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toode HS-21W vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse 
(Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
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Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamin
millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinm
toote- ja firmade nimed 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 teg
käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otsest
kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garant
otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubanduslik
sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või si
Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma se
eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt.



Mõnes piirkonnas võivad olla piirangud Bluetooth-tehnoloogia kasutamisele. Võtke ühendust kohalike 
ametkondade või teenusepakkujaga.

riikide 
Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste 
ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.
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Klambriga kinnitatava juhtmeta peakomplekti HS-21W saab ühendada 
Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat toetava ühilduva mobiiltelefoniga. Nõnd
saate vabalt ringi liikudes helistada ja kõnesid vastu võtta.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lisa
sellele kasutusjuhendile lugege ka oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit, kust
olulist ohutus- ja hooldusteavet. Jälgige, et peakomplekt ei satuks väikelast
kätte.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate sideseadmete 
omavahelist ühendamist juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks e
telefon ja peakomplekt olema üksteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks o
teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Ühendushäireid võib põhjustada näite
seadmete vahele jääv sein või teised elektroonikaseadmed.

Peakomplekt HS-21W on loodud kasutamiseks koos Bluetooth-tehnoloogia
toetavate ühilduvate Nokia mobiiltelefonidega. Peakomplekti saab aga siisk
kasutada ka koos teiste ühilduvate seadmetega, kui need toetavad ühilduva
vabakäe- või peakomplektiprofiili. (Siin on profiil Bluetooth-käskude kompl
mille abil telefon juhib peakomplekti.)

Peakomplekt HS-21W vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.1, mis toetab 
järgmisi profiile: peakomplekti profiil 1.1 ja vabakäeprofiil 1.0. Peakomplekt
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HS-21W ja muude Bluetooth-toega toodete koostalitlusvõime pole siiski tagatud, 
kuna see sõltub ühilduvusest. Muude seadmete ja peakomplekti omavahelise 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

ühilduvuse kohta saate teavet seadme tootjalt.
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2. Alustamine

 või 
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Võtke arvesse, et mõnes piirkonnas võivad olla piirangud Bluetooth-
raadiosidetehnoloogia kasutamisele. Võtke ühendust kohalike ametkondade
teenusepakkujaga.

■ Ülevaade
Peakomplekt sisaldab järgmisi osi (vt joonis 1).
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Märkus. Peakomplekt sisaldab magnetdetaile. Peakomplekt võib tõmmata ligi 
metallesesmeid. Seetõttu ei tohiks kuuldeaparaadiga inimene kanda peakomplekti 
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kuuldeaparaadiga kõrval ning südamestimulaatoriga inimene kanda seda 
südamestimulaatori lähedal. Hoidke kuularit alati hoidkus, kuna see võib es
ligi tõmmata. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid 
peakomplekti vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda

Toitenupp (1): peakomplekti sisse- ja väljalülitamiseks. Mikrofoni sisse-ja 
väljalülitamiseks kõne ajal vajutage lühiajaliselt toitenuppu.

Vastamis-/lõpetamisnupp (2): kõnele vastamiseks või kõne lõpetamiseks. 
nuppu saab kasutada ka häälvalimiseks, kordusvalimiseks ja käsiloleva kõne
aktiveerimiseks vaheldumisi kas peakomplektis või ühilduvas telefonis.

Märgutuli (3): näitab peakomplekti praegust olekut.

Helitugevuse suurendamise nupp (4): suurendab kõne ajal kuularis helitug

Helitugevuse vähendamise nupp (5): vähendab kõne ajal kuularis helituge

Kuular (6): helistaja hääle kuulamiseks.

Mikrofon (7): teie hääle edastamiseks.

Akulaadija pistikupesa (8)
Akukaas (9)

Enne peakomplekti kasutuselevõttu sooritage alltoodud toimingud.

• Paigaldage ja laadige aku.

• Siduge peakomplekt ühilduva telefoniga.
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■ Laadijad ja akud
Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Peakomplekt 
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HS-21W on mõeldud kasutamiseks koos järgmiste laadijatega: AC-1, ACP-12 ja LCH-

Hoiatus. Kasutage ainult neid akusid ja laadijaid, mis on just selle tarvikug
kasutamiseks Nokia poolt heaks kiidetud. Vastasel korral võivad kaotada 
kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib t
ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Mis tahes tarviku 
eemaldamisel vooluvõrgust hoidke tõmmates kinni pistikust, mitte juhtmest.

■ Aku eemaldamine ja paigaldamine
Enne tagakaane eemaldamist lülitage toide alati välja ja lahutage laadija 
seadmest. Hoidke ja kasutage seadet alati koos tagakaanega.

Peakomplektis kasutatakse laetavat LiPo-akut. Aku vahetamine.

1. Akukatte eemaldamiseks suruge kergelt lukustusnuppu ja lükake katet 
tahapoole. Vaadake joonist 2.1.

2. Eemaldage aku. Vaadake joonist 2.2.

3. Vabastage kontakt oma kohalt ja eemaldage aku kontakti küljest. Vaada
joonist 2.3.

4. Vahetage aku. Asetage kontakt ettenähtud kohale ja paigaldage aku. Va
joonist 2.4.

5. Sulgege akukate. Vaadake joonist 2.5.
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6. Veenduge, et kaas on korralikult lukustunud. Vaadake joonist 2.6.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
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■ Aku laadimine
1. Ühendage laadija juhe peakomplektiga nii, nagu 

 

plekt 

plekt 
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näidatud joonisel 3.

2. Ühendage laadija vooluvõrku. Laadimise ajal põleb 
punane olekutuli. Kui aku on täiesti tühi, võib punase 
näidikutule süttimine viibida. Sõltuvalt laadija tüübist 
võib aku täielikuks laadimiseks kuluda kuni 2 tundi.

3. Kui aku on täiesti laetud, süttib roheline näidikutuli. 
Eemaldage laadija vooluvõrgust ja peakomplektist.

Täielikult laetud aku annab kuni 7 tundi kõneaega ja kuni 
180 tundi ooteaega. (Ootere¾iimis on seotud peakomplekt 
sisse lülitatud, kuid ühtegi kõnet pole käsil.)

Kui aku hakkab tühjaks saama, annab peakomplekt sellest piiksuga märku ja
vilkuma hakkab punane näidikutuli. Laadige aku nii, nagu ülal kirjeldatud. 

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine
Sisselülitamiseks vajutage toitenuppu ja hoidke seda 2 sekundit all. Peakom
piiksub ja roheline märgutuli hakkab kiiresti vilkuma. Pärast peakomplekti 
ühendamist telefoniga jätkub vilkumine aeglasemalt.

Väljalülitamiseks vajutage toitenuppu ja hoidke seda 2 sekundit all. Peakom
piiksub ja korraks välgatab punane näidikutuli. 
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■ Peakomplekti sidumine ühilduva telefoniga
1. Lülitage telefon sisse.

, ning 

 
s. 

data 

niga 
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2. Lülitage peakomplekt sisse.

3. Sisenege oma telefoni Bluetoothi menüüsse ja veenduge, et Bluetoothi 
funktsioon oleks aktiveeritud.

4. Avage alammenüü, kus saate seada telefoni Bluetooth-seadmeid otsima
käivitage otsing.

5. Valige loendist peakomplekt.

6. Sisestage seadme sidumiseks ettenähtud pääsukood 0000 ja ühendage 
peakomplekt telefoniga. Mõnes telefonis tukeb ühendus eraldi luua. 
Täiendavat teavet leiate telefoni kasutusjuhendist.

Kui peakomplekti pole varem seotud mõne muu telefoniga, muutub teie
telefon pärast pääsukoodi sisestamist peakomplekti jaoks vaiketelefonik
Vaadake lõiku "Peakomplekti kasutamine koos mitme telefoniga" lk 18.

Peakomplekt piiksub ning kuvatakse nüüd telefoni menüüs, kus saab vaa
telefoniga praegu seotud Bluetooth-seadmeid.

7. Võite hakata peakomplekti kasutama (vaadake lk 16).

Peakomplekti lahutamine
Peakomplekti saab telefonist lahutada, kui soovite näiteks ühendada telefo
mõne muu Bluetooth-seadme.

Peakomplekti saab lahutada järgmiselt.
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• Lülitage peakomplekt välja.

• Katkestage peakomplekti ühendus telefoni Bluetoothi menüüs.

 pea 
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ilgub) 
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• Viige peakomplekt telefonist kaugemale kui 10 m.

Peakomplekti ja telefoni ühendus katkeb ka aku tühjenemisel.

Pange tähele, et ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei
lõpetama nende omavahelist seotust. Kui ühendate seotud peakomplekti uu
küsita teilt enam selle pääsukoodi.

Seotud peakomplekti ühendamine
Peakomplekti ühendamiseks telefoniga lülitage peakomplekt sisse, looge üh
oma telefoni Bluetoothi menüüs või vajutage ja hoidke all peakomplekti 
vastamis-/lõpetamisnuppu.

Saate seada telefoni aktsepteerima oma seotud peakomplektist tulevaid 
Bluetooth-ühenduse taotlusi. Sel juhul loob peakomplekt sisselülitamisel 
automaatselt telefoniga ühenduse. Nokia telefonides saab selle seade aktiv
muutes seotud seadmete seadeid Bluetoothi menüüs.

■ Tõrkeotsing
Kui te ei saa peakomplekti oma telefoniga ühendada, tehke järgmist.

• Veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud (roheline märgutuli v
ja telefoniga seotud.

• Veenduge, et Bluetoothi funktsioon on telefonis aktiveeritud.
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• Veenduge, et peakomplekt on telefonile lähemal kui 10 meetrit ning et telefoni 
ja peakomplekti vahel pole takistusi (nt seinad või teised 

Kui 

idke 
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elektroonikaseadmed).

• Kontrollige peakomplekti sidumisteabe loendit – see võib olla täis. 
Peakomplekt saab korraga talletada teavet kuni kaheksa telefoni kohta. 
loend saab täis, taastage peakomplekti algseaded (vaadake lk 19).

• Kui peakomplekt ei loo automaatselt ühendust vaiketelefoni või 
viimatikasutatud telefoniga, vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu ja ho
seda kaks sekundit all.
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3. Peakomplekti kasutamine

elt.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kinnitage peakomplekt oma rõivaste 
külge (vaadake joonist 4) või kandke 
seda kaelapaelaga kaelas (vaadake 
joonist 5). 

Kui te ei kasuta peakomplekti, võite kuularijuhtme ümber 
peakomplekti kerida (vaadake joonist 6).

■ Helistamine
Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, helistage telefoniga nagu tavalis
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■ Viimati valitud numbri kordusvalimine
Kui ühtgi kõnet pole käsil, vajutage kaks korda lühiajaliselt vastamis-/

i ühtgi 

fon 
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lõpetamisnuppu.

■ Häälvalimine
See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui telefon toetab häälvalimist. Ku
kõnet pole käsil, vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu ja hoidke seda kaks 
sekundit all; jätkake telefoni kasutusjuhendi järgi.

■ Kõne vastuvõtmine ja lõpetamine
Kõne vastuvõtmiseks või käsiloleva kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/
lõpetamisnuppu. Kõne saab vastu võtta ja lõpetada ka telefonist, nii nagu 
tavaliselt.

■ Kõnest keeldumine
Kui te ei soovi kõnele vastata, vajutage kaks korda lühiajaliselt vastamis-/
lõpetamisnuppu.

■ Automaatne vastamine
Kui telefonis on sisse lülitatud automaatse vastamise funktsioon, võtab tele
sissetulnud kõne automaatselt ühe helina järel vastu.
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■ Kuulari helitugevuse seadmine
Helitugevuse suurendamiseks vajutage helitugevuse suurendamise nuppu ja 
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helitugevuse vähendamiseks helitugevuse vähendamise nuppu. Helitugevu
kiireks muutmiseks vajutage vastavat nuppu ja hoidke seda kaks sekundit al

■ Mikrofoni väljalülitamine
Mikrofoni sisse- ja väljalülitamiseks kõne ajal vajutage lühiajaliselt toitenu

■ Kõne suunamine telefonist peakomplekti ja tagasi
Aktiivse kõne saab suunata peakomplektist ühilduvasse Nokia telefonile ja 
vastupidi.

Kõne suunamiseks peakomplektist telefoni ja vastupidi vajutage vastamis-
lõpetamisnuppu ning hoidke seda kaks sekundit all või kasutage telefoni va
funktsiooni.

■ Peakomplekti kasutamine koos mitme telefoniga
Peakomplekti saab siduda kuni kaheksa telefoniga, kuid korraga saab see ol
ühendatud ainult ühe telefoniga.

Peakomplektiga esimesena seostatud telefoni nimetatakse vaiketelefoniks. 
Viimati peakomplektiga koos kasutatud telefoni nimetatakse viimati kasuta
telefoniks.

Kui peakomplekti sisselülitamisel asub 10 meetri raadiuses mitu seotud tele
üritab peakomplekt mõne sekundi vältel luua ühendust vaiketelefoniga.
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Kui peakomplekt ei saa vaiketelefoniga ühendust luua (vaiketelefon on välja 
lülitatud või selle kasutaja keeldub ühendusest), üritab peakomplekt mõne 

t ei 
ele.

 ega 
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kse 

e 
lekti 
d 
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sekundi jooksul ühendust luua viimatikasutatud telefoniga. Kui peakomplek
saa kummagi telefoniga ühendust luua, jääb see leitavaks teistele telefonid

Kui soovite peakomplekti kasutada seotud telefoniga, mis pole vaiketelefon
viimatikasutatud telefon, looge ühendus telefoni Bluetoothi menüü kaudu.

■ Peakomplekti algseadete taastamine
Teil on võimalik taastada peakomplekti algseaded (kui soovite näiteks muut
peakomplekti vaikekasutajat). Peakomplekti algseadete taastamisel kustuta
kõik seaded, sealhulgas sidumisteave.

Peakomplekti algseadete taastamiseks vajutage toitenuppu ja helitugevus
suurendamise nuppu ning hoidke neid kümme sekundit all. Pärast peakomp
algseadete taastamist kostab kaks piiksu ning mõne sekundi jooksul vilguva
vaheldumisi roheline ja punane märgutuli.
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4. Akuteave
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Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse
pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis
tükaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks see siiski vananeb. Kui kõne- ja ootea
tavalisest märkimisväärselt lühem, ostke uus aku. Kasutage üksnes Nokia 
heakskiiduga akut ja laadige akut vaid Nokia heakskiiduga ning selle seadme
toodetud laadijaga.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge unu
laadijat akust lahti ühendada. Ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täie
laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks. Äärmusliku
temperatuurid võivad mõjutada alu laadimisvõimet.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laad

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, 
kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide 
(Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lah
akut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle
kontakte.

Kui jätate seadme liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse s
või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut 
temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga 
või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lak
Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.
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Ärge hävitage akut põletamise teel! Aku hävitamisel järgige kohalikust 
seadusandlusest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige see ohtlike jäätmete 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.



22

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

• Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed eemal väikelaste käeulatusest.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võiva
korrodeerida elektronahelaid. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske sea
kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.

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

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmet
eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassdetaile.

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

• Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber 
võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- v
pesemisvahendeid.

• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada
korralikku funktsioneerimist.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja
lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge 
lähimasse volitatud teenindusettevõttesse.


