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Bevezetõ
A WH-800 Nokia sztereó fülhallgatóval hívásokat in
fogadhatunk, valamint zenét hallgathatunk egy kom

Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz. Tartsuk eze
távol. A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a bu
A készülék felülete rozsdamentes acélt és egyéb ötvö

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzh
tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkárty
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Figyelmeztetés: A fülhallgató használat
észlelésének képessége csökkenhet. Ne h
fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biz

Használatbavétel
A fülhallgató olyan kompatibilis Nokia mobiltelefonh
csatlakoztatásához, amely 3,5 mm-es AV-csatlakozó
dugjuk a fülhallgató dugóját (6-tal jelölve a címolda
csatlakozóba. További részletekért olvassuk el a kész
útmutatóját.

A fülhallgató olyan kompatibilis Nokia mobiltelefonh
csatlakoztatásához, amely 2,5 mm-es AV-csatlakozó
csatlakoztassuk a kapott AD-52 adaptert a fülhallga
az adaptert a készülékhez.
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A fülhallgató olyan kompatibilis eszközhöz (például z
való csatlakoztatásához, amely 3,5 mm-es audiocsat
rendelkezik, csatlakoztassuk a kapott AD-63 adapter
dugójához, majd az adaptert a készülékhez. Az adap
csak zenehallgatásra használhatjuk a fülhallgatót.

A fülhallgatót úgy viseljük, hogy a mikrofon (4) köze
Csúsztassuk a rögzítõt (1) a fülünk köré. Finoman hel
fülbe dugható hangszórókat (2), és forgassuk a rögzí
legkényelmesebb állásba. A fülhallgató most már kés
használatra.

A hangerõ beállítása
A hangerõ beállításához nyomjuk a hangerõ-szabály
vagy le.
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Hívások
Hívás indításához használjuk a mobileszközt a megsz
amikor a fülhallgató csatlakoztatva van hozzá. Hívás 
fülhallgató mikrofonjába.

Ha a mobilkészülék támogatja a hanghívást, nyomju
lenyomva a Válasz/vége gombot (3), és folytassuk a h
folyamatát a mobilkészülék felhasználói útmutatójáb

Hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg
gombot. Egy hívás elutasításához nyomjuk meg kéts
gombot.

Kezelés és karbantartás
A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitele
gondos kezelést igényel. A következõ javaslatok segí
megõrzésében.
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• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pá
folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektr
áramkörökben korróziót elõidézõ ásványi anyag
nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszára

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros,
A por károsíthatja a készülék mozgó és elektrom

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A mag
csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élett
károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja 
megolvaszthatja a mûanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A norm
való felmelegedéskor a készülék belsejében lecs
károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• Ne próbáljuk meg felnyitni a készüléket.

• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rá
bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és
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• A készüléket ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, ill
mosószerekkel.

• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti 
alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlan

Ha a készülék nem mûködne megfelelõen, forduljunk
márkaszervizhez.

Hulladékkezelés
A terméken, az útmutatóban vagy a csoma
áthúzott, kerekes szemétgyûjtõ-tartály szim
a figyelmet, hogy minden elektromos és ele
elemet és akkumulátort az élettartamuk vé

gyûjtõhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Eu
olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll sze
hulladékgyûjtés. A terméktõl ne közösségi/lakossági 
szabaduljunk meg.
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A szelektív hulladékgyûjtéssel megakadályozhatjuk a
hulladékkezelést, és elõsegíthetjük az alapanyagok ú
Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladé
helyi hatóságtól, a termelésért felelõs nemzeti hatós
helyi képviselõjétõl tudhatjuk meg. A termék környez
nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyûjtésér
információkat a www.nokia.com webhely országspec
találhatjuk meg.


