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zt jelenti, hogy az 
a végén szelektív 
ztartási 

formációkért 
yilatkozatát vagy 

.com webhelyen.

nem továbbítható, 
írásbeli engedélye 

ration bejegyzett 
tulajdonosuk 
Az áthúzott, kerekes szemétgyûjtõ-tartály a
Európai Unión belül a készüléket élettartam
gyûjtõhelyre kell juttatni. A terméktõl ne há
hulladékként szabaduljunk meg. További in
tekintsük meg a termék környezetvédelmi n
országspecifikus információit a www.nokia

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, 
nem terjeszthetõ és nem tárolható a Nokia elõzetes 
nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corpo
védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve 
védjegye lehet.
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ntartja magának a 
ékek jellemzõit 

essze.

datok elvesztéséért, 
tkezmény vagy 

ll elfogadni. Az 
l a Nokia semmiféle 
kumentum 

 kapcsolatban, 
re vagy egy adott 
ia fenntartja a 
ozza vagy 

zódjunk a 
A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fen
jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett term
elõzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejl

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelõs a
anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, köve
közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában ke
érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívü
kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a do
pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával
beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetõség
célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nok
jogot, hogy bármikor, elõzetes értesítés nélkül átdolg
visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Tájéko
legközelebbi Nokia kereskedõnél.
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tvert tartalmazhat, 
jogszabályai 
tartás.

AV-aljzattal 
gy 3,5 mm-es 
atóval használható. 

atba (a borítón az 
mobilkészülék 
álatra.

akor a külsõ zajok 
asználjuk a 
tonságunkat.
Exportszabályok
Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szof
amelyre az Egyesült Államok vagy más ország export
vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérõ maga

Használatbavétel
Az AD-43 Nokia Audiovezérlõ egy 3,5 mm-es Nokia 
rendelkezõ kompatibilis Nokia mobilkészülékkel és e
csatlakozóval rendelkezõ kompatibilis Nokia fülhallg

Dugjuk a fülhallgató csatlakozóját a fülhallgató-aljz
1-es aljzat), és dugjuk a vezérlõ csatlakozóját (11) a 
AV-aljzatába. A vezérlõ most már készen áll a haszn

Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektõl távol.

Figyelmeztetés: A fülhallgató használat
észlelésének képessége csökkenhet. Ne h
fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biz
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elõ (8) vagy 

t módon, amikor a 
éljünk a vezérlõ 

k le és tartsuk 
tassuk a hanghívás 
an leírt módon.

e gombot, vagy 
vás elutasításához 

 gombot, vagy 
A hangerõ beállítása
A hangerõ beállításához nyomjuk meg a hangerõnöv
-csökkentõ (10) gombot.

Híváskezelés
Hívás indításához használjuk a telefont a megszokot
vezérlõ csatlakoztatva van hozzá. Hívás közben besz
mikrofonjába (2).

Ha a mobilkészülék támogatja a hanghívást, nyomju
lenyomva a Válasz/vége gombot (4-es gomb), és foly
folyamatát a mobilkészülék felhasználói útmutatójáb

Bejövõ hívás fogadásához nyomjuk meg a Válasz/vég
használjuk a mobilkészülék billentyûit. A beérkezõ hí
nyomjuk meg kétszer a Válasz/vége gombot.

Egy hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Válasz/vége
használjuk a mobilkészülék billentyûit.
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és 
 (9).

egy kompatibilis 

õvel hallgassunk. Ha 
i magunkat, az 

lék 
ünetgombot (6). 
asználói 
Mikrofon némítása
A vezérlõ mikrofonjának hívás közbeni némításához 
visszakapcsolásához nyomjuk meg a némításgombot

Zenehallgatás
A vezérlõvel és a fülhallgatóval zenét hallgathatunk 
mobilkészülékrõl.

Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hanger
folyamatosan nagy hangerõnek tesszük k
károsíthatja a hallásunkat.

Egy szám lejátszásához válasszuk ki azt a mobilkészü
zenelejátszójában, majd nyomjuk meg a lejátszás-/sz
További részletekért olvassuk el a mobilkészülék felh
útmutatóját.
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 az elõreléptetõ 
meg a hátraléptetõ 
lapozni a számok 
 gombot.

oz nyomjuk meg a 

 mobilkészülék 
obilkészülék 

mjuk meg az elõre- 
A következõ zeneszám kiválasztásához nyomjuk meg
gombot (5). Az elõzõ szám kiválasztásához nyomjuk 
gombot (7). Ha lejátszás közben szeretnénk gyorsan 
között, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva valamelyik

A zenelejátszás szüneteltetéséhez vagy újraindításáh
lejátszás-/szünetgombot.

Rádióhallgatás
Az FM-rádió hallgatásához indítsuk el a kompatibilis
rádiófunkcióját. További részletekért olvassuk el a m
felhasználói útmutatóját.

Egy korábban mentett rádióállomás kereséséhez nyo
vagy a hátraléptetõ gombot.
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.
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A gombok zárolása vagy a zárolás feloldása
A Válasz/vége gomb kivételével az összes gomb lezár
lezáráskapcsolót (3) felfelé. A zár feloldásához toljuk

Kezelés és karbantartás
A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitele
gondos kezelést igényel. A következõ javaslatok segí
megõrzésében.

• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pá
folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektr
áramkörökben korróziót elõidézõ ásványi anyag
vizes lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros,
A por károsíthatja a készülék mozgó és elektrom

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A mag
csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élett
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vagy 

ál hõmérsékletre 
apódó pára 

zogassuk. A durva 
s a 

etve oldó- vagy 

a mozgó 
ná teheti.

 a legközelebbi 
károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja 
megolvaszthatja a mûanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A norm
való felmelegedéskor a készülék belsejében lecs
károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• Ne próbáljuk meg felnyitni a készüléket.

• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rá
bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat é
finommechanikát.

• A készüléket ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, ill
mosószerekkel.

• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti 
alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlan

Ha a készülék nem mûködne megfelelõen, forduljunk
márkaszervizhez.


