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1. Johdanto

Nokia Bluetooth-HF BH-902 -laitteen avulla voit soittaa ja 
vastaanottaa puheluita liikkuessasi ja käyttää langatonta 
laitettasi kädet vapaana. Voit käyttää HF-laitetta 
langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevien yhteensopivien 
laitteiden kanssa.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää 
HF-laitetta. Lue myös langattoman laitteen käyttöopas, 
joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Pidä 
HF-laite ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten 
ulottuvilta.
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■ Langaton Bluetooth-tekniikka
Langattoman Bluetooth-
tekniikan avulla yhteensopivia 
laitteita voidaan liittää 
toisiinsa ilman kaapeleita. 
Bluetooth-yhteys ei edellytä, 
että langaton laite ja HF-laite 
ovat näköyhteydessä toisiinsa. 
Laitteet saavat kuitenkin olla 
enintään 10 metrin etäisyydellä 
toisistaan. Mitä lähempänä toisiaan langaton laite ja 
HF-laite ovat, sitä paremmin yhteys toimii. Optimaalinen 
toimintasäde näkyy kuvassa tummanharmaana. Laitteiden 
välistä yhteyttä voivat häiritä etäisyys ja esteet 
(vaaleanharmaa alue) tai muut elektroniset laitteet.

Tämä HF-laite on Bluetooth 2.0 -määrityksen mukainen ja 
tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1, Hands-Free 
Profile 1.5 ja Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0. Tarkista 
muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus 
tämän laitteen kanssa.
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Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä 
koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta 
viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.
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2. Alkutoimet

■ Esittely
HF-laitteessa on seuraavat osat: laturin liitin (1), 
äänenvoimakkuuden pienennysnäppäin (2), vastaus- ja 
lopetusnäppäin (3), äänenvoimakkuuden suurennusnäppäin 
(4), korvasanka (5), näyttö (6), kuuloke (7), virtanäppäin (8) 
ja mikrofoni (9).
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Ennen kuin voit alkaa käyttää HF-laitetta, sinun on 
ladattava akku ja muodostettava pariliitos HF-laitteen ja 
yhteensopivan laitteen välille.

Jotkin HF-laitteen osat ovat magneettisia. HF-laite saattaa 
vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä aseta 
luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä 
HF-laitteen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat 
hävitä.

■ Laturit
Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän 
HF-laitteen kanssa. Tämä HF-laite on tarkoitettu 
käytettäväksi laturien AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4 kanssa.

Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka 
Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän 

lisälaitteen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi 
tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä 
koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä 
pistokkeesta, älä johdosta.
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■ Akun lataaminen
Tässä HF-laitteessa on sisäinen, kiinteä uudelleen ladattava 
akku. Älä yritä irrottaa akkua HF-laitteesta, koska HF-laite 
voi vahingoittua.

1. Kytke laturi pistorasiaan. 

2. Kytke laturin kaapeli HF-laitteen laturiliittimeen. Kun 
lataus käynnistyy, teksti Akku latautuu näkyy hetken 
HF-laitteen näytössä. Latauksen aikana näytössä näkyy 
akkuanimaatio. 

Latauksen käynnistyminen voi kestää hetken. Jos lataus 
ei käynnisty, irrota laturi, kytke se takaisin ja yritä 
uudelleen. Akun lataaminen täyteen voi kestää kaksi 
tuntia.

3. Kun akku on latautunut täyteen, ilmoitus Akku täynnä ja 
-symboli tulevat näyttöön. Irrota laturi HF-

laitteesta ja pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 8 tuntia ja 
valmiusaika 110 tuntia. Puhe- ja valmiusajat voivat 
kuitenkin vaihdella käytettäessä erilaisia yhteensopivia 
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Bluetooth-laitteita. Lisäksi ne voivat vaihdella 
käyttöasetusten, -tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta, HF-laitteesta kuuluu 
merkkiääni noin viiden minuutin välein ja näyttöön tulee 
ilmoitus Akku läh. tyhjä. Lataa akku.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen
Kytke virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes 
HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja Nokian logo tulee 
näyttöön. Jos HF-laite on liitetty jonkin laitteen pariksi, se 
yrittää muodostaa yhteyden tähän laitteeseen. Jos 
HF-laitetta ei ole liitetty toisen laitteen pariksi, se siirtyy 
pariliitoksen muodostustilaan (katso “Pariksi liittäminen” 
sivulla 13).

Katkaise virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes 
ilmoitus Suljetaan tulee näyttöön. Jos HF-laitteen ja sen 
kanssa pariksi liitetyn laitteen välille ei muodosteta 
yhteyttä noin 30 minuutin kuluessa, HF-laitteesta katkeaa 
virta automaattisesti.
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■ Pariksi liittäminen
1. Varmista, että langattomaan laitteeseen on kytketty 

virta.

2. Jos HF-laitetta ei ole aiemmin liitetty toisen laitteen 
pariksi, kytke HF-laitteeseen virta. HF-laite siirtyy 
pariliitoksen muodostustilaan.

Jos HF-laite on aiemmin liitetty toisen laitteen pariksi, 
katkaise HF-laitteesta virta ja pidä virtanäppäintä 
painettuna, kunnes näyttöön tulee pariksi liittämistä 
koskeva teksti. Voit aloittaa pariliitoksen 
muodostamisen myös käyttämällä Pariliitos-toimintoa, 
joka on kuvattu kohdassa “Valikkotoiminnot” sivulla 22.

(Voit peruuttaa pariliitoksen muodostamisen 
painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä.)

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön langattomassa 
laitteessa ja aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita.

4. Valitse HF-laite (Nokia BH-902) löytyneiden laitteiden 
luettelosta langattomassa laitteessa.
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5. Anna salasana 0000, jotta HF-laitteen ja langattoman 
laitteen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin 
laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi 
liittämisen jälkeen. HF-laite ja toinen laite tarvitsee 
liittää pariksi vain kerran.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, ilmoitus 
Pariliitos OK tulee näyttöön ja HF-laitteen nimi tulee 
langattoman laitteen valikkoon, jossa näkyvät sen kanssa 
pariksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

Yhteyden katkaiseminen HF-laitteeseen
Voit katkaista HF-laitteen ja langattoman laitteen välisen 
yhteyden käyttämällä Yhteys > Laiteluettelo -toimintoa, 
joka on kuvattu kohdassa “Valikkotoiminnot” sivulla 22. 
Vaihtoehtoisesti katkaise HF-laitteesta virta tai katkaise 
yhteys langattoman laitteen Bluetooth-valikon kautta.

Yhteyden katkaiseminen ei edellytä HF-laitteen 
pariliitoksen poistamista.
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HF-laitteen yhteyden muodostaminen
Voit muodostaa yhteyden HF-laitteesta sen kanssa pariksi 
liitettyyn laitteeseen manuaalisesti kytkemällä HF-
laitteeseen virran ja muodostamalla yhteyden toisen 
laitteen Bluetooth-valikon kautta tai pitämällä vastaus- ja 
lopetusnäppäintä painettuna.

Voit ehkä määrittää toisessa laitteessa, että HF-laite voi 
muodostaa siihen yhteyden automaattisesti silloin, kun 
HF-laitteeseen kytketään virta. Nokia-laitteissa voit tehdä 
tämän muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikon 
kautta.

■ Näyttö
Kun HF-laitteessa on virta kytkettynä eikä sitä käytetä noin 
10 sekuntiin, näyttö siirtyy virransäästötilaan. Tässä tilassa 
näyttö sammuu noin viideksi sekunniksi ja kytkeytyy päälle 
noin sekunniksi säännöllisin välein.

Kun näyttö on virransäästötilassa ja haluat ottaa sen 
käyttöön, paina lyhyesti vastaus- ja lopetusnäppäintä tai 
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jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä. Saat 
valikkoluettelon näyttöön painamalla virtanäppäintä.

Painamalla jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä 
saat näyttöön kellonajan ja akun tilan silloin, kun et ole 
missään valikossa eikä puhelua ole käynnissä.

Tärkeimmät näytön symbolit on lueteltu seuraavassa:

HF-laite on yhteydessä yhteensopivaan 
laitteeseen ja on käyttövalmis.

HF-laite ei ole yhteydessä yhteensopivaan 
laitteeseen.

Puhelu saapuu.

Puhelu on käynnissä.

Puhelu on aktiivisena ja toinen puhelu on pidossa.

Sinulla on vastaamatta jääneitä puheluja.

Mikrofoni on mykistetty (puhelun aikana).
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Langattomassa laitteessa on lukemattomia teksti- 
tai multimediaviestejä. Tämä symboli näkyy vain 
silloin, kun HF-laite on yhteydessä yhteensopivaan 
Nokia-laitteeseen.

Akku on latautunut täyteen.

Akku on lähes tyhjä.

Soittajan tiedot on piilotettu.



P e r u s k ä y t t ö

18

3. Peruskäyttö

■ HF-laitteen asettaminen korvalle
HF-laitteessa on korvasanka, jonka avulla voit sovittaa 
laitteen hyvin korvalle.

Poista suojaliuska kuulokkeesta. Jos haluat käyttää 
HF-laitetta korvasangan kanssa, liu'uta korvasanka korvan 
taakse (1) ja aseta kuuloke varovasti korvaan. Säädä 
korvasangan pituus työntämällä tai vetämällä sankaa. 
Aseta HF-laite niin, että se osoittaa suutasi kohti (2).
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Jos haluat käyttää HF-laitetta vasemmalla korvalla, kierrä 
korvasankaa siten, että sanka on Nokian logon vasemmalla 
puolella (3).

Jos haluat käyttää HF-laitetta ilman korvasankaa, irrota 
korvasanka vetämällä se varovasti HF-laitteen takana 
olevasta pienestä aukosta ja aseta HF-laite korvaan. Jos 
haluat kiinnittää korvasangan, aseta se varovasti aukkoon.
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■ Kuljettaminen mukana
HF-laitteen mukana voidaan toimittaa pidike tai 
kantohihna. 

Kun et pidä HF-laitetta korvalla, voit kiinnittää sen 
vaatteisiisi tai vyöhösi pidikkeen avulla tai kantaa sitä 
kaulassa kantohihnan avulla. 

Kiinnitä HF-laite pidikkeeseen tai kantohihnaan 
asettamalla se kiinnikkeeseen (1) ja työntämällä sitä 
varovasti alaspäin (2), kunnes se lukittuu paikalleen (3). Kun 
haluat irrottaa HF-laitteen, liu'uta se pois kiinnikkeestä.
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■ Puhelujen käsittely
Soita puhelu langattomalla laitteella tavalliseen tapaan, 
kun HF-laite on liitettynä langattomaan laitteeseen.

Jos laite tukee viime numeron uudelleenvalintaa 
HF-laitteen kanssa, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä 
kaksi kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos laite tukee äänivalintaa HF-laitteen kanssa, pidä 
vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole 
käynnissä, ja toimi laitteen käyttöoppaassa kuvatulla 
tavalla.

Voit vastata puheluun tai lopettaa sen painamalla vastaus- 
ja lopetusnäppäintä. Jos haluat hylätä puhelun, paina 
vastaus- ja lopetusnäppäintä kahdesti.

Voit säätää HF-laitteen äänenvoimakkuutta painamalla 
jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä puhelun 
aikana. 

Voit mykistää mikrofonin tai poistaa mykistyksen 
painamalla virtanäppäintä lyhyesti puhelun aikana. 
HF-laitteesta kuuluu merkkiääni.
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Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteesta siihen yhteydessä 
olevaan laitteeseen, pidä virtanäppäintä painettuna 
(HF-laitteesta katkeaa virta) tai käytä laitteen näppäimiä. 
Jos haluat siirtää puhelun takaisin HF-laitteeseen, kytke 
HF-laitteeseen virta tai pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä 
painettuna (kun HF-laitteeseen on kytketty virta).

Jos haluat vastata odottavaan puheluun ja asettaa 
käynnissä olevan puhelun pitoon, pidä vastaus- ja 
lopetusnäppäintä painettuna. Jos haluat vastata 
odottavaan puheluun ja lopettaa käynnissä olevan puhelun, 
paina vastaus- ja lopetusnäppäintä. Jos haluat siirtyä 
aktiivisen ja pidossa olevan puhelun välillä, pidä vastaus- ja 
lopetusnäppäintä painettuna. Jos haluat lopettaa aktiivisen 
puhelun ja jatkaa pidossa olevaa puhelua, paina vastaus- ja 
lopetusnäppäintä.

■ Valikkotoiminnot
HF-laitteessa on valikkoja, joista voit tarkastella viime 
puheluja, hallita laitepareja ja muuttaa HF-laitteen 
asetuksia.
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Liikkuminen valikoissa
Voit siirtyä valikkotoimintojen luetteloon painamalla 
virtanäppäintä lyhyesti, kun puhelua ei ole käynnissä. 
Ensimmäinen valikko (Viime puhelut) tulee näyttöön. 

Voit selata valikkotoimintoja tai asetusvaihtoehtoja 
painamalla jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä. 
Voit valita valikkotoiminnon tai asetusvaihtoehdon 
painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä.

Voit palata edelliselle valikkotasolle painamalla 
virtanäppäintä. Voit poistua valikkotoimintojen luettelosta 
painamalla virtanäppäintä kerran tai useita kertoja 
nykyisen valikkotason mukaan tai odottamalla, että näyttö 
sammuu virran säästämiseksi.

Viime puhelujen tarkasteleminen
Jos haluat tarkastella viime puheluja, valitse Viime puhelut 
ja haluamasi alivalikko. Saat näkyviin 10 viimeksi soitettua, 
vastattua ja vastaamatta jäänyttä puhelua. Kun liität 
HF-laitteen langattomaan laitteeseen, puhelutiedot 
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kopioituvat langattomasta laitteesta HF-laitteeseen, jos 
langaton laite tukee tätä toimintoa.

Voit soittaa numeroon selaamalla sen kohdalle ja 
painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä.

Laiteparien hallinta
Voit hallita HF-laitteen kanssa pariksi liitettyjä Bluetooth-
laitteita valitsemalla Yhteys.

Jos haluat muodostaa pariliitoksen HF-laitteen ja 
yhteensopivan laitteen välille, valitse Pariliitos. Kun 
näyttöön tulee Liitet. pariksi? -kysymys, paina vastaus- ja 
lopetusnäppäintä ja jatka kohdassa “Pariksi liittäminen” 
sivulla 13 annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos aloitat 
pariliitoksen muodostamisen silloin, kun HF-laite on 
yhteydessä laitteeseen, yhteys katkeaa. 

Jos haluat tarkastella laitepareja, valitse Laiteluettelo. Jos 
laite on parhaillaan yhteydessä HF-laitteeseen, sen kohdalla 
näkyy täytetty ympyrä. Jos laite ei ole yhteydessä HF-
laitteeseen, sen kohdalla näkyy tyhjä ympyrä. Jos haluat 
muodostaa yhteyden HF-laitteesta toiseen laitteeseen tai 
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katkaista yhteyden, selaa laitteen kohdalle ja paina 
vastaus- ja lopetusnäppäintä.

Asetusten muuttaminen
Jos haluat muuttaa HF-laitteen asetuksia, valitse Asetukset.

Jos haluat saada soittajan tiedot näkyviin tai piilottaa ne, 
valitse Nron asetus ja haluamasi vaihtoehto. Jos haluat 
tarkastella soittajan tietoja silloin, kun Nro piilossa 
-vaihtoehto on valittu, paina lyhyesti jompaakumpaa 
äänenvoimakkuusnäppäintä puhelun saapuessa.

Jos haluat asettaa kellonajan esitystavan ja kellonajan, 
valitse Ajan asetus. Jos haluat valita kellonajan esitystavan, 
paina jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä ja 
vastaus- ja lopetusnäppäintä. Jos haluat asettaa tunnit tai 
minuutit, paina jompaakumpaa 
äänenvoimakkuusnäppäintä toistuvasti (tai pidä näppäintä 
painettuna) ja paina vastaus- ja lopetusnäppäintä. 
Kellonaika päivittyy liitetystä Nokia-laitteesta, jos aika on 
saatavissa siitä.
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Jos haluat valita HF-laitteen näytössä näkyvien tekstien 
kielen, valitse Kieli. Selaa haluamasi kielen kohdalle ja paina 
vastaus- ja lopetusnäppäintä kahdesti. Kieli päivittyy 
liitetystä Nokia-laitteesta, jos kieliasetus on saatavissa 
siitä.

Jos haluat asettaa näytön kirkkauden, valitse Kirkkaus. 
Selaa haluamallesi tasolle ja paina vastaus- ja 
lopetusnäppäintä.

Jos haluat palauttaa alkuperäiset asetukset, valitse Nollaa 
ja vahvista toiminto painamalla vastaus- ja 
lopetusnäppäintä. Katso myös “Asetusten nollaaminen tai 
laitteen palauttaminen alkutilaan” sivulla 27.

■ Vaihtaminen yhteydestä toiseen
Jos HF-laite on liitetty kahden yhteensopivan laitteen 
(esimerkiksi tietokoneen ja langattoman laitteen) pariksi, 
voit vaihtaa yhteyden laitteesta toiseen. Varmista, että 
toinen laite on saatavilla yhteyden muodostamista varten, 
ja pidä molempia äänenvoimakkuusnäppäimiä yhtä aikaa 
painettuna.



P e r u s k ä y t t ö

27

■ Asetusten nollaaminen tai laitteen 
palauttaminen alkutilaan

Jos haluat palauttaa HF-laitteen alkuperäiset asetukset, 
käytä Asetukset > Nollaa -toimintoa, joka on kuvattu 
kohdassa “Valikkotoiminnot” sivulla 22. Vaihtoehtoisesti 
voit katkaista HF-laitteesta virran, pitää virtanäppäintä ja 
vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna ja vahvistaa 
toiminnon painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä.

Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, 
palauta laite alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja 
painamalla virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä 
yhtä aikaa. Alkutilaan palautus ei nollaa pariliitosasetuksia.
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4. Tietoa akuista

Laite saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Akku 
voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se 
kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä laitetta varten 
hyväksymillä latureilla.

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

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, 
esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, 
vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku 
+15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on 
kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta 
siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on 
erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.
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Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös 
vahingoittunut akku voi räjähtää.
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Huolto-ohjeita

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

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat 
sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia 
piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.

• 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 elektronisten laitteiden ikää, 
vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä 
muoveja.

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

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

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

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

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

Hävittäminen
Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen 
merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, 
tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella kaikki 

elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava 
erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. 
Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman 
yhdyskuntajätteen joukkoon.
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Palauta tuotteet keräyspisteeseen valvomattomasta 
jätteiden hävittämisestä johtuvien ympäristö- tai 
terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja materiaalien jatkuvan 
uudelleenkäytön edistämiseksi. Keräykseen liittyviä tietoja 
saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta 
paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta 
tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. 
Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa 
(Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa 
WWW-osoitteessa www.nokia.com.
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