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© 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované 
spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobk
zmiòované v tomto dokumentu mohou být ochrann
obchodními firmami pøíslu¹ných vlastníkù.

Rozmno¾ování, pøenos, roz¹iøování nebo ukládání ob
dokumentu nebo jeho èásti v jakékoli formì je povo
pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia.

Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si v
provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsan
dokumentu bez pøedchozího oznámení.
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V maximální míøe povolené pøíslu¹nými právními pø
spoleènost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelù
okolností odpovìdni za jakoukoli ztrátu dat nebo pø
náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jaký

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a le¾
po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti an
dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpo
vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk pro
pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo 
pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat 
platnost.

Dostupnost urèitých výrobkù se mù¾e li¹it podle obl
získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola exportu 
Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, technolog
které jsou pøedmìtem exportních omezení nebo zák
nebo dal¹ích zemích. Obcházení zákonù je zakázáno
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u, pøipojte dodaný 
. Pokud pou¾íváte 
oslech hudby.

ohodlnì sedìla na 
menem L umístìte 
Zaèínáme
Se stereofonním headsetem Nokia WH-600 mù¾ete
volání a poslouchat hudbu z kompatibilního pøístroj

Pro pøipojení headsetu ke kompatibilnímu pøístroji N
3,5mm AV zdíøku Nokia, zasuòte konektor headsetu 
titulní stranì) do AV zdíøky. Podrobnìj¹í informace n
pøíruèce k pøístroji.

Pro pøipojení headsetu ke kompatibilnímu pøístroji N
2,5mm AV zdíøku Nokia, pøipojte dodaný adaptér AD
a poté adaptér k pøístroji.

Pro pøipojení headsetu ke kompatibilnímu pøístroji (n
pøehrávaèi), který má standardní 3,5mm audio zdíøk
adaptér AD-63 k headsetu a poté adaptér k pøístroji
tento adaptér, mù¾ete pou¾ívat headset pouze pro p

Nasaïte si headset (6) na hlavu tak, aby sluchátka p
va¹ich u¹ích (viz obrázek 7). Sluchátko oznaèené pís
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pravé ucho. Upravte 
a svùj odìv. Headset 

 dìtí.

 být pøitahovány 
 kreditní karty nebo 
lo dojít k vymazání 

 být ovlivnìna va¹e 
ívejte sluchátka, 

vení hlasitosti (4) 
na levé ucho a sluchátko oznaèené písmenem R na 
délku kabelu. Pomocí klipsy (2) pøipevnìte headset n
je nyní pøipraven k pou¾ití.

Ukládejte ve¹kerá pøíslu¹enství mimo dosah malých

Èásti headsetu jsou magnetické. K headsetu mohou
kovové materiály. Do blízkosti headsetu neukládejte
jiná magnetická záznamová média, proto¾e by moh
informací ulo¾ených na tìchto médiích.

Varování: Pøi pou¾ívání sluchátek mù¾e
schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepou¾
pokud to mù¾e ohrozit va¹i bezpeènost.

Nastavení hlasitosti
Chcete-li nastavit hlasitost, stisknìte tlaèítko nasta
nahoru nebo dolù.
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 Pøíjem/Konec. 
át tlaèítko Pøíjem/
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Ovládání hovorù
Chcete-li volat, pou¾ívejte svùj mobilní pøístroj norm
i kdy¾ je k nìmu pøipojen headset. V prùbìhu hovor
mikrofonu (3) headsetu.

Pokud vá¹ mobilní pøístroj podporuje hlasové vytáèe
tlaèítko Pøíjem/Konec (5) a pokraèujte podle postup
v u¾ivatelské pøíruèce k mobilnímu pøístroji.

Chcete-li pøijmout pøíchozí hovor, stisknìte tlaèítko
Chcete-li odmítnout pøíchozí hovor, stisknìte dvakr
Konec. Hovor ukonèíte stisknutím tlaèítka Pøíjem/Ko

Péèe a údr¾ba
Tento pøístroj je výrobkem s mimoøádným designem
zpracování. Proto je tøeba o nìj peèovat. Následujíc
pomohou ochránit va¹e nároky ze záruky.
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v¹echny typy kapalin 
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vyschnout.

¹ném a zneèi¹tìném 
blivých souèástí a 

y zkracují ¾ivotnost 
ormují èi taví urèité 

pøístroje na provozní 
odit elektronické 

 silným otøesùm, 
po¹kodit vnitøní 
• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, vlhkost a 
mohou obsahovat minerály, které zpùsobují ko
obvodù.  Je-li pøístroj vlhký, nechejte ho zcela 

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj v pra
prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození jeho pohy
elektronických souèástek.

• Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teplot
elektronických zaøízení, po¹kozují baterie a def
druhy plastù.

• Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi zahøívání 
teplotu se uvnitø srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹k
obvody.

• Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl nebo byl vystaven
netøeste pøístrojem. Ne¹etrné zacházení mù¾e 
elektronické obvody a jemnou mechaniku.
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zpou¹tìdla ani silné 

blivé souèásti 

ího autorizovaného 

ku, v doprovodné 
mínat, ¾e v¹echny 
 akumulátory musí 
oddìleného sbìru. 
 kde je mo¾né tøídìní 
omunálního odpadu.

trolované ukládání 
ových zdrojù. 
mosprávy, 
• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, ro
èisticí prostøedky.

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohy
pøístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej do nejbli¾¹
servisu k opravì.

Likvidace 
Symbol pøe¹krtnutého kontejneru na výrob
dokumentaci nebo na obalu vám má pøipo
elektrické a elektronické výrobky, baterie a
být po ukonèení své ¾ivotnosti ulo¾eny do 

Tato povinnost se týká Evropské unie a dal¹ích zemí,
odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netøídìného k

Vrácením výrobku do sbìru pomáháte chránit nekon
odpadu a podporujete opakované vyu¾ívání surovin
Podrobnìj¹í informace získáte u prodejce, místní sa
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o u místního 
nebo pokyny 
rmacích pøíslu¹ných 
celostátních sdru¾ení zodpovìdných organizací neb
zástupce spoleènosti Nokia. Eko-Deklaraci výrobku 
k vrácení va¹eho zastaralého výrobku najdete v info
pro danou zemi na www.nokia.com.


