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VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote induktiosilmukka LPS-4 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 
1999/5/EY määräyksiä. 
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, 
kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

© 2002–2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää 
kirjallista lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun 
tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa 
takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin 
määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä. 

Luvattomien muutosten tekeminen tähän laitteeseen voi johtaa siihen, että käyttäjän oikeus käyttää laitetta evätään.



Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja 
-määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.
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1. Yleistä

Kannettava induktiosilmukka LPS-4 on kehitetty helpottamaan yhteensopivan matkapuhelimen käyttöä 
kuulolaitteen ohella. 

Induktiosilmukkaa käytettäessä voidaan puhua suoraan laitteen sisällä olevaan mikrofoniin. Matkapuhelinta ei 
tarvitse pitää korvalla, vaan se voi olla laukussa, vyöpidikkeessä tai telineessä. Induktiosilmukka ei tarvitse 
erillistä paristoa.

Laitteen toiminta perustuu julkisissa tiloissa käytettävään induktiotekniikkaan. Silmukkajärjestelmä lähettää 
äänet langattomasti T-asennossa olevan kuulolaitteen käämiin. 

Tässä oppaassa kuvattu laite on yhteensopiva sellaisten puhelimien kanssa, joissa on Pop-Port™-liitäntä 
(esimerkiksi Nokia 6681- ja Nokia 6682 -matkapuhelimet). 

Induktiosilmukka voidaan kytkeä myös yhteensopivan sisäkorvaistutteen puheprosessoriin käyttämällä äänen 
lähtöliitäntää.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät silmukkaa. Lue myös puhelimen käyttöopas, joka sisältää 
tärkeitä turvallisuutta ja huoltoa koskevia tietoja. Pidä silmukka poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisätietoja induktiosilmukoista ja muista käyttöä helpottavista lisävarusteista on Web-sivustossamme 
osoitteessa http://www.nokiaaccessibility.com/.
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2. Silmukan käyttäminen

■ Puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen
1. Aseta silmukka kaulan ympärille ja kytke liitin vastakappaleeseensa. 

2. Kytke Pop-Port-liitin puhelimen pohjaan. Puhelin näyttää seuraavan 
symbolin:

3. Kytke kuulolaite T- tai MT-asentoon. 
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4. Voit vastata puheluun tai lopettaa puhelun painamalla laitteen vastauspainiketta tai 
käyttämällä puhelimen näppäimiä. Puheluja voidaan soittaa normaalilla tavalla 
(lue puhelimen käyttöopas).

Huomautukset
• Johdon ei tarvitse olla kytkettynä puhelimen Pop-Port-liittimeen jatkuvasti. Voit 

halutessasi kytkeä johdon vain silloin, kun haluat soittaa tai vastaanottaa puheluja.

• Kun joku soittaa sinulle, sekä puhelin että induktiosilmukka hälyttävät, jos johto on kytkettynä puhelimeen 
ja jos kuulolaite on T-tai MT-asennossa.

• Voit säätää silmukan äänenvoimakkuutta puhelimen äänenvoimakkuusnäppäimillä. Normaalisti 
äänenvoimakkuus kannattaa pitää alhaisella tasolla, jolloin kuulet oman äänesi selkeästi. Jos ympäristössä 
on paljon melua tai tuleva puhe kuuluu heikosti, suurenna äänenvoimakkuutta siten, että taustamelu 
vaimenee ja soittajan ääni kuuluu selkeämmin. 

■ Silmukan kytkeminen ulkoisiin laitteisiin
Silmukka voidaan kytkeä yhteensopivan sisäkorvaistutteen puheprosessoriin tai 
kuulolaitteen äänen tuloliitäntään. Kysy asiantuntijalta, onko sisäkorvaistute tai kuulolaite 
yhteensopiva ja mikä on oikea liitäntäkaapeli sekä pyydä liitäntäkaapelin käyttöohjeet. 

Kytke ulkoisen laitteen liitin silmukkalaitteen oikeassa laidassa olevaan äänen 
lähtöliitäntään, jossa on -symboli. 
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3. Tekniset tiedot

Ulkoinen äänen lähtöliitäntä:
• Liitin: 3,5 mm:n jakkiliitin

• Voidaan kytkeä yhteensopivien kuulolaitteiden äänen tuloliitäntään tai sisäkorvaistutteen 
puheprosessoriin.

• Impedanssi: >1 kΩ taajuudella 1 kHz (nimellinen 2,2 kΩ taajuudella 1 kHz)

• Tyypillinen lähtösignaalin taso: 0,5–10 mV rms

• Symboli: 

Silmukka voidaan kytkeä yhteensopivan sisäkorvaistutteen puheprosessoriin yhteensopivalla kaapelilla, jossa 
on 3,5 mm:n stereo-tai monoliitin. Silmukasta kuuluva ääni on yksikanavainen (mono).

Ulkoinen äänen tuloliitäntä:
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä.

• Symboli: 
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Huolto-ohjeita

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

• Pidä laite poissa pienten lasten ulottuvilta.

• 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 elektroniset komponentit voivat vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää 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.

• 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.

Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.


