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O h u t u s e  t a g a m i n e
Ohutuse tagamine

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke 
olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust 
kasutusjuhendist.

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

HÄIRED
Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis võivad 
põhjustada tõrkeid seadme töös.
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S i s s e j u h a t u s
1. Sissejuhatus

Nokia kõneseadme HF-310 abil saate helistada ja vastata kõnedele käsi 
kasutamata.

Kõneseadme saab ühendada ühilduva Bluetooth-tehnoloogiat toetava 
mobiilsideseadmega.

Lugege see kasutusjuhend enne kõneseadme kasutamist hoolikalt läbi. 
Lugege ka selle seadme kasutusjuhendit, mille kõneseadmega ühendate. 
Kasutusjuhendi viimase versiooni ja lisateavet teie Nokia toote kohta 
leiate aadressilt www.nokia.com/support või Nokia kohalikult 
veebisaidilt.

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus 
kohas. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab 
roostevaba terast.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia
Bluetooth-ühenduse puhul ei tohiks mobiilsideseade olla kõneseadmest 
kaugemal kui 10 meetrit (33 jalga). Teised elektroonikaseadmed võivad 
Bluetooth-ühendust häirida.

See kõneseade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.1, 
mis toetab profiili Hands-Free Profile (HFP) 1.5. Kui soovite teada, kas 
teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.
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A l u s t u s j u h e n d
2. Alustusjuhend

Kõneseadmel on järgmised osad.

1. Toitenupp

2. Mikrofon

3. Valjuhääldi

4. Helitugevusratas

5. Märgutuli

6. Vastamis-/lõpetamisnupp

7. Laadija ühenduspesa

Enne kõneseadme kasutamist 
tuleb laadida aku ja siduda 
kõneseadmega ühilduv seade.

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

■ Aku laadimine
Enne aku laadimist lugege teemat „Aku- ja laadijateave” leheküljel 16.

Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mille Nokia on konkreetse 
mudeli jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste seadmete kasutamine võib 
muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Tarvikute eemaldamisel vooluvõrgust tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija kaabel laadija ühenduspessa.

2. Ühendage laadija vooluallikaga. Näiteks ühendage laadija DC-4 auto 
sigaretisüütaja pessa või laadija AC-5 seinapistikupessa. Laadimise 
ajal põleb märgutuli punaselt. Aku täislaadimine võib kesta kuni 
2 tundi ja 10 minutit.

1
2

3 4

7
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A l u s t u s j u h e n d
Kui kasutate auto sigaretisüütaja pessa ühendatud laadijat, peab 
toiteallikaks olema 12-voldine autoaku. Veenduge, et laadija 
on sigaretisüütaja pessa korralikult sisestatud ega sega auto 
normaalset tööd.

Mõne auto puhul on sigaretisüütaja voolu all ka siis, kui süütevõti 
on süütelukust eemaldatud. Sellistel juhtudel võib autoaku tühjaks 
saada isegi siis, kui te kõneseadet ei kasuta. Lisateabe saamiseks 
pöörduge sõiduki tootja poole.

3. Kui aku on täielikult täis, kostab kõneseadmest piiks. Eraldage laadija 
kõneseadmest ja seejärel vooluallikast.

Täielikult laetud aku annab kuni 30 tundi kõneaega või kuni 40 päeva 
ooteaega.

Kui aku hakkab tühjaks saama, vilgub märgutuli aeglaselt punaselt ja 
kõneseadmest kostab ligikaudu iga 5 minuti järel piiks. Laadige akut.

■ Sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine
Sisselülitamiseks vajutage toitenuppu. Kõneseade esitab valjeneva 
piiksujada ja märgutuli süttib korraks roheliselt. Kõneseade proovib 
luua ühenduse sellega viimati ühenduses olnud seadmega.

Kui kõneseade on teise seadmega ühendatud ja kasutamiseks valmis, 
vilgub märgutuli aeglaselt roheliselt.

Väljalülitamine
Kõneseadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit 
all toitenuppu. Kõneseade esitab nõrgeneva piiksujada ja märgutuli 
süttib korraks punaselt.

Kui kõneseadet ei ühendata 30 minuti jooksul teise seadmega, lülitub 
see automaatselt välja.
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A l u s t u s j u h e n d
■ Teise seadmega sidumine ja ühendamine
1. Veenduge, et kõneseade on välja lülitatud ja mobiilsideseade sisse 

lülitatud.

2. Kui te pole kõneseadet eelnevalt mõne teise seadmega sidunud, 
lülitage kõneseade sisse. Kõneseade lülitub sidumisre¾iimi ja 
märgutuli hakkab kiiresti roheliselt vilkuma.

Kui olete kõneseadme mõne muu seadmega juba sidunud, lülitage 
teine seade välja ja kõneseade sisse.

3. Aktiveerige umbes 5 minuti jooksul mobiilsideseadme Bluetooth-
funktsioon ja laske sellel Bluetooth-seadmeid otsida. Asjakohased 
juhised leiate seadme kasutusjuhendist.

4. Valige leitud seadmete loendis kõneseade (Nokia HF-310).

5. Sisestage kõneseadme teise seadmega sidumiseks ja ühendamiseks 
Bluetooth-ühenduse pääsukood 0000. Mõne seadme puhul tuleb 
ühendus pärast sidumist eraldi luua.

Kui sidumine õnnestub, kuvatakse mobiilsideseadme seotud Bluetooth-
seadmete loendis kõneseade.

Kui kõneseade on teise seadmega ühendatud ja kasutamiseks valmis, 
vilgub märgutuli aeglaselt roheliselt.

Kõneseadme saab siduda kuni nelja seadmega, kuid korraga saab see 
olla ühendatud ainult ühe seadmega.

Kõneseadmega loodud ühenduse katkestamine
Kõne- ja mobiilsideseadme vahelise ühenduse katkestamiseks tehke 
üks järgmistest toimingutest.

• Lülitage kõneseade välja.

• Katkestage ühendus seadme seotud Bluetooth-seadmete 
menüü kaudu.

• Viige kõneseade teisest seadmest kaugemale kui 10 meetrit 
(33 jalga).

Kõneseadmega loodud ühenduse katkestamiseks ei pea sidumist 
kustutama.
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A l u s t u s j u h e n d
Kõneseadme käsitsi ühendamine
Kõneseadme sisselülitamisel proovib see luua ühenduse sellega viimati 
ühenduses olnud seadmega. 

Kui soovite kõneseadet viimati kasutatud seadmega käsitsi ühendada 
(nt pärast ühenduse katkemist), veenduge, et teine seade on sisse 
lülitatud, ning vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all kõneseadme 
vastamis-/lõpetamisnuppu. Teise võimalusena võite kõneseadme 
välja ja siis uuesti sisse lülitada. Kõneseadme teise seotud seadmega 
ühendamiseks looge ühendus teise seadme seotud Bluetooth-seadmete 
menüüs.

Kui mobiilsideseade võimaldab, võite määrata, et kõneseadmega 
luuakse ühendus automaatselt. Selleks muutke oma Nokia seadmes 
seotud Bluetooth-seadmete menüüs asjakohaseid seadeid.
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P a i g a l d a m i n e  a u t o s
3. Paigaldamine autos

Autos saab kõneseadme kinnitada päikesesirmi, tuuleklaasi või 
armatuurlaua külge.

■ Üldised ohutusnõuded
Joonisel on kujutatud võimalikud 
paigalduskohad.

Kui paigaldate kõneseadme autosse, 
veenduge, et see ei sega ega takista 
sõiduki tööks vajalikke süsteeme 
(nt turvapadjad) ega piira vaatevälja.

Veenduge, et turvapatjade normaalne 
toimimine pole mingil viisil takistatud 
ega piiratud. Kasutage kõneseadet 
ainult siis, kui see on juhtimise 
seisukohalt turvaline.

Kõneseadme kasutamiseks päikesesirmi külge kinnitatuna peab sirm 
vastu auto lage üles tõstetud olema.

Ärge reguleerige paigaldusseadet juhtimise ajal.

■ Kinnitamine päikesesirmi külge
Kõneseadme saab päikesesirmi külge kinnitada kaasasoleva klambri abil.

1. Kõneseadme klambri külge 
kinnitamiseks lükake klambril 
olev haak kõneseadme tagaküljel 
olevasse pessa (1). Pöörake 
kõneseadet päripäeva, kuni 
see paigale lukustub (2). 
(Kõneseadme lahtiühendamiseks 
pöörake seda vastupäeva.)
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P a i g a l d a m i n e  a u t o s
2. Libistage klamber sirmile 
juhi või kaasreisija 
kohalt (3) ja asetage 
klambri küljes olev rihm 
ümber sirmi, nii et rihma 
kinnituskoht jääb sirmi 
tagumisele poolele.

3. Lükake rihm läbi klambril 
oleva ava (4).

Tõmmake kõneseadme 
kindlalt paigale 
kinnitamiseks rihm pingule 
ja vajutage kindlalt kinni 
rihma takjakinnis.

4. Lükake päikesesirm 
vastu lage (5).

■ Kinnitamine tuuleklaasile
Kõneseadme saab tuuleklaasi külge kinnitada kaasasoleva 
paigaldusseadme abil.

1. Lükake paigaldusseadmel 
olev haak kõneseadme 
tagaküljel olevasse 
pessa (1). Pöörake 
kõneseadet päripäeva, 
kuni see paigale 
lukustub (2).
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P a i g a l d a m i n e  a u t o s
2. Leidke tuuleklaasil turvaline paigalduskoht ning puhastage see 
põhjalikult klaasipuhastusvahendi ja puhta lapiga. 

Kui ümbritseva keskkonna temperatuur on alla +15 °C (60 °F), 
soojendage paigalduskohta ja iminappa ettevaatlikult fööniga, 
et tagada kindel kinnitus. Veenduge, et te ei soojenda tuuleklaasi 
ülemäära, muidu võite klaasi kahjustada.

3. Suruge paigaldusseadme iminapp vastu tuuleklaasi (3) ja pöörake 
paigaldusseadet päripäeva (4), et tekitada iminapa ja tuuleklaasi 
vahele vaakum. Kontrollige, kas iminapp on kindlalt kinnitatud.

4. Pöörake kõneseade soovitud suunda.

Kõneseadme paigaldusseadme küljest lahtiühendamiseks pöörake seda 
vastupäeva.

Iminapa tuuleklaasi küljest lahtiühendamiseks pöörake paigaldusseadet 
vastupäeva ja tõmmake iminapa serval asuvast väljaulatuvast lapatsist.

■ Kinnitamine armatuurlauale
Kõneseadme saab armatuurlaua külge kinnitada kaasasoleva 
paigaldusseadme ja kleeppadjakese abil.

1. Veenduge, et pind, mille külge kavatsete padjakese kleepida 
on ühetasane, pole niiske, määrdunud ega tolmune.

2. Lükake paigaldusseadmel olev haak 
kõneseadme tagaküljel olevasse pessa (1). 
Pöörake kõneseadet päripäeva, kuni see 
paigale lukustub (2).
12



P a i g a l d a m i n e  a u t o s
3. Eemaldage padjakese 
kleepuvalt poolelt 
kaitsekile (3) ja 
suruge padjake vastu 
armatuurlauda (4), nii et 
see kindlalt paigale jääb.

Ärge puudutage kaitsekile 
eemaldamisel padjakese 
kleepuvat poolt.

4. Eemaldage kaitsekile padjakese teiselt 
poolelt ja suruge paigaldusseadme iminapp 
padjakesele (5).

5. Pöörake kõneseade soovitud suunda (6).

6. Pöörake paigaldusseadet vaakumi 
tekitamiseks päripäeva (7). Kontrollige, 
kas iminapp on kindlalt kinnitatud.

Kõneseadme paigaldusseadme küljest lahtiühendamiseks pöörake 
seda vastupäeva. 

Paigaldusseadme armatuurlaua küljest lahtiühendamiseks pöörake 
paigaldusseadet vastupäeva ja tõmmake iminapa serval asuvast 
väljaulatuvast lapatsist.
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T a v a k a s u t u s
4. Tavakasutus

■ Helistamine ja kõne lõpetamine
Kõneseadmega ühendatud mobiilsideseadme abil helistamiseks tehke 
seda nagu tavaliselt. Kõnelege kõneseadme suunas. Optimaalse töö 
tagamiseks veenduge, et mikrofoni ees pole ühtegi objekti ja mikrofon 
paikneb teie ees.

Viimasena valitud numbri kordusvalimiseks (kui mobiilsideseade 
kõneseadmega ühendatuna seda funktsiooni toetab), kui pooleliolevaid 
kõnesid pole, vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisnuppu.

Häälvalimise aktiveerimiseks (kui mobiilsideseade kõneseadmega 
ühendatuna seda funktsiooni toetab), kui pooleliolevaid kõnesid pole, 
vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all vastamis-/lõpetamisnuppu. 
Jätkake mobiilsideseadme kasutusjuhendi asjakohaste juhiste järgi.

Kõne lõpetamiseks või helistamiskatse tühistamiseks vajutage 
vastamis-/lõpetamisnuppu.

■ Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine
Sissetuleva kõne puhul kostab kõneseadmest helin ja märgutuli hakkab 
kiiresti roheliselt vilkuma.

Kõne vastuvõtmiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu. Kõnest 
keeldumiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu kaks korda.

■ Helitugevuse reguleerimine
Kõneseadme helitugevuse suurendamiseks kõne ajal pöörake 
helitugevusratast paremale. Helitugevuse vähendamiseks pöörake 
ratast vasakule.

Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, 
kuna sellest võib kosta väga vali heli.
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T a v a k a s u t u s
■ Kõne juhtimine ühendatud seadmesse
Kõne juhtimiseks kõneseadmest ühendatud seadmesse lülitage 
kõneseade välja või vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all 
vastamis-/lõpetamisnuppu.

Kõne tagasi kõneseadmesse juhtimiseks lülitage see sisse (kui see on 
välja lülitatud) või vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all vastamis-/
lõpetamisnuppu.

■ Seadete kustutamine või lähtestamine
Sidumisseadete kustutamiseks kõneseadmest vajutage ja hoidke all 
toite- ja vastamis-/lõpetamisnuppu (üle 4 sekundi), kuni märgutuli 
hakkab punaselt ja roheliselt vilkuma. Pärast seadete kustutamist lülitub 
kõneseade sidumisre¾iimi.

Kui kõneseade lakkab töötamast, ehkki see on laetud, ühendage 
see lähtestamiseks laadijaga, hoides samal ajal all vastamis-/
lõpetamisnuppu.

■ Tõrkeotsing
Kui teil ei õnnestu kõneseadet ühilduva seadmega ühendada, tehke 
järgmist.

• Veenduge, et kõneseade on laetud, sisse lülitatud ja seadmega 
seotud.

• Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.

• Veenduge, et kõneseade pole teisest seadmest kaugemal kui 
10 meetrit (33 jalga) ning et kõneseadme ja teise seadme vahel 
pole teisi elektroonikaseadmeid.
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A k u -  j a  l a a d i j a t e a v e
5. Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisseehitatud korduvlaetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage 
akut seadmest välja võtta –seade võib viga saada. Seadme jaoks on ette nähtud 
järgmised laadijad: AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4. Laadija täpne mudelinumber 
sõltub pistiku tüübist. Pistiku tüübiks võib olla üks järgmistest: E, EB, X, AR, U, 
A, C või UB. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see 
siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut üksnes Nokia heakskiiduga laadijatega, 
mis on sellele seadmele ette nähtud. Heakskiiduta laadija kasutamine võib 
põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

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 täiesti tühi, võib märgutule süttimiseni kuluda mitu minutit.

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.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud 
temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on 
liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole 
aku töökindlus garanteeritud.

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

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

NB! Aku kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised ja sõltuvad 
võrgutingimustest, kasutatavatest funktsioonidest, aku kasutuseast 
ja seisundist, temperatuuridest, mille juures akut kasutatakse, 
ja paljudest teistest teguritest. Seadme kõnedeks kasutamise aeg 
mõjutab ooteaega. Samamoodi sõltub kõneaja pikkus ajast, mille 
vältel on seade sisse lülitatud ja ootere¾iimis.
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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

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

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, 
mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade siiski märjaks saab, 
laske sel täielikult kuivada.

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

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

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

• Ärge üritage seadet avada.

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

Kõik eelnimetatud nõuanded kehtivad võrdselt nii seadme kui ka laadija ja teiste 
tarvikute kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge 
lähima volitatud teeninduskeskuse poole.
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H o o l d u s  j a  k o r r a s h o i d
Kasutuselt kõrvaldamine
Läbikriipsutatud prügikasti märk seadmel, akul, kasutusjuhendil 
või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja 
elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse 
kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid 
tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Täiendava 
keskkonnaalase teabe saamiseks vaadake seadet puudutavat 
ökodeklaratsiooni veebilehelt www.nokia.com/environment.

Viige kasutatud elektroonikatooted, akud ja pakendid alati 
spetsiaalsesse kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut 
jäätmeteisaldust ja toetate materjalide ümbertöötamist. Täpsemat 
teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest 
jäätmekäitlusettevõtetest, riiklikest tootjavastutusega tegelevatest 
organisatsioonidest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Vaadake 
veebilehelt www.nokia.com/werecycle, kuidas oma Nokia tooteid 
ringlusse lasta, või veebilehelt www.nokia.mobi/werecycle, kui sirvite 
veebi mobiilseadmega.
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V e e l  o h u t u s a l a s t  t e a v e t
Veel ohutusalast teavet

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

Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ja tühistada seadmele antud garantii. 
Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme tarvikud autos on kindlalt 
paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke seadme, selle osade või tarvikutega 
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 
mobiilsidetarvikuid turvapadja kohale või avanemispiirkonda. Kui seade 
on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada 
raskeid vigastusi.
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