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1. Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-803  võimaldab ühilduva 
mobiiltelefoniga vabakäere¾iimis helistada ja kõnesid vastu võtta. 
Peakomplekti võib ühendada ühilduvate seadmetega, mis toetavad 
Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. 
Lugege läbi ka oma mobiilseadme kasutusjuhend, kus on esitatud oluline 
ohutus- ja hooldusalane teave. Hoidke peakomplekt ja selle lisaseadmed 
väikelaste käeulatusest eemal.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia 
võimaldab ühilduvate seadmete 
ühendamist juhtmeid kasutamata. 
Bluetooth-ühendus ei nõua, et 
mobiilsideseade ja peakomplekt oleksid 
teineteise nägemisulatuses, kuid 
seadmete vahel ei tohiks olla üle 
10 meetri (33 jalga). Mida lähemal 
mobiilsideseade ja peakomplekt 
teineteise suhtes on, seda parem on 
sideühendus. Optimaalne tööraadius on 
näidatud joonisel tumehalli värviga. Sidehäireid võivad põhjustada liiga 

<10m
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suur vahemaa ja takistused (näidatud helehalli värviga), samuti teised 
elektroonikaseadmed.

Käesolev peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR, 
mis toetab järgmisi profiile: peakomplekti profiil 1.1 ja vabakäeprofiil 1.5 
(Headset Profile 1.1; Hands-Free Profile 1.5). Kui soovite teada, kas teine 
seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

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



A l u s t a m i n e

7

2. Alustamine

■ Ülevaade
Peakomplekti kuuluvad järgmised osad.

• Kuular (1)

• Märgutuli (2)

• Laadija ühenduspesa (3)

• Multifunktsionaalne 
klahv (4)

• Puutetundlik piirkond 
helitugevuse 
seadmiseks (5)

• Kõrvaklamber (6)

• Mikrofon (7)

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning siduma 
peakomplekti ühilduva mobiilsideseadmega.

Peakomplekt sisaldab magnetdetaile. Peakomplekti ja metallesemete vahel võib 
tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi 
infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

1

2

3
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■ Laadijad
Enne laadija ühendamist peakomplektiga kontrollige laadija mudelinumbrit. 
Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-6 ja DC-6.

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.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

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

1. Ühendage laadija seinakontakti.

2. Ühendage laadija juhe laadija 
ühenduspessa. Laadimise ajal põleb 
punane märgutuli. Laadimise 
alustamine võib võtta aega. Kui 
laadimine ei käivitu, eraldage laadija ja 
ühendage siis uuesti. Aku täielikuks 
laadimiseks laadijaga AC-6 või DC-6 võib kuluda kuni üks tund.

3. Kui aku on täis laetud, hakkab põlema roheline märgutuli. Eraldage 
laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Akut saab laadida ka ühilduva PC-arvuti USB-pordi kaudu, kasutades 
Nokia ühenduskaablit CA-101 (eraldi müügil). Ühendage kaabli üks ots 
laadija pessa ja teine ots arvuti USB-porti.
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Täielikult laetud aku annab kuni 6 tundi kõneaega või kuni 160 tundi 
ooteaega. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest ühilduvatest 
Bluetooth-seadmetest, kasutusseadetest, kasutusviisist ja keskkonnast 
erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, teeb peakomplekt teatud aja järel piiksu 
ning punane märgutuli vilgub aeglaselt.

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine
Seadme sisselülitamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi all, kuni 
peakomplekt piiksuga märku annab ja märgutuli süttib. Kui peakomplekti 
saab ühendada seotud seadmega, vilgub roheline märgutuli aeglaselt. Kui 
ühendus peakomplekti ja sellega seotud seadme vahel on loodud ning 
peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab aeglaselt vilkuma sinine 
märgutuli. Kui peakomplekt pole seadmega seotud, käivitub automaatselt 
sidumisre¾iim (vt ”Peakomplekti sidumine” lk 9). 

Seadme väljalülitamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi vähemalt 
neli sekundit all, kuni süttib punane märgutuli. Kui peakomplekti ei 
ühendata 30 minuti jooksul seotud seadmega, lülitub see automaatselt 
välja.

■ Peakomplekti sidumine
1. Veenduge, et mobiilsideseade on sisse lülitatud.

2. Kui peakomplekt pole eelnevalt seadmega seotud, lülitage sidumiseks 
peakomplekt sisse. Peakomplekt aktiveerib sidumisre¾iimi ning sinine 
märgutuli hakkab kiirelt vilkuma.
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Kui peakomplekt on eelnevalt seotud mõne teise seadmega, siis 
sidumiseks veenduge, et peakomplekt on välja lülitatud, ja hoidke 
multifunktsionaalset klahvi all, kuni sinine märgutuli hakkab kiirelt 
vilkuma.

3. Aktiveerige mobiilsideseadme Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon 
Bluetooth-seadmeid otsima. Vastava teabe leiate seadme 
kasutusjuhendist.

4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (Nokia BH-803).

5. Sisestage seadme sidumiseks ettenähtud pääsukood 0000 ja 
ühendage peakomplekt seadmega. Mõnes mobiilsideseadmes tuleb 
ühendus pärast sidumist eraldi luua. Vastavad juhtnöörid leiate 
seadme kasutusjuhendist. Peakomplekti peab seadmega siduma vaid 
ühe korra.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse peakomplekt mobiilsideseadme 
menüüs, kus saate vaadata praegu seotud Bluetooth-seadmeid.

Ühenduse katkestamine
Peakomplekti ja mobiilsideseadme vahelise ühenduse katkestamiseks 
lülitage peakomplekt välja või katkestage ühendus seadme Bluetoothi 
menüüst.

Võtke arvesse, et ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel 
ei pea lõpetama nende omavahelist sidumist.
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Ühenduse taastamine
Peakomplekti ühendamiseks juba seotud mobiilsideseadmega lülitage 
peakomplekt välja ja looge ühendus seadme Bluetoothi menüüst, või 
hoidke multifunktsionaalset klahvi all, kuni kuulete lühiajalist piiksu.

Seadmes saab valida, et peakomplekti sisselülitamisel luuakse ühendus 
automaatselt. Selleks muutke Nokia seadme Bluetoothi menüüs seotud 
seadmete seadeid.

■ Tõrkeotsing
Kui peakomplekti ja mobiilsideseadme ühendamine ei õnnestu, toimige 
järgmiselt.

• Veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ja teie seadmega 
seotud.

• Veenduge, et seadmes on Bluetooth-funktsioon aktiveeritud.

• Veenduge, et peakomplekt pole seadmest kaugemal kui 10 meetrit (33 
jalga) ning peakomplekti ja seadme vahel pole takistusi, näiteks seinu 
või teisi elektroonikaseadmeid.
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3. Tavakasutus

■ Peakomplekti paigutamine kõrva külge
Komplekti mugavaks kandmiseks kõrva küljes on see varustatud 
kõrvaklambriga.

Peakomplekti kasutamiseks koos kõrvaklambriga suruge kuular 
ettevaatlikult kõrva (1) ja suunake peakomplekt suu poole.

Peakomplekti kasutamiseks koos kõrvaklambriga paigutage kõrvaklamber 
peakomplekti tagaküljel olevasse väikesesse avausse (2). Peakomplekti 
kandmiseks paremal kõrval pöörake klambrit nii, et see jääb Nokia logost 
paremale. Paigutage kõrvaklamber ümber kõrva (3) ja seadke klambri 
pikkus parajaks. Peakomplekt peab olema suunatud teie suu poole (4).

Peakomplekti kandmiseks vasakul kõrval pöörake klambrit nii, et see jääb 
logost vasakule.

1 2 3 4
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Kõrvaklambri eraldamiseks tõmmake see ettevaatlikult peakomplekti 
küljest lahti.

■ Kõnede haldamine
Kui peakomplekt on mobiilsideseadmega ühendatud, kasutage seadet 
helistamiseks tavalisel viisil. Kõne ajal vilgub sinine märgutuli.

Kui mobiilsideseade toetab viimase numbri kordusvalimist 
peakomplektiga ning teil pole käsil kõnet, vajutage kaks korda 
multifunktsionaalset klahvi.

Kui seade toetab peakomplektiga häälvalimist, hoidke 
multifunktsionaalset klahvi umbes kaks-kolm sekundit all, kuni seade 
alustab häälvalimist, ning jätkake seadme kasutusjuhendis toodud 
juhtnööride järgi. Kõne ajal ei saa häälvalimist kasutada.

Kui saabub kõne, vilgub sinine märgutuli kiirelt ja peakomplektist kostab 
helin. Kõne vastuvõtmiseks vajutage multifunktsionaalset klahvi või 
mobiilsideseadme klahve.

5
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Kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda multifunktsionaalset klahvi või 
mobiilsideseadme klahve.

Kõne lõpetamiseks vajutage multifunktsionaalset klahvi või 
mobiilsideseadme klahve.

Kõne ootele panekuks (või aktiveerimiseks) hoidke multifunktsionaalset 
klahvi all.

Saabunud kõne vastuvõtmiseks ja poolelioleva kõne ootele panekuks 
hoidke multifunktsionaalset klahvi all. Saabunud kõne vastuvõtmiseks ja 
poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage põgusalt multifunktsionaalset 
klahvi. Aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamiseks hoidke 
multifunktsionaalset klahvi all. Aktiivse kõne lõpetamiseks ja ootel oleva 
kõne aktiveerimiseks vajutage põgusalt multifunktsionaalset klahvi. 
Nende funktsioonide kasutamiseks peab mobiilsideseade toetama 
Bluetoothi vabakäeprofiili 1.5 ja seadmes peab olema koputuse 
funktsioon aktiveeritud. Koputus on võrguteenus.

■ Peakomplekti helitugevuse 
reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks liigutage puutetundlikul alal 
sõrme multifunktsionaalse klahvi suunas ja helitugevuse 
vähendamiseks mikrofoni suunas; võite kasutada ka 
mobiilsideseadme klahve.

+

-
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■ Mikrofoni välja- või sisselülitamine
Mikrofoni välja- või sisselülitamiseks kõne ajal (mute-funktsioon) 
koputage sõrmega kaks korda puutetundlikku ala; võite kasutada ka 
mobiilsideseadme vastavat funktsiooni.

■ Kõne suunamine peakomplektist 
mobiilsideseadmesse ja vastupidi

Kõne suunamiseks peakomplektist sellega ühendatud seadmesse hoidke 
multifunktsionaalset klahvi neli sekundit all (peakomplekt lülitub välja); 
võite kasutada ka seadme klahve. Kõne suunamiseks tagasi peakomplekti 
lülitage peakomplekt sisse (ja ühendage see seotud seadmega), või hoidke 
all multifunktsionaalset klahvi (kui peakomplekt on sisse lülitatud).

■ Seadete kustutamine ja seadme lähtestamine
Sidumisseadete kustutamiseks peakomplektist hoidke 
multifunktsionaalset klahvi all ja liigutage puutetundlikul alal sõrme kolm 
korda multifunktsionaalse klahvi suunas. Punane, roheline ja sinine 
märgutuli vilguvad vaheldumisi kaks korda. Pärast seadete kustutamist 
aktiveerib peakomplekt umbes viieks minutiks sidumisre¾iimi (sinine 
märgutuli hakkab kiirelt vilkuma).

Kui piisavalt laetud peakomplekt lakkab töötamast, ühendage see 
lähtestamiseks laadijaga, hoides samal ajal multifunktsionaalset klahvi 
all. Lähtestamine ei kustuta peakomplekti seadeid.
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4. Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu 
kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut Nokia 
heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

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, 
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 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.
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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 lahti võtta.

• 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.
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Kasutuselt kõrvaldamine
Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuletab 
meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb kõik äravisatavad elektri- ja 
elektroonikaseadmed, patareid ja akud viia spetsiaalsesse kogumispunkti. 

Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Et hoida ära jäätmete kontrollimatul kõrvaldamisel tekkiv kahju keskkonnale või 
inimeste tervisele ja et toetada säästvat arengut materiaalsete ressursside 
korduvkasutusse andmisega, viige äravisatavad seadmed vastavasse 
kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, 
kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete 
käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Lisateabe saamiseks 
vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil 
www.nokia.com.


