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SUOMI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä HF-210-
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY 
oleellisten vaatimusten ja direktiivin mui-
den soveltuvien säännösten mukainen. Tuote 
on direktiivin 2004/104/EY (direktiivin 72/
245/ETY muuttamisesta annettu direktiivi) 
liitteessä I olevissa kohdissa 6.5, 6.6, 6.8 ja 
6.9 määritettyjen rajojen mukainen. Vaati-
mustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio 
WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.
Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia 
Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavara-
merkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n ääni-
merkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja 
yritysten nimet voivat olla omistajiensa 
tavaramerkkejä tai toiminimiä.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siir-
täminen, jakeleminen tai tallentaminen 
kokonaan tai osittain missä tahansa muo-
dossa on kielletty ilman Nokian myöntämää 
kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää 

tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oike-
uden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin 
tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuot-
teeseen ilman ennakkoilmoitusta.
Bluetooth is a registered trademark 
of Bluetooth SIG, Inc.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta 
johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät 
vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä 
eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, 
epäsuorista tai välillisistä vahingoista.
Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena 
kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotetta-
vuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kau-
pankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn 
tarkoitukseen ei anneta mitään nimen-
omaista tai konkludenttista takuuta, ellei 
soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin mää-
rätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muut-
taa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta 
milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueit-
tain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. 
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tek-
niikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan 
Yhdysvaltojen ja muiden maiden vienti-
lakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee nou-
dattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.
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Turvallisuutesi vuoksi
Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden 
noudattamatta jättäminen saattaa olla 
vaarallista tai lainvastaista. Saat 
lisätietoja lukemalla koko oppaan.

Liikenneturvallisuus
Noudata kaikkia paikallisia 
lakeja. Älä koskaan käytä 

käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallin-
taan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajo-
turvallisuus etusijalle.

Häiriöt
Kaikki langattomat laitteet 
ovat alttiita häiriöille, jotka 

voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

Johdanto
Nokia kaiutinpuhelin HF-210 -
laitteella voit soittaa puheluja ja 
vastata niihin kädet vapaana.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti, 
ennen kuin alat käyttää kaiutinpuhe-
linta. Lue myös kaiutinpuhelimeen 
liitettävän laitteen käyttöopas.
Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. 
Pidä ne poissa pienten lasten 
ulottuvilta.

Tämän laitteen pinta ei sisällä 
nikkeliä.

Langaton Bluetooth-tekniikka
Langattomalla Bluetooth-tekniikalla 
voit muodostaa yhteyden yhteensopi-
viin laitteisiin ilman kaapeleja. Kaiu-
tinpuhelimen ja muun laitteen ei 
tarvitse olla suorassa linjassa toisiinsa, 
mutta niiden on oltava enintään 
10 metrin etäisyydellä toisistaan. 
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Esteet, kuten seinät, tai muut elektro-
niset laitteet voivat häiritä yhteyttä.
Kaiutinpuhelin on Bluetooth 2.1 + 
EDR -määrityksen mukainen. Määri-
tys tukee seuraavia profiileja: 

Handsfree Profile 1.5. Tarkista muiden 
laitteiden valmistajilta laitteiden 
yhteensopivuus tämän laitteen 
kanssa.

Näin pääset alkuun
Kaiutinpuhelimessa on seuraavat etu-
sivun kuvassa näkyvät osat: äänen-
voimakkuuden vähennysnäppäin (1), 
mikrofoni (2), vastaus-/lopetusnäp-
päin ja merkkivalo (3), pidike (4), 
äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin 
(5), virtanäppäin (6), vapautusvipu (7), 
kaiutin (8) ja laturin liitin (9).
Ennen kuin voit käyttää kaiutinpuhe-
linta, sinun on ladattava akku ja muo-
dostettava pariliitos kaiutinpuhelimen 
ja yhteensopivan laitteen välille.
Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. 
Laite saattaa vetää puoleensa metallisia 
materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai 

muita magneettisia tallennusvälineitä 
laitteen lähellä, koska niille tallennetut 
tiedot voivat hävitä.

Akun lataaminen
Ennen kuin lataat akun, lue 
huolellisesti kohta “Akkutiedot”.
1. Liitä laturin kaapeli laturin 

liittimeen.
2. Liitä laturi virtalähteeseen. Latauk-

sen aikana punainen merkkivalo 
palaa.
Jos käytät laturia, joka liitetään 
savukkeensytyttimen pistorasiaan, 
sen on saatava virtaa 12-voltti-



SUOMI
sesta auton akusta. Varmista, että 
laturi on asetettu kunnolla savuk-
keensytyttimen pistorasiaan ja 
ettei se häiritse auton normaalia 
käyttöä.
Joissakin automalleissa savuk-
keensytyttimen pistorasiaan tulee 
virtaa auton akusta myös silloin, 
kun virta-avain on poistettu. Täl-
laisessa tapauksessa auton akku 
voi tyhjentyä, vaikkei kaiutinpuhe-
linta käytetäkään. Lisätietoja saat 
ajoneuvon valmistajalta.
Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi 
ja kytke se uudelleen. Akun 
lataaminen täyteen voi kestää 
enimmillään 2 tuntia.

3. Kun akku on latautunut täyteen, 
vihreä merkkivalo syttyy. Irrota 
laturi ensin kaiutinpuhelimesta ja 
sitten virtalähteestä.

Täyteen ladatun akun puheaika on 
jopa 20 tuntia ja valmiusaika jopa 
40 päivää.
Voit tarkistaa akun varaustason merk-
kivalon väristä, kun kytket kaiutinpu-
helimeen virran. Jos väri on vihreä, 
varaustaso on riittävä. Jos väri on kel-
tainen, akku on ehkä ladattava pian 
uudelleen. Jos väri on punainen, lataa 
akku.
Kun akku on lähes tyhjä, kaiutinpuhe-
limesta kuuluu merkkiääni 5 minuu-
tin välein ja punainen merkkivalo 
vilkkuu.

Kytke tai katkaise virta
Kytke laitteeseen virta painamalla vir-
tanäppäintä. Kaiutinpuhelimesta kuu-
luu merkkiääni ja merkkivalo vilkkuu 
hitaasti, kun kaiutinpuhelin yrittää 
muodostaa yhteyttä viimeksi käytet-
tyyn laitteeseen. Kun kaiutinpuheli-
men ja laitteesi välille on muodostu-
nut yhteys ja kaiutinpuhelin on käyt-
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tövalmis, sininen merkkivalo vilkkuu 
hitaasti. Jos kaiutinpuhelimen ja lait-
teen välille ei ole aiemmin muodos-
tettu pariliitosta, kaiutinpuhelin 
siirtyy automaattisesti pariliitoksen 
muodostustilaan.
Katkaise virta painamalla virtanäp-
päintä. Kaiutinpuhelimesta kuuluu 
merkkiääni, ja punainen merkkivalo 
syttyy hetkeksi. Jos kaiutinpuhelimen 
ja laitteen välille ei muodosteta 
yhteyttä noin 30 minuutin kuluessa, 
kaiutinpuhelimesta katkeaa virta 
automaattisesti.

Liitä pariksi ja muodosta yhteys
Ennen kuin voit käyttää kaiutinpuhe-
linta, sinun on liitettävä se yhteenso-
pivan laitteen pariksi ja muodostetta-
va yhteys. 
Kaiutinpuhelin voi muodostaa 
pariliitoksen enintään 8 laitteen 
kanssa, mutta se voi olla yhteydessä 
vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

1. Varmista, että langattomaan 
laitteeseen on kytketty virta.

2. Jollet ole aiemmin muodostanut 
pariliitosta kaiutinpuhelimen ja 
toisen laitteen välille, käynnistä 
kaiutinpuhelin. Kaiutinpuhelin 
siirtyy tilaan, jossa voit muodostaa 
pariliitoksen, ja sininen merkkivalo 
vilkkuu nopeasti.
Jos olet muodostanut aiemmin 
pariliitoksen kaiutinpuhelimen ja 
toisen laitteen välille, varmista, 
että nyt pariksi liitettävän laitteen 
Bluetooth-toiminto on poistettu 
käytöstä tai että laite ei ole 
10 metrin etäisyydellä kaiutin-
puhelimesta. Katkaise sitten kaiu-
tinpuhelimesta virta ja käynnistä 
se uudelleen.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön 
laitteessa noin kolmen minuutin 
kuluessa ja aseta laite etsimään 
Bluetooth-laitteita. Lisäohjeita on 
laitteen käyttöoppaassa.
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4. Valitse kaiutinpuhelin löytyneiden 
laitteiden luettelosta.

5. Anna tarvittaessa salasana 0000, 
jotta kaiutinpuhelimen ja laitteen 
välille muodostuu pariliitos ja 
yhteys. Joissakin laitteissa yhteys 
on muodostettava erikseen pariksi 
liittämisen jälkeen.

Kun kaiutinpuhelimen ja laitteesi 
välille on muodostettu yhteys ja 
kaiutinpuhelin on käyttövalmis, 
sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti.
Kun kytket virran kaiutinpuhelimeen, 
se yrittää muodostaa yhteyden 
viimeksi käytettyyn laitteeseen. 
Jos yhteyttä ei voi muodostaa, 
kaiutinpuhelin yrittää muodostaa 
yhteyden johonkin muuhun sen 
pariksi liitettyyn laitteeseen. Kun 
kaiutinpuhelimeen on kytketty virta 
mutta se ei ole yhteydessä laitteeseen, 
muodosta yhteys uudelleen 
seuraavasti. Tarkista, että toiseen 

laitteeseen on kytketty virta, ja 
katkaise sitten kaiutinpuhelimesta 
virta ja käynnistä se uudelleen, 
tai muodosta yhteys laitteen 
Bluetooth-valikossa.
Langattoman laitteesi asetukset 
voi ehkä määrittää niin, että kaiutin-
puhelin muodostaa siihen yhteyden 
automaattisesti. Nokia-laitteessa voit 
ottaa tämän ominaisuuden käyttöön 
muuttamalla laitepariasetuksia 
Bluetooth-valikossa.
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Asenna autoon
Voit kiinnittää kaiutinpuhelimen 
auton häikäisysuojaan kaiutinpuheli-
men mukana toimitetun pidikkeen 
avulla.

Yleisiä turvallisuusohjeita
Kun asennat kaiutinpuhelinta autoon, 
varmista, ettei se aiheuta häiriöitä 
ajoneuvon hallinnassa käytettäviin 
järjestelmiin (kuten turvatyynyihin) 
tai estä niiden toimintaa tai häiritse 
näkökenttääsi ajon aikana.
Tarkista, että turvatyynyt pääsevät 
täyttymään vapaasti. Käytä 
kaiutinpuhelinta vain, jos se on 
turvallista kaikissa ajotilanteissa.
Kun käytät kaiutinpuhelinta silloin, 
kun se on kiinnitetty häikäisysuojaan, 
varmista, että häikäisysuoja on 
ylhäällä auton kattoa vasten (10).

Kiinnitä pidike häikäisysuojaan
Liu’uta pidike kuljettajan tai 
matkustajan paikan häikäisysuojan 
päälle.
Työnnä pidikettä häikäisysuojaa kohti 
(14) ja varmista, että pidike on kun-
nolla paikallaan. Käännä häikäisysuoja 
ylös auton kattoa vasten(15).

Kiinnitä kaiutinpuhelin 
pidikkeeseen
Kiinnitä kaiutinpuhelin lujasti paikal-
leen kohdistamalla kaiutinpuhelimen 
oikealla sivulla oleva kolo pidikkeen 
kiinnittimeen (11) ja painamalla 
vasenta sivua pidikettä kohti (12). Tar-
kista, että kaiutinpuhelin on oikeassa 
asennossa.
Irrota kaiutinpuhelin painamalla 
vapautusvivusta ja vetämällä kaiutin-
puhelin pois pidikkeestä (13).
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Peruskäyttö

Säädä äänenvoimakkuus
Paina puhelun aikana jompaakumpaa 
äänenvoimakkuusnäppäintä.

Varoitus: Älä pidä laitetta 
lähellä korvaasi, sillä 
äänenvoimakkuus voi olla 
erittäin suuri.

Puhelut
Voit soittaa puhelun tavalliseen 
tapaan langattomalla laitteellasi, kun 
kaiutinpuhelin on yhdistetty siihen. 
Puhu kaiutinpuhelimen mikrofonia 
kohti. Puhe kuuluu parhaiten, kun 
varmistat, ettei mikrofonin edessä ole 
mitään esineitä ja että mikrofoni on 
etupuolellasi. Sininen merkkivalo 
näkyy puhelun aikana.
Jos haluat soittaa uudelleen 
viimeksi valitsemaasi numeroon (jos 
langaton laite tukee tätä toimintoa 

kaiutinpuhelinta käytettäessä), paina 
vastaus-/lopetusnäppäintä kaksi 
kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä.
Jos haluat ottaa äänivalinnan 
käyttöön (jos langaton laite tukee 
tätä toimintoa kaiutinpuhelinta 
käytettäessä), pidä vastaus-/
lopetusnäppäintä painettuna noin 
kahden sekunnin ajan, kun puhelua 
ei ole käynnissä. Toimi langattoman 
laitteen käyttöoppaassa annettujen 
ohjeiden mukaisesti.
Vastaa puheluun painamalla vastaus-/
lopetusnäppäintä. Voit hylätä 
puhelun painamalla vastaus-/
lopetusnäppäintä kaksi kertaa.
Lopeta puhelu painamalla vastaus-/
lopetusnäppäintä.
Jos haluat siirtää käynnissä 
olevan puhelun kaiutinpuhelimesta 
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laitteeseen, johon se on muodostanut 
yhteyden, pidä vastaus-/
lopetusnäppäintä painettuna 
noin kahden sekunnin ajan.

Ota merkkivalot käyttöön 
tai pois käytöstä
Oletusarvoisesti merkkivalot ovat 
käytössä kaikissa tilanteissa. Voit 
poistaa merkkivalot käytöstä tietyissä 
tilanteissa (kuten puhelun aikana tai 
kun kaiutinpuhelin on yhdistetty 
langattomaan laitteeseen) pitämällä 
vastaus-/lopetusnäppäintä 
ja äänenvoimakkuuden 
vähennysnäppäintä painettuina 
noin viiden sekunnin ajan, kun 
kaiutinpuhelin on yhdistetty 
laitteeseen. Kaiutinpuhelimesta 
kuuluu merkkiääni, ja keltainen 
merkkivalo välähtää kerran.
Ota merkkivalot käyttöön pitämällä 
vastaus-/lopetusnäppäintä ja 
äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä 

painettuina noin viiden sekunnin ajan. 
Kaiutinpuhelimesta kuuluu 
merkkiääni, ja vihreä merkkivalo 
välähtää kerran.

Nollaa asetukset tai 
palauta alkutilaan
Jos haluat poistaa pariliitokset 
kaiutinpuhelimesta, katkaise 
kaiutinpuhelimesta virta ja pidä 
virtanäppäintä ja vastaus-/
lopetusnäppäintä painettuina 
yli kahdeksan sekunnin ajan. 
Kun asetukset on tyhjennetty, 
punainen ja vihreä merkkivalo 
vilkkuvat vuorotellen.
Jos kaiutinpuhelin lakkaa toimimasta, 
vaikka sen akku on ladattu, palauta 
kaiutinpuhelin kytkemällä se laturiin 
ja pitämällä samalla virtanäppäintä 
painettuna.
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Vianmääritys
Jos et voi muodostaa yhteyttä 
kaiutinpuhelimen ja yhteensopivan 
laitteen välille, tarkista, että 

kaiutinpuhelin on ladattu, siihen 
on kytketty virta ja se on liitetty 
laitteen pariksi.

Akkutiedot
Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen 
ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä 
yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite 
voi vahingoittua. Tämä laite on 
tarkoitettu käytettäväksi seuraavien 
laturien kanssa: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, 
AC-15, DC-4, DC-9 ja DC-13. Laturin 
tarkka mallinumero voi vaihdella 
pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien 
tunnisteet ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, 
C, K tai B. Akku voidaan ladata ja purkaa 
satoja kertoja, mutta lopulta se 
kuluu loppuun.

Ilmoitetut puhe- ja valmiusajat ovat vain 
arvioita. Todellisiin aikoihin vaikuttavat 
esimerkiksi laiteasetukset, käytetyt 
toiminnot, akun kunto ja lämpötila.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, 
lataus on ehkä aloitettava kytkemällä 
laturi laitteeseen, irrottamalla se ja 
kytkemällä se sitten laitteeseen 
uudelleen.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita 
minuutteja, ennen kuin latauksen 
merkkivalo syttyy.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasi-
asta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladat-
tua akkua kytketyksi laturiin, koska 
ylilataaminen voi lyhentää akun käyttö-
ikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käy-
tetä, lataus purkautuu itsestään ajan 
myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n 
välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat 
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vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. 
Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, 
ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat 
räjähtää. Hävitä akut paikallisten 
määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, 
kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää 
talousjätteen sekaan.

Käytä akkua vain sen aiottuun 
käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö 

tai hyväksymättömien laturien käyttö voi 
aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai 
muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä 
laitteesta hyväksynnän vastaisen tai 
mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos 
epäilet laturin vioittuneen, vie se 
huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen 
kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan 
käytä vioittunutta laturia. Käytä laturia 
vain sisällä.

Laitteen ylläpito ja huolto
Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita 
varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat 
sinua ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus 
ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus 
voivat sisältää mineraaleja, jotka 
syövyttävät elektronisia piirejä. 
Jos laite kastuu, anna laitteen 
kuivua kokonaan.

• Älä käytä tai säilytä laitetta 
pölyisessä tai likaisessa paikassa. 

Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset 
komponentit voivat vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat 
lämpötilat voivat lyhentää laitteen 
ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa 
tai sulattaa muoviosia.

• Älä säilytä laitetta kylmässä. 
Kun laitteen lämpötila palautuu 
normaaliksi, sen sisälle voi 
muodostua kosteutta, joka saattaa 
vahingoittaa elektronisia piirejä.
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• Älä yritä avata laitetta.

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

• Puhdista laitteen pinta vain 
pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla 
kankaalla.

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

Kierrätys
Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, 
akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin 
keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset 
valvomatonta jätteiden hävittämistä ja 
edistät materiaalien kierrätystä. Katso 
tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-
tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta 
www.nokia.com/werecycle tai 
langattomalla laitteella osoitteesta 
www.nokia.mobi/werecycle.

Tuotteeseen, akkuun, 
painettuun ohjeeseen tai 
pakkaukseen merkitty jäteastia, 
jonka päälle on merkitty rasti, 
tarkoittaa, että kaikki 

elektroniset tuotteet, paristot ja akut on 
toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, 
kun ne on käytetty loppuun. Tämä 
vaatimus koskee Euroopan unionin 
aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää 
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen 
joukkoon. Lisätietoja laitteen 
ympäristöominaisuuksista on osoitteessa 
www.nokia.com/ecodeclaration.
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Turvallisuutta koskevia lisätietoja

■ Ajoneuvot
Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajo-
neuvojen väärin asennettuihin tai 
vajaasti suojattuihin elektronisiin järjes-
telmiin, kuten elektronisiin polttoaineen-
suihkutusjärjestelmiin, lukkiutumatto-
miin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin 
ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajo-
neuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Virheellinen asennus tai huolto voi 
olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. 
Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi 
kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla 
paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä 
tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai 
räjähdysalttiita materiaaleja samassa 
tilassa laitteen, sen osien tai lisälaittei-
den kanssa. Muista, että turvatyynyt 
täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai 
lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laa-
jenee täyttyessään.
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