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Nokia Bluetooth-HF BH-501 -laitteella voidaan kuunnella musiikkia 
yhteensopivalla musiikkisoittimella ja soittaa puheluja ja vastata niihin 
yhteensopivalla matkapuhelimella. Musiikin soittamiseen voidaan käyttää 
puhelimen musiikkisoitinta tai erillistä musiikintoistolaitetta. 
Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue m
puhelimen käyttöopas, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita, 
musiikintoistolaitteen käyttöopas. Säilytä HF-laite poissa pienten lasten ulot

■ Langaton Bluetooth-tekniikka
Voit liittää HF-laitteen langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevaan yhteenso
matkapuhelimeen tai musiikkisoittimeen. Langattoman Bluetooth-tekniika
avulla voidaan yhteensopivia tietoliikennelaitteita liittää toisiinsa ilman 
kaapeleita. Bluetooth-yhteyttä käytettäessä HF-laitteen ja toisen laitteen t
olla enintään 10 metrin päässä toisistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat
kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.

Tämä HF-laite on Bluetooth 1.2 -määrityksen mukainen ja tukee seuraavia 
profiileja: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0 ja Advanced Audio 
Distribution Profile 1.0. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden 
yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia
Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.
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2. Näin pääset alkuun

 

ettisia 
 hävitä.
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HF-laitteessa on seuraavat osat:

• Äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin (1)

• Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin (2)

• Laturin kanta (3)

• Merkkivalo (4)

• Mikrofoni (5)

• Monitoiminäppäin (6)

Ennen kuin voit käyttää HF-laitetta, sinun on 
ladattava akku ja muodostettava pariliitos 
HF-laitteen ja yhteensopivan puhelimen välille. Jos puhelimessa ei ole omaa
musiikkisoitinta, sinun on muodostettava pariliitos myös HF-laitteen ja 
käyttämäsi musiikkisoittimen välille.

Huom! Jotkin HF-laitteen osat ovat magneettisia. HF-laite saattaa vetää 
puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magne
tallennusvälineitä HF-laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat
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■ Laturit
Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä HF-laite on 

väksi 
teesta 

 

. Älä 
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tarkoitettu käytettäväksi laturien AC-3, AC-4 ja DC-4 kanssa.

Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettä
tämän lisälaitteen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä lait
hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla 
vaarallista.

Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat
lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Akun lataaminen
Tässä HF-laitteessa on sisäinen uudelleenladattava akku, jota ei voi irrottaa
yritä irrottaa akkua HF-laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

1. Kytke laturi pistorasiaan. 

2. Liitä laturin kaapeli HF-laitteeseen.

Merkkivalo on punainen latauksen aikana. Jos 
merkkivalo ei ole punainen, tarkista laturin 
kytkentä. Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi 
pistorasiasta, kytke se takaisin ja yritä uudelleen.

Akun lataaminen täyteen voi kestää neljä tuntia. 
Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo muuttuu 
siniseksi.

3. Irrota laturi HF-laitteesta ja pistorasiasta.



8

Täyteen ladatun akun puheaika ja musiikinkuunteluaika on jopa 11 tuntia ja 
valmiusaika jopa 150 tuntia. Ajat voivat kuitenkin vaihdella, kun laitetta 

-

lein ja 

luu 
imeksi 

än 

taa 
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käytetään erilaisten matkapuhelinten tai muiden yhteensopivien Bluetooth
laitteiden kanssa. Lisäksi ne voivat vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja -
ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta, HF-laitteesta kuuluu merkkiääni minuutin vä
merkkivalo vilkkuu punaisena. Lataa akku.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen
Kytke virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna, kunnes laitteesta kuu
merkkiääni ja merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä. Luo yhteys HF-laitteesta vi
käytettyyn pariksi liitettyyn puhelimeen tai musiikkisoittimeen painamalla 
monitoiminäppäintä. Lisätietoja on kohdassa Yhteyden muodostaminen 
HF-laitteeseen sivulla 10.

Katkaise virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna, kunnes kuulet pitk
merkkiäänen. 

■ Pariksi liittäminen

Pariliitos puhelimeen, jossa on musiikkisoitin
Jos puhelimessa on yhteensopiva musiikkisoitin, HF-laitteen avulla voit soit
puheluja ja vastata niihin sekä kuunnella musiikkia puhelimesta.

1. Kytke puhelimeen virta.
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2. Varmista, ettei HF-laitteeseen ole kytketty virtaa. Jos siinä on virta, katkaise se.

3. Pidä monitoiminäppäintä painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu vuorotellen 
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sinisenä ja punaisena.

4. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa ja aseta puhelin etsimään
Bluetooth-laitteita. Katso ohjeet puhelimen käyttöoppaasta.

5. Valitse HF-laite (Nokia BH-501) löytyneiden laitteiden luettelosta.

6. Puhelin kysyy Bluetooth-salasanaa. Anna salasana (0000) puhelimessa.
Joissakin puhelimissa Bluetooth-yhteys on muodostettava erikseen pari
liittämisen jälkeen. HF-laite ja puhelin tarvitsee liittää pariksi vain kerra

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu ja HF-laite on yhteydessä puheli
HF-laitteen merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.

Pariliitos puhelimeen ja erilliseen musiikkisoittimeen
Jos puhelimessa ei ole omaa yhteensopivaa musiikkisoitinta, voit muodosta
erikseen pariliitoksen HF-laitteesta puhelimeen ja yhteensopivaan 
musiikkisoittimeen. Kun olet muodostanut pariliitoksen ja yhteyden HF-laitt
puhelimen välille, toimi seuraavasti:

1. Katkaise virta HF-laitteesta.

2. Kytke virta musiikkisoittimeen.

3. Pidä monitoiminäppäintä painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu vuorot
sinisenä ja punaisena.

4. Toimi musiikkisoittimen käyttöoppaassa annettujen pariliitosohjeiden 
mukaan. Kun musiikkisoitin kysyy pariksi liitettävää laitetta, valitse Noki
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BH-501 luettelosta. Jos sinua pyydetään antamaan Bluetooth-salasana, anna 
0000 musiikkisoittimessa.

sti 

luat 

 
men 
ellytä 

en 

ai 

een 
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Jos musiikkisoittimessa ei ole näppäimistöä, se voi käyttää automaattise
Bluetooth-salasanaa 0000. Jos näin ei ole, katso musiikkisoittimen 
käyttöoppaasta, miten Bluetooth-oletussalasanaksi muutetaan 0000.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu ja HF-laite on yhteydessä 
musiikkisoittimeen, HF-laitteen merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä. Jos ha
kytkeä HF-laitteen myös puhelimeen, muodosta yhteys puhelimesta sen 
käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.

Yhteyden katkaiseminen HF-laitteeseen
Kun haluat katkaista HF-laitteen ja puhelimen tai musiikkisoittimen välisen
yhteyden, katkaise HF-laitteesta virta tai toimi puhelimen tai musiikkisoitti
käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaan. Yhteyden katkaiseminen ei ed
HF-laitteen pariliitoksen poistamista.

Yhteyden muodostaminen HF-laitteeseen
HF-laite voidaan liittää pariksi yhteensä jopa kymmenen puhelimen ja 
musiikkisoittimen kanssa, mutta se voi olla yhteydessä vain yhteen laitteese
kerrallaan.

Luo yhteys HF-laitteesta viimeksi käytettyyn pariksi liitettyyn puhelimeen t
musiikkisoittimeen kytkemällä HF-laitteeseen virta ja painamalla 
monitoiminäppäintä. Jos haluat luoda yhteyden HF-laitteesta johonkin tois
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pariksi liitettyyn puhelimeen tai musiikkisoittimeen, toimi puhelimen tai 
musiikkisoittimen käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaan.

uuta 
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Jos sinulla on Nokia-puhelin, voit asettaa sen muodostamaan yhteyden 
HF-laitteeseen automaattisesti silloin, kun HF-laitteeseen kytketään virta. M
pariliitosasetuksia Nokia-puhelimen Bluetooth-valikossa.
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3. Peruskäyttö

intä 
lun 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ HF-laitteen asettaminen korville 
Aseta tukisanka pään taakse. Aseta HF-laite korville siten, 
että kaiutinsuojat ovat mukavasti paikallaan.

Varoitus: HF-laitetta käyttäessäsi kykysi kuulla 
ulkopuolisia ääniä voi heikentyä. Älä käytä HF-laitetta silloin, kun se voi 
vaarantaa turvallisuutesi. 

■ Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäysnäppä
tai vähentää sitä painamalla äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä puhe
aikana tai kuunnellessasi musiikkia.

■ Puhelujen käsittely
Soita puhelu puhelimella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on yhteydessä 
puhelimeen.
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Jos puhelin tukee viimeisimmän numeron uudelleenvalintaa tämän laitteen 
kanssa, paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa lyhyesti, kun puhelua ei ole 
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käynnissä.

Jos puhelin tukee äänivalintaa tämän laitteen kanssa, paina monitoiminäpp
kun puhelua ei ole käynnissä, ja toimi puhelimen käyttöoppaassa annettuje
ohjeiden mukaisesti.

Jos haluat vastata puheluun, paina monitoiminäppäintä tai käytä puhelime
näppäimiä. Jos haluat hylätä puhelun, pidä jompaakumpaa 
äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna, kunnes laitteesta kuuluu kaksi 
merkkiääntä.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina monitoiminäppäintä tai käytä puhelime
näppäimiä.

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteesta puhelimeen, pidä jompaakumpaa 
äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna. Jos haluat siirtää puhelun puhelim
takaisin HF-laitteeseen, paina monitoiminäppäintä tai käytä puhelimen vast
toimintoa.

■ Musiikin kuunteleminen
Musiikin kuunteleminen edellyttää, että HF-laite on yhteydessä puhelimeen
on yhteensopiva musiikkisoitin, tai erilliseen musiikkisoittimeen.

Kun HF-laite on yhteydessä puhelimeen mutta ei musiikkisoittimeen, HF-lai
voi vain soittaa puheluja ja vastata niihin, jos puhelimessa ei ole yhteensop
musiikkisoitinta.
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Käytettävissä olevat musiikkitoiminnot vaihtelevat musiikkisoittimen mukaan.

Jos vastaat puheluun tai soitat puhelun kuunnellessasi musiikkisoitinta, musiikki 

 

na. 
aksi 
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keskeytyy puhelun ajaksi.

Voit aloittaa musiikin toiston ja hallita sitä musiikkisoittimen näppäimillä. 
Lisätietoja on musiikkisoittimen käyttöoppaassa.

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

■ Asetusten nollaaminen
Kun haluat poistaa pariliitos- ja äänenvoimakkuusasetukset, katkaise 
HF-laitteesta virta ja pidä jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä 
painettuna, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua vuorotellen sinisenä ja punaise
Pidä äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna, kunnes HF-laitteesta kuuluu k
merkkiääntä. Lataa HF-laitetta muutaman sekunnin ajan.
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4. Tietoa akuista

a 

ketyksi 
a ei 

kku 
ehkä 
y on 

tää. 
i saa 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa satoj
kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä laitetta varten 
hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä laitetta kyt
laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akku
käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä 
vahingoittunutta laturia tai akkua.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon 
kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään a
+15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei 
tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyk
erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjäh
Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja e
heittää talousjätteen sekaan.
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Huolto-ohjeita
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Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat o
auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syöv
elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.

• Älä yritä irrottaa akkua laitteesta. Nokia suosittelee, että viet sen lähimpään 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtamista varten.

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

• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektro
laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaalik
sisälle voi muodostua kosteutta, 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 sis
olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistuk

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

• Käytä latureita sisällä.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin l
toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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