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VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS
Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyks
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_confo

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tar
Euroopan unionin alueella tuote on toimite
keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty lopp
ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskunt

Copyright © 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen
kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myön
lupaa.
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ätietoja lähimmältä 
Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat No
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjass
tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa
kauppanimiä.

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.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen
luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suo
takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitav
tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädänn
määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tä
poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä 

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lis
Nokia-jälleenmyyjältä.
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ai ohjelmia, joihin 
keja ja -määräyksiä. 
siä.

sat ovat 
a vetää puoleensa 
ortteja tai muita 
van HF-laitteen 
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Vientisäännöstely

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

Huom! Jotkin kannettavan HF-laitteen o
magneettisia. Kannettava HF-laite saatta
metallisia materiaaleja. Älä aseta luottok
magneettisia tallennusvälineitä kannetta
lähelle, koska niille tallennetut tiedot vo

Näin pääset alkuun
Aseta kannettavan HF-laitteen pistoke (katso osa 1 tä
HF-laitteen liittimeen (osa 10). Aseta Pop-PortTM-pist
yhteensopivan puhelimen Pop-Port-liittimeen. Kanne
nyt käyttövalmis.
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essäsi kykysi kuulla 
tä kannettavaa 
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in (osa 9).
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Varoitus: Kannettavaa HF-laitetta käyttä
ulkopuolisia ääniä voi heikentyä. Älä käy
HF-laitetta silloin, kun se voi vaarantaa 

Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätämi
Kun haluat säätää äänenvoimakkuutta, paina laittee
äänenvoimakkuuden säätönäppäimen (osa 2) jompaa
haluat säätää äänenvoimakkuutta nopeasti, pidä näp

Puhelujen käsittely
Soita puhelu puhelimella tavalliseen tapaan, kun lait
puhelimeen. Puhu puhelun aikana laitteen mikrofoni

Jos puhelimesi tukee äänivalintaa, pidä soittonäppäi
painettuna ja toimi puhelimen käyttöoppaassa anne
mukaisesti.
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Voit vastata puheluun painamalla soittonäppäintä ta
puhelimen näppäimiä. Jos haluat hylätä puhelun, pa
kahdesti.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina soittonäppäintä 
näppäimiä.

Musiikin kuunteleminen
Voit käyttää kannettavaa HF-laitetta musiikin kuunt
yhteensopivalla puhelimella.

Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullise
äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistumin
äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa k

Jos haluat toistaa jonkin kappaleen, valitse se puheli
paina toisto- ja taukonäppäintä (osa 5). Yksityiskoht
puhelimen käyttöoppaassa.
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en radiotoiminto. 
a.

 paina eteen- tai 
Jos haluat valita seuraavan kappaleen, paina eteenke
(osa 7). Jos haluat valita edellisen kappaleen, paina 
taaksekelausnäppäintä (osa 8). Jos haluat selata kap
toiston aikana, pidä jompaakumpaa näppäintä paine

Jos haluat keskeyttää musiikin toistamisen tai jatkaa 
taukonäppäintä.

Kun haluat lopettaa soittimen käytön, paina lopetus

Radion kuunteleminen
Jos haluat kuunnella FM-radiota, käynnistä puhelim
Yksityiskohtaisia tietoja on puhelimen käyttöoppaass

Jos haluat etsiä aiemmin tallennettua radiokanavaa,
taaksekelausnäppäintä toistuvasti.
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at sisältää 
jä. Jos laite kastuu, 
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Näppäinten lukitseminen ja lukituksen avaa
Jos haluat lukita kaikki näppäimet soittonäppäintä lu
liu'uta laitteen sivussa olevaa lukituskytkintä (osa 3) 
Jos haluat avata näppäinlukon, liu'uta lukituskytkint
suuntaan.

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

• Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pient

• 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 
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• 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 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 kannettava HF-laite ei toimi kunnolla, vie se lähim
huoltoliikkeeseen.


