainnya.

Komponen perangkat bersifat magnetis, sehingga 
tertarik ke perangkat ini. Jangan letakkan kartu kre
penyimpanan lain yang bersifat magnetis di sekita
informasi yang tersimpan di dalamnya dapat terha

Peringatan: Bila headset digunakan, ke
mendengar suara di sekitar mungkin a
Jangan gunakan headset jika dapat me
keselamatan Anda.

Persiapan
Untuk menyambungkan headset ke perangkat Noki
dilengkapi soket AV Nokia 3,5 mm, masukkan konek
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yang ditunjukkan pada halaman judul) ke soket AV.
lihat buku petunjuk perangkat.

Untuk menyambungkan headset ke perangkat Noki
memiliki soket Nokia 2,5 mm AV, sambungkan ada
tersedia ke konektor headset, kemudian sambungk
perangkat.

Untuk menyambungkan headset ke perangkat yan
pemutar musik) dan memiliki soket audio 3,5 mm 
adaptor AD-63 yang tersedia ke konektor headset, k
adaptor ke perangkat. Bila menggunakan adaptor 
menggunakan headset untuk mendengarkan musik

Kenakan headset hingga mikrofon (4) dekat denga
pengait (1) di telinga. Masukkan lubang suara (2) ke
perlahan, kemudian putar pengait sesuai keinginan
digunakan.
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English

Mengatur volume suara
Untuk mengatur volume suara, tekan tombol volum

Panggilan
Untuk membuat panggilan, gunakan perangkat selu
pada saat headset tersambung ke perangkat terseb
berlangsung, bicara ke arah mikrofon headset.

Jika perangkat selular Anda mendukung panggilan
terus tombol jawab/putus (3), kemudian lanjutkan
dalam buku petunjuk perangkat selular Anda.

Untuk menjawab atau mengakhiri panggilan, tekan
Untuk menolak panggilan, tekan tombol jawab/pu
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Perawatan dan pemeliharaan
Perangkat ini merupakan produk unggulan sehingg
dengan benar. Berikut adalah saran yang akan mem
Anda atas jaminan.

• Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air
dan segala jenis cairan atau uap air mungkin 
yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit e
perangkat Anda basah, keringkan sepenuhnya

• Jangan gunakan atau jangan simpan perangk
berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dile
elektroniknya dapat rusak.

• Jangan simpan perangkat ini di tempat yang pa
tinggi dapat mempersingkat masa pakai peran
merusak baterai, dan melelehkan komponen y
plastik.
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English

• Jangan simpan perangkat ini di tempat yang 
temperatur perangkat kembali normal, uap ai
dalam perangkat dan merusak panel sirkuit el

• Jangan coba membuka perangkat.

• Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncangkan
Penanganan yang tidak tepat dapat mematah
internal dan komponen kecil.

• Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembers
untuk membersihkan perangkat ini.

• Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat m
komponen yang dapat bergerak dan mengham
yang semestinya.

Jika produk ini tidak berfungsi sebagaimana mesti
layanan resmi terdekat untuk diperbaiki.
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