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Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai
lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

KYTKE VIRTA LAITTEESEEN TURVALLISESTI
Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty
tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

LIIKENNETURVALLISUUS
Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin
ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT
Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa
laitteiden toimintaan.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA
Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten
laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.

VALTUUTETTU HUOLTO
Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

LISÄVARUSTEET JA AKUT
Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä
yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

VEDENKESTÄVYYS
Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.
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Aloittaminen

SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen
Tämä puhelin on tarkoitettu käytettäväksi seuraavan akun kanssa: BL-5C.

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun
poistamista.

1 Vapauta takakansi painamalla vapautusjousta (1) ja nosta se ylös (2). Liu'uta
takakuorta ylöspäin (3) ja irrota se.

2 Nosta akkua ja poista se (4).
3 Aseta SIM-kortti paikalleen (5). Varmista, että kullanvärinen kontaktipinta on

alaspäin ja että SIM-kortin viistetty kulma osoittaa laitteen alaosaan.
4 Aseta akku ja takakuori takaisin paikoilleen (6, 7, 8).

SIM-kortin poistaminen

Paina vapautusjousta (1) ja liu'uta SIM-kortti ulos (2).

Akun lataaminen
Akku on ladattu osittain tehtaalla. Jos laite ilmoittaa matalasta varauksesta, toimi
seuraavasti:

1 Kytke laturi pistorasiaan.
2 Kytke laturi laitteeseen.
3 Kun laite ilmoittaa akun olevan täynnä, irrota laturi ensin laitteesta ja sitten

pistorasiasta.
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Vihje: Energian säästämiseksi laturi kannattaa irrottaa pistorasiasta, kun akku on
latautunut täyteen.

Akkua ei tarvitse ladata tiettyä aikaa, ja voit käyttää laitetta sen latautuessa. Jos akku
on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee
näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Virran kytkeminen päälle ja pois päältä

Pidä lopetusnäppäintä alhaalla.

Käytä puhelinta vain sen normaalissa käyttöasennossa.

Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antenneja. Vältä antennin alueen tarpeetonta
koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen
vaikuttaa radiolähetyksen laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella
lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

Puhelimesi

Näppäimet ja osat

1 Kuuloke
2 Näyttö
3 Valintanäppäimet
4 Navi™ -näppäin eli

selausnäppäin
5 Soittonäppäin
6 Lopetus- ja virtanäppäin
7 Näppäimistö
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8 Vapautuspainike
9 Mikrofoni
10 Taskulamppu
11 Rannehihnan pujotusreikä
12 Kanavanvalintanäppäimet
13 FM-radionäppäin
14 Kuulokeliitäntä
15 Laturiliitäntä
16 Kaiutin

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat
vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä.

Kun kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei
ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota
äänenvoimakkuuteen.

Tärkeimmät ominaisuudet
Valitse Valikko ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Viestit  — viestien luominen, lähettäminen, avaaminen ja hallinta
Puhelinluett.  — nimien ja puhelinnumerojen tallentaminen SIM-kortin ja puhelimen
muisteihin
Puhelutiedot  — vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen luettelot
Asetukset  — puhelimen erilaisten asetusten määrittäminen
Kello  — hälytyksen kellonajan asettaminen
Radio  — radioasetusten hallinta
Muistutukset  — huomautusten hallinta
Pelit  — pelitehosteiden asettaminen ja puhelimeen asennettujen pelien pelaaminen
Ekstrat  — erilaisten sovellusten, kuten laskimen ja taskulampun käyttäminen
SIM-palvelut  — lisäpalvelujen käyttäminen, kun SIM-kortti tukee niitä.

Soittaminen ja puheluun vastaaminen

Puhelun soittaminen
Näppäile puhelinnumero sekä tarvittaessa maatunnus ja suuntanumero ja paina
soittonäppäintä.
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Puheluun vastaaminen
Paina soittonäppäintä.

Puhelun lopettaminen tai hylkääminen
Paina lopetusnäppäintä.

Kaiuttimen tai kuulokkeen käyttäminen
Valitse puhelun aikana Kaiutin tai Hands..

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Säädä kuulokkeen tai HF-laitteen äänenvoimakkuutta selaamalla puhelun aikana
vasemmalle tai oikealle.

Varoitus:
Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.
Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä
korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Tekstin kirjoittaminen

Perinteisen tekstinsyötön käyttäminen 
Paina näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi kirjain tulee näyttöön.

Ennustavan tekstinsyötön ottaminen käyttöön 
Valitse Valinnat > Sanakirja ja haluamasi kieli.

Ennustavan tekstinsyötön poistaminen käytöstä
Valitse Valinnat > Sanakirja > Ei käytössä.

Kun käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä, paina kutakin kirjoitettavaa kirjainta vastaavaa
näppäintä vain kerran. Jos näkyviin tuleva sana on haluamasi, paina 0-näppäintä ja
aloita seuraavan sanan kirjoittaminen. Jos sanan perässä näkyy kysymysmerkki, sana
ei ole sanastossa.

Sanan vaihtaminen
Paina *-näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi sana tulee näyttöön.

Sanan lisääminen
Valitse Sana, kirjoita sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse OK.

Välilyönnin lisääminen
Paina 0-näppäintä.
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Tekstinsyöttötavan vaihtaminen
Paina #-näppäintä toistuvasti ja seuraa näytön yläreunassa olevaa ilmaisinta.

Numeron lisääminen
Pidä haluamaasi numeronäppäintä painettuna.

Erikoismerkin lisääminen
Paina *-näppäintä, jos käytät perinteistä tekstinsyöttöä, tai pidä *-näppäintä
painettuna, jos käytät ennustavaa tekstinsyöttöä.

Viestin poiston peruminen
Valitse Valinnat > Peru poisto.

Viestit
Viestipalvelut ovat käytettävissä vain, jos palveluntarjoajasi tukee niitä.

Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta
pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi
veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on
aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät enemmän tilaa,
jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää vähemmän merkkejä.

Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen
1 Valitse Valikko > Viestit > Kirjoita viesti.
2 Kirjoita viesti. Viestin pituusmerkintä ilmaisee, kuinka monta merkkiä voit vielä

kirjoittaa viestiin.
3 Valitse Valinnat > Lähetä, näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai valitse se

nimiluettelosta ja valitse sitten OK.

Viestien poistaminen
Valitse Valikko > Viestit > Poista viestejä > Kaikki luetut tai haluamasi kansio.

Yhteystiedot
Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroja SIM-kortin ja puhelimen muisteihin Puhelimen
muistiin tallennettavaan yhteystietoluetteloon voi tallentaa jopa 500 yhteystietoa.

Nimen etsiminen
Selaa alaspäin valmiustilassa, kirjoita nimen ensimmäiset merkit tai kirjaimet ja selaa
sitten haluamasi nimen kohdalle.

Nimien tallentaminen nimiluetteloon
Valitse Valikko > Puhelinluett. > Lisää nimi.
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Nimien kopioiminen puhelimen muistin ja SIM-kortin muistin välillä
Valitse Valikko > Puhelinluett. > Kopioi.

Useat puhelinluettelot
Puhelimesi tukee jopa viiden erillisen puhelinluettelon ylläpitämistä useaa eri käyttäjää
varten. Kun usean puhelinluettelon tuki on käytössä, vain kulloinkin käytössä olevan
puhelinluettelon nimet ovat näkyvissä.

Sama nimi voi olla useassa eri puhelinluettelossa. Jaetut nimet -luettelon nimet ovat
käytettävissä kaikissa puhelinluetteloissa.

Valitse Valikko > Puhelinluett. > Asetukset > Ryhmitelty puhelinluettelo ja
sopivat vaihtoehdot.

Usean puhelinluettelon tuen ottaminen käyttöön
Valitse Puhelinluettelon tyyli > Ryhm. puh.luettelo.

Puhelinluettelon ottaminen käyttöön
Valitse Nykyinen puhelinluettelo ja haluamasi puhelinluettelo tai Jaetut nimet.

Nimen lisääminen yhteen tai useampaan puhelinluetteloon
Valitse Osoitekirjan hallinta ja haluamasi nimi.

Puhelinluettelon nimen muuttaminen
Valitse Muuta puhelin-luetteloiden nimiä ja haluamasi puhelinluettelo.

Radio
Voit avata radion valitsemalla Valikko > Radiotai painamalla FM-radionäppäintä.

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Sulje  — Sulje radio.
Tallenna  — Tallenna aktiivinen kanava.
Automaatt. haku  — Viritä radiokanavat automaattisesti. Voit aloittaa automaattisen
virityksen selaamalla ylös- tai alaspäin.
Manuaalinen haku  — Viritä radiokanavat manuaalisesti. Voit muuttaa taajuutta
selaamalla ylös- tai alaspäin.
Aseta taajuus  — Valitse haluamasi taajuus.
Poista kanava  — Poista tallennettu kanava.
Muuta nimeä  — Nimeä tallennettu kanava uudelleen.
Kelloradio  — Hallitse kelloradion asetuksia.
Kaiutin tai Kuuloke — Kuuntele radiota kaiuttimen tai kuulokkeen kautta.
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Voit säätää radion äänenvoimakkuutta selaamalla vasemmalle tai oikealle.

Radiosignaalin riittävän tehokas vastaanotto saattaa edellyttää yhteensopivien
kuulokkeiden käyttöä.

Varoitus:
Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.
Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä
korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Taskulampun sytyttäminen ja sammuttaminen
Valitse Valikko > Ekstrat > Taskulamppu.
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Yleistä tietoa
Tietoja laitteestasi

Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty
käytettäväksi EGSM 900 ja 1 800 MHz -verkoissa. Lisätietoja
verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja
linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, ja voit
käyttää laitteella kolmansien osapuolten sivustoja. Nämä
sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä
vastaa niistä. Jos käytät tällaisia sivustoja, noudata
turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden
sisältöön harkiten.

Varoitus:
Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa
lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen
virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa
häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita
paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia
oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja
saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön
kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista
tärkeistä tiedoista tai säilytä ne kirjallisina.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue
tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä
yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä.

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Verkkopalvelut

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien
palvelujen tarjoajalta. Jotkin toiminnot eivät ole
käytettävissä kaikissa verkoissa, ja jotkin toiminnot täytyy
ehkä tilata erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen
käyttö edellyttää tiedonsiirtoa. Tarkista
palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät
kotiverkossasi ja miten ne määräytyvät, kun vierailet muissa
verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tietoa soveltuvista
maksuista.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi
toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida.
Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa.
Laitteessasi voi myös olla oletusasetuksista poikkeavia
valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita.

Tuki

Jos haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma, kuinka
laitteen pitäisi toimia, katso lisätietoja käyttöoppaasta tai
tukisivuilta osoitteesta www.nokia.com/support tai
paikallisesta Nokia-sivustosta tai langattomalla laitteella
osoitteesta www.nokia.mobi/support.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, toimi seuraavasti:

• Käynnistä laite uudelleen: katkaise laitteesta virta ja
irrota akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin
minuutin kuluttua ja kytke laitteeseen virta.

• Palauta alkuperäiset tehdasasetukset käyttöohjeen
mukaan.

Jos ongelma ei poistu vieläkään, ota yhteys Nokiaan. Katso
lisätietoja osoitteesta www.nokia.com/repair.
Varmuuskopioi aina laitteen tiedot, ennen kuin lähetät
laitteen huoltoon.

Lisävarusteet

Varoitus:
Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka
Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa.
Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta
hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja
saattaa olla vaarallista. Erityisesti hyväksymättömien
laturien ja akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-
ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat
laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota
kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akku
Akku- ja laturitiedot
Laitteesi saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Tämä
laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-5C-akun kanssa. Nokia
voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän
laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
seuraavien laturien kanssa: AC-3. Laturin tarkka mallinumero
voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien
tunnisteet ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta
se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat
huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain
Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian
hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta
varten.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole
käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava
kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se
sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi
kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli
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tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa
puheluja.

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja
irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Oikea lataaminen. Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun
laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi
laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos
täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään
ajan myötä.

Vältä äärilämpötiloja. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25
°C:n välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun
tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku,
ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen
alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta oikosulkua. Oikosulku voi aiheutua
jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai
kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja
negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat
metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua
esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa.
Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa
akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Hävittäminen. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat
räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos
mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen
sekaan.

Vuodot. Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi
akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä
akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin
käy, huuhtele kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu
lääkäriin.

Vaurioituminen. Älä yritä muokata tai työstää akkua tai
asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen
tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille
nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Oikea käyttö. Käytä akkua vain sen aiottuun
käyttötarkoitukseen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa
tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai
akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja
epäilet akun vioittuneen, vie akku huoltoliikkeeseen
tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan
käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa
pienten lasten ulottuvilta.

Laitteen ylläpito ja huolto
Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu
laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat
ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset
nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka
syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista
akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin
asetat akun takaisin paikalleen.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa
paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset
komponentit voivat vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa tai kylmässä. Korkeat
lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden
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ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa
tiettyjä muoveja. Kun kylmän laitteen lämpötila
palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua
kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia
piirilevyjä.

• Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä
oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen
käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja
hienomekaanisia osia.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. Puhdista
laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla
kankaalla.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat
ja estää sitä toimimasta kunnolla.

• Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä
vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit,
muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta
ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten
vastaisia.

• Käytä latureita sisällä.
• Varmuuskopioi kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää

(esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnät).
• Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan

varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan
(resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja
irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia
lisälaitteita.

Kierrätys
Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja
pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.
Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja
edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen
ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet
osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai nokia.mobi/
werecycle.

Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen
merkitty jäteastia, jonka päällä on rasti, tarkoittaa, että
kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava
erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun.
Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä
tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen
joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteiden
ympäristöselosteissa (Eco-Declaration) osoitteessa
www.nokia.com/environment.

Muita turvallisuustietoja
Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Pienet lapset
Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat
sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö
Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat
suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa
korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2
senttimetriä (7/8 tuumaa). Suojalaukku, vyöpidike tai muu
pidike ei saa sisältää metallia, ja sen tulee pitää laite edellä
mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetys edellyttää hyvälaatuista
yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta,
kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä
koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää
puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai
muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska
niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lääketieteelliset laitteet
Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat
haitata puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen
toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen
valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on
riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa
vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun kyseisen paikan
säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja
terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka
ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet
Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että
langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä
kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten
sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta
vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti
aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee
toimia seuraavasti:

• Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin
päässä lääketieteellisestä laitteesta.

• Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
• Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla

lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
• Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä,

että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
• Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan

ohjeita on noudatettava.
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Jos sinulla on kysymyksiä langattoman laitteen käytöstä
kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys
terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet
Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä
joitakin kuulolaitteita.

Ajoneuvot
Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin
asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin
järjestelmiin, kuten elektronisiin
polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin
jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin.
Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa
sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla
vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti,
että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla
paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä
nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa
tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista,
että turvatyynyt täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai
lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista.
Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi
vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet
Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella.
Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät
voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa
ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta
virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä.
Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen
jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja
räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten,
mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla
ajoneuvon moottori kehotetaan sammuttamaan, veneiden
kannenalustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja
varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai
hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi
tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa
käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania),
voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuhelut
Tärkeää:  Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia
verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän
ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä
soitettavia äänipuheluja (Internet-puheluja), ota käyttöön
sekä Internet-puhelut että matkapuhelinverkon puhelut.
Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä
matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta,
jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata
kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan

langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä,
kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuhelun:

1 Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista,
että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua
tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen
mukaan:

• Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää
sellaista.

• Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti
asettamasi puhelurajoitukset.

• Vaihda offline- tai lentoprofiili aktiiviseksi
profiiliksi.

2 Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin
tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on
valmis puheluja varten.

3 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet.
Hätänumerot vaihtelevat alueittain.

4 Paina soittonäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot
mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla
ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise
puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Hyväksyntätietoja (SAR)
Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat
altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on
suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa
annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja.
Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut
nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien
tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus
iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista
koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka
tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-
suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma
(W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudosmassaa
kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään
normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä
lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Laitteen
todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle
enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain
verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan
tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä
käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä
tätä laitetta korvalla on 1,06 W/kg.
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Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-
arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten
raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen
mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa
osoitteessa www.nokia.com.
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-524-tyyppinen laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin
muiden soveltuvien säännösten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-
osoitteessa http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi ovat Nokia Oyj:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune
on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut
tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa
tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen,
jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä
tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian antamaa
kirjallista etukäteistä lupaa. Nokia kehittää tuotteitaan
jatkuvasti ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja
parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun
tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa, Nokia tai sen
lisenssinantajat EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN
MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ,
SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Tämän asiakirjan sisältö esitetään sellaisena kuin se on.
Asiakirjan virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä
tai sen soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin
tiettyyn tarkoitukseen ei anneta nimenomaista tai muuta
takuuta, jollei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu.
NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA
TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN
ETUKÄTEISILMOITUSTA.
Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus
voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri
kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai
ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden
vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa
tällaisia lakeja ja määräyksiä.
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