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toode HS-37W vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse 
(Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Autoriõigus © 2005 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamin
millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Muud siinm
toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärk.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste teg
käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otsest
kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva doku
õigsuse, usaldatavuse või sisu osas mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid
ainult kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse osas või sobivuse osas konkreetseks otstarbek
jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest e
teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Teavet saate lähimalt Nokia edasimüüjal



Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide 

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

Nokia Bluetooth-peakomplekt HS-37W on mõeldud kandimiseks kogu päev
vältel ning võimaldab üheainsa AAA-patareiga kuni 15 tundi kõneaega.

Seade on mõeldud kasutamiseks koos vooluallikaga, milleks on 1,5-voldine 
leelispatarei LR03 / AAA. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme 
nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukor
Enne patarei väljutamist lülitage seade välja. Patarei sisestamisel jälgige 
märkidega "+" ja "-" tähistatud klemmide asetust.

Ärge püüdke patareid laadida, kui selle tootja pole patareid laetavaks 
akumulaatoriks kavandanud.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia
Juhtmeta peakomplekti HS-37W saab ühendada Bluetooth-tehnoloogiat to
ühilduva telefoniga. Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvat
sideseadmete omavahelist ühendamist juhtmeid kasutamata. Bluetooth-
ühenduse jaoks ei pea telefon ja peakomplekt olema teineteise vaateväljas, 
seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui kümme meetrit. Ühendush
võib põhjustada näiteks seadmete vahele jääv sein või teised 
elektroonikaseadmed.
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Peakomplekt HS-37W vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.2, mis toetab 
järgmisi profiile: peakomplekti profiil ja vabakäeprofiil. Peakomplekti HS-37W ja 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

muude Bluetooth-toodete koostalitlust ei tagata. Muude seadmete ja 
peakomplekti vahelise ühilduvuse kohta saate teavet seadme tootjalt.
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2. Alustamine

 

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Mõnes piirkonnas võivad olla kehtestatud piirangud Bluetooth-tehnoloogia
kasutamisele. Täpsemat teavet saate kohalikelt ametkondadelt või 
teenusepakkujalt.

Peakomplekt sisaldab järgmisi osi:

• Vastamis-/lõpetamisnupp (1)

• Kollane märgutuli (LED) (2)

• Kuular (3)

• Patareipesa (4)

• Helitugevusnupp (5)
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Enne peakomplekti kasutamist peate sisestama patarei ning paaristama (siduma) 
komplektiga ühilduva telefoni.

 

i 

ist.
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■ Patarei sisestamine
Patareipesa avamiseks lükake selle kate maha; seejärel sisestage patarei.

■ Peakomplekti paaristamine ühilduva telefoniga
Patarei sisestamisel või vahetamisel lülitub peakomplekt HS-37W 
paaristamisre¾iimi. Kollane LED-märgutuli süttib ja jääb põlema järgmiseks
viieks minutiks, mille vältel on peakomplekti võimalik paaristada ühilduva 
telefoniga.

1. Seadke telefon otsima Bluetooth-seadmeid. Vastava teabe leiate telefon
kasutusjuhendist.

2. Kui telefon leiab peakomplekti HS-37W, kinnitage paaristamine telefon

3. Kui telefon küsib peakomplekti Bluetooth-pääsukoodi, sisestage 0000.
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Kui paaristamine õnnestus, vilgub kollane LED-märgutuli põgusalt ja kustub 
seejärel.

 

ist 
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Kui paaristamine ei õnnestunud, jääb kollane LED-märgutuli viieks minutiks
põlema. Selle aja vältel peate seadmed uuesti paaristama. 

Peakomplekti peab telefoniga paaristama vaid ühe korra. Paaristamisre¾iim
väljumiseks vajutage põgusalt vastamis-/lõpetamisnuppu.

Nüüd olete peakomplekti kasutamiseks valmis.
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3. Tavakasutus
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■ Kõnede haldamine
Mobiiltelefoniga kõnele vastamiseks vajutage telefoni vastamisklahvi. Kõne
suunamiseks peakomplekti vajutage põgusalt peakomplekti vastamis-/
lõpetamisnuppu.

Kõnele vastamiseks peakomplektiga vajutage põgusalt peakomplekti vastam
lõpetamisnuppu. Kõne suunamisel mobiiltelefonist peakomplekti võib tekki
lühiajaline viivitus. Kõnedele vastamatajätmise vältimiseks on soovitatav va
kõnedele mobiiltelefoniga ja seejärel suunata kõne peakomplekti.

Kui te ei soovi kõnele vastata, hoidke peakomplekti vastamis-/lõpetamisnup
ühe sekundi vältel all.

Helistamiseks valige mobiiltelefonis number ja vajutage telefoni vastamiskl
Kõne suunamiseks peakomplekti vajutage seejärel peakomplekti vastamis-/
lõpetamisnuppu.

Kui teie telefon toetab häälvalimist ja hetkel pole ükski kõne pooleli, vajuta
peakomplekti vastamis-/lõpetamisnuppu ning jätkake häälvalimist, nagu 
kirjeldatud telefoni kasutusjuhendis. Parima tulemuse saamiseks salvestage
tunnussõna läbi peakomplekti.

Peakomplekti helitugevuse suurendamiseks või kahandamiseks vajutage põ
helitugevusnuppu, kuni jõuate rahuldava helitugevuseni.
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Kõne lõpetamiseks vajutage mobiiltelefoni lõpetamisklahvi või peakomplekti 
vastamis-/lõpetamisnuppu.
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■ Ootere¾iim
Patarei kasutusaja pikendamiseks lülitub peakomplekt pärast iga kõnet 
automaatselt välja. Selle vältimiseks seadke peakomplekt ootere¾iimi. Oote
kiirendab ühendust telefoniga, ent kahandab patarei kasutusaega. Ootere¾i
sisselülitamiseks hoidke helitugevus- ning vastamis-/lõpetamisnuppu viis 
sekundit all.

Peakomplekti sisselülitamiseks ootere¾iimis vajutage vastamis-/lõpetamisn
Peakomplekti väljalülitamiseks ootere¾iimis hoidke vastamis-/lõpetamisnup
viis sekundit all.

■ Märgutuli
Peakomplektil HS-37W on kollane valgusdiood-märgutuli (LED). Patarei 
sisestamiseks või vahetamisel ja peakomplekti sisselülitamisel LED-tuli sütt
näitab, et peakomplekt on paaristamisre¾iimis. Kui peakomplekti patarei ha
tühjenema, vilgub LED-tuli kaks korda iga viie sekundi tagant. Vahetage pat

■ Peakomplekti kasutamine vasaku kõrva küljes
Peakomplekt HS-37W on valmis kasutuseks parema kõrva küljes. Kui soovit
kasutada vasaku kõrva küljes, pöörake õrnalt kuularit.
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■ Peakomplekti hoidmine
Kui te peakomplekti ei kasuta, hoidke seda väljalülitatult ja kaitstud kohas.

ivad 
 
 

g et 
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Ärge hoidke peakomplekti kõrgel temperatuuril 
(üle 45°C / 113°F), näiteks otseses päiksevalguses. Kõrged temperatuurid võ
kahjustada seadme töökindlust ja kahandada patarei kasutusaega. Madalad
temperatuurid (alla -10°C / 14°F) kahandavad patarei kasutusaega ja võivad
mõjutada seadme tööd.

Hoidke peakomplekti vihma ja muude vedelike eest.

■ Tõrkeotsing

Helikvaliteet on kehv
Veenduge, et peakomplekt pole telefonist kaugemal kui kümme meetrit nin
telefoni ja peakomplekti vahel pole takistusi (nt seinad või teised 
elektroonikaseadmed).

Peakomplektist ei kosta heli
• Helitugevuse suurendamiseks vajutage helitugevusnuppu.

• Veenduge, et peakomplekt on telefoniga paaristatud.

• Veenduge, et telefoni ja peakomplekti vahel on ühendus. Kui ei ole, proo
seadmeid uuesti paaristada.
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Ei saa kõnesid peakomplektiga vastu võtta, kuna telefon 
lõpetab helisemise enne peakomplekti sisselülitumist

 kõnet 

 on 
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Peakomplekt on kavandatud aku kasutusaja pikendamise huvides pärast iga
automaatselt välja lülituma. Sidet telefoni ja peakomplekti vahel kiirendab 
ootere¾iim, vt Ootere¾iim, 11.

Paaristamisega on probleeme, kuigi telefon näitab, et kõik
korras
Võimalik, et kustutasite peakomplektiga paaristamise mobiiltelefonist ära. 
Paaristage seadmed uuesti.
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Hooldus ja korrashoid
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Teie seade on hoolikalt kavandatud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult 
Alltoodud juhendid aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

• Hoidke kõiki tarvikuid ja lisaseadmeid väikelaste eest.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võiva
korrodeerida elektronahelaid. Kui seade saab märjaks, eemaldage patarei ja laske
seadmel kuivada; seejärel ühendage patarei tagasi.

• 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 plastmassdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Normaaltemperatuurini soojenemise käigus võib sead
sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

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

• 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
pesuvahendeid.

• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada
korralikku funktsioneerimist.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja
lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge 
lähimasse volitatud teenindusettevõttesse.


