
Nokia FM-saatja CA-300

9203671/1

3 5

6

7



EESTI
VASTAVUSKINNITUS
Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION 
seadme CA-119 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ 
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist 
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. 
Toode vastab direktiivi 2004/104/EÜ 
piirangutele (parandusdirektiiv 72/245/EMÜ), 
lisa 1, paragrahvid 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9.
Vastavuskinnituse (Declaration of 
Conformity) koopia leiate aadressilt 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.
Juhendi koostamise ajal on toode määratud 
kasutamiseks järgmistes riikides: T¹ehhi 
Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, 
Liechtenstein, Luksemburg, Portugal, 
Hispaania, ©veits, Rootsi, Ühendkuningriik. 
Uuemat teavet leiate aadressilt 
http://www.nokia.com.

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.
Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik 
kopeerimine, üleandmine, levitamine või 

salvestamine ükskõik millises vormis ilma 
Nokia kirjaliku loata on keelatud.
Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. 
Nokia jätab endale õiguse paranduste ja 
muudatuste tegemiseks käesolevas 
dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma 
sellekohase eelteavituseta.
Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia 
Corporationi registreeritud kaubamärgid. 
Teised siinmainitud toodete ja firmade 
nimed võivad olla nende omanike vastavad 
kaubamärgid või ärinimed.
Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav ükskõik 
milliste andmete ega sissetuleva info 
kadumise eest või eriliste, otseste või 
kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata 
nende põhjustest.
Selle dokumendi sisu on esitatud "nagu on". 
Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva 
dokumendi õigsuse, usaldatavuse ega sisu 
suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega 
kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, 
kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse 
või otstarbesobivuse suhtes. Nokia jätab 
endale õiguse mis tahes hetkel muuta seda 
dokumenti või see tühistada ilma ette 
teatamata.



EESTI
Seadmele tehtud volitamata muudatused või 
modifikatsioonid võivad muuta seadme 
kasutamise võimatuks.
Mõnede toodete kättesaadavus võib 
piirkonniti erineda. Küsige lisateavet 
lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve
Käesolev seade võib sisaldada tooteid, 
tehnoloogiaid või tarkvara, millele 
rakenduvad USA ja teiste riikide 
ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu 
on keelatud.

Sissejuhatus
Nokia FM-saatjaga CA-300 saate 
kuulata ühilduvast seadmest 
stereoheliga muusikat FM-autoraadio 
kaudu. 
Ühendage saatja ühilduva seadmega 
standardse 2,5 mm või 3,3 mm 
heliliidese abil.

Kasutage saatjat ja sellega ühendatud 
seadet ainult siis, kui see ei ohusta 
liiklemist.
Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed 
väikelaste käeulatusest eemal.

Ühendamine toiteallikaga
Saatja sisselülitamiseks sisestage 
sigaretisüütajapistik (vt osa 1 
tiitellehel) auto sigaretisüütajapessa. 
Ekraan (2) valgustub. Toiteallikaks 
peab olema 12 V autoaku.

Veenduge, et saatja paikneb 
korralikult sigaretisüütajapesas ega 
tekita auto töös häireid.
Mõnede automudelite puhul saab 
sigaretisüütajapesa toite autoakult 
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isegi siis, kui süütevõti on eemaldatud. 
Sellisel juhul võib autoaku tühjeneda 
ka siis, kui saatjat ei kasutata. 
Lisateabe saamiseks pöörduge 
autotootja poole.
Kõige kvaliteetsemat heli kuulete siis, 
kui FM-saatja ja raadioantenni vahe 
on alla 2 meetri (6 jalga ja 7 tolli).

Kui soovite ühilduva Nokia seadme 
akut laadida saatja kasutamise ajal, 
ühendage 2,0 mm laadijapistik (7) 
seadme laadijapessa.
Saatja väljalülitamiseks tõmmake 
sigaretisüütajapistik 
sigaretisüütajapesast välja.

Seadistus
Seadke saatjaga ühendatud seadme 
helitugevus keskmisele tasemele. 
Seadke autoraadio helitugevus 
soovitud tasemele.
Valige autoraadios sobiv FM-sagedus. 
Kui raadiojaam puudub, valige vaikne 
sagedus.
Ühendage helipistik (6) ühilduva 
seadme heliliidesega. Kui seadmel 
on standardne 3,5 mm heliliides, 
ühendage helipistik selle liidesega; 
kui seadmel on standardne 2,5 mm 

heliliides, ühendage seadmega 
adapter AD-53 ning adapter 
ühendage omakorda helipistikuga.
Vajutage korduvalt saatja sageduse 
suurendamise klahvi (3) või sageduse 
vähendamise klahvi (5), et valida 
autoraadioga sama sagedus. Sagedus 
kuvatakse ekraanil. Et kiiresti sagedusi 
sirvida, hoidke mõlemat klahvi all.
Kui seadmest kostab muusika, 
peaksite seda kuulma autoraadiost.
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Sageduse salvestamine
Valitud sageduse salvestamiseks, 
et seda ka hiljem kasutada, hoidke 
mäluklahvi (4) umbes kaks sekundit 
all, kuni tähis M1/M2 vilgub ekraanil 
neli korda.
Saatjal on sageduste jaoks kaks mälu: 
M1 ja M2. Kui salvestate sagedust 

esimest korda, salvestatakse see mällu 
M1. Kui salvestate teise sageduse, 
salvestatakse see mällu M2. Järgmised 
sagedused salvestatakse samal viisil 
kas esimesse või teise mällu ning 
eelnevalt salvestatud sagedused 
kirjutatakse üle.

Sageduse taastamine
Eelnevalt salvestatud sageduse 
taastamiseks vajutage mäluklahvi, 
et valida sagedus mälus M1 või M2.

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

• 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.

• Ärge üritage seadet avada.

• Ärge raputage, koputage ega pillake 
seadet maha. Seadmega hoolimatult 
ümber käies võite kahjustada selle 
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 toote töös esineb häireid, pöörduge 
lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

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 toodet puudutavat 
ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet 
aadressil www.nokia.com.


