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1. Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplektiga BH-902 saate liikudes 
helistada ja võtta vastu kõnesid ning kasutada 
mobiilsideseadet käed vabalt. Peakomplekti saab kasutada 
ühilduvate ning Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat 
toetavate seadmetega.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist 
hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma mobiilsideseadme 
kasutusjuhend, kus on ära toodud oluline ohutus- ja 
hooldusalane teave. Hoidke peakomplekt ja selle tarvikud 
väikelastele kättesaamatus kohas.
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■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia
Bluetooth-
raadiosidetehnoloogia 
võimaldab ühilduvate 
seadmete ühendamist juhtmeid 
kasutamata. Bluetooth-
ühenduse jaoks ei pea 
mobiilsideseade ja 
peakomplekt olema teineteise 
vaateväljas, kuid seadmed ei 
tohiks olla teineteisest kaugemal kui kümme meetrit 
(30 jalga). Mida lähemal mobiilsideseade ja peakomplekt 
üksteisele on, seda parem on töökindlus. Optimaalne 
töökaugus on toodud joonisel tumehallil alal. 
Ühendushäireid võivad põhjustada kaugus ja takistused 
(näidatud helehallil alal) või teised elektroonilised seadmed.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0, mis 
toetab järgmisi profiile: Headset Profile 1.1, Hands-Free 
Profile 1.5, and Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0. Kui 
soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, 
pöörduge selle seadme tootja poole.
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Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia 
kasutamine olla piiratud. Täpsema teabe saamiseks 
pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja 
poole.
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2. Alustamine

■ Ülevaade
Peakomplekti kuuluvad järgmised osad: laadija 
ühenduspesa (1), helitugevuse vähendamise klahv (2), 
vastamis-/lõpetamisklahv (3), helitugevuse suurendamise 
klahv (4), kõrvaklamber (5), ekraan (6), kuular (7), 
toitenupp (8) ja mikrofon (9).

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning 
siduma ühilduva seadmega.

1

2

3

4

5

8

6 9

7
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Peakomplekt sisaldab magnetdetaile. Peakomplekti ja 
metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge 
hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid 
peakomplekti vahetus läheduses, kuna neile salvestatud 
teave võib kustuda.

■ Laadijad
Enne laadija ühendamist peakomplektiga kontrollige laadija 
mudelinumbrit. Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks 
järgmiste laadijatega: AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4.

Hoiatus! Kasutage ainult neid laadijaid, mille on 
Nokia heaks kiitnud just selle tarvikuga koos 

kasutamiseks. Teistsuguste seadmete kasutamine võib 
muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii 
ning olla ohtlik.

Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, 
mitte juhtmest.
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■ Aku laadimine
Peakomplektil on sisemine laetav aku, mida ei saa 
eemaldada. Ärge üritage akut peakomplektist välja võtta – 
peakomplekt võib viga saada.

1. Ühendage laadija vooluvõrku. 

2. Ühendage laadija juhe peakomplektiga. Laadimise 
alustamisel kuvatakse peakomplekti ekraanil korraks 
teade Charging. Laadimise ajal kuvatakse 
akuanimatsioon. 

Laadimise alustamine võib võtta aega. Kui laadimine ei 
käivitu, eraldage laadija ja ühendage siis uuesti. Aku 
täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi.

3. Kui aku on täielikult laetud, kuvatakse teade Battery full 
ja . Eemaldage laadija peakomplektist ja 
vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni 8 tundi kõneaega või kuni 
110 tundi ooteaega. Siiski võivad kõne- ja ooteaeg erineda 
sõltuvalt ühilduvast Bluetooth-seadmest, kasutusseadetest, 
kasutusmallist ja keskkonnast.



A l u s t a m i n e

12

Kui aku hakkab tühjaks saamas, teavitab peakomplekt 
sellest iga viie minuti järel piiksuga ja kuvatakse teade 
Battery low. Laadige akut.

■ Sisse- ja väljalülitamine
Peakomplekti sisselülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni 
kostab piiks ja kuvatakse Nokia logo. Kui peakomplekt on 
seadmega seotud, üritab see seadmega ühendust luua. Kui 
peakomplekt pole seadmega seotud, siseneb see 
sidumisre¾iimi (vt “Peakomplekti sidumine”, lk 12).

Komplekti väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni 
kuvatakse teade Switching off. Kui peakomplekti ei seota 
seadmega 30 minuti jooksul, lülitub see automaatselt välja.

■ Peakomplekti sidumine
1. Veenduge, et mobiilseade on sisselülitatud.

2. Kui peakomplekti pole seadmega eelnevalt seotud, 
lülitage peakomplekt sisse. Peakomplekt siseneb 
sidumisre¾iimi.
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Kui peakomplekt on eelnevalt teise seadmega seotud, 
lülitage peakomplekt välja ja hoidke toitenuppu all, kuni 
kuvatakse teade sidumise kohta. Sidumise saab 
käivitada ka funktsiooniga Pairing, mida kirjeldatakse 
jaotises  “Menüü funktsioonid”, lk 21.

(Sidumise tühistamiseks vajutage vastamis-/
lõpetamisklahvi.)

3. Aktiveerige mobiilseadme Bluetooth-funktsioon ja 
seadke seade Bluetooth-seadmeid otsima.

4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (Nokia 
BH-902).

5. Sisestage seadme sidumiseks ette nähtud pääsukood 
0000 ja ühendage peakomplekt seadmega. Mõnes 
seadmes tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua. 
Peakomplekti peab seadmega siduma vaid ühe korra.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse teade Pairing OK ning 
peakomplekt kuvatakse mobiilseadme menüüs, kus saab 
vaadata seadmega seotud Bluetooth-seadmeid.
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Ühenduse katkestamine
Peakomplekti mobiilseadmest lahti ühendamiseks kasutage 
menüü Connection > funktsiooni Device list, mida 
kirjeldatakse jaotises “Menüü funktsioonid”, lk 21. Võite ka 
peakomplekti välja lülitada või ühendada selle lahti seadme 
Bluetooth menüüs.

Ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei 
pea lõpetama nende omavahelist seotust.

Ühenduse taastamine
Peakomplekti ühendamiseks seotud seadmega käsitsi 
lülitiga peakomplekt sisse ja looge ühendus seadme 
Bluetooth menüüs, või hoidke all vastamis-/
lõpetamisklahvi.

Seade saab peakomplekti sisse lülitamisel peakomplektiga 
automaatselt ühenduse luua. Selleks muutke Nokia 
seadmes Bluetooth menüü sidumisseadeid.
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■ Ekraan
Kui peakomplekt on sisse lülitatud ja seda ei kasutata 
umbes kümne sekundi vältel, läheb ekraan säästure¾iimi. 
Selles re¾iimis lülitub ekraan umbes viieks sekundiks välja ja 
regulaarselt üheks sekundiks sisse.

Ekraani säästure¾iimis aktiveerimiseks vajutage korraks 
vastamis-/lõpetamisklahvi või emba-kumba 
helitugevusklahvi; menüüloendi kuvamiseks vajutage 
toitenuppu.

Kellaaja ja aku oleku vaatamiseks, kui te pole menüüs või 
kõne ajal, vajutage emba-kumba helitugevusklahvi.

Peamised ekraanitähised on järgmised:

peakomplekt on ühilduva seadmega seotud ja 
valmis kasutamiseks;

peakomplekt pole ühilduva seadmega seotud;

sissetulev kõne;

kõne on pooleli;
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üks kõne on pooleli ja teine ootel;

vastamata kõned;

mikrofon on vaigistatud (kõne ajal);

mobiilseadmes on lugemata tekst- või 
multimeediumsõnumeid. Tähist kuvatakse ainult 
siis, kui peakomplekt on ühilduva Nokia seadmega 
seotud;

aku on täielikult laetud;

aku hakkab tühjaks saama;

helistajateave on peidetud;
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3. Tavakasutus

■ Peakomplekti paigutamine kõrva
Peakomplekt on varustatud kõrvaklambriga, mida saab 
kasutada peakomplekti paremini kõrva sobitamiseks.

Eemaldage kuulari kaitsekile. Peakomplekti kasutamiseks 
koos kõrvaklambriga libistage kõrvaklamber üle kõrva (1) ja 
suruge kuular õrnalt kõrva. Kõrvaklambri pikkuse 
seadistamiseks lükake või tõmmake seda. Seadke 
peakomplekt nii, et see on suu poole suunatud (2).
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Peakomplekti kasutamiseks vasakul kõrval pöörake 
kõrvaklambrit nii, et klamber paikneb Nokia logost 
vasakul (3).

Peakomplekti kasutamiseks ilma kõrvaklambrita ühendage 
kõrvaklamber lahti; selleks tõmmake seda peakomplekti 
taga paiknevast väikesest avast ja kinnitage peakomplekt 
kõrva. Kõrvaklambri kinnitamiseks sisestage see 
ettevaatlikult avasse.
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■ Kandevalikud
Peakomplekt võib olla varustatud klambri või paelaga. 

Kui te ei kanna peakomplekti kõrvas, saate selle klambri abil 
riiete külge kinnitada või kanda seda paelaga kaelas. 

Peakomplekti klambri või paela külge kinnitamiseks 
sisestage peakomplekt haagi külge (1) ja suruge seda õrnalt 
allapoole (2), kuni see paika klõpsatab (3). Peakomplekti 
lahti ühendamiseks libistage see läbi haagi välja.
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■ Kõnede haldamine
Kui peakomplekt on seadmega ühendatud, helistage 
mobiilsideseadmega nagu tavaliselt.

Kui seade toetab viimase numbri kordusvalimist 
peakomplektiga ning teil pole käsil kõnet, vajutage põgusalt 
vastamis-/lõpetamisklahvi.

Kui seade toetab häälvalimist ning teil pole käsil kõnet, 
vajutage põgusalt vastamis-/lõpetamisklahvi ning jätkake 
seadme kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.

Kõnede vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks vajutage vastamis-/
lõpetamisklahvi. Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage 
vastamis-/lõpetamisklahvi kaks korda.

Helitugevuse seadmiseks vajutage emba-kumba 
helitugevusklahvi. 

Mikrofoni vaigistamiseks või sisse lülitamiseks vajutage 
kõne ajal põgusalt toitenuppu. Peakomplektist kostab piiks.

Kõne ühendamiseks peakomplektist ühendatud seadmesse 
hoidke all toitenuppu (peakomplekt lülitub välja) või 
kasutage seadme klahve. Kõne ühendamiseks tagasi 
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peakomplekti lülitage peakomplekt sisse või hoidke all 
vastamis-/lõpetamisklahvi (kui peakomplekt on sisse 
lülitatud).

Ootel oleva kõne vastuvõtmiseks ja pooleli oleva kõne 
ootele panemiseks hoidke all vastamis-/lõpetamisklahvi. 
Ootel oleva kõne vastuvõtmiseks ja pooleli oleva kõne 
lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi. Ootel ja 
pooleli oleva kõne vahetamiseks hoidke all vastamis-/
lõpetamisklahvi. Pooleli oleva kõne lõpetamiseks ja ootel 
oleva kõne vastuvõtmiseks vajutage vastamis-/
lõpetamisklahvi.

■ Menüü funktsioonid
Peakomplektil on menüürakendus, kus saab vaadata 
kõneloendit, hallata seotud seadmeid ja muuta 
peakomplekti seadeid.
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Menüüdes liikumine
Menüüfunktsioonide loendi avamiseks vajutage põgusalt 
toitenuppu, kui kõne pole pooleli. Kuvatakse esimene 
menüü (Recent calls). 

Menüüfunktsioonide või seadevalikute sirvimiseks vajutage 
emba-kumba helitugevusklahvi. Menüüfunktsiooni või 
seadevaliku valimiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage toitenuppu. 
Menüüfunktsioonide loendist väljumiseks vajutage 
toitenuppu üks või mitu korda (sõltuvalt menüütasemest); 
või oodake, kuni ekraan välja lülitub.

Viimaste kõnede vaatamine
Viimaste kõnede vaatamiseks valige Recent calls ja seejärel 
soovitud alammenüü. Saate vaadata kümmet viimast valitud 
numbrit, vastuvõetud kõnet või vastamata kõnet. Kui 
ühendate peakomplekti mobiilseadmega, kopeeritakse 
kõneteave seadmest peakomplekti, kui seade seda 
funktsiooni toetab.
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Numbrile helistamiseks leidke see ja vajutage vastamis-/
lõpetamisklahvi.

Seotud seadmete haldamine
Peakomplektiga seotud Bluetooth-seadmete haldamiseks 
valige Connection.

Peakomplekti ühilduva seadmega sidumiseks valige Pairing. 
Kui kuvatakse teade Start pairing?, vajutage vastamis-/
lõpetamisklahvi ja jätkake, nagu on kirjeldatud jaotises 
“Peakomplekti sidumine”, lk 12. Kui alustate sidumist siis, 
kui peakomplekt on seadmega ühendatud, ühendus 
katkestatakse. 

Seotud seadmete loendi vaatamiseks valige Device list. 
Ühendatud seade on tähistatud täidetud ringiga, 
peakomplektiga ühendamata seade on tähistatud tühja 
ringiga. Peakomplekti seadme ühendamiseks või lahti 
ühendamiseks leidke seade ja vajutage vastamis-/
lõpetamisklahvi.
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Seadete muutmine
Peakomplekti seadete muutmiseks valige Setup.

Helistaja teabe kuvamiseks või varjamiseks valige Caller ID 
setup ja seejärel soovitud seade. Helistaja teabe 
vaatamiseks, kui valitud on Caller hidden, vajutage kõne 
saabumisel põgusalt emba-kumba helitugevusklahvi.

Ajavormingu ja kellaaja määramiseks valige Time setup. 
Ajavormingu valimiseks vajutage emba-kumba 
helitugevusklahvi ja vastamis-/lõpetamisklahvi. Tundide või 
minutite määramiseks vajutage korduvalt emba-kumba 
helitugevusklahvi (või hoidke klahvi all), seejärel vajutage 
vastamis-/lõpetamisklahvi. Kui kellaaeg on seadmes 
määratud, uuendatakse kellaaeg ühendatud Nokia 
seadmega.

Peakomplekti ekraanikeele valimiseks valige Language. 
Leidke soovitud keel ja vajutage kaks korda vastamis-/
lõpetamisklahvi. Kui keel on seadmes määratud, 
uuendatakse keeleseade ühendatud Nokia seadmega.

Ekraani ereduse määramiseks valige Brightness. Leidke 
soovitud tase ja vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi.
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Algseadete taastamiseks valige Reset, seejärel vajutage 
toimingu kinnitamiseks vastamis-/lõpetamisklahvi. Vt ka 
jaotist “Seadete kustutamine või nullimine”, lk 25.

■ Ühenduste vahetamine
Kui peakomplekt on kahe ühilduva seadmega seotud (nt 
arvuti ja mobiilseade), saate ühendusi vahetada. Veenduge, 
et teine seade on ühenduse loomiseks valmis, seejärel 
hoidke korraga all mõlemat helitugevusklahvi.

■ Seadete kustutamine või nullimine
Peakomplekti algseadete taastamiseks kasutage menüü 
Setup > funktsiooni Reset, nagu on kirjeldatud jaotises 
“Menüü funktsioonid”, lk 21. Võite ka peakomplekti välja 
lülitada ja toimingu kinnitamiseks hoida all toitenuppu ja 
vastamis-/lõpetamisklahvi.
Kui piisavalt laetud peakomplekt lõpetab töötamise, 
ühendage see algseadistamiseks laadijaga ja vajutage 
põgusalt samaaegselt toitenuppu ning vastamis-/
lõpetamisnuppu. Algseadistamine ei tühista 
sidumisseadeid.
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4. Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja 
tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski 
kasutuskõlbmatuks. Laadige akut Nokia heakskiiduga 
laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.
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 
vähendab mahtuvust. Üritage akut hoida 
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.
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Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu 
tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid 
aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

• 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.

• 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 üritage seadet avada.
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• 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 aku, laadija ja teiste lisaseadmete 
kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, 
pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Kasutuselt kõrvaldamine
Tootel, sellega kaasnevatel trükistel või toote 
pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti märk 
tuletab teile meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb 

äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge 
visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu 
sorteerimisele.

Kandes hoolt käesoleva toote korrektse hävitamise eest, 
väldite võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja 
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inimeste tervisele ning aitate kaasa loodusressursside 
säästvale kasutamisele. Teavet toote tagastamise kohta 
saate toote edasimüüjalt, kohalikust 
prügikäitlusettevõttest, tootja vastutusega tegelevatest 
organisatsioonidest ning kohalikust Nokia esindusest. 
Lisateabe saamiseks vaadake toote ökodeklaratsiooni või 
riigipõhist teavet aadressil www.nokia.com.




