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1. Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-stereopeakomplektiga BH-903 saab 
ühilduva mobiilsideseadmega muusikat kuulata ja 
vabakäere¾iimis helistada. Peakomplektil on ka 
sisseehitatud FM-raadio. Peakomplekti saab kasutada 
ühilduvate ning Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat 
toetavate seadmetega.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist 
hoolikalt läbi. Lugege läbi ka mobiilsideseadme kasutus-
juhend. See sisaldab olulist ohutus- ja hooldusalast teavet.

Kasutusjuhendi viimase väljaande ja lisateavet Nokia 
toodete kohta leiate aadressilt www.nokia.com/support või 
kohalikult Nokia veebisaidilt.

Hoidke peakomplekt ja selle tarvikud väikelastele 
kättesaamatus kohas.
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■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia
Bluetooth-raadioside-
tehnoloogia võimaldab 
ühilduvate seadmete 
ühendamist juhtmeid 
kasutamata. Bluetooth-
ühenduse jaoks ei pea 
mobiilsideseade ja peakomplekt 
olema teineteise vaateväljas, 
kuid seadmed ei tohiks olla 
teineteisest kaugemal kui kümme meetrit (33 jalga). Mida 
lähemal mobiilsideseade ja peakomplekt üksteisele on, seda 
parem on töökindlus. Optimaalne töökaugus on näidatud 
joonisel tumehalli värviga. Ühendushäireid võivad 
põhjustada kaugus ja takistused (näidatud helehalli värviga) 
või teised elektroonilised seadmed.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 (koos 
suurema andmeedastuskiirusega), mis toetab järgmisi 
profiile: peakomplekti profiil 1.1, vabakäeprofiil (HFP) 1.5, 
telefoniraamatu pääsuprofiil (PBAP) 1.0, täiustatud 

<10m
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helijaotusprofiil (A2DP) 1.0 ja audio-video kaugjuhtimis-
profiil (AVRCP) 1.0. Kui soovite teada, kas teine seade 
ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.
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2. Alustamine

■ Seadme nupud ja muud osad

Peakomplekti kuuluvad järgmised osad.

1. Kõrvaklapid

2. Juhtseade, mille tagaküljel on mikrofon, serval mikrofoni 
väljalülitusnupp ja esiküljel vastamis-lõpetamisnupp.
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3. Laadija ühenduspesa

4. Kaelapael

5. Toitenupp

6. Näidik

7. Tagasikerimisnupp

8. Sirvimisnupud

9. Stopp-nupp

10. Menüünupp

11. Valikunupp

12. Edasikerimisnupp

13. Esitus-/pausinupp

14. Vastamis-/lõpetamisnupp

Tagasi- ja edasikerimisnuppude, stopp-nupu, esitus- ja 
pausinupu ning vastamis- ja lõpetamisnupu tähised 
kuvatakse, kui vastavat nuppu saab kasutada, peakomplekt 
pole energiasäästureþiimis ning nupud pole lukus. Vajutage 
nuppu ainult ühe näpuga.
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Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning 
siduma komplekti ühilduva seadmega.

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
Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3, 
AC-4, AC-5 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.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte 
juhtmest.
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■ Aku laadimine
Enne aku laadimist tutvuge peatükiga “Akuteave” lk 38.

1. Ühendage laadija vooluvõrku. 

2. Ühendage laadija juhe 
peakomplektiga. 
Laadimise alustamisel 
kuvatakse peakomplekti 
ekraanil korraks teade 
Charging (Laadimine). 
Laadimise ajal kuvatakse 
akuanimatsioon.

Laadimise alustamine võib veidi aega võtta. Kui 
laadimine ei käivitu, eraldage laadija ja ühendage siis 
uuesti. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni 
45 minutit.

3. Kui aku on täis laetud, kuvatakse . Eraldage laadija 
peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni 11 tundi kõneaega, kuni 
150 tundi ooteaega, kuni 11 tundi muusikakuulamise aega 
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või kuni 11 tundi raadiokuulamise aega. 20-minutiline aku 
laadimine annab kuni 9 tundi kõneaega ning sama palju 
muusika ja raadio kuulamise aega. 

Kui aku tühjeneb, hakkab peakomplekt viieminutilise 
intervalliga piiksuma ja ekraanil vilgub . Laadige akut.

■ Sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine
Peakomplekti sisselülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni 
kostab piiks ja kuvatakse Nokia logo. 

Peakomplekt üritab luua ühendust ühega neljast 
viimatikasutatud Bluetoothi vabakäeprofiili toetavast 
seadmest või viimatikasutatud Bluetoothi profiili A2DP 
toetava seadmega. 

Kui peakomplekt pole seadmega seotud, aktiveeritakse 
sidumisre¾iim. Vaadake peatükki “Peakomplekti sidumine ja 
ühendamine” lk 14.
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Väljalülitamine
Komplekti väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni 
seade piiksub ja kuvatakse teade Switching off (Lülitun 
välja). 

Kui peakomplekti ei ühendata seotud seadmega või kui seda 
pole umbes 30 minuti jooksul kasutatud, lülitub seade ise 
välja.

■ Peakomplekti sidumine ja ühendamine

Peakomplekti sidumine ja ühendamine 
telefoniga
Kui mobiiltelefon toetab Bluetoothi profiili A2DP ning 
sisaldab muusikapleierit, võite juhtida pleierit 
peakomplektiga.

1. Veenduge, et telefon on sisse lülitatud.

2. Kui peakomplekti pole seadmega eelnevalt seotud, 
lülitage peakomplekt sisse. Peakomplekt siseneb 
automaatselt sidumisre¾iimi.
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Kui peakomplekt on eelnevalt teise seadmega seotud, 
lülitage peakomplekt välja ja hoidke toitenuppu all, kuni 
kuvatakse teade sidumise kohta. Sidumise saab 
käivitada ka funktsioonis Pairing (sidumine), mida 
kirjeldatakse peatükis “Ühendused” lk 36.

Sidumise tühistamiseks vajutage valikunuppu.

3. Aktiveerige telefoni Bluetoothi funktsioon ja alustage 
Bluetooth-seadmete otsingut.

4. Valige telefoni leitud seadmete loendist peakomplekt 
(Nokia BH-903).

5. Sisestage sidumise pääsukood 0000 ja ühendage 
peakomplekt telefoniga. Mõnes telefonis tuleb ühendus 
pärast sidumist eraldi luua. Peakomplekti peab 
telefoniga siduma vaid ühe korra.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse teade Pairing OK 
(Sidumine korras) ning peakomplekt kuvatakse telefoni 
menüüs, kus saab vaadata praegu seotud Bluetooth-
seadmeid.
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Peakomplekti sidumine ja ühendamine 
muusikaseadmega
Kui telefon ei toeta Bluetoothi profiili A2DP, võite 
peakomplekti ja seda profiili toetava muusikaseadme 
telefoniga eraldi siduda.

Kui peakomplekt on telefoniga seotud ja ühendatud, 
katkestage enne peakomplekti sidumist muusikaseadmega 
peakomplekti ja telefoni ühendus.

Peakomplekti ja muusikaseadme sidumiseks järgige 
peatükis “Peakomplekti sidumine ja ühendamine 
telefoniga” lk 14 antud juhiseid. Kui muusikaseade on ilma 
klahvistikuta, võib seadme Bluetoothi pääsukood olla 0000. 
Kui see nii ei ole, uurige muusikaseadme kasutusjuhendist, 
kuidas seada Bluetoothi pääsukoodiks 0000.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse teade Pairing OK 
(Sidumine korras).
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Ühenduse katkestamine
Peakomplekti ja mobiiltelefoni või muusikaseadme 
ühenduse katkestamiseks valige üks alltoodud 
toimingutest.

• Lülitage peakomplekt välja.

• Vajutage menüünuppu ja valige > Connection 
(Ühendus) ja Call connections (Kõneühendused) või 
Music connections (Muusikaühendused). Lisateavet 
leiate peatükist “Ühendused” lk 36.

• Katkestage ühendus peakomplektiga seadme Bluetoothi 
menüüst.

Ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei 
pea lõpetama nende omavahelist seotust.

Ühenduse taastamine
Kui peakomplekti ja seotud seadme vaheline ühendus 
katkeb, võite peakomplekti ja seadme käsitsi ühendada. 
Lülitage peakomplekt sisse ja valige üks alltoodud 
toimingutest.
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• Looge ühendus seotud seadme Bluetoothi menüüst.

• Vajutage menüünuppu ja valige > Connection 
(Ühendus) ja Call connections (Kõneühendused) või 
Music connections (Muusikaühendused). Lisateavet 
leiate peatükist “Ühendused” lk 36.

• Ühenduse loomiseks Bluetoothi vabakäeprofiili toetava 
seadmega hoidke all vastamis- ja lõpetamisnuppu; 
ühenduse loomiseks Bluetoothi profiili A2DP toetava 
seadmega hoidke all esitus- ja pausinuppu.

Võimalik, et saate oma seadme seadistada peakomplektiga 
automaatselt ühenduse looma, niipea kui komplekt sisse 
lülitatakse. Selleks muutke Nokia seadme Bluetoothi 
menüüs seotud seadme sätteid.

■ Näidik
Kui peakomplekt on sisse lülitatud ja seda ei kasutata 
umbes kümne sekundi vältel, läheb näidik säästure¾iimi. 
Selles re¾iimis lülitub näidik umbes viieks sekundiks välja ja 
kindla ajavahemiku järel umbes üheks sekundiks sisse.
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Säästure¾iimis oleva näidiku sisselülitamiseks vajutage 
suvalist nuppu.

Kui nupud on lukus, vajutage näidiku ja nuppude 
sisselülitamiseks põgusalt toitenuppu. Vaadake ka peatükki 
“Nuppude lukustamine ja avamine” lk 23.

Näidikul võivad olla järgmised tähised:

peakomplekt on ühilduva seadmega seotud ja 
valmis kasutamiseks;

peakomplekt pole ühilduva seadmega seotud;

kõne on pooleli;

üks kõne on pooleli ja teine ootel;

vastamata kõned (raadio- ja muusikapleieri 
re¾iimis tähis ei kuvata);

mikrofon on vaigistatud (kõne ajal);

aku on täielikult laetud;

aku hakkab tühjaks saama;
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peakomplekti nupud on lukus;

peakomplekt on raadiore¾iimis;

peakomplekt on muusikapleieri re¾iimis;
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3. Tavakasutus

■ Peakomplekti kandmine
Peakomplekti juurde kuuluvad kummist kõrvapadjakestega 
kõrvaklapid. Kui kummist kõrvapadjakesed on teie kõrva 
jaoks liiga väikesed või sobimatud, võite need vahtkummist 
padjakestega katta. Parima helikvaliteedi saavutamiseks 
katke kummist kõrvapadjakesed vahtkummist padjakestega. 
Kõrvapadjakeste kinnitamiseks suruge need kõrvaklapi 
peale.

Peakomplekti kandmiseks 
asetage pael kaela taha ja 
pange kõrvaklapid kõrva.

Kõrvaklappide juhtme pikkuse 
reguleerimiseks tõmmake juhet 
kõrvaklappide poole või neist 
eemale. 
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Helikvaliteedi tagamiseks seadke mikrofon võimalikult suu 
lähedale.

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

■ Peakomplekti helitugevuse seadmine
Peakomplekti helitugevuse seadmiseks 
liigutage sõrme valikunupu ümber 
oleval puutetundlikul alal päripäeva 
helitugevuse suurendamiseks ja 
vastupäeva selle vähendamiseks. 
Kasutage korraga ainult üht sõrme.

Võite kasutada ka ühilduva mobiiltelefoni või 
muusikaseadme nuppe.

Helitugevust saab seada kõne ajal või muusikapleierit või 
raadiot kuulates.
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■ Nuppude lukustamine ja avamine
Peakomplekti nuppude lukustamiseks ja avamiseks (ka kõne 
ajal) vajutage põgusalt toitenuppu. Kui nupud on lukus, 
kuvatakse .

Kui helistate või võtate vastu kõne ega lukusta kõne ajal ise 
nuppe, jäävad need kõne ajaks lukustamatuks.

Kui nupud on lukustatud, ei saa peakomplekti välja lülitada 
ning alltoodud nuputähiseid ei kuvata: vastamis-/
lõpetamisnupp, tagasikerimisnupp, edasikerimisnupp, 
stopp-nupp ja esitus-/pausinupp.

Peakomplekti automaatlukustuse kohta vaadake peatükki 
“Automaatlukustus” lk 37.

■ Kellaaja vaatamine
Kellaaega näidatakse vaid siis, kui peakomplekt on 
ühendatud ühilduva Nokia seadmega, mis edastab 
peakomplektile kellaaega ning kellaaja näitamine on selles 
seadmes aktiveeritud.
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Kellaaja vaatamiseks vajutage menüünuppu ja hoidke 
põhimenüüs olles valikunuppu all. 

Kellaaja vaatamiseks lukustatud nuppude korral hoidke 
valikunuppu all.

■ Helistamine
Kui peakomplekt on mobiiltelefoniga ühendatud, helistage 
telefoniga nagu tavaliselt.

Kui telefon toetab viimase numbri kordusvalimist 
peakomplektiga ning teil pole käsil kõnet, vajutage kaks 
korda vastamis-/lõpetamisuppu. Vaadake ka peatükki 
“Viimased kõned” lk 34.

Kui seade toetab peakomplektiga häälvalimist ning teil pole 
käsil kõnet, vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu ning 
jätkake telefoni kasutusjuhendis antud juhiste järgi.

Kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu.
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■ Kõne vastuvõtmine
Kõnede vastuvõtmiseks vajutage vastamis-/
lõpetamisnuppu. Kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda 
vastamis-/lõpetamisnuppu.

■ Mikrofoni välja- ja sisselülitamine
Mikrofoni välja- või sisselülitamiseks vajutage kõne ajal 
mikrofoni vaigistusnuppu. 

■ Kõne suunamine peakomplektist 
telefoni ja vastupidi

Kõne suunamiseks peakomplektist sellega ühendatud 
telefoni hoidke all toitenuppu (peakomplekt lülitub välja) 
või kasutage telefoni klahve.

Kõne ühendamiseks tagasi peakomplekti lülitage 
peakomplekt sisse või hoidke all vastamis-/lõpetamisnuppu 
(kui peakomplekt on sisse lülitatud).
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■ Koputus
Koputus on võrguteenus. Koputuse kasutamiseks peab 
mobiiltelefon toetama Bluetoothi vabakäeprofiili 1.5 ning 
telefonis peab koputuse funktsioon olema aktiveeritud.

Ootel oleva kõne vastuvõtmiseks ja pooleli oleva kõne 
ootele panemiseks hoidke all vastamis-/lõpetamisnuppu. 

Ootel oleva kõne vastuvõtmiseks ja pooleli oleva kõne 
lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu. 

Ootel oleva kõne tagasilükkamiseks ja pooleli oleva kõne 
jätkamiseks vajutage kaks korda vastamis-/
lõpetamisnuppu. 

Ootel ja pooleli oleva kõne vahetamiseks hoidke vastamis-/
lõpetamisnuppu all. 

Pooleli oleva kõne lõpetamiseks ja ootel oleva kõne 
vastuvõtmiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu.



T a v a k a s u t u s

27

■ Seadete kustutamine või nullimine
Peakomplekti algseadete taastamiseks kasutage menüü 
Setup (Seadistus) > funktsiooni Reset (Nullimine) (vaadake 
peatükki “Algseadistamine” lk 37). Teine võimalus: lülitage 
peakomplekt välja, hoidke korraga all toitenuppu ja 
vastamis-/lõpetamisnuppu ning vajutage toimingu 
kinnitamiseks valikunuppu.

Kui piisavalt laetud peakomplekt lõpetab töötamise, 
ühendage see algseadistamiseks laadijaga ja vajutage 
põgusalt samaaegselt toitenuppu ning vastamis-/
lõpetamisnuppu. Algseadistamine ei tühista peakomplekti 
seadeid.

■ Tõrkeotsing
Kui peakomplekti ei õnnestu ühilduva mobiiltelefoni või 
muusikaseadmega ühendada, toimige järgmiselt.

• Veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ja 
seadmega seotud.
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• Veenduge, et seadmes on Bluetoothi funktsioon 
aktiveeritud.

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

Kui peakomplekti näidikul ei näidata helistaja nime, kuigi 
see on salvestatud peakomplektiga ühendatud 
mobiiltelefoni mällu, ei ole telefon peakomplektiga 
tõenäoliselt täiel määral ühilduv.
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4. Menüü funktsioonid

Peakomplekti menüü sisaldab järgmisi funktsioone: 
(muusikapleier),  (FM-raadio),  (viimased kõned) 

ja  (seaded).

Menüüfunktsioonide loendi avamiseks vajutage 
menüünuppu, kui teil pole käimaolevat kõne. Funktsioonide 
sirvimiseks vajutage emba-kumba sirvimisnuppu. Mingi 
funktsiooni valimiseks vajutage valikunuppu.

Seadete või seadevalikute sirvimiseks vajutage emba-
kumba sirvimisnuppu. Kui kõik seaded näidikule ei mahu, 
kuvatakse  või . Aktiivne valik on tähistatud täidetud 
ringiga. Mingi valiku valimiseks vajutage valikunuppu. 

Eelmisele menüütasemele pöördumiseks (või menüü-
funktsioonide loendist väljumiseks) vajutage menüünuppu.
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■ Muusikapleier
Peakomplekti nuppude kasutamiseks ühilduva 
muusikaseadme või Bluetoothi profiili A2DP toetava 
mobiiltelefoni juhtimiseks vajutage menüünuppu ja valige 

. Kui kuulasite parasjagu peakomplekti FM-raadiot, 
lülitub raadio välja.

Näpunäide. Muusikapleieri kiireks avamiseks hoidke 
menüünuppu all.

Kui peakomplekt on muusikapleieri re¾iimis, kuvatakse . 
Pleieri juhtimisvalikud sõltuvad peakomplektiga ühendatud 
seadmest.

Järgmise loo valimiseks vajutage edasikerimisnuppu. 
Praeguse loo kuulamiseks algusest vajutage 
tagasikerimisnuppu. Eelmise loo valimiseks vajutage kaks 
korda tagasikerimisnuppu. 

Valitud loo kuulamiseks vajutage esitus-/pausinuppu.

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



M e n ü ü  f u n k t s i o o n i d

31

Praeguse loo edasi- või tagasikerimiseks hoidke edasi- või 
tagasikerimisnuppu all. 

Esituse peatamiseks ja jätkamiseks vajutage esitus-/
pausinuppu.

Esituse lõpetamiseks vajutage stopp-nuppu. Praeguse loo 
esitamiseks algusest, kui esitamine on lõpetatud, vajutage 
esitus-/pausinuppu.

Muusikapleierist väljumiseks vajutage kaks korda stopp-
nuppu.

Muusika kuulamise ajal saab kasutada peakomplekti teisi 
funktsioone, kuid mitte raadiot. Vajutage menüünuppu ja 
valige soovikohane funktsioon.

Muusikapleier võib näidata järgmisi tähiseid:

muusikapleier mängib;

muusikapleier on peatatud;

muusikapleier on välja lülitatud;
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muusikapleieril on teoksil loo kiire edasikerimine 
või järgmise loo avamine;

muusikapleieril on teoksil loo kiire tagasikerimine 
või eelmise loo avamine.

■ FM-raadio
Peakomplekti FM-raadio sisselülitamiseks vajutage 
menüünuppu ja valige . Kui kuulasite parasjagu 
muusikapleierit, lülitub pleier välja.

Kui peakomplekt on raadio re¾iimis, kuvatakse . 
Peakomplekti juhe töötab raadioantennina.

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

Raadiojaamade otsing
Piirkonnas töötavate raadiojaamade otsimiseks hoidke 
umbes kaks sekundit all edasi- või tagasikerimisnuppu. 
(Otsingu lõpetamiseks vajutage stopp-nuppu.) 
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Kui peakomplekt leiab mingi raadiojaama, hakkab see 
mängima ning näidikul kuvatakse selle jaama nimi, sagedus 
ja signaalitugevus. Raadiojaama nimi kuvatakse üksnes sel 
juhul, kui jaam toetab RDS-tehnoloogiat (Radio Data 
Systems).

Jaama salvestamiseks peakomplekti mällu hoidke all 
esitus-/pausinuppu, vajutage edasi- või 
tagasikerimisnuppu, et liikuda vajalikule mälupesale, ja 
hoidke esitus-/pausinuppu all.

Raadio kuulamine
Salvestatud raadiojaamade sirvimiseks vajutage korduvalt 
edasi- või tagasikerimisnuppu.

Raadio peatamiseks vajutage stopp-nuppu. Kuulamise 
jätkamiseks vajutage esitus-/pausinuppu.

Raadio kuulamise lõpetamiseks ja raadio funktsioonist 
väljumiseks vajutage kaks korda stopp-nuppu.
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Raadio kuulamise ajal saab kasutada peakomplekti teisi 
funktsioone, kuid mitte muusikapleierit. Vajutage 
menüünuppu ja valige soovikohane funktsioon.

Raadio re¾iim võib näidata järgmisi tähiseid:

raadio kuulamine on peatatud;

toimub raadiojaamade otsing kõrgematelt 
sagedustelt;

toimub raadiojaamade otsing madalamatelt 
sagedustelt;

selle tähise kõrval olev riba näitab raadiojaama 
signaalitugevust; mida rohkem segmente, seda 
tugevam on signaal.

■ Viimased kõned
Viimaste kõnede vaatamiseks vajutage menüünuppu, valige 

 ja siis soovikohane alammenüü. Saate vaadata 
viimaseid valitud numbreid, vastuvõetud kõnesid ja 
vastamata kõnesid. Kui ühendate peakomplekti 
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mobiiltelefoniga, kopeeritakse kõneteave telefonist 
peakomplekti, kui telefon seda funktsiooni toetab. 

Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned vaid 
sel juhul, kui võrk seda võimaldab ning telefon on sisse 
lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Mingil numbril helistamiseks liikuge sellele ja vajutage 
vastamis-/lõpetamisnuppu.

■ Seaded
Peakomplekti seadete muutmiseks vajutage menüünuppu, 
valige  ja siis soovikohane alammenüü.

Eredus
Ekraani ereduse määramiseks valige Brightness (Eredus). 
Soovitud seadele liikumiseks vajutage emba-kumba 
sirvimisnuppu, seejärel vajutage valikunuppu.
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Ühendused
Peakomplektiga seotud Bluetooth-seadmete haldamiseks 
valige Connection (Ühendus). 

Peakomplekti sidumiseks ühilduva seadmega valige Pairing  
(Sidumine) (sidumise tühistamiseks vajutage valikunuppu). 
Kui kuvatakse teade Start pairing? (Alustan sidumist?), 
vajutage valikunuppu ja jätkake, nagu on kirjeldatud 
peatükis “Peakomplekti sidumine ja ühendamine” lk 14. Kui 
alustate sidumist siis, kui peakomplekt on seadmega 
ühendatud, ühendus katkestatakse.

Et vaadata praegu seotud ning Bluetoothi vabakäeprofiili 
toetavaid mobiiltelefone, valige Call connections 
(Kõneühendused); et vaadata praegu seotud ning 
Bluetoothi profiili A2DP toetavaid muusikaseadmeid, valige 
Music connections (Muusikaühendused). Praegu ühendatud 
seade on tähistatud täidetud ringiga. Peakomplekti 
ühendamiseks seadmega või ühenduse katkestamiseks 
liikuge vastavale seadmele ja vajutage valikunuppu.
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Automaatlukustus
Automaatse nupulukustuse sisse- või väljalülitamiseks 
valige Auto keylock (Automaatlukk). Kui automaatlukustus 
on sisse lülitatud, lukustuvad nupud 30 sekundit pärast 
viimast nupuvajutust (kui teil pole käimasolevat kõne). 
Vaadake ka peatükki “Nuppude lukustamine ja avamine” 
lk 23.

Keel
Peakomplekti tekstide keele valimiseks valige Language 
(Keel). Leidke soovitud keel ja vajutage valikunuppu. Kui 
ühendatud Nokia seade seda võimaldab, uuendatakse 
peakomplekti keel seadme poolt.

Algseadistamine
Algseadete taastamiseks valige Reset (Taasta) ja vajutage 
toimingu kinnitamiseks valikunuppu. Kustutatakse kõik 
salvestatud seaded (näiteks raadiojaamad ja seotud 
seadmed). Vaadake ka peatükki “Seadete kustutamine või 
nullimine” lk 27.
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5. Akuteave

Seadmel on sisemine korduvlaetav aku, mida ei saa 
eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade 
võib viga saada. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, 
kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige 
akut üksnes Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on sellele 
seadmele ette nähtud. Heakskiiduta laadija kasutamine võib 
põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või 
teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua 
kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis 
taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on 
täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit 
aega võtta.

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.
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Üritage akut hoida 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. 
Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. 
Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

NB! Kasutusajad on ainult hinnangulised ja 
sõltuvad kasutatavast mobiilseadmest, 
kasutatavatest funktsioonidest, aku kasutuseast ja 
seisundist, temperatuuridest, mille juures akut 
kasutatakse ja paljudest teistest teguritest. 
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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.
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• 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 eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii seadme, 
aku kui laadija kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös 
esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse 
poole.

Kasutuselt kõrvaldamine
Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, 
raamatus või pakendil tuletab meelde, et kõik 
äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, 

patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. 
See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus 
on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake 
neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu 
sorteerimisele.
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Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, 
aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning 
aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. 
Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote 
edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, 
rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest 
või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava 
ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega 
seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet 
aadressilt www.nokia.com.


