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Johdanto

Nokia Kannettava radio-HF HS-2R laite sisältää FM-stereoradion ja kannettavan 
HF:n. Nokia Kannettava radio-HF HS-2R voidaan kytkeä yhteensopiviin Nokia 
puhelimiin, joissa on Pop-PortTM-liitin, esimerkiksi Nokia 61001 tai Nokia 3100 
puhelimeen. Tietoja Nokia puhelimesi yhteensopivuudesta saat jälleenmyyjältäsi 
tai asiakastuesta. Kannettavan radio-HF:n avulla voit soittaa ja vastaanottaa 
puheluita sekä kuunnella radiota liikkeellä ollessasi tai toimistossa. Nokian 
Kannettavan radio-HF:n HS-2R avulla voit kuunnella radiolähetyksiä 
matkapuhelimilla, joissa ei ole omaa radiota.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää kannettavaa radio-
HF:ää. Yksityiskohtaisempia tietoja on puhelimen käyttöohjeessa. Älä käytä tätä 
käyttöohjetta puhelimen käyttöohjeen sijasta, koska puhelimen käyttöohje 
sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita.

Tässä käyttöohjeessa kerrotaan, miten kannettavaa radio-HF:ää käytetään 
peruspuhelutoimintojen kanssa ja miten FM-radiota käytetään.

1. Puhelimen vanhat versiot eivät ole yhteensopivia.
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■ Kannettavan radio-HF:n esittely
Nokia Kannettava radio-HF HS-
2R  koostuu seuraavista osista:

1. Kannettava radio-HF ja 
korvakuulokkeet

2. FM-stereoradio

3. Vastaus- ja lopetuspainike, 
jolla voit vastata puheluun 
tai hylätään tai lopettaa se. 
Jos painat vastaus- ja 
lopetuspainiketta kerran 
pitkään, voit käyttää 
äänivalintaa.

4. Yhden rivin näyttö, josta näet 
valitun radiokanavan

5. Pop Port -liitin, jonka avulla 
voit kytkeä kannettavan 
radio-HF:n puhelimeen

6. Mikrofoni

7. Virtanäppäin, jolla voit avata tai sulkea radion.

8. Pidike, jossa on koukku hihnan kiinnittämistä varten

9. - ja -painike radiokanavien hakemista varten

10.Äänenvoimakkuuden säädin
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1. Kannettavan radio-HF:n käyttö

■ Puhelun soittaminen
Kun kannettava radio-HF on liitetty puhelimeen, soita puhelu painamalla vastaus- 
ja lopetuspainiketta. 

Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun painamalla vastaus- ja lopetuspainiketta.

Voit soittaa ja lopettaa puhelun myös puhelimella.

■ Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen
Vastaa saapuvaan puheluun painamalla vastaus- ja lopetuspainiketta. Jos et 
halua vastata puheluun, paina vastaus- ja lopetuspainiketta nopeasti kaksi kertaa.

Voit vastata puheluun tai hylätä sen myös puhelimella.

Kun saat puhelun, kuulet soittoäänen, joka on valittu puhelimessa.

Automaattinen vastaus
Jos puhelimen Automaattinen vastaus -toiminto on käytössä, puhelin vastaa 
puheluun automaattisesti yhden soiton jälkeen.

■ Äänivalinta
Kun puhelua ei ole käynnissä, pidä vastaus- ja lopetuspainiketta alhaalla, kunnes 
kuulet merkkiäänen merkiksi siitä, että voit sanoa haluamasi nimen 
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äänitunnisteena. Sano äänitunniste. Puhelin toistaa äänitunnisteen ja soittaa sitä 
vastaavaan puhelinnumeroon.

Voit aktivoida äänivalinnan myös puhelimella. Lisätietoja äänivalinnan käytöstä 
on puhelimen käyttöohjeessa.

■ Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen
Kun puhelu on käynnissä, voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta 
kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä tai painamalla puhelimessa olevaa 
äänenvoimakkuusnäppäintä.
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2. FM-radion käyttö

Nokia Kannettava radio-HF HS-2R saa tarvitsemansa virran puhelimessa olevan 
Pop-Port-liittimen kautta. Liitä kannettava radio-HF puhelimeen, kun haluat 
kuunnella radiota.

Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke 
puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi 
aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Radion kuunteleminen
Varmista radion kuuluvuus tarkistamalla, että kannettavan HF:n johdot ovat 
mahdollisimman suorina.

• Avaa radio painamalla virtanäppäintä. Kannettava radio-HF valitsee 
automaattisesti radiokanavan, jota kuuntelit viimeksi. Kanavan numero näkyy 
kannettavan radio-HF:n näytössä.

• Jos haluat, että kanava haetaan automaattisesti, paina - tai -
painiketta yli sekunti. Jos haluat hakea kanavan käsin, paina - tai -
painiketta nopeasti.

• -painikkeella voit hakea suurempia taajuuksia ja -painikkeella 
pienempiä taajuuksia.
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■ Puhelutoiminnot radion käytön aikana
• Kun soitat tai saat puhelun, radio mykistetään automaattisesti. Voit soittaa 

puhelun tai vastata puheluun painamalla vastaus- ja lopetuspainiketta. Kun 
lopetat puhelun, radion mykistys poistetaan automaattisesti.

• Jos haluat hylätä puhelun, paina puhelimen oikeaa valintanäppäintä. Radion 
mykistys poistetaan automaattisesti.
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Huolto-ohjeita

Nokia Kannettava radio-HF on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. 
Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa 
vuosia. 
• Pidä kaikki lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
• Pidä kannettava radio-HF kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, 

jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
• Älä käytä tai säilytä kannettavaa radio-HF:ää pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen 

liikkuvat osat voivat vaurioitua.
• Älä säilytä kannettavaa radio-HF:ää kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat 

lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa 
tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä kannettavaa radio-HF:ää kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin 
lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia 
piirilevyjä.

• Älä yritä avata kannettavaa radio-HF:ää. Asiantuntematon käsittely voi vahingoittaa 
sitä.

• Älä pudota, kolhi tai ravista kannettavaa radio-HF:ää. Kovakourainen käsittely voi 
vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä. 

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita kannettavan radio-HF:n 
puhdistukseen. 

• Älä maalaa kannettavaa radio-HF:ää. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä 
toimimasta kunnolla.

Jos kannettava radio-HF ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 
Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.
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