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Sissejuhatus

Teave peakomplekti kohta
Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-112U abil saate telefoni käes hoidmata helistada ja
kõnesid vastu võtta isegi siis, kui kasutate korraga kahte mobiilsideseadet.

Toote pind on niklivaba.

Hoiatus:
Toode võib sisaldada väikeseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Mõned toote osad on magnetilised. Toote ja metallosade vahel võib tekkida magnetiline
tõmme. Ärge asetage toote lähedusse krediitkaarte ega muid magnetandmekandjaid,
kuna neile talletatud teave võib kustuda.

Lugege see kasutusjuhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka selle tootega
ühendatava seadme kasutusjuhendit.

Teave Bluetooth-ühenduse kohta
Bluetooth-ühenduse abil saate luua traadita side ühenduse muude ühilduvate
seadmetega (nt mobiilsideseadmetega).

Seadmed ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid need ei tohi olla üksteisest kaugemal
kui 10 meetrit. Füüsilised takistused (nt seinad) või elektroonikaseadmed võivad
ühendust häirida.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.1 + EDR ja toetab järgmisi
profiile: Headset Profile (HSP) 1.1 ja Handsfree Profile (HFP) 1.5. . Kui soovite teada, kas
teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.
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Alustamine

Klahvid ja muud osad

1 Laadimisliides
2 Märgutuli
3 Toitenupp
4 Mikrofon
5 Helistamisklahv
6 Kuular
7 Kõrvaklamber

Peakomplekti kasutuselevõtt
Kui lülitate peakomplekti esimest korda sisse, on peakomplekti seadistamisel abiks
hääljuhised. Hääljuhised pole kõigis keeltes saadaval.

Peakomplektiga on kaasas mitmes suuruses kõrvapadjakesed. Valige kõrvapadjake, mis
teile kõige paremini kõrva istub ja kõige mugavam tundub. Kõrvapadjakese
vahetamiseks eemaldage kuulari küljest praegune padjake ja vajutage uus padjake
paika.

1 Peakomplekti sisselülitamiseks vajutage toitenuppu  ja hoidke seda 2 sekundit
all. Kui peakomplekt ei lülitu sisse, laadige aku.

2 Lükake kuular õrnalt kõrva.
3 Peakomplekti ja ühilduva telefoni sidumiseks järgige hääljuhiseid.

Aku laadimine
Enne peakomplekti kasutuselevõttu peate selle aku täis laadima.
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Hoiatus:
Kasutage ainult neid laadijaid, mille Microsoft Mobile on selle seadme jaoks heaks 
kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme
nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta laadijate kasutamine 
võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi.

1 Ühendage USB-kaabel laadija USB-liidesesse. Ühendage laadija vooluvõrku.
2 Ühendage laadija kaabel peakomplekti laadimisliidesesse. Kui aku on täis laetud,

süttib punase märgutule asemel roheline märgutuli.
3 Eraldage laadija peakomplektist ja seejärel vooluvõrgust.

Laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Täis laetud aku tagab kuni 5 tundi kõneaega või kuni 150 tundi ooteaega.

Kui aku hakkab tühjaks saama, kuulete hääljuhiseid ja peakomplektist kostab iga viie
minuti järel piiks ning märgutuli vilgub punaselt. Laadimise ajal põleb punane
märgutuli.

Aku täitumuse kontrollimine
Veenduge, et peakomplekt oleks sisse lülitatud, ja vajutage nuppu . Kui põleb
roheline märgutuli, on aku piisavalt laetud. Kui tuli põleb kollaselt, peaksite akut varsti
laadima. Kui tuli põleb punaselt, laadige aku.

Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine
Vajutage toitenuppu  ja hoidke seda 2 sekundit all. Peakomplektist kostab piiks ja
märgutuli süttib korraks roheliselt.

Peakomplekt loob ühenduse viimati ühendatud seadmega. Kui te pole varem
peakomplekti ühegi seadmega sidunud või olete varasemad seadmega sidumised
tühistanud, aktiveerub sidumisrežiim.

Väljalülitamine
Vajutage toitenuppu  ja hoidke seda 2 sekundit all. Peakomplektist kostab piiks ja
märgutuli süttib korraks punaselt. Kõik aktiivsed kõned lõpetatakse.

Kui peakomplekti ei ühendata 30 minuti jooksul teise seadmega, lülitub peakomplekt
välja.
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Peakomplekti sidumine ja ühendamine telefoniga
Enne peakomplekti kasutamist tuleb see siduda ja ühendada ühilduva telefoniga.

1 Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda 2 sekundit all.
2 Lülitage sisse telefon, millega soovite peakomplekti siduda.
3 Kui te pole varem peakomplekti ühegi telefoniga sidunud või olete varasemad

sidumised tühistanud, lülitage peakomplekt sisse.
Kui olete varem oma peakomplekti mõne muu telefoniga sidunud, vajutage nuppu

 ja hoidke seda 5 sekundit all.
Sidumisrežiim aktiveerub ja märgutuli hakkab kiiresti roheliselt vilkuma. Järgige
hääljuhiseid.

4 Aktiveerige umbes kolme minuti jooksul ühendatava telefoni Bluetooth-funktsioon
ja laske sellel Bluetooth-seadmeid otsida. Vastavad juhised leiate ühendatava
telefoni kasutusjuhendist.

5 Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.
6 Kui nõutakse pääsukoodi, sisestage 0000.

Peakomplekti saab siduda kuni kaheksa ühilduva telefoniga, kuid korraga saab see olla
ühendatud ainult kuni kahe telefoniga.

Mõne telefoni puhul tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua.

Peakomplekti kandmine
Kui soovite peakomplekti kasutada koos kõrvaklambriga, kinnitage see komplekti
külge. Kõrvaklambri eraldamiseks tõmmake see ettevaatlikult peakomplekti küljest
lahti.

Asetage kõrvaklamber kõrva taha ja lükake kuular õrnalt vastu kõrva. Painutage
kõrvaklamber ettevaatlikult ümber kõrva nii, et see on korralikult kinni. Suunake
peakomplekt suu poole.
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Helistamine

Helistamine ja kõnedele vastamine
Peakomplekti abil helistamiseks ja kõnedele vastamiseks ühendage see telefoniga.

Helistamine
Helistage tavalisel viisil.

Kõnele vastamine
Vajutage klahvi .

Kõne lõpetamine
Vajutage klahvi .

Kõnest keeldumine
Vajutage kaks korda klahvi .

Kõne suunamine peakomplektist telefoni ja vastupidi
Vajutage klahvi  ja hoidke seda 2 sekundit all.

Saate viimasena valitud numbril uuesti helistada või kasutada häälvalimist (juhul kui
telefon peakomplektiga ühendatuna neid funktsioone toetab).

Viimasena valitud numbri kordusvalimine
Vajutage ajal, kui pooleliolevaid kõnesid pole, kaks korda klahvi .

Häälvalimise kasutamine
Kui pooleliolevaid kõnesid pole, vajutage klahvi  ja hoidke seda 2 sekundit all ning
järgige siis telefoni kasutusjuhendi juhiseid.
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Helitugevuse muutmine
Määrake ühendatud mobiilsideseadmes soovitud helitugevus. Valitud helitugevus
salvestatakse parajasti peakomplektiga ühendatud seadme miinimumhelitugevuseks.

Peakomplekti sidumine ja ühendamine kahe telefoniga
Peakomplekti esmakordsel kasutamisel luuakse telefoniga ühendus automaatselt.
Peakomplekti saate ühendada ka teise telefoniga ning helistada ja kõnesid vastu võtta
korraga näiteks nii isikliku kui ka töötelefoni kaudu.

1 Veenduge, et Bluetooth-ühendus on aktiveeritud mõlemas telefonis.
2 Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage toitenuppu  ja hoidke seda kaks

sekundit all.
3 Sidumisrežiimi aktiveerimiseks vajutage toitenuppu  ja hoidke seda viis sekundit

all ning siduge peakomplekt teise telefoniga.
4 Lülitage peakomplekt välja ja tagasi sisse. Peakomplekt on nüüd ühendatud

mõlema telefoniga.

Peakomplekti kasutamiseks jälle koos ainult ühe telefoniga aktiveerige sidumisrežiim
ning seejärel vajutage nii nuppu  kui ka nuppu  ja hoidke neid viis sekundit all.

Kõnede haldamine kahe telefoni kaudu
Kui peakomplekt on ühendatud kahe telefoniga, saate hallata kõnesid korraga mõlema
telefoni kaudu.

Kõne lõpetamine ja teise telefoni saabunud kõnele vastamine
Vajutage klahvi .

Kõne ootelepanek ja teise telefoni saabunud kõnele vastamine
Vajutage klahvi  ja hoidke seda 2 sekundit all.

Aktiivse ja ootel kõne vaheldumisi aktiveerimine
Vajutage klahvi  ja hoidke seda 2 sekundit all.

Kõne lõpetamine ja ootel kõne aktiveerimine
Vajutage klahvi .

Kordus- või häälvalimise korral kasutatakse helistamiseks viimati koos peakomplektiga
kasutatud telefoni.

Seaded

Seadmega sidumiste tühistamine
1 Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda 2 sekundit all.
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2 Vajutage klahve  ja  ning hoidke neid 9 sekundit all. Peakomplektist kostab
kaks piiksu ning märgutuli vilgub vaheldumisi punaselt ja roheliselt.

3 Kui peakomplekt sisse lülitub, järgige hääljuhiseid. Sidumisrežiim on aktiveeritud.

Hääljuhiste väljalülitamine
1 Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage toitenuppu  ja hoidke seda kaks

sekundit all.
2 Vajutage toitenuppu  ja hoidke seda viis sekundit all. Sidumisrežiim aktiveerub

ja märgutuli hakkab kiiresti siniselt vilkuma.
3 Vajutage nuppu  ja hoidke seda viis sekundit all. Kuulete hääljuhiseid ja märgutuli

süttib korraks kollaselt.

Hääljuhiste sisselülitamine
1 Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage toitenuppu  ja hoidke seda viis sekundit

all.
2 Vajutage toitenuppu  ja hoidke seda viis sekundit all. Sidumisrežiim aktiveerub

ja märgutuli hakkab kiiresti siniselt vilkuma.
3 Vajutage nuppu  ja hoidke seda viis sekundit all. Kuulete hääljuhiseid ja märgutuli

süttib korraks roheliselt.

Tõrkeotsing

• Peakomplekti ei saa ühilduva seadmega ühendada. Veenduge, et peakomplekt
oleks laetud, sisse lülitatud ja selle seadmega seotud.

• Peakomplekt lakkas töötamast, ehkki on laetud. Ühendage laadija vooluvõrku.
Vajutage seadme toitenuppu ja hoidke seda all ning ühendage samal ajal laadija
peakomplektiga.

Toote- ja ohutusteave
Aku- ja laadijateave
Seadmel on sisse ehitatud korduvlaetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga
saada.

Laadige seadet laadijaga mis tahes Nokia mikro-USB. Laadimispistiku tüüp võib erineda. Laadija pistikutüüpi näitavad 
järgmised tähised: 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 ainult hinnangulised. Tegelikud ajad sõltuvad näiteks seadme seadetest, kasutatavatest funktsioonidest,
aku seisundist ja kasutuskeskkonna temperatuurist.

Kui akut pole kaua kasutatud, siis on võimalik, et aku laadimiseks tuleb laadija ühendada, seejärel korraks eraldada ja siis taas
seadmega ühendada.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu minutit.
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Kui aku on täis laetud, eraldage laadija 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 põletamise teel – 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 ette nähtud otstarbel. Laadijate ebaõige kasutamine või Microsoft Mobile heakskiiduta laadijate 
kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatusohu 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 katkist laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

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

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

• Ärge hoidke seadet külmas.
• Ärge üritage seadet avada.
• Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha.
• Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

Kasutuselt kõrvaldamine
Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate
vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust.

Läbikriipsutatud prügikasti märk

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie 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 toote ökoprofiilist aadressil 
www.nokia.com/ecoprofile.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS
Käesolevaga kinnitab Microsoft Mobile Oy seadme BH-112U vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://
www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity/.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Kõik õigused on reserveeritud. Microsoft on Microsofti ettevõttekontserni kaubamärk. 
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Nokia on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärk. Kolmanda osapoole tooted/nimetused võivad olla vastava omaniku 
kaubamärgid.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is 
under license. 

Toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust toodete edasimüüjaga. Käesolev seade 
võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusvastane 
levitamine on keelatud.

/1.3. väljaanne ET
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