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rporation.
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em utilgjengelig for 
en inneholder små 
 oppleve symptomer 
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Introduksjon
Med Nokia-stereoheadsettet WH-500 kan du ringe, 
lytte til musikk fra en kompatibel enhet.

Dette produktet kan inneholde små deler. Oppbevar d
små barn. Hengslene på hodebåndet på denne enhet
mengder nikkel. Personer som reagerer på nikkel, kan
etter langvarig kontakt med hengslene.
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 trekkes mot 
ske lagringsmedier i 
agret i dem, kan bli 

 kan evnen til å høre 
efonene der dette 

den) slik at de peker 
l enhet.

om har en Nokia AV-
l AV-kontakten. Se i 
rmasjon.
Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan
enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magneti
nærheten av enheten ettersom informasjon som er l
slettet.

Advarsel: Når du bruker hodetelefonene,
lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetel
kan medføre en sikkerhetsfare.

Komme i gang
Fold ut headsettet, vri høyttalerputene (del 1 på forsi
mot hverandre, og koble headsettet til en kompatibe

Du kobler headsettet til en kompatibel Nokia-enhet s
kontakt på 3,5 mm, ved å koble headsetpluggen (8) ti
brukerhåndboken for enheten hvis du vil ha mer info
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-enhet som har en 
e AD-52-adapteren 
nheten.

n musikkavspiller) 
 medfølgende 
le adapteren til 
bruke headsettet for 

itter behagelig på 
og puten markert 
onen (5) er nær 

p eller ned.
Når du skal koble headsettet til en kompatibel Nokia
Nokia 2,5 mm AV-kontakt, kobler du den medfølgend
til headsetpluggen og kobler deretter adapteren til e

Du kobler headsette til en kompatibel enhet (f.eks. e
med standard 3,5 mm lydkontakt, ved å koble til den
AD-63-adapteren til headsetpluggen og deretter kob
enheten. Når du bruker denne adapteren kan du bare 
å lytte til musikk.

Plasser headsettet på hodet slik at høyttalerputene s
ørene. Plasser puten markert med L over venstre øre 
med R over høyre øre. Bruk headsettet slik at mikrof
munnen. Headsettet er nå klart til bruk.

Justere volumet
Du justerer volumet ved å trykke volumktasten (4) op
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 når headsettet er 
inn i mikrofonen på 

u inne svar-/
rukerhåndboken for 

å trykke på svar-/
o ganger på svar-/

ompatibel enhet.

 lydnivå. Høyt volum 
Anrop
Hvis du vil ringe, bruker du mobilenheten som vanlig
koblet til mobilenheten. Under samtalen snakker du 
headsettet.

Hvis mobilenheten har støtte for taleanrop, holder d
avslutningstasten (2) og fortsetter som beskrevet i b
mobilenheten.
Du svarer på et anrop eller avslutter en samtale ved 
avslutningstasten. Du avviser et anrop ved å trykke t
avslutningstasten.

Lytte til musikk
Du kan bruke headsettet til å høre på musikk på en k

Advarsel: Lytt til musikk med et moderat
over lengre tid kan skade hørselen. 
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en og trykke på spill 
n hvis du vil ha mer 

tasten (6). Hvis du 
n (3). Hvis du vil bla 
er du inne en av de 
r sette den på pause, 

sjonen på den 
n hvis du vil ha mer 

har lagret tidligere, 
Du spiller av en sang ved å velge den i musikkavspiller
av/pause-tasten (7). Se i brukerhåndboken for enhete
informasjon.
Hvis du vil velge neste sang, trykker du på spol frem-
vil velge forrige sang, trykker du på spol tilbake-taste
raskt gjennom sangene når du spiller av musikk, hold
to tastene. Hvis du vil starte musikkspilleren igjen elle
trykker du på spill av/pause-tasten.

Lytte til radio
Hvis du vil høre på FM-radioen, starter du radiofunk
kompatible enheten. Se i brukerhåndboken for enhete
informasjon. Hvis du vil søke etter en radiokanal du 
trykker du flere ganger på en av spoletastene.
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dverk, og bør 
 å overholde 

ghet og alle typer 
rust på elektroniske 
elt.

itne omgivelser. De 
e kan bli ødelagt.

e temperaturer kan 
e batterier, og 

 enheten oppnår 
het inne i enheten 
Stell og vedlikehold
Enheten er et produkt av førsteklasses design og hån
behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg
garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fukti
væsker kan inneholde mineraler som vil føre til 
kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke h

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og sk
bevegelige delene og elektroniske komponenten

• Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høy
redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegg
deformere eller smelte plastdeler.

• Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når
normal temperatur igjen, kan det dannes fuktig
som kan skade elektroniske kretskort.
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ff håndtering kan 

 å rengjøre enheten.

e delene og 

ontakte nærmeste 

produktet, 
rer at alle elektriske 
mulatorer ikke 

lder for EU og andre 
nnsamling. Ikke kast 
avfall.
• Ikke forsøk å åpne enheten.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Rø
ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til

• Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelig
forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Hvis produktet ikke fungerer på riktig måte, må du k
autoriserte servicested for å få utført service.

Kassering
Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på 
emballasjen eller i brukerhåndboken innebæ
og elektroniske produkter, batterier og akku
kastes sammen med annet avfall. Dette gje
steder der det finnes et system for separat i
disse produktene som usortert, kommunalt 
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 på å forhindre 
lressurser. Du finner 

organisasjoner eller 
ner du produktets 
duktet for hvert 
Ved å returnere produktene til innsamling er du med
ukontrollert kassering og fremme gjenbruk av materia
mer detaljert informasjon hos leverandøren, lokale 
avhendingsmyndigheter, nasjonale produsentansvars
din lokale Nokia-representant På www.nokia.com fin
miljøerklæring og instruksjoner for avhending av pro
enkelt land.
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