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Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista 
tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA
Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi 
aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, 
sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien 
tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.

AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET
Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Nokia on 
hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä 
yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

KUULON SUOJAAMINEN
Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää 
mahdolliset kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laitetta lähellä 
korvaasi kaiuttimen käytön aikana.
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Johdanto

Tietoja kuulokkeesta
Nokia Purity Pro Bluetooth Stereo Headset by Monster yhdistää korkeatasoisen 
äänenlaadun ja helppokäyttöisyyden. Hoida puhelut kädet vapaana tai kuuntele 
lempikappaleitasi. Aukaise kuuloke, aseta se päähäsi ja aloita.

Äänenlaadun ei tarvitse kärsiä meluisassa ympäristössä – taustamelun poisto (ANC) 
poistaa häiritsevät taustaäänet.

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.

Varoitus:
Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä 
kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Matkapuhelimen tai joidenkin sen toimintojen 
käyttö voi olla kielletty ajaessa. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon 
hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

Tukitietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

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 3.0 mukainen. Määritys tukee seuraavia 
profiileja: A2DP (1.2), HFP (1.6), HSP (1.2) ja AVRCP (1.4) . Tarkista muiden laitteiden 
valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Tietoja yhteensopivuudesta
Voit käyttää kuuloketta kaikenlaisten laitteiden kanssa, mutta kaikki laitteet eivät tue 
kaikkia ominaisuuksia tai yhteystyyppejä.

Langaton 
Bluetooth-yhteys

Langallinen yhteys

Yhteensopivat 
puhelimet

Muut laitteet, joissa 
on 3,5 mm:n 
ääniliitäntä

Musiikin toisto Kyllä Kyllä Kyllä

Soittaminen kädet 
vapaana

Kyllä Kyllä Ei

Mediasäätimet Kyllä Kyllä Ei

Äänenvoimakkuude
n säätimet

Kyllä Kyllä Ei
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Nokia Symbian-, Nokia S40- ja Nokia N9 -puhelimet voivat käyttää ainoastaan 
langatonta yhteyttä.

Kuulokkeen näppäimissä käytetään Control Talk® -tekniikkaa.

Käytön aloitus

Näppäimet ja osat

1 Eteenpäinkelausnäppäin 
2 Monitoiminäppäin 
3 Taaksepäinkelausnäppäin 
4 NFC-alue
5 Varaustason ilmaisinvalo
6 Laturiliitäntä
7 Mikrofoni
8 Kaapeliliitin (3,5 mm)
9 Äänenvoimakkuusnäppäimet
10 Bluetooth-näppäin 

Lataa akku
Kuulokkeen akku on ladattava ennen käyttöä.

Kun irrotat laturin johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

1 Kun kuuloke tarvitsee latausta, toimi seuraavasti:
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2 Kun akku on täynnä ja keltainen merkkivalo muuttuu vihreäksi, toimi seuraavasti:

Vihje: Voit ladata kuulokkeen myös tietokoneesta yhteensopivan USB-kaapelin 
avulla.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 24 tuntia, musiikin kuunteluaika 24 tuntia ja 
valmiusaika jopa 7 päivää, kun langaton yhteys on käytössä.

Kun akun varaus on vähäinen, kuuloke antaa aika ajoin äänikehotteen tai piippaa ja 
keltainen merkkivalo vilkkuu.
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Kun akku on tyhjä, voit edelleen käyttää langallista yhteyttä ilman taustamelun 
poistoa.

Vihje: Akun merkkivalo ilmaisee akun varaustason aina, kun kytket tai katkaiset 
kuulokkeen virran. Vihreä valo ilmaisee, että akussa on riittävästi virtaa. Jos 
merkkivalo on keltainen, akku on ladattava lähiaikoina. Jos merkkivalo on punainen, 
akku on ladattava.

Kytke kuulokkeeseen virta
Kuulokkeessa ei ole painettavaa virtanäppäintä – kun aukaiset kuulokkeen, siihen 
kytkeytyy automaattisesti virta.

Kuuloke antaa äänimerkin, ja akun merkkivalo välähtää kerran ilmaisten akun 
varaustason. Kuuloke muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen, johon 
yhteys viimeksi on muodostettu. Jos et ole vielä liittänyt kuuloketta pariksi minkään 
laitteen kanssa tai olet tyhjentänyt laitepariluettelon, kuuloke siirtyy laiteparin 
muodostustilaan.

Katkaise kuulokkeesta virta
Taita kuuloke kokoon. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni, ja akun merkkivalo välähtää 
kerran. Kaikki yhteydet katkeavat.

Jos kuuloke ei saa yhteyttä laitteeseen 10 minuutin kuluessa, se siirtyy valmiustilaan. 
Herätä kuuloke katkaisemalla ja kytkemällä sen virta.
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Käytä kuuloketta
Säädä laitteen sanka sopivan mittaiseksi.

Aseta merkinnällä L varustettu korvakappale vasemmalle korvalle ja merkinnällä R 
varustettu korvakappale oikealle korvalle.

Kun panet kuulokkeen päähäsi, sen etäisyyden tunnistimet ottavat taustamelun 
poiston käyttöön automaattisesti.

Jos et pidä kuuloketta päässä kymmeneen minuuttiin, taustamelun poisto kytkeytyy 
pois käytöstä ja kuuloke mykistyy virran säästämiseksi. Jatka kuulokkeen käyttöä 
asettamalla se uudelleen päähäsi.

Muodosta laitepari ja yhteys laitteen kanssa

Tietoja laiteparin ja langattoman yhteyden muodostamisesta
Ennen kuulokkeen käyttämistä sen ja yhteensopivan laitteen välille on muodostettava 
laitepari ja laitteet on yhdistettävä toisiinsa.

Voit liittää kuulokkeen pariksi 8 laitteen kanssa.
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Vihje: Voit jopa olla samanaikaisesti yhteydessä 2 laitteeseen, esimerkiksi 
puhelimeen ja tietokoneeseen. Ota ensin moniyhteystoiminto käyttöön.

Joissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen.

Kun kuulokkeeseen kytketään virta, se muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi 
käytettyyn laitteeseen. Jos viimeksi käytettyä laidetta ei löydy, kuuloke muodostaa 
yhteyden laitepariluettelon seuraavaan laitteeseen.

Kun kuuloke on yhdistetty laitteeseen, Bluetooth-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Vihje: Eikö yhteyden muodostaminen kuulokkeen ja yhteensopivan laitteen välille 
onnistu? Varmista, että kuulokkeen akku on ladattu, kuulokkeeseen on kytketty virta 
ja sen sekä laitteen välille on muodostettu pariliitos.

Muodosta laitepari ja yhteys NFC-toiminnon avulla
Voit helposti liittää kuulokkeen yhteensopivan laitteen pariksi ja muodostaa yhteyden 
NFC (Near Field Communication) -toiminnon avulla.

1 Jos laitteesi tukee NFC-toimintoa, ota NFC käyttöön.
2 Kytke kuulokkeeseen virta.
3 Kosketa kuulokkeen NFC-aluetta laitteen NFC-alueella. Kuuloke muodostaa 

automaattisesti yhteyden laitteeseen.

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

Jos laite ei tue NFC-toimintoa, liitä kuuloke pariksi itse.
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Muodosta laitepari ja yhteys Bluetoothin avulla 
1 Varmista, että kuulokkeesta on katkaistu virta.
2 Kytke yhteensopivaan laitteeseen virta ja ota Bluetooth käyttöön laitteessa.
3 Kytke kuulokkeeseen virta. Jos olet aiemmin liittänyt kuulokkeen pariksi toisen 

laitteen kanssa, pidä -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan. Sininen merkkivalo 
alkaa vilkkua nopeasti.

4 Aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita. Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.
5 Valitse kuuloke laitteen löytämien laitteiden luettelosta.
6 Kirjoita tarvittaessa salasana 0000.

Muodosta yhteys kahteen laitteeseen samanaikaisesti
Haluaisitko kuunnella musiikkia tietokoneelta ja silti olla valmis vastaanottamaan 
puheluja? Kun olet liittänyt kuulokkeen puhelimen pariksi ja yhdistänyt sen, voit ottaa 
käyttöön moniyhteystoiminnon ja liittää kuulokkeen myös toiseen yhteensopivaan 
laitteeseen, esimerkiksi tietokoneeseen.

1 Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön molemmissa laitteissa.
2 Varmista, että kuulokkeeseen on kytketty virta, ja pidä -näppäintä painettuna 2 

sekuntia.
3 Ota moniyhteystoiminto käyttöön pitämällä äänenvoimakkuuden 

lisäysnäppäintä ja -näppäintä painettuna.
4 Liitä kuuloke toisen laitteen pariksi.
5 Katkaise kuulokkeesta virta.
6 Kytke kuulokkeen virta uudelleen, ja kuuloke muodostaa yhteyden molempiin 

laitteisiin.

Katkaise yhteys toistamalla vaiheet 1–3.

Muodosta yhteys kaapelin avulla
Kun käytät audiokaapelia, langaton yhteys kytkeytyy pois ja voit käyttää kuuloketta 
offline-tilassa, esimerkiksi lennon aikana.
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Kytke kaapeli kuulokkeeseen ja toinen pää laitteesi kuulokeliitäntään.

Kun olet kytkenyt kaapelin, kuuloke siirtyy lentotilaan. Voit kytkeä kuulokkeen vain 
yhteen laitteeseen kerrallaan.

Kuulokkeen näppäimet toimivat eri tavalla riippuen siitä, onko käytössä langallinen 
vai langaton yhteys.

Kaikki puhelinmallit eivät tue kaapeliyhteyttä. Käytä näiden puhelinten kanssa 
langatonta yhteyttä.

Soittaminen

Soita puheluja ja vastaa niihin

Langaton yhteys Langallinen yhteys

Soita puhelu Käytä puhelinta Käytä puhelinta

Vastaa 
puheluun tai 
lopeta puhelu

Paina -näppäintä Paina -näppäintä

Hylkää puhelu Paina -näppäintä kahdesti Paina -näppäintä kahdesti

Siirrä puhelu 
puhelimesta 
kuulokkeeseen

Paina -näppäintä 2 sekunnin 
ajan

Ei käytettävissä
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Soita uudelleen 
viimeksi 
valittuun 
numeroon

Paina -näppäintä kaksi kertaa, 
kun puhelua ei ole meneillään.

Ei käytettävissä

Käytä 
äänivalintaa

Kun puhelua ei ole meneillään, 
pidä -näppäintä painettuna 2 
sekunnin ajan ja noudata 
puhelimen käyttöoppaassa 
annettuja ohjeita.

Kun puhelua ei ole meneillään, 
pidä -näppäintä painettuna 2 
sekunnin ajan ja noudata 
puhelimen käyttöoppaassa 
annettuja ohjeita.

Jotkin laitteet eivät ehkä ole täysin yhteensopivia, ja sinun pitää ehkä ohjata laitetta 
siitä itsestään. Joissakin tapauksissa ominaisuus ei ehkä ole ollenkaan käytettävissä 
laitteessasi.

Hallitse kahden puhelimen puheluja
Jos kuuloke on liitetty kahteen puhelimeen, voit hallita molempien puhelinten 
puheluja samanaikaisesti.

Jatka meneillään olevaa puhelua ja hylkää toisen puhelimen puhelu
Paina -näppäintä kahdesti.

Lopeta meneillään oleva puhelu ja vastaa toisen puhelimen puheluun
Paina -näppäintä.

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

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

Lopeta meneillään oleva puhelu ja palaa pidossa olevaan puheluun
Paina -näppäintä.

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

Soita musiikkia

Kuuntele mielimusiikkiasi missä tahansa.
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Varoitus:
Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. 
Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Langaton yhteys Langallinen yhteys 
Nokia Lumia -
puhelimeen

Langallinen yhteys 
muihin puhelimiin

Soita 
musiikkikappale

Valitse kappale 
soittimesta ja paina 

-näppäintä.

Valitse kappale 
soittimesta ja paina 

-näppäintä.

Valitse kappale 
soittimesta ja paina 

-näppäintä.

Keskeytä kappale 
tai jatka 
keskeytynyttä 
toistoa

Paina -näppäintä Paina -näppäintä Paina -näppäintä

Soita seuraava 
kappale

Paina -näppäintä Paina -näppäintä 
kahdesti

Ei käytettävissä

Soita edellinen 
kappale

Paina -näppäintä 
kahdesti

Paina -näppäintä 
kolmesti

Ei käytettävissä

Aloita nykyinen 
kappale alusta

Paina -näppäintä Paina -näppäintä Ei käytettävissä

Selaa kuunneltavaa 
kappaletta 
nopeasti

Pidä - tai -
näppäintä 
painettuna

Pidä - tai -
näppäintä 
painettuna

Ei käytettävissä

Jotkin laitteet eivät ehkä ole täysin yhteensopivia, ja sinun pitää ehkä ohjata laitetta 
siitä itsestään. Joissakin tapauksissa ominaisuus ei ehkä ole ollenkaan käytettävissä 
laitteessasi.

Jos sinulle tulee puhelu tai soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, musiikki 
keskeytyy.

Säädä äänenvoimakkuutta ja ääntä

Muuta äänenvoimakkuutta
Käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä. Voit muuttaa äänenvoimakkuutta nopeasti 
pitämällä äänenvoimakkuusnäppäimiä painettuna.

Voit asettaa äänenvoimakkuuden jokaiselle laitteelle, jonka pariksi olet liittänyt 
kuulokkeen ja johon olet muodostanut yhteyden. Kuuloke muistaa 
äänenvoimakkuuden, kun muodostat yhteyden laitteeseen seuraavan kerran.
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Jos äänenvoimakkuus on liian alhainen langattomalla yhteydellä, varmista, että olet 
säätänyt äänenvoimakkuuden riittävän ylös myös puhelimessa.

Käytä taustamelun poistoa
Taustamelun poisto (ANC) vähentää taustamelua, joten äänenlaatu säilyy hyvänä 
myös meluisassa ympäristössä. ANC myös suojaa kuuloasi, koska voit käyttää 
pienempää äänenvoimakkuutta.

Kun panet kuulokkeen päähäsi, sen etäisyyden tunnistimet ottavat taustamelun 
poiston käyttöön automaattisesti. Kun otat kuulokkeen pois päästä, taustamelun 
poisto kytkeytyy pois käytöstä.

Asetukset

Tietoja Nokia Lisälaitteet -sovelluksesta
Jos sinulla on Nokia Lumia -puhelin, kuulokkeen käyttö on helppoa. Hae lisälaitteet -
sovellus Kaupasta ja ohjaa kuuloketta puhelimestasi.

Sovelluksen avulla voit esimerkiksi ottaa äänikehotteet käyttöön tai poistaa ne 
käytöstä.

Sovellus myös lisää kuulokepaneelin puhelimen aloitusnäyttöön, jotta näet akun 
varaustason helposti.
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Poista laiteparit
1 Kytke kuulokkeeseen virta ja pidä -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan. 

Kuuloke siirtyy laiteparin muodostustilaan.
2 Pidä - ja -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan. Punainen ja vihreä merkkivalo 

välähtävät, ja kaikki laiteparit on poistettu.
Kuulokkeeseen kytkeytyy virta, ja se siirtyy laiteparin muodostustilaan.

Ota äänikehotteet pois käytöstä
Kuuloke antaa puheen muodossa palautetta ja ohjeita esimerkiksi akun varaustilan 
ollessa matala. Voit ottaa äänikehotteet pois käytöstä.

Varmista, että kuulokkeeseen on kytketty virta ja että se on yhteydessä laitteeseen. 
Pidä äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä ja -näppäintä painettuna kaksi 
sekuntia. Kuuloke antaa äänikehotteen, ja punainen merkkivalo välähtää.

Ota äänikehotteet uudelleen käyttöön
Pidä äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä ja -näppäintä painettuna kaksi sekuntia. 
Kuuloke antaa äänikehotteen, ja vihreä merkkivalo välähtää.

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-50 . Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella 
pistokkeen mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K, B tai N.

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 
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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.

• 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 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 BH-940 -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.

© 2012 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.
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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 or Monster, 
LLC is under license.

© 2012 Monster, LLC. Monster, the Monster logo, ControlTalk, the ControlTalk logo, Purity Pro, the product and packaging 
are trademarks or registered trademarks of Monster Cable Products, Inc., or its subsidiaries in the U.S. or other countries.

The aptX software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are 
trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

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, 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.
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.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu 
seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös 
sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole 
nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 
15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite 
synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. 
Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai 
televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa 
häiriö jollakin seuraavista tavoista:

• Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.

• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.

• Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.

• Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

HUOMAUTUS: Säteilylle altistumista koskeva FCC:n ilmoitus: Tämä laite on valvomatonta ympäristöä koskevien FCC-
säteilyrajojen mukainen. Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa eikä sen 
läheisyydessä.

Nokia myöntää tälle tuotteelle 24 kuukauden takuun. Lisätietoja on Nokian paikallisessa takuutekstissä osoitteessa 
www.nokia.com/support.

/1.0. painos FI
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