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Käyttöohje



VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
Nokia Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HF-6W noudattaa Euroopan neuvoston 

ielletty 

itysten 

ihin 

s.

tä ei 
i 
raa 
 

direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. 
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

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

Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yr
nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

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

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

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

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



Vientivalvontasäännökset

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja 

muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Poikkeaminen laista on kielletty.
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Turvallisuutesi vuoksi

 Lue 

 

teiden 

aitteen 
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Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista.
koko opas saadaksesi lisätietoja.

LIIKENNETURVALLISUUS
Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä aina kädet vapaina, jotta voit hallita
ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle. 

HÄIRIÖT
Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa lait
toimintaan.

YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN
Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet l
käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

VALTUUTETTU HUOLTO
Vain valtuutettu huoltoliike saa korjata tuotteen.
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1. Johdanto

okia-
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Nokia langaton pika-asennettava HF-autovarustus (HF-6W) on kätevä, 
langattomaan Bluetooth-tekniikkaan perustuva handsfree-tuote, jonka 
virtalähteenä on digitaalinen signaaliprosessori (DSP).

HF-laitteella voit hallita puheluita ja ladata yhteensopivan Nokia-
matkapuhelimen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen HF-laitteen käytön aloittamista. 
Osoitteessa http://www.nokia.com/support tai paikallisessa Nokian Web-
sivustossa on tämän ohjeen uusin versio, lisätietoja, ladattavaa sisältöä ja N
tuotettasi koskevia palveluita.
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2. Näin pääset alkuun

e 
 

n, 
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Ennen kuin voit aloittaa HF-laitteen käyttämisen, sinun on asennettava lait
autoon ja muodostettava pariliitos yhteensopivan puhelimen ja HF-laitteen
välille.

■ HF-laitteen osat
• Virtanäppäin (1)

• Vastaus- ja lopetusnäppäin (2)

• Äänenvoimakkuuden lisäämisnäppäin (3)

• Äänenvoimakkuuden hiljentämisnäppäin (4)

• Kaapelin 
vapautuspainike (5)

• Kaiutin (6)

• Mikrofonit (7)

• Merkkivalot (8)

• Laturin kaapeli (9)

■ HF-laitteen asentaminen autoon
Jotta HF-laite toimisi kunnolla, se on kytkettävä auton savukkeensytyttimee
jonka virtalähteenä on auton akku. 
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Aseta HF-laite auton savukkeensytyttimeen 
kuvan A tai B osoittamalla tavalla.

 
eksi.
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Varmista, että HF-laite on kunnolla paikallaan 
ja ettei se häiritse tavallista autolla ajoa.

Puheentunnistus toimii parhaiten äänen 
tullessa kuvan osoittamalta vaaleanharmaalta alueelta. 
Jos laite ei toimi kunnolla, muuta laitteen asentoa. 

Joissakin automalleissa savukkeensytytin ottaa virtaa 
auton akusta, vaikkei virta-avain olisi paikallaan. Tällöin 
auton akun lataus voi purkautua, jos HF-laite jätetään 
päälle tai jos laitteen virta on katkaistu, mutta laite on pitkään kytkettynä 
savukkeensytyttimeen. Lisätietoja saat auton valmistajalta.

■ HF-laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kytke HF-laitteeseen virta painamalla virtanäppäintä. Laitteesta kuuluu 
merkkiääni, ja vihreä merkkivalo syttyy hetkeksi.

Katkaise HF-laitteesta virta painamalla virtanäppäintä, kun puheluita ei ole
käynnissä. Laitteesta kuuluu merkkiääni, ja punainen merkkivalo syttyy hetk
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■ HF-laitteen liittäminen pariksi puhelimen kanssa
HF-laite on suunniteltu käytettäväksi yhteensopivien, langatonta Bluetooth-

tetta 
itteen 

tos 

oja on 

ooth-

HF-
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tekniikkaa tukevien Nokia-puhelinten kanssa. Voit kuitenkin käyttää HF-lai
minkä tahansa yhteensopivan, Bluetooth HF-profiilia tukevan Bluetooth-la
kanssa. Lisätietoja langattomasta Bluetooth-tekniikasta on puhelimen 
käyttöohjeessa.

Ennen kuin voit aloittaa HF-laitteen käytön, sinun on muodostettava parilii
yhteensopivan laitteen ja puhelimen välille.

1. Tarkista, että yhteensopivaan puhelimeen on kytketty virta.

2. Varmista, että HF-laite on oikein asennettu, ja kytke laitteeseen virta 
painamalla virtanäppäintä. 

3. Aseta puhelin etsimään Bluetooth-tekniikkaa käyttäviä laitteita. Lisätiet
puhelimen käyttöohjeessa. 

4. Valitse Nokia HF-6W luettelosta.

5. Muodosta pariliitos HF-laitteen ja puhelimen välille kirjoittamalla Bluet
salasana 0000. Puhelimestasi tulee HF-laitteen oletuspuhelin, mikäli 
puhelimesi on ensimmäinen puhelin, joka on muodostanut pariliitoksen 
laitteen kanssa.

HF-laitteesta kuuluu lyhyt merkkiääni, ja sininen merkkivalo syttyy sen 
merkiksi, että Bluetooth-yhteys on käytössä.

6. Voit aloittaa HF-laitteen käytön.
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HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen
Kun haluat katkaista HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden (esimerkiksi 

yhteys 

 

 

 
-
n 

ntaa 

la 

 
. HF-
. 
ssa.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

liittääksesi puhelimen johonkin toiseen Bluetooth-tekniikkaa käyttävään 
laitteeseen), katkaise HF-laitteen virta tai HF-laitteen ja puhelimen välinen 
puhelimen Bluetooth-valikosta.

Sinun ei tarvitse poistaa HF-laitteen ja puhelimen välistä pariliitosta niiden
välisen yhteyden katkaisemiseksi. 

HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden muodostaminen
uudelleen
Kun haluat muodostaa HF-laitteen ja oletuspuhelimen tai viimeksi käytetyn
puhelimen välisen yhteyden uudelleen, varmista, että puhelimen Bluetooth
toiminto on käytössä, ja kytke HF-laitteeseen virta. Kun muodostat uudellee
yhteyden pariksi liitetyn HF-laitteen ja puhelimen välille, sinun ei tarvitse a
salasanaa.

Voit asettaa puhelimen etsimään HF-yhteyden automaattisesti, kun HF-
laitteeseen kytketään virta. Nokia-puhelimissa tämän voi tehdä muuttamal
pariksi liitetyn laitteen asetuksia Bluetooth-valikossa.

Mikäli HF-laite ei muodosta automaattisesti yhteyttä oletuspuhelimeen tai
viimeksi käytettyyn puhelimeen, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä alhaalla
laite alkaa ensin etsiä oletuspuhelinta ja sitten viimeksi käytettyä puhelinta
Muussa tapauksessa voit muodostaa yhteyden puhelimen Bluetooth-valiko
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3. Perustoiminnot

nes 
 Tämä 

esta. 

olevan 

a 
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■ Puhelutoiminnot
Soita puhelu käyttämällä puhelinta tavalliseen tapaan. 

Kun haluat soittaa viimeksi valittuun puhelinnumeroon, paina vastaus- ja 
lopetusnäppäintä kaksi kertaa.

Kun haluat aktivoida äänivalinnan, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä, kun
kuulet äänivalinnan merkkiäänen. Lisätietoja on puhelimen käyttöohjeessa.
toiminto on käytettävissä vain puhelimissa, jotka tukevat äänivalintaa.

Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen
Kun saat puhelun, vihreä merkkivalo vilkkuu ja kuulet soittoäänen HF-laitte
Jos saapuvan puhelun äänimerkki ei ole käytössä, HF-laitteesta ei kuulu 
soittoääntä.

Kun haluat vastata puheluun tai lopettaa käynnissä olevan puhelun, paina 
vastaus- ja lopetusnäppäintä. Voit vastata puheluun tai lopettaa käynnissä 
puhelun myös käyttämällä puhelimen näppäintä.

Automaattinen vastaus
Jos puhelimen Automaattinen vastaus -toiminto on käytössä, puhelin vasta
puheluun automaattisesti määritetyn ajan jälkeen ja ohjaa puhelun HF-
laitteeseen.
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Puhelun hylkääminen
Jos et halua vastata puheluun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa.

alo 

in

. 

sä 
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Käynnissä olevan puhelun mykistäminen tai mykistyksen 
poistaminen
Paina virtapainiketta lyhyesti. Kun puhelu on mykistetty, punainen merkkiv
palaa.

Puhelun siirtäminen HF-laitteesta puhelimeen ja päinvasto
Paina vastaus- ja lopetusnäppäintä yli sekunnin ajan.

Samanaikaiset puhelut
Voit soittaa useita samanaikaisia puheluita puhelimen näppäimistön avulla

Voit vastata odottavaan puheluun HF-laitteesta lopettamalla ensin käynnis
olevan puhelun ja vastaamalla sitten toiseen puheluun.

■ HF-laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää HF-laitteen äänenvoimakkuutta laitteen tai puhelimen 
äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.
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■ Yhteensopivan puhelimen akun lataaminen
Voit ladata yhteensopivien Nokia-puhelinten akkuja samalla, kun käytät HF-

 on 

limen 

ssa, 
n 

 

n 
teys 
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laitetta. Irrota laturin kaapeli HF-laitteesta ja liitä se puhelimeen. Kun akku
täynnä, irrota laturin kaapeli puhelimesta ja kelaa kaapeli HF-laitteeseen 
painamalla laitteessa olevaa kaapelin vapautuspainiketta.

■ HF-laitteen käyttäminen useiden puhelimien kanssa
Voit muodostaa pariliitoksen HF-laitteen ja kahdeksan yhteensopivan puhe
välille, mutta yhteyden voi muodostaa vain yhteen puhelimeen kerrallaan.

Puhelinta, joka on muodostanut ensimmäisen pariliitoksen HF-laitteen kan
kutsutaan oletuspuhelimeksi. Puhelinta, jota on viimeksi käytetty HF-laittee
kanssa, kutsutaan viimeksi käytetyksi puhelimeksi.

Virran ollessa kytkettynä HF-laitteeseen, laite yrittää luoda yhteyden 
oletuspuhelimeen muutaman sekunnin kuluessa.

Jos HF-laite ei saa yhteyttä oletuspuhelimeen, HF-laite yrittää muodostaa 
yhteyden viimeksi käytettyyn puhelimeen muutaman sekunnin kuluessa. 

Jos HF-laite ei saa yhteyttä kumpaankaan näistä puhelimista, se on muiden
puhelimien saatavilla.

Jos haluat käyttää langatonta HF-laitetta sellaisen pariksi liitetyn puhelime
kanssa, joka ei ole oletuspuhelin tai viimeksi käytetty puhelin, muodosta yh
puhelimen Bluetooth-valikon avulla.



15

■ HF-laitteen alkuperäisten asetusten palauttaminen
Voit poistaa HF-laitteen kaikki asetukset ja pariliitostiedot palauttamalla laitteen 

aisesti 
an. 

kaksi 

le ei 

.

rkista 

a, että 

metriä 

ää 
kissa, 

ti.
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alkuperäiset asetukset. Katkaise HF-laitteesta virta ja paina sitten samanaik
virtapainiketta sekä äänenvoimakkuuden lisäämisnäppäintä 10 sekunnin aj
Asetusten palauttamisen aikana vihreä ja punainen merkkivalo vilkkuvat 
vuorotellen. Kun laitteen alkuperäiset asetukset on palautettu, siitä kuuluu 
merkkiääntä.

■ Vianmääritys
Jos yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja yhteensopivan puhelimen välil
onnistu, toimi seuraavasti:

• Tarkista, että yhteensopivan puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä

• Tarkista, että HF-laite on asennettu oikein, että virta on kytketty ja että 
laitteen ja yhteensopivan puhelimen välille on muodostettu pariliitos. Ta
myös, että auton akussa on virtaa.

• Jos käytössäsi on useita Bluetooth-tekniikkaa käyttäviä laitteita, varmist
puhelimen edellinen Bluetooth-yhteys on katkaistu.

• Varmista, että HF-laitteen ja puhelimen välinen etäisyys on enintään 10 
ja että laitteiden välillä ei ole esteitä tai sähköisiä laitteita.

• Verkko-operaattorisi verkon kapasiteetti ja parametrit saattavat heikent
puheluiden äänenlaatua. Näin saattaa tapahtua esimerkiksi liikenneruuh
kun monet ihmiset puhuvat puhelimeen samalla alueella samanaikaises
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Huolto-ohjeita

hjeet 
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Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat o
auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi:

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syöv
elektronisia piirejä.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat 
voivat vaurioitua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektro
laitteiden ikää ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

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

• Älä yritä avata laitetta.

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

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistuk

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja mikrofonin tai kaiut
sekä estää laitetta toimimasta kunnolla.

Jos laite ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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Turvallisuutta koskevia lisätietoja
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■ Ajoneuvot
Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti 
suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin 
polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, 
vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin.  Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisät
laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja mitätöidä laitetta mahdollisesti
koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet 
kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuj
räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisävarusteiden ka
Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täyttyvät voimalla. Älä aseta mitään
esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn 
olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään. Jos ajoneuvoon 
asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seuraukse
olla vakavia vammoja.
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