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 tai tallentaminen 
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ekisteröityjä 
tteiden ja yritysten 

uppanimiä.

i oikeuden tehdä 
irjassa mainittuun 

a, mukaan lukien 
© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen
kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myön
lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n r
tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuo
nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai ka

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siks
muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiak
tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoist
tietojen tai tulojen menetys.
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lleen oikeuden 
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ai ohjelmia, joihin 
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uja ja vastata niihin 
Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se 
virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai so
kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarko
mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, e
lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itse
muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta mil
erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lis
Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa t
sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientila
Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyk

Johdanto
Nokia stereo-HF HS-16 -laitteella voit soittaa puhel
sekä kuunnella musiikkia yhteensopivasta laitteesta.
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sten ulottuvilta.
aattaa vetää 
tteja tai muita 
oska niille 

 kuulla ulkopuolisia 
a silloin, kun se voi 

n liittimen mukaan.

ssa on Nokian 2,5 
ssa on merkintä 
htaisia tietoja on 

oke HF-laitteen 
e langattoman 
Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten la
Jotkin HF-laitteen osat ovat magneettisia. HF-laite s
puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokor
magneettisia tallennusvälineitä HF-laitteen lähellä, k
tallennetut tiedot voivat hävitä.

Varoitus: HF-laitetta käyttäessäsi kykysi
ääniä voi heikentyä. Älä käytä HF-laitett
vaarantaa turvallisuutesi.

Näin pääset alkuun
Avaa HF-laite ja valitse oikea kaapeli laitteessa oleva

Kytke HF-laite yhteensopivaan Nokian laitteeseen, jo
mm:n tai 3,5 mm:n AV-liitin, käyttämällä kaapelia, jo
"Nokia AV 2.5 mm" tai "Nokia AV 3.5 mm". Yksityisko
laitteen käyttö-oppaassa. Aseta kaapelin toinen pist
liittimeen (6) (osa 1 otsikkosivulla) ja merkitty pistok
laitteen AV-liittimeen (8).
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si tietokoneeseen tai 
5 mm:n ääniliitin, 
eta kaapelin toinen 
. Kun käytät tätä 

 säätää 
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akse ja asettamalla 
asti paikallaan. HF-

aan. Puhu puhelun 
Kytke HF-laite yhteensopivaan laitteeseen (esimerkik
musiikkisoittimeen), jossa on standardinmukainen 3,
käyttämällä kaapelia, jossa on merkintä "3.5 mm". As
pistoke HF-laitteeseen ja merkitty pistoke laitteeseen
kaapelia, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai
äänenvoimakkuutta HF-laitteella.

Lukitse pistoke HF-laitteeseen kääntämällä pistokett
(Avaa pistokkeen lukitus kääntämällä sitä vastapäivä

Aseta HF-laite päähäsi laskemalla niskasanka pään ta
HF-laite korville siten, että kaiutinsuojat ovat mukav
laite on nyt käyttövalmis.

Puhelujen käsittely
Soita puhelu langattomalla laitteella tavalliseen tap
aikana HF-laitteen mikrofoniin (2).
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snäppäintä (3). Jos 
päintä kahdesti. 
ntä.

imakkuuden 
ennysnäppäintä (5).

äsitellä huolellisesti. 
suojasi.

at sisältää 
jä. Jos laite kastuu, 

essa paikassa. Sen 
t vahingoittua.
Voit vastata puheluun painamalla vastaus- ja lopetu
haluat hylätä puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäp
Lopeta puhelu painamalla vastaus- ja lopetusnäppäi

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvo
suurennusnäppäintä (4) tai äänenvoimakkuuden pien

Huolto-ohjeita
Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee k
Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuu

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voiv
mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piire
anna sen kuivua kokonaan.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likais
liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voiva
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lämpötilat voivat 
taa akkuja ja 

en lämpötila 
 kosteutta, joka 

inen käsittely voi 
kaanisia osia.

hdistusaineita 

at osat ja estää sitä 

ttuun 
• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat 
lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoit
taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitte
palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua
saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

• Älä yritä avata laitetta.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakoura
vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienome

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

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuv
toimimasta kunnolla.

Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuute
huoltoliikkeeseen.
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 oleva jäteastian 
stuttaa, että 
ka- ja 
ava erilliseen 
n. Näitä tuotteita ei 
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Hävittäminen
Tuotteessa, käyttöohjeissa tai pakkauksessa
symboli, jonka päälle on merkitty rasti, mui
Euroopan unionin alueella kaikki elektroniik
sähkötuotteet, paristot ja akut on toimitett
keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuu
saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajä

Palauta tuotteet keräyspisteeseen, jottei ympäristölle
terveydelle aiheutuisi haittaa valvomattomasta jätte
Näin edistät myös materiaaliresurssien kestävää uud
Keräystä koskevia tietoja saat tuotteen myyjältä, pai
jäteviranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjest
Nokian edustajalta. Lisätietoja on tuotteen ympärist
(Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa WWW
www.nokia.com.


