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I n l e d n i n g
1. Inledning

Med Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-905i och aktiv brusreducering 
kan du ringa och besvara samtal hands-free med en kompatibel 
mobiltelefon och lyssna på musik från en kompatibel musikspelare.

Den aktiva brusreduceringen gör att du kan använda headsetet även 
i bullriga miljöer.

Du kan ansluta headsetet till en kompatibel enhet med trådlös 
Bluetooth-teknik eller med ljudkablarna som medföljer.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda 
headsetet. Läs också användarhandboken för enheten du ansluter till 
headsetet. Mer information finns på www.nokia.com/support eller 
Nokias lokala webbplats.

Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll 
för småbarn. 

Obs! Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. 
Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

■ Trådlös Bluetooth-teknik
Med trådlös Bluetooth-teknik kan 
du ansluta kompatibla enheter utan 
kablar. Det behöver inte vara fri sikt 
mellan headsetet och den andra 
enheten men avståndet mellan 
dem bör inte överstiga 10 meter. 
Ju kortare avstånd mellan headsetet 
och den andra enheten desto bättre 
prestanda. På bilden är det bästa 
täckningsområdet markerat med 
mörkgrå färg. Anslutningen kan 
störas vid ökat avstånd och av 
hinder (markerat med ljusgrå färg) eller av andra elektroniska enheter.
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I n l e d n i n g
Headsetet är kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 2.1 + EDR 
och kan använda följande profiler: Headset Profile 1.1, Hands-Free 
Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 och Audio 
Video Remote Control Profile 1.0. Kontrollera med de andra enheternas 
tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

■ Om aktiv brusreducering
Wolfson AudioPlusTM teknik för reducering av brus använder 
en patenterad signalhanteringsteknik och avancerad akustisk 
designexpertis för att leverera högkvalitativ aktiv brusreducering 
för stereoheadset och hörlurar.

Den här nya framkopplingstekniken (feed-forward) reducerar 
mer brus i decibel över ett vidare frekvensomfång än traditionella 
återkopplingstekniker, vilket ger en lugnare och tystare miljö för 
användare var de än befinner sig. Wolfsons avancerade teknik 
bearbetar inte ljudströmmen som spelas upp, vilket innebär att 
musiken du lyssnar på spelas upp i orört format med Hi-fi-stereoljud.
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K o m m a  i g å n g
2. Komma igång

■ Knappar och delar
Headsetet innehåller följande delar:

1. Av/på-knapp för aktiv 
brusreducering

2. Indikatorlampa för laddning 
och aktiv brusreducering

3. Laddningskontakt

4. Volymknappar

5. Bakåtspolningsknapp

6. Uttag för Nokia CA-143U- eller CA-182U-ljudkabeln

7. Indikatorlampa för Bluetooth

8. Uppspelnings-/pausknapp

9. Framåtspolningsknapp

10. Flerfunktionsknapp

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. 
Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom 
information som lagrats på dem kan raderas.

■ Anslutningsmetod
Du kan ansluta headsetet till kompatibla enheter med trådlös 
Bluetooth-teknik eller med ljudkablarna som medföljer.

Innan du kan ansluta headsetet till en Bluetooth-enhet eller använda 
aktiv brusreducering måste du ladda batteriet. Se ”Ladda batteriet” 
på sidan 8.

Ansluta med Bluetooth-anslutning
Om du vill använda headsetet tillsammans med en kompatibel 
Bluetooth-enhet aktiverar du först en Bluetooth-anslutning 
(se ”Aktivera” på sidan 9) och kopplar sedan ihop och ansluter 
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K o m m a  i g å n g
headsetet till enheten (se ”Koppla ihop och ansluta headsetet till en 
Bluetooth-enhet” på sidan 10).

Om du ansluter CA-143U- eller CA-182U-ljudkabeln till headsetet när 
headsetet redan är anslutet till en Bluetooth-enhet kopplas enheten 
ifrån och Bluetooth-anslutningen inaktiveras.

Anslut med ljudkablarna och adaptrar
Headsetet är utrustat med Nokia CA-143U- eller CA-182U-ljudkablar. 
Headsetet kan också vara utrustat med adaptrar för att ansluta kabeln 
till olika enheter.

Ljudkabel CA-143U
Om du vill ansluta headsetet till en kompatibel Nokia-enhet som har 
Nokia AV-uttag (3,5 mm) så ansluter du CA-143U-ljudkabeln till 
headsetet och AV-uttaget.

Ljudkabel CA-182U
Anslut CA-182U-ljudkabeln till headsetet och uttaget om du vill 
ansluta headsetet till en kompatibel Nokia-enhet som sålts av en 
mobiltelefonleverantör i USA, som har en ljuduttag på 3,5 mm eller 
till en enhet som är tillverkad av en annan tillverkare som har en 
kompatibel ljuduttag på 3,5 mm.

Headsetets knappar kan inte användas när du ansluter headsetet till 
en enhet från en annan tillverkare.

Förlängningskabel och adaptrar
Om du vill förlänga ljudkabeln använder du CA-144U-
förlängningskabeln.

Om du vill ansluta headsetet till en enhet som har ett standarduttag 
(3,5 mm) ansluter du ljudkabeln till headsetet och AD-63-adaptern och 
sätter in adaptern i uttaget.

Om du vill ansluta headsetet till en enhet som har ett Nokia AV-uttag 
(2,5 mm) ansluter du ljudkabeln till headsetet och AD-52-adaptern och 
sätter in adaptern i AV-uttaget.
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K o m m a  i g å n g
Om du vill ansluta headsetet till en stereoanläggning som har ett 
standarduttag för hörlurar (6,3 mm) ansluter du ljudkabeln till 
headsetet och AD-70-adaptern och sätter in adaptern i hörlursuttaget.

Om du vill ansluta headsetet till en ljudanläggning i ett flygplan som 
har ett hörlursuttag (3,5 mm) ansluter du ljudkabeln till headsetet 
och AD 71-adaptern och sätter in adaptern i hörlursuttaget.

Om du vill använda headsetet för Internetsamtal (VoIP) ansluter du 
CA 143U-ljudkabeln till headsetet och AD-77-adaptern och sätter 
i adaptern i hörlurs- och mikrofonuttagen på datorn.

■ Ladda batteriet
Innan du kan ansluta headsetet till en Bluetooth-enhet eller använda 
aktiv brusreducering måste du ladda batteriet.

Läs ”Information om batteri och laddare” på sidan 17 innan du 
laddar batteriet.

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.

2. Anslut laddarkabeln till kontakten för laddaren på headsetet. 
Indikatorlampan för laddning och aktiv brusreducering lyser rött 
under laddning.

Det kan ta upp till 2 timmar att ladda batteriet helt.

3. När batteriet är fulladdat lyser indikatorlampan grönt. Koppla ur 
laddaren från headsetet och sedan från nätuttaget.

När du kopplar bort en laddare håller du i kontakten, aldrig i sladden.

När batteriet börjar ta slut, och en Bluetooth-anslutning är aktiverad, 
avger headsetet en ljudsignal ungefär var femte minut och 
indikatorlampan för laddning och aktiv brusreducering blinkar rött.

Drifttid vid användning av Bluetooth-anslutning
När aktiv brusreducering är aktiverad och batteriet är helt laddat har du 
upp till 15 timmars samtalstid, upp till 40 timmar i vänteläge eller upp 
till 16 timmars musikspelningstid.
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K o m m a  i g å n g
När aktiv brusreducering är inaktiverad och batteriet är helt laddat har 
du upp till 24 timmars samtalstid, upp till 600 timmar i vänteläge eller 
upp till 25 timmars musikspelningstid.

Drifttid vid användning av ljudkabel
Det fulladdade batteriet har ström för upp till 40 timmars aktiv 
brusreducering.

■ Aktivera eller inaktivera Bluetooth-anslutning
När en Bluetooth-anslutning är aktiverad kan du ansluta headsetet till 
en eller två kompatibla Bluetooth-enheter.

Även om Bluetooth-anslutningen är inaktiverad kan du använda 
headsetet för att ringa och besvara samtal och lyssna på musik via 
ljudkablarna som medföljer.

Aktivera
Om du vill aktivera Bluetooth-anslutningen håller du ned 
flerfunktionsknappen i ca 2 sekunder. Headsetet piper och 
indikatorlampan för Bluetooth blinkar grönt en kort stund.

Headsetet försöker ansluta till den senast använda mobilenheten som 
stöder HFP Bluetooth-profilen och den senast använda musikspelaren 
som stöder A2DP-profilen, om samma enhet inte stöder båda profilerna. 
När headsetet är anslutet till enheten och klart att använda blinkar 
indikatorlampan för Bluetooth långsamt i blått.

Om headsetet inte har kopplats ihop med någon enhet tidigare går det 
automatiskt in i ihopkopplingsläge. Se även ”Koppla ihop och ansluta 
headsetet till en Bluetooth-enhet” på sidan 10.

Inaktivera
Om du vill inaktivera Bluetooth-anslutningen håller du ned 
flerfunktionsknappen i ca 5 sekunder. Headsetet piper och 
indikatorlampan för Bluetooth blinkar rött en kort stund.
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K o m m a  i g å n g
Om headsetet inte ansluts till en Bluetooth-enhet inom 30 minuter 
inaktiveras Bluetooth-anslutningen automatiskt. Bluetooth-
anslutningen inaktiveras också om du ansluter CA-143U- eller 
CA-182U-ljudkabeln till headsetet.

■ Koppla ihop och ansluta headsetet till en 
Bluetooth-enhet

Om din mobila enhet stöder A2DP Bluetooth-profilen och har en 
musikspelningsfunktion kan du även använda enheten till att spela 
musik och lyssna på den med headsetet.

Om din mobila enhet inte stöder A2DP-profilen kan du koppla ihop 
headsetet separat med din mobila enhet och en musikspelare som 
stöder profilen. Om du har kopplat ihop och anslutit headsetet till din 
mobila enhet, kopplar du ur headsetet från den innan du kopplar ihop 
headsetet med musikspelaren.

1. Kontrollera att den mobila enheten eller musikspelaren är påslagen.

2. Om du vill koppla ihop headsetet, och det inte tidigare varit 
ihopkopplat med en enhet, aktiverar du Bluetooth-anslutningen 
på headsetet. Headsetet går in i ihopkopplingsläget och 
indikatorlampan för Bluetooth börjar blinka blått snabbt.

Om du vill koppla ihop headsetet, och det tidigare varit ihopkopplat 
med en annan enhet, kontrollerar du att Bluetooth-anslutningen 
är inaktiverad på headsetet. Håll sedan ned flerfunktionsknappen 
(i ca 5 sekunder) tills indikatorlampan börjar blinka blått snabbt.

3. Aktivera Bluetooth-anslutningen efter ca 3 minuter på den mobila 
enheten eller musikspelaren och ställ in den på att söka efter 
Bluetooth-enheter. Mer information finns i enhetens 
användarhandbok.

4. Välj headsetet i listan över enheter som hittats på den mobila 
enheten eller musikspelaren.

5. Ange lösenordet 0000 om det behövs för att koppla ihop och ansluta 
headsetet till den mobila enheten. Om enheten saknar knappsats kan 
detta lösenord användas som standard.
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K o m m a  i g å n g
Med vissa enheter kan du behöva upprätta anslutningen separat 
efter hopkopplingen. Du behöver bara koppla ihop headsetet med 
enheten en gång.

Om hopkopplingen lyckas visas headsetet på den meny på den 
mobila enheten som innehåller alla för tillfället hopkopplade 
Bluetooth-enheter.

När headsetet är anslutet till enheten och klart att använda blinkar 
indikatorlampan för Bluetooth långsamt i blått.

Du kan koppla ihop headsetet med upp till åtta enheter, men koppla 
endast ihop det med en enhet som stöder HFP Bluetooth-profilen 
och en annan enhet som stöder A2DP Bluetooth-profilen åt gången.

Koppla ur headsetet
Om du vill koppla ur headsetet från Bluetooth-enheten inaktiverar 
du Bluetooth-anslutningen på headsetet, eller kopplar ur headsetet 
på enhetens Bluetooth-meny. Om du vill koppla ur headsetet från 
en musikspelare medan du lyssnar på musik trycker du först på 
uppspelnings-/pausknappen för att pausa uppspelningen.

Du behöver inte ta bort ihopkopplingen med headsetet för att 
koppla ur det.

Återansluta headsetet
Om du vill ansluta headsetet manuellt till den senast använda enheten 
som stöder A2DP Bluetooth-profilen, men inte HFP-profilen, inaktiverar 
och aktiverar du Bluetooth-anslutningen på headsetet, eller trycker på 
uppspelnings-/pausknappen när Bluetooth-anslutningen är aktiverad.

Om du vill ansluta headsetet manuellt till den senast använda enheten 
som stöder HFP Bluetooth-profilen, eller HFP- och A2DP-profilerna, 
aktiverar du anslutningen på enhetens Bluetooth-meny, eller håller 
ned flerfunktionsknappen i ca 2 sekunder.

Du kan ställa in enheten så att headsetet ansluter till den automatiskt. 
Om du vill aktivera funktionen på en Nokia-enhet ändrar du 
inställningarna för hopkopplade enheter på Bluetooth-menyn.
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K o m m a  i g å n g
■ Felsökning
Om du inte kan ansluta headsetet till en kompatibel Bluetooth-enhet 
gör du följande:

• Kontrollera att headsetet är laddat.

• Kontrollera att Bluetooth-anslutningen är aktiverad på headsetet 
och att den andra enheten och headsetet är hopkopplat 
med enheten.

• Kontrollera att CA-143U- eller CA-182U-ljudkabeln inte är ansluten 
till headsetet.

• Kontrollera att headsetet är högst 10 meter från enheten och att det 
inte finns några hinder mellan headsetet och enheten, t.ex. väggar 
eller andra elektroniska enheter.

Se även ”Rensa inställningarna eller återställa” på sidan 16.
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A n v ä n d n i n g
3. Användning

■ Ta på dig headsetet
Vänd högtalarkuddarna mot varandra och placera headsetet på huvudet 
så att högtalarkuddarna sitter bekvämt över öronen.

Sätt kudden som är märkt med L på vänster öra och den med R på höger 
öra. Justera bygelns längd så att den sitter bra.

Varning: När du använder headsetet kan din förmåga att höra 
omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan 
hota säkerheten. 

När du inte använder headsetet längre inaktiverar du den aktiva 
brusreduceringen för att spara på batteriet.

■ Aktiv brusreducering
Den aktiva brusreduceringen reducerar bruset i bullriga miljöer. Du kan 
till exempel använda den aktiva brusreduceringen för att dämpa bullret 
i ett flygplan när Bluetooth-anslutningen är inaktiverad och CA-143U- 
eller CA-182U-ljudkabeln inte är ansluten till headsetet.

Om du vill aktivera aktiv brusreducering skjuter du av/på-knappen för 
aktiv brusreducering mot laddningskontakten. Indikatorlampan för 
laddning och aktiv brusreducering lyser grönt.

Om du vill inaktivera aktiv brusreducering skjuter du av/på-knappen för 
aktiv brusreducering bort från laddningskontakten. Indikatorlampan för 
laddning och aktiv brusreducering stängs av.

■ Ändra volymen
Om du vill justera volymen på headsetet under ett samtal eller medan 
du lyssnar på musik trycker du på knapparna volym upp eller volym ned. 
Om du vill justera volymen snabbt håller du respektive knapp nedtryckt.

Du kan också justera volymen på den anslutna enheten om den har stöd 
för funktionen med headsetet.
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A n v ä n d n i n g
■ Samtal
Använd din mobila enhet som vanligt om du vill ringa ett samtal när 
headsetet är anslutet till enheten.

Om du vill ringa upp det senast uppringda numret igen (om den 
mobila enheten har stöd för funktionen med headsetet) trycker du 
två gånger på flerfunktionsknappen när inget samtal pågår eller ingen 
musik spelas.

Om du vill aktivera röstuppringning (om den mobila enheten har stöd 
för funktionen med headsetet) när inget samtal pågår håller du ned 
flerfunktionsknappen i ca 2 sekunder tills röstuppringning aktiveras på 
den mobila enheten. Fortsätt sedan enligt anvisningarna i den mobila 
enhetens handbok.

Om du vill besvara eller avsluta ett samtal trycker du på 
flerfunktionsknappen eller använder knapparna på den mobila enheten. 
Om du inte vill ta emot ett samtal trycker du snabbt två gånger på 
flerfunktionsknappen.

Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under ett samtal när 
en Bluetooth-anslutning används håller du ned uppspelnings-/
pausknappen i ca 2 sekunder. När mikrofonen är avstängd blinkar 
indikatorlampan för Bluetooth blått två gånger var femte sekund.

Om du vill växla ett samtal mellan headsetet och den anslutna enheten 
när en Bluetooth-anslutning används håller du ned 
flerfunktionsknappen i ca 2 sekunder. 

Om du vill växla ett samtal från headsetet till den anslutna enheten när 
ljudkabeln används kopplar du ur CA-143U- eller CA-182U-kabeln från 
headsetet. Om du vill växla tillbaka samtalet till headsetet ansluter du 
kabeln igen.

■ Lyssna på musik
Om du vill lyssna på musik ansluter du headsetet till en kompatibel 
musikspelare med trådlös Bluetooth-teknik eller CA-143U- eller 
CA-182U-ljudkabeln. Om du ansluter headsetet till en Bluetooth-enhet 
måste den ha stöd för A2DP Bluetooth-profilen.
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A n v ä n d n i n g
Vilka musikfunktioner som finns tillgängliga beror på musikspelaren.

Om du tar emot eller ringer ett samtal när du lyssnar på musik stängs 
musiken av medan samtalet pågår och tills det avslutas.

Varning: Använd headsetet på måttlig ljudnivå.

Om du vill lyssna på en låt (ett spår) väljer du den i musikspelaren och 
trycker på uppspelnings-/pausknappen.

Om du använder en Bluetooth-anslutning och vill pausa eller fortsätta 
uppspelningen trycker du på uppspelnings-/pausknappen. Använder 
du ljudkabeln trycker du och håller ned uppspelnings-/pausknappen.

Om du vill stoppa uppspelningen när du använder en Bluetooth-
anslutning håller du ned uppspelnings-/pausknappen i ca 2 sekunder.

Om du vill välja nästa spår trycker du på framåtspolningsknappen. 
Om du vill välja föregående spår trycker du på bakåtspolningsknappen. 
Om du snabbt vill bläddra igenom låten du lyssnar på håller du ned 
endera knappen.

■ Bas och stereoutökning
Du kan aktivera bas- och stereoutökningseffekter när du lyssnar på 
musik från en kompatibel musikspelare via trådlös Bluetooth-teknik.

Effekterna är tillgängliga om musikspelaren använder SBC-kodning. 
Effekterna är inte tillgängliga om musikspelaren använder MP3- eller 
AAC-direktuppspelning i stället för SBC. Mer information finns 
i musikspelarens användarhandbok.

Så här väljer du önskad effekt under uppspelning:

• Tryck på flerfunktionsknappen för att aktivera baseffekt. Headsetet 
piper en gång.

• Tryck på flerfunktionsknappen en andra gång för att aktivera 
stereoutökningseffekt. Headsetet piper två gånger.

• Tryck på flerfunktionsknappen en tredje gång för att aktivera 
bas- och stereoutökningseffekt. Headsetet piper tre gånger.
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A n v ä n d n i n g
• Tryck på flerfunktionsknappen en fjärde gång för att inaktivera 
effekterna. Headsetet spelar upp ett långt pip.

Headsetet sparar valda inställningar för framtida användning.

■ Rensa inställningarna eller återställa
Om du vill rensa volyminställningarna och inställningarna för 
hopkoppling för headsetet inaktiverar du Bluetooth-anslutningen. Håll 
sedan ned flerfunktionsknappen och knappen volym upp i ca 5 sekunder 
tills indikatorlampan för Bluetooth börjar växla mellan rött och grönt.

Om headsetet slutar fungera (fast det är laddat) och du vill återställa 
det trycker du på knappen volym ned, flerfunktionsknappen och 
bakåtspolningsknappen samtidigt. Återställningen rensar inte 
inställningarna.
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I n f o r m a t i o n  o m  b a t t e r i  o c h  l a d d a r e
4. Information om batteri och laddare

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte 
ta bort batteriet från enheten eftersom det kan medföra att enheten skadas. 
Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-3, 
AC-4, AC-5, AC-15 och DC-4. De exakta modellnumren på laddarna kan variera 
beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av 
följande: E, X, AR, U, A, C, K eller B. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals 
gånger, men så småningom har det tjänat ut.

Drifttider är endast uppskattningar. Den verkliga samtals- och passningstiden 
beror t.ex. på enhetsinställningar, vilka av enhetens funktioner som används, 
batteriets skick samt temperatur.

Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta 
laddaren och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan 
laddningsindikatorn visas.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna 
inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets 
livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema 
temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet 
med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på 
batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. 
Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Använd endast laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller 
användning av icke-godkända laddare kan medföra risk för brand, explosion 
eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti 
upphör att gälla. Om du tror att laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett 
serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig 
en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.
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T a  v ä l  h a n d  o m  e n h e t e n
Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa 
nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

• Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla 
ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta 
måste den få möjlighet att torka helt och hållet.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga 
delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.

• Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta 
enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller 
smälta dem.

• Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till 
normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de 
elektroniska kretsarna.

• Försök inte att öppna enheten.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas 
omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.

• Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra 
normal användning.

Återvinning
Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar 
till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad 
sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om 
produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på 
www.nokia.com/werecycle, eller med en mobil enhet på www.nokia.mobi/
werecycle.

Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller 
förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska 
produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en 
återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. 

Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer information om 
miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecodeclaration.
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T a  v ä l  h a n d  o m  e n h e t e n
Wolfson Microelectronics plc är en ledande global leverantör av högpresterande, 
halvledare (mixed signal) till konsumentmarknaden för elektronik. 

Wolfson är känt för den höga ljudkvaliteten och mycket låga 
energiförbrukningen. Wolfsons enheter är själva kärnan i många elektroniska 
produkter, t.ex. mobiltelefoner, mediaspelare, platt-TV och underhållnings- och 
informationssystem för bilar. Wolfsons teknik ger användaren nya spännande 
upplevelser genom att ansluta den digitala världen till de mänskliga sinnena. 

Mer information om Wolfson Microelectronics finns på www.wolfsonmicro.com.
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