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1. Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-200 abil saate vabalt ringi liikudes 
helistada ja kõnesid vastu võtta. Võite ühendada peakomplekti ühilduva 
ning Bluetooth-tehnoloogiat võimaldava telefoniga.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. 
Lugege läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kus on ära toodud oluline 
ohutus- ja hooldusalane teave. Hoidke peakomplekti väikelaste eest.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia 
võimaldab ühilduvate seadmete 
ühendamist juhtmeid kasutamata. 
Bluetooth-ühenduse jaoks ei pea 
telefon ja peakomplekt olema 
teineteise vaateväljas, kuid seadmed 
ei tohiks olla teineteisest kaugemal 
kui kümme meetrit. Mida lähemal 
telefon ja peakomplekt teineteisele 
on, seda parem on ühendus. 
Optimaalne töökaugus on joonisel 
tähistatud tumehalli värviga. 
Ühendushäireid võivad põhjustada seadmetevaheline kaugus ja 
nende vahele jääv takistus (tähistatud helehalli värviga) või teised 
elektroonikaseadmed.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR, mis toetab 
järgmisi profiile: peakomplekti profiil 1.1 ja vabakäeprofiil 1.5. 
Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle 
seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla 
piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma 
teenusepakkuja poole.

<10m
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2. Alustamine

■ Ülevaade
Peakomplekt koosneb 
järgmistest osadest 
(vt joonist).

• Helitugevusnupp (1)

• Vastamis-/
lõpetamisnupp (2)

• Märgutuli (3)

• Akulaadija pistikupesa (4)

• Toitenupp (5)

• Kuular (6)

• Mikrofon (7)

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning paaristama 
(siduma) komplektiga ühilduva telefoni.

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 ja akud
Enne laadija ühendamist peakomplektiga kontrollige laadija mudelinumbrit. 
Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-3, AC-4 
ja DC-44.

Hoiatus! Kasutage ainult neid akusid ja laadijaid, mis on just selle 
tarvikuga koos kasutamiseks Nokia poolt heaks kiidetud. Vastasel 
korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele 
antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

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

1
2

3

4
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■ Aku laadimine
Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage 
akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada.

1. Ühendage laadija juhe peakomplektiga.

2. Ühendage laadija vooluvõrku. Laadimise 
ajal põleb punane märgutuli. Laadimise 
alustamine võib võtta veidi aega. Kui 
laadimine ei käivitu, eraldage laadija ja 
ühendage siis uuesti tagasi. Aku täielikuks 
laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi.

3. Kui aku on täis laetud, kustub punane märgutuli. Eraldage laadija 
vooluvõrgust ja peakomplektist.

Täielikult laetud aku annab kuni 5 tundi 30 minutit kõneaega või kuni 
150 tundi ooteaega. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest 
mobiiltelefonidest, Bluetooth-ühendust kasutavatest toodetest, 
kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, annab peakomplekt sellest piiksuga 
märku ja vilkuma hakkab punane märgutuli.

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine
Seadme sisselülitamiseks hoidke all toitenuppu. Peakomplekt annab 
piiksuga märku ja vilkuma hakkab roheline märgutuli. Kui peakomplekt 
on ühendatud paaristatud telefoniga ning kasutamiseks valmis, vilgub 
roheline märgutuli aeglaselt.

Seadme väljalülitamiseks hoidke all toitenuppu. Peakomplekt annab 
piiksuga märku ja korraks välgatab punane märgutuli. 

■ Peakomplekti paaristamine ühilduva telefoniga
1. Lülitage telefon ja peakomplekt sisse.

2. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon 
Bluetooth-seadmeid otsima. Vastava teabe leiate telefoni 
kasutusjuhendist.

3. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (Nokia BH-200).
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4. Sisestage peakomplekti paaristamise ja telefoniga ühendamise 
pääsukood 0000. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast paaristamist 
eraldi luua. Täiendavat teavet leiate telefoni kasutusjuhendist. 
Peakomplekti peab telefoniga paaristama vaid ühe korra.

5. Kui paaristamine õnnestus, annab peakomplekt sellest piiksuga 
märku ja seade kuvatakse telefoni menüüs, kus saate vaadata praegu 
paaristatud Bluetooth-seadmeid.

Peakomplekti lahutamine telefonist
Peakomplekti telefonist lahutamiseks (näiteks selleks, et telefon teise 
Bluetooth-seadmega ühendada) toimige järgmiselt.

• Lülitage peakomplekt välja.

• Katkestage peakomplekti ühendus telefoni Bluetoothi menüüs.

• Viige peakomplekt telefonist kaugemale kui 10 meetrit.

Pange tähele, et ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni 
vahel ei pea lõpetama nende omavahelist paaristust.

Paaristatud peakomplekti taasühendamine telefoniga
Peakomplekti ühendamiseks telefoniga lülitage peakomplekt sisse, 
looge ühendus oma telefoni Bluetooth-menüüs või vajutage seadme 
vastamis-/lõpetamisnuppu ja hoidke seda all.

Võite seada telefoni automaatselt peakomplektiga ühenduma, kui 
peakomplekt sisse lülitatakse. Selleks muutke Nokia telefonides 
Bluetooth-menüüs paaristatud seadme seadeid.

■ Tõrkeotsing
Kui te ei saa peakomplekti oma telefoniga ühendada, toimige järgmiselt.

• Veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ning telefoniga 
paaristatud ja ühendatud.

• Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on telefonis aktiveeritud.
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• Veenduge, et peakomplekt on telefonile lähemal kui 10 meetrit ning 
et telefoni ja peakomplekti vahel pole takistusi (nt seinad või teised 
elektroonikaseadmed).

• Peakomplekti lähtestamiseks, kui seade ei tööta vaatamata sellele, 
et on laetud, vajutage põgusalt laadijaga ühendatud seadme 
toitenuppu ning helitugevusnupu keskosa. Lähtestamine ei kustuta 
teie seadeid (nt paaristusseadeid).
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3. Tavakasutus

■ Peakomplekti paigutamine 
kõrva külge

Asetage peakomplekt kõrva peale ja lükake 
seda allapoole nagu joonisel näidatud. 
Seadke komplekt kõrval mugavasse 
asendisse ning suunake suu poole.

■ Kõnede haldamine
Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, kasutage telefoni 
helistamiseks nagu tavaliselt.

Kui telefon toetab kordusvalimist ning teil pole käsil kõnet, vajutage 
põgusalt vastamis-/lõpetamisnuppu.

Kui telefon toetab häälvalimist ning teil pole käsil kõnet, vajutage 
põgusalt vastamis-/lõpetamisnuppu ning jätkake telefoni 
kasutusjuhendis toodud juhtnööride järgi.

Kõne vastuvõtmiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu või kasutage 
selleks telefoniklahve. Kui automaatse vastamise funktsioon on sisse 
lülitatud, võtab telefon sissetulnud kõne automaatselt ühe helina järel 
vastu.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda vastamis-/
lõpetamisnuppu.

Kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu või kasutage 
selleks telefoniklahve.

■ Kuulari helitugevuse seadmine
Helitugevuse suurendamiseks vajutage helitugevusnuppu üles ja 
vähendamiseks alla. Helitugevuse kiireks seadmiseks vajutage nuppu ja 
hoidke seda soovitud suunas all.
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■ Mikrofoni vaigistamine ja taasaktiveerimine
Mikrofoni vaigistamiseks või aktiveerimiseks kõne ajal vajutage 
põgusalt helitugevusnupu keskosa. Kostab pikk helisignaal ning pärast 
seda piiksub peakomplekt pidevalt seni, kuni mikrofon taas sisse 
lülitatakse.

■ Kõne suunamine telefonist peakomplekti ja 
tagasi

Kõne ümberlülitamiseks peakomplektist ühilduvasse telefoni ja 
vastupidi vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu ning hoidke seda 
all või kasutage telefoni vastavat funktsiooni.

■ Peakomplekti kasutamine koos mitme 
telefoniga

Peakomplekti saab paaristada kuni kaheksa telefoniga, kuid korraga 
saab see olla ühendatud ainult ühe telefoniga.

Peakomplektiga esimesena paaristatud telefoni nimetatakse 
vaiketelefoniks. Kui peakomplekti sisselülitamisel asub 10 meetri 
raadiuses mitu paaristatud telefoni, üritab peakomplekt luua ühendust 
vaiketelefoniga.

Kui peakomplekt ei suuda vaiketelefoniga ühendust luua, üritab see luua 
ühenduse viimati kasutatud telefoniga. Kui peakomplekt ei saa ka selle 
telefoniga ühendust, võib komplekti ühendada ühega ülejäänud kuuest 
paaristatud telefonist. Ühenduse loomise juhtnöörid leiate telefoni 
kasutusjuhendist.

■ Seadete kustutamine
Kui soovite kõik peakomplekti seaded kustutada (nt paaristatud 
seadmete loendi), vajutage toitenuppu ja helitugevusnuppu ning hoidke 
neid kuni kümme sekundit all. Kui peakomplekti seaded on kustutatud, 
kostab kaks piiksu ning mõne sekundi jooksul vilguvad eri värvi 
märgutuled.
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4. Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles 
pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. 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, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Hoidke akut 
temperatuurivahemikus 15 °C või 25 °C (59 °F või 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 määrustest 
tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. 
Ärge visake akut olmeprügi hulka.
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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 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.

• 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 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 lähimasse volitatud teenindusettevõttesse.


