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S i s s e j u h a t u s
1. Sissejuhatus

Nokia digitaalpliiatsiga saate ühilduvale digitaalpaberile märkmeid 
kirjutada ja need Bluetooth-ühenduse kaudu ühilduvasse 
mobiilsideseadmesse üle kanda.

Märkmete edastamiseks arvutisse võite kasutada Bluetooth-ühendust 
või asetada pliiatsi arvuti USB-liidesesse ühendatud USB-hoidikusse.

Lugege see kasutusjuhend enne digitaalpliiatsi kasutuselevõttu 
hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma mobiilsideseadme kasutusjuhend, kust 
leiate olulist ohutus- ja hooldusteavet, ning ka arvuti kasutusjuhend. 
Ärge jätke digitaalpliiatsit ja selle lisavarustust väikelaste käeulatusse.

■ Traadita Bluetooth-side tehnoloogia
Bluetooth-tehnoloogia abil saab ühilduvaid seadmeid omavahel 
ühendada juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks ei 
pea mobiilsideseade ja digitaalpliiats olema teineteise vaateväljas, 
kuid seadmed ei tohiks ka olla teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. 
Ühenduses võivad häireid tekitada näiteks sellised takistused nagu 
muud elektroonikaseadmed või seinad.

Digitaalpliiats vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.2 ning toetab 
järgmisi profiile: Object Push Profile 1.2, Generic Object Exchange 
Profile 1.2 ja Serial Port Profile 1.2. Kui soovite teada, kas teine seade 
ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamisel olla 
piiranguid. Täpsustamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma 
teenusepakkuja poole.
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A l u s t a m i n e
2. Alustamine

Digitaalpliiats sisaldab järgmisi osi:

• pliiatsiotsak (1);

• tindikassett (2);

• akunäidik (3);

• leheküljenäidik (4);

• tindikasseti eemaldamise ava (5);

• lähtestusnupp (6).

Digitaalpliiatsi kasutamiseks peate esmalt 
laadima pliiatsi aku ja siduma pliiatsi 
ühilduva mobiilsideseadmega. 

Pliiatsi kasutamiseks koos ühilduva sarja 
Nokia S60 või 80 mobiilsideseadmega peate mobiilsideseadmesse 
installima tarkvarakomplekti Nokia Digital Pen Suite, mille leiate pliiatsi 
müügikomplekti kuuluvalt CD-lt. 

Pliiatsi kasutamiseks koos arvutiga või pliiatsi seadete muutmiseks 
peate arvutisse installima CD-l leiduva tarkvara Logitech io2 Software. 
Tarkvara saab kasutada operatsioonisüsteemis Microsoft Windows XP 
või 2000. CD sisaldab ka rakendust Nokia Digital Pen SU-1B File 
Converter, mille abil saate Nokia digitaalpliiatsiga SU-1B loodud 
märkmed teisendada Nokia digitaalpliiatsi SU-27W toetatavasse 
vormingusse. 

Tarkvara ei pruugi teie soovitud keeles saadaval olla.

■ Laadijad
Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudeli numbrit. 
Digitaalpliiatsiga on ette nähtud kasutada laadijaid AC-3, AC-4 või DC-4.
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A l u s t a m i n e
Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mis on just selle tarvikuga 
koos kasutamiseks Nokia poolt heaks kiidetud. Teistsuguste seadmete 
kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja 
garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse 
lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

■ USB-hoidiku avamine ja sulgemine
Pliiatsiga on kaasas USB-hoidik, mida 
vajate pliiatsi aku laadimiseks.

USB-hoidiku avamiseks tõmmake 
hoidiku ülaosa alumisest osast 
eemale.

Hoidiku sulgemiseks vajutage selle 
küljel asuvat nuppu. Hoidiku külgedel 
asuvad õnarused on mõeldud USB-kaabli 
kerimiseks hoidiku ümber, kui te hoidikut 
mõnda aega ei kasuta.

■ Aku laadimine
Digitaalpliiatsil on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. 
Ärge proovige akut pliiatsi küljest eemaldada, kuna nii võite pliiatsit 
kahjustada.

Pliiatsit saate laadida arvutist, kasutades komplekti kuuluvat USB-
hoidikut, või vooluvõrgust, kasutades komplekti kuuluvat 
laadijaadapterit ja ühilduvat laadijat.

Sõltuvalt laadija tüübist võib aku täielikuks laadimiseks kuluda kuni kaks 
tundi. Kui aku on tühi, võib kuluda kuni kümme minutit, enne kui 
akunäidik hakkab vilkuma ja aku laadimine algab.
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A l u s t a m i n e
Arvutist laadimine
Pliiatsi aku laadimiseks ühilduvast arvutist toimige järgmiselt.

1. Avage USB-hoidik ja asetage see tasasele pinnale.

2. Lülitage arvuti sisse ja ühendage hoidiku USB-pistik arvuti USB-
liidesesse. 

3. Laadimise alustamiseks 
eemaldage pliiatsi otsak ja 
asetage pliiats USB-hoidikusse 
nii, et pliiatsi kontaktid jääksid 
hoidiku kontaktidega kohakuti. 

Kui kasutate pliiatsi aku 
laadimiseks sülearvutit, mis pole 
vooluvõrku ühendatud, koormate 
sellega sülearvuti akut ja 
lühendate selle tööaega.

Hoidiku esmakordsel ühendamisel arvutiga, kus töötab opsüsteem 
Microsoft Windows XP või 2000, tuvastatakse pliiats uue riistvarana 
ja teilt küsitakse, kas soovite installida digitaalpliiatsi draiverid. 
Kui soovite üksnes pliiatsi akut laadida ega kavatse andmeid 
pliiatsist arvutisse edastada, ei pea te draivereid installima ja võite 
vastava dialoogiboksi sulgeda.

Aku laadimise ajal vilgub akunäidikus aeglaselt punane, kollane või 
roheline tuli (sõltuvalt aku täitumusest).

4. Kui aku on täiesti laetud, jääb akunäidiku roheline tuli põlema. 
Pliiatsi eemaldamiseks võtke see hoidikust välja või võtke hoidiku 
pistik arvuti USB-liidesest välja.

Seinakontaktist laadimine
Pliiatsi aku laadimiseks vooluvõrgu seinakontaktist toimige järgmiselt.

1. Avage USB-hoidik ja asetage see tasasele pinnale.

2. Eemaldage pliiatsi otsak ja asetage pliiats USB-hoidikusse nii, 
et pliiatsi kontaktid jääksid hoidiku kontaktidega kohakuti.
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A l u s t a m i n e
3. Ühendage hoidiku USB-pistik 
pliiatsi müügikomplekti 
kuuluvasse laadijaadapterisse 
AD-48.

4. Ühendage laadija seinakontakti. 
Seejärel ühendage laadija kaabel 
adapteriga.

Aku laadimise ajal vilgub 
akunäidikus aeglaselt punane, 
kollane või roheline tuli (sõltuvalt aku täitumusest).

5. Kui aku on täiesti laetud, jääb roheline tuli akunäidikus põlema. 
Lahutage laadijakaabel adapterist, eemaldage laadija 
seinakontaktist, lahutage USB-pistik adapterist ja võtke pliiats 
hoidikust välja.

Akutäitumusnäidik
Akunäidik näitab pliiatsi aku täitumust. 

Kui aku on piisavalt laetud, põleb akunäidikus roheline tuli. 
Kui akunäidiku tuli on kollane, on aku täitumus alla 50%.

Kui akunäidikus põleb punane tuli, on aku tühjaks saamas; punase tule 
vilkumine tähendab, et aku on töö jätkamiseks liiga tühi. Laadige aku 
uuesti täis.

Aku täitumust saate kontrollida ka komplekti kuuluva märkmiku 
tagaküljel asuva jaotise Battery level indication (Akutäitumusnäidik) 
laadimismõõturiga. Tõmmake pliiatsit vasakult paremale. Tegeliku 
taseme näidu juures annab pliiats värinaga märku.

■ Pliiatsi sisse- või väljalülitamine
Pliiatsi sisselülitamiseks eemaldage otsak. Pliiats väriseb korra ning aku- 
ja leheküljenäidikud lülituvad sisse. Kui akunäidikus põleb roheline tuli, 
on pliiats kirjutamiseks valmis. Pliiatsi asetamisel toitega USB-liidesesse 
või laadijaadapteriga AD-48 ühendatud USB-hoidikusse lülitatakse 
pliiats automaatselt sisse.
8



A l u s t a m i n e
Pliiatsi väljalülitamiseks pange otsak tagasi. Aku- ja leheküljenäidikud 
lülituvad välja. Kui pliiats on USB-hoidikus ja lahutate hoidiku arvutist, 
lülitatakse pliiats automaatselt välja. Energiakulu vähendamiseks ja 
pliiatsi läätse mustuse eest kaitsmiseks hoidke pliiatsit alati koos 
otsakuga, kui te pliiatsit parajasti ei kasuta.

■ Pliiatsi sidumine
Pliiatsis talletatud andmete edastamiseks peate pliiatsi siduma mõne 
ühilduva mobiilsideseadmega. Korraga saab pliiatsi siduda ainult 
ühe mobiilsideseadmega. Pliiatsi kasutamiseks koos mõne teise 
mobiilsideseadmega peate pliiatsi esmalt selle seadmega siduma.

Sidumiseks läheb teil vaja Bluetoothi pääsukoodi, mille leiate 
müügikomplekti kuuluvalt kaardilt. Komplekti kuuluval CD-l leiduva 
tarkvara Logitech io2 Software kaudu saate seda pääsukoodi muuta.

Mobiilsideseadmest sidumine
1. Võtke pliiatsilt otsak või eemaldage pliiats USB-hoidikust ja 

veenduge, et nii pliiats kui ka teie ühilduv mobiilsideseade oleksid 
sisse lülitatud. 

Leheküljenäidikus hakkab aeglaselt vilkuma sinine tuli, andes märku, 
et pliiatsi saab kahe minuti jooksul siduda ühilduva seadmega. 

Müügikomplekti kuuluval CD-l leiduva tarkvara Logitech io2 
Software kaudu saate digitaalpliiatsi leidmise teistele Bluetooth-
seadmetele keelata. Täpsemat teavet saate tarkvara Logitech io2 
Software dokumentatsioonist.

2. Aktiveerige mobiilsideseadmes Bluetooth-funktsioon ja seadke 
mobiilsideseade teisi Bluetooth-seadmeid otsima. Juhised leiate oma 
mobiilsideseadme kasutusjuhendist.

3. Valige leitud seadmete loendist digitaalpliiats.

4. Sisestage mobiilsideseadmes Bluetoothi pääsukood.

Mõne mobiilsideseadme puhul peate Bluetooth-ühenduse pärast 
sidumist eraldi looma. Digitaalpliiatsi peate mobiilsideseadmega 
siduma ainult ühe korra.
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A l u s t a m i n e
Kui sidumine õnnestub, väriseb pliiats kolm korda ning leheküljenäidikus 
süttib kaheks sekundiks roheline tuli. Pliiats on nüüd kasutusvalmis.

Kui sidumine või ühenduse loomine nurjub, vilgub leheküljenäidikus 
kaks korda punane tuli, mis jääb kaheks sekundiks põlema. Veenduge, 
et nii pliiats kui ka mobiilsideseade oleksid sisse lülitatud, ja sisestage 
õige Bluetoothi pääsukood.

Soovi korral saate määrata, et pliiats ühendataks sisselülitamisel 
mobiilsideseadmega automaatselt. Nokia seadmete puhul peate 
selleks Bluetooth-menüü kaudu muutma seotud seadme seadeid.

Digitaalpliiatsi ja ühilduva seadme vaheline Bluetooth-ühendus on 
aktiivne ainult siis, kui pliiats saadab mobiilsideseadmesse märkmeid.

Pliiatsist sidumine
1. Aktiveerige mobiilsideseadme Bluetooth-funktsioon (juhised leiate 

mobiilsideseadme kasutusjuhendist).

2. Koputage pliiatsiga märkmiku allservas asuvat välja Pairing box 
(Sidumisväli).

Leheküljenäidikus hakkab vilkuma sinine tuli, andes märku, et pliiatsi 
saab kahe minuti jooksul siduda ühilduva seadmega.

3. Valige digitaalpliiats mobiilsideseadmes kuvatud leitud seadmete 
loendist ja sisestage Bluetoothi pääsukood.

■ Tindikasseti vahetamine
Kui pliiatsi tindikassett on tühjaks saanud, vahetage see uue kasseti 
vastu. Täitekassette saate osta kohalikest kontoritarvete kauplustest. 
Sobivad ainult standardile ISO 12757-1 D1 vastavad sinise tindi 
kassetid.

Vahetage tindikassett välja alles siis, kui see on tühjaks saanud. Kasseti 
eemaldamisel võib selle ots viga saada. Kui võtate vigastatud otsaga 
kasseti siiski kasutusele, võib sellest tinti lekkida.

1. Eemaldage pliiatsi otsak.
10



A l u s t a m i n e
2. Asetage tindikasseti ots pliiatsi 
otsakuklambri vastavasse avasse.

3. Kallutage otsakut kergelt 
päripäeva ja tõmmake 
otsakuklambrit tindikasseti 
väljavõtmiseks. 

Hävitage tindikassett selleks 
ettenähtud viisil.

4. Asetage pliiatsisse uus kassett ja suruge kasseti ots ettevaatlikult 
vastu pliiatsi komplekti kuuluvat märkmikku nii, et ots kinnituks oma 
kohale.

■ Pliiatsi algseadete taastamine
Kui pliiats lõpetab töötamise, ehkki aku on täis, eemaldage pliiatsi 
algseadete taastamiseks otsak ja vajutage kirjaklambriga 
lähtestusnuppu. Pärast pliiatsi taaskäivitumist saate seda tavalisel viisil 
edasi kasutada. Selline lähtestamine ei kustuta pliiatsi seadeid (sh 
sidumisteavet) ega pliiatsi mällu salvestatud märkmeid.

Pliiatsi mälu tühjendamiseks ja seadete (sh sidumisteabe) kustutamiseks 
eemaldage pliiatsi otsak ja vajutage kirjaklambriga lähtestusnuppu, 
surudes pliiatsi otsa samal ajal vastu tasast pinda. Vabastage 
lähtestusnupp. Suruge pliiatsi otsa vastu tasast pinda seni, kuni aku- ja 
leheküljenäidiku punased tuled enam ei vilgu. Tõstke pliiats üles. Pliiats 
taaskäivitub ja annab värinaga märku, et võite asuda seda jälle 
kasutama. Pliiatsi kasutamiseks peate selle taas oma 
mobiilsideseadmega siduma.
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Ü l d k a s u t u s
3. Üldkasutus

Märkus. Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, 
et see ei häiriks muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Seade on 
1. klassi lasertoode.

■ Märkmikud
Pliiatsi müügikomplektis on kaht liiki märkmikke: väike (B7-formaadis) 
ja suur (A5-formaadis). Märkmikud sisaldavad digitaalpaberit, kuhu 
saate digitaalpliiatsiga kirjutada.

Väiksemasse märkmikku saate kirjutada lühikesi märkmeid, mida soovite 
Bluetooth-ühenduse kaudu mobiilsideseadmesse edastada ja 
sõnumitena saata.

Suuremasse märkmikku saate kirjutada pikemaid märkmeid, mida 
soovite arvutis või mobiilsideseadmes töödelda ja hallata. 

Enne uue märkmiku kasutamist koputage märkmiku avalehel välja 
New notepad (Uus märkmik). Ärge võtke uut sama tüüpi märkmikku 
kasutusele enne, kui olete vana märkmiku täitnud.

Kui teil on digitaalpaber otsa saanud, saate seda volitatud Nokia 
edasimüüjatelt juurde osta. Täpsemat teavet leiate Nokia veebisaidilt 
www.nokia.com/support.

■ Tindi värv ja joone paksus
Enne digitaalpliiatsiga kirjutamise alustamist saate komplekti kuuluva 
märkmiku tagaküljel jaotises Setting boxes (Seadete väljad) valida tindi 
värvi ja joone paksuse. Valitud tindivärvi ja joonepaksust ei kuvata küll 
digitaalpaberil, kuid need on näha pärast märkme teisaldamist 
mobiilsideseadmesse või arvutisse.

Tindi värvi või joone paksuse muutmiseks koputage pliiatsiga vastavat 
välja. Pliiats väriseb korraks teie valiku kinnitamiseks.

Valitud tindivärvi ja joonepaksust kasutatakse seni, kuni panete pliiatsi 
otsaku tagasi.
12



Ü l d k a s u t u s
■ Märkmete loomine ja haldamine
Pliiatsiga saate kirjutada märkmeid, mida soovite salvestada arvutisse 
või mobiilsideseadmesse.

1. Avage pliiatsiga koos ostetud suurem märkmik.

2. Koputage märkmiku avalehel välja New notepad (Uus märkmik).

3. Kirjutage märge. Võite ka pilte joonistada.

4. Sihtseadme valimiseks koputage telefoniikooni ja kirjaga tähistatud 
välja, kui soovite märkme edastada mobiilsideseadmesse, või 
lauaarvuti ikooniga tähistatud välja, kui soovite märkme laadida 
arvutisse.

5. Märkme saatmiseks mobiilsideseadmesse koputage välja 
Send (Saada). Märkme laadimiseks arvutisse asetage pliiats arvutiga 
ühendatud USB-hoidikusse.

Leheküljenäidikus vilgub edastuse ajal kiiresti sinine tuli. 

Kui märkme saatmine õnnestus, süttib leheküljenäidikus kaheks 
sekundiks sinine tuli ja pliiats väriseb kolm korda. Kui saatmine 
nurjus, vilgub leheküljenäidikus kaks korda punane tuli, mis jääb 
kaheks sekundiks põlema.

6. Mobiilsideseadmes saate märkmeid hallata rakendustega PenPAL ja 
Penmail. Lisateavet leiate pliiatsi müügikomplekti CD-l leiduvast 
tarkvarakomplekti Nokia Digital Pen Suite kasutusjuhendist. 

Arvutis saate märkmeid hallata tarkvaraga Logitech io2 Software. 
Lisateavet leiate jaotisest Ühendamine arvutiga, lk 15.

■ Sõnumite koostamine ja saatmine
Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid 
ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi ilme võib sõltuvalt 
vastuvõtvast seadmest erineda. Multimeediumsõnumite manused 
võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie 
seadet või arvutit.

Pliiatsiga saate kirjutada märkmeid, mida soovite ühilduvast 
mobiilsideseadmest e-kirjade või MMS-sõnumitena saata. Sõnumite 
saatmiseks peate mobiilsideseadmes määratlema õiged seaded. 
13



Ü l d k a s u t u s
Täpsemat teavet leiate oma mobiilsideseadme kasutusjuhendist. 
Sõnumiteenuste tellimisteabe ja hinnakirjad saate võrguoperaatorilt või 
teenusepakkujalt.

1. Avage pliiatsiga koos ostetud väiksem märkmik.

2. Koputage märkmiku avalehel välja New notepad (Uus märkmik).

3. Veenduge, et mobiilsideseadme Bluetooth-funktsioon oleks aktiivne 
ja pliiats oleks seadmega ühendatud.

4. Kirjutage märge, mille soovite mobiilsideseadmesse edastada. 
Võite ka pilte joonistada.

5. Märkme saatmiseks väikese pildina koputage suure ja väikese 
telefoniikooniga tähistatud välja. Märkme saatmiseks suure 
pildina koputage kahe suure telefoniikooniga tähistatud välja.

6. Märkme saatmiseks mobiilsideseadmesse koputage välja 
Send (Saada). Leheküljenäidikus vilgub edastuse ajal kiiresti 
sinine tuli. 

Kui märkme saatmine õnnestus, süttib leheküljenäidikus kaheks 
sekundiks sinine tuli ja pliiats väriseb kolm korda.

7. Märkme saatmiseks e-kirja või MMS-sõnumina kasutage pliiatsi 
müügikomplekti kuuluvat rakendust Penmail ning mobiilsideseadme 
vastavat sõnumirakendust.

■ Mälu on täis
Kui pliiatsi mälu on täis saanud, annab pliiats sellest pideva värinaga 
märku. Uute märkmete koostamiseks ja salvestamiseks peate 
olemasolevad märkmed arvutisse saatma. Käivitage tarkvara Logitech' 
io2 Software ja asetage pliiats arvutiga ühendatud USB-hoidikusse. 
Lisateavet leiate jaotisest Ühendamine arvutiga, lk 15.
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Ü h e n d a m i n e  a r v u t i g a
4. Ühendamine arvutiga

■ Tarkvara Logitech io2 Software installimine
Digitaalpliiatsi kasutamiseks koos arvutiga peate müügikomplekti 
kuuluvalt CD-lt installima tarkvara Logitech io2 Software. Tarkvara saab 
kasutada operatsioonisüsteemis Microsoft Windows XP või 2000.

1. Sisestage CD oma arvuti CD-seadmesse ja täitke ekraanil kuvatavad 
juhised.

2. Ühendage USB-hoidiku pistik arvuti USB-liidesesse.

3. Eemaldage pliiatsi otsak ja asetage pliiats hoidikusse. 

Pliiatsi ja ühilduva Microsoft Windowsi operatsioonisüsteemiga 
arvuti esmakordsel ühendamisel tuvastab opsüsteem pliiatsi uue 
riistvarana ja installib automaatselt vastavalt draiverid.

Teie arvuti on nüüd valmis digitaalpliiatsist märkmeid vastu võtma 
ja salvestama. Üksikasjalikumat teavet saate tarkvara Logitech io2 
Software dokumentatsioonist. Tarkvara ei pruugi teie soovitud keeles 
saadaval olla.

■ Märkmete haldamine arvutis
1. Kirjutage märge pliiatsiga komplekti kuuluvasse märkmikku. 

Võite ka pilte joonistada.

2. Märkme edastamiseks asetage pliiats USB-hoidikusse.

Kui soovite märkmeid edastada Bluetooth-ühenduse kaudu, 
veenduge esmalt, et pliiats oleks Bluetooth-tehnoloogiat toetava 
ühilduva arvutiga seotud ja ühendatud. Seejärel koputage 
märkmiku lehekülje allservas arvutiikooniga tähistatud välja ja välja 
Send (Saada).

3. Märkme vaatamiseks, redigeerimiseks, saatmiseks või mõnda teise 
vormingusse teisendamiseks klõpsake Windowsis nuppu Start ja 
käske Programs (Programmid) > Logitech > io2 Pen Software. 
Üksikasjalikumat teavet saate tarkvara Logitech io2 Software 
dokumentatsioonist.
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A k u t e a v e
5. Akuteave

Seadme toiteallikaks on laetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida 
sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige 
akut ainult Nokia heakskiidetud laadijatega, mis on selle seadme jaoks 
ette nähtud.

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

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse 
suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida 
akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). 
Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku 
korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus 
garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. 
Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige 
kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku 
ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.
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H o o l d u s  j a  k o r r a s h o i d
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 märjaks saab, 
laske sel täielikult kuivada.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib 
kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente. Hoidke pliiatsit alati koos 
otsakuga, kui te pliiatsit ei kasuta.

• 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 püüdke 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.

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