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1. Sissejuhatus

Klambriga kinnitatava juhtmeta peakomplekti HS-3W saab ühendada Bluetooth-
tehnoloogiat toetava ühilduva telefoniga. See annab Teile vabaduse helistada ja 
kõnesid vastu võtta nii kontoris kui ka ringi liikudes.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Ärge 
kasutage klambriga kinnitatava juhtmeta peakomplekti HS-3W kasutusjuhendit 
telefoni kasutusjuhendi asemel! Telefoni kasutusjuhend sisaldab olulist ohutus- ja 
hooldusteavet. Jälgige, et peakomplekt ei satuks väikelaste kätte.

■ Juhtmeta Bluetooth-tehnoloogia
Klambriga kinnitatav juhtmeta peakomplekt HS-3W on loodud kasutamiseks koos 
Bluetooth-tehnoloogiat toetavate ühilduvate Nokia telefonidega. Peakomplekti 
saab aga kasutada koos suvalise ühilduva Bluetooth-seadmega, mis toetab käed-
vabad või peakomplekti profiili. (Profiil on Bluetooth-käskude komplekt, mille abil 
telefon juhib peakomplekti.) 

Bluetooth-tehnoloogia abil saab ühilduvaid sideseadmeid omavahel ühendada 
juhtmeid kasutamata. Telefonil ja peakomplektil ei pea Bluetooth-ühenduseks 
olema “silmsidet”, kuid need seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui 10 
meetrit. Takistused (nt muud elektroonikaseadmed või seinad) võivad ühendust 
häirida.
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Klambriga kinnitatav juhtmeta peakomplekt HS-3W vastab Bluetoothi 
spetsifikatsioonile 1.1 ja võtab selle omaks. Peakomplekti HS-3W ja muude 
Bluetooth-toega toodete omavaheline toimimine pole siiski tagatud, kuna see 
sõltub ühilduvusest. Täpsemat teavet peakomplekti HS-3W muude Bluetooth-
toega toodetega ühilduvuse kohta saate oma edasimüüjalt.

■ Müügikomplektis olev kaart
Kaart sisaldab üldist Bluetooth-parooli (0000), mida vajate telefoni ja 
peakomplekti ühendamiseks. Hoidke kaarti turvalises kohas (vt lõiku Peakomplekti 
ühendamine ühilduva telefoniga lk 12).
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2. Alustamine

Märkus:  Juhtmeta seadmete kasutamine võib mõnes olukorras olla piiratud. 
Järgige mis tahes piiranguid ning täitke kõigil juhtmeta seadmete kasutamist 
reguleerivatel märkidel ja juhistel olevaid korraldusi.

■Ülevaade
Peakomplekt sisaldab järgmisi osi (vt joonis 1).
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Märkus:  Peakomplekt sisaldab magnetilisi osi. Metallesemete lähedalolu võib 
tekitada magnetilise külgetõmbe, mistõttu kuuldeaparaati või 
südamestimulaatorit kasutavad isikud ei tohiks peakomplekti hoida 
kuuldeaparaadiga kõrva juures või südamestimulaatori läheduses. Hoidke kuularit 
alati vutlaris, kuna kuulari metallosad võivad magnetilisi esemeid külge tõmmata. 
Ärge hoidke krediitkaarte ega muid magnetilisi andmekandjaid peakomplekti 
läheduses, kuna neile talletatud teave võib kustuda.

1 – Toitenupp: peakomplekti sisse- ja väljalülitamiseks või käsiloleva kõne 
vaigistamiseks.

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

3 – Olekunäidik: näitab peakomplekti praegust olekut. 

4 – Helitugevuse suurendamine: suurendab kõne ajal kuularis helitugevust. 

5 – Helitugevuse vähendamine: vähendab kõne ajal kuularis helitugevust. 

6 – Kuular: helistaja hääle kuulamiseks.

7 – Mikrofon: Teie hääle edastamiseks.

8 – Akulaadija pesa

9 – Akukaas
Enne peakomplekti kasutuselevõttu peate:

• aku paigaldama ja laadima;

• ühendama peakomplekti ühilduva telefoniga.
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■ Laadijad ja akud
Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudeli numbrit. Klambriga 
kinnitatav juhtmeta peakomplekt HS-3W on mõeldud kasutamiseks koos järgmiste 
laadijatega: ACP-8, ACP-9, ACP-12 ja LCH-12.

Hoiatus! Kasutage ainult neid akusid ja laadijaid, mis on just selle tarvikuga koos 
kasutamiseks Nokia poolt heaks kiidetud. Muude akude ja laadijate kasutamine 
muudab tarviku garantii kehtetuks ning võib olla ohtlik.

Heakskiidetud akude ja laadijate saadavuse kohta küsige oma kohalikult edasimüüjalt.

Mis tahes tarviku eemaldamisel vooluvõrgust hoidke tõmmates kinni pistikust, mitte 
juhtmest.

■ Aku eemaldamine ja paigaldamine
Märkus:  enne kaane vahetamist lülitage toide alati välja ja lahutage seade 
laadijast. Hoidke ja kasutage seadet alati nii, et aku kaas oleks kinni.

Peakomplektis kasutatakse laetavat LiPo-akut.
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• Akukaane avamiseks vajutage ettevaatlikult vabastusnuppu ja libistage 
akukaas välja (vt joonis 2.1).

• Eemaldage aku (vt joonis 2.2).

• Vabastage kontakt oma kohalt ja eemaldage aku kontakti küljest (vt joonis 
2.3).

• Vahetage aku. Asetage kontakt ettenähtud kohale ja paigaldage aku (vt joonis 
2.4).

• Sulgege akukaas (vt joonis 2.5).

• Veenduge, et kaas oleks õigesti kohale lukustatud (vt joonis 2.6).
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■ Aku laadimine
1. Ühendage laadija kaabel peakomplektiga (vt joonis 3).

2. Ühendage laadija vooluvõrgu seinakontakti. Laadimise 
ajal põleb punane olekunäidiku tuli. Sõltuvalt laadija 
tüübist võib aku täielikuks laadimiseks kuluda kuni 2 
tundi 45 minutit.

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

Aku tühjenemine
Täielikult laetud aku annab kuni 5 tundi kõneaega ja kuni 120 tundi ooteaega. 
(Ootere¾iimis on peakomplekt sisse lülitatud, kuid ühtegi kõnet pole käsil.) 

Kui aku hakkab tühjaks saama, annab peakomplekt sellest piiksuga märku. Laadige 
aku, nagu ülalpool kirjeldatud. 
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■ Peakomplekti ühendamine ühilduva telefoniga
1. Veenduge, et ühilduv telefon oleks sisse lülitatud.

2. Lülitage peakomplekt sisse. Veenduge, et peakomplekt oleks laetud.

3. Aktiveerige telefonist Bluetooth-ühendus. Lisateavet leiate telefoni 
kasutusjuhendist.

4. Seadke telefon otsima Bluetooth-seadmeid, nagu telefoni kasutusjuhendis 
kirjas.

5. Valige loendist Nokia HS-3W.

6. Sisestage paarisühenduse loomiseks (“pair”) ettenähtud parool ja ühendage 
peakomplekt telefoniga. Parool on kirjas peakomplekti müügikomplektis 
oleval kaardil.
Pärast parooli sisestamist muutub see telefon peakomplekti jaoks 
vaiketelefoniks, kui peakomplekti pole varem ühendatud mõne muu telefoniga. 
Vt ka lõiku Peakomplekti kasutamine koos mitme seostatud telefoniga lk 19.

Peakomplekt piiksub korra ja vilkuv valge näidikutuli annab teada aktiivse 
Bluetooth-ühenduse loomisest. Peakomplekt peaks nüüd olema kuvatud 
telefoni menüüs, kus saate vaadata ühilduva telefoniga praegu ühendatud 
Bluetooth-seadmeid.

7. Võite hakata peakomplekti kasutama (vt lk 15).
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Peakomplekti telefonist lahutamine
Peakomplekti saab telefonist lahutada, kui soovite seda kasutada näiteks koos 
mõne muu Bluetooth-seadmega. Peakomplekti lahutamiseks tehke järgmist:

• lülitage peakomplekt välja; 

• katkestage peakomplekti ühendus telefoni Bluetooth-menüüs;

• viige peakomplekt telefonist kaugemale kui 10 m.

Peakomplekti ja telefoni ühendus katkeb ka aku tühjenemisel.

Pange tähele, et Te ei pea peakomplekti paarisühenduse lõpetamiseks kustutama 
selle seost telefoniga. Kui ühendate seotud peakomplekti uuesti, ei küsita Teilt 
enam selle parooli.

Seostatud peakomplekti ja ühilduva telefoni uuestiühendamine
Peakomplekti taasühendamiseks vaiketelefoni või viimati kasutatud telefoniga 
lülitage peakomplekt sisse. Muul juhul looge ühendus telefoni Bluetooth-menüüs, 
nagu kirjeldatud telefoni kasutusjuhendis.

Pange tähele, et peakomplekti sisselülitamisel luuakse ühendus automaatselt 
ainult siis, kui olete telefoni seadnud Bluetooth-ühenduse taotlusi Teilt luba 
nõudmata aktsepteerima. Ühilduvate Nokia telefonide puhul saate selleks muuta 
seostuvate seadmete seadeid telefoni Bluetooth-menüüs.
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■ Tõrkeotsing
Kui Te ei saa peakomplekti ühilduva telefoniga ühendada, tehke järgmist:

• Veenduge, et Bluetoothi funktsioon oleks ühilduvas telefonis aktiveeritud.

• Veenduge, et peakomplekt oleks sisse lülitatud ja ühilduva telefoniga 
seostatud.

• Kontrollige, kas olete eelmise Bluetooth-ühenduse telefonist lahutanud.

• Veenduge, et peakomplekt oleks telefonile lähemal kui 10 meetrit ning et 
telefoni ja peakomplekti vahel poleks takistusi (nt muud elektroonikaseadmed 
või seinad).

• Peakomplekti seostamisteabe loend võib olla täis. Peakomplekt saab korraga 
talletada teavet kuni 8 telefoni kohta. Kui loend saab täis, taastage 
peakomplekti algseaded (vt lõiku Peakomplekti algseadete taastamine lk 20). 

• Kui peakomplekt ei loo automaatselt ühendust vaikekasutaja või viimase 
kasutajaga, vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu ja hoidke seda all.
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3. Peakomplekti kasutamine

Märkus:  juhtmeta seadmete kasutamine võib mõnes olukorras olla piiratud. 
Järgige mis tahes piiranguid ning täitke kõigil juhtmeta seadmete kasutamist 
reguleerivatel märkidel ja juhistel olevaid korraldusi.

■ Peakomplekti sisse- või väljalülitamine
Peakomplekti sisselülitamiseks vajutage toitenuppu ja hoidke seda 2 sekundit all. 
Peakomplekt piiksub ja roheline näidikutuli hakkab vilkuma. Vilkumine kestab 
kümmekond minutit või seni, kuni peakomplekt ühendatakse ühilduva telefoniga. 
Kui peakomplekti ei saa selle aja jooksul telefoniga ühendada, lülitub peakomplekt 
välja.

Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage toitenuppu ja hoidke seda 2 sekundit all, 
kui parajasti pole käsil ühtegi kõnet. Peakomplekt piiksub ja korraks välgatab 
punane näidikutuli. 
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Peakomplekti kasutamine
Kinnitage peakomplekt oma 
rõivaste külge (vt joonis 4) või 
kandke seda kaelarihma abil kaelas 
(vt joonis 5).

Kui Te ei kasuta peakomplekti, võite kuularijuhtme ümber 
peakomplekti kerida (vt joonis 6).
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■ Kõnefunktsioonid
Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, helistage telefoniga nagu tavaliselt. 
Pange tähele, et kõnefunktsioonid sõltuvad kasutatavast telefonist.

Kõnele vastamine ja kõne lõpetamine
Kui Teile helistatakse, kuulete peakomplektis helinat.

Kõnele vastamiseks või käsiloleva kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/
lõpetamisnuppu.

Kõnele saate vastata või kõne lõpetada ka telefonist.

Automaatne vastamine
Kui telefonis on sisse lülitatud automaatse vastamise funktsioon, vastab telefon 
sissetulevale kõnele automaatselt ühe helina järel.

Kõnest keeldumine
Kui sisse tuleb kõne, millele Te ei soovi vastata, vajutage kaks korda järjest korraks 
vastamis-/lõpetamisnuppu.

Viimati valitud numbri kordusvalimine
Kui parajasti pole käsil ühtegi kõnet, vajutage kaks korda järjest korraks vastamis-
/lõpetamisnuppu.
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Käsiloleva kõne vaigistamine
Käsiloleva kõne vaigistamiseks või heli taasaktiveerimiseks vajutage korraks 
toitenuppu.

Häälvalimine
Kui ühtegi kõnet pole käsil, vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu ja hoidke seda 
all, kuni kuulete tooni, mis annab teada, et võite nüüd lausuda soovitud nime 
("häälkäskluse"). Lausuge häälkäsklus. Telefon esitab häälkäskluse ja valib sellega 
seostatud telefoninumbri.

Häälvalimise saate aktiveerida ka telefonist. Häälvalimise üksikasjad leiate 
telefoni kasutusjuhendist. Pange tähele, et see funktsioon on saadaval ainult 
juhul, kui telefon toetab häälvalimist.

■ Kuulari helitugevuse reguleerimine
Helitugevuse suurendamiseks vajutage nuppu Helitugevuse suurendamine ja 
helitugevuse vähendamiseks nuppu Helitugevuse vähendamine. Helitugevuse 
kiireks reguleerimiseks vajutage vastavat nuppu ja hoidke seda all.

■ Telefoni ja peakomplekti vaheldumisi kasutamine
Aktiivset kõnet saate peakomplektist ümber lülitada ühilduvale telefonile ja 
vastupidi. Kõne ümberlülitamiseks peakomplektist telefonile ja vastupidi vajutage 
vastamis-/lõpetamisnuppu ning hoidke seda all või kasutage oma telefoni 
vastavat funktsiooni.
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■ Peakomplekti kasutamine koos mitme seostatud 
telefoniga

Peakomplekti kasutamiseks tuleb sellega esmalt seostada ühilduv telefon. 
Peakomplekti saab seostada kuni 8 ühilduva telefoniga, kuid korraga saab see olla 
ühendatud ainult ühe telefoniga.

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

Kui peakomplekti sisselülitamisel asub 10 meetri raadiuses mitu seostatud 
telefoni, proovib peakomplekt mõne sekundi vältel luua ühendust vaiketelefoniga. 

Kui peakomplekt ei saa vaiketelefoniga ühendust luua (vaiketelefon on välja 
lülitatud või selle kasutaja keeldub ühendusest), proovib peakomplekt mõne 
sekundi jooksul ühendust luua viimati kasutatud telefoniga. 

Kui peakomplekt ei saa kummagi ühilduva telefoniga ühendust luua, jääb see 
umbes 10 minutiks muude telefonide jaoks kättesaadavaks. Sellest annab märku 
rohelise näidikutule vilkumine. Kui Te ei loo selle aja jooksul ühendust, lülitub 
peakomplekt automaatselt välja.

Kui soovite peakomplekti kasutada seostuva telefoniga, mis pole vaiketelefon ega 
viimati kasutatud telefon, looge ühendus telefoni Bluetooth-menüüs.
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■ Peakomplekti algseadete taastamine
Peakomplekti algseaded saate taastada, kui soovite näiteks muuta peakomplekti 
vaikekasutajat. Peakomplekti algseadete taastamisel kustutakse kõik selle seaded, 
sealhulgas seostamisteave. Peakomplekti algseadete taastamine:

Vajutage toitenuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu ning hoidke neid 10 
sekundi vältel all. Pärast peakomplekti algseadete taastamist piiksub see kaks 
korda ning mõne sekundi jooksul vilguvad roheline ja punane näidikutuli 
vaheldumisi.
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4. Aku teave

Peakomplekti toiteallikaks on laetav aku. Kandke aku eest hoolt ja järgige 
alltoodud juhiseid.

■ Laadimine ja tühjendamine
Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, lõpuks see aga ikkagi vananeb. Kui peakomplekti 
kasutusaeg (kõne- ja ooteaeg) märgatavalt tavalisest lüheneb, on aeg muretseda uus aku.

Kasutage ainult telefoni tootja poolt heakskiidetud akusid ja akulaadijaid. Ühendage laadija 
peakomplektist alati lahti kui akut ei laeta. Ärge hoidke akut laadijaga ühendatuna kauem 
kui üks nädal, kuna ülelaadimine lühendab aku eluiga. Täielikult laetud aku, mida ei 
kasutata, laeb ennast mingi aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

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

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, 
vähendab see aku eluiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuuril 15°C kuni 25°C (59° 
F kuni 77° F). Kui aku on üle kuumenenud või liialt maha jahtunud, võib peakomplekt, isegi 
täielikult laetud aku korral, ajutiselt töötamast lakata. Aku töökindlus ei ole garanteeritud 
miinuskraadidel.
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Ärge hävitage akut põletamise teel!

Hävitage aku kohalikku seadusandlust järgides (näit. ümbertöötlemise teel). Ärge visake 
akut olmeprügi hulka.
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Hooldus ja korrashoid

Teie peakomplekt on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult 
hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate peakomplekti kauaaegse kasutamise ja täidate 
garantiinõudeid. 
• Hoidke peakomplekt koos selle osade ja lisavarustusega eemal väikelaste käeulatusest.
• Hoidke peakomplekt kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis 

võivad elektronahelaid korrodeerida.
• Ärge kasutage ega hoidke peakomplekti tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib 

kahjustada peakomplekti liikuvaid osi.
• Ärge hoidke peakomplekti kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada 

elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist 
detaile.

• Ärge hoidke peakomplekti külmas. Seni kuni peakomplekt üles soojeneb 
(normaaltemperatuurini), võib peakomplekti sees tekkida kondensaatniiskus, mis 
kahjustab elektronahelaid.

• Ärge püüdke peakomplekti avada. Asjatundmatu käsitsemine võib selle rikkuda.
• Ärge raputage, koputage ega pillake peakomplekti maha. Peakomplektiga hoolimatult 

ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid. 
• Ärge kasutage peakomplekti puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- 

või pesemisvahendeid. 
• Ärge peakomplekti värvige. Värv võib valguda peakomplekti liikuvate osade vahele ja 

takistada peakomplekti korralikku funktsioneerimist.
Kui peakomplekti töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. 
Firma töötajad abistavad Teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad 
vajadusel remondi.
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