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1. Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplektiga BH-500 saab kuulata ühilduvast pleierist 
muusikat ning oma ühilduva mobiiltelefoniga helistada ja kõnesid vastu võtta. 
Muusikapleier võib olla telefoni pleierifunktsioon või eraldiseisev 
muusikamängimisseade. 

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege 
läbi ka telefoni kasutusjuhend, kus on oluline ohutus- ja hooldusteave, ning 
muusikaesitamisseadme kasutusjuhend. Hoidke peakomplekti väikelaste eest.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia
Peakomplekti võib ühendada ühilduva mobiiltelefoni või muusikapleieriga, mis 
toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat. See tehnoloogia võimaldab ühilduvate 
seadmete omavahelist ühendamist juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduses 
olevad seadmed ei tohi olla teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sidehäireid 
võivad põhjustada näiteks teised elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv 
sein.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0, mis toetab järgmisi 
profiile: peakomplekti profiil 1.1, vabakäeprofiil 1.5, täiustatud 
audiojaotusprofiil 1.0 ja audio-videokaugjuhtimisprofiil 1.0. 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.
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■ Niiskuskindlus
• Koos komplekti kuuluvate kõrvaklappidega on seda seadet lubatud kasutada 

vihma käes, kuid seda ei tohi üleni vette kasta. Kui kasutate teisi kõrvaklappe, 
pole seadme veekindlus tagatud.

• Kui seade on puutunud kokku higi või soolase veega, peske seda kohe 
mageveega, et vältida korrodeerumist. Seade tuleb hoolikalt kuivaks pühkida.
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2. Alustamine

Peakomplekt sisaldab järgmisi osi.

• Toitenupp (1)

• Mikrofon (2)

• Märgutuli (3)

• Helistamisklahv (4)

• Tagasikerimisklahv (5)

• Helitugevuse vähendamise klahv (6)

• Laadija ühenduspesa ja selle kate (7)

• Esitus-/pausiklahv (8)

• Helitugevuse suurendamise klahv (9)

• Kiire edasikerimise klahv (10)

• Kõrvaklappide ühenduspesa (11)

• Kõrvatroppidega kõrvaklapid (12)

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima 
aku ning paaristama ühilduva telefoni komplektiga. Kui telefonil puudub 
muusikaesitusfunktsioon, peate peakomplekti paaristama ka muusikapleieriga.
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Märkus. 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 seadmega 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 
tarvikuga koos kasutamiseks. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta 
kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

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

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

1. Ühendage laadija vooluvõrku. 
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2. Tõstke laadija pesa kaitsev klapp üles ja 
ühendage laadija juhe peakomplektiga.

Laadimise ajal põleb kollane märgutuli. Kui 
kollane tuli ei põle, kontrollige laadija 
ühendust. Kui laadimine ei käivitu, eraldage 
laadija ja ühendage siis uuesti.

Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni 
kaks tundi. Kui aku on täis laetud, hakkab 
põlema roheline märgutuli.

3. Eraldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud akuga saab rääkida või muusikat kuulata kuni kaheksa tundi, 
ooteaja pikkuseks on kuni 200 tundi. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest 
mobiiltelefonidest või teistest Bluetooth-seadmetest, kasutusseadetest, 
kasutusstiilist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, piiksub peakomplekt 20-sekundilise intervalliga ja 
punane märgutuli vilgub. Laadige akut.

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine
Seadme sisselülitamiseks hoidke all toitenuppu. Peakomplekt annab piiksuga 
märku ja korraks vilgub roheline märgutuli. Kui ühendus peakomplekti ja sellega 
paaristatud telefoni vahel on loodud ning peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab 
aeglaselt vilkuma sinine märgutuli.
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Seadme väljalülitamiseks hoidke all toitenuppu. Peakomplekt annab piiksuga 
märku ja korraks vilgub punane märgutuli. 

■ Peakomplekti paaristamine

Peakomplekti paaristamine telefoniga, millel on ühilduv 
muusikaesitusfunktsioon
Kui telefonil on ühilduv muusikaesitusfunktsioon, saab peakomplektiga helistada, 
kõnesid vastu võtta ja telefonist muusikat kuulata.

1. Lülitage telefon sisse.

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

3. Hoidke peakomplekti toitenuppu all, kuni sinine märgutuli hakkab kiiresti 
vilkuma.

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

5. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (Nokia BH-500).

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

Kui paaristamine õnnestus ja peakomplekt on telefoniga ühendatud, vilgub 
peakomplekti sinine märgutuli.
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Telefoni ja muusikapleieriga paaristamine
Kui telefonis puudub ühilduv muusikaesitusfunktsioon, saab peakomplekti 
telefoni ja muusikapleieriga eraldi paaristada. Kui peakomplekt ja telefon on 
paaristatud ning ühendatud, toimige järgmiselt.

1. Lülitage peakomplekt välja.

2. Lülitage muusikapleier sisse.

3. Hoidke peakomplekti toitenuppu all, kuni sinine märgutuli hakkab kiiresti 
vilkuma.

4. Järgige muusikapleieri kasutusjuhendis toodud paaristamisjuhtnööre. Kui 
muusikapleier pärib paaristatavat seadet, valige loendist seade Nokia BH-500. 
Kui küsitakse Bluetooth-pääsukoodi, sisestage muusikapleieris 0000.

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

Kui paaristamine õnnestus ja peakomplekt on muusikapleieriga ühendatud, vilgub 
peakomplekti sinine märgutuli.

Ühenduse katkestamine
Peakomplekti eraldamiseks telefonist või pleierist lülitage peakomplekt välja või 
järgige telefoni või pleieri kasutusjuhendis antud juhtnööre. Võtke arvesse, et 
ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei pea lõpetama nende 
omavahelist paaristust.
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Ühenduse taastamine
Ühenduse taastamiseks peakomplekti ja telefoni vahel lülitage peakomplekt sisse 
või looge ühendus telefoni Bluetoothi menüüst. Peakomplekti ühendamiseks 
pleieriga hoidke all esitus-/pausiklahvi.

Nokia telefoni võib seada peakomplekti sisselülitamisel automaatselt 
peakomplektiga ühenduse looma. Muutke Nokia telefoni Bluetoothi menüüs 
paaristatud seadmete seadeid.
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3. Tavakasutus

■ Kõrvaklapid
Peakomplektiga on kaasas üks paar 
kõrvaklappe ja kolm paari klapipatju. Valige 
padi, mis teie kõrvale kõige mugavam 
tundub, ja lükake see, laiem ots ees, 
kõrvatropi peale. 

Pistke kõrvaklappide pistik kõrvaklappide 
pessa. Kontrollige, et kõrvaklappide pistik 
oleks lõpuni pessa surutud. Lükake 
kõrvaklamber kõrva taha ja pistke kõrvatropid kõrva. Kinnitage peakomplekt 
seadme tagaküljel oleva klambri abil rõivaste külge, võimalikult suu lähedale, et 
helikvaliteet oleks tagatud.

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

■ Helitugevuse seadmine
Vajutage kõne ajal või muusikat kuulates ülemist helitugevusklahvi helitugevuse 
suurendamiseks ja alumist klahvi selle vähendamiseks.
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■ Kõnede haldamine
Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, saate telefoniga helistada nagu 
tavaliselt.

Kui telefon toetab viimase numbri kordusvalimist ning teil pole käsil kõnet, 
vajutage kaks korda põgusalt helistamisklahvi.

Kui telefon toetab häälvalimist ning teil pole käsil kõnet, hoidke helistamisklahvi 
all ning jätkake telefoni kasutusjuhendis toodud juhtnööride järgi.

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi või kasutage telefoni klahve. 
Kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda helistamisklahvi.

Kõne lõpetamiseks vajutage helistamisklahvi või kasutage telefoni klahve.

Mikrofoni välja- või sisselülitamiseks kõne ajal vajutage korraga helitugevuse 
suurendamise ja vähendamise klahve.

Kõne suunamiseks peakomplektist telefoni või vastupidi hoidke helistamisklahvi 
all või kasutage vastavat telefoni funktsiooni.

■ Muusika kuulamine
Muusika kuulamiseks peab peakomplekt olema ühendatud paaristatud telefoniga, 
millel on ühilduv muusikapleieri funktsioon, või eraldioleva pleieriga. 

Kui peakomplekt on ühendatud telefoniga, kuid mitte muusikapleieriga, ning 
telefonis puudub ühilduv muusikapleierifunktsioon, saab peakomplekti kasutada 
vaid helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks.
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Peakomplekti ühendamiseks viimatikasutatud pleieriga hoidke all peakomplekti 
esitus-/pausiklahvi (peakomplekt on sisse lülitatud).

Olemasolevad muusikafunktsioonid sõltuvad muusikapleierist.

Kui muusikapleieri kuulamise ajal saabub kõne või helistate ise seadmelt välja, 
peatub kõne ajaks muusika esitus.

Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika 
kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Muusika esitamiseks valige pala muusikapleieris või vajutage pala valimiseks 
peakomplekti edasi- või tagasikerimisnuppu. Pala esitamiseks vajutage esitus-/
pausiklahvi.

Esitamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage esitus-/pausiklahvi. Esitamise 
lõpetamiseks vajutage kaks korda esitus-/pausiklahvi.

Järgmise pala valimiseks vajutage edasikerimisklahvi. Eelmise pala valimiseks 
vajutage kaks korda tagasikerimisklahvi.

Valitud pala tagasikerimiseks või kiireks edasikerimiseks hoidke peakomplekti 
vastavat klahvi all.

■ Peakomplekti kasutamine koos mitme paaristatud 
seadmega

Peakomplekti võib paaristada kuni kaheksa telefoni ja pleieriga, kuid ühendus 
saab korraga olla vaid ühe telefoni või pleieriga.

Kui peakomplekt on paaristatud mitme telefoniga, on esimesena paaristatud 
telefon vaiketelefon. Pärast sisselülitamist üritab peakomplekt ühenduda 
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vaiketelefoniga, kui viimane asub 10 meetri raadiuses. Kui peakomplekt ei suuda 
vaiketelefoniga ühendust luua, üritab see ühenduda viimati kasutatud telefoniga 
ning kui ka see ei õnnestu, siis mõne teise paaristatud telefoniga.

Kui peakomplekt on paaristatud mitme muusikapleieriga, vajutage nende 
vahetamiseks samaaegselt tagasi- ja edasikerimisnuppu.

■ Klahvide lukustamine ja avamine
Peakomplekti kõigi klahvide lukustamiseks ja avamiseks vajutage põgusalt 
toitenuppu. Kõne ajal pole klahvid lukus.

■ Seadete kustutamine või peakomplekti lähtestamine
Paaristus- ja helitugevusseadete nullimiseks lülitage peakomplekt välja ning 
vajutage toitenuppu, kuni punased, rohelised ja sinised märgutuled hakkavad 
vaheldumisi vilkuma.

Kui piisavalt laetud akuga peakomplekt lakkab töötamast, peate selle lähtestama. 
Hoidke toitenuppu all ja ühendage samal ajal peakomplekt laadijaga. 
Lähtestamine ei kustuta paaristus- ja helitugevusseadeid.
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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.

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 hoida akut 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. 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.

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

• 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.

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

• 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.

• Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

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.


