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Inledning
Med Nokia Stereoheadset WH-800 kan du ringa och
lyssna på musik från en kompatibel enhet.

Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom
småbarn. Enhetens yta innehåller inget nickel i pläte
Enhetens yta innehåller rostfritt stål och andra leger
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Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till
metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetisk
enheten, eftersom information som lagrats på dem k

Varning! När du använder headsetet kan
höra omgivningens ljud påverkas. Använ
det kan hota säkerheten.

Komma igång
Om du vill ansluta headsetet till en kompatibel Noki
Nokia 3,5 mm AV-kontakt, sätter du in headsetkonta
titelsidan) i AV-uttaget. Användarhandboken till enh
information.

Om du vill ansluta headsetet till en kompatibel Noki
Nokia 2,5 mm AV-kontakt, ansluter du den medföljan
till headsetkontakten och sedan adaptern till enhete
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Om du vill ansluta headsetet till en kompatibel enhe
spelare) med den vanliga 3,5-mm ljudkontakten, ans
medföljande AD-63 adaptern till headsetkontakten o
till enheten. När du använder den här adaptern kan 
headsetet till att lyssna på musik.

Placera headsetet så att mikrofonen (4) är nära mun
öronbyglarna (1) över öronen. Sätt varsamt in hörsnä
och vrid öronbyglarna så att de sitter bra. Nu kan du
headsetet.

Ändra volymen
Tryck på volymknappen (5) uppåt eller nedåt om du 

Samtal
Använd telefonen som vanligt om du vill ringa ett sa
är anslutet till den mobila enheten. Under samtalet t
mikrofon.
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Om den mobila enheten stöder röstuppringning hålle
avsluta-knappen (3) och fortsätter enligt anvisninga
enhetens användarhandbok.

Om du vill besvara eller avsluta ett samtal trycker du
avsluta. Om du vill avvisa ett samtal trycker du två g
svara/avsluta.

Skötsel och underhåll
Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framstäl
yrkesskicklighet och bör behandlas med största omso
nedanstående råd kan du se till att garantin täcker e

• Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla type
innehålla ämnen som fräter på de elektroniska k
enheten utsätts för väta måste den få möjlighe
hållet.
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• Använd eller förvara inte enheten i dammiga, sm
Enhetens rörliga delar och elektroniska kompon

• Förvara inte enheten på varma platser. Höga tem
förkorta livslängden för elektroniska apparater, 
och förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser. När enhet
normal temperatur kan det bildas fukt på insidan
elektroniska kretsarna.

• Försök inte att öppna enheten.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller p
behandlas omilt kan kretskorten och finmekanik

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel el
rengöringsmedel för att rengöra enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till des
hindra normal användning.
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kia.com.
Om produkten inte fungerar som den ska tar du den 
kvalificerade serviceverkstad.

Avfallshantering
Den överkorsade soptunnan på produkter, l
paketering innebär att alla elektriska och ele
batterier och ackumulatorer ska lämnas till
station vid slutet av sin livslängd. Kravet gä

länder med separat sopuppsamling. Kasta inte dessa
vanliga hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till insamling hjälper 
okontrollerad sophantering och främja återvinning a
information om insamling och återvinning finns hos
återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer so
tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-repre
eko-deklaration eller information om hur du returnera
finns i den landsspecifika informationen på www.no
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