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Johdanto
Nokia stereo-HF WH-800 -laitteella voit soittaa puhe
sekä kuunnella musiikkia yhteensopivasta laitteesta.

Tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten
Laitteen pinnan päällysteissä ei ole nikkeliä. Laitteen
ruostumatonta terästä ja muita metalliseoksia.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa 
metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai m
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Varoitus: Kuulokkeiden käyttäminen voi
kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulo
voi vaarantaa turvallisuutesi.

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

Kytke HF-laite yhteensopivaan Nokian laitteeseen, jo
2,5 mm:n AV-liitin, kytkemällä ensin laitteen mukan
äänisovitin HF-laitteen pistokkeeseen ja kytkemällä 
laitteeseen.
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Kytke HF-laite yhteensopivaan laitteeseen (kuten mu
jossa on standardin mukainen 3,5 mm:n ääniliitin, ky
laitteen mukana toimitettu AD-63-äänisovitin HF-lai
ja kytkemällä sitten sovitin laitteeseen. Kun käytät t
kuunnella musiikkia vain HF-laitteen avulla.

Pidä HF-laitetta niin, että mikrofoni (4) on lähellä su
korvasangat (1) korvien taakse. Aseta kuulokkeet (2)
kierrä korvasankoja mukavaan asentoon. HF-laite on

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvo
(5) ylös- tai alaspäin.

Puhelut
Soita puhelu langattomalla laitteella tavalliseen tapa
liitettynä langattomaan laitteeseen. Puhu puhelun a
mikrofoniin.
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Jos langaton laitteesi tukee äänivalintaa, pidä vastau
näppäintä (3) painettuna ja toimi langattoman laitte
annettujen ohjeiden mukaisesti.

Voit vastata puheluun tai lopettaa sen painamalla va
lopetusnäppäintä. Jos haluat hylätä puhelun, paina v
lopetusnäppäintä kahdesti.

Ylläpito- ja huolto-ohjeita
Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistett
tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttava
takuusuojasi.

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

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likais
liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voiva
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• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat 
lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoit
taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

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

• Älä yritä avata laitetta.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakoura
vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienome

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

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

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuut
huoltoliikkeeseen.
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Hävittäminen
Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakk
jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tar
sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot j
toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, ku
loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan u

muita alueita, joissa on käytössä erilliset keräyspistee
saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen jou

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valv
hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttö
tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta p
viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöilt
paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (E
vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat maakoh
sivustossa www.nokia.com.
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