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© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av de
innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på f
skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte vare
Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nev
varemerker eller produktnavn for sine respektive eier

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvi
oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre a
er omtalt i dette dokumentet.
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Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlig f
inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indi
årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som
der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen g
verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikk
underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethe
formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten 
dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å
dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere 
område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller p
underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og and
ulovlig å fravike slik lovgivning.
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Introduksjon
Med Nokia stereoheadset HS-16 kan du ringe, besva
musikk fra en kompatibel enhet.

Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjeng

Deler av enheten er magnetisk. Headsettet kan trekk
Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagring
av headsettet ettersom informasjon som er lagret i d

Advarsel: Når du bruker headsettet, kan e
utenfor påvirkes. Bruk ikke headsettet de
en sikkerhetsfare.

Komme i gang
Åpne headsettet og velg riktig kabel i henhold til kon

Når du skal koble headsettet til en kompatibel Nokia
Nokia 2,5-mm eller 3,5-mm AV-kontakt, bruker du k
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erhåndboken for 
 i kontakten (del 
 pluggen pluggen i 

(for eksempel en PC 
ntakt, bruker du 
 i headsettet og den 
kabelen, kan du ikke 
 headsettet.

ot klokken (7). (Drei 

nakkebåndet bak 
talerputene sitter 
"Nokia AV 2,5 mm" eller "Nokia AV 3,5 mm". Se bruk
enheten for mer informasjon. Sett en kabelplugg inn
1 vist på forsiden) på headsettet (6) og den merkede
kontakten inn i AV-kontakten på mobilenheten (8).

Når du skal koble headsettet til en kompatibel enhet 
eller musikkavspiller) med en standard 3,5-mm lydko
kabelen merket med "3.5 mm". Sett en kabelplugg inn
merkede pluggen inn i enheten. Når du bruker denne 
ringe eller motta samtaler, eller justere volumet med

Du låser pluggen til headsettet ved å dreie pluggen m
pluggen med klokken igjen for å låse den opp igjen.)

Når du skal plassere headsettet på hodet, senker du 
hodet og plasserer headsettet over ørene slik at høyt
behagelig. Headsettet er nå klart til bruk.
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Anropshåndtering
Når du skal ringe, bruker du mobilenheten på vanlig 
samtalen snakker du inn i mikrofonen (2) på headset

Du besvarer et innkommende anrop ved å trykke på 
knappen (3). Hvis du vil avvise et innkommende anro
avslutning-knappen to ganger. Du avslutter en samt
svar/avslutning-knappen.

Du justerer volumet ved å trykke på knappene volum
ned (5).

Stell og vedlikehold
Enheten er et produkt av førsteklasses design og hån
behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg
garantibestemmelsene.
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 å rengjøre enheten.
• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fukti
væsker inneholder mineraler som vil føre til rus
kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke h

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og sk
bevegelige delene og elektroniske komponenten

• Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høy
redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegg
deformere eller smelte plastdeler.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når
normal temperatur igjen, kan det dannes fuktig
som kan skade elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Rø
ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til
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• Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelig
forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Hvis enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kon
autoriserte servicested for å få utført service.

Avhending
Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på p
dokumentasjonen eller emballasjen innebæ
må ingen elektriske og elektroniske produkt
akkumulatorer ikke kastes sammen med an
disse produktene som usortert, kommunalt 

Lever produktene til innsamling for å forhindre skade
menneskers helse forårsaket av ukontrollert avfallsav
fremme gjenbruk av materialressurser. Du kan få info
avhending der du kjøpte produktet, fra de som er ans
du bor, fra organisasjoner for produsentansvar, eller f
ha mer informasjon, kan du se produktets miljøerklæri
for hvert enkelt land på www.nokia.com.


