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Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhised. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või 
seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU LIIKLEMINE
Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise 
jaoks.  Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele. 

HÄIRED
Kõiki mobiilsidevahendeid võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid 
nende töös.

TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE
Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete 
kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega 
ei ühildu.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Toodet võib remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.
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1. Sissejuhatus

Nokia kiiresti paigaldatav juhtmeta vabakäe-autovarustus (HF-6W) on hõlpsasti 
sobitatav vabakäetoode, mis põhineb juhtmeta Bluetooth-tehnoloogial ning mille 
tõhusust suurendab digitaalne signaaliprotsessor (DSP).

Vabakäevarustust võib kasutada kõnede käsitsemiseks ja ühilduva Nokia 
mobiiltelefoni aku laadimiseks.

Lugege see kasutusjuhend enne vabakäevarustuse kasutamist hoolikalt läbi. 
Vaadake ka selle juhendi uusimat versiooni ja oma Nokia tootega seonduvat 
lisateavet, allalaaditavaid faile ning teenuseid veebilehel http://www.nokia.com/
support või oma kohalikul Nokia veebilehel.
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2. Alustamine

Enne vabakäevarustuse kasutamist peate selle paigaldama autosse ja siduma 
sellega ühilduva telefoni.

■ Vabakäevarustuse osad
• Toitenupp (1)

• Vastamis-/
lõpetamisnupp (2)

• Helitugevuse suurendamise nupp (3)

• Helitugevuse vähendamise nupp (4)

• Juhtmevabastusnupp (5)

• Valjuhääldi (6)

• Mikrofonid (7)

• Näidikutuled (8)

• Akulaadija juhe (9)

■ Vabakäevarustuse paigaldamine autosse
Õigeks funktsioneerimiseks peab vabakäevarustus olema ühendatud auto 
sigaretisüütaja pesaga ning toide peab tulema autoakust.
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Sisestage vabakäevarustus auto 
sigaretisüütaja pesasse (vt joonist A või B).

Veenduge, et vabakäevarustus oleks õigesti 
oma kohale kinnitatud ega segaks tavapärast 
autojuhtimist.

Kõne kostab kõige paremini siis, kui kõneheli 
tuleb alast, mis on joonisel kujutatud hallina. Kui seade 
töötab ebarahuldavalt, paigutage see ümber.

Mõnedel automudelitel on sigaretisüütaja pesa 
ühendatud autoakuga ka siis, kui süütevõtit pole 
süütelukus. Nendel juhtudel võib autoaku tühjeneda, kui 
jätate vabakäevarustuse sisselülitatuks, samuti siis, kui lülitate selle välja, kuid 
jätate sigaretisüütaja pesasse pikemaks ajaks. Lisateabe saamiseks pöörduge 
autotootja poole.

■ Vabakäevarustuse sisse- ja väljalülitamine
Sisselülitamiseks vajutage toitenuppu. Vabakäevarustus piiksub ja korraks 
välgatab roheline näidikutuli.

Väljalülitamiseks vajutage toitenuppu siis, kui parajasti ühtki kõnet käsil pole. 
Vabakäevarustus piiksub ja korraks välgatab punane näidikutuli.
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■ Vabakäevarustuse sidumine telefoniga
Vabakäevarustus on loodud kasutamiseks koos Bluetooth-tehnoloogiat toetavate 
ühilduvate Nokia telefonidega. Vabakäevarustust saab aga kasutada koos suvalise 
ühilduva Bluetooth-seadmega, mis toetab Bluetooth-vabakäeprofiili. Lisateavet 
Bluetoothi juhtmeta side tehnoloogia kohta leiate oma telefoni kasutusjuhendist.

Enne vabakäevarustuse kasutamist peate siduma selle ühilduva telefoniga.

1. Veenduge, et ühilduv telefon oleks sisse lülitatud.

2. Veenduge, et vabakäevarustus on õigesti paigaldatud ja vajutage 
sisselülitamiseks toitenuppu. 

3. Seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima. Juhiseid leiate oma telefoni 
kasutusjuhendist. 

4. Valige loendist vabakäevarustus (Nokia HF-6W).

5. Sisestage sidumiseks telefoniga (“pair”) Bluetoothi üldparool 0000. Telefon 
muutub vabakäevarustuse jaoks vaiketelefoniks, kui vabakäevarustust pole 
varem seotud mõne muu telefoniga.

Vabakäevarustus piiksub korraks ja sinine näidikutuli osutab, et Bluetooth-
ühendus on aktiivne.

6. Alustage vabakäevarustuse kasutamist.
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Vabakäevarustuse telefonist lahutamine
Kui soovite vabakäevarustuse telefonist lahutada (nt telefoni ühendamiseks mõne 
muu Bluetooth-seadmega), lülitage vabakäevarustus välja või lõpetage ühendus 
telefoni Bluetoothi menüüs.

Vabakäevarustuse ühenduse lõpetamiseks ei pea kustutama selle sidumist 
telefoniga. 

Vabakäevarustuse telefoniga taasühendamine
Kui soovite vabakäevarustuse taasühendada vaiketelefoniga või viimati kasutatud 
telefoniga, veenduge, et telefonis on aktiveeritud Bluetooth-funktsioon ja lülitage 
vabakäevarustus sisse. Kui ühendate seotud vabakäevarustuse uuesti, ei küsita 
teilt enam selle parooli.

Võite seadistada oma telefoni nii, et vabakäevarustuse sisselülitamisel loodaks 
sellega ühendus automaatselt. Selleks muutke Nokia telefoni Bluetoothi menüüs 
seotud seadme seadeid.

Kui vabakäevarustus ei loo automaatselt ühendust vaike- või viimati kasutatud 
telefoniga, vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu ja hoidke seda all. 
Vabakäevarustus hakkab esmalt otsima vaiketelefoni, seejärel viimati kasutatud 
telefoni. Muul juhul looge ühendus telefoni Bluetoothi menüü kaudu.
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3. Põhikasutus

■ Kõnefunktsioonid
Helistada saate telefoniga nagu tavaliselt. 

Viimati valitud numbri taasvalimiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu kaks 
korda.

Häälvalimise aktiveerimiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu, kuni kuulete 
häälvalimise tooni. Lisateavet leiate oma telefoni kasutusjuhendist. Häälvalimine 
on võimalik vaid nende telefonidega, mis seda funktsiooni toetavad.

Kõnele vastamine ja kõne lõpetamine
Kui saabub kõne, hakkab roheline näidik vilkuma ja vabakäevarustusest kostab 
helinatoon. Kui sissetuleva kõne märguanne on telefonis välja lülitatud, siis 
helinatooni vabakäevarustusest ei kosta.

Kõnele vastamiseks või käsiloleva kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/
lõpetamisnuppu. Kõne saab vastu võtta ja lõpetada ka telefonist.

Automaatne vastamine
Kui telefonis on sisse lülitatud automaatse vastamise funktsioon, vastab telefon 
sissetulevale kõnele teatud aja järel automaatselt ja suunab kõne 
vabakäevarustusse.
12Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



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

Käsiloleva kõne vaigistamine või heli taasaktiveerimine
Vajutage korraks toitenuppu. Kui kõne on vaigistatud, süttib punane näidikutuli.

Kõne suunamine telefonist vabakäevarustusse ja vastupidi
Vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu kauem kui 1 sekund.

Mitu kõnet
Mitme kõne jaoks kasutage telefoni klaviatuuri. 

Ootel kõnele vastamiseks vabakäevarustusest lõpetage kõigepealt käsilolev kõne 
ja seejärel vastake teisele kõnele.

■ Vabakäevarustuse helitugevuse reguleerimine
Vabakäevarustuse helitugevust saate reguleerida helitugevusnuppudega või 
telefoni klaviatuurilt.

■ Ühilduva telefoni aku laadimine
Ühilduva Nokia telefoni akut saab laadida vabakäevarustuse kasutamise ajal. 
Tõmmake akulaadija juhe vabakäevarustusest välja ja ühendage telefoniga. Kui 
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aku on täis laetud, lahutage telefon akulaadijast ja vajutage juhtme 
sissekerimiseks vabakäevarustuse juhtmevabastusnuppu.

■ Vabakäevarustuse kasutamine koos mitme seotud 
telefoniga

Vabakäevarustust saab siduda kuni 8 ühilduva telefoniga, kuid korraga saab see 
olla ühendatud ainult ühe telefoniga.

Vabakäevarustusega esimesena seotud telefoni nimetatakse vaiketelefoniks. 
Viimati vabakäevarustusega koos kasutatud telefoni nimetatakse viimati 
kasutatud telefoniks.

Vabakäevarustuse sisselülitamisel proovib see mõne sekundi vältel luua ühendust 
vaiketelefoniga.

Kui vabakäevarustus ei saa vaiketelefoniga ühendust, proovib see mõne sekundi 
vältel luua ühendust viimati kasutatud telefoniga. 

Kui vabakäevarustus ei saa ühendust kummagi telefoniga, jääb see muude 
telefonide jaoks kättesaadavaks.

Kui soovite vabakäevarustust kasutada seotud telefoniga, mis pole vaiketelefon 
ega viimati kasutatud telefon, looge ühendus telefoni Bluetoothi menüüs.

■ Vabakäevarustuse lähtestamine
Kõigi seadete (sh sidumisteabe) kustutamiseks võite vabakäevarustuse lähtestada. 
Lülitage vabakäevarustus välja. Seejärel vajutage korraga toitenuppu ja 
helitugevuse suurendamise nuppu ning hoidke neid 10 sekundi jooksul all. 
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Lähtestamise ajal vilguvad vaheldumisi roheline ja punane näidikutuli. Pärast 
vabakäevarustuse lähtestamist piiksub see kaks korda.

■ Tõrkeotsing
Kui te ei saa vabakäevarustust ühilduva telefoniga ühendada, tehke järgmist:

• Veenduge, et Bluetooth-funktsioon oleks ühilduvas telefonis aktiveeritud.

• Veenduge, et vabakäevarustus oleks õigesti paigaldatud, sisse lülitatud ja 
ühilduva telefoniga seotud. Kontrollige ka seda, kas autoakust tuleb 
toitepinget.

• Kui kasutate mitut Bluetooth-seadet, kontrollige, kas olete eelmise Bluetooth-
ühenduse telefonist lahutanud.

• Veenduge, et vabakäevarustus oleks telefonile lähemal kui 10 meetrit ning et 
nende vahel poleks takistusi või elektroonikaseadmeid.

• Teie võrguoperaatori võrgu läbilaskevõime ja parameetrid võivad halvendada 
telefonikõnede helikvaliteeti. See võib juhtuda näiteks liiklusummikute korral, 
kui samas piirkonnas räägivad ühel ajal telefoniga paljud inimesed.
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Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. 
Alltoodud soovitused aitavad teil säilitada seadme garantiid.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad 
elektronahelaid korrodeerida.

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

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete 
eluiga ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.

• Ärge hoidke vabakäevarustust külmas. Seni, kuni seade soojeneb 
normaaltemperatuurini, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab 
elektronahelaid.

• Ärge püüdke seadet avada.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies 
võite kahjustada sisemisi elektronahelaid ja peenmehhaanikat.

• Ärge kasutage vabakäevarustuse puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega 
puhastus- või pesemisvahendeid.

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

Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole.
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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 
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.
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