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Johdanto

Tietoja kuulokkeesta
Nokia Reaction -Bluetooth-kuuloke-laitteella voit soittaa ja vastaanottaa puheluja
kädet vapaina. Voit liittää pariksi 4 yhteensopivaa puhelinta tai muuta laitetta ja olla
samanaikaisesti yhteydessä 2 laitteeseen.

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.

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 3.0 mukainen. Määritys tukee seuraavia
profiileja: hands-free (1.6), headset (1.2), advanced audio distribution (1.2) ja audio/
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video remote control (1.4) . Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden
yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Käytön aloitus

Näppäimet ja osat

1 Korvasanka (valinnainen)
2 Soittonäppäin 
3 Mikro-USB-portti 
4 Kuuloketyyny
5 Korvakappale
6 NFC-alue
7 Virtakytkin
8 Mikrofoni
9 Äänenvoimakkuuden vähennys
10 Varaustason ilmaisin
11 Äänenvoimakkuuden lisäys
12 Valikkonäppäin

Käytä kuuloketta
Aseta kuuloke korvaasi siten, että kuuloketyynyn reikä on suoraan korvakäytävää
kohti ja kuuloketyynyn rengas viistosti päälakea kohti. Suuntaa kuuloke suutasi kohti.
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Kuulokkeen mukana tulee useita erikokoisia kuuloketyynyjä. Valitse niistä se, joka
sopii korvaasi parhaiten ja tuntuu mukavimmalta.

Vaihda kuuloketyyny
Vedä kuulokkeessa oleva kuuloketyyny irti kuulokkeesta ja paina uusi tyyny
paikalleen.

Vihje: Jos haluat, että kuuloke on tiukemmin korvaasi vasten, kiinnitä valinnainen
korvasanka korvakappaleeseen ja pujota korvasanka korvan yli.

Kun kuuloke ei ole käytössä, pidä se kiinni pidikkeessä. Kun se asetetaan
pidikkeeseen, siitä katkeaa virta automaattisesti. Voit kiinnittää pidikkeen vaatteisiisi.
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Kytke tai katkaise virta

Kytke virta
Liu'uta virtakytkintä korvakappaletta kohti.

Vihje: Kun kuuloke ei ole korvassa, se siirtyy virransäästötilaan. Kun asetat
kuulokkeen taas korvaasi, se muodostaa uudelleen yhteyden puhelimeen.

Katkaise virta
Liu'uta virtakytkintä korvakappaleesta poispäin tai aseta kuuloke pidikkeeseen.

Käytä kuuloketta ensimmäistä kertaa
Kun kytket virran kuulokkeeseen ensimmäisen kerran, äänikehotteet opastavat
asetusten määrittämisessä.

1 Kytke kuulokkeeseen virta.
2 Aseta kuuloke korvaasi.
3 Liitä kuuloke puhelimesi pariksi noudattamalla äänikehotteita.

Vihje: Voit vaihtaa äänikehotteiden kieltä Nokia-lisävarusteen
ohjelmistopäivityssovelluksessa.

Lataa akku
Kuuloke on ladattu tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin
kuulokkeeseen kytketään virta ensimmäisen kerran.
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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.

1 Aseta kuuloke laturisovittimeen.
2 Liitä sovitin tietokoneen USB-porttiin tai yhteensopivaan laturiin. Kun akku

latautuu, latauksen ilmaisimen merkkivalot vilkkuvat hitaasti.
Kun akku on täysin latautunut, merkkivalot lopettavat vilkkumisen.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 6 tuntia. Valmiusaika on jopa 12–15 päivää.
Jos kuuloke on pidikkeessä, valmiusaika on jopa 3 kuukautta.

Kun akun varaus on vähissä, latauksen ilmaisimen kehys vilkkuu.

Tarkista akun varaustaso
Varmista, että kuulokkeeseen on kytketty virta, ja pyyhkäise sormella latauksen
ilmaisinta. Kolme valkoista merkkivaloa ilmaisevat akun varaustason. Jos kuuloke on
korvassasi, äänikehote kertoo jäljellä olevan puheajan.

Vihje: Voit ladata kuulokkeen myös ilman laturisovitinta. Liitä kuuloke tietokoneeseen
tai laturiin yhteensopivan USB-kaapelin avulla.

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

Liitä kuuloke puhelimesi pariksi
Ennen kuulokkeen käyttämistä kuulokkeen ja yhteensopivan Bluetooth-laitteen,
esimerkiksi puhelimen, välille on muodostettava pariliitos ja laitteet on yhdistettävä
toisiinsa. Puhelinta ei voi liittää kuulokkeen pariksi puhelun aikana.

Noudata näitä ohjeita, kun liität pariksi ensimmäistä laitetta tai olet palauttanut
alkuperäiset asetukset.

1 Ota Bluetooth käyttöön puhelimessa.
2 Kytke kuulokkeeseen virta ja aseta kuuloke korvaasi. Noudata äänikehotteita.
3 Jos kuuloke ei näy puhelimessa, aloita laitteiden etsintä ja valitse sitten kuuloke.
4 Kirjoita tarvittaessa puhelimeen salasana 0000.

Kun määrität kuulokkeen luotetuksi laitteeksi, kuuloke muodostaa yhteyden
puhelimeen automaattisesti.

Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen.

Liitä puhelin pariksi NFC-toiminnon avulla
Jos puhelin tukee NFC (Near Field Communication) -toimintoa, kuulokkeen liittäminen
pariksi on helppoa.
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1 Varmista, että puhelimen NFC-toiminto on käytössä ja näppäimistön ja näytön
lukitus on avattu.

2 Kytke kuulokkeeseen virta.
3 Napauta kuulokkeen NFC-aluetta puhelimen NFC-alueella.

Kun määrität kuulokkeen luotetuksi laitteeksi, kuuloke muodostaa yhteyden
puhelimeen automaattisesti.

Liitä kuuloke toisen puhelimen pariksi
Kun kuuloke on liitetty puhelimen pariksi, voit muodostaa laiteparin enintään 3 muun
puhelimen kanssa. Kuuloke voi olla samanaikaisesti yhteydessä 2 puhelimeen, joten
voit esimerkiksi soittaa ja vastaanottaa puheluja sekä henkilökohtaisesta
puhelimestasi että työpuhelimesta.

1 Ota Bluetooth käyttöön puhelimessa, jonka haluat liittää pariksi.
2 Kytke kuulokkeeseen virta ja aseta kuuloke korvaasi.
3 Pidä valikkonäppäintä painettuna ja noudata äänikehotteita.

Puhelimen pariksi liittämisen lisäksi voit poistaa käytöstä korvan tunnistuksen ja
ääniopasteet sekä palauttaa alkuperäiset asetukset.

Soita puheluja

Soita puheluja ja vastaa niihin
Varmista, että kuulokkeeseen on kytketty virta ja että kuuloke on määritetty
luotetuksi laitteeksi puhelimen Bluetooth-asetuksissa, jotta se voi muodostaa
automaattisesti yhteyden puhelimeen.

Useimpia toimintoja voidaan hallita kuulokkeen soittonäppäimellä .

Soita puhelu
Aseta kuuloke korvaasi ja soita puhelu tavalliseen tapaan.
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Vastaa puheluun
Aseta kuuloke korvaasi.
Jos kuuloke on valmiiksi korvassasi, paina -näppäintä.

Lopeta puhelu
Paina -näppäintä.

Hylkää puhelu
Hylkää puhelu puhelimella tavalliseen tapaan.
Jos kuuloke on korvassasi, paina -näppäintä kaksi kertaa.

Mykistä puhelu tai poista mykistys
Paina kuulokkeen valikkonäppäintä.

Siirrä puhelu puhelimesta kuulokkeeseen
Aseta kuuloke korvaasi.

Siirrä puhelu kuulokkeesta puhelimeen
Poista kuuloke korvastasi.

Kun puhelua ei ole meneillään, voit soittaa uudelleen viimeksi valittuun numeroon tai
soittaa käyttämällä äänivalintaa, jos puhelin tukee näitä toimintoja kuuloketta
käytettäessä.

Soita uudelleen viimeksi valittuun numeroon
Paina -näppäintä kaksi kertaa.

Käytä äänivalintaa
Pidä -näppäintä painettuna ja noudata puhelimen käyttöoppaassa annettuja
ohjeita.

Muuta äänenvoimakkuutta
Kuuloke tunnistaa taustamelun ja säätää äänenvoimakkuutta automaattisesti.
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Lisää äänenvoimakkuutta itse
Napauta kuulokkeen korvakappaleen puoleista päätä.

Vähennä äänenvoimakkuutta itse
Napauta kuulokkeen keskellä olevaa pistettä.

Vihje: Voit muuttaa äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä kohtaa painettuna
napauttamisen asemesta.

Hallitse kahden puhelimen puheluja
Jos kuuloke on liitetty 2 puhelimeen, voit hallita molempien puhelinten puheluja
samanaikaisesti. Voit hallita saapuvia puheluja puhelimista tai kuulokkeesta.

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

Hylkää toisen puhelimen puhelu lopettamatta meneillään olevaa puhelua
Paina -näppäintä kaksi kertaa.

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

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

Lopeta meneillään oleva puhelu ja vaihda pidossa olevaan puheluun
Paina -näppäintä.
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Jos käytät numeron uudelleenvalintaa tai äänivalintaa, puhelu lähtee siitä
puhelimesta, jota olet viimeksi käyttänyt puhuessasi puhelua kuulokkeella.

Päivitä kuulokkeen ohjelmisto

1 Lataa tietokoneella Nokia-lisävarusteen ohjelmistopäivityssovellus osoitteesta
www.nokia.com/support ja asenna se tietokoneeseen.

2 Kuulokkeen myyntipakkauksessa on USB-kaapeli. Avaa USB-portin suojakansi ja
kytke kaapelin mikro-USB-liitin kuulokkeeseen. Kytke sitten kaapelin vakio-USB-
liitin tietokoneeseen.

3 Avaa päivityssovellus ja noudata tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita. Älä irrota
USB-kaapelia ohjelmistopäivityksen aikana.

Vaihda ääniopastuksen kieli

Avaa kuulokkeen ohjelmiston päivitykseen käytettävä sovellus ja noudata
tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita. Ohjelmistoa ei tarvitse päivittää.

Asetukset

Poista äänikehotteet tai korvan tunnistus käytöstä
Jos haluat käyttää kuuloketta ilman äänikehotteita tai toimintoa, joka tunnistaa,
milloin kuuloke on korvassa, voit poistaa nämä toiminnot käytöstä.

1 Aseta kuuloke korvaasi.
2 Pidä kuulokkeen valikkonäppäintä painettuna.
3 Kun laite kysyy, haluatko ottaa korvan tunnistuksen käyttöön tai poistaa sen

käytöstä, paina valikkonäppäintä.
4 Kun laite kysyy, haluatko ottaa äänikehotteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä,

paina valikkonäppäintä.

Jos haluat kuunnella äänikehotteet uudelleen, pidä valikkonäppäintä painettuna.

Palauta alkuperäiset asetukset
1 Kytke kuulokkeeseen virta ja aseta kuuloke korvaasi.
2 Pidä valikkonäppäintä painettuna ja noudata äänikehotteita.

Alkuperäisten asetusten palautuksen jälkeen kuuloke on liitettävä uudelleen
puhelinten ja muiden laitteiden pariksi.
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Tuki

Jos haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma, kuinka laitteen pitäisi toimia,
lue käyttöohje huolellisesti.

Ongelmatilanteessa palauta alkuperäiset tehdasasetukset.

Jos ongelma ei poistu, kysy Nokialta korjausvaihtoehdoista.

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, AC-50, DC-20 ja laturisovitin AD-89 . Laturin
tarkka mallinumero voi vaihdella pistokkeen mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K ja 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 symboli tulee näkyviin.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska
ylilataaminen voi lyhentää sen 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 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.

• 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.
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• 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-907-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. 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.

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
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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. Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja
radiossa (esimerkiksi käytettäessä laitetta lähellä vastaanotinta). Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen
huoltoliikkeeseen.Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää
laitetta.

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.

/1.0. painos FI
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