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© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Ingen del av detta dokument får återges, överföras, d
lagras i någon form utan uttryckligt skriftligt medgiv

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade v
tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företa
hänvisats till kan vara varukännetecken eller närings
tillhör sina respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbe
göra ändringar och förbättringar i de produkter som
dokument utan föregående meddelande.
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t skick. Inom ramen 
got slag, vare sig 
ränsat till 
et för visst syfte, i 
innehåll. Nokia 
et eller att återkalla 
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jare.

programvaror som 
llan USA och andra 
Under inga omständigheter är Nokia ansvarigt för för
inkomst eller andra särskilda, tillfälliga eller indirekt
följande skador, oavsett hur skadorna uppstått.

Innehållet i detta dokument tillhandahålles i befintlig
för gällande lagstiftning lämnas inga garantier av nå
uttryckligen eller underförstått, inklusive men ej beg
underförstådda garantier för säljbarhet och lämpligh
fråga om dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller 
förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokument
dokumentet när som helst utan föregående meddela

Olika produkters tillgänglighet kan variera efter regio
kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäl

Exportregler
Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller 
faller under exportlagstiftning och -förordningar me
länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.
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 din förmåga att 
d inte headsetet där 

 enheten.

a-enhet som har 
 kabeln med 
Introduktion
Med Nokia Stereoheadset HS-16 kan du ringa och b
lyssna på musik från en kompatibel enhet.

Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn

Delar av headsetet är magnetiska. Headsetet kan dra
metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska
headsetet eftersom informationen på dem kan rader

Varning! När du använder headsetet kan
höra omgivningens ljud påverkas. Använ
det kan hota säkerheten.

Komma igång
Vik ut headsetet och välj rätt kabel för kontakten på

Om du vill ansluta headsetet till en kompatibel Noki
Nokias 2,5-mm eller 3.5-mm AV-uttag, använder du
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m". 
rmation. Sätt den 
n) på headsetet (6) 
t på den mobila 

 (t.ex. en dator eller 
n, använder du 
ntakten på kabeln 
en. Om du använder 
l eller justera 

kten medurs (7). 

kom huvudet och 
 sitter bekvämt. Nu 
märkningen "Nokia AV 2.5 mm" eller "Nokia AV 3.5 m
Användarhandboken till enheten innehåller mer info
ena kontakten på kabeln i uttaget (del 1 på titelsida
och den uppmärkta kontakten på kabeln i AV-uttage
enheten (8).

Om du vill ansluta headsetet till en kompatibel enhet
musikspelare) med den vanliga 3,5-mm ljudkontakte
kabeln med märkningen "3.5 mm". Anslut den ena ko
till headsetet och den uppmärkta kontakten till enhet
den här kabeln kan du inte ringa eller ta emot samta
volymen med headsetet.

Lås fast kontakten i headsetet genom att vrida konta
(Lås upp kontakten genom att vrida den moturs.)

Sätt headsetet på huvudet genom att dra bandet ba
placera headsetet på öronen så att högtalarkuddarna
kan headsetet användas.
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u på knappen svara/
l trycker du två 
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volym upp (4) eller 

ld med stor 
rg. Genom att följa 
ventuella skador.
Samtalshantering
När du ska ringa ett samtal använder du den mobila
vanligt. Under samtalet talar du i headsetets mikrofo

Om du vill besvara ett inkommande samtal trycker d
avsluta (3). Om du vill avvisa ett inkommande samta
gånger på knappen svara/avsluta. Om du vill avsluta e
på knappen svara/avsluta.

Om du vill justera volymen trycker du på knapparna 
volym ned (5).

Skötsel och underhåll
Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framstäl
yrkesskicklighet och bör behandlas med största omso
nedanstående råd kan du se till att garantin täcker e
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enter kan ta skada.

peraturer kan 
skada batterierna 

en värms upp till 
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å den. Om den 
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ler frätande/starka 
• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och a
kan innehålla ämnen som fräter på de elektroni
enheten utsätts för väta låter du den torka orde

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga, sm
Enhetens rörliga delar och elektroniska kompon

• Förvara inte enheten på varma platser. Höga tem
förkorta livslängden för elektroniska apparater, 
och förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser. När enhet
normal temperatur kan det bildas fukt på insidan
elektroniska kretsarna.

• Försök inte att öppna enheten.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller p
behandlas omilt kan kretskorten och finmekanik

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel el
rengöringsmedel för att rengöra enheten.
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lse om en EU-regel 
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gsstation. Kasta inte 
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rad avfallshantering 
ukterna till lämplig 

an du få hos 
, nationella 
ia-representanten. 
ller i den 
• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till des
hindra normal användning.

Om enheten inte fungerar som den ska tar du den ti
kvalificerade serviceverkstad.

Avfallshantering
Den överkorsade soptunnan som finns på p
bokomslaget eller på paketet är en påminne
som säger att all elektrisk och elektronisk u
längre används ska lämnas till en återvinnin
dessa produkter med det vanliga hushållsav

Undvik miljö- eller personskador orsakade av okontrolle
och främja resursåtervinningen genom att lämna prod
återvinningsenhet. Information om avfallshantering k
återförsäljaren av produkten, de lokala myndigheterna
branschansvarsorganisationer eller hos den lokala Nok
Mer information finns i produktens miljödeklaration e
landsspecifika informationen på www.nokia.com.


