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Introducere
Cu setul cu cãºti stereo Nokia WH-800 puteþi efectu
puteþi asculta muzicã de pe un aparat compatibil.
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Acest produs poate conþine componente de dimensiu
aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici. Sup
aparat nu conþine nichel în materialele de acoperire.
aparat conþine oþel inoxidabil ºi alte aliaje.

Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. Este posib
metalice sã fie atrase de acest aparat. Nu aºezaþi cãr
suporturi magnetice de memorare în apropierea apa
informaþiile stocate pe acestea ar putea fi ºterse.

Atenþie: Când utilizaþi setul cu cãºti, ab
auzi sunetele din exterior poate fi redusã
cu cãºti dacã acest lucru vã poate pericl

Pregãtirea pentru utilizare
Pentru a conecta setul cu cãºti la un aparat Nokia co
de un conector AV Nokia de 3,5 mm, introduceþi con
cãºti (piesa 6 de pe pagina de titlu) în conectorul AV
consultaþi ghidul de utilizare al aparatului Dvs.
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Pentru a conecta setul cu cãºti la un aparat Nokia co
de un conector AV Nokia de 2,5 mm, conectaþi adapt
la mufa setului cu cãºti ºi apoi conectaþi adaptorul l

Pentru a conecta setul cu cãti la un aparat compatib
music player) care dispune de un conector audio sta
conectaþi mai întâi adaptorul AD-63 furnizat la setu
adaptorul la aparat. Dacã folosiþi acest adaptor, pute
cãºti doar pentru a asculta muzicã. 

Purtaþi setul cu cãºti în aºa fel încât microfonul (4) s
Glisaþi clemele pentru ureche (1) peste urechile Dvs.
cãºtile (2) în urechi ºi rotiþi clemele în aºa fel încât s
Setul cu cãºti este acum pregãtit pentru utilizare.

Reglarea volumului
Pentru a regla volumul, apãsaþi butonul de creºtere v
butonul de reducere volum.
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Apeluri
Pentru a efectua un apel, utilizaþi aparatul mobil în 
când aparatul este conectat la respectivul aparat mo
convorbiri active, vorbiþi în microfonul setului cu cãº

Dacã aparatul Dvs. mobil acceptã apelarea vocalã, a
apãsat butonul de preluare/terminare (3) ºi urmaþi in
ghidul utilizatorului pentru aparatul Dvs. mobil.

Pentru a prelua sau a termina un apel, apãsaþi buton
terminare. Pentru a respinge un apel, apãsaþi de dou
preluare/terminare.

Îngrijire ºi întreþinere
Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, 
cu grijã. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respect
acordare a garanþiei.
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• Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Precipitaþiile, u
tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine subs
corodeazã circuitele electronice. Dacã aparatul 
sã se usuce complet.

• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mu
Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice 

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. Tem
pot scurta viaþa dispozitivelor electronice, pot d
ºi pot deforma sau topi anumite componente di

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Cân
temperaturã normalã, umezeala poate forma co
acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite el

• 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.
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duse chimice 
i puternici.

le mobile ºi poate 

i-l la cel mai 
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e documentaþie sau 
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separat la sfârºitul 
 Uniunea Europeanã 
olectare separate. 
ortat.
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romovaþi refolosirea 
 colectare puteþi 
• Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi pro
concentrate, solvenþi de curãþare sau detergenþ

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

Dacã produsul nu funcþioneazã corespunzãtor, duceþ
apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii

Evacuarea la deºeuri
Simbolul coº de gunoi barat pe un produs, p
pe ambalaj indicã faptul cã toate produsele 
ice, bateriile ºi acumulatorii se vor colecta 
ciclului de viaþã. Aceastã cerinþã se aplicã în

ºi în alte locaþii în care sunt disponibile sisteme de c
Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul municipal nes

Prin returnarea produselor la centrul de colectare co
împiedicarea evacuãrii necontrolate a deºeurilor ºi p
resurselor materiale. Informaþii mai detaliate despre
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ile locale de 
rolul producãtorilor 
a Eco a produsului 
i produs scos din uz, 

.

obþine de la distribuitorul produsului, de la autoritãþ
salubritate, de la organizaþiile naþionale pentru cont
ºi de la reprezentanþa localã Nokia. Pentru Declaraþi
sau pentru instrucþiuni referitoare la returnarea unu
accesaþi informaþiile specifice þãrii la www.nokia.com


