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S i s s e j u h a t u s
1. Sissejuhatus

Nokia aktiiv-mürafiltriga Bluetooth-stereopeakomplekti BH-905i abil 
saab ühilduva mobiilsideseadmega käsi kasutamata helistada ja kõnesid 
vastu võtta ning ühilduva muusikapleieriga muusikat kuulata.

Aktiiv-mürafiltrist on abi peakomplekti kasutamisel mürarohkes 
keskkonnas.

Peakomplekti saab ühilduva seadmega ühendada nii Bluetooth-
raadiosidetehnoloogia kui ka komplekti kuuluva helikaabli abil.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. 
Lugege ka selle seadme kasutusjuhendit, mille peakomplektiga 
ühendate. Lisateavet leiate veebiaadressilt www.nokia.com/support 
või Nokia kohalikult veebisaidilt.

Toode võib sisaldada väikeseid osi. Hoidke need lastele 
kättesaamatus kohas. 

Märkus. Seadme pindmised metallosad ei sisalda niklit. Seadme 
pind sisaldab roostevaba terast.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia 
võimaldab ühilduvate seadmete 
ühendamist juhtmeid kasutamata. 
Peakomplekt ja teine seade ei pea 
olema teineteise vaateväljas, kuid 
seadmed ei tohiks olla üksteisest 
kaugemal kui 10 meetrit. Mida 
lähemal teine seade ja peakomplekt 
teineteise suhtes on, seda parem on 
sideühendus. Optimaalne tööraadius 
on näidatud joonisel tumehalli 
värviga. Liiga suur vahemaa ja 
takistused (näidatud helehalli värviga) ning samuti teised 
elektroonikaseadmed võivad põhjustada sidehäireid.
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S i s s e j u h a t u s
Peakomplekt vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.1 
(koos suurema andmeedastuskiirusega – EDR) ja toetab profiile Headset 
Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution 
Profile (A2DP) 1.2 ja Audio Video Remote Control Profile 1.0. Kui soovite 
teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme 
tootja poole.

■ Teave aktiiv-mürafiltri kohta
Tehnoloogia Wolfson AudioPlusTM Ambient Noise Cancellation hõlmab 
patenditud signaalitöötlustehnoloogiat ja akustilise projekteerimise 
parimaid saavutusi ning võimaldab stereopeakomplektides ja 
kõrvaklappides kasutada tipptasemel aktiiv-mürafiltrit.

Uudne edasisidetehnoloogia eemaldab laial sagedusskaalal rohkem 
müra kui tavalised tagasisidetehnoloogiad ning annab kasutajatele 
võimaluse nautida mürata keskkonda, kus nad ka ei viibiks. Kuna 
Wolfsoni tehnoloogia ei töötle esitatavat helivoogu, jõuab muusika 
kuulajani moonutusteta loomutruu stereohelina.
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A l u s t a m i n e
2. Alustamine

■ Nupud ja muud osad
Peakomplektil on järgmised osad.

1. Aktiiv-mürafiltri toitenupp

2. Laadimise ja aktiiv-
mürafiltri märgutuli

3. Laadija ühenduspesa

4. Helitugevusnupud

5. Tagasikerimisnupp

6. Helikaabli Nokia CA-143U 
või CA-182U ühenduspesa

7. Bluetooth-funktsiooni märgutuli

8. Esitus-/pausinupp

9. Edasikerimisnupp

10. Mitmeotstarbeline nupp

Mõned seadme osad on magnetilised. Seadme ja metallosade vahel võib tekkida 
magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid 
seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Ühendusviisid
Peakomplekti saab ühilduvate seadmetega ühendada nii Bluetooth-
raadiosidetehnoloogia kui ka komplekti kuuluva helikaabli abil.

Et saaksite peakomplekti Bluetooth-seadmega ühendada või aktiiv-
mürafiltrit kasutada, tuleb laadida aku. Vt teemat “Aku laadimine”, lk 8.

Ühendamine Bluetooth-funktsiooni abil
Peakomplekti kasutamiseks ühilduva Bluetooth-seadmega aktiveerige 
Bluetooth-funktsioon (vt teemat “Aktiveerimine”, lk 9) ning siduge ja 
ühendage peakomplekt seadmega (vt teemat “Peakomplekti sidumine 
ja ühendamine Bluetooth-seadmega”, lk 10).
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A l u s t a m i n e
Kui ühendate peakomplektiga helikaabli CA-143U või CA-182U siis, 
kui peakomplekt on ühendatud Bluetooth-seadmega, katkestatakse 
ühendus seadmega ja Bluetooth-funktsioon lülitatakse välja.

Ühendamine helikaabli ja adapteri abil
Seadmega on kaasas Nokia helikaablid CA-143U ja CA-182U. Samuti 
võivad seadmega kaasas olla adapterid mitmesuguste seadmetega 
ühendamiseks.

Helikaabel CA-143U
Peakomplekti ühendamiseks ühilduva Nokia seadmega, millel on 
Nokia 3,5 mm AV-liides, ühendage helikaabel CA-143U peakomplekti 
ja AV-liidesega.

Helikaabel CA-182U
Kui soovite peakomplekti ühendada ühilduva 3,5 mm heliliidesega 
Nokia seadmega, mida pakub Põhja-Ameerika mobiilsidevõrguteenuse 
pakkuja, või mõne muu tootja ühilduva 3,5 mm heliliidesega 
seadmega, ühendage helikaabel CA-182U esmalt peakomplekti 
ja seejärel liidesega.

Kui ühendate peakomplekti mõne muu tootja seadmega, ei saa 
peakomplekti nuppe kasutada.

Pikenduskaabel ja adapterid
Helikaabli pikendamiseks kasutage pikenduskaablit CA-144U.

Peakomplekti ühendamiseks seadmega, millel on standardne 3,5 mm 
heliliides, ühendage helikaabel peakomplektiga, adapteriga AD-63 
ja seejärel adapter heliliidesega.

Peakomplekti ühendamiseks seadmega, millel on Nokia 2,5 mm 
AV-liides, ühendage helikaabel peakomplektiga, adapteriga AD-52 
ja seejärel adapter AV-liidesega.

Peakomplekti ühendamiseks muusikakeskusega, millel on standardne 
6,3 mm heliliides, ühendage helikaabel peakomplektiga, adapteriga 
AD-70 ja seejärel adapter kõrvaklapiliidesega.
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A l u s t a m i n e
Peakomplekti ühendamiseks lennuki helisüsteemiga, millel on 3,5 mm 
heliliides, ühendage helikaabel peakomplektiga, adapteriga AD-71 
ja seejärel adapter kõrvaklapiliidesega.

Kui soovite peakomplekti kasutada Interneti kaudu (VoIP) helistamiseks, 
ühendage helikaabel CA-143U peakomplekti ja adapteriga AD-77 ning 
seejärel adapter arvuti kõrvaklapi- ja mikrofoniliidesega.

■ Aku laadimine
Et saaksite peakomplekti Bluetooth-seadmega ühendada või 
aktiiv-mürafiltrit kasutada, tuleb laadida aku.

Enne aku laadimist lugege teemat “Aku- ja laadijateave”, leheküljel 17.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.

2. Ühendage laadija kaabel laadija ühenduspessa. Laadimise 
ja aktiiv-mürafiltri märgutuli põleb laadimise ajal punaselt.

Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni 2 tundi.

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

Laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, 
mitte juhtmest.

Kui aku hakkab tühjaks saama ja Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud, 
kostab peakomplektist iga 5 minuti järel piiks ning laadimise ja 
aktiiv-mürafiltri märgutuli vilgub punaselt.

Tööaeg Bluetooth-funktsiooni kasutamisel
Kui aktiiv-mürafilter on aktiveeritud, annab täielikult laetud aku kuni 
15 tundi kõneaega, kuni 40 tundi ooteaega või kuni 16 tundi muusika 
esitamise aega.

Kui aktiiv-mürafilter on desaktiveeritud, annab täielikult laetud aku 
kuni 24 tundi kõneaega, kuni 600 tundi ooteaega või kuni 25 tundi 
muusika esitamise aega.
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A l u s t a m i n e
Tööaeg helikaabli kasutamisel
Täielikult laetud aku annab kuni 40 tundi aktiiv-mürafiltri 
kasutamise aega.

■ Bluetooth-funktsiooni aktiveerimine 
ja desaktiveerimine

Kui Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud, saab peakomplekti ühendada 
kuni kahe ühilduva Bluetooth-seadmega.

Ka siis kui Bluetooth-funktsioon on desaktiveeritud, saab komplekti 
kuuluva helikaabliga ühendatud peakomplekti kaudu ikkagi kõnesid 
hallata ja muusikat kuulata.

Aktiveerimine
Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks vajutage ja hoidke ligikaudu 
2 sekundit all mitmeotstarbelist nuppu. Kostab piiks ja 
Bluetooth-funktsiooni märgutuli süttib korraks roheliselt.

Peakomplekt üritab luua ühendust viimati kasutatud Bluetooth-
tehnoloogia profiili HFP toetava mobiilsideseadmega ja profiili A2DP 
toetava muusikapleieriga, kui sama seade ei toeta mõlemat profiili. 
Kui peakomplekti ja seadme vaheline ühendus on loodud ja 
peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab Bluetooth-funktsiooni 
märgutuli aeglaselt siniselt vilkuma.

Kui peakomplekti pole varem ühegi seadmega seotud, aktiveerub 
automaatselt sidumisre¾iim. Vt ka teemat “Peakomplekti sidumine 
ja ühendamine Bluetooth-seadmega”, lk 10.

Desaktiveerimine
Bluetooth-funktsiooni desaktiveerimiseks vajutage ja hoidke ligikaudu 
5 sekundit all mitmeotstarbelist nuppu. Kostab piiks ja 
Bluetooth-funktsiooni märgutuli süttib korraks punaselt.

Kui peakomplekti ei ühendata Bluetooth-seadmega 30 minuti jooksul, 
lülitub peakomplekti Bluetooth-funktsioon automaatselt välja. 
Bluetooth-funktsioon lülitatakse välja ka siis, kui ühendate 
peakomplektiga helikaabli CA-143U või CA-182U.
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A l u s t a m i n e
■ Peakomplekti sidumine ja ühendamine 
Bluetooth-seadmega

Kui mobiilsideseade toetab Bluetooth-tehnoloogia profiili A2DP 
ja sisaldab muusikapleierifunktsiooni, saab peakomplekti kaudu 
seadmest ka muusikat kuulata.

Kui mobiilsideseade ei toeta Bluetooth-tehnoloogia profiili A2DP, 
võite siduda peakomplekti eraldi mobiilsideseadme ja seda profiili 
toetava muusikapleieriga. Kui peakomplekt on seotud ja ühendatud 
mobiilsideseadmega, katkestage see ühendus enne peakomplekti 
muusikapleieriga sidumist.

1. Veenduge, et mobiilsideseade või muusikapleier on sisse lülitatud.

2. Kui peakomplekti pole varem mõne seadmega seotud, lülitage 
sisse peakomplekti Bluetooth-funktsioon. Peakomplekt läheb 
sidumisre¾iimi ja Bluetooth-funktsiooni märgutuli hakkab kiirelt 
siniselt vilkuma.

Kui peakomplekt on olnud varem mõne seadmega seotud, veenduge 
enne peakomplekti sidumist, et selle Bluetooth-funktsioon on 
desaktiveeritud. Seejärel vajutage ja hoidke ligikaudu 5 sekundit 
all mitmeotstarbelist nuppu, kuni märgutuli hakkab kiirel 
siniselt vilkuma.

3. Aktiveerige 3 minuti jooksul mobiilsideseadme või muusikapleieri 
Bluetooth-funktsioon ja laske sellel Bluetooth-seadmeid otsida. 
Asjakohased juhised leiate seadme kasutusjuhendist.

4. Valige oma mobiilsideseadmes või muusikapleieris leitud seadmete 
loendis peakomplekt.

5. Vajaduse korral sisestage peakomplekti seadmega sidumiseks ja 
ühendamiseks pääsukood 0000. Kui teie seadmel puudub klahvistik, 
võib seade seda pääsukoodi kasutada vaikimisi.

Mõne seadme puhul tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua. 
Peakomplekti peab seadmega siduma vaid ühe korra.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse peakomplekt teie seadme menüüs, 
kus saate vaadata praegu seotud Bluetooth-seadmeid.
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A l u s t a m i n e
Kui peakomplekti ja seadme vaheline ühendus on loodud ja peakomplekt 
on kasutusvalmis, hakkab Bluetooth-funktsiooni märgutuli aeglaselt 
siniselt vilkuma.

Peakomplekti saab siduda kuni kaheksa seadmega, kuid korraga saab see 
olla ühendatud ainult ühe Bluetooth-tehnoloogia profiili HFP toetava 
ja ühe Bluetooth-tehnoloogia profiili A2DP toetava seadmega.

Ühenduse katkestamine
Peakomplekti ja Bluetooth-seadme vahelise ühenduse katkestamiseks 
desaktiveerige peakomplekti Bluetooth-funktsioon või katkestage 
ühendus seadmes seotud Bluetooth-seadmete menüü kaudu. 
Kui soovite katkestada peakomplekti ja muusikapleieri vahelise 
ühenduse muusika kuulamise ajal, vajutage esmalt esitamise 
peatamiseks esitus-/pausinuppu.

Peakomplektiga loodud ühenduse katkestamiseks ei pea 
sidumist kustutama.

Ühenduse taastamine
Kui soovite peakomplekti viimati kasutatud profiili A2DP (mitte 
profiili HFP) toetava seadmega käsitsi ühendada (nt pärast ühenduse 
katkemist), desaktiveerige ja aktiveerige uuesti peakomplekti 
Bluetooth-funktsioon või vajutage siis, kui Bluetooth-funktsioon 
on aktiveeritud, esitus-/pausinuppu.

Kui soovite peakomplekti viimati kasutatud profiili HFP või nii profiili 
HFP kui ka A2DP toetava seadmega käsitsi ühendada, looge ühendus 
seadme Bluetooth-seadmete menüü kaudu või vajutage ja hoidke 
ligikaudu 2 sekundit all mitmeotstarbelist nuppu.

Kui seade võimaldab, võite määrata, et peakomplektiga luuakse 
ühendus automaatselt. Selleks muutke oma Nokia seadmes seotud 
Bluetooth-seadmete menüüs asjakohaseid seadeid.
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A l u s t a m i n e
■ Tõrkeotsing
Kui teil ei õnnestu peakomplekti ühilduva Bluetooth-seadmega 
ühendada, tehke järgmist.

• Veenduge, et peakomplekt on laetud.

• Veenduge, et peakomplekti ja teise seadme Bluetooth-funktsioon 
on aktiveeritud ja et peakomplekt on seadmega seotud.

• Veenduge, et peakomplektiga pole ühendatud helikaablit CA-143U 
ega CA-182U.

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

Vt ka teemat “Seadete tühistamine ja lähtestamine”, lk 16.
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P õ h i t o i m i n g u d
3. Põhitoimingud

■ Peakomplekti asetamine pähe
Pöörake kuularid teineteise poole ja asetage peakomplekt pähe, 
nii et kuularid jäävad mugavalt kõrvadele.

Asetage L-tähega märgitud kuular vasakule ja R-tähega märgitud 
kuular paremale kõrvale. Seadke peavõru pikkus endale sobivaks.

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

Kui lõpetate peakomplekti kasutamise, lülitage aku säästmiseks 
aktiiv-mürafilter kindlasti välja.

■ Aktiiv-mürafilter
Aktiiv-mürafilter summutab mürarohkes keskkonnas ümbritsevaid 
helisid. Aktiiv-mürafiltrit saate kasutada ka lihtsalt ümbritseva 
müra vähendamiseks, nt lennukis, kui Bluetooth-funktsioon on 
desaktiveeritud ja peakomplektiga pole ühendatud helikaablit 
CA-143U ega CA-182U.

Aktiiv-mürafiltri aktiveerimiseks lükake aktiiv-mürafiltri toitenuppu 
laadija ühenduspesa poole. Laadimise ja aktiiv-mürafiltri märgutuli 
süttib roheliselt.

Aktiiv-mürafiltri desaktiveerimiseks lükake aktiiv-mürafiltri 
toitenuppu laadija ühenduspesast eemale. Laadimise ja 
aktiiv-mürafiltri märgutuli kustub.

■ Helitugevuse reguleerimine
Peakomplekti helitugevuse reguleerimiseks vajutage kõne või muusika 
kuulamise ajal helitugevuse suurendamise või vähendamise nuppu. 
Helitugevuse kiireks muutmiseks vajutage ja hoidke helitugevuse 
suurendamise või vähendamise nuppu all.

Helitugevust saab reguleerida ka sellega ühendatud seadme kaudu, 
kui see funktsioon on toetatud.
13



P õ h i t o i m i n g u d
■ Kõned
Kui peakomplekt on mobiilsideseadmega ühendatud, saate sellega 
helistada nagu tavaliselt.

Viimasena valitud numbri kordusvalimiseks (kui mobiilsideseade 
peakomplektiga ühendatuna seda funktsiooni toetab), kui pooleli 
olevaid kõnesid pole ja muusikat ei esitata, vajutage kaks korda 
mitmeotstarbelist nuppu.

Häälvalimise aktiveerimiseks (kui mobiilsideseade peakomplektiga 
ühendatuna seda funktsiooni toetab), kui pooleli olevaid kõnesid pole, 
vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all mitmeotstarbelist nuppu, 
kuni mobiilsideseadmes aktiveerub häälvalimisfunktsioon. Seejärel 
jätkake mobiilsideseadme kasutusjuhendi asjakohaste juhiste järgi.

Kõne vastuvõtmiseks või lõpetamiseks vajutage mitmeotstarbelist 
nuppu või kasutage mobiilsideseadme klahve. Kõnest keeldumiseks 
vajutage kiiresti kaks korda mitmeotstarbelist nuppu.

Mikrofoni vaigistamiseks ja vaigistuse tühistamiseks kõne ajal, kui 
kasutate Bluetooth-funktsiooni, vajutage ja hoidke ligikaudu 
2 sekundit all esitus-/pausinuppu. Kui mikrofon on vaigistatud, 
vilgub Bluetooth-funktsiooni märgutuli ligikaudu iga viie sekundi 
järel kaks korda siniselt.

Kõne juhtimiseks peakomplektist ühendatud seadmesse ja vastupidi, kui 
kasutate Bluetooth-funktsiooni, vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit 
all mitmeotstarbelist nuppu. 

Kõne juhtimiseks peakomplektist ühendatud seadmesse, kui kasutate 
helikaablit, eraldage kaabel CA-143U või CA-182U peakomplektist. 
Kõne tagasi peakomplekti juhtimiseks ühendage kaabel uuesti.

■ Muusika kuulamine
Muusika kuulamiseks ühendage peakomplekt ühilduva seadmega kas 
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia või helikaabli CA-143U või CA-182U 
abil. Kui ühendate peakomplekti Bluetooth-seadmega, veenduge, et see 
toetab Bluetooth-tehnoloogia profiili A2DP.

Muusikafunktsioonide saadavus sõltub muusikapleierist.
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P õ h i t o i m i n g u d
Kui teile helistatakse või helistate ise muusika kuulamise ajal, 
peatatakse muusika esitus kõne lõpuni.

Hoiatus. Kuulake heli peakomplekti kaudu mõõduka helitugevusega.

Soovitud loo esitamiseks valige see muusikapleieris ja vajutage esitus-/
pausinuppu.

Esituse peatamiseks või jätkamiseks Bluetooth-funktsiooni kasutamisel 
vajutage esitus-/pausinuppu. Helikaabli kasutamisel aga vajutage 
esitus-/pausinuppu ja hoidke seda all.

Esituse lõpetamiseks Bluetooth-funktsiooni kasutamisel vajutage 
ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all esitus-/pausinuppu.

Järgmise loo valimiseks muusika esitamise ajal vajutage 
edasikerimisnuppu. Eelmise loo valimiseks vajutage tagasikerimisnuppu. 
Esitatava loo edasi- või tagasikerimiseks vajutage ja hoidke asjakohast 
nuppu all.

■ Bassivõimendi ja stereoheli kõlaefektid
Muusika kuulamise ajal saate aktiveerida bassivõimendi ja stereoheli 
kõlaefektid Bluetooth-raadiosidetehnoloogia abil ühendatud ühilduva 
muusikapleieri kaudu.

Need efektid on saadaval siis, kui teie muusikapleier kasutab 
SBC-kodeeringut. Kui muusikapleier kasutab SBC asemel 
otsevoogesituseks vormingut MP3 või AAC, pole need efektid saadaval. 
Lisateavet leiate oma muusikapleieri kasutusjuhendist.

Soovitud efekti valimine kuulamise ajal

• Bassivõimendi aktiveerimiseks vajutage mitmeotstarbelist nuppu. 
Peakomplektist kostab üks piiks.

• Stereoheli kõlaefektide aktiveerimiseks vajutage ühe sekundi pärast 
uuesti mitmeotstarbelist nuppu. Peakomplektist kostab kaks piiksu.

• Nii bassivõimendi kui ka stereoheli kõlaefektide aktiveerimiseks 
vajutage mitmeotstarbelist nuppu kolmandat korda. Peakomplektist 
kostab kolm piiksu.
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P õ h i t o i m i n g u d
• Efektide väljalülitamiseks vajutage mitmeotstarbelist nuppu neljas 
kord. Peakomplektist kostab pikk piiks.

Peakomplekt salvestab valitud seade hilisemaks kasutamiseks.

■ Seadete tühistamine ja lähtestamine
Helitugevus- ja sidumisseadete tühistamiseks peakomplektist 
desaktiveerige Bluetooth-funktsioon ning vajutage ja hoidke (ligikaudu 
5 sekundit) all mitmeotstarbelist nuppu ja helitugevuse suurendamise 
nuppu, kuni Bluetooth-funktsiooni märgutuli hakkab punaselt 
ja roheliselt vilkuma.

Kui peakomplekt lakkab töötamast, ehkki on laetud, vajutage selle 
lähtestamiseks korraga nii helitugevuse vähendamise nuppu, 
mitmeotstarbelist nuppu kui ka tagasikerimisnuppu. Lähtestamine 
ei tühista seadeid.
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A k u -  j a  l a a d i j a t e a v e
4. Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut 
seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Seadme jaoks on ette nähtud 
järgmised laadijad: AC-3, AC-4, AC-5, AC-15 ja DC-4. Laadija täpne 
mudelinumber sõltub pistiku tüübist. Laadija pistikutüüpi näitavad 
järgmised tähised: E, X, AR, U, A, C, K või B. Akut võib täis ja tühjaks 
laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks.

Kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised. Tegelikud ajad sõltuvad näiteks 
seadme seadetest, kasutatavatest funktsioonidest, aku seisundist ja 
kasutuskeskkonna temperatuurist.

Kui akut pole kaua kasutatud, siis on võimalik, et aku laadimiseks tuleb laadija 
ühendada, seejärel korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda 
mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke 
täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada 
aku kasutusaega. Täis laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul 
ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud 
temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle kasutusaega. 
Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku kasutuselt 
kõrvaldamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, 
viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta 
laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või muid 
ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. 
Kui arvate, et laadija on katki, laske see teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui 
jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist laadijat. Kasutage laadijat 
üksnes siseruumides.
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S e a d m e  h o o l d a m i n e
Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused 
aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis 
võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, laske sel 
täielikult kuivada.

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

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme 
kasutusiga, 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.

• Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja 
kuiva riidelappi.

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

Kasutuselt kõrvaldamine
Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati 
selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete 
tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnaalast teavet ja 
teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/
werecycle või mobiilsideseadme korral veebilehelt www.nokia.mobi/werecycle.

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või 
pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja 
elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse 
kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid 

olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate 
veebilehelt www.nokia.com/ecodeclaration.
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S e a d m e  h o o l d a m i n e
Wolfson Microelectronics plc on tuntud kui globaalne liider 
segasignaalpooljuhtide valmistamises tarbeelektroonikaturu tarvis. 

Wolfsoni tooted on tuntud ka kvaliteetse heli ja vähese energiatarbe poolest. 
Ettevõtte seadmeid võib leida paljudest oma klassi parimatest 
tarbeelektroonikatoodetest, sealhulgas mobiiltelefonidest, 
multimeediumipleieritest, lameekraaniga teleritest ja autode 
meelelahutussüsteemidest. Tänu Wolfsoni tehnoloogiale saate nüüd 
kuulata suurepärast digitaalheli. 

Lisateavet Wolfson Microelectronicsi kohta leiate veebiaadressilt 
www.wolfsonmicro.com.
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