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http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
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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 v
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Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.
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Nokian langaton kuva-HF tarjoaa helpon tavan hallita puheluita ja näyttää 
suosikkikuvia käyttämällä Bluetooth-yhteyksiä.

Langattomassa HF:ssä on oma muisti, johon voi tallentaa puhelinnumeroja 
tietoja. Muista tehdä kaikista tärkeistä tiedoista varmuuskopio tai kirjoittaa
paperille. Langattomaan HF:ään tallennettuja tietoja ei tallenneta 
matkapuhelimeen.

Voit kuljettaa langatonta HF:ää kaulassa myyntipakkaukseen sisältyvän 
kaulahihnan avulla tai kiinnittää sen vaatteisiisi laitteen takaosassa olevan
pidikkeen avulla.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää langatonta HF:ää
yleistietoja käytöstä on matkapuhelimen käyttöohjeessa. Lue tämän 
käyttöoppaan lisäksi myös puhelimen käyttöohje, joka sisältää tärkeitä 
turvallisuus- ja huolto-ohjeita.

■ Bluetooth-yhteydet
Nokian langaton kuva-HF tukee langatonta Bluetooth-tekniikkaa, jonka avu
voit liittää laitteen yhteensopivaan laitteeseen 10 metrin säteellä. Laitteide
välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektr
laitteet.

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 1.1 mukainen. Määritys tukee seuraavia profiil
Generic Access Profile (yleiskäyttöprofiili), Hands-Free Profile (HF-profiili), Generic O
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Exchange Profile (yleinen objektienvaihtoprofiili), Object Push Profile (objektien 
lähetysprofiili) ja File Transfer Profile (tiedostonsiirto-profiili). Tässä yhteydessä profiililla 

a 
tämän 

 asia 

-HF:n 
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tarkoitetaan langattoman Bluetooth-tekniikan komentoja, joiden avulla puhelin ohja
langatonta HF:ää. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus 
laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista
paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

■ Bluetooth-salasana
Tarvitset Bluetooth-salasanan, jotta voit yhdistää Nokian langattoman kuva
yhteensopivan laitteen kanssa. Salasana on 0000, eikä sitä voi muuttaa.

Lisäksi voit rajoittaa salasanan avulla HF:n käyttöä. 

Lisätietoja numeroiden kirjoittamisesta on kohdassa Ajan, päivämäärän ja 
salasanan kirjoittaminen sivulla 19.
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2. Esittely
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Langattoman HF:n osat
Langattomassa HF:ssä on 
seuraavat osat ja näppäimet.

• Korvakuulokkeen pidin (1)

• Hihna (2)

• Ohjain , , ,  
ja  (3)

Valmiustilassa voit käyttää 
puhelinmuistiota helposti 
valitsemalla  tai .

  ja  toimivat eri 
tavoin näytön ohjetekstien 
mukaan. Esimerkiksi 
valmiustilassa ne ovat Valikko 
ja Äänivalinta.

 toimii kuten , paitsi 
lisättäessä tietoja. Katso Kirjoittaminen tekstieditorilla sivulla 18.

• Näyttö (4)

• Summeri (5)
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• Pidike (6)

• Laturiliitännän kansi (7)

t 

lukko 

8.
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• Mikrofoni (8)

• Virtanäppäin (9)

Kun painat virtanäppäintä lyhyesti, näytön valo syttyy, ja voit ottaa ääne
käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

■ Valmius- ja kuvatilat
Langaton HF on valmiustilassa, kun se on valmis 
käytettäväksi, etkä ole avannut valikkoa.

• Nykyisen sijaintisi kentän voimakkuuden 
ilmaisin (1)

• Akun lataustason ilmaisin (2). Mitä korkeampi 
palkki, sitä enemmän akussa on latausta.

• Valmiustilassa vasemmanpuoleinen valintapainike 
(3) on Valikko.

• Valmiustilassa oikeanpuoleinen valintanäppäin (4) 
on Äänivalinta.

Langaton HF ottaa kuvatilan käyttöön automaattisesti, jos se on ollut 
valmiustilassa yli 30 sekuntia tai jos näppäinlukko on päällä. Katso Näppäin
sivulla 41.

Kuvatila tulee käyttöön vain, jos kuvatila on päällä. Katso Kuvatila sivulla 3
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Kuvatilassa langaton HF näyttää yhtä kuvaa, tekstiä tai laitteeseen taltioitua 
esitystä. Tietoja kuvatilassa näkyvien kuvien määrittämisestä on kohdassa 

lla 39.
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Kuvatila sivulla 38.

Poistu kuvatilasta painamalla ohjainta.

Valmiustilan ilmaisimet
Näppäimistö on lukittu. Katso Näppäinlukko sivulla 41.

Langattoman HF:n äänet on kytketty pois. Katso Ääniasetukset sivu

Bluetooth on käytössä. Katso Bluetooth-yhteydet sivulla 33.

Langaton HF on yhteydessä johonkin laitteeseen. Katso Bluetooth-
yhteydet sivulla 33.
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3. Näin pääset alkuun
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■ Akun lataaminen
Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on
tarkoitettu käytettäväksi vain Nokian ACP-12-, ACP-8- ja LCH-12-laturien kanssa.

Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on
hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden
voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuu
saattaa olla vaarallista.

Irrottaessasi lisälaitteen virtajohdon ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä joh

Laite ja sen lisävarusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulot

1. Avaa laitteen laturiliitännän kansi ja kytke laturin johto laturiliitäntään.

2. Kytke laturi pistorasiaan.

Jos langaton HF on päällä, sen näytössä näkyy lyhyesti teksti Akku lataut
Akun varausilmaisin liikkuu näytöllä, kunnes akku on täynnä. Jos akku on
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täysin tyhjä, varausilmaisin saattaa tulla näkyviin näytölle vasta muutaman 
minuutin kuluttua.

nen

tö voi 

minen 
riksi 

tooth-
sana 

i 
-
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Voit käyttää langatonta HF:ää samalla, kun laturi on kytkettynä.

■ Langattoman HF:n virran kytkeminen ja katkaisemi
Pidä virtanäppäintä alhaalla.

Kun kytket laitteeseen virran ensimmäistä kertaa, Bluetooth-yhteydet ovat 
käytössä.

Varoitus: Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyt
aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Langattoman HF:n kytkeminen päälle ensimmäisen kerran
Kun kytket virtaa langattomaan HF:ään ensimmäistä kertaa, sinun tulee 
muodostaa pariliitos sen ja matkapuhelimen välille. Pariliitoksen muodosta
on tärkeää, sillä langaton HF yrittää muodostaa yhteyden ensimmäiseen pa
liitettyyn laitteeseen automaattisesti aina, kun kytket siihen virran.

Muodosta yhteys matkapuhelimesta langattomaan HF:ään langatonta Blue
yhteyttä käyttäen. Seuraa puhelimen käyttöohjeita. Langattoman HF:n sala
on 0000.

Latausohjelman lähettäminen matkapuhelimeen
Jos matkapuhelimessa ei ole tarvittavaa sovellusta, jolla voisit kopioida 
puhelinmuistion langattomaan HF:ään, langaton HF yrittää automaattisest
lähettää sovelluksen puhelimeen. Noin 30 sekuntia ensimmäisen Bluetooth
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yhteyden muodostamisen jälkeen langaton HF näyttää tekstin Lähetetäänkö 
yhteystietojen latausohjelma puhelimeen?, jos langaton HF on valmiustilassa. 

ja 
 41.

et-
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Paina Kyllä.

Jos haluat lähettää sovelluksen puhelimeen myöhemmin, paina Ei. Lisätieto
sovelluksen lähettämisestä myöhemmin on kohdassa Lataussovellus sivulla

Kun sovellus on saapunut puhelimeen, saat ilmoituksen puhelimen Saapune
kansioon. Asenna sovellus ilmoituksen ohjeiden mukaan.

Lisätietoja kopioimisesta on kohdassa Matkapuhelimen puhelinmuistion 
kopioiminen sivulla 26.
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4. Puhelutoiminnot
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■ Puhelun soittaminen
Voit soittaa puhelun äänivalinnan avulla tai puhelinmuistiossa tai puhelutie
luettelossa olevien numeroiden avulla.

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla  tai .

Puhelun soittaminen puhelinmuistion avulla

Valitse Valikko > Yhteystiedot > Nimet (tai paina valmiustilassa ). Sela
haluamaasi numeron kohdalle ja valitse Valinnat > Soita.

Puhelun soittaminen puhelutietojen luettelon avulla

Valitse Valikko > Puhelutiedot > Soitetut puhelut, Vastaamatta jääneet puh
tai Vastatut puhelut. Selaa haluamaasi numeron kohdalle ja valitse Valinna
Soita.

Huomautus: Jos käytät puhelutietoja ulkomaanpuhelujen soittami
varmista, että numeron ulkomaantunnus ja maanumero ovat oikein

Puhelutietojen luettelossa on 10 viimeisintä vastaamatta jäänyttä ja vastat
puhelua sekä 20 viimeisintä valittua numeroa. Katso Puhelutiedot sivulla 22

Puhelun soittaminen äänivalinnalla

Ennen kuin käytät äänivalintaa, vaihda äänivalinnan kieli puhumaasi kielee
Katso Äänivalinta-asetukset sivulla 40.



15

Paina Äänivalinta. Kun langattomassa HF:ssä lukee Puhu nyt ja laitteesta kuuluu 
ääni, sano sen henkilön nimi, jolle haluat soittaa. Langaton HF soittaa nimen 

ttaa 
ero 
 oikea 

aan 

an 
teiden 
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äänitunnisteen, näyttää nimen ja oletusnumeron sekä soittaa henkilölle 
automaattisesti pienen viiveen jälkeen.

Voit peruuttaa puhelun viiveen aikana painamalla Lopeta tai voit vaihtaa 
valittavaa numeroa tai henkilöä. Jos näytön nimi on oikea, mutta haluat soi
eri numeroon, esimerkiksi kotiin matkapuhelimen sijasta, valitse oikea num
painamalla  tai . Jos nimi ei ole oikea, paina Muuta ja valitse sitten
nimi samankaltaisten nimien luettelosta.

Koska langaton HF luo äänitunnisteen aina, kun puhelinmuistioon tallennet
nimi, sinun ei tarvitse äänittää äänitunnisteita erikseen.

Huomautus: Äänitunnisteiden käyttäminen saattaa olla hankalaa 
meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa. Älä käytä pelkästään 
äänivalintaa tilanteesta riippumatta.

Voit käyttää äänivalintaa vain, jos tavoiteltavan henkilön nimi on langattom
HF:n puhelinmuistiossa. Puhelin soittaa äänitunnisteen vain, jos äänitunnis
toisto on päällä. Katso Äänivalinta-asetukset sivulla 40.

Puhelun lopettaminen

Lopeta puhelu tai peruuta puheluyritys painamalla Lopeta.

Jos et voi valita Lopeta, esimerkiksi puhelun ollessa mykistettynä, valitse 
Valinnat > Lopeta.
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■ Saapuvaan puheluun vastaaminen ja saapuvan puhelun 
hylkääminen

staa 
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y 
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a 
. 
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Vastaa saapuvaan puheluun tai hylkää se painamalla Vastaa tai Hylkää.

Jos Vastaa- ja Hylkää-valinnat eivät ole käytettävissä, valitse Valinnat > Va
tai Hylkää.

Kun saat puhelun, langaton HF näyttää soittajan nimen ja numeron, mikäli 
ovat tiedossa, tai tekstin Puhelu. Jos yhdelle puhelinnumerolle on tallennett
useita nimiä langattoman HF:n puhelinmuistioon, vain puhelinnumero näky
näytössä.

Koputuspalvelu
Vastaa odottavaan puheluun painamalla puhelun aikana Vastaa tai valitsem
Valinnat > Vastaa. Puhelin asettaa ensimmäisen puhelun pitoon. Lopeta 
aktiivinen puhelu valitsemalla Valinnat > Lopeta.

Koputuspalvelu on otettava käyttöön ennen kuin voit käyttää sitä. Voit otta
palvelun käyttöön langattomaan HF:ään yhdistetyn matkapuhelimen avulla
Lisätietoja on puhelimen käyttöohjeissa.
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5. Valikkojen käyttäminen

y 
a 
 sitten 
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Nokian langattomassa kuva-HF:ssä on useita toimintoja, jotka on ryhmitelt
valikoihin. Useimpiin valikkotoimintoihin kuuluu lyhyt ohjeteksti. Voit katso
ohjetekstin selaamalla haluamasi valikkotoiminnon kohdalle ja odottamalla
14 sekuntia. Poistu ohjetekstistä painamalla Palaa. Katso Valikon ohjeteksti
sivulla 37.

■ Valikossa liikkuminen
1. Paina Valikko.

2. Siirry valikossa painamalla  tai  ja valitse esimerkiksi Asetukset 
painamalla Valitse.

3. Jos valikossa on alivalikoita, valitse niistä haluamasi, esimerkiksi Näytön
asetukset.

4. Jos alivalikossa on alivalikoita, valitse niistä haluamasi, esimerkiksi 
Taustakuva.

5. Valitse haluamasi asetus.

6. Palaa edellisen tason valikkoon painamalla Palaa ja poistu valikosta 
painamalla Poistu.

Voit poistua mistä tahansa valikon kohdasta pitämällä Palaa-näppäintä
painettuna.
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■ Kirjoittaminen tekstieditorilla
Kun langattomaan HF:ään on lisättävä tietoja, näytössä on tekstieditori. 

ai 

.

es 
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Tekstieditorinäytön pääalueet ovat seuraavat:

1. Kehotealue ilmoittaa näytön tarkoituksen.

2. Muokkausalue näyttää syöttämäsi tekstin.

3. Merkkialue näyttää valittavissa olevat merkit. 
Luettelon sisältö on muuttuva. Jos esimerkiksi olet 
lisäämässä puhelinnumeroa, vain puhelinnumerossa 
sallitut merkit näkyvät.

4. Komentoalue näyttää valittavissa olevat toiminnot. 
Esimerkiksi - ja -kuvakkeiden avulla voit 
siirtää kohdistinta muokkausalueella.

Voit siirtyä alueiden välillä painamalla  tai . Liiku alueen sisällä 
painamalla  tai .

Tiedon lisääminen
1. Valitse muokkaustila (pienet kirjaimet, isot kirjaimet tai numerot):

• Siirry komentoalueelle painamalla  tai  ja paina sitten  t
, kunnes -kuvake on valittuna.

• Paina toistuvasti , kunnes haluamasi tila näkyy näytön yläosassa

2. Lisää ensimmäinen merkki:

Siirry merkkialueelle painamalla  ja paina sitten  tai , kunn
oikea merkki on valittuna. Valitse se painamalla .
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Valittu merkki tulee muokkausalueeseen.

3. Toista kohtaa 2, kunnes olet lisännyt haluamasi tekstin.

 ja 

lta 
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4. Tallenna tiedot valitsemalla komentoalueelta Valinnat, painamalla 
valitsemalla sitten Tallenna.

Poistu muokkaustilasta tallentamatta tietoja valitsemalla komentoaluee
Valinnat, painamalla  ja valitsemalla sitten Poistu editorista.

■ Ajan, päivämäärän ja salasanan kirjoittaminen
Kun kirjoitat kellonaikaa, päivämäärää tai salasanaa, näyttöön tulee tätä 
tarkoitusta varten editori. 

Päivämäärän, kellonajan tai salasanan kirjoittaminen:
1. Paina toistuvasti  tai , kunnes haluamasi numero on näytössä 

osoittimen kohdalla.

2. Siirry seuraavaan numeroon valitsemalla Seuraava ja toista kohta 1.

3. Toista kohtaa 2, kunnes olet lisännyt haluamasi tiedot.

4. Hyväksy tiedot valitsemalla OK tai palaa valikkoon tallentamatta tietoja
valitsemalla Palaa.
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■ Valikkotoimintoluettelo
1. Puhelutiedot 2. Tekstit

set

keen

ko
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2. Lisää yhteystieto
3. Muokkaa nimeä
4. Poista
5. Kopioi puhelimesta
6. Lisää numero
7. Lähetä käyntikortti
8. Yhteystiedot-näkymä

3. Galleria
1. Grafiikka

2. Aika- ja päivämääräasetuk
1. Kello
2. Päivämäärä

3. Tiedot näytöllä puhelun jäl
4. Langattoman HF:n kieli
5. Automaattinen näppäinluk
6. Valikon ohjetekstit
7. Näyttöasetukset

1. Taustakuva
1. Soitetut puhelut
2. Vastaamatta jääneet 

puhelut
3. Vastatut puhelut
4. Pyyhi viime puhelut
5. Puhelujen kestot

1. Viime puhelun kesto
2. Vastatut puhelut
3. Soitetut puhelut
4. Puhelujen kesto yhteensä
5. Kestolaskurien nollaus

2. Yhteystiedot
1. Nimet

3. Esitykset
1. Kaikki kuvat
2. Kaikki tekstit
3. Oma esitys 1
4. Oma esitys 2
5. Digitaalikello
6. Analoginen kello

4. Asetukset
1. Bluetooth

1. Bluetooth
2. Etsi Bluetooth-laitteita
3. Aktiivinen laite
4. Liitetyt laitteet
5. Bluetooth-asetukset
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2. Kuvatila
3. Värimallit

äni

kuus

9. Äänivalinta-asetukset
1. Äänivalinnan kieli
2. Toista soitettu nimi
3. Palauta äänivalinnan asetukset

10.Muistin tila
1. Yhteystietojen tila
2. Gallerian tila

11.Lähetä sovellus puhelimeen
12.Alkuperäisten asetusten palautus

5. Näppäinlukko
Copyright
4. Näytön kirkkaus
5. Valot

8. Ääniasetukset
1. HF:n äänet
2. Saapuvan puhelun ä
3. Soittoääni
4. Soittoäänen voimak
5. Näppäinäänet
6. Varoitusäänet
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6. Valikkotoiminnot
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■ Puhelutiedot
Langaton HF tallentaa sitä käytettäessä vastaamatta jääneiden, 
vastattujen ja soitettujen puhelujen numerot ja pituudet. Lisäksi puhelutied
ovat puhelut, jotka ovat jääneet vastaamatta tai joihin on vastattu yhdistet
puhelimella.

Langaton HF tallentaa vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut vain, jos ver
tukee tätä toimintoa, jos langaton HF ja puhelin ovat päällä ja kuuluvuusalu
ja jos puhelimen ja laitteen välinen Bluetooth-yhteys on päällä.

Painamalla Vastaamatta jääneet puhelut-, Vastatut puhelut- ja Soitetut pu
-valikoissa Valinnat voit esimerkiksi tarkastella puhelun kellonaikaa ja 
päivämäärää.

Huomautus: Jos käytät puhelutietoja ulkomaanpuhelujen soittami
varmista, että numeron ulkomaantunnus ja maanumero ovat oikein

Viime puhelujen luettelo
Valitse Valikko > Puhelutiedot ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

• Soitetut puhelut näyttää viimeisten 20 soitetun puhelun ja soittoyrityks
luettelon.

• Vastaamatta jääneet puhelut näyttää luettelon viimeisimmästä 10 puhe
joita sinulle on yritetty soittaa (verkkopalvelu).
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Vihje: Kun saat ilmoituksen vastaamatta jääneestä puhelusta, saat 
luettelon puhelinnumeroista painamalla Selaa. Selaa sen numeron 

a.

 olet 

 
eet, 

eina ja 

asana 

malla 
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kohdalle, johon haluat soittaa takaisin, ja valitse Valinnat > Soit

• Vastatut puhelut näyttää luettelon viimeisimmästä 10 puhelusta, joihin
vastannut tai jotka olet hylännyt (verkkopalvelu).

• Pyyhi viime puhelut poistaa viime puheluiden luettelon. Valitse, haluatko
poistaa kaikki viime puhelut luettelosta vai ainoastaan vastaamatta jään
vastatut tai soitetut puhelut. Toimintoa ei voi peruuttaa.

Puhelujen kestot
Valitse Valikko > Puhelutiedot > Puhelujen kestot.

Voit nähdä saapuneiden ja soitettujen puheluiden keston tunteina, minuutt
sekunteina vierittämällä näkymää.

Laskurien nollaamiseen tarvitset Bluetooth-salasanan. Katso Bluetooth-sal
sivulla 7.

■ Puhelinmuistio
Voit tallentaa langattoman HF:n muistissa olevaan puhelinmuistioon 
nimiä ja puhelinnumeroita.

Voit tallentaa korkeintaan 250 nimeä ja kullekin nimelle kaksi numeroa.

Voit käyttää puhelinmuistiota valitsemalla Valikko > Yhteystiedot tai paina
valmiustilassa  tai .
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Puhelinmuistionäkymän valitseminen
Voit valita, kuinka nimet ja numerot näkyvät, valitsemalla Valikko > 

8.

la 

ti tai 
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Yhteystiedot > Yhteystietojen näyttäminen.

Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen
1. Valitse Valikko > Yhteystiedot > Lisää yhteystieto.

2. Kirjoita nimi ja tallenna se. Katso Kirjoittaminen tekstieditorilla sivulla 1

3. Kirjoita puhelinnumero ja tallenna se. Katso Kirjoittaminen tekstieditoril
sivulla 18.

4. Paina Valmis.

Langaton HF luo nimelle automaattisesti äänitunnisteen.

Useiden puhelinnumeroiden tallentaminen samalle nimelle
Voit tallentaa puhelinmuistioon kullekin nimelle kaksi puhelinnumeroa.

Toisen numeron lisääminen

1. Valitse Valikko > Yhteystiedot > Lisää numero.

2. Selaa sen nimen kohdalle, jolle haluat lisätä numeron, ja paina Lisää.

3. Valitse jokin seuraavista numerotyypeistä: Yleinen, GSM, Ko
Työ.

4. Kirjoita numero ja tallenna se.

5. Palaa valikkoon painamalla Palaa.
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Ensimmäisenä tallentamastasi numerosta tulee automaattisesti oletusnumero. 
Kun valitset puhelinmuistiosta nimen esimerkiksi soittaaksesi henkilölle, laite 
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. Selaa 

eroa. 

inen 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

käyttää oletusnumeroa, ellet valitse toista numeroa. Oletusnumero on aina
luettelossa ensimmäisenä.

Voit vaihtaa oletusnumeroa valitsemalla Valikko > Yhteystiedot > Nimet. S
haluamasi nimen kohdalle ja valitse Valinnat > Näytä tiedot. Selaa sen num
kohdalle, jonka haluat oletusnumeroksi, ja valitse Valinnat > Aseta oletus.

Nimen tai numeron muokkaaminen
Voit muokata nimeä valitsemalla Valikko > Yhteystiedot > Muokkaa nimeä
haluamasi puhelinmuistion merkinnän kohdalle ja valitse Muokkaa.

Voit muokata numeroa valitsemalla Valikko > Yhteystiedot > Muokkaa num
Selaa haluamasi nimen kohdalle ja valitse Valinnat > Näytä tiedot. Selaa 
haluamasi numeron kohdalle ja valitse Valinnat > Muokkaa numeroa.

Lisätietoja kirjainten ja numeroiden kirjoittamisesta on kohdassa Kirjoittam
tekstieditorilla sivulla 18.

Voit soittaa äänitunnisteen, jos haluat tietää, kuinka järjestelmä lausuu 
yhteystiedon nimen. Valitse Valinnat > Soita äänitunniste.

Nimien ja numeroiden poistaminen
Valitse Valikko > Yhteystiedot > Poista.
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Voit poistaa nimiä ja numeroita yksitellen valitsemalla Yksitellen ja selaamalla 
sitten poistettavan numeron kohdalle. Paina Poista ja vahvista poisto painamalla 

ikki. 
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ma 
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Kyllä.

Voit poistaa puhelinmuistion kaikki nimet ja numerot valitsemalla Poista ka
Vahvista poisto kirjoittamalla Bluetooth-salasana. Katso Bluetooth-salasan
sivulla 7.

Matkapuhelimen puhelinmuistion kopioiminen
Voit kopioida yhdistetyn matkapuhelimen nimet ja numerot langattomaan 
HF:ään. Voit kopioida joko koko luettelon tai vain valitut nimet ja numerot.

Vain nimet ja ensimmäiset kaksi puhelinnumeroa kopioituvat puhelimesta 
langattoman HF:n puhelinmuistioon. Kaikki tekstikentät ja lisäpuhelinnume
jäävät kopioitumatta.

Jos puhelin ei tue tiedostonsiirtoprofiilia tai jos puhelimessa ei ole 
puhelinmuistion lataussovellusta, langattoman HF:n tulee lähettää puhelim
lataussovellus, jotta voisit kopioida numerot. Jos et ole lähettänyt sovellust
puhelimeen, kun ensimmäistä kertaa yhdistit sen langattomaan HF:ään, kat
lisätietoja kohdasta Lataussovellus sivulla 41. Puhelinmuistion lataussovellu
tulee olla käynnissä, kun lähetät puhelinmuistion kohteita matkapuhelimes
langattomaan HF:ään.

Huomautus: Jos sekä langattomassa HF:ssä ja lähdemuistissa on sa
nimi, ja sen nimeä tai numeroa on muutettu lähdemuistissa, 
kopiointitoiminto poistaa ja korvaa langattoman HF:n kohteen.
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1. Valitse Valikko > Yhteystiedot > Kopioi puhelimesta..

Jos langatonta HF:ää ei ole yhdistetty puhelimeen tai puhelin ei tue tätä 

n) tai 

ttää.

et. 
. Voit 
is.

oistu.

a 
malla 

yden 
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toimintoa, Kopioi puhelimesta -valintaa ei voi käyttää.

2. Valitse lähdemuisti, josta kopioidaan: puhelimen sisäinen muisti (Puheli
SIM-kortin muisti (SIM-kortti).

Jos SIM-kortin muistia ei voi käyttää, SIM-korttia ei voi käyttää.

3. Valitse Kaikki kohteet tai Valitut kohteet.

Jos puhelin ei tue Valitut kohteet -valintaa, kyseistä toimintoa ei voi käy

Jos valitset Valitut kohteet, langaton HF näyttää lähdemuistin kaikki nim
Selaa luetteloa ja valitse kaikki kopioitavat kohteet painamalla Merkitse
poistaa valinnan painamalla Poista valinta. Kun olet valmis, paina Valm

4. Aloita kopiointi painamalla OK. Voit keskeyttää kopioinnin painamalla P

Kun kopiointi on valmis, langattoman HF:n näytössä näkyy, kuinka mont
kohdetta kopioitui ja kuinka monta kohdetta ei. Poistu näkymästä paina
Palaa. Langaton HF luo nimille automaattisesti äänitunnisteet.

Käyntikortin lähettäminen ja vastaanottaminen
Voit lähettää ja vastaanottaa yhteystietoja (käyntikortteja) Bluetooth-yhte
avulla.

Käyntikortin vastaanottaminen

1. Kun vastaanotat langattomaan HF:ään käyntikortin, saat ilmoituksen.
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2. Näytä käyntikortti painamalla Näytä.

Poista käyntikortti painamalla Poistu ja OK.

n 
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e laite, 
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ettava 
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3. Tallenna käyntikortti langattoman HF:n puhelinmuistioon valitsemalla 
Valinnat > Tallenna.

Huomautus: Jos yrität lähettää käyntikortin puhelimella, joka 
on yhdistettynä langattomaan HF:ään, eikä puhelin tue useita 
samanaikaisia Bluetooth-yhteyksiä, yhteys langattomaan HF:ään o
katkaistava ennen käyntikortin lähettämistä. Käyntikortin lähettäm
jälkeen yhteys on muodostettava uudelleen.

Käyntikortin lähettäminen

1. Etsi lähetettävä nimi ja puhelinnumero puhelinmuistiosta ja valitse Valin
Lähetä käyntikortti.

2. Langaton HF etsii yhteensopivia laitteita ja näyttää ne luettelossa. Valits
johon lähetät käyntikortin.

Huomautus: Jos yrität lähettää käyntikortin puhelimeen, joka 
on yhdistettynä langattomaan HF:ään, etkä näe puhelinta luettelos
yhteys langattomaan HF:ään on katkaistava ennen käyntikortin 
lähettämistä. Käyntikortin lähettämisen jälkeen yhteys on muodost
uudelleen.

■ Galleria
Voit tallentaa kuvia, esityksiä ja tekstiä Galleria-valikon kansioihin.
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Kuvat ja tekstikohteet
Voit nähdä kuvien ja tekstien luettelon valitsemalla Valikko > Galleria > Grafiikka 
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tai Tekstit. Selaa haluamasi tiedoston kohdalle, paina Valinnat ja valitse jok
seuraavista komennoista:

• Lisää (käytössä vain Tekstit-kansiossa) lisää uuden tekstitiedoston.

• Muokkaa (käytössä vain Tekstit-kansiossa) muokkaa tekstitiedostoa.

• Avaa avaa valitun tiedoston.

• Poista poistaa valitun tiedoston.

• Lähetä tai Lähetä kuvia (käytössä vain Grafiikka-kansiossa) lähettää yhd
useamman kuvan yhteensopivaan laitteeseen Bluetooth-yhteyden avull
Langaton HF etsii yhteensopivia laitteita ja näyttää ne luettelossa. Valits
johon lähetät tiedostot.

Jos valitset Lähetä kuvia, sinun on valittava lähetettävät kuvat. Selaa lue
ja valitse kaikki lähetettävät kuvat painamalla Merkitse. Voit poistaa val
painamalla Poista valinta. Kun olet valmis, paina Tallenna ja vahvista va

• Nimeä uudelleen (käytössä vain Grafiikka-kansiossa) vaihtaa tiedoston n

• Aseta taustakuva (käytössä ainoastaan Grafiikka-kansiossa) asettaa vali
kuvan valmiustilan taustakuvaksi.

• Aseta kuvatila näyttää valitun kuvan kuvatilassa.
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• Kuvan suunta määrittää, näkyykö kuva muille 
henkilöille (1) vai sinulle (2).

 

siä. 
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• Fontin koko (käytössä vain Tekstit-kansiossa) muuttaa 
tekstitiedostojen tekstin koon.

• Tiedot (käytössä vain Grafiikka-kansiossa) näyttää 
tiedoston tiedot, kuten nimen.

• Järjestä (käytössä vain Grafiikka-kansiossa) järjestää 
tiedostot ja kansiot nimen, päivämäärän tai koon 
mukaan.

Esitykset
Langattomassa HF:ssä on seuraavat neljä esimääritettyä esitystä sekä kaksi
muokattavissa olevaa esitystä:

• Kaikki kuvat näyttää kaikki Grafiikka-kansioon tallennetut kuvat.

• Kaikki tekstit näyttää kaikki Tekstit-kansioon tallennetut tekstit.

• Oma esitys 1 ja Oma esitys 2 ovat käyttäjän määritettävissä olevia esityk
Voit muuttaa niiden sisältöä.

• Digitaalikello näyttää kellonajan digitaalikellossa.

• Viisarikello näyttää kellonajan analogisessa kellossa.

Esitysten näyttäminen ja hallitseminen:
1. Valitse Valikko > Galleria > Esitykset.

2. Valitse haluamasi esitys ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:
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• Avaa avaa esitystiedostojen luettelon.

• Valitse kuvat lisää uusia kuvia käyttäjän esitykseen. Selaa luetteloa ja 
nan 

a ja 
nnan 

van 
os 

K.
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valitse kaikki lisättävät kuvat painamalla Merkitse. Voit poistaa valin
painamalla Poista valinta. Kun olet valmis, paina Valmis ja tallenna 
muutokset.

• Valitse tekstit lisää uusia tekstejä käyttäjän esitykseen. Selaa luettelo
valitse kaikki lisättävät tekstit painamalla Merkitse. Voit poistaa vali
painamalla Poista valinta. Kun olet valmis, paina Valmis ja tallenna 
muutokset.

• Avaa järjestyksessä näyttää esityksen.

• Tyhjennä poistaa kaikki kuvat käyttäjän esityksestä.

• Aseta kuvatila näyttää valitun esityksen kuvatilassa.

• Aseta kuvien väli määrittää odotusajan ennen esityksen seuraavan ku
näyttämistä. Valitse jokin valmiiksi määritetty arvo tai valitse Muu. J
valitset Muu, kirjoita haluamasi aika. Voit kirjoittaa ajan painamalla 
toistuvasti  tai , kunnes näytössä on oikea numero. Siirry 
seuraavaan numeroon valitsemalla Seuraava ja lopeta valitsemalla O
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• Kuvan suunta määrittää, näkyykö kuva muille 
henkilöille (1) vai sinulle (2).

n.

:

 sitten 
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• Järjestä järjestää kuvat.

Uusien kuvien vastaanottaminen ja 
tallentaminen
Voit vastaanottaa uusia kuvia yhteensopivista laitteista 
Bluetooth-yhteyden avulla ja tallentaa vastaanotetut 
kuvat Galleria-valikkoon.

1. Kun olet vastaanottanut tiedostot langattomaan HF:ään, saat ilmoitukse

2. Näytä luettelo vastaanotetuista kuvista painamalla Näytä.

Jos haluat poistaa kuvat näyttämättä niitä, paina Poistu ja vahvista 
painamalla OK.

3. Selaa haluamasi tiedoston kohdalle ja valitse seuraavista vaihtoehdoista

• Tallenna tallentaa vastaanotetun tiedoston.

Hyväksy alkuperäinen nimi tai määritä tiedostolle uusi nimi ja valitse
komentoalueelta Valinnat, paina  ja valitse Tallenna.

• Avaa tai Poista avaa tai poistaa vastaanotetun tiedoston.

• Tiedot näyttää vastaanotetun tiedoston tiedot.
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■ Asetukset
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Bluetooth-yhteydet
Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot tai sellaisten jättäminen päälle taustalle m
toimintoja käytettäessä lisää akkuvirran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää. 

Voit käyttää Bluetooth-yhteyksiä yhdistääksesi langattoman HF:n muihin 
yhteensopiviin laitteisiin. Voit lähettää ja vastaanottaa kuvia ja käyntikortte
yhteyden avulla.

Ennen kuin voit luoda yhteyden yhteensopivaan laitteeseen, laite on liitettä
pariksi langattoman HF:n kanssa. Mikäli laite vaatii salasanaa, sinun on 
kirjoitettava salasana, jotta pariliitos onnistuisi. Voit tallentaa langattomaa
HF:ään korkeintaan 10 pariliitosta. Kun luot yhteyttä laitteeseen, joka on jo
liitetty pariksi, salasanaa ei tarvita.

Käynnissä voi olla yksi ääni- ja yksi datayhteys kerrallaan.

Kun kytket langattomaan HF:ään virran, se yrittää automaattisesti muodost
yhteyden oletuslaitteeseen (ensimmäiseen laitteeseen, johon liitos muodos
HF:ää ensimmäistä kertaa käytettäessä). Jos langaton HF ei löydä oletuslait
tai oletuslaite hylkää yhteyden, HF yrittää yhdistää laitteeseen, jota se on vi
käyttänyt.

Valitse Valikko > Asetukset > Bluetooth ja sitten jokin seuraavista:

• Bluetooth ottaa Bluetooth-yhteydet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Bluetooth on automaattisesti päällä, kun kytket laitteeseen virran. Vaikk
kytkisit Bluetooth-yhteyden pois käytöstä, yhteys tulee automaattisesti 
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käyttöön, jos siirrät kuvia tai käyntikortteja. Jos haluat muodostaa yhteyden 
ulkoisesta laitteesta langattomaan HF:ään, Bluetooth-yhteyksien tulee olla 
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käytössä.

• Etsi Bluetooth-laitteita etsii yhteensopivia laitteita ja muodostaa yhteyk
niihin. Langaton HF luettelee löytämänsä laitteet näytössä. Kun näet 
haluamasi laitteen, paina Pysäytä ja valitse laite.

Jos laitetta ei ole aiemmin liitetty pariksi langattoman HF:n kanssa ja lai
vaatii salasanan, langaton HF pyytää salasanaa sinulta. Muodosta yhtey
kirjoittamalla laitteen salasana. Lisätietoja numeroiden kirjoittamisesta 
kohdassa Bluetooth-salasana sivulla 7.

• Aktiivinen laite näyttää tietoja laitteesta, johon langaton HF on nyt 
kytkeytynyt. Lopeta yhteys valitsemalla Valinnat > Katkaise yhteys.

• Liitetyt laitteet näyttää luettelon laitteista, jotka on liitetty pariksi 
langattoman HF:n kanssa. Langattomaan HF:ään voi liittää pariksi korke
10 laitetta samanaikaisesti.

Poista pariliitos valitsemalla liitos ja valitsemalla sitten Valinnat > Poist
liitos > OK.

• Bluetooth-asetukset määrittää lisäasetuksia.

Voit määrittää laitteet, joille langaton HF on näkyvissä, valitsemalla HF:n
näkyvyys. Jos valitset Näkyy kaikille, langaton HF on näkyvissä kaikille 
laitteille, jotka käyttävät Bluetooth-yhteyksiä. Jos valitset Piilotettu, vai
pariksi liitetyt laitteet näkevät langattoman HF:n, mutta voit silti edellee
nähdä kaikki yhteensopivat laitteet.
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Voit muuttaa langattoman HF:n nimen, jotta sen voisi paremmin tunnistaa 
yhteensopivissa laitteissa, valitsemalla HF:n nimi. Lisätietoja kirjainten ja 
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numeroiden kirjoittamisesta on kohdassa Kirjoittaminen tekstieditorilla 
sivulla 18.

Kun muut laitteet yrittävät muodostaa yhteyden langattomaan HF:ään, näy
näkyy ilmoitus. Painamalla Hyväksy hyväksyt pyynnön ja painamalla Hylkää
hylkäät pyynnön.

Aika- ja päivämääräasetukset

Kello
Valitse Valikko > Asetukset > Kello ja päivämäärä > Kello.

Voit näyttää valmiustilassa kellon tai piilottaa sen valitsemalla Näytä kello 
Piilota kello. Voit muuttaa kellonaikaa valitsemalla Aseta aika. Katso Ajan, 
päivämäärän ja salasanan kirjoittaminen sivulla 19. Voit valita 12 tai 24 tun
kellonäytön valitsemalla Aikamuoto.

Päivämäärä
Valitse Valikko > Asetukset > Kello ja päivämäärä > Päivämäärä.

Voit näyttää valmiustilassa päivämäärän tai piilottaa sen valitsemalla Näyt
päivämäärä tai Piilota päivämäärä. Voit muuttaa päivämäärää valitsemalla
päivämäärä. Katso Ajan, päivämäärän ja salasanan kirjoittaminen sivulla 19
myös muuttaa päivämäärän muotoa ja erotinta.
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Tiedot näytöllä puhelun jälkeen
Voit näyttää puhelun keston kunkin puhelun jälkeen valitsemalla Valikko > 

eli. 
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Asetukset > Tiedot näytöllä puhelun jälkeen > Päällä.

Kieli
Voit valita näytön tekstien kielen valitsemalla Valikko > Asetukset > HF:n ki
Kun olet muuttanut kieltä, langaton HF kysyy, haluatko vaihtaa myös 
äänivalinnan kieltä. Katso Äänivalinta-asetukset sivulla 40.

Automaattinen näppäinlukko
Voit määrittää, että langattoman HF:n näppäimet lukittuvat automaattises
tietyn ajan kuluttua, jos langaton HF on valmiustilassa eikä sen toimintoja 
käytetä.

Valitse Valikko > Asetukset > Automaattinen näppäinlukko.

Voit ottaa automaattisen näppäinlukon käyttöön valitsemalla Päällä, jolloin
langaton HF näyttää tekstin Aseta viive:. Kirjoita aika ja paina OK. Voit kirjo
lukuja painamalla toistuvasti  tai , kunnes näytössä on oikea nume
Siirry seuraavaan numeroon valitsemalla Seuraava ja lopeta valitsemalla OK

Voit poistaa automaattisen näppäinlukon käytöstä valitsemalla Pois.

Katso myös Näppäinlukko sivulla 41.
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Valikon ohjetekstit
Voit näyttää tai piilottaa ohjetekstit valitsemalla Valikko > Asetukset > 

kkoon. 

ko > 
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Ohjetekstin käyttö.

Katso myös Valikkojen käyttäminen sivulla 17.

Näyttöasetukset

Taustakuva
Voit määrittää langattoman HF:n näyttämään taustakuvaa, kun se on 
valmiustilassa. Galleria-valikossa on valmiina joitakin kuvia. Voit myös 
vastaanottaa kuvia Bluetooth-yhteyden kautta ja tallentaa ne Galleria-vali
Langaton HF tukee JPEG- ja GIF-tiedostomuotoja.

Taustakuvan valitseminen
1. Valitse Valikko > Asetukset > Näytön asetukset > Taustakuva.

2. Valitse Valitse taustakuva, jolloin HF näyttää Galleria-valikon Grafiikka-
kansion sisällön.

3. Selaa haluamasi kuvan kohdalle.

4. Määritä kuva taustakuvaksi valitsemalla Asetukset > Aseta taustakuva.

Taustakuva ei näy, kun kuvatila on käytössä. 

Voit ottaa taustakuvan käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla Valik
Asetukset > Näytön asetukset > Taustakuva > Päällä tai Pois.
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Kuvatila
Valitse Valikko > Asetukset > Näytön asetukset > Kuvatila ja valitse jokin 
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seuraavista:

• Päällä ottaa kuvatilan käyttöön. Kun kuvatila on käytössä, se tulee pääll
kuvatilan aikaraja on saavutettu valmiustilassa tai kun näppäinlukko on 

• Pois poistaa kuvatilan käytöstä.

• Valitse kuva näyttää Galleria-kansiot. Valitse kansio, selaa haluamasi kuv
esityksen kohdalle ja valitse sitten Asetukset > Aseta kuvatila.

• Kuvatilan aikaraja määrittää valmiustilan aikarajan, jonka jälkeen kuvat
tulee päälle. Valitse jokin valmiiksi määritetty arvo tai valitse Muu. Jos v
Muu, kirjoita haluamasi aika. Voit kirjoittaa ajan painamalla toistuvasti 
tai , kunnes näytössä on oikea numero. Siirry seuraavaan numeroon
valitsemalla Seuraava ja lopeta valitsemalla OK.

Värimallit
Voit vaihtaa joidenkin näytön osien, kuten osoittimien ja signaalipalkkien, v

Valitse Valikko > Asetukset > Näytön asetukset > Värimallit. Valitse haluam
värimalli.

Näytön kirkkaus
Voit vaihtaa näytön kirkkautta.

Valitse Valikko > Asetukset > Näytön asetukset > Kirkkaus. Painamalla 
 voit lisätä tai vähentää näytön kirkkautta. Tallenna sitten asetus paina

OK.
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Näytön taustavalon aikaraja
Voit määrittää, kuinka kauan taustavalo palaa, jos ohjaimeen ei kosketa.
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Valitse Valikko > Asetukset > Näytön asetukset > Valot. Valitse jokin valmii
määritetty arvo tai valitse Muu. Jos valitset Muu, kirjoita haluamasi aika. Vo
kirjoittaa ajan painamalla toistuvasti  tai , kunnes näytössä on oike
numero. Siirry seuraavaan numeroon valitsemalla Seuraava ja lopeta 
valitsemalla OK.

Ääniasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Ääniasetukset ja valitse sitten jokin seuraavis

• HF-äänet ottaa äänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Jos äänet on kyt
pois, saapuvien puheluiden merkkiääntä, näppäinääniä tai varoitusääniä
kuulu.

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta korvakuulokkeen kautta kuultavaan ää
koska kuulokkeen ääni tulee automaattisesti puhelimesta.

• Saapuvan puhelun ääni valitsee, kuinka puhelin ilmoittaa saapuvasta 
puhelusta. Vaihtoehdot ovat Normaali, Voimistuva, Soi kerran, Piippaa k
ja Hiljainen.

• Soittoääni valitsee saapuvien puhelujen soittoäänen.

• Soittoääni valitsee saapuvien puhelujen soittoäänen voimakkuuden.

• Näppäinäänet asettaa langattoman HF:n antamaan äänimerkin aina, ku
näppäintä painetaan.
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• Varoitusäänet: asettaa langattoman HF:n antamaan varoitusäänimerkin 
esimerkiksi silloin, kun akku on lähes tyhjä.
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Äänivalinta-asetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Äänivalinta-asetukset ja valitse sitten jokin 
seuraavista:

• Äänivalinnan kieli asettaa äänivalinnan kielen. Kun olet valinnut kielen o
langaton HF tunnistaa nimet paremmin.

Kun olet muuttanut kieltä, langaton HF kysyy, haluatko vaihtaa myös nä
kieltä.

• Toista valittu nimi asettaa langattoman HF:n toistamaan sanomasi nime
vahvistukseksi ennen numeron valintaa.

• Palauta äänivalinnan asetukset palauttaa muutokset alkutilaan. Kielival
muutu.

Muistin tila
Valitse Valikko > Asetukset > Muistin tila ja valitse sitten jokin seuraavista:

• Yhteystietojen tila näyttää, kuinka monta yhteystietoa on tallennettu 
puhelinmuistioon ja kuinka monta vielä voidaan tallentaa.

• Gallerian tila näyttää, kuinka paljon muistia Galleria-valikon tiedostot 
käyttävät ja kuinka paljon on vielä vapaana uusille kuville ja tekstitiedos
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Lataussovellus
Tarvitset ehkä latausohjelman, jotta voit ladata langattomaan HF:ään nimiä ja 
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puhelinnumeroita. Lisätietoja on kohdassa Matkapuhelimen puhelinmuistio
kopioiminen sivulla 26.

Voit lähettää lataussovelluksen yhdistettyyn puhelimeen valitsemalla Valik
Asetukset > Lähetä sovellus puhelimeen. Vahvista painamalla Kyllä. 

Kun sovellus on saapunut puhelimeen, saat ilmoituksen puhelimen Saapune
kansioon. Asenna sovellus ilmoituksen ohjeiden mukaan.

Alkuperäisten asetusten palautus
Voit palauttaa tietyt valikkoasetukset alkuperäisiin arvoihinsa valitsemalla 
Valikko > Asetukset > Palauta tehdasasetukset. Kirjoita Bluetooth-salasana
paina OK. Katso Bluetooth-salasana sivulla 7.

Puhelimesta kopioidut tiedot, kuten nimet ja puhelinnumerot, säilyvät laitte

■ Näppäinlukko
Voit lukita näppäimet, jotta ne eivät painuisi vahingossa.

Lukitse näppäimet valitsemalla valmiustilassa Valikko > Näppäinlukko.

Kuvatila tulee päälle, jos se on otettu käyttöön. Katso Kuvatila sivulla 38.

Poista lukitus painamalla ohjainta mihin tahansa suuntaan, jolloin laite poi
kuvatilasta. Paina valmiustilassa Avaa ja paina sitten OK 1,5 sekunnin aikan
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Jos saat puhelun, kun näppäinlukko on päällä, näppäimet avautuvat 
automaattisesti. Kun lopetat tai hylkäät puhelun, näppäimet lukittuvat uudelleen.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lisätietoja näppäinlukon asettamisesta automaattiseksi on kohdassa 
Automaattinen näppäinlukko sivulla 36.
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7. Tietoa akuista
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■ Lataaminen ja purkaminen
Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa satoj
kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavas
tavallista lyhyempiä, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun 
vaihtamiseksi. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku uudelleen vain Nok
hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä akkua kytk
laturiin. Ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käy
lataus purkautuu itsestään ajan myötä. Suuret lämpötilanvaihtelut voivat vaikuttaa a
kykyyn latautua.

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

Akun 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.
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HUOLTO-OHJEITA
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Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat o
auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syöv
elektronisia piirejä.

• 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

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

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