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VASTAVUSKINNITUS
Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION 
toote HF-210 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ 
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist 
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. 
Toode vastab direktiivi 2004/104/EÜ 
(parandusdirektiiv 72/245/EEC) 
lisa I paragrahvis 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9 
toodud piirangutele. Vastavuskinnituse 
(Declaration of Conformity) koopia leiate 
aadressilt http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity

© 2010, Nokia. Kõik õigused on kaitstud.
Nokia, Nokia Connecting People ja logo 
Nokia Original Accessories on Nokia 
Corporationi kaubamärgid või registreeritud 
kaubamärgid. Nokia tune on Nokia 
Corporationi helimärk. Teised siin 
mainitud toote- ja firmanimed võivad 
olla nende omanike vastavad kaubamärgid 
või ärinimed.
Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik 
kopeerimine, üleandmine, levitamine või 
salvestamine ükskõik millises vormis ilma 
Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. 

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. 
Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas 
dokumendis kirjeldatud toodete osas 
parandusi ja muudatusi ilma sellest ette 
teatamata.
Bluetooth is a registered trademark 
of Bluetooth SIG, Inc.
Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud 
ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema 
litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav 
ükskõik milliste andmete kadumise või 
saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise 
otsese kahju või kaudse varalise kahju 
tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.
Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu 
on”. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta 
käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse 
või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei 
otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte 
ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku 
sobivuse või teatud otstarbel kasutamise 
suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes 
ajal käesolevat dokumenti muuta või see 
tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.
Toodete kättesaadavus võib piirkonniti 
erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge 
Nokia toodete edasimüüja poole. Käesolev 
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seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid 
või tarkvara, millele rakenduvad USA ja 

teiste riikide ekspordiseadused. 
Seadusevastane levitamine on keelatud.

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 juhtimiseks. Sõiduki 
juhtimisel tuleb esmajoones silmas 
pidada liiklusohutust.

Häired
Kõiki mobiilsideseadmeid 
võivad mõjutada häired, 

mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

Sissejuhatus
Nokia kõneseadmega HF-210 saate 
helistada ja vastata kõnedele käsi 
kasutamata.
Lugege see kasutusjuhend 
enne kõneseadme kasutamist 
hoolikalt läbi. Lugege ka selle seadme 
kasutusjuhendit, mille kõneseadmega 
ühendate.

Toode võib sisaldada väikeseid osi. 
Hoidke need lastele kättesaamatus 
kohas.
Seadme pind on niklivaba.
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Bluetooth-
raadiosidetehnoloogia
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia 
võimaldab teil ühendada ühilduvaid 
seadmeid juhtmeid kasutamata. 
Kõneseade ja teine seade ei pea olema 
teineteise vaateväljas, kuid seadmed 
ei tohiks olla üksteisest kaugemal kui 
10 meetrit. Ühendusehäireid võivad 
põhjustada näiteks teised 

elektroonikaseadmed või seadmete 
vahele jääv sein.
Kõneseade vastab 
Bluetooth-tehnoloogia 
spetsifikatsioonile 2.1 (koos suurema 
andmeedastuskiirusega – EDR) ja 
toetab vabakäeprofiili 1.5. Kui soovite 
teada, kas teine seade ühildub teie 
seadmega, pöörduge selle seadme 
tootja poole.

Alustamine
Kõneseade koosneb järgmistest 
osadest (vaadake esilehel olevat 
joonist): helitugevuse vähendamise 
nupp (1), mikrofon (2), märgutulega 
vastamis-/lõpetamisnupp (3), 
klamber (4), helitugevuse 
suurendamise nupp (5), toitenupp (6), 
vabastushoob (7), kõlar (8) ja laadija 
ühenduspesa (9).

Enne kõneseadme kasutamist tuleb 
laadida aku ja siduda kõneseadmega 
ühilduv seade.
Mõned seadme osad on magnetilised. 
Seadme ja metallosade vahel võib 
tekkida magnetiline tõmme. Ärge 
hoidke pangakaarte ega muid 
magnetandmekandjaid seadme vahetus 
läheduses, kuna neile salvestatud teave 
võib kustuda.
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Aku laadimine
Enne aku laadimist lugege teemat 
„Akuteave”.
1. Ühendage laadija kaabel laadija 

ühenduspessa.
2. Ühendage laadija vooluallikaga. 

Laadimise ajal põleb punane 
märgutuli.
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. Sel juhul võib auto 
aku tühjaks saada isegi siis, kui te 
kõneseadet ei kasuta. Lisateabe 
saamiseks pöörduge sõiduki 
tootja poole.

Kui laadimist ei alustata, lahutage 
laadija ja ühendage see uuesti. Aku 
täielikuks laadimiseks võib kuluda 
kuni kaks tundi.

3. Kui aku on täielikult laetud, süttib 
roheline märgutuli. Eraldage 
laadija kõneseadmest ja seejärel 
vooluallikast.

Täielikult laetud aku annab kuni 
20 tundi kõneaega või kuni 
40 päeva ooteaega.
Aku laetuse kontrollimiseks 
vaadake, mis värvi märgutuli pärast 
kõneseadme sisselülitamist süttib. 
Kui süttib roheline tuli, on aku 
piisavalt laetud. Kui süttib kollane tuli, 
peate akut varsti laadima. Kui süttib 
punane tuli, laadige akut.
Kui aku hakkab tühjaks saama, siis 
kõneseadmest kostab iga 5 minuti 
järel piiks ja vilgub punane märgutuli.
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Sisse- ja väljalülitamine
Sisselülitamiseks vajutage toitenuppu. 
Kui kõneseade proovib luua ühendust 
sellega viimati ühendatud seadmega, 
siis kostab seadmest piiks ja märgutuli 
vilgub aeglaselt. Kui kõneseade on 
teise seadmega ühendatud ja 
kasutamiseks valmis, siis hakkab 
sinine märgutuli aeglaselt vilkuma. 
Kui kõneseadet pole varem ühegi 
seadmega seotud, aktiveerub 
automaatselt sidumisreþiim.
Väljalülitamiseks vajutage toitenuppu. 
Kõneseadmest kostab piiks ja korraks 
süttib punane märgutuli. Kui 
kõneseadet ei ühendata 30 minuti 
jooksul teise seadmega, lülitub see 
automaatselt välja.

Sidumine ja ühendamine
Enne kõneseadme kasutuselevõttu 
peate selle ja ühilduva seadme siduma 
ning ühendama.

Kõneseadme saate siduda kuni 
8 seadmega, kuid ühendada saab 
selle ainult ühe seadmega korraga.
1. Kontrollige, kas mobiilsideseade on 

sisse lülitatud.
2. Kui te pole kõneseadet eelnevalt 

mõne teise seadmega sidunud, 
lülitage kõneseade sisse. 
Kõneseadmes aktiveeritakse 
sidumisreþiimi ja sinine märgutuli 
hakkab kiiresti vilkuma.
Kui olete kõneseadet varem ka 
mõne teise seadmega sidunud, 
kontrollige, kas praeguses seadmes 
on Bluetooth välja lülitatud, 
või veenduge, et see asuks 
kõneseadmest kaugemal kui 
10 meetrit. Seejärel lülitage 
kõneseade välja ja siis uuesti sisse.

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

4. Valige kõneseade leitud 
seadmete loendist.

5. Vajadusel sisestage kõneseadme 
teise seadmega sidumiseks ja 
ühenduse loomiseks pääsukood 
0000. Mõne seadme puhul 
tuleb ühendus pärast sidumist 
eraldi luua.

Kui kõneseade on teise seadmega 
ühendatud ja kasutamiseks valmis, 
siis hakkab sinine märgutuli aeglaselt 
vilkuma.
Pärast kõneseadme sisselülitamist 
proovib see luua ühendust seadmega, 
millega ta viimati oli ühendatud. 
Kui ühendus katkeb, siis proovib 
kõneseade luua ühenduse mõne 
muu seotud seadmega. Kui soovite 
sisselülitatud kõneseadme kaudu, mis 

pole seadmega ühendatud, uuesti 
ühenduse luua, kontrollige, kas teine 
seade on sisse lülitatud ning lülitage 
kõneseade välja ja seejärel uuesti sisse 
või looge ühendus oma seadme 
Bluetooth menüü kaudu.
Kui mobiilsideseade võimaldab, 
võite määrata, et kõneseadmega 
luuakse ühendus automaatselt. Selle 
funktsiooni aktiveerimiseks muutke 
Nokia seadmes Bluetooth menüüs 
seotud seadme seadeid.
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Autosse paigaldamine
Kõneseadme saab päikesesirmi külge 
kinnitada kaasasoleva klambri abil.

Üldised ohutusnõuded
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 (10).

Klambri kinnitamine 
päiksesirmi külge
Libistage klamber sirmi ümber, 
istudes juhi või kaasreisija kohal.

Suruge klamber päikesesirmi (14) 
külge ja veenduge, et see oleks 
kindlalt kohale kinnitunud. Lükake 
päikesesirm vastu auto lage (15).

Kõneseadme kinnitamine 
klambri külge
Kõneseadme kindlaks kinnitamiseks 
asetage kõneseadme parempoolsel 
küljel olev õnarus kohakuti klambril 
oleva haagiga (11) ja suruge 
vasakpoolset külge klambri poole (12). 
Kontrollige, kas kõneseade on 
õiges asendis.
Kõneseadme eemaldamiseks vajutage 
lukustushooba ja tõmmake kõneseade 
klambrist eemale (13).
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Põhitoimingud

Helitugevuse reguleerimine
Vajutage kõne ajal ühte 
helitugevusnuppu.

Hoiatus. Ärge hoidke seadet 
kõrva lähedal, kuna heli võib 
olla erakordselt vali.

Kõned
Kui mobiilsideseade on 
ühendatud kõneseadmega, kasutage 
helistamiseks oma mobiilsideseadet 
tavapärasel viisil. Kõnelege 
kõneseadme mikrofoni suunas. 
Optimaalse töö tagamiseks veenduge, 
et mikrofoni ees pole ühtegi objekti ja 
mikrofon paikneb teie ees. Kõne ajal 
põleb sinine märgutuli.
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 vastamis-/lõpetamisnuppu 
ja hoidke seda ligikaudu 2 sekundit all. 
Jätkake mobiilsideseadme kasutus-
juhendi asjakohaste juhiste järgi.
Kõne vastuvõtmiseks vajutage 
vastamis-/lõpetamisnuppu. 
Kõnest keeldumiseks vajutage 
vastamis-/lõpetamisnuppu 
kaks korda.
Kõne lõpetamiseks vajutage 
vastamis-/lõpetamisnuppu.
Aktiivse kõne vaheldumisi 
aktiveerimiseks kõneseadmes 
ja ühendatud seadmes vajutage 
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vastamis-/lõpetamisnuppu ja hoidke 
seda ligikaudu 2 sekundit all.

Tulede sisse- või väljalülitamine
Vaikimisi kasutatakse märgutulesid 
kõigis olukordades. Kui soovite 
märgutuled mingi olukorra jaoks 
(nt kõne ajal või kui kõneseade on 
mobiilsideseadmega ühendatud) 
välja lülitada vajutage vastamis-/
lõpetamisnuppu ja helitugevuse 
vähendamise nuppu ning hoidke 
neid korraga umbes 5 sekundit all. 
Kõneseade peab olema seadmega 
ühendatud. Kõneseadmest kostab 
piiks ja kollane märgutuli vilgub 
ühe korra.
Tulede sisselülitamiseks vajutage 
vastamis-/lõpetamisnuppu ja 
helitugevuse suurendamise nuppu 
ning hoidke neid umbes 5 sekundit all. 
Kõneseadmest kostab piiks ja roheline 
märgutuli vilgub ühe korra.

Seadete tühistamine või 
lähtestamine
Kui soovite kõneseadmest 
sidumisseaded kustutada, lülitage 
kõneseade välja, vajutage toitenuppu 
ja vastamis-/lõpetamisnuppu ning 
hoidke neid üle 8 sekundi all. Seadete 
kustutamise ajal vilguvad punane ja 
roheline märgutuli kordamööda.
Kui kõneseade lakkab töötamast, 
ehkki see on laetud, ühendage see 
lähtestamiseks laadijaga, hoides 
samal ajal all toitenuppu.

Tõrkeotsing
Kui te ei saa kõneseadet ühilduva 
seadmega ühendada, kontrollige, kas 
kõneseade on laetud, sisse lülitatud ja 
teie seadmega seotud.
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Akuteave
Seadmel on sisse ehitatud 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, 
AC-8, AC-15, DC-4, DC-9 ja DC-13. 
Laadija täpne mudelinumber sõltub 
pistiku tüübist. Laadija pistikutüüpi 
näitavad järgmised tähised: E, X, AR, U, A, 
C, K ja B. Akut võib täis ja tühjaks laadida 
sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski 
kasutuskõlbmatuks.

Kõne- ja ooteajad on ainult 
hinnangulised. Tegelikud ajad sõltuvad 
näiteks seadme seadetest, kasutatavatest 
funktsioonidest, aku seisundist ja 
kasutuskeskkonna temperatuurist.

Kui akut pole kaua kasutatud, siis on 
võimalik, et aku laadimiseks tuleb laadija 
ühendada, seejärel korraks eraldada ja 
siis taas seadmega ühendada.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, 
võib laadimistähise kuvamiseni kuluda 
mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija 
vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke 
täislaetud akut laadijaga ühendatuks, 
kuna ülelaadimine võib lühendada aku 
kasutusaega. Täielikult laetud aku, mida 
ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise 
tühjaks.

Kasutage akut 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.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku 
võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige 
kohalikest eeskirjadest tulenevaid 
nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike 
jäätmete kogumispunkti. Ärge visake 
akut olmejäätmete hulka.
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Kasutage akut otstarbekohaselt. 
Aku ebaõige kasutamine või Nokia 
heakskiiduta laadijate kasutamine 
võib põhjustada tule-, plahvatus- või 
lekkeohu või muid ohtlikke olukordi ning 
muuta kehtetuks seadme 

nõuetelevastavuse ja garantii. 
Kui arvate, et laadija on katki, laske see 
teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui 
jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi 
kasutage katkist laadijat. Kasutage 
laadijat üksnes siseruumides.

Seadme hooldamine
Käsitsege oma seadet, laadijat ja 
tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised 
soovitused aitavad säilitada seadmele 
antud garantiid.

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

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

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge 
temperatuur võib lühendada selle 
seadme kasutusiga, 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 sisemisi 
elektronskeeme ja mehaanikat.

• Kasutage seadme pinna 
puhastamiseks ainult pehmet, puhast 
ja kuiva riidelappi.
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• Ärge värvige seadet. Värv võib 
valguda seadme liikuvate osade 
vahele ja takistada selle tööd.

Kasutuselt kõrvaldamine
Kasutatud ja mittevajalikud 
elektroonikatooted, akud ja pakendid 
viige alati selleks ette nähtud 
kogumispunkti. Nii aitate vähendada 
kontrollimatut jäätmete tekkimist ning 
toetate materjalide taaskasutust. Toote 
keskkonnaalast teavet ja teavet Nokia 
toodete ringlussevõtu kohta leiate 
veebilehelt www.nokia.com/werecycle 
või mobiilsideseadme korral veebilehelt 
www.nokia.mobi/werecycle.

Läbikriipsutatud prügikasti 
märk teie seadmel, akul, 
kasutusjuhendis 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. 
Keskkonnaalast lisateavet leiate 
veebilehelt www.nokia.com/
ecodeclaration.
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Ohutusalane lisateave 

■ Sõidukid
Raadiosignaalid võivad häirida 
valesti paigaldatud või ebapiisavalt 
varjestatud elektroonikasüsteemide 
(nt elektrooniline kütuse sissepritse, 
ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, 
turvapadi) tööd mootorsõidukeis. 
Lisateavet saate sõiduki või selle 
tarvikute tootjalt.

Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik 
ning tühistada seadmele antud garantii. 
Kontrollige regulaarselt, kas kõik 
mobiilsideseadme lisatarvikud autos on 
kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage 
ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke 
ega plahvatusohtlikke aineid 
mobiilsideseadme, selle osade või 
lisatarvikutega samas auto osas. Pidage 
meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. 
Ärge asetage seadet või tarvikuid 
turvapadja avanemispiirkonda.


