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KINNITUS
Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION 
seadme HF-33W vastavust direktiivi 
1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud 
direktiivist tulenevatele teistele 
asjakohastele sätetele. Käesolev toode vastab 
piirangutele, mis on kehtestatud direktiivi 
2004/104/EÜ (muudetud direktiiv 72/245/
EMÜ) lisa 1 lõigetega 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9. 
Vastavuskinnituse (Declaration of 
Conformity) koopia leiate aadressilt http://
www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Läbikriipsutatud prügikasti märk 
tähendab, et Euroopa Liidu riikides 
tuleb äravisatav toode viia 
spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge 
visake neid tooteid olmejäätmete 

hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.
© 2006, 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 ja Nokia Connecting People on Nokia 
Corporationi registreeritud kaubamärgid. 
Teised siinmainitud toote- ja firmanimed 
võivad olla nende omanike vastavad 
kaubamärgid või ärinimed.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. 
Nokia jätab endale õiguse paranduste ja 
muudatuste tegemiseks käesolevas 
dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma 
sellekohase eelteavituseta.
Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete 
või sissetulekute kaotuse ega eriliste, 
juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, 
sõltumata nende tekkimise viisist.
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 otstarbesobivuse suhtes. Nokia 
jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta 
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käesolevat dokumenti või see tühistada ilma 
sellest eelnevalt teavitamata.
Mõnede toodete kättesaadavus võib 
piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt 
Nokia edasimüüjalt.
Seadme lubamatu ümberehitamine või 
modifitseerimine võib tühistada seadme 
kasutusõiguse.

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

Ohu vältimiseks
Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. 
Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik 
või seadusevastane.

OHUTU LIIKLEMINE
Järgige kõiki kohalikke seadusi. 
Mõlemad käed peavad olema 
vabad auto juhtimise jaoks. 

Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones 
mõelda liiklusohutusele.

HÄIRED
Kõiki mobiilsideseadmeid 
võivad mõjutada häired, mis 
põhjustavad tõrkeid seadme 
töös.

Sissejuhatus
Nokia juhtmeta pistik-
autovabakäeseadmega HS-33W saate 
autos vabalt helistada ja kõnesid vastu 

võtta. Võite ühendada vabakäeseadme 
ühilduva ning Bluetooth-tehnoloogiat 
võimaldava telefoniga.
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Lugege see kasutusjuhend enne 
vabakäeseadme kasutamist hoolikalt 
läbi. Lugege läbi ka oma telefoni 
kasutusjuhend, kus on ära toodud 
oluline ohutus- ja hooldusalane teave. 
Hoidke vabakäeseadet väikelaste 
käeulatusest eemal.

Bluetooth-
raadiosidetehnoloogia
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia 
võimaldab ühilduvad seadmed 
omavahel ühendada ilma juhtmeid 
kasutamata. Bluetooth-ühenduse 
jaoks ei tohi seadmed olla teineteisest 
kaugemal kui 10 meetrit. Sidehäireid 

võivad põhjustada näiteks teised 
elektroonikaseadmed või seadmete 
vahele jääv sein.
Vabakäeseade vastab Bluetoothi 
spetsifikatsioonile 1.2, mis toetab 
vabakäe profiili 1.5. Kui soovite teada, 
kas teine seade ühildub teie 
seadmega, pöörduge selle seadme 
tootja poole.
Teatud piirkondades võib Bluetooth-
tehnoloogia kasutamine olla piiratud. 
Pöörduge täpsustamiseks kohalike 
ametkondade või oma teenusepakkuja 
poole.

Alustamine
Vabakäeseade tuleb enne kasutamist 
autosse paigaldada ja ühilduva 
telefoniga paaristada.
Vabakäeseade koosneb järgmistest 
osadest, mis on näidatud tiitellehel: 

muudetava asendiga 
sigaretisüütajapistik (1), mikrofon (2), 
märgutuli (3), helitugevuse 
suurendamise klahv (4), helitugevuse 
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vähendamise klahv (5), 
helistamisklahv (6) ja kõlar (7).

Vabakäeseadme paigaldamine
Korraliku töö tagamiseks peab 
vabakäeseade olema ühendatud auto 
sigaretisüütaja pesaga, seadme 
toiteallikaks on vajalik 12 V autoaku.
Asetage vabakäeseade sigaretisüütaja 
pessa. Sigaretisüütajapistikule on 
lisatud eemaldatav kaas. Kui pistikut 
ei õnnestu pessa paigaldada, 
eemaldage pistikult kate. 
Sigaretisüütajapistiku saab paigutada 
soovitud nurga alla (kuni 100 kraadi). 
Ärge üritage pistikut üleliia painutada.
Veenduge, et vabakäeseade on 
sigaretisüütaja pessa õigesti 
paigaldatud ega põhjusta auto töös 
mingeid tõrkeid.
Mõnede automudelite puhul töötab 
sigaretisüütaja pesa autoaku toite 
varal ka siis, kui süütevõti on 

eemaldatud. Sel juhul võib autoaku 
tühjeneda isegi siis, kui vabakäeseadet 
ei kasutata. Lisateabe saamiseks 
pöörduge auto tootja poole.

Vabakäeseadme sisse- ja 
väljalülitamine
Vabakäeseadme sisselülitamiseks 
asetage see sigaretisüütaja pessa. 
Märgutuli hakkab põlema.
Vabakäeseadme väljalülitamiseks 
eemaldage see sigaretisüütaja pesast.

Vabakäeseadme paaristamine
1. Lülitage telefon sisse.
2. Veenduge, et vabakäeseade on 

sigaretisüütaja pessa õigesti 
paigaldatud.

3. Aktiveerige telefoni Bluetooth-
funktsioon ja seadke telefon 
Bluetooth-seadmeid otsima.

4. Valige leitud seadmete loendist 
vabakäeseade.
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5. Sisestage seadme paaristamiseks 
ette nähtud Bluetoothi pääsukood 
0000 ja ühendage vabakäeseade 
telefoniga. Mõnes telefonis tuleb 
ühendus pärast paaristamist eraldi 
luua.

Kui paaristamine õnnestus, annab 
vabakäeseade sellest piiksuga märku 
ja seade kuvatakse telefoni menüüs, 
kus saate vaadata praegu paaristatud 
Bluetooth-seadmeid. Kui 
vabakäeseade on telefoniga 
ühendatud, kuvatakse sinine 
märgutuli.
Telefon saab vabakäeseadmega 
automaatselt ühenduse luua, kui 
vabakäeseade sisse lülitatakse. Selleks 

muutke Nokia telefonides Bluetoothi 
menüüs paaristatud seadme seadeid.
Vabakäeseadme eraldamiseks 
telefonist tõmmake seade 
sigaretisüütaja pesast välja või 
eemaldage telefoni Bluetoothi 
menüüst.
Paaristatud vabakäeseadme 
taasühendamiseks telefoniga asetage 
seade sigaretisüütaja pessa.
Kui soovite vabakäeseadet mõne teise 
telefoniga paaristada ja ühendada, 
eemaldage kõigepealt vabakäeseade 
praegu ühendatud telefoni Bluetoothi 
menüüst, seejärel paaristage ja 
ühendage seade teise telefoniga.

Kõnede haldamine
Helitugevuse reguleerimiseks kõne 
ajal kasutage vabakäeseadme 
helitugevusklahve.

Kui vabakäeseade on telefoniga 
ühendatud, helistage telefoniga nagu 
tavaliselt. Rääkige vabakäeseadme 
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mikrofoni suunas. Parima tulemuse 
saavutamiseks veenduge, et mikrofoni 
ees ei ole segavaid objekte ja mikrofon 
paikneb kasutaja ees, mitte allpool 
ega taga. Kõne ajal põleb roheline 
märgutuli.
Kui telefon toetab viimase numbri 
kordusvalimist ning teil pole käsil 
kõnet, vajutage kaks korda 
helistamisklahvi.
Kui telefon toetab häälvalimist ning 
teil pole käsil kõnet, hoidke 
helistamisklahvi all ning jätkake 
telefoni kasutusjuhendis toodud 
juhtnööride järgi.

Kõne saabumisel kuulete 
vabakäeseadme kõlarist helinat ja 
vilkuma hakkab roheline märgutuli. 
Kõne vastuvõtmiseks vajutage 
helistamisklahvi või kasutage telefoni 
klahve. Kõnest keeldumiseks vajutage 
kaks korda helistamisklahvi. Kõne 
ümberlülitamiseks vabakäeseadmest 
telefoni ja vastupidi vajutage 
helistamisklahvi ja hoidke seda all.
Kõne lõpetamiseks vajutage 
helistamisklahvi või kasutage telefoni 
klahve.

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

• Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed 
väikelaste käeulatusest eemal.

• Hoidke seade kuivana. Sademed, 
niiskus ja vedelikud sisaldavad 
mineraale, mis võivad korrodeerida 
elektronskeeme. Kui teie seade siiski 
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märjaks saab, 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, 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.

• 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 peakomplekti töös esineb häireid, 
pöörduge lähima volitatud 
teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusalane teave

■ Sõidukid
Raadiosignaalid võivad häirida valesti 
paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud 
elektroonikasüsteemide tööd 

mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline 
kütuse sissepritsesüsteem, ABS-
pidurisüsteem, kiirusregulaator, 
turvapadi). Täiendavat teavet saate 
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sõiduki või sõidukisse paigaldatud 
lisavarustuse tootjalt või tootja 
esindajalt.

Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik 
ning tühistada seadmele antud garantii. 
Kontrollige regulaarselt, et kõik 
mobiilsidevahendi lisaseadmed autos 
oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge 
vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, 
selle osade või lisaseadmetega 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 mobiilsidevahendit või 
selle lisaseadmeid turvapadja 
avanemispiirkonda. Kui seade on autosse 
valesti paigaldatud, võib see turvapadja 
avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.


