
Langattomasti ladattava Nokia Luna (BH-220) -käyttöohje

1.0. painos



Johdanto

Tietoja kuulokkeesta
Nokia Luna Bluetooth Headset ‑kuulokkeella voit hallita puheluja myös käyttäessäsi
kahta puhelinta samanaikaisesti. Kuuloke on käyttövalmis heti, kun se on irrotettu
telineestä.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Varoitus:
Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Jotkin tuotteen osat ovat magneettisia. Tuote saattaa vetää puoleensa metallisia
materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä
tuotteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen
kytkettävän laitteen käyttöopas.

Tietoja Bluetooth-yhteydestä
Bluetooth-tekniikkaa käyttämällä voit muodostaa langattoman yhteyden muihin
yhteensopiviin puhelimiin.

Laitteiden ei tarvitse olla näköyhteydessä, mutta niiden tulee olla enintään 10 metrin
etäisyydellä toisistaan. Seinät ja muut esteet sekä muut sähkölaitteet voivat
vaikuttaa yhteyteen.
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Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2.1 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia
profiileja: kuulokeprofiili 1.1 ja HF-profiili 1.5. . Tarkista muiden laitteiden valmistajilta
laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Tietoja Qi:stä
Qi on maailmanlaajuinen standardi, joka mahdollistaa laitteesi langattoman
lataamisen. Qi-yhteensopivan laitteen kanssa sinun ei tarvitse liittää mitään
kaapeleita. Aseta vain laitteesi latausalustalle.

Qi toimii magneettisen induktion avulla ja se on tällä hetkellä suunniteltu
käytettäväksi matkapuhelimissa ja muissa laitteissa, joiden virrankulutus on 5 wattia
tai vähemmän. Qi-laturit ja laitteet käyttävät samaa taajuutta, joten kaikki Qi-laitteet,
joiden aktiivinen alue on kosketuksessa laturiin, ovat yhteensopivia valmistajasta ja
tuotemerkistä riippumatta. Lisätietoja on molempien laitteiden käyttöoppaissa.

Käytön aloitus

Näppäimet ja osat

1 Mikrofoni
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2 Korvakappale
3 Latauksen merkkivalo
4 Teline
5 Laturiliitäntä
6 Langattoman latauksen alue
7 Bluetooth-merkkivalo
8 Monitoiminäppäin
9 NFC-alue
10 Kantolaukku

Lataa akku
Kuulokkeen akku on ladattava ennen käyttöä.

Varoitus:
Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin
kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän
vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.
Hyväksymättömän laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysriskin tai muita
vaaratilanteita.

Lataa langattomasti
1 Aseta kuuloke telineeseen.
2 Aseta teline langattoman latauksen levylle.

Lataa johdollisella laturilla
1 Aseta kuuloke telineeseen.
2 Kytke laturin kaapeli telineen laturiliitäntään.

Kun punainen latauksen merkkivalo sammuu, akku on ladattu täyteen.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 2 tuntia ja valmiusaika jopa 35 tuntia. Jos
pidät kuulokkeen telineessä, valmiusaika on jopa 2 kuukautta.

Kun akun varaus on vähissä, kuuloke antaa äänikehotteen. Lisäksi punainen
merkkivalo vilkkuu ja kuuloke antaa äänimerkin 5 minuutin välein. Jos olet poistanut
äänikehotteet käytöstä, kuuloke antaa äänimerkin 5 minuutin välein.

Tarkista akun varaus
Kun kuulokkeeseen on kytketty virta ja se on yhdistetty puhelimeen, paina
monitoiminäppäintä. Vihreä merkkivalo syttyy, kun akun varaustaso on riittävä. Jos
merkkivalo on keltainen, akku on ladattava lähiaikoina. Jos merkkivalo on punainen,
akku on ladattava.
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Kytke tai katkaise kuulokkeen virta

Kytke virta
Poista kuuloke telineestä painamalla kuuloketta alaspäin. Kuulokkeeseen kytkeytyy
virta, ja vihreä merkkivalo syttyy hetkeksi.
Kuuloke muodostaa yhteyden puhelimeen, johon yhteys viimeksi on muodostettu.
Jos et ole vielä liittänyt kuuloketta pariksi minkään puhelimen kanssa tai olet
tyhjentänyt laitepariluettelon, laiteparin muodostustila tulee käyttöön.

Katkaise virta
Aseta kuuloke telineeseen ja lukitse kuuloke paikalleen painamalla sitä alaspäin.
Kuulokkeesta katkeaa virta, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi. Kaikki meneillään
olevat puhelut ja yhteydet katkeavat.

Jos kuuloke ei saa yhteyttä puhelimeen 30 minuutin kuluessa, kuulokkeesta katkeaa
virta.

Vihje: Eikö teline ole mukanasi? Katkaise kuulokkeesta virta pitämällä
monitoiminäppäintä painettuna viiden sekunnin ajan. Kytke kuulokkeeseen virta
painamalla monitoiminäppäintä.

Käytä kuuloketta
Kuulokkeen mukana tulee erikokoisia kuuloketyynyjä. Valitse parhaiten istuva
kuuloketyyny. Vaihda kuuloketyyny vetämällä kuulokkeessa oleva kuuloketyyny
varovasti irti ja painamalla uusi tyyny paikalleen.

Työnnä kuuloke varovasti korvaan.

Kun kuuloke ei ole korvassa, pidä se telineessä. Voit laittaa telineen suojalaukkuun ja
kiinnittää laukun kätevällä pidikkeellä johonkin.

Liitä laite pariksi

Liitä kuuloke puhelimen pariksi ja muodosta yhteys
Ennen kuulokkeen käyttämistä se on liitettävä yhteensopivan puhelimen pariksi ja
laitteet on yhdistettävä toisiinsa.

Voit määrittää kuulokkeen jopa 8 puhelimen pariksi, mutta kuuloke voi olla
yhteydessä enintään 2 puhelimeen kerrallaan.

Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen.

Kun kuuloke on yhdistetty puhelimeen, Bluetooth-merkkivalo vilkkuu hitaasti.
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Liitä kuuloke pariksi ja muodosta yhteys NFC-toiminnon avulla
Voit helposti liittää kuulokkeen yhteensopivan puhelimen pariksi ja muodostaa
yhteyden NFC (Near Field Communication) -toiminnon avulla.

Jos yhteensopiva puhelin tukee NFC-toimintoa, ota sen NFC-toiminto käyttöön, irrota
kuuloke telineestä ja kosketa telineen NFC-aluetta puhelimen NFC-alueella. Kuuloke
muodostaa automaattisesti yhteyden puhelimeen.

Voit myös katkaista kuulokkeen yhteyden NFC-toiminnon avulla. Lisätietoja NFC-
toiminnosta on puhelimen käyttöoppaassa.

Jos puhelin ei tue NFC-toimintoa, liitä kuuloke pariksi itse.

Liitä kuuloke pariksi itse
1 Varmista, että kuulokkeesta on katkaistu virta ja yhteensopivaan puhelimeen on

kytketty virta.
2 Jos et ole vielä liittänyt kuuloketta pariksi minkään laitteen kanssa tai olet

tyhjentänyt laitepariluettelon, kytke kuulokkeeseen virta.
Jos olet aiemmin liittänyt kuulokkeen pariksi toisen laitteen kanssa, irrota
kuuloke telineestä, katkaise kuulokkeen virta ja pidä monitoiminäppäintä
painettuna 5 sekunnin ajan.
Kuuloke siirtyy pariliitoksen muodostustilaan, ja sininen merkkivalo alkaa vilkkua
nopeasti. Noudata äänikehotteita.

3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa 3 minuutin kuluessa ja etsi
Bluetooth-laitteita. Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.

4 Valitse kuuloke puhelimen löytämien laitteiden luettelosta.
5 Kirjoita tarvittaessa salasana 0000.

Joissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen.

Liitä kuuloke kahden puhelimen pariksi ja muodosta yhteys
Kun otat kuulokkeen käyttöön ensimmäisen kerran, se muodostaa automaattisesti
laiteparin ja yhteyden puhelimeesi. Voit muodostaa kuulokkeesta yhteyden myös
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toiseen puhelimeen, jolloin voit hallita puheluja esimerkiksi henkilökohtaisella
puhelimellasi ja työpuhelimellasi samanaikaisesti.

1 Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön molemmissa puhelimissa.
2 Katkaise kuulokkeesta virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna viiden

sekunnin ajan.
3 Ota laiteparin muodostus käyttöön pitämällä monitoiminäppäintä painettuna 5

sekunnin ajan ja liitä kuuloke toisen puhelimen pariksi.
4 Katkaise kuulokkeen virta ja kytke virta uudelleen. Kuuloke muodostaa yhteyden

kumpaankin puhelimeen.

Soittaminen

Soita puheluja ja vastaa niihin
Jotta kuulokkeen avulla voisi soittaa puheluja ja vastata puheluihin, kuulokkeesta on
muodostettava yhteys puhelimeen.

Soita puhelu
Työnnä kuuloke varovasti korvaasi ja soita puhelu tavalliseen tapaan.

Vastaa puheluun
Irrota kuuloke telineestä. Jos kuuloke on korvassasi, paina monitoiminäppäintä.

Lopeta puhelu
Paina kuuloke telineeseen tai paina monitoiminäppäintä.

Hylkää puhelu
Paina kuuloke telineeseen tai paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa.

Siirrä puhelu kuulokkeen ja puhelimen välillä
Pidä monitoiminäppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.

Voit soittaa viimeksi valittuun numeroon uudelleen tai soittaa käyttämällä
äänivalintaa, jos puhelin tukee näitä toimintoja kuuloketta käytettäessä.

Soita uudelleen viimeksi valittuun numeroon
Paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole meneillään.

Käytä äänivalintaa
Kun puhelua ei ole meneillään, pidä monitoiminäppäin painettuna 2 sekunnin ajan ja
noudata puhelimen käyttöoppaassa annettuja ohjeita.
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Hallitse kahden puhelimen puheluja
Jos kuuloke on liitetty kahteen puhelimeen, voit hallita molempien puhelinten
puheluja samanaikaisesti.

Lopeta meneillään oleva puhelu ja vastaa toisen puhelimen puheluun
Paina monitoiminäppäintä.

Aseta meneillään oleva puhelu pitoon ja vastaa toisen puhelimen puheluun
Pidä monitoiminäppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.

Vaihda meneillään olevan puhelun ja pidossa olevan puhelun välillä
Pidä monitoiminäppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.

Lopeta meneillään oleva puhelu ja jatka pidossa olevaa puhelua
Paina monitoiminäppäintä.

Jos käytät numeron uudelleenvalintaa tai äänivalintaa, puhelu lähtee siitä
puhelimesta, jota olet viimeksi käyttänyt puhuessasi puhelua kuulokkeella.

Muuta äänenvoimakkuutta
Säädä liitetyn puhelimen äänenvoimakkuus sopivaksi. Valittu äänenvoimakkuus
tallentuu kuulokkeen muistiin kyseisen puhelimen vähimmäisäänenvoimakkuudeksi.
Kuuloke muistaa erikseen kullekin liitetylle puhelimelle asetetun
äänenvoimakkuuden.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti taustamelun mukaan.

Asetukset

Poista äänikehotteet käytöstä
1 Katkaise kuulokkeesta virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna viiden

sekunnin ajan.
2 Pidä monitoiminäppäintä painettuna 5 sekunnin ajan. Laiteparin muodostustila

tulee käyttöön, ja sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
3 Pidä monitoiminäppäintä painettuna 2 sekunnin ajan. Kuuloke antaa

äänikehotteen, ja keltainen merkkivalo välähtää kerran.

Ota äänikehotteet käyttöön
1 Katkaise kuulokkeesta virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna viiden

sekunnin ajan.
2 Pidä monitoiminäppäintä painettuna 5 sekunnin ajan. Laiteparin muodostustila

tulee käyttöön, ja sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
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3 Pidä monitoiminäppäintä painettuna 2 sekunnin ajan. Kuuloke antaa
äänikehotteen, ja vihreä merkkivalo välähtää kerran.

Poista laiteparit
1 Katkaise kuulokkeesta virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna viiden

sekunnin ajan.
2 Pidä monitoiminäppäintä painettuna 9 sekunnin ajan. Kuuloke antaa kaksi

äänimerkkiä, ja punainen ja vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.
3 Kun kuulokkeeseen kytkeytyy virta, laiteparin muodostustila tulee käyttöön.

Noudata äänikehotteita.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Akku- ja laturitiedot
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-16, CA-190CD . Laturin tarkka mallinumero voi
vaihdella pistoketyypin mukaan.

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 symboli tulee näkyviin.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska
ylilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat 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 laturia 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 vahingoittunutta 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.
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• 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.

• Älä yritä avata laitetta.

• Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten
vastaisia.

• 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.

Kierrätys
Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset
valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti

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. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä Nokia Luna-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin
muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa http://
www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2011-2012 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories ‑logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa
muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää
siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

10

http://www.nokia.com/ecoprofile
http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity
http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity


Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai
soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai
konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä
asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä
eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. 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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