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Üldinfo ning ohutusteave

Vastavus Euroopa Liidu direktiividele
Siinkohal deklareerib Motorola, et antud toode S9 on vastavuses:

•   Euroopa Liidu direktiivi 1999/5/EÜ peamiste nõuetega
•   kõikide teiste asjassepuutuvate EL direktiividega

Toote vastavusdeklaratsiooni direktiivile 1999/5/EÜ (the R&TTE direktiiv) 
saate vaadata veebilehelt www.motorola.com/rtte.

Keskkonnasõbralikkus läbi taaskasutamise
Kui näete Motorola tootel sellist sümbolit, ärge visake seda toodet 
majapidamisjäätmete hulka.

Mobiiltelefonide ja lisaseadmete ümbertöötamine
Ärge visake mobiiltelefone ega elektrilisi lisaseadmeid, nt laadijaid või 
peakomplekte majapidamisjäätmete hulka. Mõningates riikides või 
piirkondades on elektriliste või elektrooniliste jäätmete kogumiseks 
korraldatud vastav kogumissüsteem. Täpsemat infot küsige kohalikelt 
võimuesindajatelt. Kui vastav kogumissüsteem puudub, tagastage 
ebavajalikud mobiiltelefonid või elektrilised lisaseadmed mis tahes vastavas 
piirkonnas olevasse Motorola poolt tunnustatud teeninduspunkti.

FCC teade kasutajatele
Seadme kasutaja ei tohi mis tahes moel seadet muuta. Muudatused, mis ei 
ole otseselt kooskõlastatud direktiividele vastavuse eest vastutava poolega, 
võivad tühistada kasutaja õiguse vastavat toodet kasutada. Vt 47 CFR, lõik 
15.21. Seade on vastavuses FCC reeglite 15. osa nõudmistega. Seadme 
kasutamine peab vastama järgmisele kahele tingimusele: (1) seade ei 
tohi tekitada ohtlikku interferentsi ning (2) seade peab aktsepteerima kõik 
vastuvõetud sagedused, kaasa arvatud ka sellised, mis võivad põhjustada 
soovimatuid tagajärgi. Vt 47 CFR, lõik 15.19(3).
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Motorola peakomplekt S9

Motorola Bluetooth-peakomplekt S9 – ülikerge juhtmeta lisaseade, millega 
saab helistada ja kõnedele vastata ning muusikat kuulata. Pea taga kantaval 
väga mugaval ja stabiilsel seadmel on integreeritud nupud helistamiseks ja 
muusika kuulamiseks. Peakomplekti S9 saab ühendada ühilduva Bluetooth-
stereomuusikatelefoni või iPodiga (adapter tuleb eraldi osta) – saate muusikateeki 
kasutada traadita side kaudu.

Ülevaade

Motorola Bluetooth-peakomplekt S9 võimaldab teil traadita side abil nii 
muusikat kuulata kui ka helistada ja kõnedele vastata.

Lisaks Bluetooth-mobiiltelefoniga helistamisele ja kõnedele vastamisele 
on veel mitmesuguseid võimalusi peakomplekti S9 kasutamiseks koos 
muusikaseadmetega:

Muusikaallikas Muusikaelamus traadita side kaudu
Kodune muusikakeskus     Saate kuulata muusikat kodusest muusikakeskusest.  
 Vajalik on adapter (nt kodukasutuseks mõeldud  
 Bluetooth-stereoadapter Motorola DC800).
Arvuti 

    

 Saate kuulata muusikat arvutist. Vajalik on adapter  
 (nt arvuti Bluetooth-stereoadapter Motorola D200).
iPod®   

  
 Saate kuulata muusikat iPodist. Vajalik on adapter (nt TEN  

 Technologies naviPlay™ iPodi Bluetooth-stereoadapter).
Telefon     Saate kuulata muusikat telefonist, mis toetab muusika  
 Bluetooth-voogmeediumina kuulamise funktsioone.  
 (Motorola Bluetooth-telefonid leiate aadressilt  
 www.hellomoto.com)

Eesti



�

Peakomplekti S9 kasutamiseks peaks teie telefon või muusikaseade toetama 
järgmisi Bluetoothi profiile:

Profiil Kirjeldus
HFP (Handsfree Profile) – vabakäeprofiil Telefonitehnika/kõnehaldus: helistamise ja  
 kõnedele vastamisega seotud toimingud
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Muusika kuulamine voogmeediumina 
täiustatud helileviprofiil
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) Muusika kaugjuhtimine (nt võimalus palu  
audio-video kaugjuhtimisprofiil kaugjuhtimise teel esitada, peatada või vahele  
 jätta)

S9 kandmine

S9 peas kandmiseks tehke järgmist.

NB! S9 käsitsemisel kasutage alati mõlemat kätt.

� Pange S9 pähe ja keerake

� Asetage kõrvaklambrid kõrvadele

S9 tagaosa saab mugavamaks kandmiseks vajadusel üles- või allapoole 
reguleerida.
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Enne alustamist

Enne alustamist tutvuge pisut peakomplekti S9 komponentidega.
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�  Helistamisnupp Ñ  Kasutatakse kõnedele vastamiseks ja nende 
lõpetamiseks.

�  Helitugevusnupud Kasutatakse muusika või kõnede helitugevuse 
suurendamiseks (9) või vähendamiseks (Ï).

�  Muusikanupp \ Kasutatakse muusika esitamiseks/peatamiseks ja 
esitamise lõpetamiseks.

�  Muusikanupud Kasutatakse muusika kuulamisel järgmise (]) või 
eelmise ([) muusikapala esitamiseks. 

5  Kõlarid Kasutatakse muusika ja kõnede kuulamiseks.

6  Mikrofon Kasutatakse helistamisel ja kõnedele vastamisel (asub parema 
kõrvaklapi sees).

7  Laadimisliides Ò Kaetud kummist kattega.

8  Märgutuli Näitab peakomplekti S9 kasutusolekut.

9  Toitenupp Ö Kasutatakse peakomplekti S9 sisse- ja väljalülitamiseks.
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Peakomplekti S9 laadimine

Esmakordne kasutamine: enne peakomplekti S9 kasutuselevõttu peate selle 
akut kaks tundi laadima. 

Laadimine: kui peakomplekti S9 märgutuli vilgub punaselt, on vaja selle akut 
uuesti laadida. Ajapikku akud kuluvad ning vajavad pikemat laadimist. See on 
täiesti normaalne. Mida rohkem te peakomplekti S9 Bluetooth-seadmetega 
kasutate, seda lühem on aku ooteaeg.

Toote juurde kuuluvad laetavad akud tuleb kõrvaldada vastavate 
määruste kohaselt ning on võimalik, et need tuleb ringlussevõtuks viia 
vastavasse kogumispunkti. Akude kõrvaldamise kohta saate täiendavat 
teavet lähimast ringlussevõtuga tegelevast ettevõttest.

Hoiatus. Ärge visake akut tulle – aku võib plahvatada.

Peakomplekti S9 laadimiseks tehke 
järgmist.

�  Tõstke laadimisliidese kummist 
kattega kaas Òüles.

�  Ühendage Motorola laadija S9 
laadimisliidesesse.

Aku laadimise ajal muutub märgutuli punaseks. Märgutule süttimiseks võib 
kuluda kuni 1 minut. Kui peakomplekti aku on umbes 25% laetud, muutub 
märgutuli kollaseks. Kui laadimine on lõpule jõudnud (täielikuks laadimiseks 
kulub umbes 2 tundi), muutub märgutuli roheliseks.

Peakomplekti S9 ei saa laadimise ajal kasutada.

Märkus. S9 aku laadimiseks sõidukis võite kasutada ka Motorola algupärast 
autolaadijat.

Kui te toodet (helifunktsioone ega nuppe) ei kasuta, lülitub toide välja.

Märkus. Kui kasutate laadimiseks kahekordset laadimiskaablit, saate peakomplekti 
S9 laadida ainult telefonipistiku (mitte tarvikupistiku) kaudu.
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Peakomplekti S9 sidumine Bluetooth-seadmetega

Enne S9 kasutamist peate siduma (ühendama) selle oma Bluetooth-telefoni 
ja/või muusikaseadmetega.

Sidumine on Bluetooth-seadmete ühendamine, mis võimaldab varem ühendatud 
seadmel teie S9 meelde jätta. Seotud seadmed loovad sisselülitatuna ja 
ühenduseraadiuses olles ühenduse automaatselt.

Esmakordne kasutamine

Kui seote erinevaid Bluetooth-seadmeid vabakäefunktsiooni kasutamiseks 
ja muusika voogmeediumina kuulamiseks, on soovitatav siduda S9 esmalt 
vabakäeseadmega (telefoniga). 

�  Veenduge, et teie seadmes on Bluetooth-funktsioon lubatud (sisse 
lülitatud). (Bluetoothi lubamise üksikasjalikud juhised leiate oma telefoni või 
muusikaseadme juhendist).

�  Lülitage S9 sisse, vajutades nuppu Ö] ja hoides seda all, kuni märgutuli 
vilgub kolm korda siniselt. Mõne hetke pärast süttib märgutuli siniselt 
põlema, mis tähendab, et teie S9 on sidumisrežiimis.

�  Tehke oma seadmest Bluetooth-seadme otsing. (Täpsemat teavet leiate 
oma telefoni või muusikaseadme juhendist).

 Telefonis loetletakse leitud Bluetooth-seadmed.

� Valige Motorola S9 ja kinnitage oma valik.

5 Sisestage parool: 0000 ja kinnitage.

Kui S9 seadmega sidumine õnnestub, põleb märgutuli siniselt ning vilgub 10 
korda kiiresti lillalt. Kui kannate peakomplekti S9, kuulete ka heli, mis tähendab, 
et sidumine õnnestus ja seadmega on ühendus loodud.
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6  Kui soovite kontrollida, kas teie S9 lõi teie telefoniga ühenduse 
vabakäefunktsiooni abil helistamiseks, valige telefoninumber, millel 
soovite helistada.

  Kui ühenduse loomine õnnestus, kuulete kõrvaklappidest helinat.

7  Kui soovite kontrollida, kas teie S9 lõi muusikaseadmega ühenduse 
muusika voogmeediumina kuulamiseks, proovige oma muusikaseadmega 
muusikat esitada.

  Kui ühenduse loomine õnnestus, kuulete kõrvaklappidest muusikat.

8  8 Kui olete oma telefoni peakomplektiga S9 sidunud ning kasutate muusika 
voogmeediumina kuulamisel eraldi muusikaseadet, tehke S9 Bluetooth-
muusikaseadme või -adapteriga sidumiseks järgmist.

  a   Keelake ajutiselt oma praegune vabakäeühendus, lülitades nii telefoni kui 
ka S9 välja.

  b   Järgige eelmisi juhiseid, jättes 6. juhise vahele.

  Märkus. Kui kasutate Bluetooth-adapterit, võib see sisselülitamisel luua 
peakomplektiga S9 ühenduse automaatselt, kuid võimalik, et peate 
vajutama adapteri vastavat nuppu. Adapteri Bluetooth-seadmetega 
sidumise juhised leiate adapteri kasutusjuhendist.

  c   Looge uuesti vabakäeühendus, lülitades telefoni sisse ning valides 
telefoni Bluetooth-menüüst S9.
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Lisaseadmete sidumine

Pärast Bluetooth-seadmete algset sidumist ja ühendamist saate hiljem siduda 
täiendavaid seadmeid. Enne uue seadme sidumist peate siiski S9 taaskäivitama 
ning kõik varem seotud seadmed välja lülitama. 

Sidumine ja peakomplekt S9

S9 saab talletada kuni kaheksa Bluetooth-seadme sidumisteavet. Kui proovite 
siduda üle kaheksa seadme, eemaldatakse mälust vanim seotud seade.

Kui seade on väljalülitamisel ühendatud ning S9 on sisse lülitatud, loob see 
automaatselt ühenduse viimase vabakäeseadmega (nt mobiiltelefoniga) ja 
viimase muusika voogmeediumiallikaga, millega see ühendatud oli.
Soovitus. Saate S9 ühenduse taastada ka oma telefoni Bluetooth-menüü 
kaudu.

S9 ühendamiseks mõne muu seotud seadmete loendis oleva seadmega alustage 
ühenduse loomist S9 ja ühendatava seadme taaskäivitamisega. Peakomplektiga 
viimati ühendatud seadmest saab „viimati ühendatud” seade. 
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Kasutamine

S9 sisse- ja väljalülitamine
S9 sisselülitamiseks vajutage nuppu Öja hoidke seda umbes 3–5 sekundit all, 
kuni märgutuli vilgub siniselt.

Kui S9 on sisse lülitatud, loob see viimati ühendatud Bluetooth-seadmetega 
(telefoni ja/või muusikaseadmetega) automaatselt vabakäetelefoni- ja muusika 
voogmeediumühendused.

Märkus. Mõne muu seotud Bluetooth-seadmega ühenduse loomise kohta saate 
üksikasjalikumat teavet teemast „Sidumine ja peakomplekt S9”.

Kui ühendatud telefoni kasutatakse parasjagu helistamiseks, kantakse kõne 
automaatselt üle peakomplekti. Kui S9 lülitatakse kõne ajal välja, kantakse kõne 
automaatselt üle telefoni.

S9 väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu Ö umbes 3–5 sekundit all, kuni 
märgutuli vilgub kolm korda punaselt.

Bluetooth-ühendust pole
Kui S9 sisselülitamisel ei looda ühendust ühegi Bluetooth-seadmega, lülitub S9 
5 minutiks Bluetoothi otsingurežiimi (või nn sidumisrežiimi). Üksikasjalikumat  
teavet leiate teemast „Peakomplekti S9 sidumine Bluetooth-seadmetega”.

Bluetooth-ühenduste taastamine
Pärast telefoni taaskäivitamist peate võib-olla taastama vabakäetelefoni (HFP) 
ühenduse. Selleks vajutage nuppu Ñ. Märgutuli põleb punaselt, kuni ühendus 
on taastatud, siis hakkab märgutuli aeglaselt siniselt vilkuma.

S9 ja telefoni vahelise muusika voogmeediumühenduse (A2DP) taastamiseks 
vajutage nuppu \. Märgutuli põleb punaselt, kuni ühendus on taastatud, siis 
hakkab märgutuli aeglaselt siniselt vilkuma.
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Muusika kuulamine
S9 võimaldab teil kuulata muusikat Bluetooth-muusikaseadmest.

Muusika esitamine,
paus ja peatamine

Muusika helitugevuse 
suurendamine

Muusika helitugevuse 
vähendamine

Tagasi eelmise 
muusikapala juurde

Edasi järgmise 
muusikapala juurde

Järgmisest tabelist leiate ühendatud voogmeedium-muusikaseadme kaudu 
muusika kuulamise kohta üksikasjalikumat teavet.

Funktsioon Tegevus
Muusika esitamine või paus Vajutage nuppu \
Muusika peatamine Vajutage ja hoidke all nuppu \], kuni kuulete piiksu
Muusika helitugevuse reguleerimine Helitugevuse suurendamiseks vajutage nuppu 9 
 Helitugevuse vähendamiseks vajutage nuppu Ï
Tagasi eelmise pala juurde Vajutage nuppu [
Edasi järgmise pala juurde Vajutage nuppu ]

Helistamine ja kõnedele vastamine
S9 võimaldab teil oma Bluetooth-telefoniga helistada ja kõnedele vastata.

Saabuvast kõnest keeldumine, 
helina sisse-/väljalülitamine

Kõne helitugevuse 
suurendamine

Kõne helitugevuse 
vähendamine

Häälvalimisega helistamine,
viimase kõne uuestivalimine,
kõnele vastamine,
kõne lõpetamine,
teisele saabuvale kõnele vastamine

Kõne ajal kuulete heli ainult vasakust kõlarist.
Helistamisel või kõnele vastamisel peatub Bluetooth-muusikaseadmest esitatav 
muusika automaatselt. Kõne lõpetamisel muusika esitus jätkub.
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Järgmisest tabelist leiate üksikasjalikuma teabe ühendatud telefoni kaudu 
helistamise ja kõnedele vastamise kohta.

Märkus. Mõni funktsioon sõltub telefonist/võrgust.
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Funktsioon Telefon S9 Tegevus

Helistamine (numbri käsitsi 
valimine)

sees sees Sisestage telefoninumber 
telefoni ja vajutage selle 
helistamisklahvi. Telefon valib 
numbri

Helistamine (häälvalimine) sees – jõudeolekus sees Vajutage nuppu Ñ ja lausuge 
nimi. Telefon valib numbri

Viimase numbri 
uuestivalimine

sees – jõudeolekus sees Vajutage ja hoidke all nuppu Ñ, 
kuni kuulete uuestivalimist

Kõnele vastamine sees – telefon 
heliseb

sees Vajutage nuppu Ñ

Kõne lõpetamine sees – kõne ajal sees Vajutage nuppu Ñ. Kui 
ühendatud on kaks kõne, 
aktiveeritakse neist teine

Kõnest keeldumine sees – telefon heliseb sees Vajutage nuppu \

Helina sisse-/väljalülitamine sees – kõne ajal sees Vajutage nuppu \. Kui kõne 
heli on vaigistatud, siis märgutuli 
vilgub lillalt

Teisele saabuvale kõnele 
vastamine

sees – saabuv kõne, 
teine saabuv kõne

sees Vajutage nuppu Ñ. Esimene 
kõne pannakse ootele ja 
vastatakse teisele saabuvale 
kõnele

Kõne suunamine 
peakomplektist S9 telefoni

sees – saabuv kõne sees Puudutage (vajutage lühidalt) 
nuppu Ö

Kõne suunamine telefonist 
peakomplekti S9

sees – saabuv kõne sees Puudutage (vajutage lühidalt) 
nuppu Ñ
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S9 märgutuled
S9 märgutuli edastab olekuteavet.

Kui laadija on ühendatud:
Märgutuli Olek
Punane (pidev) Laadimine on pooleli (laetud on alla 25%)
Kollane (pidev) Laadimine on pooleli (laetud on üle 25%)
Roheline (pidev)  Laadimine on lõppenud

Kui laadija pole ühendatud:
Märgutuli Olek
Väljas Toide on välja lülitatud
Sinine (vilgub kolm korda) Toite sisselülitamine / märgutule süttimine
Sinine (pidev) Sidumisrežiim
Sinine, vilgub 10 korda kiiresti lillalt  Sidumine õnnestus
Sinine (aeglane vilkumine) Ooterežiim (ühendatud, kuid kõne pole pooleli ning  
 muusikat ei kuulata)
Sinine (kiire vilkumine) Saabuv kõne
Sinine (pikk impulss) Kõne on pooleli
Lilla (pikk impulss) Kõne on pooleli (vaigistatud)
Punane (aeglane vilkumine) Jõudeolek (pole ühendatud)
Roheline (aeglane vilkumine) Muusika esitamine voogmeediumina
Punane (kiire vilkumine) Aku tühjenemine
Punane (vilgub kolm korda) Toite väljalülitamine / märgutule kustumine

Märgutule keelamiseks/lubamiseks vajutage S9 sisselülitamise ajal nuppu [4] ja 
hoidke seda all. Märgutuli jääb keelatuks järgmiste olekute puhul:

 • jõudeolek (pole Bluetooth-seadmega ühendatud)
 • ooterežiim (ühendatud, kuid kõne pole pooleli ning muusikat ei kuulata)
 • kõne on pooleli
 • muusika esitamine või peatamine
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S9 helimärguanded
S9 helimärguanded edastavad olekuteavet.
Heli toon Peakomplekti olek
Kahekordne heli helitugevuse reguleerimisel Saavutatud on suurim või väikseim  
 helitugevus
Helitugevuse reguleerimise helid Helitugevuse suurendamine või vähendamine
Kõrge heli, millele järgneb madal heli; Aku tühjenemine 
kordub iga 60 sekundi järel
Helimärguandeid pole;  Levist väljas 
helikvaliteet halveneb
Helin Saabuv kõne
Kaks valjenevat madalat heli Sidumise kinnitus
Kaks valjenevat keskmist heli Heli on vaigistatud
Kaks vaiksemaks muutuvat keskmist heli Toite väljalülitamine / kõne heli sisselülitamine
Valjenevate helide jada Toite sisselülitamine
Kolm valjenevat kõrget heli Kõne on ühendatud
Kolm vaiksemaks muutuvat kõrget heli Kõne on lõpetatud / ühendus on katkenud
Madalast kõrge helini Edasi järgmise pala juurde
Kõrgest madala helini Tagasi eelmise pala juurde
Üks keskmine heli Muusika esitamine
Üks kõrge heli Muusika peatamine

S9 kohta saate lisateavet veebisaidilt www.hellomoto.com/S9.
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Veaotsing

Bluetooth-edastusega seotud küsimused

Bluetooth-andmeedastust võib mõjutada muusikaseadme asukoht teie S9 
suhtes. S9 ühendusulatus on kuni 30 jalga (u 10 m raadiuses). Sellest raadiusest 
väljaspool ühendus katkeb.

Juhul kui viite oma S9 edastusulatusest väljapoole, ja muusika ei taastu sinna 
naasmisel automaatselt, võite ühenduse taastada ühel järgnevatest viisidest:

 •  Veenduge, et telefon või muusikaseade on seatud edastama (voog) 
muusikat Bluetoothi abil.

 • Vajutage oma S9 nuppu \.

 • Järgmise loo juurde minekuks vajutage oma S9 nuppu ].

 • Käivitage oma telefoni või muusikaseadme muusikamängija uuesti.

 •  Käivitage oma S9 uuesti, vajutades ja hoides all nuppu Ö] väljalülitamiseks 
ning korrates sama S9 sisselülitamiseks. Pärast täielikku sisselülitumist 
ja ühenduse loomist veenduge, et telefon või muusikaseade on seatud 
edastama (voog) muusikat Bluetoothi abil.

Bluetoothi häiretega seotud küsimused

Bluetooth-edastuse kvaliteeti võib mõjutada ka teie muusikaseadme asukoht. 
Kui heli on katkendlik või moondunud, muutke oma muusikaseadme või telefoni 
asukohta, kuni signaal paraneb.

Lisainfo meie veebilehe aadressil www.hellomoto.com.
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