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VASTAVUSKINNITUS
Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION 
toote BH-217 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ 
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist 
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. 
Vastavuskinnituse (Declaration of 
Conformity) koopia leiate aadressilt 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2010, Nokia. Kõik õigused kaitstud.
Nokia, Nokia Connecting People ja logo 
Nokia Original Accessories on Nokia 
Corporationi kaubamärgid või registreeritud 
kaubamärgid. Nokia tune on Nokia 
Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud 
toote- ja firmanimed võivad olla vastavate 
omanike kaubamärgid või ärinimed.
Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik 
kopeerimine, üleandmine, levitamine või 
salvestamine ükskõik millises vormis ilma 
Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. 
Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. 
Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas 
dokumendis kirjeldatud toodete osas 
parandusi ja muudatusi ilma sellest ette 
teatamata.

Bluetooth is a registered trademark 
of Bluetooth SIG, Inc.
Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud 
ulatuses ei ole Nokia ega kes tahes tema 
litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav 
ükskõik milliste andmete kadumise või 
saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise 
otsese kahju või kaudse varalise kahju 
tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.
Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu 
on”. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta 
käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse 
ega sisu suhtes mingeid garantiisid, ei 
otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte 
ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku 
sobivuse ega teatud otstarbel kasutamise 
suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes 
ajal käesolevat dokumenti muuta või see 
tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.
Toodete kättesaadavus võib piirkonniti 
erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge 
Nokia toodete edasimüüja poole. Seade võib 
sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, 
millele rakenduvad USA ja teiste riikide 
ekspordiseadused ja -eeskirjad. 
Seadusvastane levitamine on keelatud.
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Sissejuhatus
Nokia Bluetooth-peakomplekti 
BH-217 abil saate ühilduva 
mobiilsideseadmega käsi kasutamata 
helistada ja kõnesid vastu võtta.
Lugege see kasutusjuhend enne 
peakomplekti kasutamist hoolikalt 
läbi. Lugege ka selle seadme 
kasutusjuhendit, mille 
peakomplektiga ühendate.
Toode võib sisaldada väikseid osi. 
Hoidke neid lastele kättesaamatus 
kohas.

Hoiatus. Klamber- ja 
autohoidiku ühenduspesad 
võivad sisaldada väheses 

koguses niklit. Nikli suhtes tundlikel 
inimestel võib ühenduspesaga pikemal 
kokkupuutel tekkida allergilisi 
reaktsioone.

Bluetooth-raadioside-
tehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia 
võimaldab ühilduvad seadmed 
omavahel ühendada ilma juhtmeid 
kasutamata. Peakomplekt ja teine 
seade ei pea olema teineteise 
vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks 
olla üksteisest kaugemal kui 
10 meetrit. Füüsilised takistused 
(nt seinad) või elektroonikaseadmed 
võivad ühendust häirida.
Peakomplekt vastab Bluetoothi 
spetsifikatsioonile 2.1 (koos suurema 
andmeedastuskiirusega – EDR) ja 
toetab profiile Headset Profile 1.1 ja 
Hands-Free Profile 1.5. Kui soovite 
teada, kas teine seade ühildub 
peakomplektiga, pöörduge selle 
seadme tootja poole.
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Alustamine
Peakomplektil on järgmised tiitellehel 
märgitud osad: mitmeotstarbeline 
nupp (1), kõrvaklamber (2), märgutuli 
(3), kuular (4), mikrofon (5) ja laadija 
ühenduspesa (6).
Enne peakomplekti kasutamist tuleb 
laadida aku ja siduda peakomplektiga 
ühilduv seade.
Seade sisaldab magnetdetaile. Seadme 
ja metallesemete vahel võib tekkida 
magnetiline tõmme. Ärge 
hoidke pangakaarte ega muid 
magnetandmekandjaid selle seadme 
lähedal, kuna neile salvestatud teave 
võib kustuda.

Aku laadimine
Enne aku laadimist lugege hoolikalt 
teemat “Aku- ja laadijateave”.
1. Ühendage laadija vooluvõrku.

2. Ühendage laadija kaabel laadija 
ühenduspessa.
Peakomplekti laadimiseks klamber- 
või autohoidikus asetage 
peakomplekti alumine osa 
klamber- või autohoidikusse (12) 
ja ühendage laadija kaabel 
klamber- või autohoidiku laadija 
ühenduspessa (13).
Laadimise ajal põleb märgutuli 
punaselt. Aku täislaadimine võib 
kesta kuni 2 tundi.

3. Kui aku on laetud, hakkab 
märgutuli põlema roheliselt. 
Eraldage laadija peakomplektist 
(või klamber- või autohoidikust) 
ja siis vooluvõrgust.
Laadija eraldamisel hoidke kinni 
pistikust ja tõmmake seda, mitte 
juhet.
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Täielikult laetud aku annab kuni viis 
tundi kõneaega. Kui peakomplekt on 
klamber- või autohoidikus, annab 
täielikult laetud aku kuni kolm kuud 
ooteaega. Kui kasutate peakomplekti 
ilma klamber- või autohoidikuta, on 
ooteaeg kuni 100 tundi.
Aku laetuse kontrollimiseks siis, 
kui peakomplekt pole laadijaga 
ühendatud, kuid on ühendatud 
mobiilsideseadmega, vajutage 
mitmeotstarbelist nuppu. Kui 
märgutuli põleb roheliselt, on 
aku piisavalt laetud. Kui tuli põleb 
kollaselt, peaksite akut varsti laadima. 
Kui tuli põleb punaselt, laadige aku.
Kui aku hakkab tühjaks saama, kostab 
peakomplektist iga 5 minuti järel 
piiks ja märgutuli vilgub punaselt. 
Kui hääljuhised on aktiveeritud, 
esitatakse ka helimärguanne. 
Kui hääljuhised on aktiveeritud, 
esitatakse helimärguanne ka siis, 
kui aku saab täiesti tühjaks.

Peakomplekti sisselülitamine
Eemaldage peakomplekt klamber- või 
autohoidikust. Kui peakomplekt pole 
klamber- ega autohoidikus, vajutage 
mitmeotstarbelist nuppu. Kostab piiks, 
märgutuli hakkab aeglaselt roheliselt 
vilkuma ja peakomplekt proovib luua 
ühendust ühe või kahe viimati 
ühendatud olnud seadmega.
Kui peakomplekt on ühendatud 
vähemalt ühe seadmega ja on 
kasutusvalmis, hakkab märgutuli 
aeglaselt siniselt vilkuma. Kui seda 
peakomplekti pole veel ühegi 
seadmega seotud, käivitub 
automaatselt sidumisre¾iim.

Peakomplekti väljalülitamine
Asetage peakomplekt klamber- või 
autohoidikusse või vajutage ja hoidke 
ligikaudu viis sekundit all 
mitmeotstarbelist nuppu. Kostab piiks 
ja märgutuli süttib korraks punaselt.
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Kui peakomplekti ei ühendata 
30 minuti jooksul muu seadmega, 
lülitub see automaatselt välja.

Peakomplekti sidumine ja 
ühendamine

Enne peakomplekti kasutamist tuleb 
see siduda ja ühendada ühilduva 
seadmega.
Peakomplekti saab siduda kuni 
kaheksa seadmega, kuid korraga saab 
see olla ühendatud ainult kuni kahe 
seadmega.
Peakomplekti sidumiseks ja 
ühendamiseks seadmega tehke 
järgmist.
1. Veenduge, et mobiilsideseade on 

sisse ja peakomplekt välja 
lülitatud.

2. Kui peakomplekt pole varem ühegi 
teise seadmega seotud olnud, 
lülitage peakomplekt sisse. 
Peakomplekt läheb sidumisre¾iimi 

ja märgutuli hakkab kiiresti siniselt 
vilkuma.
Kui peakomplekt on varem juba 
mõne seadmega seotud, siis 
veenduge, et peakomplekt oleks 
välja lülitatud ega oleks asetatud 
klamber- ega autohoidikusse. 
Vajutage mitmeotstarbelist nuppu 
ja hoidke seda all seni (umbes viis 
sekundit), kuni sinine märgutuli 
hakkab kiirelt vilkuma.

3. Aktiveerige 3 minuti jooksul 
ühendatava seadme Bluetooth-
funktsioon ja laske sellel Bluetooth-
seadmeid otsida. Üksikasjalikumad 
juhised leiate oma 
mobiilsideseadme kasutusjuhendist.

4. Valige leitud seadmete loendist 
peakomplekt.

5. Vajaduse korral sisestage 
peakomplekti seadmega 
sidumiseks ja ühendamiseks 
pääsukood 0000.
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Mõne seadme korral tuleb ühendus 
pärast sidumist eraldi luua.

Kui peakomplekt on ühendatud 
vähemalt ühe seadmega ja on 
kasutusvalmis, hakkab märgutuli 
aeglaselt siniselt vilkuma.
Peakomplekti viimati kasutatud 
seadmega käsitsi ühendamiseks 
(siis, kui ühtegi muud seadet 
pole ühendatud) vajutage 

mitmeotstarbelist nuppu ja hoidke 
seda paar sekundit all või looge 
ühendus soovitud seadme Bluetoothi 
menüü kaudu.
Kui seade võimaldab, võite määrata, 
et peakomplektiga luuakse ühendus 
automaatselt. Selleks muutke oma 
Nokia seadme Bluetoothi menüüs 
vastavaid seotud seadmete seadeid.

Põhitoimingud

Kõrvapadjakese vahetamine
Peakomplektiga võib olla kaasas 
mitmes suuruses kõrvapadjakesi. 
Valige kõrvapadjake, mis teile kõige 
paremini kõrva istub ja kõige 
mugavam tundub.
Kõrvapadjakese vahetamiseks 
tõmmake praegune peakomplekti 
küljest lahti ning vajutage uus padjake 
paika (7).

Peakomplekti asetamine kõrva 
peale

Kõrvaklambri kasutamiseks 
peakomplektiga kinnitage see 
komplekti külge (11). Kõrvaklambri 
eraldamiseks tõmmake see 
ettevaatlikult peakomplekti küljest 
lahti.
Kõrvapadjakest saab peakomplekti 
kindlalt kõrva küljes hoidmiseks 
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keerata (8). Näiteks kui kannate 
komplekti paremal kõrval, istub see 
kõige mugavamalt siis, kui padjake 
paremale keerata. Kui kannate 
kõrvarõngast, veenduge, et see ei 
jää kõrvapadjakese külge kinni.
Peakomplekti kinnitamiseks kõrva 
külge asetage kõrvaklamber kõrva 
taha (9) ja lükake kuular õrnalt vastu 
kõrva. Suunake peakomplekt suu 
poole (10).

Klamber- või autohoidikus 
hoidmine

Kui peakomplekt pole kõrva küljes, 
hoidke seda klamber- või 
autohoidikus. Kui peakomplekt on 
klamber- või autohoidikus, siis on see 
välja lülitatud. Kui eemaldate 
peakomplekti klamber- või 
autohoidikust, lülitatakse 
peakomplekt automaatselt sisse.
Peakomplekti asetamiseks klamber- 
või autohoidikusse libistage 

peakomplekt hoidikusse (14). 
Peakomplekti eemaldamiseks libistage 
see välja.

Autohoidiku paigaldamine
Autohoidiku paigaldamisel autosse 
jälgige, et see ei häiriks ega segaks 
rooli- ega pidurisüsteemi ega muid 
sõiduki juhtimise ja kasutamisega 
seotud süsteeme (nt turvapatju) 
ega piiraks sõidu ajal vaatevälja. 
Kontrollige, et turvapadja 
avanemispiirkond poleks blokeeritud 
ega muul viisil takistatud.
Autohoidiku paigaldamiseks 
eemaldage hoidikult kaitsekile ja 
vajutage hoidik tasasele pinnale nii, 
et see jääb seal kindlalt püsima. Ärge 
paigaldage hoidikut kohta, kus see 
liiklusõnnetuse või äkkpidurduse 
korral võiks autos viibijaid vigastada.
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Autohoidiku kasutamine
Peakomplekti ja autohoidiku 
kasutamisel autos järgige kohalikke 
seadusi. Mõlemad käed peavad olema 
vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki 
juhtimisel tuleb esmajoones mõelda 
liiklusohutusele. Kasutage pea-
komplekti või autohoidikut ainult 
juhul, kui see on vastavates 
liiklusoludes ohutu.
Kontrollige regulaarselt, kas auto-
hoidiku põhjas olev kleeppadjake on 
kindlalt kinnitunud, eriti kui sõiduki 
sisetemperatuur muutub palju. Auto-
hoidikut pole soovitatav jätta sõidukisse 
otsese päikese ega palavuse kätte.

Helitugevuse reguleerimine
Peakomplekt reguleerib helitugevust 
automaatselt vastavalt ümbritsevale 
mürale. Helitugevuse käsitsi 
reguleerimiseks kasutage ühendatud 
seadme helitugevusnuppe.

Valitud helitugevus salvestatakse 
praegu peakomplektiga ühendatud 
seadme jaoks.

Helistamine
Kui peakomplekt on mobiilside-
seadmega ühendatud, saate 
seadmega helistada nagu tavaliselt.
Viimasena valitud numbri 
kordusvalimiseks (kui mobiilsideseade 
peakomplektiga ühendatuna seda 
funktsiooni toetab) siis, kui pooleli 
olevaid kõnesid pole, vajutage kaks 
korda mitmeotstarbelist nuppu 
(peakomplekt ei tohi olla klamber- 
ega autohoidikus).
Kui pooleli olevaid kõnesid pole, 
vajutage häälvalimise aktiveerimiseks 
(kui mobiilsideseade peakomplektiga 
ühendatuna seda funktsiooni toetab) 
mitmeotstarbelist nuppu ja hoidke 
seda paar sekundit all (peakomplekt ei 
tohi olla klamber- ega autohoidikus). 
Jätkake mobiilsideseadme kasutus-
juhendi asjakohaste juhiste järgi.
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Kõnele vastamiseks eemaldage 
peakomplekt klamber- või auto-
hoidikust. Kui peakomplekt pole 
klamber- ega autohoidikus, vajutage 
mitmeotstarbelist nuppu. Kõnest 
keeldumiseks vajutage 
mitmeotstarbelist nuppu kaks 
korda või asetage peakomplekt 
klamber- või autohoidikusse.
Kõne lõpetamiseks asetage pea-
komplekt klamber- või autohoidikusse 
või vajutage mitmeotstarbelist nuppu, 
kui peakomplekt pole klamber- ega 
autohoidikus.
Kõne suunamiseks peakomplektist 
ühilduvasse ühendatud seadmesse või 
vastupidi vajutage mitmeotstarbelist 
nuppu ja hoidke seda paar sekundit all.

Kahe seadmega ühendamine
Korraga saab peakomplekt olla 
ühendatud kuni kahe seadmega.

Kahe seadmega sidumine ja 
ühendamine
Peakomplekti sidumiseks kahe 
seadmega lülitage peakomplekt sisse, 
aktiveerige sidumisre¾iim ja siduge 
peakomplekt esimese seadmega. 
Lülitage peakomplekt välja, 
aktiveerige sidumisre¾iim ja siduge 
peakomplekt teise seadmega.
Peakomplekti ühendamiseks nende 
kahe seadmega lülitage peakomplekt 
välja ja siis uuesti sisse.

Kõnede haldamine
Kui peakomplekt saab korraga luua 
ühenduse kahe seadmega ja te 
kasutate kordus- või häälvalimist, 
tehakse kõne sellest seadmest, mille 
kaudu helistati peakomplektiga 
ühendatult viimati.
Kõne vastuvõtmiseks ühes ühendatud 
seadmes ja aktiivse kõne lõpetamiseks 
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teises seadmes vajutage 
mitmeotstarbelist nuppu.
Kõne vastuvõtmiseks ühes ühendatud 
seadmes ja aktiivse kõne ootele 
panekuks teises seadmes vajutage 
mitmeotstarbelist nuppu ja hoidke 
seda paar sekundit all.
Aktiivse kõne lõpetamiseks ühes 
ühendatud seadmes ja teises seadmes 
ootel oleva kõne aktiveerimiseks 
vajutage mitmeotstarbelist nuppu.
Ühe seadme aktiivse kõne ja teise 
seadme ootel kõne vaheldumisi 
aktiveerimiseks vajutage 
mitmeotstarbelist nuppu ja hoidke 
seda paar sekundit all.

Hääljuhiste aktiveerimine ja 
desaktiveerimine

Veenduge, et peakomplekt oleks välja 
lülitatud ega oleks asetatud klamber- 
ega autohoidikusse. Vajutage 
mitmeotstarbelist nuppu ja hoidke 

seda ligikaudu viis sekundit all. Siis 
vajutage mitmeotstarbelist nuppu 
uuesti ja hoidke seda paar sekundit all.
Kui aktiveerite juhised, siis vilgub 
roheline märgutuli ühe korra. Kui 
desaktiveerite juhised, siis vilgub 
kollane märgutuli ühe korra. Mõlemal 
juhul esitatakse ka helimärguanne.

Sidumiste tühistamine
Peakomplekti sidumiste tühistamiseks 
lülitage peakomplekt välja ja vajutage 
ning hoidke ligikaudu kaheksa 
sekundit all mitmeotstarbelist nuppu. 
Peakomplekt piiksub kaks korda, 
märgutuli vilgub vaheldumisi punaselt 
ja roheliselt ning peakomplekt läheb 
sidumisre¾iimi.

Tõrkeotsing
Kui teil ei õnnestu peakomplekti 
ühilduva seadmega ühendada, 
veenduge, et peakomplekt on laetud, 
sisse lülitatud ja seadmega seotud.
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Aku- ja laadijateave
Seadmel on sisemine laetav aku, mida 
ei saa eemaldada. Ärge üritage akut 
seadmest välja võtta – seade võib viga 
saada. Seadme jaoks ette nähtud laadijad 
on AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 ja 
DC-9. Täpne mudelinumber sõltub 
pistiku tüübist. Pistiku tüüp võib olla üks 
järgmistest: E, X, AR, U, A, C, K või B. Akut 
võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, 
kuid lõpuks muutub see siiski 
kasutuskõlbmatuks.

Kõne- ja ooteajad on hinnangulised. 
Tegelikke aegu mõjutavad näiteks 
seadme seaded, kasutatavad 
funktsioonid, aku seisund ja 
õhutemperatuur.

Kui akut pole kaua kasutatud, tuleb 
laadimise alustamiseks laadija võib-olla 
korraks eraldada ja siis uuesti seadmega 
ühendada.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimise 
märgutule süttimiseni kuluda mitu 
minutit.

Kui te ei kasuta laadijat, eraldage see 
vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke 
täislaetud akut laadijaga ühendatuks, 
kuna ülelaadimine võib lühendada aku 
tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei 
kasutata, laeb ennast aja jooksul ise 
tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 
15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud 
temperatuurid vähendavad aku 
mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. 
Kui aku on liiga kuum või külm, võib 
seade ajutiselt töötamast lakata.

Ärge hävitage akut põletamisega – aku 
võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige 
kohalikest eeskirjadest tulenevaid 
nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike 
jäätmete kogumispunkti. Ärge visake 
akut olmejäätmete hulka.

Kasutage laadijat ainult selleks ette 
nähtud eesmärgil. Laadija ebaõige 
kasutamine või heakskiiduta laadijate 
kasutamine võib põhjustada tule-, 
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plahvatus- või muid ohtlikke olukordi 
ning muuta kehtetuks seadme 
nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, 
et laadija on katki, laske see 

teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui 
jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi 
kasutage kahjustatud laadijat. Kasutage 
laadijat üksnes siseruumides.

Seadme hooldamine
Käsitsege oma seadet, laadijat ja 
tarvikuid ettevaatlikult. Alltoodud 
juhised aitavad säilitada seadmele antud 
garantiid.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus 
ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis 
võivad korrodeerida elektronskeeme. 
Kui seade saab siiski märjaks, laske sel 
täielikult kuivada.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet 
tolmustes ega määrdunud kohtades. 
See võib kahjustada liikuvaid osi ja 
elektrilisi elemente.

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge 
temperatuur võib lühendada 
seadmete eluiga, kahjustada akut ja 
deformeerida või sulatada 
plastdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Kuni 
seade normaaltemperatuurini 
soojeneb, võib selle sees tekkida 
kondensaatniiskus, mis kahjustab 
elektronskeeme.

• Ärge üritage seadet lahti võtta.

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

• Kasutage seadme pinna 
puhastamiseks ainult pehmet, 
puhast ja kuiva riidelappi.

• Ärge värvige seadet. Värv võib 
valguda seadme liikuvate osade 
vahele ja takistada nende tööd.
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Kasutuselt kõrvaldamine
Viige kasutatud elektroonikatooted, akud 
ja pakendid alati spetsiaalsesse 
kogumispunkti. Nii aitate vähendada 
kontrollimatut jäätmete tekkmist ja 
toetate materjalide taaskasutust. Toote 
keskkonnateabe ja teavet Nokia toodete 
ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt 
www.nokia.com/werecycle või 
mobiilsideseadme korral veebilehelt 
nokia.mobi/werecycle.

Läbikriipsutatud prügikasti märk 
seadmel, akul, kasutusjuhendis 
või pakendil tuletab meelde, et 
kõik äravisatavad elektri- ja 
elektroonikaseadmed, patareid 

ja akud tuleb viia spetsiaalsesse 
kogumispunkti. See nõue kehtib 
Euroopa Liidus. Ärge visake neid 
tooteid olmejäätmete hulka, mis ei 
kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast 
lisateavet leiate veebilehelt 
www.nokia.com/ecodeclaration.


