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Sissejuhatus
Nokia stereo-peakomplekti WH-500 kaudu saab üh
helistada ja kõnesid vastu võtta ning muusikat kuul

Toode sisaldab väikseid osi. Ärge jätke seda laste kä
peaseadme liigendid võivad sisaldada väikest kogus
tundlikel inimestel võib liigenditega pikemal kokkup

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metalles
tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaar
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 summutada 
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 kuularipadjakesed 
age peakomplekt 

ga, millel on Nokia 
liidesesse. Vastavad 

ga, millel on Nokia 
-52 peakomplekti 
magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, k
teave võib kustuda.

Hoiatus. Peakomplekti kasutamine võib
ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid o
peakomplekti kasutage.

Alustamine
Tõmmake peakomplekt ettevaatlikult lahti, suunake
(esilehe joonisel osa nr 1) teineteise poole ja ühend
ühilduva seadmega.

Peakomplekti ühendamiseks ühilduva Nokia seadme
3,5 mm AV-liides, pistke peakomplekti pistik (8) AV-
juhised leiate seadme kasutusjuhendist.

Peakomplekti ühendamiseks ühilduva Nokia seadme
2,5 mm AV-liides, ühendage kaasasolev adapter AD
pistikuga, seejärel ühendage adapter seadmega.
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admega (näiteks 
hendage kaasasolev 
ndage adapter 
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plekti nii, et 
asutusvalmis.

u (4) üles või alla.

, saate 
komplekti mikrofoni.
Peakomplekti ühendamiseks mõne muu ühilduva se
pleieriga), millel on standardne 3,5 mm heliliides, ü
AD-63 adapter peakomplekti pistikuga, seejärel ühe
seadmega. Kui adapter on ühendatud, saab peakomp
muusika kuulamiseks.

Asetage peakomplekt pähe nii, et kõrvaklappide pad
mugavalt kõrva. Pange L-tähega märgitud padjake v
märgitud padjake paremale kõrvale. Kandke peakom
mikrofon (5) on suu lähedal. Peakomplekt on nüüd k

Helitugevuse seadmine
Helitugevuse seadmiseks vajutage helitugevusnupp

Kõned
Kui peakomplekt on mobiilsideseadmega ühendatud
mobiilsideseadmega helistada. Kõne ajal rääkige pea



EESTI
 vastamis-/
deseadme 

stamis-/
 korda vastamis-/

sikat kuulata.

litugevusega. Pidev 
a kuulmist. 

ängijas ja vajutage 
me kasutusjuhendist.

u (6). Eelmise pala 
apala kiireks edasi- 
Kui teie mobiilsideseade toetab häälvalimist, hoidke
lõpetamisnuppu (2) all ja toimige vastavalt mobiilsi
kasutusjuhendis kirjeldatule.

Kõnede vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks vajutage va
lõpetamisnuppu. Kõnest keeldumiseks vajutage kaks
lõpetamisnuppu.

Muusika kuulamine
Peakomplekti kaudu saab ühilduvast seadmest muu

Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka he
valju muusika kuulamine võib kahjustad

Muusikapala kuulamiseks valige see pala muusikam
esitus-/pausinuppu (7). Vastavad juhised leiate sead

Järgmise pala valimiseks vajutage edasikerimisnupp
valimiseks vajutage tagasikerimisnuppu (3). Muusik
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 Esitamise 
uppu.

-raadio funktsioon. 
lsalvestatud 

õi 

etõttu tuleb seda ka 
ada seadmele antud 

d sisaldavad 
eme. Kui seade siiski 
või tagasikerimiseks hoidke all emba-kumba nuppu.
peatamiseks või jätkamiseks vajutage esitus-/pausin

Raadio kuulamine
Raadio kuulamiseks käivitage ühilduvas seadmes FM
Vastavad juhised leiate seadme kasutusjuhendist. Ee
raadiojaama otsimiseks vajutage korduvalt edasi- v
tagasikerimisnuppu.

Hooldus ja korrashoid
Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, se
korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilit
garantiid.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedeliku
mineraale, mis võivad korrodeerida elektronske
märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
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isi elektronskeeme ja 
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 liikuvate osade 
• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja m
See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonik

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuu
elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning
deformeerida plastdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade no
soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatnii
elektronskeeme.

• Ärge üritage seadet avada.
• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ma

hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisem
mehaanikat.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevato
puhastus- või pesemisvahendeid.

• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme
vahele ja takistada selle tööd.
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Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima vo
teeninduskeskuse poole.

Kasutuselt kõrvaldamine
Läbikriipsutatud prügikasti märk seadmel, 
tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektr
elektroonikaseadmed, patareid ja akud tule
kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa L
riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogu

visake neid esesmeid olmejäätmete hulka, mis ei ku

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumisp
jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate ka
ressursside korduvkasutusele. Täpsemat teavet kogu
saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitluse
rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõ
kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökod
kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidm
riigi teavet aadressilt www.nokia.com.


