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Nokia Bluetooth peakomplekt BH-601 võimaldab ühilduva mobiiltelefoniga
helistada ja kõnesid vastu võtta ning ühilduva MP3-muusikapleieriga muus
kuulata. Muusikapleier võib olla telefoni pleierifunktsioon või eraldiseisev 
muusikamängimisseade.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lug
läbi ka telefoni kasutusjuhend, kus on oluline ohutus- ja hooldusalane teave
muusikaesitamisseadme kasutusjuhend. Hoidke peakomplekt eemal väikela
käeulatusest.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia
Peakomplekti võib ühendada ühilduva mobiiltelefoni või muu seadmega, m
toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat. See tehnoloogia võimaldab ühild
sideseadmete omavahelist ühendamist juhtmeid kasutamata. Bluetooth-
ühenduse jaoks ei pea telefon ja peakomplekt olema teineteise vaateväljas, 
seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui kümme meetrit (30 jalga). 
Ühendushäireid võivad põhjustada näiteks seadmete vahele jäävad seinad v
teised elektroonikaseadmed.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.2, mis toetab järgmisi 
profiile: peakomplekti profiil 1.1, vabakäeprofiil 1.0, täiustatud audiojaotus
1.0 ja audio-videokaugjuhtimisprofiil 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. 
Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Peakomplekt sisaldab joonisel näidatud osasid.

• Peaklamber (1)

• Helitugevuse vähendamisnupp (2)

• Helitugevuse suurendamisnupp (3)

• Multifunktsionaalne nupp (4)

• Tagasikerimisnupp (5)

• Edasikerimisnupp (6)

• Mikrofon (7)

• Sinine/punane indikaatortuli (8)

• Roheline indikaatortuli (9)

• Laadija pesa (10)

• Algseadistusnupp (11)

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning 
paaristama komplektiga ühilduva telefoni. Kui telefonil puudub 
muusikaesitusfunktsioon, peate peakomplekti paaristama ka muusikapleier

Märkus. Peakomplekt sisaldab magnetdetaile. Peakomplekti ja metallesem
vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid 
magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud
võib kustuda.
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■ Laadijad ja akud
Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Peakomplekt BH-601 
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on ette nähtud kasutamiseks laadijatega AC-4 ja DC-4.

Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud lisaseadme jaoks heaks kiidet
akusid ja laadijaid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme 
nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik oluko

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

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

1. Kui peakomplekt on sisse lülitatud, lülitage see 
välja. Akut saab laadida ka siis, kui peakomplekt 
on sisse lülitatud, kuid sellisel juhul kestab 
laadimine kauem.

2. Ühendage laadija peakomplektiga, nagu näidatud 
joonisel.

3. Ühendage laadija vooluvõrku. Laadimise ajal 
vilgub roheline indikaatortuli. Kui indikaatortuli ei põle roheliselt, kontro
laadija ühendust. 

Väljalülitatud peakomplekti aku täislaadimine võib kesta kuni 3 tundi. 
Sisselülitatud peakomplekti laadimine kestab kauem.
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Kui aku on täiesti laetud, jääb roheline indikaatortuli põlema.

4. Eraldage laadija vooluvõrgust ja peakomplektist.

i, 
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Täielikult laetud akuga saab rääkida või muusikat kuulata kuni kaheksa tund
ooteaja pikkuseks on kuni 180 tundi. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erine
mobiiltelefonidest, Bluetooth-ühendust kasutavatest toodetest, 
kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama ning alles on umbes 20 minutit muusika kuul
või kõneaega, piiksub peakomplekt kaks korda ja punane indikaatortuli hakk
vilkuma. Laadige akut.

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine
Hoidke multifunktsionaalset nuppu umbes kolm sekundit all.

Kui peakomplekti ei ühendata telefoni või muusikapleieriga kolme minuti jo
lülitub peakomplekt välja, et säästa akut. Kui peakomplekt on telefoni või 
muusikapleieriga ühendatud, kuid te ei kasuta seda, lülitage peakomplekt 
energiasäästu huvides välja.

■ Peakomplekti paaristamine

Peakomplekti paaristamine ühilduva 
muusikaesitusfunktsiooniga telefoniga
Kui telefonil on ühilduv muusikaesitusfunktsioon, saab telefoniga helistada
kõnesid vastu võtta ja muusikat esitada.
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1. Lülitage telefon sisse.

2. Veenduge, et peakomplekt on välja lülitatud. Kui peakomplekt on sisse 

uni 
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ub 
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lülitatud, lülitage see välja.

3. Hoidke peakomplekti multifunktsionaalset nuppu kümme sekundit all, k
indikaatortuli vilgub siniselt ja punaselt.

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

5. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (Nokia BH-601).

6. Telefon peaks küsima Bluetooth-pääsukoodi. Sisestage telefonis pääsuk
(0000). Mõnes telefonis tuleb Bluetooth-ühendus pärast paaristamist e
luua. Peakomplekti peab telefoniga paaristama vaid ühe korra.

7. Kui paaristamine õnnestus ja peakomplekt on telefoniga ühendatud, vilg
peakomplekti sinine indikaatortuli. Nüüd saab peakomplekti kasutada.

Telefoni ja muusikapleieriga paaristamine
Kui telefonis puudub ühilduv muusikaesitusfunktsioon, saab peakomplekti 
telefoni ja muusikapleieriga eraldi paaristada.

1. Lülitage telefon sisse.

2. Veenduge, et peakomplekt ja muusikapleier on välja lülitatud.

3. Hoidke peakomplekti multifunktsionaalset nuppu vähemalt kümme seku
all, kuni indikaatortuli vilgub siniselt ja punaselt.
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4. Paaristage ja ühendage peakomplekt telefoniga sama moodi, kui telefonis on 
muusikaesitusfunktsioon.

ndit 

-601. 
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5. Kui telefon on peakomplektiga paaristatud, lülitage peakomplekt välja.

6. Lülitage telefon või telefoni Bluetooth-funktsioon välja.

7. Lülitage muusikapleier sisse.

8. Hoidke peakomplekti multifunktsionaalset nuppu vähemalt kümme seku
all, kuni indikaatortuli vilgub siniselt ja punaselt.

9. Järgige muusikapleieri kasutusjuhendis toodud paaristamisjuhiseid. Kui 
muusikapleier pärib paaristatavat seadet, valige loendist seade Nokia BH
Kui küsitakse Bluetooth-pääsukoodi, sisestage muusikapleieris 0000.

Kui muusikapleieril puudub klahvistik, võib seade Bluetooth-pääsukoodi
vaikimisi kasutada. Vastasel juhul vaadake muusikapleieri kasutusjuhend
kuidas Bluetooth-pääsukoodi vaikimisi 0000 seada.

10. Kui paaristamine õnnestus ja peakomplekt on muusikapleieriga ühenda
vilgub peakomplekti sinine indikaatortuli.

Automaatne ühendushäälestus
Nokia telefoni saab peakomplekti sisse lülitamisel seada automaatselt 
peakomplektiga ühendust looma. Muutke Nokia telefoni Bluetooth-menüü
paaristatud seadmete seadeid.
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Peakomplekti kasutamine mitme muusikapleieriga
Kui peakomplekt on paaristatud mitme muusikapleieriga, vajutage nende 

oovite 

a.
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vahetamiseks samaaegselt tagasi- ja edasikerimisnuppu. 

Vaikimisi kasutab peakomplekt esimesena ühendatud muusikapleierit. Kui s
vaikeseadet muuta, tuleb paaristus- ja helitugevusseaded tühistada nagu 
kirjeldatud leheküljel 15 ning muusikapleierid soovitud järjekorras paaristad
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3. Tavakasutus

utage. 

t 
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■ Peakomplekti paigutamine kõrvale
Lükake peaklamber pea taha. Asetage peakomplekt kõrva nii, 
et kõlari padi asetub mugavalt.

Hoiatus! Peakomplekti kasutamine võib summutada 
ümberkaudseid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kas

■ Kuulari helitugevuse reguleerimine
Helitugevuse suurendamiseks vajutage helitugevuse suurendamisnuppu, 
vähendamiseks vajutage helitugevuse vähendamisnuppu.

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

Kui telefon toetab taasvalimist ning käsil ei ole kõnet, vajutage samaaegsel
multifunktsionaalset nuppu ja helitugevuse vähendamisnuppu.
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Kui telefon toetab häälvalimist ning ühtegi kõnet ei ole käsil, vajutage 
samaaegselt multifunktsionaalset nuppu ja helitugevuse suurendamisnuppu ja 
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jätkake vastavalt telefoni kasutusjuhendis juhendatule.

Kõnele vastamiseks vajutage korraks multifunktsionaalset nuppu või kasuta
selleks telefoniklahve. Kõnest keeldumiseks vajutage multifunktsionaalset n
kaks korda.

Kõne lõpetamiseks vajutage multifunktsionaalset nuppu või kasutage sellek
telefoniklahve.

Mikrofoni vaigistamiseks või avamiseks kõne ajal vajutage samaaegselt 
helitugevuse suurendamis- ja vähendamisnuppu.

Kõne lülitamiseks peakomplektist telefoni või vastupidi vajutage samaaegse
korraks helitugevuse suurendamisnuppu ja edasikerimisnuppu või kasutage
telefoni vastavat funktsiooni.

■ Muusika kuulamine
Kui peakomplekt sisse lülitada, üritab see luua ühenduse paaristatud 
muusikapleieriga.

Kui peakomplekt on ühendatud telefoniga, kuid mitte muusikapleieriga, nin
telefonis puudub ühilduv muusikaesitusfunktsioon, saab peakomplekti kasu
vaid helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks.

Olemasolevad muusikafunktsioonid sõltuvad muusikapleierist.

Kui muusikapleieri kuulamise ajal saabub kõne või helistate ise seadmelt vä
vaigistatakse kõne ajaks muusika esitamine.
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Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika 
kuulamine võib kahjustada kuulmist.

s 
 

la 

 
idke 

da. 
 lk 7) 
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Muusika esitamiseks valige pala muusikapleieris või vajutage pala valimisek
peakomplekti edasi- või tagasikerimisnuppu. Esituse käivitamiseks vajutage
korraks multifunktsionaalset nuppu.

Esituse peatamiseks vajutage korraks multifunktsionaalset nuppu. Esituse 
taaskäivitamiseks vajutage multifunktsionaalset nuppu. 

Järgmise pala valimiseks vajutage korduvalt edasikerimisnuppu. Eelmise pa
valimiseks vajutage korduvalt tagasikerimisnuppu.

■ Seadete kustutamine või peakomplekti 
algseadistamine

Paaristus- ja helitugevusseadete kustutamiseks lülitage peakomplekt välja,
vajutage korraga multifunktsionaalset nuppu ja edasikerimisnuppu ning ho
neid umbes kümme sekundit all. 

Kui peakomplekt on laetud, kuid lõpetab töötamise, tuleb see korduskäivita
Hoidke kirjaklambriga (või muu väikse nüri esemega) algseadistusnuppu (vt
kümme sekundit all. Korduskäivitamine ei kustuta paaristus- ja 
helitugevusseadeid.
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Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pär
kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadid
kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut Nokia heakskiid
laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetu
laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud ak
ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, 
vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke alati hoida akut temperatuurivahemi
15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi tä
laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus 
garanteeritud.
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Hooldus ja korrashoid
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Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult ho
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 võ
korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikul
kuivada.

• Ärge üritage akut seadmest välja võtta. Aku vahetamiseks soovitab Nokia viia sea
lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kah
liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

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

• Ärge hoidke seadet külmas. Kui seade tuua tagasi normaaltemperatuuriga keskko
võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

• Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.

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

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- v
pesemisvahendeid.

• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada
tööd.

• Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
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Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste 
lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

volitatud teeninduskeskuse poole.


