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si oikeuden tehdä 
irjassa mainittuun 
© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n 
tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tu
nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai to

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen
tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa m
ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää sik
muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiak
tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.
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keja ja -määräyksiä. 
ksiä.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, No
lisenssinhaltijat eivät vastaa tietojen tai tulojen me
mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai vä

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se
virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai s
kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarko
mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, e
lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa its
muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta mi
erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisäti
tuotteiden myyjältä.

Vientisäännöstely 
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa 
sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientila
Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräy
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Alkutoimet
Nokia stereo-HF WH-600 -laitteella voit soittaa puh
sekä kuunnella musiikkia yhteensopivasta laitteesta

Kytke HF-laite yhteensopivaan Nokian laitteeseen, j
3,5 mm:n AV-liitin, asettamalla HF-laitteen pistoke 
laitteen AV-liitäntään. Yksityiskohtaisia tietoja on la
käyttöoppaassa.

Kytke HF-laite yhteensopivaan Nokian laitteeseen, j
2,5 mm:n AV-liitin, kytkemällä ensin laitteen mukan
äänisovitin HF-laitteen pistokkeeseen ja kytkemällä 
AV-liittimeen.

Kytke HF-laite yhteensopivaan laitteeseen (kuten m
jossa on standardin mukainen 3,5 mm:n AV-liitin, k
laitteen mukana toimitettu AD-63-äänisovitin HF-la
ja kytkemällä sitten sovitin laitteen AV-liittimeen. K
sovitinta, voit kuunnella musiikkia vain HF-laitteen 



SUOMI

t ovat mukavasti 
erkitty kaiutin 
 korvaan. Säädä 

vaatteisiisi pidikkeen 

asten ulottuvilta.

saattaa vetää 
rtteja tai muita 
 koska niille 

i vaikuttaa kykyysi 
okkeita silloin, kun se 
Aseta kuulokkeet (6) päähäsi niin, että kaiutinsuoja
korviesi päällä (katso kuva 7). Aseta L-kirjaimella m
vasempaan ja R-kirjaimella merkitty kaiutin oikeaan
laitteen sanka sopivan mittaiseksi. Kiinnitä HF-laite 
(2) avulla. HF-laite on nyt käyttövalmis.

Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten l

Jotkin HF-laitteen osat ovat magneettisia. HF-laite 
puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottoko
magneettisia tallennusvälineitä HF-laitteen lähellä,
tallennetut tiedot voivat hävitä.

Varoitus: Kuulokkeiden käyttäminen vo
kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuul
voi vaarantaa turvallisuutesi.
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Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvo
(4) ylös- tai alaspäin.

Puhelujen käsittely
Soita puhelu langattomalla laitteella tavalliseen tap
liitettynä langattomaan laitteeseen. Puhu puhelun a
mikrofoniin (3).

Jos langaton laitteesi tukee äänivalintaa, pidä vasta
lopetusnäppäintä (5) painettuna ja toimi langattom
käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Voit vastata puheluun painamalla vastaus- ja lopetu
haluat hylätä puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäp
Lopeta puhelu painamalla vastaus- ja lopetusnäppä
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Ylläpito- ja huolto-ohjeita
Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistet
tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttava
takuusuojasi.

• Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaiken
kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövy
piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokon

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likai
liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voiva

• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat
lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingo
taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitt
palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostu
saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

• Älä yritä avata laitetta.
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• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakoura
vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienom

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai p
laitteen puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikku
toimimasta kunnolla.

Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuut
huoltoliikkeeseen.

Hävittäminen 
Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pak
jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, ta
sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot
toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, ku

loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin a
alueita, joissa on käytössä erilliset keräyspisteet. Nä
heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukko
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lvomatonta jätteiden 
öä. Lisätietoja saa 
aikallisilta 
ä ja Nokian 
Eco-Declaration) ja 
htaisissa tiedoissa 
Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset va
hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäytt
tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta p
viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöilt
paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (
vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat maako
sivustossa www.nokia.com.
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