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Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, 
riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaa
kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olm
mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe saami
puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava r
www.nokia.com.

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeeri
levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis i
loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporat
kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmani
nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.
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endale õiguse 
umendis kirjeldatud 

ulekute kaotuse ega 
, sõltumata nende 

dus ei määra teisiti, 
õi sisu suhtes 
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da. Küsige oma 

või tarkvara, millele 
eadusevastane 
Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab 
paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dok
toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.
Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sisset
eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest
tekkimise viisist.
Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui sea
ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse v
mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhu
ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse v
kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel m
dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt te
Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erine
lähimalt Nokia edasimüüjalt.
Ekspordijärelevalve
Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid 
rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. S
väljavedu on keelatud.
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ks koos ühilduva 
V-pesa, ja ühilduva 

ssa (esilehe joonisel 
henduspessa. 

atusest eemal.

summutada 
tu seada, ärge 

mist (10) 
Alustamine
Nokia audiokontroller AD-43 on mõeldud kasutamise
Nokia mobiilsideseadmega, millel on Nokia 3,5-mm A
Nokia peakomplektiga, millel on 3,5-mm pesa.

Ühendage peakomplekti pistik peakomplekti pistikupe
osa 1) ning kontrolleri pistik (11) mobiilseadme AV-ü
Kontroller on kasutamiseks valmis.

Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeul

Hoiatus! Peakomplekti kasutamine võib 
ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid oh
peakomplekti kasutage.

Helitugevuse seadmine
Helitugevuse seadmiseks vajutage ülemist (8) või alu
helitugevusnuppu.
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lahvi või kasutage 
s vajutage vastamis-

vi või kasutage 

e ajal vajutage 
Kõnede haldamine
Kui kontroller on mobiilseadmega ühendatud, helista
tavaliselt. Kõne ajal rääkige kontrolleri mikrofoni (2)

Kui teie mobiilseade toetab häälvalimist, hoidke vast
lõpetamisklahvi (4) all ja toimige vastavalt seadme k
kirjeldatule.

Kõne vastuvõtmiseks vajutage vastamis-/lõpetamisk
mobiilseadme klahve. Saabuvast kõnest keeldumisek
/lõpetamisklahvi kaks korda.

Kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklah
mobiilseadme klahve.

Mikrofoni väljalülitamine
Kontrolleri mikrofoni välja- või sisselülitamiseks kõn
vaigistusklahvi (9).
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muusikat ühilduvast 

itugevusega. Pidev 
 kuulmist.

ikapleieris ning 
leiate mobiilseadme 

 (5). Eelmise pala 
rimiseks esituse ajal 

itamis-/pausiklahvi.
Muusika kuulamine
Kontrolleri ja peakomplekti vahendusel saate kuulata 
mobiilseadmest.

Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka hel
valju muusika kuulamine võib kahjustada

Pala esitamiseks valige see oma mobiilseadme muus
vajutage esitamis-/pausiklahvi (6). Täiendavat teavet 
kasutusjuhendist.

Järgmise pala valimiseks vajutage edasikerimisklahvi
valimiseks vajutage tagasikerimisklahvi (7). Palade ke
hoidke ükskõik kumba klahvi all.

Esituse peatamiseks ja taaskäivitamiseks vajutage es
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dist.

e korduvalt edasi- 

lahv) lukustamiseks 
ake lukustuslülitit 

tõttu tuleb seda ka 
da seadmele antud 
Raadio kuulamine
FM-raadio kuulamiseks käivitage mobiilseadmes raa
Täiendavat teavet leiate mobiilseadme kasutusjuhen

Eelnevalt salvestatud raadiojaama otsimiseks vajutag
või tagasikerimisklahvi.

Klahvide lukustamine ja avamine
Kõikide klahvide (välja arvatud vastamis-/lõpetamisk
lükake lukustuslülitit (3) üles. Klahvide avamiseks lük
alla.

Hooldus ja korrashoid
Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, see
korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilita
garantiid.
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likud sisaldavad 
me. Kui teie seade 

äärdunud kohtades. 
elemente.

 võib lühendada 
sulatada või 

maaltemperatuurini 
kus, mis kahjustab 

a. Seadmega 
si elektronskeeme ja 
• Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vede
mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskee
siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja m
See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonika

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

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade nor
soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniis
elektronskeeme.

• Ärge üritage seadet lahti monteerida.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet mah
hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemi
mehaanikat.
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elisi kemikaale ega 

liikuvate osade 

itatud 
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoim
puhastus- või pesemisvahendeid.

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

Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima vol
teeninduskeskuse poole.


