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© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerd
Nokia Corporation. Namen van andere producten en
handelsmerken of handelsnamen van de respectieve

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie o
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Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende
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document worden beschreven.
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De inhoud van dit document wordt zonder enige vo
verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke 
enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurig
betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzi
impliciet, daaronder mede begrepen maar niet bepe
garanties betreffende de verkoopbaarheid en de ges
bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het 
voorafgaande kennisgeving dit document te wijzige

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan pe
Neem voor meer informatie contact op met uw Nok

Exportbepalingen 
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologi
onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffend
en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetge
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Aan de slag
Met de Nokia stereoheadset WH-600 kunt u vanaf 
apparaat bellen, gesprekken ontvangen en naar mu

Als u de headset wilt aansluiten op een compatibel 
een AV-ingang van 3,5 mm, steekt u de stekker van d
1 op de titelpagina) in de AV-ingang. Voor bijzonde
gebruikershandleiding van het apparaat.

Als u de headset wilt aansluiten op een compatibel
een AV-ingang van 2,5 mm, steekt u de stekker van
meegeleverde adapter AD-52 en sluit u vervolgens d
apparaat.

Als u de headset wilt aansluiten op een compatibel
muziekspeler) met een standaard audio-ingang van
stekker van de headset in de meegeleverde adapter 
vervolgens de adapter aan op het apparaat. Wannee
gebruikt, kunt u de headset alleen gebruiken om naa
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Plaats de hoofdtelefoon (6) op uw hoofd zodat de o
headset comfortabel op uw oren zijn geplaatst (zie 
het oorstuk met de markering "L" op uw linkeroor en
"R" op uw rechteroor. Verstel de lengte van de hoof
Bevestig de headset aan uw kleding met behulp van
De headset is nu klaar voor gebruik.

Houd alle accessoires en toebehoren buiten het ber
kinderen.

Bepaalde onderdelen van de headset zijn magnetisc
voorwerpen kunnen door de headset worden aange
creditcards en andere magnetische opslagmedia uit
headset, anders kunnen de gegevens die op deze me
worden gewist.

Waarschuwing: Wanneer u de hoofdtel
uw vermogen om geluiden van buitenaf
worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelef
uw veiligheid in gevaar kan brengen.
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Het volume aanpassen
Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volu
of omlaag.

Gespreksfuncties
U kunt een gesprek tot stand brengen door het mob
gewone manier te gebruiken terwijl de headset verb
telefoon. Tijdens het gesprek spreekt u in de microfo

Als uw mobiele apparaat spraakgestuurde nummerk
houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen (5)
verder zoals is beschreven in de gebruikershandleidi
apparaat.

Druk op de toets voor beantwoorden/beëindigen om
oproep te beantwoorden. Druk tweemaal op de toets
beëindigen om een oproep af te wijzen. Druk op de 
beantwoorden/beëindigen om een gesprek te beëind
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Behandeling en onderhoud
Uw apparaat is een product van toonaangevend ontw
en moet met zorg worden behandeld. De volgende t
om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtighei
vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatt
elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt
nat, laat het dan volledig opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffig
bewegende onderdelen en elektronische onder
beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar he
temperaturen kunnen de levensduur van elektr
bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde k
vervormen of smelten.
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• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het 
apparaat weer de normale temperatuur krijgt, 
apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronisc
beschadigd kunnen raken.

• Probeer het apparaat niet open te maken.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud
apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne
schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmid
reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te

• Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende
apparaat blokkeren en de correcte werking bel

Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde
apparaat niet goed werkt.
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Verwijdering 
Het symbool van de doorgestreepte contain
de documentatie of op de verpakking wil z
elektrische en elektronische producten, ba
gebruik voor gescheiden afvalverzameling 
aangeboden. Deze regel geldt voor alle lan

Europese Unie en voor andere locaties waar gesche
afvalverzamelingssystemen beschikbaar zijn. Bied d
aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats
het ongecontroleerd weggooien van afval te voorko
hergebruik van materialen te bevorderen. Meer gede
over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van he
milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale
producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke
van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product o
inleveren van uw overbodig geworden product, gaa
landspecifieke informatie op www.nokia.com.
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