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© 2007 Nokia. V¹etky práva vyhradené.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrovanými 
znaèkami spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné ná
spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» oc
alebo obchodnými oznaèeniami príslu¹ných vlastníko

Rozmno¾ovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo ucho
celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme 
predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti N

Spoloènos» Nokia uplatòuje politiku kontinuálneho v
vyhradzuje právo meni» a zdokonaåova» ktorýkoåvek 
opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho

Spoloènos» Nokia ani ¾iadny z jej poskytovateåov lice
zodpovednos» za akúkoåvek stratu dát alebo príjmu, 
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vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriam
v najväè¹om mo¾nom rozsahu, prípustnom podåa pla

Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Ne
záruky akéhokoåvek druhu, èi u¾ výslovné alebo impli
správnos»ou, spoåahlivos»ou alebo obsahom tohto do
ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateån
urèitý úèel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslu¹ný pr
Spoloènos» Nokia si vyhradzuje právo kedykoåvek tent
alebo ho stiahnu» z obehu bez predchádzajúceho up

Dostupnos» produktov sa mô¾e v závislosti od región
Pre podrobnosti sa skontaktujte s va¹im predajcom N

Regulácia vývozu 
Tento prístroj mô¾e obsahova» komodity, technológiu
ktoré sa vz»ahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spoje
krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú 
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Zaèíname
Stereo headset Nokia WH-700 vám umo¾òuje vola» 
poèúva» hudbu z kompatibilného zariadenia.

Ak chcete pripoji» headset ku kompatibilnému prístro
vybavenému Nokia 3,5mm AV zásuvkou, vlo¾te kone
6 zobrazená na titulnej strane) do AV zásuvky. Podro
v pou¾ívateåskej príruèke prístroja.

Ak chcete pripoji» headset ku kompatibilnému prístro
vybavenému Nokia 2,5mm AV zásuvkou, pripojte dod
do zásuvky headsetu a potom adaptér ku prístroju.

Ak chcete pripoji» headset ku kompatibilnému prístro
hudby), vybavenému ¹tandardnou 3,5mm audio zásu
dodaný adaptér AD-63 do zásuvky headsetu a potom 
Ak pou¾ívate tento adaptér, mô¾ete pou¾íva» headse
hudby.
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Slúchadlá (1) noste tak, aby mikrofón (2) bol v blízkos
obr. 7). Pripevnite headset na vá¹ odev pomocou klip
teraz pripravený na pou¾itie.

V¹etky súèasti príslu¹enstva a doplnky uchovávajte m
detí.

Niektoré èasti headsetu sú magnetické. Headset mô¾
materiály. Neklaïte kreditné karty alebo iné magnetic
do blízkosti headsetu, preto¾e mô¾e dôjs» k vymazaniu
nich ulo¾ené.

Výstraha: Pri pou¾ívaní headsetu sa zni¾
vníma» okolité zvuky. Nepou¾ívajte head
to mohlo vystavi» nebezpeèenstvu.

Úprava hlasitosti
Ak chcete upravi» hlasitos», stlaète nahor alebo nado
hlasitosti (4).
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Obsluha hovorov
Ak chcete telefonova», pou¾ívajte vá¹ mobilný prístro
spôsobom, aj keï máte k nemu pripojený headset. Po
do mikrofónu headsetu.

Ak vá¹ mobilný prístroj podporuje hlasovú voåbu, stlaè
prijatia/ukonèenia hovoru (3) a pou¾ite postup uvede
k vá¹mu mobilnému prístroju.

Prichádzajúci hovor prijmete stlaèením tlaèidla prija
hovoru. Prichádzajúci hovor odmietnete dvoma stlaè
prijatia/ukonèenia hovoru. Hovor ukonèíte stlaèením
ukonèenia hovoru.

Starostlivos» a údr¾ba
Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a v
by sa s ním malo zaobchádza» starostlivo. Nasledujú
pomô¾u dodr¾a» podmienky záruky.
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ajrôznej¹ie tekutiny 
jú koróziu 
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 ¹pinavom prostredí. 
stí a elektroniky.
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• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a n
a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobu
elektronických obvodov. Keï sa vá¹ prístroj zamo
vysu¹i».

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj v pra¹nom a
Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu jeho pohyblivých súèa

• Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vply
mô¾e dôjs» ku skráteniu ¾ivotnosti elektronickýc
po¹kodeniu batérií a deformácii èi roztaveniu ni

• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Ke
na svoju normálnu teplotu, mô¾e sa v jeho vnútr
a po¹kodi» dosky s elektronickými obvodmi.

• Nepokú¹ajte sa prístroj otvori».

• Nenechajte prístroj spadnú», neudierajte a netra
zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» vnútorné dosky
mechaniku.
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• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte agresívne che
obsahujúce rozpú¹»adlá a silné saponáty.

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé
a znemo¾ni» jeho správne fungovanie.

Ak prístroj nepracuje správne, zverte ho najbli¾¹iemu
servisnému stredisku.

Likvidácia 
Symbol pre¹krtnutej odpadovej nádoby s ko
v dokumentácii alebo obale upozoròuje, ¾e 
elektronické výrobky, batérie a akumulátory
svojej ¾ivotnosti musia odnies» na osobitné

po¾iadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach
systémy na triedenie odpadu. Nevyhadzujte tieto výro
komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto prispie
nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete o
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te od predajcu 
idáciu odpadu, 

alebo u miestneho 
mácie alebo 
ete v Eko-deklarácii 
.nokia.com.
materiálových zdrojov. Podrobnej¹ie informácie získa
výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likv
v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov 
obchodného zástupcu spoloènosti Nokia. Ïal¹ie infor
in¹trukcie o vrátení vá¹ho zastaraného produktu nájd
produktu a v národných sekciách na stránkach www


