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© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.
Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowany
towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy p
wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ zn
lub nazwami handlowymi ich w³a¶cicieli.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przech
czê¶ci lub ca³o¶ci tego dokumentu w jakiejkolwiek f
uprzednio na pi¶mie zgody firmy Nokia jest zabroni
Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. F
sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ 
produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzed
W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakre
¿aden z jej licencjodawców w ¿adnym wypadku nie
odpowiedzialno¶ci za jak±kolwiek utratê danych lub
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Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona jest „tak
Nie udziela siê jakichkolwiek gwarancji, zarówno w
i dorozumianych, w³±czaj±c w to, lecz nie ogranicza
jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u¿yteczno¶
przydatno¶ci do okre¶lonego celu, chyba ¿e takowe 
przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do
w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym cz
powiadomienia.

Dostêpno¶æ poszczególnych produktów mo¿e siê ró¿
regionu. Wiêcej o tym mo¿na siê dowiedzieæ od spr
firmy Nokia.

Kontrola eksportowa 
To urz±dzenie mo¿e zawieraæ towary, technologie i 
podlegaj±ce przepisom eksportowym USA i innych k
od tych przepisów s± zabronione.
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Pierwsze kroki
Stereofoniczny zestaw s³uchawkowy Nokia WH-600
tylko do nawi±zywania i odbierania po³±czeñ telefon
do s³uchania muzyki z kompatybilnego urz±dzenia.

Aby po³±czyæ zestaw s³uchawkowy z kompatybilnym
wyposa¿onym w z³±cze AV o ¶rednicy 3,5 mm, w³ó¿
(patrz rysunek 1 na stronie tytu³owej) do z³±cza AV. 
w instrukcji obs³ugi urz±dzenia.

Aby po³±czyæ zestaw s³uchawkowy z kompatybilnym
wyposa¿onym w z³±cze AV o ¶rednicy 2,5 mm, pod³±
przej¶ciówkê AD-52 do wtyczki zestawu, a sam± prz
do urz±dzenia.

Aby po³±czyæ zestaw s³uchawkowy z kompatybilnym
jak odtwarzacz muzyki), wyposa¿onym w standardo
o ¶rednicy 3,5 mm, pod³±cz do³±czon± przej¶ciówkê
zestawu, a sam± przej¶ciówkê pod³±cz do urz±dzeni
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Za³ó¿ zestaw s³uchawkowy (6) na g³owê tak, aby na
dobrze przylega³y do uszu (patrz rys. 7). Nak³adkê s³
liter± L za³ó¿ na lewe ucho, a liter± R – na prawe. D
d³ugo¶æ pa³±ka s³uchawek. Zestaw s³uchawkowy prz
klipsem (2). Wtedy zestaw ten bêdzie ju¿ gotowy do

Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscach niedos
dzieci.

Niektóre czê¶ci zestawu s³uchawkowego s± namagn
s³uchawkowy mo¿e przyci±gaæ metalowe przedmiot
nale¿y trzymaæ kart kredytowych ani innych magne
danych, poniewa¿ zapisane na nich informacje mog

Ostrze¿enie: w czasie korzystania z zest
s³yszalno¶æ d¼wiêków z otoczenia mo¿e
Nie u¿ywaj zestawu s³uchawkowego, je
Twojemu bezpieczeñstwu.
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Regulacja g³o¶no¶ci
Aby zmieniæ si³ê g³osu, naci¶nij klawisz g³o¶no¶ci (4

Obs³uga po³±czeñ
Po³±czenia telefoniczne nawi±zuje siê w zwyk³y spo
po³±czonego z urz±dzeniem mobilnym zestawu s³uc
W trakcie po³±czenia mów do mikrofonu (3) zestaw

Je¶li urz±dzenie mobilne umo¿liwia wybieranie g³os
zestawu s³uchawkowego, naci¶nij i przytrzymaj klaw
koñczenia po³±czeñ i wykonaj czynno¶ci opisane w 
urz±dzenia mobilnego.

Aby odebraæ przychodz±ce po³±czenie, naci¶nij klaw
koñczenia po³±czeñ. Aby odrzuciæ przychodz±ce po³
dwukrotnie klawisz odbierania/koñczenia po³±czeñ.
po³±czenie, naci¶nij klawisz odbierania/koñczenia p
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Eksploatacja i konserwacja
To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstru
wykonania, dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. 
poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ wa¿no¶æ 

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady,
i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoæ mog± zaw
mineralne powoduj±ce korozjê obwodów elekt
W przypadku zawilgocenia urz±dzenia pozosta
wyschniêcia.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w mie
i zapylonych. Mo¿e to spowodowaæ uszkodzen
czê¶ci i podzespo³ów elektronicznych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temper
temperatury mog± byæ przyczyn± krótszej ¿ywo
uszkodzeñ podzespo³ów elektronicznych, odksz
elementów plastikowych.
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• Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej temperatu
powróci do swojej normalnej temperatury, w je
gromadziæ siê wilgoæ, powoduj±c uszkodzenie 
elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj urz±dzenia i nie pot
Nieostro¿ne obchodzenie siê z urz±dzeniem mo
uszkodzenia wewnêtrznych podzespo³ów elekt
i delikatnych mechanizmów.

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych c
rozpuszczalników ani silnych detergentów.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ 
i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

Je¶li urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do 
w najbli¿szym autoryzowanym serwisie.
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Pozbywanie siê urz±dzenia
To urz±dzenie jest oznaczone zgodnie z Dy
2002/96/WE oraz polsk± Ustaw± o zu¿ytym
elektrycznym i elektronicznym symbolem 
kontenera na odpady. Takie oznakowanie 

ten, po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e byæ umie
z innymi odpadami pochodz±cymi z gospodarstwa d

U¿ytkownik jest zobowi±zany do oddania go prowa
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. P
w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne je
odpowiedni system umo¿liwiaj±cy oddanie tego spr
postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i 
przyczynia siê do unikniêcia szkodliwych dla zdrowi
naturalnego konsekwencji, wynikaj±cych z obecno¶
niebezpiecznych oraz niew³a¶ciwego sk³adowania i
takiego sprzêtu. Szczegó³owe dane dotycz±ce masy
znajduj± siê na stronie internetowej www.nokia.com


