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Wprowadzenie
Stereofoniczny zestaw s³uchawkowy Nokia WH-800
tylko do nawi±zywania i odbierania po³±czeñ telefon
do s³uchania muzyki z kompatybilnego urz±dzenia.

Ten produkt mo¿e zawieraæ drobne czê¶ci. Nale¿y je 
w miejscach niedostêpnych dla ma³ych dzieci. Zewnê
tego urz±dzenia nie zawiera niklu. Metalowe elemen
zrobione s± ze stali nierdzewnej i innych stopów.
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dzenie mo¿e 
li¿u urz±dzenia kart 
nych, poniewa¿ 
.

wu s³uchawkowego 
yæ ograniczona. Nie 

o¿e to zagra¿aæ 

go urz±dzenia 
tyczkê zestawu 
. Szczegó³y 

go urz±dzenia 
z do³±czon± 
Niektóre czê¶ci urz±dzenia s± namagnesowane. Urz±
przyci±gaæ przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pob
kredytowych ani innych magnetycznych no¶ników da
zapisane na nich informacje mog± zostaæ skasowane

Ostrze¿enie: w czasie korzystania z zesta
s³yszalno¶æ d¼wiêków z otoczenia mo¿e b
u¿ywaj zestawu s³uchawkowego, je¶li m
Twojemu bezpieczeñstwu.

Pierwsze kroki
Aby pod³±czyæ zestaw s³uchawkowy do kompatybilne
Nokia z 3,5-milimetrowym z³±czem Nokia AV, w³ó¿ w
(czê¶æ 6 pokazana na stronie tytu³owej) do z³±cza AV
znajdziesz w instrukcji obs³ugi swojego urz±dzenia.

Aby pod³±czyæ zestaw s³uchawkowy do kompatybilne
Nokia z 2,5-milimetrowym z³±czem Nokia AV, pod³±c
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j¶ciówkê pod³±cz do 

go urz±dzenia 
we z³±cze audio 
D-63 do wtyczki 
. Pod³±czony przez 
lko do s³uchania 

znajdowa³ siê 
uszy. S³uchawki (2) 
jak najlepiej 
wy do u¿ytku.

 w górê lub w dó³.
przej¶ciówkê AD-52 do wtyczki zestawu, a sam± prze
urz±dzenia.

Aby pod³±czyæ zestaw s³uchawkowy do kompatybilne
(takiego jak odtwarzacz muzyki), które ma standardo
o ¶rednicy 3,5 mm, pod³±cz do³±czon± przej¶ciówkê A
zestawu, a sam± przej¶ciówkê pod³±cz do urz±dzenia
tê przej¶ciówkê zestaw s³uchawkowy mo¿e s³u¿yæ ty
muzyki.

Zestaw s³uchawkowy no¶ tak, aby jego mikrofon (4) 
mo¿liwie blisko ust. Zaczepy (1) s³uchawek wsuñ za 
delikatnie wepchnij do uszu i obróæ zaczepy, ¿eby je 
dopasowaæ. Zestaw s³uchawkowy bêdzie wtedy goto

Regulacja g³o¶no¶ci
Aby zmieniæ si³ê g³osu, naci¶nij klawisz g³o¶no¶ci (5)
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nego w zwyk³y 
wu s³uchawkowego. 
chawkowego.

we przy u¿yciu 
isz (3) odbierania/
nstrukcji obs³ugi 

isz odbierania/
ij dwukrotnie 

cj± i jako¶ci± 
rzestrzeganie 
warancji.
Po³±czenia telefoniczne
Do nawi±zywania po³±czeñ u¿ywaj urz±dzenia mobil
sposób, czyli niezale¿nie od po³±czonego z nim zesta
W trakcie po³±czenia mów do mikrofonu zestawu s³u

Je¶li urz±dzenie mobilne umo¿liwia wybieranie g³oso
zestawu s³uchawkowego, naci¶nij i przytrzymaj klaw
koñczenia po³±czeñ i wykonaj czynno¶ci opisane w i
urz±dzenia mobilnego.

Aby odebraæ lub zakoñczyæ po³±czenie, naci¶nij klaw
koñczenia po³±czeñ. Aby odrzuciæ po³±czenie, naci¶n
klawisz odbierania/koñczenia po³±czeñ.

Eksploatacja i konserwacja
To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstruk
wykonania, dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. P
poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ wa¿no¶æ g
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du¿a wilgotno¶æ 
zki mineralne 
W przypadku 
itego wyschniêcia.

cach brudnych 
 jego ruchomych 

turze. Wysokie 
tno¶ci baterii, 
a³ceñ lub stopienia 

rze. Gdy urz±dzenie 
wnêtrzu mo¿e 
odzespo³ów 
• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, 
i wszelkiego rodzaju ciecze mog± zawieraæ zwi±
powoduj±ce korozjê obwodów elektronicznych. 
zawilgocenia urz±dzenia, pozostaw je do ca³kow

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

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej tempera
temperatury mog± byæ przyczyn± krótszej ¿ywo
uszkodzeñ podzespo³ów elektronicznych, odkszt
elementów plastikowych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej temperatu
wróci do swojej normalnej temperatury, w jego 
gromadziæ siê wilgoæ, powoduj±c uszkodzenia p
elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia.
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z±saj nim. 
¿e spowodowaæ 
onicznych 

emikaliów, 

ego ruchome czê¶ci 

rawy w najbli¿szym 

rektyw± Europejsk± 
 sprzêcie 
rzekre¶lonego 
formuje, ¿e sprzêt 
• Nie upuszczaj, nie uderzaj urz±dzenia i nie potr
Nieostro¿ne obchodzenie siê z urz±dzeniem mo
uszkodzenia wewnêtrznych podzespo³ów elektr
i delikatnych mechanizmów.

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

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

Je¶li produkt nie dzia³a prawid³owo, oddaj go do nap
autoryzowanym serwisie.

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 p
kontenera na odpady. Takie oznakowanie in
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szczany ³±cznie 
omowego.

z±cym zbieranie 
owadz±cy zbieranie, 
nostki, tworz± 
êtu. W³a¶ciwe 
lektronicznym 
 ludzi i ¶rodowiska 
i sk³adników 
rzetwarzania 
przêtu marki Nokia 
.pl.
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 prowad
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Pr
w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jed
odpowiedni system umo¿liwiaj±cy oddanie tego sprz
postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i e
przyczynia siê do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia
naturalnego konsekwencji, wynikaj±cych z obecno¶c
niebezpiecznych oraz niew³a¶ciwego sk³adowania i p
takiego sprzêtu. Szczegó³owe dane dotycz±ce masy s
znajduj± siê na stronie internetowej www.nokia.com


