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S i s s e j u h a t u s
1. Sissejuhatus

Nokia näidik-peakomplekt HS-69 võimaldab kasutada telefoni 
põhifunktsioone, kuulata FM-raadiot ja muusikat ning vaadata praegust 
kellaaega ja vastuvõetud lühisõnumite (SMS) ning 
multimeediumsõnumite (MMS) teateid. Osa peakomplekti 
funktsioonidest sõltub võrgust.

Peakomplekti saab ühilduvate Nokia telefonidega ühendada Pop-PortTM-
liidese abil. Oma Nokia telefoni ühilduvust saate kontrollida Nokia 
veebisaidi www.nokia.com/support kaudu või küsida edasimüüjalt.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. 
Lugege läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kust leiate olulist ohutus- ja 
hooldusteavet. Jälgige, et peakomplekt ei satuks väikelaste kätte.
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P e a k o m p l e k t i  o s a d
2. Peakomplekti osad

Peakomplekt sisaldab järgmisi osi:

• Kuularid (1)

• Kaela taha kinnitatav klamber (2)

• Lõpetamis-/peatamisnupp kõnede lõpetamiseks või kõnedest 
keeldumiseks ning pleieri muusikaesituse seiskamiseks (3)

• Esitusnupp pleieri muusikaesituse alustamiseks ja seiskamiseks (4)

• Tagasiliikumisnupp muusikapalade või mällu talletatud raadiojaamade 
seas liikumiseks või uute raadiojaamade otsimiseks (5)

• Edasiliikumisnupp muusikapalade või mällu talletatud raadiojaamade 
seas liikumiseks või uute raadiojaamade otsimiseks (6)

• Pop-PortTM-liides peakomplekti ühendamiseks telefoniga (7)
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P e a k o m p l e k t i  o s a d
• Ekraan kellaaja, raadiojaamade, muusikapalade, helistaja ID või 
numbrite ja ikoonide kuvamiseks (8)

• Helistamisnupp telefoninumbrite kordusvalimiseks, kõnele 
vastamiseks või kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks või kellaaja 
kuvamiseks (9)

• Helitugevusnupud helitugevuse suurendamiseks või 
vähendamiseks (10)

• Muusikanupp FM-raadio või muusikapleieri sisse- või väljalülitamiseks 
või nende vaheldumisi aktiveerimiseks (11)

• Klahvilukk peakomplekti nuppude lukustamiseks (12)

• Klamber peakomplekti kinnitamiseks kaasaskandmisel (13)
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P õ h i f u n k t s i o o n i d  j a  k õ n e t o i m i n g u d
3. Põhifunktsioonid ja kõnetoimingud

■ Nuppude lukustamine
Peakomplekti nuppude lukustamiseks ja vabastamiseks lükake klahviluku 
liugurit.

Kui peakomplekt on lukus, siis ignoreeritakse kõiki nupuvajutusi ja 
ekraanil kuvatakse . Sissetulevatele kõnedele vastamiseks või 
nendest keeldumiseks saate helistamis- või lõpetamis-/peatamisnuppu 
vajutada ka siis, kui nupud on lukus.

■ Kuulari helitugevuse reguleerimine
Kuulari helitugevuse reguleerimiseks vajutage soovitud 
helitugevusnuppu. Vastava nupu vajutamisel ja allhoidmisel suureneb või 
väheneb helitugevus seni, kuni nupu vabastate.

Ekraanil kuvatakse helitugevuse praegune tase.

■ Vastuvõetud sõnumid
SMS- või MMS-sõnumi saabumisel kuvatakse helistamisnupu lähedal 
järgmised ikoonid:

  näitab, et teil on telefonis ootel vähemalt üks lugemata SMS-sõnum.

  näitab, et teil on telefonis ootel vähemalt üks lugemata MMS-
sõnum.
8



P õ h i f u n k t s i o o n i d  j a  k õ n e t o i m i n g u d
■ Kellaaja kuvamine
Helistamisnupu põgusal vajutamisel kuvatakse viieks sekundiks praegune 
kellaaeg. Kui kuulate raadiot või muusikat või teil on mõni kõne pooleli, 
siis kellaaega ei kuvata.

■ Helistamine
Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, saate helistada nagu 
tavaliselt. 

■ Kordusvalimine
Viimati valitud numbri uuestivalimiseks vajutage helistamisnuppu kaks 
korda.

■ Kõnele vastamine ja kõne lõpetamine
Kõne saabumisel kõlab teie telefonis valitud helin ning ekraanil hakkab 
vilkuma helistaja nimi või muu ID ning ikoon . Kui helistaja nime pole 
teada, vilgub ekraanil helistaja telefoninumber või vastav märkus või 
ekraan jääb tühjaks. Kui kuulate parajasti FM-raadiot või muusikat, 
vaigistab peakomplekt kõnele vastamisel raadioheli või muusika 
automaatselt ning käivitab selle kõne lõpetamisel uuesti.

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisnuppu.

Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamis-/peatamisnuppu.

Kõnedele saab vastata ja neist keelduda ka telefoni kaudu.
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P õ h i f u n k t s i o o n i d  j a  k õ n e t o i m i n g u d
■ Mitme kõnega tegelemine
Kui teil on kõne pooleli, kuid sisse tuleb uus kõne, vilgub ekraanil uue 
helistaja ID. Poolelioleva kõne ootelepanekuks ja uuele kõnele 
vastamiseks vajutage üks kord helistamisnuppu. Ooteloleva kõne 
aktiveerimiseks vajutage uuesti helistamisnuppu.

■ Kõnest keeldumine
Kui te ei soovi kõnele vastata, vajutage lõpetamis-/peatamisnuppu. 
Kõnedest saab keelduda ka telefoni kaudu.

■ Häälvalimine
Kui teie telefon seda võimaldab, saate helistada peakomplektist ka 
häälvalimise abil. Kui ühtegi kõnet pole parajasti pooleli, siis vajutage 
helistamisnuppu ja hoidke seda all, kuni ekraanil kuvatakse . Lausuge 
häälkäsklus. Telefon valib käsklusega seostatud telefoninumbri.
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R a a d i o -  j a  m u u s i k a t o i m i n g u d
4. Raadio- ja muusikatoimingud

■ Raadio või muusikapleieri sisselülitamine
FM-raadio või muusikapleieri sisselülitamiseks vajutage muusikanuppu. 
Kui telefonil on nii FM-raadio kui ka muusikapleier, hakkab mängima FM-
raadio. Raadio ja muusikapleieri vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage 
korraks muusikanuppu.

FM-raadio või muusikapleieri väljalülitamiseks vajutage muusikanuppu ja 
hoidke seda all.

FM-raadio ja muusikapleieri saab sisse või välja lülitada ka telefonist.

Hoiatus. Peakomplekti kasutades ei pruugi te kõiki ümbruse helisid 
kuulda. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage. 

■ Raadio funktsioonid
FM-raadio kuulamiseks peate selle esmalt muusikanupuga või telefonist 
sisse lülitama. Kui raadiojaamad on telefonis eelhäälestamata, kuvatakse 
ekraanil praegune raadiosagedus ja ikoon .

Kui raadiojaamad on telefonis eelhäälestatud, kuvatakse ekraanil 
praeguse jaama nimi ja ikoon .

Järgmise või eelmise talletatud jaama valimiseks vajutage edasi- või 
tagasiliikumisnuppu. Kui telefonis on ainult üks eelhäälestatud 
raadiojaam, jätkab see mängimist.
11



R a a d i o -  j a  m u u s i k a t o i m i n g u d
Uute jaamade automaatseks otsimiseks vajutage edasi- või 
tagasiliikumisnuppu ja hoidke seda all. Leitud jaam kuvatakse ekraanil. 
Jaama saate salvestada telefoni funktsioonide abil.

■ Muusikapleieri funktsioonid
Muusikapleieri kasutamiseks peate selle esmalt muusikanupuga või 
telefonist sisse lülitama. Kui te pole oma telefoni muusikat salvestanud, 
kuvatakse ekraanil  ning pleier lülitatakse välja.

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

Kui telefonis on olemas vähemalt üks muusikapala, kuvatakse ekraanil 
selle pala pealkiri ja ikoon .

Muusika esitamise seiskamiseks või jätkamiseks vajutage esitusnuppu.

Muusika seiskamiseks vajutage lõpetamis-/peatamisnuppu. Muusika 
taasalustamiseks vajutage esitusnuppu. 

Järgmise või eelmise muusikapala valimiseks vajutage edasi- või 
tagasiliikumisnuppu. Kui telefonis leidub ainult üks muusikapala, 
alustatakse selle esitamist algusest.

Esitatavas muusikapalas edasi või tagasi liikumiseks vajutage edasi- või 
tagasiliikumisnuppu ja hoidke seda all.
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H o o l d u s  j a  k o r r a s h o i d
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, laske sel täielikult 
kuivada.

• 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 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 juhendite 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.

Kui teie seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse 
poole.
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