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1. Sissejuhatus
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Nokia juhtmeta stereo-peakomplekt (HS-12W) võimaldab teha ja võtta vas
telefonikõnesid ning kuulata FM-raadiot ja muusikapalasid.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lug
läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kus on ära toodud oluline ohutus- ja 
hooldusalane teave. Hoidke peakomplekti väikelaste eest.

■ Raadioandmesüsteem (RDS)
Peakomplekti FM-raadio toetab RDS-tehnoloogiat. RDS-tehnoloogia võima
peakomplekti ekraanil vaadata valitud raadiojaama nime. RDS hoiab peakom
automaatselt valitud raadiojaamal, kuni jaam on teie asukohas võimaldatud
ei pruugi kõikide raadiojaamade puhul või kõikides riikides töötada.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate sideseadmete 
omavahelist ühendamist juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks e
telefon ja peakomplekt olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks
teineteisest kaugemal kui kümme meetrit. Ühendushäireid võivad põhjustad
näiteks seadmete vahele jääv sein või teised elektroonikaseadmed.

Juhtmeta peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0, mis toetab
järgmisi profiile: peakomplekti profiil 1.1, vabakäeprofiil 1.0, täiustatud 
audiojaotusprofiil (A2DP) 1.0, audio/video kaugjuhtimisprofiil (AVRCP) 1.0, 
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üldine audio/videojaotusprofiil (GAVDP) 1.0. Kui soovite teada, kas teine seade 
ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

oole.
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Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. 
Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja p
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2. Alustamine
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Peakomplekt sisaldab järgmisi osi:

• Ekraan (1)

• Helistamis-/esitamisnupp  (2)

• Helitugevuse vähendamise nupp  
(3)

• Helitugevuse suurendamise nupp 
 (4)

• Toitenupp  (5)

• Lõpetamisnupp  (6)

• Kaelarihma klamber (7) seob rihma.

• Peakomplekti kinniti (8) kinnitab peakomplekti rõivaste külge.

• Klahviluku lüliti  (9)

• Muusikanupp  (10)

• Edasikerimisnupp  (11)

• Tagasikerimisnupp  (12)

• Kaelarihma lukk (13) kinnitab kaelarihma.

• Mikrofon (14) rääkimiseks. Vajutades mikrofoni nupule, saate võtta vast
lõpetada kõne või esitada muusikapala.
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• Kuularid (15) edastavad helistaja häält ja raadio või audiomängija helisid.

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning paaristama (siduma) 
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komplektiga ühilduva telefoni.

Märkus. Peakomplekt sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete va
võib tekkida magnetiline tõmme, mistõttu kuuldeaparaati kasutavad inime
tohiks asetada telefoni selle kõrva äärde, milles kantakse kuuldeaparaati. Ä
hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid peakomplekti vahet
läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Laadijad ja akud
Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Nokia juh
stereo-peakomplekt (HS-12W) on mõeldud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-1
ACP-12, ja LCH-12.

Hoiatus! Kasutage ainult neid akusid ja laadijaid, mis on just selle tarvikug
kasutamiseks Nokia poolt heaks kiidetud. Vastasel korral võivad kaotada 
kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib t
ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse 
lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
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■ Aku laadimine
Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut 
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seadmest välja võtta – seade võib viga saada.

1. Ühendage laadija juhe peakomplektiga.

2. Ühendage laadija vooluvõrku. Aku laadimise 
ajal kuvatakse ekraanil aku indikaator. 
Sõltuvalt laadija tüübist võib aku täielikuks 
laadimiseks kuluda kuni 2 tundi.

3. Kui aku on täis laetud, lõpetab aku indikaator 
liikumise ning kuvatakse tähis,  ja vastav teade. Eemaldage laadija 
vooluvõrgust ja peakomplektist. 

Täielikult laetud aku annab kuni 8 tundi kõneaega ja kuni 200 tundi ooteaeg
Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest mobiiltelefonidest, Bluetooth
ühendust kasutavatest toodetest, kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskko
erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, peakomplekt piiksub ning ekraanil kuvatakse
ja tähis .

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine
Peakomplekti sisselülitamiseks hoidke toitenuppu all. Peakomplekt piiksub j
ekraanile kuvatakse tekst Nokia.

Peakomplekti väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all. Peakomplekt piiksub.
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■ Peakomplekti paaristamine ühilduva telefoniga
1. Lülitage telefon ja peakomplekt sisse.
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2. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-
seadmeid otsima. Vastava teabe leiate telefoni kasutusjuhendist.

3. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (HS-12W).

4. Sisestage seadme sidumiseks ettenähtud pääsukood 0000 ja ühendage 
peakomplekt telefoniga. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast paaristam
eraldi luua. Täiendavat teavet leiate telefoni kasutusjuhendist. Peakomp
peab telefoniga paaristama vaid ühe korra.

5. Kui paaristamine õnnestus, kuvatakse peakomplekti ekraanil  ja võite 
alustada peakomplekti kasutamist.

Võite seada telefoni automaatselt peakomplektiga ühenduma, kui peakomp
sisse lülitatakse. Selleks muutke Nokia telefonides Bluetooth-menüüs paari
seadme seaded.

Peakomplekti telefonist lahutamine
Peakomplekti telefonist lahutamiseks (näiteks selleks, et telefon teise Bluet
seadmega ühendada) toimige järgmiselt.

• Lülitage peakomplekt välja.

• Katkestage peakomplekti ühendus telefoni Bluetoothi-menüüs.

• Viige peakomplekt telefonist kaugemale kui 10 meetrit.
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Pange tähele, et ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei pea 
lõpetama nende omavahelist seotust.
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Seotud peakomplekti ühendamine telefoniga
Kui soovite paaristatud peakomplekti uuesti telefoniga ühendada, lülitage 
peakomplekt sisse, looge telefoni Bluetooth-menüüs ühendus või hoidke 
helistamis-/esitamisnuppu all, kuni ekraanil kuvatakse teade Ühendab.
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3. Tavakasutus
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■ Kõrvaklappide kandmine
Et kõrvaklapid paremini kõrvas istuksid võite eemaldada kummirõngad või 
vahetada need pehmete kõrvapatjade vastu, mis parandavad ka helikvalitee
Kõrvaklappide komplekti kuulub kolm paari pehmeid kõrvapatju.

Hoiatus! Stereo-peakomplekti kasutamine võib summutada ümberkaudse
helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge kasutage peakomplekti. 

■ Kuulari helitugevuse reguleerimine
Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse suurendamise või 
vähendamise nuppu. Helitugevuse kiireks reguleerimiseks vajutage vastava
nuppu ja hoidke seda all. Ekraanil kuvatakse helitugevuse astet.

■ Kõnede haldamine

Helistamine
Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, kasutage telefoni helistamiseks 
tavaviisil.

Kui telefon toetab kordusvalimist, vajutage helistamis-/esitamisnuppu kaks

Kui telefon toetab häälvalimist, hoidke helistamis-/esitamisnuppu all, kuni 
kuvatakse . Lausuge häälkäsklus. Telefon valib vastava telefoninumbri.



14

Häälvalimine ja kordusvalimine pole võimaldatud kõne ajal või raadio ja muusika 
kuulamisel.
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Kõnele vastamine
Kõne saabumisel kõlab telefoni valitud helin ja kuvatakse tähis  ja helista
nimi, kui teie Nokia telefon toetab selle teabe edastamist peakomplekti. Kui
helistab tundmatu, kuvatakse helistaja number või tekst Kõne.

Kõnele vastamiseks vajutage helistamis-/esitamisnuppu, vajutage mikrofon
nuppu või kasutage telefoniklahve. Kui automaatse vastamise funktsioon on
telefonis sisse lülitatud, võtab telefon kõne peale ühte helinat automaatselt

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage helistamis-/esitamisnuppu kaks ko

Kui teile saabub kõne ajal teine kõne, kuvatakse ekraanile tähis . Kõne 
lõpetamiseks ja uuele kõnele vastamiseks vajutage helistamis-/esitamisnup
kaks korda.

Kõne lõpetamine
Kõne lõpetamiseks vajutage helistamis-/esitamisnuppu, mikrofoni nuppu võ
kasutage telefoniklahve.

Mikrofoni vaigistamine ja taasaktiveerimine
Mikrofoni sisse-ja väljalülitamiseks kõne ajal vajutage lühiajaliselt toitenup
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Kõne suunamine telefonist peakomplekti ja tagasi
Kõne suunamiseks telefonist peakomplekti ja tagasi hoidke all peakomplekti 
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helistamis-/esitamisnuppu või kasutage vastavat telefoni funktsiooni.

■ Audiomängija kuulamine
Võite kuulata telefoni või ühilduva muusikaesitamisseadme audiomängijat.

Kui muusika kuulamise ajal saabub kõne, peatatakse muusika esitamine kõn
lõpetamiseni.

Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika 
kuulamine võib kahjustada kuulmist. 

Peakomplekti lõpetamisnupu, muusikanupu ja kerimisnuppude kasutamisek
telefon toetama audio-video kaugjuhtimisprofiili, vt lõiku Bluetooth-
raadiosidetehnoloogia lk 6. Kui telefon seda profiili ei toeta, käivitage 
audiomängija telefonist. Kui audiomängija on sisse lülitatud, kuvatakse ekra
tähis . 

Audiomängija käivitamiseks vajutage muusikaklahvi või avage telefonis 
audiomängija funktsioon. Täiendavat teavet leiate telefoni kasutusjuhendis

Kindla pala esitamiseks valige see pala telefoni audiomängijas. 

Järgmise pala valimiseks vajutage edasikerimisnuppu. Eelmise pala valimise
vajutage tagasikerimisnuppu.

Pala esitamise peatamiseks vajutage lõpetamisnuppu. Pala taaskäivitamisek
vajutage helistamis-/esitamisnuppu. 

Audiomängija peatamiseks vajutage lõpetamisnuppu kaks korda.
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■ Raadio kuulamine
Peakomplekti FM-raadiot saate kuulata ka peakomplekti telefoniga ühendamata.
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Kui raadio kuulamise ajal saabub kõne, vaigistatakse raadio kõne lõpetamis

Raadio sisselülitamiseks vajutage muusikanuppu kaks korda. Kui peakomple
pole telefoniga ühendatud või kui kuulate audiomängijat, vajutage üks kord
muusikaklahvi. Kui raadio on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil tähis .

Raadiojaamade otsimiseks hoidke vastavat kerimisnuppu mõni sekund all. U
jaamade otsimise lõpetamiseks vajutage lõpetamisnuppu. Leitud jaama 
häälestamiseks vajutage vastavat kerimisnuppu, kui jaama number ekraanil
vilgub.

Leitud jaama salvestamiseks peakomplekti mällu vajutage helistamis-/
esitamisnuppu. Salvestada saab kuni 20 jaama. Aktiivse jaama mälukoha nu
kuvatakse tähise  järel. Kui kõik mälukohad on hõivatud, salvestatakse u
jaam esimesele mälukohale, asendades sinna salvestatud jaama.

Salvestatud jaama valimiseks ja kuulamiseks vajutage vastavat kerimisnupp

Raadio väljalülitamiseks vajutage muusikanuppu või hoidke all lõpetamisnu

Jaama kustutamiseks tuleb taastada peakomplekti algseaded. Kõik salvesta
jaamad kustutatakse.

FM-raadio vaikesagedusvahemiku (87,5 kuni 108 MHz) ümberlülitamiseks 
vahemikule, mida kasutatakse Jaapanis (76 kuni 90 MHz), hoidke mõlemat 
kerimisnuppu all, kuni kuvatakse uus sagedusala. Sagedusala muutmine nu
kõik salvestatud jaamad.
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■ Nuppude lukustamine ja avamine
Peakomplekti nuppude lukustamiseks lükake nupulukk ülespoole, nuppude 
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avamiseks lükake nupulukk muusikanupu poole. Kuvatakse teade ja tähis
nupud on lukustatud, eiratakse kõiki nupuvajutusi. Kõne saabumisel avatak
nupud kuni kõne lõpetamiseni.

■ Kellaaja vaatamine
Kui peakomplekt on ühendatud ühilduva telefoniga, kuvatakse ootere¾iimis
peakomplekti ekraanil kellaaeg, kui telefon toetab selle teabe edastamist 
peakomplekti. (Ootere¾iimis on peakomplekt sisse lülitatud, kuid seda ei kasu
Kellaaja reguleerimiseks kasutage telefoni kellafunktsiooni.

■ Vastamata kõned ja vastuvõetud sõnumid
Kui te ei võta kõnet vastu, kuvatakse ekraanile tähis .

Tähis  märgib, et teil on vähemalt üks lugemata tekst- või 
multimeediumsõnum, mida saate telefonis vaadata.

Teid teavitatakse uutest sõnumitest ja vastamata kõnedest vaid juhul, kui te
Nokia telefon toetab sellise teabe edastamist peakomplekti.

■ Peakomplekti algseadistamine
Peakomplekti algseadete taastamiseks hoidke toitenuppu ja helitugevuse 
suurendamise nuppu kümme sekundit all. Kui peakomplekt on algseadistatu
antakse sellest ekraanil märku. Pärast algseadistamist tuleb peakomplekt uu
telefoniga paaristada.
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4. Akuteave
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Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pär
kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadid
kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut ainult Nokia 
heakskiidetud laadijatega, mis on selle seadme jaoks ette nähtud.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetu
laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud ak
ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, 
vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Hoidke akut temperatuurivahemikus 15 °C ja
(59 °F ja 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku k
ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka si
seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Ku
võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka
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Hooldus ja korrashoid
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Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult ho
Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

• Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatusest eemal.

• Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võ
korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikul
kuivada.

• Ärge üritage akut seadmest välja võtta. 

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kah
liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmet
eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Kui seade tuua tagasi normaaltemperatuuriga keskko
võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

• Ärge üritage peakompkekti lahti monteerida.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber 
võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- v
pesemisvahendeid.

• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada
tööd.
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Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste 
lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima 
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volitatud teeninduskeskuse poole.


