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Set cu cãºti stereo Nokia WH-600
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strate ale Nokia 
nate aici pot fi nume 
tarilor respectivi.

i stocarea unor pãrþi 
 formã fãrã 

îºi rezervã dreptul de 
escris în acest 

icio situaþie, Nokia 
 îºi asumã 
aþii sau de venituri 
© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia ºi Nokia Connecting People sunt mãrci înregi
Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþio
comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprie

Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea º
sau a întregului conþinut al acestui material în orice
permisiunea prealabilã scrisã a firmei Nokia.

Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Nokia 
a aduce modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs d
document, fãrã notificare prealabilã.

În limitele maxime permise de legea aplicabilã, în n
sau proprietarii licenþelor achiziþionate de Nokia nu
rãspunderea pentru niciun fel de pierderi de inform
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ubsecvente sau 

”. Cu excepþia 
 garanþii, explicite 

nþiile implicite de 
ferã în legãturã cu 
ocument. Nokia îºi 
e a-l retrage oricând 

 în zona 
rugãm contactaþi 

grame ce pot face 
 din SUA sau din alte 
sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, s
indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conþinutul acestui document trebuie luat „ca atare
cazurilor prevãzute de legea aplicabilã, niciun fel de
sau implicite, incluzând, dar fãrã a se limita la gara
vandabilitate ºi adecvare la un scop anume, nu se o
acurateþea, corectitudinea sau conþinutul acestui d
rezervã dreptul de a modifica acest document sau d
fãrã notificare prealabilã.

Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile
dumneavoastrã. Pentru informaþii suplimentare, vã 
furnizorul Dvs. Nokia.

Specificaþii pentru export 
Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau pro
obiectul unor legi sau reglementãri privind exportul
þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective.
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a ºi prelua apeluri ºi 

ompatibil ce dispune 
nectorul setului cu 

V. Pentru informaþii 
i.

ompatibil ce dispune 
torul AD-52 furnizat, 
la aparat.
Nokia Corporation 
P.O.Box 226 
FIN-00045 Nokia Group 
Finland

Pregãtirea pentru utilizare
Cu setul cu cãºti Nokia Stereo WH-600 puteþi efectu
puteþi asculta muzicã de pe un aparat compatibil.

Pentru a conecta setul cu cãºti la un aparat Nokia c
de un conector AV Nokia  de 3,5 mm, introduceþi co
cãºti (piesa 1 de pe pagina de titlu) în conectorul A
referitoare la aparat, consultaþi ghidul utilizatorulu

Pentru a conecta setul cu cãºti la un aparat Nokia c
de un conector AV Nokia de 2,5 mm, conectaþi adap
la mufa setului cu cãºti ºi apoi conectaþi adaptorul 
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ibil (cum ar fi un 
dard de 3,5 mm, 
 cu cãºti ºi apoi 
daptor, puteþi utiliza 

ra sã se aºeze 
buretele cu marcajul 
 dreaptã. Reglaþi 
ã. Ataºaþi setul cu 
cu cãºti este acum 

r mici.

ctele metalice pot fi 
u alte suporturi 

 deoarece 
.

Pentru a conecta setul cu cãºti la un aparat compat
music player) ce dispune de un conector audio stan
conectaþi adaptorul AD-63 furnizat, la mufa setului
conectaþi adaptorul la aparat. Când utilizaþi acest a
setul cu cãºti numai pentru a asculta muzicã.

Aºezaþi cãºtile (6) pe cap astfel încât bureþii acesto
confortabil pe urechi (a se vedea Figura 7). Aºezaþi 
L pe urechea stângã ºi cel cu marcajul R pe urechea
lungimea banderolei pentru a fi cât mai confortabil
cãºti pe îmbrãcãminte cu ajutorul clemei (2). Setul 
pregãtit pentru utilizare.

Nu lãsaþi niciun fel de accesorii la îndemâna copiilo

Unele pãrþi ale setului cu cãºti sunt magnetice. Obie
atrase de setul cu cãºti. Nu aºezaþi cãrþi de credit sa
magnetice de stocare în apropierea setului cu cãºti,
informaþiile memorate pe acestea ar putea fi ºterse
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ilitatea Dvs. de a 
ã. Nu utilizaþi setul 
lita siguranþa.

 volum (4) sau 

 mod normal, atunci 
obil. În timpul unei 
 cãºti.

pãsaþi ºi menþineþi 
nstrucþiunile din 
Atenþie: Când utilizaþi setul cu cãºti, ab
auzi sunetele din exterior poate fi redus
cu cãºti dacã acest lucru vã poate peric

Reglarea volumului
Pentru a regla volumul, apãsaþi butonul de creºtere
butonul de reducere volum.

Apeluri
Pentru a efectua un apel, utilizaþi aparatul mobil în
când aparatul este conectat la respectivul aparat m
convorbiri active, vorbiþi în microfonul (3) setului cu

Dacã aparatul Dvs. mobil acceptã apelarea vocalã, a
apãsat butonul de preluare/terminare (5) ºi urmaþi i
ghidul utilizatorului pentru aparatul Dvs. mobil.
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l de preluare/
 de douã ori butonul 
ãsaþi butonul de 

 care trebuie folosit 
taþi condiþiile de 

 umiditatea ºi alte 
stanþe care 
l Dvs. se udã, lãsaþi-l 

 mult praf sau 
lectronice se pot 
Pentru a prelua un apel recepþionat, apãsaþi butonu
terminare. Pentru a respinge un apel primit, apãsaþi
de preluare/terminare. Pentru a termina un apel, ap
preluare/terminare.

Îngrijire ºi întreþinere
Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã,
cu grijã. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respec
acordare a garanþiei.

• Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Precipitaþiile,
tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine sub
corodeazã circuitele electronice. Dacã aparatu
sã se usuce complet.

• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu
murdãrie. Pãrþile sale mobile ºi componentele e
deteriora.
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mperaturile ridicate 
fecta acumulatorii ºi 
 material plastic.

nd aparatul revine la 
ondens în interiorul 
lectronice.

-l scuturaþi. 
ctronice interne ºi 

oduse chimice 
þi puternici.

ele mobile ºi poate 

þi-l la cel mai 
i.
• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. Te
pot scurta viaþa dispozitivelor electronice, pot de
pot deforma sau topi anumite componente din

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Câ
temperaturã normalã, umezeala poate forma c
acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite e

• Nu încercaþi sã deschideþi aparatul.

• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l loviþi ºi nu
Manipularea durã poate deteriora circuitele ele
elementele de mecanicã finã.

• Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi pr
concentrate, solvenþi de curãþare sau detergen

• Nu vopsiþi aparatul. Vopseaua poate bloca pies
împiedica funcþionarea corespunzãtoare.

Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor, duce
apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþi
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pe documentaþie sau 
e electrice ºi 
 colecta separat la 
se aplicã în Uniunea 
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Evacuarea la deºeuri 
Simbolul coº de gunoi barat pe un produs, 
pe ambalaj indicã faptul cã toate produsel
electronice, bateriile ºi acumulatorii se vor
sfârºitul ciclului de viaþã. Aceastã cerinþã 

Europeanã ºi în alte locaþii în care sunt disponibile 
separate. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul mu

Prin returnarea produselor la centrul de colectare co
împiedicarea evacuãrii necontrolate a deºeurilor ºi p
resurselor materiale. Informaþii detaliate despre col
de la distribuitorul produsului, de la autoritãþile loc
la organizaþiile naþionale pentru controlul producãt
reprezentanþa localã Nokia. Pentru Declaraþia Eco a
pentru instrucþiuni referitoare la returnarea unui pr
accesaþi informaþiile specifice þãrii la www.nokia.co


