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VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 
1999/5/EY määräyksiä.

ielletty 

t tässä 

ihin 

s.

tä ei 
i 
raa 
 

 ja 
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on k
ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muu
asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai 
kauppanimiä.

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.

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen
muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Poikkeaminen laista on kielletty.



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

9232425 / 1. painos



4

Sisältö

....... 5

....... 6

....... 8

..........  8

..........  8

..........  8

..........  9

..........  9

..........  9

..........  9

........ 10

........ 10

........ 10

....  11

........ 11

........ 11

........ 12

....  13
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Johdanto ....................................................................................................

2. HF:n osat....................................................................................................

3. Perus- ja puhelutoiminnot .......................................................................
Näppäinlukitus ..................................................................................................................................
Korvakuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen ...........................................................
Saapuneiden viestien tarkastelu ..................................................................................................
Kellonajan näyttäminen .................................................................................................................
Puhelujen soittaminen ....................................................................................................................
Uudelleenvalinta...............................................................................................................................
Puheluihin vastaaminen ja puhelujen lopettaminen..............................................................
Useiden puhelujen käsitteleminen...............................................................................................
Puhelujen hylkääminen...................................................................................................................
Äänivalinta .........................................................................................................................................

4. Radio ja musiikkitoiminnot ......................................................................
Radion tai MP3-soittimen käytön aloittaminen ja lopettaminen ......................................
FM-radion toiminnot.......................................................................................................................
MP3-soittimen toiminnot ..............................................................................................................

Huolto-ohjeita...............................................................................................
 



5

1. Johdanto

a, 
a 
ot 

itin. 

tätä 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nokia Display Headset HS-6 -laitteen avulla voit käsitellä tavallisia puheluj
kuunnella FM-radiota ja musiikkitiedostoja sekä tarkistaa kellonajan ja luke
ilmoitukset saapuneista teksti- ja multimediaviesteistä. Jotkin HF:n toiminn
ovat verkkokohtaisia.

HF voidaan liittää yhteensopiviin Nokian puhelimiin, joissa on Pop-PortTM-li
Voit tarkistaa Nokian puhelimen yhteensopivuuden ottamalla yhteyden 
jälleenmyyjään tai Nokian asiakastukeen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF:ää. Älä käytä 
käyttöopasta puhelimen käyttöoppaan sijasta.
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2. HF:n osat
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Nokia Display Headset -laitteessa  on seuraavat osat:

• Korvakuulokkeet (1)

• Pidike, joka sijoittuu niskan taakse (2).

• Lopetuspainike, jonka avulla voit lopettaa tai hylätä puhelun tai lopettaa
musiikin kuuntelun MP3-soittimella (3).

• Toistopainike, jonka avulla voit kuunnella musiikkia MP3-soittimella (4).

• Takaisinkelauspainike, jonka avulla voit siirtyä musiikkitiedostosta toisee
vaihtaa tallennettua radiokanavaa tai hakea selaamalla uutta radiokana
(5).
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• Pikakelauspainike, jonka avulla voit siirtyä musiikkitiedostosta toiseen, vaihtaa 
tallennettua radiokanavaa tai hakea selaamalla uutta radiokanavaa (6).

irtyä 

tää 

3-
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• Pop-PortTM-liitin, jonka avulla voit liittää HF:n puhelimeen (7). 

• Näyttö, jossa voi näkyä tietoja radiokanavista tai musiikkitiedostoista, 
soittajan nimi tai numero sekä kuvakkeita (8).

• Puhelupainike, jonka avulla voit valita numeron uudelleen, vastata tai si
puhelusta toiseen tai tuoda näyttöön kellonajan (9).

• Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet, joiden avulla voit lisätä tai vähen
äänenvoimakkuutta (10).

• Musiikkipainike, jonka avulla voit aloittaa tai lopettaa FM-radion tai MP
soittimen toiminnan tai siirtyä näiden toimintojen välillä (11).

• Näppäinlukituskytkin, jonka avulla voit lukita HF:n painikkeet (12).

• Pidike, jonka avulla voit kiinnittää HF:n kuljetusta varten (13).
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3. Perus- ja puhelutoiminnot
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■ Näppäinlukitus
Voit lukita tai vapauttaa HF:n painikkeet näppäinlukituskytkimen avulla.

Kun painikkeet on lukittu, painikkeiden painamisella ei ole vaikutusta ja näy
näkyy tunnus . Näppäinlukituksesta huolimatta voit vastata saapuvaan
puheluun painamalla puhelupainiketta tai hylätä sen painamalla 
lopetuspainiketta.

■ Korvakuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätämine
Voit säätää korvakuulokkeiden äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden 
säätöpainikkeiden avulla. Jos pidät jompaakumpaa painiketta alhaalla, 
äänenvoimakkuus nousee tai laskee, kunnes vapautat painikkeen.

Äänenvoimakkuuden nykyinen taso näkyy näytössä.

■ Saapuneiden viestien tarkastelu
Tekstiviestien tai multimediaviestien saapuessa puhelupainikkeen vieressä n
jompikumpi seuraavista kuvakkeista:

  osoittaa, että sinulle on saapunut ainakin yksi lukematon tekstiviesti, 
voit lukea puhelimesta.

  osoittaa, että sinulle on saapunut ainakin yksi lukematon multimedia
jonka voit lukea puhelimesta.
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■ Kellonajan näyttäminen
Voit tuoda nykyisen kellonajan näyttöön noin 5 sekunniksi painamalla 
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puhelupainiketta lyhyen aikaa muulloin kuin radion tai musiikin kuuntelun 
puhelun aikana.

■ Puhelujen soittaminen
Kun Nokia Display Headset on liitetty puhelimeen, voit soittaa puheluja 
käyttämällä puhelinta tavalliseen tapaan. 

■ Uudelleenvalinta
Voit valita viimeksi valitun puhelinnumeron uudelleen painamalla 
puhelupainiketta kahdesti.

■ Puheluihin vastaaminen ja puhelujen lopettaminen
Puhelun saapuessa kuuluu puhelimessa valittu soittoääni ja näytössä vilkku
soittajan nimi ja kuvake . Jos soittajan nimi ei ole muistissa, näytössä vi
soittajan numero tai ilmoitussanoma tai näytössä ei näy lainkaan tekstiä. Jo
kuuntelet FM-radiota tai musiikkia, HF keskeyttää automaattisesti radion ta
musiikin toiston vastatessasi puheluun ja aloittaa sen uudelleen puhelun 
päättyessä.

Voit vastata puheluun painamalla puhelupainiketta.

Voit lopettaa aktiiviset puhelut painamalla lopetuspainiketta.

Voit aina vastata puheluun ja lopettaa puhelun puhelimen avulla.
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■ Useiden puhelujen käsitteleminen
Jos sinulle tulee toinen puhelu ennen nykyisen puhelun lopettamista, näytössä 

astata 
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nes 
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vilkkuu uuden soittajan nimi. Voit asettaa ensimmäisen puhelun pitoon ja v
toiseen puheluun painamalla puhelupainiketta kerran. Voit siirtyä puhelust
toiseen painamalla puhelupainiketta uudelleen.

■ Puhelujen hylkääminen
Jos et halua vastata puheluun, paina lopetuspainiketta. Voit hylätä puheluja
puhelimen näppäimistön avulla.

■ Äänivalinta
Joillakin puhelinmalleilla on mahdollista soittaa puheluja HF:n avulla ääniva
käyttäen. Kun puheluja ei ole kesken, pidä puhelupainiketta painettuna, kun
näytössä näkyy kuvake . Sano haluamasi äänitunniste. Puhelin valitsee 
äänitunnisteeseen liittyvän puhelinnumeron.
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4. Radio ja musiikkitoiminnot
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■ Radion tai MP3-soittimen käytön aloittaminen ja 
lopettaminen

Voit aloittaa FM-radion tai MP3-soittimen toiminnan painamalla 
musiikkipainiketta. Jos puhelimessa on sekä FM-radio että MP3-soitin, FM-
aloittaa toimintansa. Voit siirtyä radion ja MP3-soittimen välillä painamalla
musiikkipainiketta lyhyen aikaa.

Voit lopettaa FM-radion tai MP3-soittimen toiminnan pitämällä 
musiikkipainiketta alhaalla.

Voit myös aloittaa ja lopettaa FM-radion ja MP3-soittimen toiminnan puhe
avulla.

■ FM-radion toiminnot
FM-radion toiminta on aloitettava musiikkipainikkeen tai puhelimen avulla 
radion käyttöä. Jos puhelimeen ei ole esiasetettu radiokanavia, näytössä nä
käytössä oleva taajuus ja kuvake .

Jos puhelimeen on esiasetettu radiokanavia, näytössä näkyy käytössä oleva
kanavan nimi ja kuvake .

• Voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle esiasetetulle radiokanavalle painam
pikakelaus- tai takaisinkelauspainiketta.

Jos puhelimeen on esiasetettu vain yksi kanava, sama kanava kuuluu ede
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• Voit aloittaa automaattisen uusien kanavien haun pitämällä pikakelaus- tai 
takaisinkelauspainiketta alhaalla.
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Löytynyt kanava näkyy näytössä. Voit tallentaa kanavan puhelimen avul

■ MP3-soittimen toiminnot
MP3-soittimen toiminta on aloitettava musiikkipainikkeen tai puhelimen a
ennen sen käyttöä. Jos puhelimeen ei ole tallennettu musiikkitiedostoja, nä
näkyy kuvake  ja MP3-soitin lopettaa toimintansa.

Jos puhelimeen on tallennettu ainakin yksi musiikkitiedosto, näytössä näkyy
nykyisen MP3-musiikkitiedoston nimi ja kuvake .

• Voit lopettaa musiikin kuuntelun painamalla lopetuspainiketta. Voit aloi
kuuntelun uudelleen painamalla toistopainiketta. 

• Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen musiikkitiedostoon painamalla 
pikakelaus- tai takaisinkelauspainiketta.

Jos puhelimeen on tallennettu vain yksi musiikkitiedosto, MP3-soitin sii
saman tiedoston alkuun.

• Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin nykyisessä musiikkitiedostossa pitämäl
pikakelaus- tai takaisinkelauspainiketta alhaalla.
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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 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 muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden 
mukaisesti.

• 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.

Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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