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KINNITUS
Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION 
seadme HS-52W 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/.

Läbikriipsutatud prügikasti märk 
tähendab, et Euroopa Liidu riikides 
tuleb äravisatav toode viia 
spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge 
visake neid tooteid olmejäätmete 

hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe 
saamiseks vaadake toodet puudutavat 
ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet 
aadressil www.nokia.com.
© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.
Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik 
kopeerimine, üleandmine, levitamine või 
salvestamine ükskõik millises vormis ilma 
Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia 
Corporationi registreeritud kaubamärgid. 
Teised siinmainitud toote- ja firmanimed 
võivad olla nende omanike vastavad 
kaubamärgid või ärinimed.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. 
Nokia jätab endale õiguse paranduste ja 
muudatuste tegemiseks käesolevas 
dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma 
sellekohase eelteavituseta.
Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete 
või sissetulekute kaotuse ega eriliste, 
juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, 
sõltumata nende tekkimise viisist.
Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu 
on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta 
käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse 
või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei 
otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte 
ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku 
sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia 
jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta 
käesolevat dokumenti või see tühistada ilma 
sellest eelnevalt teavitamata.
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Mõnede toodete kättesaadavus võib 
piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt 
Nokia edasimüüjalt.
Seadme lubamatu ümberehitamine või 
modifitseerimine võib tühistada seadme 
kasutusõiguse.

Ekspordijärelevalve 
Käesolev seade võib sisaldada tooteid, 
tehnoloogiaid või tarkvara, millele 
rakenduvad USA või teiste riikide 
ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu 
on keelatud.

Sissejuhatus
Nokia Bluetooth-peakomplekti 
BH-201 abil saate vabalt ringi liikudes 
helistada ja kõnesid vastu võtta. 
Peakomplekti saab kasutada 
ühilduvate ning Bluetooth-
tehnoloogiat toetavate telefonidega.
Lugege see kasutusjuhend enne 
peakomplekti kasutamist hoolikalt 
läbi. Lugege läbi ka oma telefoni 
kasutusjuhend, kus on ära toodud 
oluline ohutus- ja hooldusalane teave. 
Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed 
väikelaste käeulatusest eemal.

Bluetooth-
raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia 
võimaldab ühilduvate seadmete 
ühendamist juhtmeid kasutamata. 
Telefon ja peakomplekt ei pea olema 
teineteise vaateväljas, kuid seadmed 
ei tohiks olla teineteisest kaugemal 
kui 10 meetrit. Ühendushäireid võivad 
põhjustada näiteks teised 
elektroonikaseadmed või seadmete 
vahele jääv sein.
Peakomplekt vastab Bluetoothi 
spetsifikatsioonile 2.0 + EDR, mis 
toetab peakomplekti profiili 1.1 ja 
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vabakäeprofiili 1.5. Kui soovite teada, 
kas teine seade ühildub teie 
peakomplektiga, pöörduge selle 
seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-
tehnoloogia kasutamine olla piiratud. 
Täpsema teabe saamiseks pöörduge 
kohalike ametkondade või oma 
teenusepakkuja poole.

Alustamine
Peakomplekt koosneb järgmistest 
osadest (vaadake esilehel olevat 
joonist): kuulariratas (1), laadija 
ühenduspesa (2), märgutuli (3), 
mikrofon (4), toitenupp (5), 
helitugevusnupp (6), paela kinniti (7) 
ja vastamis-/lõpetamisnupp (8).
Enne peakomplekti kasutamist peate 
laadima aku ning paaristama ühilduva 
telefoni komplektiga.
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 ja DC-4.

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

peakomplektiga koos kasutamiseks. 
Teistsuguste seadmete kasutamine võib 
muuta kehtetuks seadme 
nõuetelevastavuse ja garantii ning olla 
ohtlik.
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Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate 
teavet müügiesindusest. Lisavarustuse 
eemaldamisel tõmmake alati pistikust, 
mitte juhtmest.

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 ajal 
põleb punane märgutuli. Laadimise 
alustamine võib võtta aega. Kui 
laadimine ei alga, ühendage laadija 
uuesti. Aku täielikuks laadimiseks 
võib kuluda kuni kaks tundi.

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

Täielikult laetud aku annab kuni 5 
tundi 30 minutit kõneaega või kuni 
150 tundi ooteaega. Kõne- ja ooteaeg 
võivad sõltuvalt erinevatest 
mobiiltelefonidest või teistest 
Bluetooth-seadmetest, 
kasutusseadetest, kasutusstiilist ja 
keskkonnast erineda.
Kui aku hakkab tühjaks saama, annab 
peakomplekt sellest mitme piiksuga 
märku ja vilkuma hakkab punane 
märgutuli.

Peakomplekti sisse- ja 
väljalülitamine

Komplekti sisselülitamiseks hoidke 
toitenuppu seni all, kuni roheline 
märgutuli hakkab vilkuma.
Komplekti väljalülitamiseks hoidke 
toitenuppu seni all, kuni korraks süttib 
punane märgutuli.
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Peakomplekti paaristamine
1. Lülitage telefon ja peakomplekt 

sisse.
2. Aktiveerige telefoni Bluetooth-

funktsioon ja seadke telefon 
Bluetooth-seadmeid otsima.

3. Valige leitud seadmete loendist 
peakomplekt.

4. Sisestage seadme paaristamiseks 
ette nähtud Bluetoothi pääsukood 

0000 ja ühendage peakomplekt 
telefoniga. Mõnes telefonis tuleb 
ühendus pärast paaristamist eraldi 
luua. Peakomplekti peab telefoniga 
paaristama vaid ühe korra.

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

Tavakasutus

Peakomplekti paigutamine 
kõrva külge

Reguleeritav kuulariratas võimaldab 
peakomplekti mugavalt kõrvas kanda. 
Keerake kuulariratas asendisse, mis 
teie kõrva jaoks kõige mugavam 
tundub (10).
Kui kannate komplekti näiteks 
paremas kõrvas, sobitub see kõige 

mugavamalt, kui ratast paremale 
keerata. 
Paigutage kuular kõrva nii, et see oleks 
kindlalt ja mugavalt paigas ning 
suunake peakomplekt suu poole (11).

Peakomplekti kandmine
Peakomplekti võib kanda kaelas, 
seadmega on kaasas ka vastav pael. 
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Peakomplekti kinnitamiseks paela 
otsa kinnitage paela lühem (kinnitiga) 
ots peakomplekti külge (12) ning 
pikem ots kinniti külge (13). Paela 
vabastamiseks tõmmake see kinnitist 
välja.

Kõrvatropi vahetamine
Võimalik, et peakomplektiga on kaasas 
mitmes suuruses kõrvatropid. 
Kõrvatropi vahetamiseks tõmmake 
eelmine tropp peakomplektist välja 
ning vajutage uus tropp, laiem ots ees, 
sisse.

Kõnede haldamine
Kui peakomplekt on telefoniga 
ühendatud, saate telefoniga helistada 
nagu tavaliselt.
Kui telefon toetab viimase numbri 
kordusvalimist peakomplektiga ning 
teil pole käsil kõnet, vajutage kaks 
korda põgusalt vastamis-/
lõpetamisnuppu.

Kui telefon toetab häälvalimist ning 
teil pole käsil kõnet, vajutage põgusalt 
vastamis-/lõpetamisnuppu ning 
jätkake telefoni kasutusjuhendis 
esitatud juhiste järgi.
Kõnede vastuvõtmiseks ja 
lõpetamiseks vajutage vastamis-/
lõpetamisnuppu. Saabuvast kõnest 
keeldumiseks vajutage kaks korda 
vastamis-/lõpetamisnuppu.
Kõne ümberlülitamiseks 
peakomplektist ühilduvasse telefoni ja 
vastupidi hoidke vastamis-/
lõpetamisnuppu all.
Helitugevuse seadmiseks vajutage 
helitugevusnuppu üles- või allapoole.

Seadete nullimine või 
peakomplekti 
algseadistamine

Seadete nullimiseks hoidke toitenuppu 
ja vastamis-/lõpetamisnuppu vähemalt 
10 sekundit all.
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Kui piisavalt laetud peakomplekt ei 
tööta nii nagu peaks, ühendage see 
algseadistamiseks laadijaga ja 

vajutage samaaegselt toitenuppu ning 
vastamis-/lõpetamisnuppu.

Akuteave
Peakomplekti toiteallikaks on 
korduvlaetav aku. Akut võib täis ja 
tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks 
muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. 
Laadige akut ainult Nokia heakskiidetud 
laadijatega, mis on selle peakomplekti 
jaoks ette nähtud.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija 
vooluvõrgust ja peakomplektist. 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 peakomplekti 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 peakomplekt 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 olmejäätmete 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 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.

• 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.


