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1. Johdanto

Nokia Bluetooth stereo-HF BH-903 -laitteella voit 
kuunnella musiikkia sekä käsitellä puheluja kädet vapaana 
yhteensopivassa matkapuhelimessasi. HF-laitteessa on 
myös FM-radio. 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. Se 
sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita.

Käyttöoppaan uusimman version ja Nokia-tuotteeseesi 
liittyviä lisätietoja löydät osoitteesta www.nokia.com/
support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

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 + EDR -määrityksen 
mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1, 
Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book Access Profile 
(PBAP) 1.0, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 ja 
Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Tarkista 
muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus 
tämän laitteen kanssa.

<10m
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2. Alkutoimet

■ Näppäimet ja osat

HF-laitteessa on seuraavat osat: 

1. Kuulokkeet

2. Ohjain, jossa on mikrofoni takapuolella, mykistys-
näppäin sivulla ja vastaus- ja lopetusnäppäin etupuolella.
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3. Laturiliitäntä

4. Kantohihna

5. Virtanäppäin

6. Näyttö

7. Taaksekelausnäppäin

8. Selausnäppäimet

9. Pysäytysnäppäin

10. Valikkonäppäin

11. Valintanäppäin

12. Eteenkelausnäppäin

13. Toisto- ja taukonäppäin

14. Vastaus- ja lopetusnäppäin

Taaksekelausnäppäimen, eteenkelausnäppäimen, 
pysäytysnäppäimen, toisto- ja taukonäppäimen sekä 
vastaus- ja lopetusnäppäimen symbolit näkyvät, jos 
näppäimiä voi käyttää eikä HF-laite ole virransäästötilassa 
tai näppäimiä ei ole lukittu. Kun painat jotakin näistä 
näppäimistä, käytä vain yhtä sormea.
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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
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien 
kanssa: AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4.

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
Lue ennen akun lataamista huolellisesti kohta “Tietoa 
akuista“ sivulla 38.

1. Kytke laturi pistorasiaan. 

2. Kytke laturin kaapeli HF-
laitteen laturiliitäntään. 
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 ja kytke se takaisin. Akun 
lataaminen täyteen voi kestää 45 minuuttia.

3. Kun akku on ladattu täyteen, -symboli tulee 
näyttöön. Irrota laturi HF-laitteesta ja pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 11 tuntia, 
valmiusaika 150 tuntia, musiikinkuunteluaika 11 tuntia tai 
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radionkuunteluaika 11 tuntia. 20 minuutin latauksella 
puheaika, musiikinkuunteluaika tai radionkuunteluaika on 
enintään 9 tuntia. 

Kun akusta alkaa loppua virta, HF-laitteesta kuuluu 
merkkiääni viiden minuutin välein ja -symboli vilkkuu 
näytössä. Lataa akku.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran kytkeminen
Kytke virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes 
HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja Nokian logo tulee 
näyttöön. 

HF-laite yrittää muodostaa yhteyden johonkin neljästä 
viimeksi käytetystä Hands-Free Bluetooth -profiilia 
tukevasta laitteesta tai viimeksi käytettyyn A2DP Bluetooth 
-profiilia tukevaan laitteeseen. 

Jos HF-laitteen ja toisen laitteen välille ei ole muodostettu 
pariliitosta, HF-laite siirtyy pariliitoksen muodostustilaan. 
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Katso “Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen“ 
sivulla 13.

Virran katkaiseminen
Katkaise virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes 
HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja ilmoitus Suljetaan tulee 
näyttöön. 

HF-laitteesta katkeaa virta automaattisesti, jos se ei ole 
yhteydessä sen kanssa pariksi liitettyyn laitteeseen eikä sitä 
käytetä noin 30 minuuttiin.

■ Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen

Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen 
HF-laitteen ja puhelimen välille
Jos matkapuhelimesi tukee A2DP Bluetooth -profiilia ja 
siinä on soitin, voit ohjata soitinta myös HF-laitteen avulla.

1. Varmista, että puhelimeen on kytketty virta.
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2. Jos HF-laitetta ei ole aiemmin liitetty toisen laitteen 
pariksi, kytke HF-laitteeseen virta. HF-laite siirtyy 
automaattisesti 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 “Yhteydet“ sivulla 35.

Voit peruuttaa pariliitoksen muodostamisen painamalla 
valintanäppäintä.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa ja aseta 
se etsimään Bluetooth-laitteita.

4. Valitse HF-laite (Nokia BH-903) löytyneiden laitteiden 
luettelosta puhelimessa.

5. Anna salasana 0000, jotta HF-laitteen ja puhelimen 
välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin 
puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi 
liittämisen jälkeen. HF-laite ja puhelin tarvitsee liittää 
pariksi vain kerran.
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Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, ilmoitus 
Pariliitos OK tulee näyttöön ja HF-laitteen nimi tulee 
näkyviin puhelimen valikkoon, jossa näkyvät sen kanssa 
pariksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen 
HF-laitteen ja musiikkilaitteen välille
Jos puhelimesi ei tue A2DP Bluetooth -profiilia, voit 
muodostaa erikseen pariliitoksen HF-laitteesta puhelimeen 
ja tätä profiilia tukevaan musiikkilaitteeseen.

Jos olet muodostanut pariliitoksen ja yhteyden HF-laitteen 
ja puhelimen välille, katkaise niiden välinen yhteys, ennen 
kuin muodostat pariliitoksen HF-laitteen ja musiikkilaitteen 
välille.

Kun haluat muodostaa pariliitoksen HF-laitteen ja 
musiikkilaitteen välille, noudata ohjeita, jotka on annettu 
kohdassa “Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen 
HF-laitteen ja puhelimen välille“ sivulla 13. Jos 
musiikkilaitteessa ei ole näppäimistöä, se saattaa käyttää 
automaattisesti Bluetooth-salasanaa 0000. Jos näin ei ole, 
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katso musiikkilaitteen käyttöoppaasta, miten Bluetooth-
oletussalasanaksi muutetaan 0000.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, ilmoitus 
Pariliitos OK tulee näyttöön.

HF-laitteen yhteyden katkaiseminen
Voit katkaista HF-laitteen ja matkapuhelimen tai 
musiikkilaitteen välisen yhteyden jollakin seuraavista 
tavoista:

• Katkaise HF-laitteesta virta.

• Paina valikkonäppäintä ja valitse > Yhteys ja 
Puheluyhteydet tai Musiikkiyhteydet. Lisätietoja on 
kohdassa “Yhteydet“ sivulla 35.

• Katkaise yhteys HF-laitteeseen toisen laitteen 
Bluetooth-valikon kautta.

Yhteyden katkaiseminen ei edellytä HF-laitteen 
pariliitoksen poistamista.
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HF-laitteen yhteyden muodostaminen 
uudelleen
Jos HF-laitteen ja sen kanssa pariksi liitetyn laitteen välinen 
yhteys katkeaa, voit muodostaa niiden välisen yhteyden 
manuaalisesti. Kytke HF-laitteeseen virta ja toimi jollakin 
seuraavista tavoista:

• Muodosta yhteys pariksi liitetyn laitteen Bluetooth-
valikon kautta.

• Paina valikkonäppäintä ja valitse > Yhteys ja 
Puheluyhteydet tai Musiikkiyhteydet. Lisätietoja on 
kohdassa “Yhteydet“ sivulla 35.

• Pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna, jos 
haluat muodostaa yhteyden Hands-Free Bluetooth 
-profiilia tukevaan laitteeseen, tai pidä toisto- ja 
taukonäppäintä painettuna, jos haluat muodostaa 
yhteyden A2DP Bluetooth -profiilia tukevaan 
laitteeseen.

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

■ Näyttö
Kun HF-laitteessa on virta kytkettynä mutta sitä ei 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 mitä tahansa näppäintä.

Jos näppäimet ovat lukittuina ja haluat ottaa näytön 
käyttöön, paina lyhyesti virtanäppäintä. Katso myös 
“Näppäinten lukitseminen ja lukituksen avaaminen“ 
sivulla 22.

Näytössä voivat näkyä seuraavat symbolit:

HF-laite on yhteydessä yhteensopivaan 
laitteeseen ja on käyttövalmis.
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HF-laite ei ole yhteydessä yhteensopivaan 
laitteeseen.

Puhelu on käynnissä.

Puhelu on aktiivisena ja toinen puhelu on pidossa.

Sinulla on vastaamatta jääneitä puheluja. Tämä 
symboli ei näy radio- eikä soitintilassa.

Mikrofoni on mykistetty (puhelun aikana).

Akku on latautunut täyteen.

Akku on lähes tyhjä.

HF-laitteen näppäimet on lukittu.

HF-laite on radiotilassa.

HF-laite on soitintilassa.
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3. Peruskäyttö

■ HF-laitteen käyttö
HF-laitteen mukana toimitetaan pari kuulokkeita ja niiden 
kumisia suojuksia. Jos kumiset suojukset ovat liian pieniä 
tai eivät sovi korviisi, voit käyttää niiden sijasta laitteen 
mukana toimitettuja vaahtomuovisia suojuksia tai peittää 
ne vaahtomuovisilla suojuksilla. Parhaan äänenlaadun 
takaamiseksi peitä kumiset suojukset vaahtomuovisilla 
suojuksilla. Aseta suojukset paikalleen työntämällä ne 
kuulokkeiden päälle.

Kun käytät HF-laitetta, pujota 
kantohihna kaulasi ympäri ja 
aseta kuulokkeet korviisi.

Voit säätää kuulokkeiden 
johtojen pituutta vetämällä 
johtoja kuulokkeita kohti tai 
niistä poispäin. 
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Aseta mikrofoni mahdollisimman lähelle suutasi, jotta 
äänen laatu olisi paras mahdollinen.

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

■ HF-laitteen äänenvoimakkuuden 
säätäminen

Kun haluat säätää HF-laitteen 
äänenvoimakkuutta, liikuta sormeasi 
kosketusherkällä alueella 
valintanäppäimen ympäri 
myötäpäivään, jos haluat lisätä 
äänenvoimakkuutta, tai vastapäivään, 
jos haluat vähentää 
äänenvoimakkuutta. Käytä vain yhtä sormea kerrallaan.

Voit käyttää myös yhteensopivan matkapuhelimen tai 
musiikkilaitteen näppäimiä.
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Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai 
kuunnellessasi soitinta tai radiota.

■ Näppäinten lukitseminen ja lukituksen 
avaaminen

Jos haluat lukita kaikki HF-laitteen näppäimet tai avata 
niiden lukituksen (myös puhelun aikana), paina lyhyesti 
virtanäppäintä. Kun näppäimet ovat lukittuina, -
symboli näkyy näytössä.

Kun soitat puhelun tai vastaat siihen, näppäinlukko on pois 
päältä, kunnes puhelu päättyy, jos et lukitse näppäimiä 
manuaalisesti puhelun aikana.

Kun näppäinlukko on päällä, HF-laitteesta ei voi katkaista 
virtaa eivätkä vastaus- ja lopetusnäppäimen, 
taaksekelausnäppäimen, eteenkelausnäppäimen, 
pysäytysnäppäimen sekä toisto- ja taukonäppäimen 
symbolit näy.

Jos haluat asettaa näppäimet lukittumaan automaattisesti, 
katso “Automaattinen näppäinlukko“ sivulla 36.
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■ Kellonajan katsominen
Kellonaika näkyy vain, jos HF-laite on yhteydessä 
yhteensopivaan Nokia-laitteeseen, joka lähettää kellonajan 
HF-laitteeseen, ja jos kellonajan näyttö on otettu käyttöön 
laitteessa.

Saat kellonajan näkyviin painamalla valikkonäppäintä ja 
pitämällä valintanäppäintä painettuna päävalikossa. 

Jos haluat katsoa kellonajan silloin, kun näppäimet ovat 
lukittuina, pidä valintanäppäintä painettuna.

■ Soittaminen
Soita puhelu matkapuhelimella tavalliseen tapaan, kun HF-
laite on liitettynä siihen.

Jos puhelin tukee viimeisimmän numeron uudelleenvalintaa 
HF-laitteen kanssa, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä 
kaksi kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä. Katso myös 
“Viime puhelut“ sivulla 34.
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Jos puhelin tukee äänivalintaa HF-laitteen kanssa, pidä 
vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole 
käynnissä, ja toimi puhelimen käyttöoppaassa kuvatulla 
tavalla.

Lopeta puhelu painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä.

■ Vastaaminen puheluun
Vastaa puheluun painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä. 
Voit hylätä puhelun painamalla vastaus- ja 
lopetusnäppäintä kaksi kertaa.

■ Mikrofonin mykistäminen tai 
mykistyksen poistaminen

Voit mykistää mikrofonin tai poistaa mykistyksen 
painamalla mykistysnäppäintä puhelun aikana. 
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■ Puhelun siirtäminen HF-laitteen ja 
puhelimen välillä

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteesta siihen yhteydessä 
olevaan puhelimeen, pidä virtanäppäintä painettuna (HF-
laitteesta katkeaa virta) tai käytä puhelimen näppäimiä.

Jos haluat siirtää puhelun takaisin HF-laitteeseen, kytke 
HF-laitteeseen virta tai pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä 
painettuna (kun HF-laitteeseen on kytketty virta).

■ Koputuspalvelu
Koputuspalvelu on verkkopalvelu. Jos haluat käyttää 
koputuspalvelua, matkapuhelimesi on tuettava Bluetooth 
Hands-Free 1.5 -profiilia ja koputuspalvelu on otettava 
käyttöön puhelimessa.

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. 
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Jos haluat hylätä odottavan puhelun ja jatkaa käynnissä 
olevaa puhelua, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi 
kertaa. 

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.

■ Asetusten nollaaminen tai laitteen 
palauttaminen alkutilaan

Jos haluat palauttaa HF-laitteen alkuperäiset asetukset, 
käytä Asetukset > Nollaa -toimintoa (katso “Laitteen 
palauttaminen alkutilaan“ sivulla 37). Vaihtoehtoisesti voit 
katkaista HF-laitteesta virran, pitää virtanäppäintä ja 
vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna yhtä aikaa ja 
vahvistaa toiminnon painamalla valintanäppäintä.

Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, 
palauta laite alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja paina-
malla virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä yhtä 
aikaa. Alkutilaan palautus ei poista HF-laitteen asetuksia.



P e r u s k ä y t t ö

27

■ Vianmääritys
Jos yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja yhteensopivan 
matkapuhelimen tai musiikkilaitteen välille ei onnistu, 
toimi seuraavasti:
• Varmista, että HF-laitteen akku on ladattu, siihen on 

kytketty virta ja sen ja laitteesi välille on muodostettu 
pariliitos.

• Varmista, että laitteen Bluetooth-toiminto on käytössä.
• Tarkista, että HF-laite on enintään 10 metrin päässä 

toisesta laitteesta ja ettei laitteiden välissä ole esteitä, 
kuten seiniä, tai muita elektronisia laitteita.

Jos soittavan henkilön nimi ei näy HF-laitteen näytössä, 
vaikka se on tallennettu HF-laitteeseen liitettyyn 
matkapuhelimeen, puhelin ei ehkä ole täysin yhteensopiva 
HF-laitteen kanssa.
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4. Valikkotoiminnot

HF-laitteessa on valikko, jossa on seuraavat toiminnot: 
(soitin),  (FM-radio),  (viime puhelut) ja 
(asetukset).

Voit siirtyä valikkotoimintojen luetteloon painamalla 
valikkonäppäintä, kun puhelua ei ole käynnissä. Voit selata 
toimintoja painamalla jompaakumpaa selausnäppäintä. 
Voit valita toiminnon painamalla valintanäppäintä.

Voit selata asetuksia tai asetusvaihtoehtoja painamalla 
jompaakumpaa selausnäppäintä. Jos kaikki asetukset eivät 
mahdu näyttöön, näytössä näkyy - tai -symboli. 
Täytetty ympyrä osoittaa valitun vaihtoehdon. Voit valita 
vaihtoehdon painamalla valintanäppäintä. 

Voit palata edelliselle valikkotasolle (tai poistua 
valikkotoimintojen luettelosta) painamalla 
valikkonäppäintä.



V a l i k k o t o i m i n n o t

29

■ Soitin
Jos haluat ohjata yhteensopivaa A2DP Bluetooth -profiilia 
tukevaa musiikkilaitetta tai matkapuhelinta HF-laitteen 
näppäimillä, paina valikkonäppäintä ja valitse . Jos olit 
kuuntelemassa HF-laitteen FM-radiota, radio sulkeutuu.

Vihje: Voit avata soittimen nopeasti pitämällä 
valikkonäppäintä painettuna.

Kun HF-laite on soitintilassa, näytössä näkyy -symboli. 
Käytettävissä olevat musiikkitoiminnot määräytyvät 
HF-laitteeseen liitetyn laitteen mukaan.

Jos haluat valita seuraavan kappaleen, paina 
eteenkelausnäppäintä. Jos haluat kuunnella nykyisen 
kappaleen alusta, paina taaksekelausnäppäintä. Jos haluat 
valita edellisen kappaleen, paina taaksekelausnäppäintä 
kaksi kertaa. 

Jos haluat kuunnella valitun kappaleen, paina toisto- ja 
taukonäppäintä.
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Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella 
äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen 
suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa 
kuuloasi.

Jos haluat kelata nykyistä kappaletta, pidä eteen- tai 
taaksekelausnäppäintä painettuna. 

Jos haluat keskeyttää kuuntelun tai jatkaa sitä, paina 
toisto- ja taukonäppäintä.

Jos haluat lopettaa kuuntelun, paina pysäytysnäppäintä. Jos 
haluat kuunnella nykyisen kappaleen alusta, kun soitin on 
pysäytettynä, paina toisto- ja taukonäppäintä.

Jos haluat poistua soittimesta, paina pysäytysnäppäintä 
kaksi kertaa.

Musiikkia kuunnellessasi voit käyttää myös muita HF-
laitteen toimintoja radiota lukuun ottamatta. Paina 
valikkonäppäintä ja valitse haluamasi toiminto.

Soittimessa voivat näkyä seuraavat symbolit:

Soitin on käynnissä.

Musiikin toisto on keskeytetty.
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Musiikin toisto on lopetettu.

Soitin kelaa kappaleita nopeasti eteenpäin tai 
avaa seuraavaa kappaletta.

Soitin kelaa kappaleita taaksepäin tai avaa 
edellistä kappaletta.

■ FM-radio
Voit avata HF-laitteen FM-radion painamalla 
valikkonäppäintä ja valitsemalla . Jos olit kuuntelemassa 
soitinta, soitin sulkeutuu.

Kun HF-laite on radiotilassa, näytössä näkyy -symboli. 
HF-laitteen johto toimii radion antennina.

Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella 
äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen 
suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa 
kuuloasi.
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Radiokanavan etsiminen
Voit etsiä sijaintipaikassasi kuuluvia radiokanavia pitämällä 
eteen- tai taaksekelausnäppäintä painettuna noin kahden 
sekunnin ajan. (Jos haluat lopettaa etsimisen, paina 
pysäytysnäppäintä.) 

Kun HF-laite löytää kanavan, kanava alkaa kuulua ja 
kanavan nimi, taajuus ja signaalinvoimakkuus tulevat 
näyttöön. Kanavan nimi tulee näkyviin vain, jos kanava 
tukee RDS (Radio Data Systems) -tekniikkaa.

Jos haluat tallentaa kanavan HF-laitteeseen, pidä toisto- ja 
taukonäppäintä painettuna, siirry haluamaasi 
muistipaikkaan painamalla eteen- tai taaksekelaus-
näppäintä ja pidä toisto- ja taukonäppäintä painettuna.

Radion kuunteleminen
Jos haluat selata tallennettuja radiokanavia, paina eteen- 
tai taaksekelausnäppäintä useita kertoja.



V a l i k k o t o i m i n n o t

33

Jos haluat keskeyttää radion kuuntelun, paina 
pysäytysnäppäintä. Jos haluat jatkaa kuuntelua, paina 
toisto- ja taukonäppäintä.

Jos haluat lopettaa radion kuuntelun ja sulkea radion, paina 
pysäytysnäppäintä kaksi kertaa.

Radiota kuunnellessasi voit käyttää myös muita HF-laitteen 
toimintoja soitinta lukuun ottamatta. Paina 
valikkonäppäintä ja valitse haluamasi toiminto.

Radiotilassa voivat näkyä seuraavat symbolit:

Radion kuuntelu on lopetettu.

Radiokanavia etsitään selaamalla eteenpäin.

Radiokanavia etsitään selaamalla taaksepäin.

Tämän symbolin vieressä olevat palkit näyttävät 
radiokanavan signaalin voimakkuuden. Mitä 
enemmän on palkkeja, sitä voimakkaampi on 
signaali.
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■ Viime puhelut
Jos haluat tarkastella viime puheluja, paina 
valikkonäppäintä ja valitse  ja haluamasi alivalikko. Saat 
näkyviin viimeksi soitetut, vastatut ja vastaamatta jääneet 
puhelut. Kun liität HF-laitteen matkapuhelimeen, 
puhelutiedot siirtyvät puhelimesta HF-laitteeseen, jos 
puhelin tukee tätä toimintoa. 

Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden ja vastattujen 
puhelujen puhelinnumerot vain, jos verkko tukee näitä 
toimintoja ja jos puhelin on päällä ja verkon 
kuuluvuusalueella.

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

■ Asetukset
Jos haluat muuttaa HF-laitteen asetuksia, paina 
valikkonäppäintä ja valitse  ja haluamasi alivalikko.
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Kirkkaus
Jos haluat asettaa näytön kirkkauden, valitse Kirkkaus. 
Siirry haluamallesi tasolle painamalla jompaakumpaa 
selausnäppäintä ja paina valintanäppäintä.

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

Muodosta pariliitos HF-laitteen ja yhteensopivan laitteen 
välille valitsemalla Pariliitos (voit peruuttaa pariliitoksen 
painamalla valintanäppäintä). Kun näyttöön tulee Liitet. 
pariksi? -kysymys, paina valintanäppäintä ja jatka kohdassa 
“Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen“ sivulla 13 
annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos aloitat pariliitoksen 
muodostamisen silloin, kun HF-laite on yhteydessä johonkin 
laitteeseen, yhteys katkeaa.

Jos haluat tarkastella Hands-Free Bluetooth -profiilia 
tukevia pariksi liitettyjä matkapuhelimia, valitse 
Puheluyhteydet. Jos haluat tarkastella A2DP Bluetooth 
-profiilia tukevia pariksi liitettyjä musiikkilaitteita, valitse 
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Musiikkiyhteydet. Täytetty ympyrä osoittaa laitteen, johon 
HF-laite on parhaillaan yhteydessä. Jos haluat muodostaa 
yhteyden HF-laitteesta toiseen laitteeseen tai katkaista 
yhteyden, selaa laitteen kohdalle ja paina valintanäppäintä.

Automaattinen näppäinlukko
Jos haluat ottaa automaattisen näppäinlukon käyttöön tai 
poistaa sen käytöstä, valitse Aut. näppäinl. Kun 
automaattinen näppäinlukko on käytössä, näppäimet 
lukittuvat 30 sekunnin kuluttua (kun puhelua ei ole 
käynnissä), jos näppäimiä ei paineta kyseisenä aikana. Katso 
myös “Näppäinten lukitseminen ja lukituksen avaaminen“ 
sivulla 22.

Kieli
Jos haluat valita HF-laitteen näytössä näkyvien tekstien 
kielen, valitse Kieli. Selaa haluamasi kielen kohdalle ja paina 
valintanäppäintä. Kieli päivittyy liitetystä Nokia-laitteesta 
automaattisesti, jos kieliasetus on saatavissa siitä.
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Laitteen palauttaminen alkutilaan
Jos haluat palauttaa alkuperäiset asetukset, valitse Nollaa 
ja vahvista toiminto painamalla valintanäppäintä. Kaikki 
tallentamasi asetukset (kuten radiokanavat ja laiteparit) 
poistetaan. Katso myös “Asetusten nollaaminen tai laitteen 
palauttaminen alkutilaan“ sivulla 26.
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5. Tietoa akuista

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota 
ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite 
voi vahingoittua. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja 
kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain 
tämän laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitetulla Nokian 
hyväksymällä laturilla. Hyväksymättömän laturin käyttö voi 
aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- tai vuotoriskin tai muita 
vaaratilanteita.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole 
käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava 
kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä 
se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi 
kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen 
symboli tulee näyttöön.

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

Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä 
lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja 
käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä 
tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen 
alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös 
vahingoittunut akku voi räjähtää.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Tärkeää: Käyttöajat ovat vain arvioita ja 
vaihtelevat käytetyn langattoman laitteen, 
käytettyjen toimintojen, akun iän ja kunnon, akun 
käyttölämpötilojen ja monien muiden tekijöiden 
mukaan. 
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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.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua tai laturia. 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 kaikki sähköiset ja elektroniset 

tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen 
keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä 
vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta ja muita alueita, 
joissa on käytössä erilliset keräyspisteet. Näitä tuotteita ei 
saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.
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Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset 
valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien 
uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, 
jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, 
kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian 
paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (Eco-
Declaration) ja vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat 
maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa 
www.nokia.com.
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