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Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corpora
kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade
nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeeri
levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis i
loata on keelatud.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab 
käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas para
ilma sellest ette teatamata.
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Kohaldatava seaduse koguulatuses ei ole Nokia või ü
litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik millis
sissetuleva info kadumise eest ega ükskõik milliste e
kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata nende p

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui sea
ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse v
mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhu
ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse v
kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel m
dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt te

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erine
lähimast Nokia esindusest.

Ekspordijärelevalve 
Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid 
rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. S
levitamine on keelatud.
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Alustamine
Nokia stereo-peakomplekti WH-700 abil saab ühildu
helistada ja kõnesid vastu võtta ning muusikat kuula

Peakomplekti ühendamiseks ühilduva Nokia seadmeg
3,5 mm audio-video ühenduspesa, ühendage peakom
joonisel osa 6) audio-video pessa. Lisateavet leiate s
kasutusjuhendist.

Peakomplekti ühendamiseks ühilduva Nokia seadmeg
2,5 mm audio-video ühenduspesa, ühendage kaasaso
peakomplekti pistikuga ning seejärel seadmega.

Peakomplekti ühendamiseks mingi ühilduva seadmeg
millel on standardne 2,5 mm audio-video ühenduspe
kaasasolev adapter AD-63 peakomplekti pistikuga ni
seadmega. Kui adapter on ühendatud, saab peakompl
muusika kuulamiseks.
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 (4) üles või alla.
Kandke kõrvaklappe (1) nii, et mikrofon (2) on suu lä
joonist 7). Kinnitage peakomplekt klambri abil rõiva 
Peakomplekt on kasutamiseks valmis.

Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeul

Peakomplekt sisaldab magnetdetaile. Peakomplekti j
vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke p
muid magnetandmekandjaid seadme vahetus lähedu
salvestatud teave võib kustuda.

Hoiatus. Peakomplekti kasutamine võib 
ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid oh
peakomplekti kasutage.

Helitugevuse seadmine
Helitugevuse seadmiseks vajutage helitugevusnuppu
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Kõnede haldamine
Kui peakomplekt on mobiilsideseadmega ühendatud
mobiilsideseadmega nagu tavaliselt. Kõne ajal rääkig
mikrofoni.

Kui teie mobiilsideseade toetab häälvalimist, hoidke 
lõpetamisklahvi (3) all ja toimige vastavalt mobiilsid
kasutusjuhendis kirjeldatule.

Saabuva kõne vastuvõtmiseks vajutage vastamis-/lõp
Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage vastamis-/l
korda. Kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpeta

Hooldus ja korrashoid
Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, see
korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilita
garantiid.
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a. Seadmega 
si elektronskeeme ja 
• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedeliku
mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskee
siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja m
See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonika

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur
elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning 
deformeerida plastdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade nor
soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniis
elektronskeeme.

• Ärge üritage seadet avada.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet mah
hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemi
mehaanikat.
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• Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoim
puhastus- või pesemisvahendeid.

• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme 
vahele ja takistada selle tööd.

Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima vol
teeninduskeskuse poole.

Kasutuselt kõrvaldamine 
Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel
pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatav
elektroonikaseadmed, patareid ja akud tule
kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Lii

riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteem
tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimis

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumisp
jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaa
ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kog
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