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a Nokia Corporation.

pode fazer e atender 
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iças da alça deste 

de níquel. Pessoas 
 prolongado com as 
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Nokia, Nokia Connecting People e o logotipo de Ace
Nokia são marcas comerciais ou marcas registradas d

Introdução
Com o Fone de Ouvido Estéreo Nokia WH-500, você 
chamadas, além de ouvir música a partir de um disp

Este dispositivo e seus acessórios podem conter peça
Mantenha-os fora do alcance de crianças. As dobrad
dispositivo podem conter uma pequena quantidade 
sensíveis ao níquel podem ter sintomas pelo contato
dobradiças.
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gnéticos. 
loque cartões de 
 magnético próximo 
derão ser apagadas.

ido, sua capacidade 
. Não use o fone de 
segurança em risco.

tores de alto-falante 
fiquem de frente um 
sitivo compatível.

ia compatível que 
ue do seu fone de 
ulte o manual do 
Determinados componentes deste dispositivo são ma
O dispositivo pode atrair materiais metálicos. Não co
crédito nem qualquer outro meio de armazenamento
ao dispositivo, pois as informações neles contidas po

Aviso: Quando você usa um fone de ouv
de ouvir sons externos pode ser afetada
ouvido quando isso puder colocar a sua 

Início
Desdobre o fone de ouvido com cuidado, gire os prote
(parte 1 mostrada na página do título) de forma que 
para o outro e conecte o fone de ouvido a um dispo

Para conectar o fone de ouvido a um dispositivo Nok
possua o conector Nokia AV de 3,5 mm, insira o plug
ouvido (8) no conector AV. Para obter detalhes, cons
usuário do seu dispositivo.
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ia compatível que 
 adaptador AD-52 
a, ao dispositivo.

patível (como um 
 de 3,5 mm, conecte 
uvido e, em seguida, 
oderá usar o fone de 

a que os protetores 
as. Coloque o 
tor com R na orelha 
icrofone (5) fique 

onto para o uso.

) para cima ou para 
Para conectar o fone de ouvido a um dispositivo Nok
possua um conector Nokia AV de 2,5 mm, conecte o
fornecido ao plugue do fone de ouvido e, em seguid

Para conectar o fone de ouvido a um dispositivo com
Music Player) que possua o conector de áudio padrão
o adaptador AD-63 fornecido ao plugue do fone de o
ao dispositivo. Quando usar este adaptador, você só p
ouvido para ouvir música.

Coloque o fone de ouvido sobre a sua cabeça de form
dos alto-falantes fiquem confortáveis nas suas orelh
protetor indicado com L na orelha esquerda e o prote
direita. Posicione o fone de ouvido de forma que o m
próximo à sua boca. Agora, o fone de ouvido está pr

Ajustar o volume
Para ajustar o volume, pressione a tecla de volume (4
baixo.
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ormalmente, com o 
fale no microfone do 

, pressione e 
e prossiga conforme 

cla Atender/Encerrar. 
ncerrar duas vezes.

o seu dispositivo 

 moderado. 
ltos poderá 
Chamadas
Para fazer uma chamada, use seu dispositivo móvel n
fone de ouvido conectado a ele. Durante a chamada, 
fone de ouvido.

Se o seu dispositivo móvel aceitar discagem por voz
mantenha pressionada a tecla Atender/Encerrar (2) 
descrito no Manual do Usuário do telefone.

Para atender ou encerrar uma chamada, pressione a te
Para recusar uma chamada, pressione a tecla Atender/E

Ouvir música
Você pode usar o fone de ouvido para ouvir música n
compatível.

Aviso: Mantenha o volume em um nível
A exposição contínua a volumes muito a
causar danos à sua audição. 
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layer e pressione a 
suário do dispositivo 

Avançar (6). Para 
ceder (3). Para 
ção da música, 
s. Para pausar ou 
r/Pausar.

positivo compatível. 
 seu dispositivo. Para 
ione a tecla Avançar 
Para reproduzir uma música, selecione-a no music p
tecla Reproduzir/Pausar (7). Consulte o Manual do U
para obter mais detalhes.

Para selecionar a próxima música, pressione a tecla 
selecionar a música anterior, pressione a tecla Retro
percorrer as músicas rapidamente durante a reprodu
pressione e mantenha pressionada uma dessas tecla
reiniciar o Music player, pressione a tecla Reproduzi

Ouvir o rádio
Para ouvir o rádio, inicie o recurso de rádio FM no dis
Para obter detalhes, consulte o manual do usuário do
procurar estações de rádio previamente salvas, press
ou Retroceder repetidamente.
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 e deverá ser tratado 
urar a cobertura da 

 todos os tipos de 
orrosão dos circuitos 
om líquidos, deixe-o 

com pó e sujeira. 
ser danificados.

 altas temperaturas 
nicos, danificar as 
lásticos.

o o dispositivo voltar 
e umidade na parte 
icos.
Cuidado e manutenção
O seu dispositivo é um produto de qualidade superior
com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a asseg
garantia.

• Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e
líquidos podem conter minerais que provocam c
eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato c
secar completamente.

• Não utilize nem guarde o dispositivo em locais 
Os componentes móveis e eletrônicos poderão 

• Não guarde o dispositivo em locais quentes. As
podem reduzir a vida útil dos dispositivos eletrô
baterias e deformar ou derreter determinados p

• Não guarde o dispositivo em locais frios. Quand
à temperatura normal, poderá haver formação d
interna e danos nas placas dos circuitos eletrôn
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 o dispositivo. 
 circuito interno 

ergentes abrasivos 

 os componentes 

 leve-o à assistência 

nte em seu produto, 
ra lembrá-lo de que 
s e acumuladores 

o final da vida útil. 
 a outros locais onde 
• Não tente abrir o dispositivo.

• Não derrube nem faça movimentos bruscos com
O manuseio indevido pode quebrar as placas do
e os mecanismos mais delicados.

• Não utilize produtos químicos, diluentes ou det
para limpar o dispositivo.

• Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir
móveis e impedir o funcionamento correto.

Se o produto não estiver funcionando corretamente,
técnica autorizada mais próxima.

Descarte
O símbolo do contentor de lixo riscado prese
na documentação ou embalagem, serve pa
todos os produtos eletroeletrônicos, bateria
devem ser separados para coleta seletiva n
Essa exigência se aplica à União Européia e
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ses produtos como 

ar o descarte 
entável de recursos 
ser obtidas com 
anizações nacionais 
entante Nokia local. 
obre a devolução de 
specíficas do país, 

roduto e deve ser 
sistência técnica em 
existem sistemas de coleta seletiva. Não descarte es
lixo doméstico.

Separe os produtos para coleta seletiva a fim de evit
descontrolado de lixo e promover a reutilização sust
materiais. Informações sobre coleta seletiva podem 
revendedores, autoridades locais de coleta de lixo, org
de responsabilidade do produtor ou com o seu repres
Para obter a Eco-Declaração do produto, instruções s
produtos que você não utiliza mais ou informações e
acesse o site (em inglês) www.nokia.com.

Garantia limitada
O Certificado de Garantia encontra-se na caixa do p
apresentado para qualquer prestação de serviço de as
um Posto de Serviço Autorizado Nokia.
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