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WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

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 maissa Bluetooth-laitteiden käyttöä voidaan rajoittaa. Tarkasta asia paikallisilta virano
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Langaton sanka-HF HS-4W voidaan liittää yhteensopivaan puhelimeen, jok
tukee Bluetooth-tekniikkaa. Sen avulla voit vapaasti soittaa ja vastaanottaa
puheluita liikkuessasi tai ollessasi toimistolla.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää langatonta sanka
HF:ää. Lue tämän langattoman sanka-HF:n HS-4W käyttöohjeen lisäksi 
puhelimen käyttöohje, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita.
Säilytä HF poissa pienten lasten ulottuvilta.

� Langaton Bluetooth-tekniikka
Langaton sanka-HF (HS-4W) on suunniteltu käytettäväksi erityisesti langat
Bluetooth-tekniikkaa tukevien Nokia-puhelimien kanssa. Langatonta sanka
HF:ää voidaan kuitenkin käyttää myös muiden sellaisten yhteensopivien 
Bluetooth-laitteiden kanssa, jotka tukevat yhteensopivaa HF- tai kuulokepr
(Profiililla tarkoitetaan Bluetooth-komentoja, joiden avulla puhelin ohjaa 
langatonta HF:ää). 

Bluetooth-tekniikan avulla voidaan yhteensopivia tietoliikennelaitteita liitt
toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että puhelin ja HF o
näköyhteydessä toisiinsa. Riittää, että laitteet ovat enintään 10 metrin 
etäisyydellä toistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä est
kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.
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Langaton sanka-HF HS-4W on yhteensopiva Bluetooth-standardin 1.1 kanssa ja 
täyttää sen ehdot. Langattoman sanka-HF:n HS-4W ja muiden Bluetoothia 

 
en 

aan 
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käyttävien laitteiden yhteentoimivuutta ei taata, vaan se on laitekohtaista.
Lisätietoja langattoman sanka-HF:n HS-4W ja muiden Bluetoothia käyttävi
laitteiden yhteensopivuudesta saat tuotteen myyjältä.

� Bluetooth-salasana
Pariliitoksen muodostamisessa puhelimen ja langattoman HF:n välille tarvit
Bluetooth-salasana. Salasana on 0000.
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2. Näin pääset alkuun

 

irran 
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Huomautus:  Langattomien laitteiden käyttöä saatetaan rajoittaa joissakin
tilanteissa. Noudata kaikkia langattomiin laitteisiin liittyviä rajoituksia, 
varoituksia ja ohjeita.

� Esittely
Langattomassa sanka-HF:ssä on seuraavat osat (katso kuva 1).

1 - Virtanäppäin: Kytkee langattomaan sanka-HF:ään virran ja katkaisee v
tai mykistää käynnissä olevan puhelun.

2 - Kaiutin:  Tästä kuuluu vastapuolen ääni.

3 - Merkkivalo:  Ilmaisee langattoman sanka-HF:n nykyisen toimintatilan. 
Merkkivalo voi olla keltainen, vihreä tai punainen. Jos valo on keltainen, 
Bluetooth-yhteys on aktiivinen. Vihreä ja punainen valo ilmaisevat, että 
meneillään on puhelu tai lataus.
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4 - Äänenvoimakkuuden säädin: Lisää tai vähentää langattoman sanka-HF:n 
äänenvoimakkuutta puhelun aikana. 

ai 

ka-HF 
CP-9, 

t 
ö voi 
rallista.
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5 - Mikrofoni:  Tähän voit puhua.

6 - Vastaus- ja lopetusnäppäin: Tällä näppäimellä voit vastata puheluun t
lopettaa sen. Voit käyttää tätä näppäintä myös äänivalinnassa ja 
uudelleenvalinnassa sekä siirtää sen avulla käynnissä olevan puhelun 
langattoman sanka-HF:n ja yhteensopivan puhelimen välillä.

7 - Laturin liitin

Seuraavat toimet on tehtävä ennen HF:n käytön aloittamista:

• Lataa akku

• Liitä yhteensopiva puhelin pariksi HF:n kanssa.

� Laturit ja akut
Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Langaton san
HS-4W on tarkoitettu käytettäväksi vain seuraavien laturien kanssa: ACP-7, ACP-8, A
ACP-12 ja LCH-12.

Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Nokia on hyväksyny
käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käytt
mitätöidä lisälaitetta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaa

Tietoja hyväksyttyjen akkujen ja laturien saatavuudesta saat tuotteen myyjältä.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
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� Akun lataaminen
1. Liitä laturin kaapeli langattomaan sanka-HF:ään. Katso kuva 2. Avaa 

 näkyy 
45 

a 
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suojaläppä ennen kuin kiinnität laturin kaapelin HF:ään. 

2. Kytke laturi pistorasiaan. Latauksen aikana langattomassa sanka-HF:ssä
punainen merkkivalo. Akun lataaminen täyteen voi kestää jopa 2 tuntia 
minuuttia sen mukaan, mikä laturi on käytössä.

3. Kun akku on täynnä, vihreä merkkivalo palaa. Irrota laturi pistorasiasta j
langattomasta sanka-HF:stä.
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Kun akussa on enää vähän latausta jäljellä
Täyteen ladatun akun puheaika on enintään 6 tuntia ja valmiusaika enintään 160 

helua 

äni. 

ka-

 

:n 
 on 
 

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

tuntia. (Valmiustila tarkoittaa, että langattomassa HF:ssä on virta, mutta pu
ei ole käynnissä.)

Kun akusta alkaa loppua virta, langattomasta sanka-HF:stä kuuluu merkkiä
Lataa akku edellä kerrotulla tavalla. 

� HF:n liittäminen pariksi yhteensopivan puhelimen 
kanssa

1. Tarkista, että yhteensopivaan puhelimeen on kytketty virta.

2. Kytke virta langattomaan sanka-HF:ään. Varmista, että langattoman san
HF:n akku on ladattu.

3. Aktivoi Bluetooth-yhteys puhelimesta. Lisätietoja on puhelimen 
käyttöohjeissa.

4. Aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita puhelimen käyttöohjeiden 
mukaisesti.

5. Valitse Nokia HS-4W luettelosta.

6. Anna yleinen salasana 0000, jotta langattoman HF:n ja puhelimen välille
muodostuu pariliitos ja yhteys. 

Kun olet antanut salasanan, puhelimestasi tulee langattoman sanka-HF
oletusarvoinen puhelin, mikäli puhelimesi on ensimmäinen puhelin, joka
muodostanut pariliitoksen langattoman sanka-HF:n kanssa. Katso myös
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kohtaa Langattoman sanka-HF:n käyttö usean sen kanssa pariksi liitetyn 
puhelimen kanssa sivulla 17.
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HF:stä kuuluu yksi merkkiääni, ja vilkkuva keltainen merkkivalo osoittaa 
Bluetooth-yhteyden olevan aktiivinen. Langattoman sanka-HF:n tulisi n
ilmestyä puhelimen valikkoon, jossa näkyvät yhteensopivan puhelimen k
pariksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

7. Langaton sanka-HF on valmis käyttöön. Katso sivua 14.

Langattoman sanka-HF:n ja puhelimen välisen yhteyden 
katkaiseminen
Voit katkaista langattoman sanka-HF:n ja puhelimen välisen yhteyden esim
silloin, kun haluat käyttää puhelimen kanssa jotakin muuta Bluetooth-laite
HF:n ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen:

• Katkaise virta langattomasta HF:stä. TAI:

• Katkaise yhteys langattomaan sanka-HF:ään puhelimen Bluetooth-valik
avulla. TAI:

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

Yhteys katkeaa myös, jos langattoman sanka-HF:n tai puhelimen akusta lop
virta.

Huomaa, että sinun ei tarvitse poistaa langattoman sanka-HF:n pariliitosta
voit katkaista HF:n ja puhelimen välisen yhteyden. Kun muodostat uudellee
yhteyden pariksi liitetyn langattoman sanka-HF:n ja puhelimen välille, sinu
tarvitse antaa salasanaa.
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Yhteyden muodostaminen uudelleen langattoman sanka-HF:n ja 
sen kanssa pariksi liitetyn yhteensopivan puhelimen välille
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Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen langattoman sanka-HF:n ja 
oletusarvoisen puhelimen tai viimeksi käytetyn puhelimen välille, kytke virt
langattomaan sanka-HF:ään. Jos haluat muodostaa yhteyden johonkin muu
puhelimeen, muodosta yhteys puhelimen Bluetooth-valikon avulla puhelim
käyttöohjeita noudattaen.

Kun kytket virran langattomaan sanka-HF:ään, yhteys muodostuu automaat
vain, jos olet asettanut puhelimen hyväksymään Bluetooth-yhteyspyynnöt 
lupaasi. Nokia-puhelimissa tämä voidaan tehdä muuttamalla pariksi liitetty
laitteiden asetuksia Bluetooth-valikon kautta.

� Vianmääritys
Jos yhteyden muodostaminen langattoman sanka-HF:n ja yhteensopivan 
puhelimen välille ei onnistu, toimi seuraavasti:

• Tarkista, että yhteensopivan puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä

• Tarkista, että langattomaan sanka-HF:ään on kytketty virta ja että sen ja
yhteensopivan puhelimen välillä on pariliitos.

• Varmista, että olet katkaissut edellisen Bluetooth-yhteyden puhelimesta

• Tarkista, että langaton sanka-HF on enintään 10 metrin päässä puhelim
että langattoman sanka-HF:n ja puhelimen välissä ei ole esteitä, kuten s
tai muita elektronisia laitteita.
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• Langattoman sanka-HF:n pariliitostietojen luettelo voi olla täynnä. Langaton 
sanka-HF voi säilyttää kerrallaan kahdeksan puhelimen tiedot. Jos tämä 

t. 
minen 

iseen 
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luettelo täyttyy, palauta langattoman sanka-HF:n alkuperäiset asetukse
Katso kohtaa Langattoman sanka-HF:n alkuperäisten asetusten palautta
sivulla 18. 

• Jos langaton sanka-HF ei muodosta automaattisesti yhteyttä oletusarvo
puhelimeen tai viimeksi käytettyyn puhelimeen, pidä  vastaus- ja 
lopetusnäppäintä painettuna.
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3. Langattoman sanka-HF:n käyttö

 

ivalo 
ettynä 
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Huomautus:  Langattomien laitteiden käyttöä saatetaan rajoittaa joissakin
tilanteissa. Noudata kaikkia langattomiin laitteisiin liittyviä rajoituksia, 
varoituksia ja ohjeita.

� Virran kytkeminen tai katkaiseminen
Voit kytkeä langattomaan sanka-HF:ään virran pitämällä virtanäppäintä 
painettuna kaksi sekuntia. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni, ja vihreä merkk
alkaa vilkkua. Merkkivalo vaihtuu keltaiseksi, kun langaton sanka-HF on liit
yhteensopivaan puhelimeen.

Voit katkaista virran langattomasta sanka-HF:stä pitämällä virtanäppäintä
alhaalla 2 sekunnin ajan, kun puhelua ei ole käynnissä. Kuulokkeesta kuuluu
merkkiääni, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi.
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Kuulokkeen asettaminen korvaan
Liu'uta kuuloke korvaan. Katso kuva 3.

apaan 

 voit 

ällä 
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� Puhelutoiminnot
Kun langaton sanka-HF on liitettynä puhelimeen, soita puhelu tavalliseen t
puhelimella. Huomaa, että puhelutoiminnot eroavat puhelinkohtaisesti.

Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen
Kun saat puhelun, kuulet soittoäänen HF:stä.

Vastaa puheluun painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä. Samalla tavalla
lopettaa käynnissä olevan puhelun.

Voit vastata puheluun tai lopettaa käynnissä olevan puhelun myös käyttäm
puhelimen näppäintä.
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Automaattinen vastaus
Jos puhelimen Automaattinen vastaus -toiminto on käytössä, puhelin vastaa 

aan 

e 

 

unnes 
imen 
aa sitä 
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puheluun automaattisesti yhden soiton jälkeen ja ohjaa puhelun langattom
sanka-HF:ään.

Puhelun hylkääminen
Kun saat puhelun, mutta et halua vastata siihen, paina vastaus- ja 
lopetusnäppäintä lyhyesti kaksi kertaa.

Soittaminen viimeksi valittuun puhelinnumeroon
Paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa lyhyesti, kun puhelua ei ol
käynnissä.

Käynnissä olevan puhelun mykistäminen
Voit mykistää käynnissä olevan puhelun tai poistaa mykistyksen painamalla
virtanäppäintä lyhyesti.

Äänivalinta
Kun puhelua ei ole käynnissä, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä alhaalla, k
kuulet äänivalinnan merkkiäänen sen merkiksi, että voit sanoa haluamasi n
(äänitunnisteen). Sano äänitunniste. Puhelin toistaa äänitunnisteen ja soitt
vastaavaan puhelinnumeroon.
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Voit aktivoida äänivalinnan myös puhelimella. Lisätietoja äänivalinnan käytöstä 
on puhelimen käyttöohjeessa. 

lintaa.

ellä.

ka-
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 käytä 
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 se voi 
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Huomaa, että tämä toiminto on käytettävissä vain, jos puhelin tukee ääniva

� Langattoman sanka-HF:n äänenvoimakkuuden 
säätäminen

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätönäppäim

� Puhelun siirtäminen puhelimen ja langattoman san
HF:n välillä

Voit siirtää käynnissä olevan puhelun langattoman sanka-HF:n ja yhteensop
laitteen välillä. Jos haluat siirtää puhelun langattomasta sanka-HF:stä 
puhelimeen tai päinvastoin, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä alhaalla tai
puhelimen vastaavaa toimintoa.

� Langattoman sanka-HF:n käyttö usean sen kanssa 
pariksi liitetyn puhelimen kanssa

Ennen kuin langatonta sanka-HF:ää voi käyttää yhteensopivan puhelimen k
puhelimen ja HF:n välille pitää muodostaa pariliitos. Langaton sanka-HF vo
liitetty pariksi enintään kahdeksan yhteensopivan puhelimen kanssa, mutta
olla yhteydessä vain yhteen puhelimeen kerrallaan.
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Puhelinta, joka on ensimmäiseksi liitetty pariksi langattoman sanka-HF:n kanssa, 
kutsutaan "oletusarvoiseksi puhelimeksi". Puhelinta, jota on käytetty viimeksi 

i".

ta sen 
seen 

iksi 

 

n 

 on 

en 
hteys 

siinä 
ka-
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langattoman sanka-HF:n kanssa, kutsutaan "viimeksi käytetyksi puhelimeks

Jos langattomaan sanka-HF:ään kytketään virta alle 10 metrin päässä useas
kanssa pariksi liitetystä puhelimesta, HF yrittää luoda yhteyden oletusarvoi
puhelimeen muutaman sekunnin kuluessa. 

Jos langaton sanka-HF ei saa yhteyttä oletusarvoiseen puhelimeen (esimerk
siksi, että puhelimeen ei ole kytketty virtaa tai sen käyttäjä hylkää 
yhteyspyynnön), HF yrittää luoda yhteyden viimeksi käytettyyn puhelimeen
muutaman sekunnin kuluessa. Jos langaton sanka-HF ei muodosta 
automaattisesti yhteyttä oletusarvoiseen puhelimeen tai viimeksi käytettyy
puhelimeen, pidä  vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna.

Jos langaton sanka-HF ei saa yhteyttä kumpaankaan näistä puhelimista, se
muiden puhelimien saatavilla. Merkkivalo vilkkuu tällöin vihreänä. 

Jos haluat käyttää langatonta sanka-HF:ää sellaisen pariksi liitetyn puhelim
kanssa, joka ei ole oletusarvoinen tai viimeksi käytetty puhelin, muodosta y
puhelimen Bluetooth-valikon avulla.

� Langattoman sanka-HF:n alkuperäisten asetusten 
palauttaminen

Voit palauttaa langattoman sanka-HF:n alkuperäiset asetukset esimerkiksi 
tapauksessa, että haluat vaihtaa oletusarvoisen käyttäjän. Langattoman san
HF:n alkuperäisten asetusten palauttaminen poistaa kaikki asetukset, 
pariliitostiedot mukaan lukien. Alkuperäisten asetusten palauttaminen:
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Pidä virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden säätönäppäimen yläosaa alhaalla 
10 sekunnin ajan. Kun langattoman sanka-HF:n alkuperäiset asetukset on 
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palautettu, siitä kuuluu kaksi merkkiääntä ja punainen ja vihreä merkkivalo
vilkkuvat vuorotellen usean sekunnin ajan.
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4. Tietoja akusta
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Langaton sanka-HF saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Pidä akusta 
huolta ja noudata seuraavia ohjeita.

� Lataaminen ja purkaminen
Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun 
käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, ota yhtey
lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Käytä vain valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksym
latureilla. Irrota laturi, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa 
pitemmäksi aikaa, koska ylilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen lada
akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Suuret lämpötilanvaihtelut voivat vaikuttaa akun latautumiseen.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkua. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen (k
paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun plus- ja miinusliitinnapojen (a
olevien metalliliuskojen) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa
laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun
aiheuttavaa esinettä.

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. Langaton sanka-HF, jossa on kuuma tai k
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akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen 
toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

ei saa 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Älä heitä akkuja tuleen!

Hävitä akut paikallisten (esim. kierrätystä koskevien) määräysten mukaisesti. Akkuja 
heittää talousjätteen sekaan.



22

Huolto-ohjeita
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Kuuloke on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat o
auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia. 

• Pidä kaikki lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

• Pidä kuuloke kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka 
syövyttävät elektronisia piirejä.

• Älä käytä tai säilytä kuuloketta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuv
voivat vaurioitua.

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

• Älä säilytä kuuloketta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaa
sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä

• Älä yritä avata kuuloketta. Asiantuntematon käsittely voi vahingoittaa sitä.

• Älä pudota, kolhi tai ravista kuuloketta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa
olevia piirilevyjä. 

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita kuulokkeen 
puhdistukseen. 

• Älä maalaa kuuloketta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimast
kunnolla.

Jos kuuloke ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä s
lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.
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