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direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio 
WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuo
toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita
heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.
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Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on k
ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asia
mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia m
tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menety

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällös
anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta ta
sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia va
itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä
ilmoitusta.



Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta 

ää 

 ja 
siä.
viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käytt
laitetta.

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen
muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyk
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Nokian langaton Bluetooth-stereo-HF (HS-12W) mahdollistaa puhelujen 
soittamisen ja vastaanottamisen sekä FM-radion ja musiikkikappaleiden 
kuuntelemisen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää langatonta HF-la
Lue myös puhelimen käyttöohje, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolt
ohjeita. Säilytä HF-laite poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ RDS-järjestelmä
Langattoman HF-laitteen FM-radio tukee RDS-tekniikkaa. RDS-järjestelmä
käytettäessä valitun radiokanavan nimi näkyy langattoman HF-laitteen näy
RDS-järjestelmä myös pitää langattoman HF-laitteen automaattisesti virite
valitulle radiokanavalle niin kauan kuin kanava on käytettävissä olinpaikass
RDS-järjestelmä ei toimi kaikkien radiokanavien kanssa tai kaikissa maissa.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka
Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voidaan yhteensopivia 
tietoliikennelaitteita liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei 
edellytä, että puhelin ja HF-laite ovat näköyhteydessä toisiinsa. Riittää, että
laitteet ovat enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Laitteiden välistä 
yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset 
laitteet.
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Langaton HF-laite on Bluetooth 2.0 -määrityksen mukainen ja tukee seuraavia 
profiileja: Headset Profile 1.1, Hands-free Profile 1.0, Advanced Audio Distribution 

ral 

. 
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Profile (A2DP) 1.0, Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 ja Gene
Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0. Tarkista muiden laitteiden 
valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia
Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.
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2. Näin pääset alkuun

(8).

 voit 
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Langattomassa HF-laitteessa on seuraavat osat:

• Näyttö (1)

• Soitto- ja toistonäppäin  (2)

• Äänenvoimakkuuden 
vähennysnäppäin  (3)

• Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin 
 (4)

• Virtanäppäin  (5)

• Lopetusnäppäin  (6)

• Kaulahihnan pidike (7) liittää nauhat yhteen.

• Langaton HF-laite voidaan kiinnittää vaatteisiin HF-laitteen pidikkeellä

• Näppäinlukon kytkin  (9)

• Musiikkinäppäin  (10)

• Eteenkelausnäppäin  (11)

• Taaksekelausnäppäin  (12)

• Kaulahihna lukitaan hihnalukolla (13).

• Mikrofoni (14) poimii äänesi. Mikrofonissa olevaa näppäintä painamalla
vastata puheluun tai lopettaa sen tai kuunnella musiikkikappaleen.
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• Kuulokkeista (15) kuuluu vastapuolen ääni ja radiosta tai soittimesta tulevat 
äänet.

a akku 
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Ennen kuin voit aloittaa langattoman HF-laitteen käytön, sinun on ladattav
ja muodostettava pariliitos langattoman HF-laitteen ja yhteensopivan puhe
välille.

Huom! Jotkin langattoman HF-laitteen osat ovat magneettisia. Langaton H
saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja, ja henkilöiden, jotka käytt
kuulolaitetta, ei tule pitää HF-laitetta sillä korvalla, jossa on kuulolaite. Älä
luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä langattoman HF-l
lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Laturit ja akut
Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Nokian langa
Bluetooth-stereo-HF (HS-12W) on tarkoitettu käytettäväksi laturien AC-1, ACP-12 j
LCH-12 kanssa.

Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Nokia on hyväksyny
käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käytt
tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun j
saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat
lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
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■ Akun lataaminen
Tässä laitteessa on sisäinen, kiinteä akku. Älä yritä irrottaa akkua HF-laitteesta, 

asta ja 

a 
tetään 
iden 
n 

 tulee 
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koska laite voi vahingoittua.

1. Liitä laturin kaapeli langattomaan 
HF-laitteeseen.

2. Kytke laturi pistorasiaan. Akun latauksen 
symboli rullaa näytössä latauksen aikana. Akun 
lataaminen täyteen voi kestää enintään kaksi 
tuntia sen mukaan, mikä laturi on käytössä.

3. Kun akku on latautunut täyteen, akun latauksen symboli lakkaa rullaam
näyttöön tulee -symboli ja ilmoitus. Irrota laturi pistorasiasta ja 
langattomasta HF-laitteesta. 

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa kahdeksan tuntia ja valmiusaika jop
200 tuntia. Puhe- ja valmiusajat voivat kuitenkin vaihdella, kun laitetta käy
erilaisten matkapuhelinten kanssa tai Bluetooth-yhteyttä käyttävien tuotte
kanssa. Lisäksi ne voivat vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja -ympäristöje
mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta, HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön
ilmoitus ja -symboli.
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■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen
Langattomaan HF-laitteeseen kytketään virta pitämällä virtanäppäintä 
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e tämä 
a.
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painettuna. Langattomasta HF-laitteesta kuuluu merkkiääni, ja näyttöön tu
Nokia-teksti.

Langattomasta HF-laitteesta katkaistaan virta pitämällä virtanäppäintä 
painettuna. Langattomasta HF-laitteesta kuuluu merkkiääni.

■ HF-laitteen liittäminen pariksi yhteensopivan 
puhelimen kanssa

1. Kytke virta puhelimeen ja langattomaan HF-laitteeseen.

2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa ja aseta puhelin etsimään
Bluetooth-laitteita. Tarkemmat ohjeet löytyvät puhelimen käyttöohjees

3. Valitse langaton HF-laite (HS-12W) löytyneiden laitteiden luettelosta.

4. Anna salasana 0000, jotta langattoman HF-laitteen ja puhelimen välille
muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin puhelimissa yhteys on muodost
erikseen pariksi liittämisen jälkeen. Yksityiskohtaisia tietoja on puhelime
käyttöohjeessa. Langaton HF-laite ja puhelin tarvitsee liittää pariksi vain
kerran.

5. Jos pariliitoksen muodostaminen onnistui, langattoman HF-laitteen näy
tulee -symboli, ja voit alkaa käyttää laitetta.

Voit asettaa puhelimen muodostamaan yhteyden langattomaan HF-laittees
automaattisesti silloin, kun langattomaan HF-laitteeseen kytketään virta. Te
Nokia-puhelimissa muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikon kautt
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Langattoman HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden 
katkaiseminen

kon 

 
ys 
o- ja 
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Voit katkaista langattoman HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden 
(esimerkiksi silloin, kun haluat muodostaa yhteyden puhelimen ja toisen 
Bluetooth-laitteen välille) seuraavilla tavoilla:

• Katkaise virta langattomasta HF-laitteesta.

• Katkaise yhteys langattomaan HF-laitteeseen puhelimen Bluetooth-vali
kautta.

• Siirrä langaton HF-laite yli 10 metrin päähän puhelimesta.

Langattoman HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen ei 
edellytä HF-laitteen pariliitoksen poistamista.

Yhteyden muodostaminen pariksi liitetyn langattoman 
HF-laitteen ja puhelimen välille
Kun haluat muodostaa yhteyden pariksi liitetyn langattoman HF-laitteen ja
puhelimen välille, kytke virta langattomaan HF-laitteeseen, muodosta yhte
puhelimen Bluetooth-valikon kautta tai pidä langattoman HF-laitteen soitt
toistonäppäintä painettuna, kunnes näytössä näkyy teksti Yhdistää.
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3. Peruskäyttö
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■ Kuulokkeiden käyttäminen
Jotta kuulokkeita olisi mukava käyttää, voit poistaa niiden ympärillä olevat 
kumirenkaat, tai voit parantaa äänenlaatua korvaamalla ne pehmeillä 
kuulokesuojilla. Langattoman HF-laitteen mukana tulee kolme paria pehme
kuulokesuojia.

Varoitus: Langatonta stereo-HF-laitetta käyttäessäsi kykysi kuulla ulkopu
ääniä voi heikentyä. Älä käytä HF-laitetta silloin, kun se voi vaarantaa 
turvallisuutesi.

■ Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden lisäys- j
vähennysnäppäimellä. Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta nopeasti, pidä
jompaakumpaa näppäintä painettuna. Äänenvoimakkuuden taso näkyy näy

■ Puhelujen käsittely

Puhelun soittaminen
Soita puhelu puhelimella tavalliseen tapaan, kun langaton HF-laite on liitet
puhelimeen.

Jos puhelin tukee uudelleenvalintaa, paina soitto- ja toistonäppäintä kahde
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Jos puhelin tukee äänivalintaa, pidä soitto- ja toistonäppäintä painettuna, kunnes 
näyttöön tulee -symboli. Sano äänitunniste. Puhelin soittaa äänitunnisteeseen 

, 

onissa 
inen 
en 

n 

onissa 
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liittyvään puhelinnumeroon.

Äänivalinta ja uudelleenvalinta eivät ole käytettävissä puhelun aikana tai 
kuunneltaessa radiota tai musiikkia.

Vastaaminen puheluun
Kun saat puhelun, kuuluu puhelimessa valittu soittoääni ja näyttöön tulee 

-symboli ja soittajan nimi, jos Nokia-puhelimesi tukee tämän tiedon 
siirtämistä langattomaan HF-laitteeseen. Jos soittajan nimi on tuntematon
näyttöön tulee soittajan numero tai teksti Puhelu.

Jos haluat vastata puheluun, paina soitto- ja toistonäppäintä, paina mikrof
olevaa näppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä. Jos puhelimen automaatt
vastaustoiminto on käytössä, puhelin vastaa puheluun automaattisesti yhd
soiton jälkeen.

Jos haluat hylätä puhelun, paina soitto- ja toistonäppäintä kahdesti.

Jos saat toisen puhelun käynnissä olevan puhelun aikana, näyttöön tulee 
-symboli. Jos haluat lopettaa käynnissä olevan puhelun ja vastata uutee

puheluun, paina soitto- ja toistonäppäintä kahdesti.

Puhelun lopettaminen
Kun haluat lopettaa puhelun, paina soitto- ja toistonäppäintä, paina mikrof
olevaa näppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä.
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Mikrofonin mykistäminen tai mykistyksen poistaminen
Jos haluat mykistää mikrofonin tai poistaa mykistyksen puhelun aikana, paina 
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virtanäppäintä lyhyesti.

Puhelun siirtäminen puhelimen ja langattoman HF-laitteen
välillä
Jos haluat siirtää puhelun langattoman HF-laitteen ja yhteensopivan Nokia
puhelimen välillä, pidä langattoman HF-laitteen soitto- ja toistonäppäintä 
painettuna tai käytä puhelimen vastaavaa toimintoa.

■ Soittimen kuunteleminen
Voit kuunnella puhelimen soitinta tai yhteensopivaa musiikintoistolaitetta.

Jos saat puhelun kuunnellessasi soitinta, soitin pysähtyy puhelun ajaksi.

Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva
altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. 

Langattoman HF-laitteen lopetusnäppäimen, musiikkinäppäimen sekä etee
taaksekelausnäppäinten käyttö edellyttää, että puhelin tukee Audio Video R
Control -profiilia. Katso Langaton Bluetooth-tekniikka sivulla 6. Jos puhelin
tätä profiilia, käynnistä soitin puhelimesta. Kun soitin on päällä, näytössä n

-symboli. 

Jos haluat käynnistää soittimen, paina musiikkinäppäintä tai siirry puhelime
soitintoimintoon. Yksityiskohtaisia tietoja on puhelimen käyttöohjeessa.

Kun haluat kuunnella jonkin tietyn kappaleen, valitse se puhelimen soittime
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Kun haluat valita seuraavan kappaleen, paina eteenkelausnäppäintä. Kun haluat 
valita edellisen kappaleen, paina taaksekelausnäppäintä.

tää 

nta 

.

ttuna 
aina 

ai 

 
kka 
 ovat 
ikassa.
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Kun haluat pysäyttää soittimen, paina lopetusnäppäintä. Jos haluat käynnis
sen uudelleen, paina soitto- ja toistonäppäintä. 

Kun haluat lopettaa soittimen käytön, paina lopetusnäppäintä kahdesti.

■ Radion kuunteleminen
Voit käyttää langattoman HF-laitteen FM-radiota myös liittämättä langato
HF-laitetta puhelimeen.

Jos saat puhelun kuunnellessasi radiota, radio mykistyy puhelun ajaksi.

Kun haluat avata radion, paina musiikkinäppäintä kahdesti. Jos langatonta 
HF-laitetta ei ole liitetty puhelimeen tai kuuntelet soitinta, paina 
musiikkinäppäintä kerran. Kun radio on päällä, näytössä näkyy -symboli

Kun haluat etsiä radiokanavia, pidä eteen- tai taaksekelausnäppäintä paine
muutaman sekunnin ajan. Kun haluat lopettaa uusien kanavien etsimisen, p
lopetusnäppäintä. Löytynyttä kanavaa voi hienosäätää painamalla eteen- t
taaksekelausnäppäintä, kun kanavan numero vilkkuu näytössä.

Löytyneen kanavan voit tallentaa HF-laitteen muistiin painamalla soitto- ja
toistonäppäintä. Voit tallentaa jopa 20 kanavaa. Valitun kanavan muistipai
näkyy -symbolin jäljessä. Jos tallennat kanavan, kun kaikki muistipaikat
varattuja, uusi kanava korvaa vanhimman kanavan ensimmäisessä muistipa

Kun haluat valita tallennetun kanavan ja kuunnella sitä, paina eteen- tai 
taaksekelausnäppäintä.



17

Kun haluat sulkea radion, paina musiikkinäppäintä tai pidä lopetusnäppäintä 
painettuna.

ssa 
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inen 
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Jos haluat poistaa kanavan, sinun on palautettava alkuperäiset asetukset 
langattomaan HF-laitteeseen. Kaikki tallennetut kanavat poistuvat.

Jos haluat vaihtaa FM-radion oletustaajuusalueen (87,5 - 108 MHz) Japani
käytetyksi taajuusalueeksi (76 - 90 MHz), pidä eteen- ja taaksekelausnäppä
painettuina, kunnes uusi taajuusalue tulee näkyviin. Taajuusalueen vaihtam
nollaa kaikki tallennetut kanavat.

■ Näppäinten lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Voit lukita langattoman HF-laitteen näppäimet liu'uttamalla näppäinlukon
kytkintä HF-laitteen yläosaa kohti ja avata lukituksen liu'uttamalla sitä 
musiikkinäppäintä kohti. Näyttöön tulee ilmoitus ja -symboli. Kun näppä
on lukittu, näppäinpainalluksilla ei ole mitään vaikutusta. Jos saat puhelun,
näppäimet ovat käytössä, kunnes lopetat puhelun.

■ Kellonajan näyttäminen
Kun langaton HF-laite on liitetty yhteensopivaan puhelimeen, langaton HF-
näyttää kellonajan valmiustilassa, jos puhelin tukee tämän tiedon siirtämist
langattomaan HF-laitteeseen. (Valmiustila tarkoittaa, että langattomaan 
HF-laitteeseen on kytketty virta mutta sitä ei käytetä.) Voit muuttaa kellona
käyttämällä puhelimen kellotoimintoa.
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■ Vastaamatta jääneet puhelut ja saapuneet viestit
Kun puhelu jää vastaamatta, näytössä näkyy -symboli.

viesti, 

, jos 
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ttää 
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-symboli tarkoittaa, että sinulla on vähintään yksi teksti- tai multimedia
jota et ole lukenut ja jonka voit avata puhelimessa.

Saat ilmoituksen uusista viesteistä ja vastaamatta jääneistä puheluista vain
Nokia-puhelimesi tukee näiden tietojen siirtämistä langattomaan HF-laitte

■ Alkutilan palauttaminen
Voit palauttaa langattoman HF-laitteen alkuperäiset asetukset pitämällä 
virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä painettuina kymmen
sekunnin ajan. Näyttöön tulee ilmoitus, kun langaton HF-laite on palautett
alkutilaansa. Alkutilaan palautuksen jälkeen langatonta HF-laitetta voi käy
vasta, kun sen ja puhelimen välille on muodostettu pariliitos.
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4. Tietoa akuista
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Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskyky saavu
vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan lad
purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian hyväk
latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

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

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä 
vahingoittunutta laturia tai akkua.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon 
kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään a
+15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei 
tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyk
erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjäh
Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja e
heittää talousjätteen sekaan.
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Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat o
auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syöv
elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan, ennen kuin aseta
takaisin paikalleen.

• Älä yritä irrottaa akkua laitteesta. 

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

• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektro
laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaalik
sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä

• Älä yritä avata laitetta.

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

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistuk

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

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin l
toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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