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Sissejuhatus

Nokia raadioga peakomplektis  HS-2R on ühendatud FM-
stereoraadio ja peakomplekt. Nokia raadioga peakomplekti  HS-2R 
saab ühendada ühilduvate Nokia telefonidega, millel on Pop-PortTM-ühendus, 
näiteks Nokia 61001 ja Nokia 3100. Informatsiooni Teie Nokia ühilduvuse kohta 
saate kohalikult edasimüüjalt või klienditeenindusest. Peakomplekt lubab Teil 
ringi liikudes nii helistada kui kõnesid vastu võtta ning samal ajal ka raadiot 
kuulata. Nokia raadioga peakomplekt HS-2R võimaldab kuulata 
raadiot ka selliste mobiiltelefonidega, millel sisemine FM-raadio puudub.

Enne peakomplekti kasutamist tutvuge käesoleva juhendiga. Põhjalikum teave on 
antud telefoni kasutusjuhendis. Ärge eelistage käesolevat juhendit telefoni 
juhendile, kuna viimane sisaldab vajalikku informatsiooni telefoni ohutu 
kasutamise ja hooldamise kohta.

Käesolev kasutusjuhend selgitab, kuidas peakomplektiga helistada ja kõnesid 
vastu võtta ning kuidas FM raadiot kasutada.

1. Telefoni varasemad mudelid ei ühildu.
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■ Peakomplekti tutvustus
Nokia raadioga peakomplekt HS-2R 
koosneb järgmistest osadest:

1. Kõrvaklappidega 
peakomplekt

2. FM stereo-raadio

3. Helistamise/lõpetamise 
nupp kõne vastuvõtmiseks, 
lõpetamiseks või kõnest 
keeldumiseks. Helistamise/
lõpetamise nuppu all hoides 
aktiveerub häälvalimine.

4. Üherealine näidik, millel 
näidatakse valitud 
raadiojaama numbrit.

5. Pop Port pistik, mille abil 
ühendatakse peakomplekt 
telefoniga.

6. Mikrofon

7. Toitenupp raadio sisse- ja väljalülitamiseks.

8. Kinnitusklamber, mille külge saab kinnitada ka kanderihma

9.  ja  nupud raadiojaamade otsimiseks.

10.Rullik helitugevuse reguleerimiseks.
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1. Peakomplekti kasutamine

■ Helistamine
Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, vajutage helistamiseks helistamise/
lõpetamise nupule. 

Kõne lõpetamiseks vajutage helistamise/lõpetamise nupule.

Helistamiseks ja kõne lõpetamiseks võib kasutada ka telefoni klahve.

■ Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine
Sissetulnud kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamise/lõpetamise nupule. Kui Te 
ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage lühidalt kaks korda helistamise/lõpetamise 
nupule.

Kõne vastuvõtmiseks või keeldumiseks võib kasutada ka telefoni klahve.

Kõne saabudes kostab telefoni jaoks valitud helin.

Automaatne vastuvõtt
Kui automaatse vastamise funktsioon on sisse lülitatud, võtab telefon sissetulnud 
kõne peale esimest helinat ise vastu.
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■ Häälvalimine
Lõpetage pooleliolevad kõned ja hoidke helistamise/lõpetamise nuppu all, kuni 
kuulete tooni, mis annab märku sellest, et võite nüüd öelda häälvalimise 
tunnussõna, näiteks inimese nime, kellel soovite helistada. Öelge tunnussõna. 
Telefon mängib tunnussõna ette ja valib seejärel telefoninumbri.

Häälvalimise võib aktiveerida ka telefonist. Põhjalikumad juhised häälvalimise 
kohta leiate telefoni kasutusjuhendist.

■ Helitugevuse seadmine
Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks liigutage kõne ajal peakomplekti 
helitugevuse rullikut, kuid võite kasutada ka telefoni helitugevuse klahve.
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2. FM raadio kasutamine

Nokia raadioga peakomplekt HS-2R saab toidet telefoni Pop-Port ühenduspesast. Ku
soovite raadiot kuulata, ühendage peakomplekt telefoniga.

Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. 
Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või 
ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

■ Raadio kuulamine
Et raadio kuuldavus oleks parim võimalik, vaadake, et kõik peakomplekti juhtmed 
oleksid võimalikult sirges asendis.

• Raadio sisselülitamiseks vajutage toitenupule. Peakomplekt valib automaatselt 
raadiojaama, mida Te viimati kuulasite. Peakomplekti näidikul näidatakse 
raadiojaama numbrit.

• Raadiojaamade automaatotsingu käivitamiseks hoidke  või  nuppu 
vähemalt ühe sekundi jooksul all. Raadiojaamade otsimiseks käsitsi vajutage 
kiiresti  või  klahvile.

• Kõrgemate sageduste leidmiseks vajutage  nupule, madalamate sageduste 
leidmiseks  nupule.
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■ Helistamine raadio kuulamise ajal
• Kui helistate telefonilt välja või kui Teile saabub kõne, lülitub raadio heli 

automaatselt välja. Helistamiseks või kõne vastuvõtmiseks vajutage 
helistamise/lõpetamise nupule. Kui Te kõne lõpetate, lülitub raadio heli taas 
automaatselt sisse.

• Kõnest keeldumiseks vajutage telefoni parempoolsele valiku klahvile. Raadio 
heli lülitub taas sisse.
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Hooldus ja korrashoid

Nokia radioga peakomplekt on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka 
korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate seadme kauaaegse kasutamise ja 
täidate garantiinõudeid. 
• Hoidke kõik lisaseadmed eemal väikelaste käeulatusest.
• Hoidke peakomplekt kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis 

võivad elektronahelaid korrodeerida.
• Ärge kasutage ega hoidke peakomplekti tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib 

kahjustada seadme liikuvaid osi.
• Ärge hoidke peakomplekti kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada 

elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist 
detaile.

• Ärge hoidke peakomplekti külmas. Seni kuni seade üles soojeneb 
(normaaltemperatuurini), võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab 
elektronahelaid.

• Ärge püüdke peakomplekti avada. Asjatundmatu käsitsemine võib selle rikkuda.
• Ärge raputage, koputage ega pillake peakomplekti maha. Peakomplektiga hoolimatult 

ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid. 
• Ärge kasutage peakomplekti puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- 

või pesemisvahendeid. 
• Ärge peakomplekti värvige. Värv võib valguda peakomplekti liikuvate osade vahele ja 

takistada selle korralikku funktsioneerimist.
Kui peakomplekti töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. 
Firma töötajad abistavad Teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad 
vajadusel remondi.
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