
Nokia langaton näppäimistö SU-8W
Käyttöohje



/EY määräyksiä. 

ntämää 

en ja yritysten 

rjassa mainittuun 

ANNETA MITÄÄN 
ARKOITUKSEEN, 
IAKIRJAA TAI 

eja ja -määräyksiä. 
VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-8W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2004-2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

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

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteid
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 mihin tahansa tässä asiaki
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 
SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ NIMENOMAISESTI TAATA SEN MARKKINOITAVUUTTA TAI SOPIVUUTTA TIETTYYN T
ELLEI PAKOTTAVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ AS
POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

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

Joissakin maissa Bluetooth-laitteiden käyttöä voidaan rajoittaa. Tarkasta asia paikallisilta viranomaisilta.

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilak
Poikkeaminen laista on kielletty.

9233612 / 2. painos



3

............  4
................. 4

............  5
................. 5
................. 7
................. 7
................. 7
................. 8
................. 8
..............  10

..........  11
..............  11
..............  12
..............  13
..............  13

..........  14
..............  14

..........  15
© 2004-2006 Nokia. All rights reserved.

Sisältö

1. Johdanto................................................................................................................................
Langaton Bluetooth-tekniikka...........................................................................................................................................

2. Näin pääset alkuun...............................................................................................................
Esittely......................................................................................................................................................................................
Paristojen asentaminen ja käyttäminen .........................................................................................................................
Näppäimistön avaaminen ...................................................................................................................................................
Virran kytkeminen tai katkaiseminen ..............................................................................................................................
Sovelluksen asentaminen....................................................................................................................................................
Näppäimistön liittäminen pariksi yhteensopivan puhelimen kanssa .....................................................................
Vianmääritys ...........................................................................................................................................................................

3. Näppäimistön käyttäminen..................................................................................................
Puhelimen sijoittaminen telineeseen...............................................................................................................................
Tekstin kirjoittaminen ..........................................................................................................................................................
Näppäimistön käyttö usean pariksi liitetyn yhteensopivan puhelimen kanssa...................................................
Langattoman näppäimistön alkuperäisten asetusten palauttaminen....................................................................

4. Tietoa paristoista ..................................................................................................................
Paristojen käyttäminen........................................................................................................................................................

Huolto-ohjeita ..........................................................................................................................



4

sti. Tämä 
 matkapuhelimen 
- ja 

puhelimen kanssa 
si, voit ladata sen 

s puhelimen 
. Pidä ne poissa 

aa tukevien ja 
 tukee 
en avulla puhelin 

 toisiinsa. Riittää, 
kuitenkin häiritä 

t. Langattoman 
ta, vaan se on 
 

© 2004-2006 Nokia. All rights reserved.

1. Johdanto

Kokoontaitettavan Nokia Langattoman näppäimistön avulla voit kirjoittaa tekstiä vaivattoma
Bluetooth-yhteyttä hyödyntävä täysimittainen qwerty-näppäimistö tehostaa yhteensopivan
viestintäsovellusten käyttöä. Voit yhdistää tuottavuuden ja tyylikkyyden kirjoittaessasi teksti
sähköpostiviestejä tai muokatessasi kalenterimerkintöjä.

Näppäimistön mukana toimitetaan kaksi AAA-paristoa. Näppäimistön käyttö yhteensopivan 
edellyttää Langaton näppäimistö -sovellusta. Jos sovellusta ei vielä ole asennettu puhelimee
osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää langatonta näppäimistöä. Lue myö
käyttöohje, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Laite voi sisältää pieniä osia
pienten lasten ulottuvilta.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka
Langaton näppäimistö on suunniteltu käytettäväksi erityisesti langatonta Bluetooth-tekniikk
Series 60 -käyttöliittymää käyttävien yhteensopivien Nokia-puhelimien kanssa. Näppäimistö
HID-profiilia (Human Interface Device) 1.0. (Profiililla tarkoitetaan Bluetooth-komentoja, joid
ohjaa langatonta näppäimistöä.)

Bluetooth-yhteys ei edellytä, että yhteensopiva puhelin ja näppäimistö ovat näköyhteydessä
että laitteet ovat enintään 10 metrin etäisyydellä toistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat 
esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.

Langaton näppäimistö on yhteensopiva Bluetooth-standardin 1.1 kanssa ja täyttää sen ehdo
näppäimistön ja muiden Bluetooth-tekniikkaa käyttävien laitteiden yhteentoimivuutta ei taa
laitekohtaista. Lisätietoja näppäimistön ja muiden Bluetooth-tekniikkaa käyttävien laitteiden
yhteensopivuudesta saat tuotteen myyjältä.
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2. Näin pääset alkuun

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia pai
viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

■ Esittely
Langattomassa näppäimistössä on seuraavat osat (katso kuva 1):

Vapautuspainike (1) avaa näppäimistön.

Sisään vedettävä teline (2).

Paristolokeron kansi (3).

Merkkivalot (4). Vihreä merkkivalo  palaa silloin, kun voit kirjoittaa näppäimiin vihreällä 
merkkejä. Sininen merkkivalo  ilmaisee Bluetooth-yhteyden tilan. Merkkivalo  vilkkuu p
paristot ovat lähes tyhjät, ja vihreänä, jos näppäimistöön on kytketty virta.
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Virtanäppäin (5) kytkee näppäimistöön virran tai katkaisee siitä virran.

Fn-näppäin (6). Katso kohtaa Tekstin kirjoittaminen sivulla 12.

Vaihtonäppäimet (7). Katso kohtaa Tekstin kirjoittaminen sivulla 12.

Caps lock -näppäin (8) vaihtaa kirjainkoon isoista kirjaimista pieniksi tai päinvastoin.

Sarkain- ja Esc-näppäin (9). Lisätietoja on tekstinmuokkaussovelluksen ohjeissa.

Askelpalautin-näppäin (10) poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin.

Enter-näppäin (11) lisää uuden rivin (tekstiä kirjoitettaessa) tai valitsee toiminnon joistakin

Del-näppäin (12) poistaa kohdistimen oikealla puolella olevan merkin.

Ctrl- ja Alt-näppäimet (13). Lisätietoja on tekstinmuokkaussovelluksen ohjeissa. Voit avata
puhelimen profiilivalikon painamalla Del-näppäintä samalla, kun pidät Ctrl- ja Alt-näppäimi

Alt Gr -näppäin (14) tuo näkyviin erikoismerkkien luettelon.

Välinäppäin (15) lisää välilyönnin.

Valintanäppäimet (16) toimivat samoin kuin yhteensopivan puhelimen valintanäppäimet.

Nuolinäppäimet (17) toimivat samoin kuin yhteensopivan puhelimen selausnäppäimet.

Valikkonäppäin  (18) tuo näkyviin yhteensopivan puhelimen päävalikon.

Viestinäppäin  (19) tuo näkyviin yhteensopivan puhelimen viestintäsovelluksen.

Seuraavat toimet on tehtävä ennen langattoman näppäimistön käytön aloittamista:

• Asenna paristot. Katso sivua 7.

• Lataa ja asenna Langaton näppäimistö -sovellus osoitteesta www.nokia.com/support tai p
Nokian Web-sivustosta, jos sitä ei vielä ole asennettu puhelimeesi. Katso sivua 8. Sovellus
toimittaa myös puhelimen mukana, mutta sitä ei ole asennettu.

• Liitä näppäimistö pariksi yhteensopivan puhelimen kanssa. Katso sivua 8.

• Aseta puhelin tarvittaessa telineeseen. Katso sivua 11.
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■ Paristojen asentaminen ja käyttäminen
Langaton näppäimistö on tarkoitettu käytettäväksi tavallisten AAA-paristojen kanssa.

Avaa näppäimistön paristolokero liu'uttamalla lokeron kantta poispäin näppäimistöstä. Sijoit
paristoa. Paristojen oikea asento on merkitty lokeroon. Sulje lokero liu'uttamalla kantta näpp

Paristojen toiminta-ajat
Myyntipakkaukseen sisältyvien paristojen toiminta-aika on enintään 50 tuntia. Muiden paris
aika vaihtelee paristotyypin mukaan. Näppäimistön virta katkeaa automaattisesti, kun näppä
kokoon (tai kun se on auki taitettuna ja ollut kymmenen minuuttia käyttämättömänä).

Paristojen merkkivalo
Kun paristot ovat lähes tyhjät, punainen merkkivalo  vilkkuu kolmen sekunnin välein. Kun 
kokonaan tyhjentyneet, punainen merkkivalo  vilkkuu sekunnin välein. Tällöin paristot on 

■ Näppäimistön avaaminen
Voit avata näppäimistön painamalla vapautuspainiketta kohti Nokia-merkintää 
(katso kuva 2) ja taittamalla näppäimistön auki.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen
Voit kytkeä langattomaan näppäimistöön virran pitämällä virtanäppäintä painettuna noin ka
Vihreä merkkivalo  palaa sekunnin ajan. Vihreä ja sininen merkkivalo  vilkkuvat nopeast
minuutin ajan), kunnes näppäimistön ja yhteensopivan puhelimen välinen pariliitos on muod
laitteiden välinen pariliitos on valmis, vihreä merkkivalo  alkaa vilkkua hitaammin. Jos näp
käytetä kymmeneen minuuttiin, sen virta katkeaa automaattisesti.
Voit katkaista näppäimistöstä virran taittamalla näppäimistön kokoon tai pitämällä virtanäpp
noin kahden sekunnin ajan. Punainen merkkivalo  vilkkuu sekunnin ajan, ennen kuin näpp
katkeaa.
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■ Sovelluksen asentaminen
Näppäimistön käyttö yhteensopivan puhelimen kanssa edellyttää Langaton näppäimistö -sov
sovellusta ei vielä ole asennettu puhelimeesi, voit ladata sen osoitteesta www.nokia.com/sup
paikallisesta Nokian Web-sivustosta ja asentaa sen sitten puhelimeesi. Sovellus on voitu toim
puhelimen mukana, mutta sitä ei ole asennettu.

Asenna sovellus avaamalla Asenna näpp. -sovellus puhelimen päävalikosta.

Kun asennussovellus tuo näkyviin Langaton näppäimistö -sovelluksen asennussijaintia koske
valitse puhelimen muisti tai muistikortti.

Jos käytät puhelimessa useita muistikortteja, valitse puhelimen muisti. Lisätietoja on yhteens
käyttöohjeessa.

■ Näppäimistön liittäminen pariksi yhteensopivan puhelimen kans
1. Kytke puhelimeen virta, jos virta on katkaistuna.

2. Avaa puhelimen Bluetooth-valikko ja varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä.

3. Kytke virta langattomaan näppäimistöön.

4. Aloita Langaton näppäimistö -sovellus ja aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita valit
Valinnat ja sitten Etsi näppäimistöt.

5. Valitse näppäimistö luettelosta.

6. Muodosta näppäimistön ja puhelimen välinen pariliitos kirjoittamalla haluamasi (1–9-nu
Bluetooth-salasana ensin puhelimeen ja sitten näppäimistöön 30 sekunnin kuluessa ja pa
näppäimistön Enter-näppäintä. Salasanan muistiinkirjoittaminen ei ole tarpeen, koska vo
salasanaa, jos joudut muodostamaan näppäimistön ja puhelimen välisen pariliitoksen uud

Huomaa, että Bluetooth-salasanan numeroiden näppäilyä ei tarvitse aloittaa painamalla 
Fn-näppäintä.

7. Jos puhelin tuo näkyviin näppäimistön tyyppiä koskevan kehotteen, valitse haluamasi tyyp
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8. Odota, kunnes näppäimistön nimi (SU-8W) näkyy näytössä, näppäimistön tilaksi vaihtuu 
Yhteys muodostettu ja näppäimistön vihreä merkkivalo  vilkkuu hitaasti.

Tällöin näppäimistön ja puhelimen välinen yhteys on muodostunut ja näppäimistö on käy
Lisätietoja on kohdassa Näppäimistön käyttäminen sivulla 11.

Huomaa, että Langaton näppäimistö -sovelluksen on oltava käynnissä, jos haluat käyttää näp
yhdessä yhteensopivan puhelimen kanssa. Jos haluat aloittaa toisen sovelluksen sulkematta L
näppäimistö -sovellusta, paina puhelimen valikkonäppäintä ja valitse haluamasi sovellus.

Lisätietoja Langaton näppäimistö -sovelluksen käyttämisestä on sovelluksen ohjeissa. Voit es
Langaton näppäimistö -sovelluksen käynnistymään automaattisesti, kun puhelimeen kytketä

Näppäimistön ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen
Voit katkaista näppäimistön ja yhteensopivan puhelimen välisen yhteyden, jos esimerkiksi ha
puhelimen pariksi toisen Bluetooth-laitteen kanssa.

Voit katkaista näppäimistön ja puhelimen välisen yhteyden seuraavilla tavoilla:

• Katkaise näppäimistöstä virta, älä käytä sitä kymmeneen minuuttiin tai taita se kokoon.

• Katkaise näppäimistön ja puhelimen välinen yhteys Langaton näppäimistö -sovelluksen a
ensin Valinnat ja sitten Katkaise Bluetooth.

• Sulje Langaton näppäimistö -sovellus valitsemalla ensin Valinnat ja sitten Poistu.

• Siirrä langaton näppäimistö yli 10 metrin päähän yhteensopivasta puhelimesta.

Näppäimistön ja puhelimen välinen yhteys katkeaa myös silloin, kun näppäimistön paristot o

Huomaa, että sinun ei tarvitse poistaa langattoman näppäimistön pariliitosta, jotta voit katka
ja puhelimen välisen yhteyden. Kun muodostat uudelleen yhteyden pariksi liitetyn langattoma
puhelimen välille, sinun ei tarvitse antaa salasanaa.
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Yhteyden muodostaminen pariksi liitettyyn näppäimistöön
Kun Bluetooth-toiminto on käytössä ja Langaton näppäimistö -sovellus on käynnissä, voit mu
näppäimistön ja yhteensopivan puhelimen välisen yhteyden kytkemällä näppäimistöön virran
kirjoittaa. Voit muodostaa yhteyden myös Langaton näppäimistö -sovelluksen avulla.

Kun kytket virran langattomaan näppäimistöön, yhteys muodostuu automaattisesti vain, jos 
pariksi liitetyn puhelimen hyväksymään Bluetooth-yhteyspyynnöt ilman lupaasi. Voit määritt
asetuksen Langaton näppäimistö -sovelluksessa.

■ Vianmääritys
Jos yhteyden muodostaminen langattoman näppäimistön ja yhteensopivan puhelimen välille
toimi seuraavasti:

• Tarkista, että näppäimistöön on kytketty virta ja että sen ja puhelimen välillä on pariliitos

• Tarkista, että puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä.

• Tarkista, että Langaton näppäimistö -sovellus on käynnissä puhelimessa.

• Tarkista, että mikään toinen laite ei ole muodostanut Bluetooth-yhteyttä puhelimeen.
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3. Näppäimistön käyttäminen

■ Puhelimen sijoittaminen telineeseen
Näppäimistössä on sisään vedettävä teline, johon yhteensopivan puhelimen voi asettaa näpp
ajaksi.

Voit vetää telineen esiin kuvassa 3 esitetyllä tavalla. 

Telinettä voi käyttää näppäimistöön kiinnitettynä tai erillään näppäimistöstä. Sijoita puhelin
säädä katselukulma sopivaksi kallistamalla puhelinta.

Kun lopetat näppäimistön käytön, nosta puhelin telineestä ja työnnä teline takaisin näppäim
samassa asennossa, jossa se oli ulos vedettäessä.
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■ Tekstin kirjoittaminen
Käytä näppäimistöä tasaisella alustalla. Kun haluat kirjoittaa tekstiä näppäimistön avulla, pa

-näppäintä tai yhteensopivan puhelimen valikkonäppäintä, jolloin Langaton näppäimistö
toimimaan taustalla, ja aloita sitten haluamasi sovellus (esimerkiksi sähköpostisovellus). Voit
puhelimen viestintäsovelluksen painamalla näppäimistön -näppäintä.

Huomaa, että Langaton näppäimistö -sovelluksen on oltava käynnissä, jos haluat käyttää näp
yhdessä yhteensopivan puhelimen kanssa.

Näppäimiin mustalla merkittyjen merkkien kirjoittaminen
Voit kirjoittaa pienen kirjaimen tai näppäimen alaosaan merkityn erikoismerkin painamalla ky
merkkinäppäintä.

Voit kirjoittaa ison kirjaimen tai näppäimen yläosaan merkityn erikoismerkin pitämällä vaihto
painettuna ja painamalla kyseistä kirjain- tai merkkinäppäintä. Voit kirjoittaa useita isoja kirj
ensin Caps lock -näppäintä ja sitten haluamiasi kirjainnäppäimiä.

Jos näppäimeen on merkitty kaksi vierekkäistä merkkiä, voit kirjoittaa oikeanpuoleisen merkin
AltGr-näppäintä painettuna ja painamalla kyseistä kirjain- tai merkkinäppäintä.

Näppäimiin vihreällä merkittyjen merkkien kirjoittaminen
Voit kirjoittaa numeron tai muun näppäimen vasemmassa puoliskossa olevan merkin painam
Fn-näppäintä ( -merkkivalo syttyy) ja sitten kyseistä numero- tai merkkinäppäintä.

Voit kirjoittaa näppäimen oikeassa puoliskossa olevan merkin painamalla Fn-näppäintä, pitä
vaihtonäppäintä painettuna ja painamalla kyseistä numero- tai merkkinäppäintä.

Jos haluat kirjoittaa kirjaimia tai muita merkkejä, jotka on merkitty mustalla vihreitä merkint
näppäimiin, tarkista, että -merkkivalo ei pala, ja paina haluamiasi näppäimiä.
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Aksenttimerkkien kirjoittaminen
Voit kirjoittaa aksenttimerkin painamalla ensin aksenttinäppäintä (aksentti ei tule näkyviin) j
haluamaasi kirjainnäppäintä.

Erikoismerkkien luettelon tuominen näkyviin
Voit tuoda erikoismerkkien luettelon näkyviin painamalla AltGr-näppäintä. Luettelo pysyy nä
jälkeen, kun vapautat näppäimen. Valitse merkki luettelosta.

■ Näppäimistön käyttö usean pariksi liitetyn yhteensopivan puhel
Langaton näppäimistö voi olla liitetty pariksi enintään viiden yhteensopivan puhelimen kanss
olla yhteydessä vain yhteen puhelimeen kerrallaan.

Puhelinta, joka on viimeksi liitetty pariksi langattoman näppäimistön kanssa, kutsutaan "viim
puhelimeksi".

Jos langattomaan näppäimistöön kytketään virta alle kymmenen metrin päässä useasta sen k
liitetystä puhelimesta, näppäimistö yrittää sekunnin ajan muodostaa yhteyttä ensin viimeksi
puhelimeen ja sen jälkeen johonkin muuhun neljästä pariksi liitetystä puhelimesta. Jos yhtey
tässä ajassa, voit muodostaa yhteyden pariksi liitettyyn puhelimeen painamalla mitä tahansa
näppäintä (virtanäppäintä lukuun ottamatta) seuraavien viiden minuutin kuluessa.

Jos haluat käyttää langatonta näppäimistöä yhdessä sellaisen yhteensopivan puhelimen kanssa
viimeisimmän pariksi liitetyn puhelimen joukossa, muodosta yhteys Langaton näppäimistö -so

■ Langattoman näppäimistön alkuperäisten asetusten palauttamin
Voit ottaa langattomassa näppäimistössä käyttöön sen alkuperäiset asetukset. Tällöin esimer
pariliitostiedot poistuvat. 

Voit palauttaa langattoman näppäimistön alkuperäiset asetukset pitämällä - ja -näpp
kymmenen sekunnin ajan. Näppäimistön alkuperäisten asetusten palauduttua -merkkival

-merkkivalo vilkkuvat vuorotellen kolmen sekunnin ajan.
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4. Tietoa paristoista

Laite saa virtansa kahdesta vaihdettavasta 
AAA-paristosta.

■ Paristojen käyttäminen
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain LR03-paristojen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö 
hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Katkaise laittee
paristojen vaihdon ajaksi. Vaihda aina molemmat paristot samalla kertaa. Käytä aina samantyyppisiä, -m
paristoja. Varmista aina paristojen vaihdon yhteydessä, että paristot tulevat oikein päin.

Jos täyteen ladattua paristoa ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Käytä paristoja vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittuneita p
Vahingoittuneet paristot voivat vuotaa tai räjähtää ja aiheuttaa vahinkoa. Pidä paristot aina poissa pien
ulottuvilta. Älä koskaan nielaise paristoa. Jos nielaiset pariston, hakeudu heti lääkärin hoitoon.

Älä yritä ladata paristoja uudelleen, ellei paristojen valmistaja ole tarkoittanut paristoja ladattaviksi.

Vältä aiheuttamasta pariston oikosulkua. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, pa
kynän, suorasta kosketuksesta pariston positiivisen (+) ja negatiivisen 
(-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia paristossa.) Näin voi tapahtua esimerkik
varaparisto on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa paristoa tai
aiheuttavaa esinettä.

Pariston jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pak
pariston tehoa ja käyttöikää. Paristojen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötilois

Älä heitä paristoja tuleen! Hävitä paristot paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä n
heittää talousjätteen sekaan.
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Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinu
takuusuojasi.

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia
kastuu, poista paristot ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat paristot takaisin paikoille

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komp
vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikä
paristoja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi mu
joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

• Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

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

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

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta ja lisälaitteita. Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään 
huoltoliikkeeseen.
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