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Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgmised lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla 
ohtlik või seadusevastane.

OHUTU LIIKLEMINE
Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad 
auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda 
liiklusohutusele.

HÄIRED
Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad 
tõrkeid seadme töös.
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1. Sissejuhatus

Nokia valjuhääldiga HF-300 saate vabakäere¾iimis helistada ja kõnesid 
vastu võtta. Võite ühendada valjuhääldi ühilduva ning Bluetooth-
tehnoloogiat võimaldava mobiilsideseadmega.

Lugege see kasutusjuhend enne valjuhääldi kasutamist hoolikalt läbi. 
Lugege läbi ka selle seadme kasutusjuhend, millega kavatsete 
valjuhääldi ühendada, kuna see võib sisaldada olulist ohutus- ja 
hooldusteavet. Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste 
käeulatusest eemal.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvad seadmed 
omavahel ühendada ilma juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse 
puhul ei tohi mobiilsideseade ja valjuhääldi olla teineteisest kaugemal 
kui 10 meetrit. Sidehäireid võivad põhjustada näiteks teised 
elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv sein.

Valjuhääldi vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0, mis toetab 
vabakäe profiili 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie 
seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla 
piiratud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade 
või oma teenusepakkuja poole.
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2. Alustamine

Valjuhääldi koosneb järgmistest osadest. 

• Akulaadija pistikupesa (1)

• Kõlar (2)

• Toitenupp (3)

• Helitugevuse suurendamise 
klahv (4)

• Vastamis-/
lõpetamisnupp (5)

• Helitugevuse vähendamise 
klahv (6)

• Mikrofon (7)

Enne valjuhääldi kasutamist 
peate laadima aku ning siduma 
valjuhääldi ühilduva seadmega.

Valjuhääldi sisaldab magnetdetaile. Valjuhääldi ja metallesemete vahel võib 
tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid 
magnetandmekandjaid valjuhääldi vahetus läheduses, kuna neile salvestatud 
teave võib kustuda.

■ Laadijad ja akud
Enne laadija ühendamist valjuhääldiga kontrollige laadija mudelinumbrit. 
Valjuhääldi on ette nähtud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-4, AC-5 
ja DC-4.

Hoiatus! Kasutage ainult neid akusid ja laadijaid, mis on just selle 
tarvikuga koos kasutamiseks Nokia poolt heaks kiidetud. Teistsuguste 
seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse 
ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
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■ Aku paigaldamine ja laadimine
Aku paigaldamisel toimige järgmiselt.

1. Tagakaane eemaldamiseks lükake seda valjuhääldi külje suunas.

2. Seadke aku klemmide ala valjuhääldi klemmidega kohakuti ja lükake 
aku paika.

3. Tagakaane paigaldamisel asetage kaane lukustusnupud valjuhääldi 
vastavatesse süvenditesse ja lükake kaant valjuhääldi peale, kuni see 
klõpsatusega sulgub.

(Aku eemaldamiseks eraldage tagakaas ja tõstke akut ülespoole mitte 
klemmidepoolsest, vaid teisest otsast.)

Aku laadimisel toimige järgmiselt.

1. Ühendage laadija juhe valjuhääldi laadija ühenduspessa.

2. Ühendage laadija toiteallikaga. Ühendage laadija DC-4 auto 
sigaretisüütaja pessa ning laadija AC-5 seinakontakti.

Kui kasutate sigaretisüütaja pessa ühendatud laadijat, peab 
toiteallikaks olema 12 V autoaku. Veenduge, et laadija on 
sigaretisüütaja pessa õigesti paigaldatud ega põhjusta auto töös 
mingeid tõrkeid. Mõnede automudelite puhul töötab sigaretisüütaja 
pesa autoaku toite varal ka siis, kui süütevõti on eemaldatud. Sel 
juhul võib autoaku tühjeneda isegi siis, kui valjuhääldit ei kasutata. 
Lisateabe saamiseks pöörduge auto tootja poole.

Laadimise ajal põleb pidevalt punane märgutuli. Laadimise 
alustamine võib võtta aega. Kui laadimine ei käivitu, eraldage laadija 
ja ühendage siis uuesti. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni 
kaks ja pool tundi.

3. Kui aku on täis laetud, hakkab punase tule asemel põlema roheline 
märgutuli. Eraldage laadija valjuhääldist ja toiteallikast.

Täielikult laetud aku annab kuni 20 tundi kõneaega ja kuni 240 tundi 
ooteaega. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest Bluetooth-
seadmetest, kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, vilgub punane märgutuli aeglaselt.
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■ Vabakäeseadme sisse- ja väljalülitamine
Sisselülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni valjuhääldist kostab piiks 
ja süttib roheline märgutuli. Kui valjuhääldi üritab ühenduda seotud 
seadmega, vilgub märgutuli. Kui ühendus valjuhääldi ja sellega seotud 
seadme vahel on loodud, süttivad sinised märgutuled.

Väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni märgutuled kustuvad. 
Kui valjuhääldi ei saa viie minuti jooksul seotud seadmega ühendust, 
lülitab ta ennast energiasäästu eesmärgil automaatselt välja.

■ Valjuhääldi sidumine
1. Veenduge, et mobiilsideseade on sisse lülitatud ning lülitage 

valjuhääldi sisse. Roheline märgutuli vilgub aeglaselt.

2. Aktiveerige mobiilsideseadme Bluetooth-funktsioon ja seadke see 
Bluetooth-seadmeid otsima. Vastava teabe leiate seadme 
kasutusjuhendist.

3. Valige leitud seadmete loendist valjuhääldi.

4. Sisestage seadme sidumiseks ette nähtud Bluetoothi pääsukood 
0000 ja ühendage valjuhääldi seadmega. Mõnes seadmes tuleb 
ühendus pärast sidumist eraldi luua.

Kui sidumine õnnestus, annab valjuhääldi sellest piiksuga märku ja teie 
seade kuvatakse mobiilsideseadme menüüs, kus saate vaadata praegu 
seotud Bluetooth-seadmeid. Kui valjuhääldi on mobiilsideseadmega 
ühendatud, kuvatakse sinised märgutuled.

Valjuhääldi sidumiseks ja ühendamiseks mõne teise seadmega eraldage 
see praegusest seadmest ning siduge ja ühendage uue seadmega.

Valjuhääldi eraldamine
Valjuhääldi eraldamiseks mobiilsideseadmest valige üks järgnevatest 
toimingutest.

• Lülitage valjuhääldi välja.

• Katkestage valjuhääldi ühendus seadme Bluetooth-menüüs.

• Viige valjuhääldi seadmest kaugemale kui 10 meetrit.
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Võtke arvesse, et ühenduse katkestamiseks valjuhääldi ja seadme vahel 
ei pea lõpetama nende omavahelist sidumist.

Valjuhääldi taasühendamine
Valjuhääldi ühendamiseks seotud seadmega lülitage valjuhääldi sisse ja 
hoidke all vastamis-/lõpetamisnuppu või looge ühendus oma telefoni 
Bluetooth-menüüs.

Seadmes võite seada valjuhääldi automaatselt teise seadmega ühendust 
looma, kui valjuhääldi sisse lülitatakse. Selleks muutke Nokia seadmes 
Bluetoothi menüüs seotud seadme seadeid.
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3. Kõnede haldamine

■ Valjuhääldi helitugevuse seadmine
Helitugevuse seadmiseks kasutage valjuhääldi helitugevusklahve.

Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, 
kuna sellest võib kosta väga vali heli.

■ Kõnede haldamine
Kui valjuhääldi on ühendatud, kasutage helistamiseks oma 
mobiilsideseadet tavalisel viisil. Rääkige valjuhääldi mikrofoni suunas. 
Parima tulemuse saavutamiseks veenduge, et mikrofoni ees ei ole 
segavaid objekte ja mikrofon paikneb kasutaja ees, mitte allpool ega 
taga. Kõne ajal põleb roheline märgutuli.

Kui parajasti pole käsil ühtegi kõnet ja seade toetab kordusvalimise 
funktsiooni, vajutage kordusvalimiseks kaks korda vastamis-/
lõpetamisnuppu.

Kui seade toetab häälvalimist ning teil pole käsil kõnet, hoidke all 
vastamis-/lõpetamisnuppu ning jätkake seadme kasutusjuhendis 
toodud juhtnööride järgi.

Kõne saabumisel kuulete valjuhääldist helinat ja vilkuma hakkab 
roheline märgutuli. Kõnele vastamiseks vajutage vastamis-/
lõpetamisnuppu või kasutage selleks seadme klahve. Saabuvast kõnest 
keeldumiseks vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisnuppu.

Kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu või kasutage 
selleks seadme klahve.

Kõne ümberlülitamiseks valjuhääldist seadmesse ja vastupidi vajutage 
vastamis-/lõpetamisnuppu ja hoidke seda all.

Mikrofoni vaigistamiseks või aktiveerimiseks kõne ajal vajutage 
põgusalt toitenuppu.
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■ Paigaldamine autosse
Te võite kinnitada valjuhääldi kaasasoleva klambri abil autos 
päikesesirmi külge.

Üldised ohutusnõuded
Valjuhääldi autosse paigaldamisel 
veenduge, et see ei häiriks ega takistaks 
auto juhtimist ja auto turvasüsteeme 
(nt turvapadi) ega piiraks juhi vaatevälja.

Kontrollige, et turvapatjade 
avanemispiirkond poleks blokeeritud ega 
muul moel piiratud. Kasutage valjuhääldit 
vaid siis, kui liiklusolud seda lubavad. 

Auto päikesesirmi külge kinnitatud 
valjuhääldi kasutamiseks veenduge, et sirm 
on üles vastu lage tõstetud.

Klambri kinnitamine päikesesirmi 
külge
Kinnitage klamber juhi või kaassõitja istme poolt päikesirmi ümber nii, 
et sõna "OPEN" jääb sirmi ülaosale, ja mähkige klambri küljes olev lint 
tagantpoolt päikesesirmi ümber (1).

1
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Tõmmake lint avausest läbi. Tõmmake valjuhääldi fikseerimiseks lint 
tihkelt kinni ja vajutage lindi takjaribaga ots tugevalt viltosa külge (2).

Valjuhääldi kinnitamine klambri külge
Paigutage valjuhääldi klambri külge nii, et valjuhääldi tagaküljel olev 
süvend sobitub klambri fiksaatoriga. Paigutage fiksaator süvendisse ja 
pöörake valjuhääldit päripäeva, kuni see klõpsatusega kinnitub (3). 
(Valjuhääldi eraldamiseks pöörake seda vastupäeva.)

Lükake päikesesirm üles lae vastu.

2

3
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■ Seadete kustutamine või valjuhääldi 
lähtestamine

Sidumis- ja helitugevusseadete kustutamiseks hoidke samaaegselt 
vastamis-/lõpetamisnuppu ning helitugevusnuppu umbes kümme 
sekundit all. Kui seaded on kustutatud, hakkab vaheldumisi vilkuma 
punane ja roheline märgutuli.

Valjuhääldi lähtestamiseks, kui seade ei tööta, vaatamata sellele, et on 
laetud, vajutage üheaegselt  vastamis-/lõpetamisnuppu ja toitenuppu. 
Valjuhääldi lülitub välja. Valjuhääldi kasutamiseks ühendage see uuesti 
mobiilsideseadmega. Lähtestamine ei kustuta sidumisseadeid.
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4. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine
Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu 
kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg 
on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia 
heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on 
mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla 
laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

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

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

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, 
kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide 
vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus 
või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või 
talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Üritage akut hoida 
temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25°C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum 
või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. 
Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada 
ka siis, kui seda vigastada.

Ärge demonteerige akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide 
kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult 
veega, vajadusel pöörduge arsti poole.
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Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka 
korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud 
garantiid.

• Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, 
mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage 
aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.

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

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

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini 
soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab 
elektronskeeme.

• Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhtnööride 
järgi.

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

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

• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja 
takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, 
laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb 
häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.
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Kasutuselt kõrvaldamine
Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil 
tuletab meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb kõik äravisatavad elektri- ja 
elektroonikaseadmed, patareid ja akud viia spetsiaalsesse kogumispunkti. 

Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Et hoida ära jäätmete kontrollimatul kõrvaldamisel tekkiv kahju keskkonnale või 
inimeste tervisele ja et toetada säästvat arengut materiaalsete ressursside 
korduvkasutusse andmisega, viige äravisatavad seadmed vastavasse 
kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, 
kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete 
käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Lisateabe saamiseks 
vaadake toote ökodeklaratsiooni või konkreetset riigipõhist teavet aadressil 
-www.nokia.com.
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Täiendav ohutusalane teave

■ Sõidukid
Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud 
elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse 
sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat 
teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja 
esindajalt.

Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud 
garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos 
oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, 
selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega 
plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi 
avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või 
monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja 
avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja 
avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.




