
Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý 

Mikrofon Seti (HS-12W)
Kullaným Kýlavuzu



UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-12W 

rupa 
ri ayrýmý 

gi bir 
rýlamaz, 

rada adý 

e 

 veya 
rumlu 

da, 
r de 
eya 
anda, 
.

ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine 
uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, kullaným süresi sona erdiðinde bir ürünün Av
Birliði dahilinde ayrý bir atýk grubuna dahil edilmesi gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünle
yapýlmamýþ diðer belediye atýklarýyla birlikte atmayýn.
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Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W), arama yapmanýzý
aramalarý cevaplamanýzý, FM radyo ve müzik parçalarý dinlemenizi saðlar.

Kulaklýklý mikrofon setini kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatl
okuyun. Telefonunuzun, önemli güvenlik ve bakým bilgilerinin verildiði kulla
kýlavuzunu da okuyun. Kulaklýklý mikrofon setini küçük çocuklarýn eriþemeye
bir yerde bulundurun.

■ Radyo veri sistemi (RDS)
Kulaklýklý mikrofon setinin FM radyosu, RDS teknolojisini destekler. RDS, seç
radyo kanalýnýn adýný kulaklýklý mikrofon setinin ekranýnda görüntülemenize
olanak tanýr. Ayrýca RDS, kulaklýklý mikrofon setinin seçili radyo kanalýna 
(bulunduðunuz konumda kullanýlabilir olduðu sürece) otomatik olarak ayarl
kalmasýný saðlar. RDS, tüm radyo kanallarýyla veya tüm ülkelerde çalýþmaya

■ Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi, uyumlu iletiþim cihazlarý arasýnda ka
kullanmadan baðlantý kurmayý olanaklý hale getirir. Bluetooth baðlantýsý, te
ile kulaklýklý mikrofon setinin birbirlerinin görüþ alanýnda bulunmasýný 
gerektirmez, ancak iki cihaz arasýndaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aþmam
gerekir. Baðlantý, duvarlar veya diðer elektronik cihazlar gibi engellerden 
kaynaklanan giriþime maruz kalabilir.
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Kablosuz kulaklýklý mikrofon seti, aþaðýdaki profilleri destekleyen Bluetooth 
Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur: Kulaklýklý Mikrofon Seti Profili 1.1, Ahizesiz 

tan 

ðunu 

. 
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Kullaným Profili 1.0, Geliþmiþ Ses Daðýtým Profili (A2DP) 1.0, Ses/Video Uzak
Kumanda Profili (AVRCP) 1.0 ve Genel 
Ses/Video Daðýtým Profili (GAVDP) 1.0. Baþka cihazlarýn bu cihazla uyumlulu
saptamak için söz konusu cihazlarýn üreticilerinden bilgi alýn.

Bazý yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanýmý ile ilgili kýsýtlamalar olabilir
Bölgenizdeki yetkililerden veya servis saðlayýcýnýzdan bilgi alýn.
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Kulaklýklý mikrofon seti aþaðýdaki parçalarý içerir:

• Ekran (1)

• Arama/çalma tuþu  (2)

• Ses seviyesini azaltma tuþu  (3)

• Ses seviyesini artýrma tuþu  (4)

• Açma/kapatma tuþu  (5)

• Durdurma tuþu  (6)

• Boyun kkayýþýnýn klipsi (7) kayýþýn 
kordonlarýný baðlar.

• Kulaklýklý mikrofon seti klipsi (8), kulaklýklý mikrofon setini giysinize iliþti

• Tuþ kilidi anahtarý  (9)

• Müzik tuþu  (10)

• Hýzlý ileri sarma tuþu  (11)

• Hýzlý geri sarma tuþu  (12)

• Kayýþ kilidi (13), kayýþý boynunuzda sabitler.

• Mikrofon (14), sesinizi iletir. Aramayý cevaplamak veya bitirmek ya da m
parçasý çalmak için mikrofon üzerindeki tuþa basabilirsiniz.
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• Kulaklýklar (15), arayan kiþinin sesini ve radyodan veya ses çalardan gelen 
sesleri iletir.
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Kulaklýklý mikrofon setini kullanmaya baþlamadan önce, bataryayý þarj etme
kulaklýklý mikrofon setini uyumlu bir telefonla eþleþtirmeniz gerekir.

Not: Kulaklýklý mikrofon setinin parçalarý manyetiktir. Kulaklýklý mikrofon s
metalik malzemeleri kendine çekebilir ve iþitme cihazý kullanan kiþiler, 
kulaklarýnda iþitme cihazý varken kulaklýklý mikrofon setini kulaklarýna 
götürmemelidir. Kredi kartlarý veya diðer manyetik depolama ortamlarýný ku
mikrofon setinin yanýna koymayýn; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler
silinebilir.

■ Þarj cihazlarý ve bataryalar
Bu cihazla kullanacaðýnýz herhangi bir þarj cihazýnýn önce model numarasýný kontrol 
Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) AC-1, ACP-12 ve LCH-12 þa
cihazlarýyla kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.

Uyarý: Yalnýzca, Nokia tarafýndan bu özel donanýmla kullanýmý onaylanmýþ
batarya ve þarj cihazlarýný kullanýn. Baþka türde batarya, þarj cihazý veya do
kullanýlmasý onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylý donanýmlarý edinmek için satýcýnýza baþvurun. Herhangi bir donanýmýn güç kab
prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi kavrayýn ve çekin.
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■ Bataryayý þarj etme
Bu cihazýn dahili, çýkarýlamaz, þarj edilebilir bir bataryasý vardýr. Kulaklýklý 
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mikrofon setine zarar verebileceðinizden bataryayý cihazdan çýkarmayý 
denemeyin.

1. Þarj cihazýný kulaklýklý mikrofon setine 
baðlayýn.

2. Þarj cihazýný duvar prizine takýn. Þarj iþlemi 
sýrasýnda batarya göstergesi ekranda ilerler. 
Bataryanýn tam olarak þarj edilmesi, þarj 
cihazýna baðlý olarak 2  saate kadar sürebilir.

3. Batarya tam olarak þarj edildiðinde, batarya göstergesinin ilerlemesi dur
ile bir not görüntülenir. Þarj cihazýný prizden çekin ve kulaklýklý mikrofon
setinden çýkarýn. 

Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya 8 saate kadar konuþma veya 200 saate k
bekleme süresi saðlar. Ancak, konuþma ve bekleme süreleri farklý cep telefon
Bluetooth baðlantýsý kullanan ürünler, kullaným ayarlarý, kullaným biçimleri 
ortamlarla iliþkili olarak farklýlýk gösterebilir.

Bataryanýn þarjý biterken kulaklýklý mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur
uyarý ve  görüntülenir.
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■ Kulaklýklý mikrofon setini açma veya kapatma
Kulaklýklý mikrofon setini açmak için, açma/kapatma tuþunu basýlý tutun. Kulaklýklý 

. 

li 
ým 

tý 
ýyý, 
in 

rofon 

k için, 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve Nokia yazýsý görüntülenir.

Kulaklýklý mikrofon setini kapatmak için, açma/kapatma tuþunu basýlý tutun
Kulaklýklý mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur.

■ Kulaklýklý mikrofon setini uyumlu bir telefonla 
eþleþtirme

1. Telefonunuzu ve kulaklýklý mikrofon setini açýn.

2. Telefonda Bluetooth özelliðini etkinleþtirin ve telefonu Bluetooth özellik
cihazlarý arayacak þekilde ayarlayýn. Talimatlar için telefonunuzun kullan
kýlavuzuna bakýn.

3. Bulunan cihazlar listesinden kulaklýklý mikrofon setini (HS-12W) seçin.

4. Kulaklýklý mikrofon setini telefonunuzla eþleþtirmek ve aralarýnda baðlan
kurulmasýný saðlamak için þifreyi (0000) girin. Bazý telefonlarda baðlant
eþleþtirme iþleminden sonra ayrýca kurmanýz gerekebilir. Ayrýntýlý bilgi iç
telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. Kulaklýklý mikrofon setini cep 
telefonunuzla yalnýzca bir kez eþleþtirmeniz gerekir.

5. Eþleþtirme baþarýlý olursa, telefonun ekranýnda  görünür; kulaklýklý mik
setini kullanmaya baþlayabilirsiniz.

Telefonunuzu, kulaklýklý mikrofon seti açýldýðýnda, sete otomatik olarak 
baðlanacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cep telefonlarýnda bunu yapma
Bluetooth menüsünde eþleþtirilmiþ cihaz ayarlarýný deðiþtirin.



12

Kulaklýklý mikrofon setinin telefonla baðlantýsýný kesme
Kulaklýklý mikrofon setinin telefonunuzla olan baðlantýsýný kesmek için (örneðin, 
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telefonu baþka bir Bluetooth özellikli cihaza baðlamak için), aþaðýdakilerden
yapýn:

• Kulaklýklý mikrofon setini kapatýn.

• Telefonunuzun Bluetooth menüsünde, kulaklýklý mikrofon setinin baðlan
kesin.

• Kulaklýklý mikrofon setini telefondan uzaklaþtýrarak aralarýndaki mesafen
10 metreyi (30 fit) aþmasýný saðlayýn.

Kulaklýklý mikrofon setiyle telefon arasýndaki baðlantýyý kesmek için 
eþleþtirmesinin silinmesi gerekmez.

Eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza yenide
baðlama
Eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza yeniden baðlamak 
istiyorsanýz, kulaklýklý mikrofon setini açýn, telefonunuzun Bluetooth menüs
baðlantýyý kurun veya ekranda Connecting (Baðlanýyor) görünene dek kulak
mikrofon setinin arama/çalma tuþunu basýlý tutun.
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■ Kulaklýklarý takma
Kulaklýklarýn daha iyi oturmasý için, kulaklýklarýn etrafýndaki lastik halkalarý 
çýkartabilir veya geliþmiþ ses kalitesi için bu lastik halkalarý yumuþak kulak 
yastýklarý ile deðiþtirebilirsiniz. Kulaklýk, üç çift yumuþak kulak yastýðýyla bir
gelir.

Uyarý: Stereo kulaklýklý mikrofon setini kullanýrken dýþarýdaki sesleri 
duyamayabilirsiniz. Güvenliðinizi tehlikeye sokacak durumlarda stereo kula
mikrofon setini kullanmayýn. 

■ Kulaklýk ses seviyesini ayarlama
Kulaklýk ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesini artýrma veya ses seviyes
azaltma tuþlarýný kullanýn. Ses seviyesini hýzlý bir þekilde ayarlamak için ilgil
basýlý tutun. Ses seviyesi ekranda görüntülenir.

■ Arama iþlemleri

Arama yapma
Kulaklýklý mikrofon seti telefonunuza baðlýyken arama yapmak için telefonu
normal þekilde kullanýn.
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Telefonunuz yeniden arama özelliðini destekliyorsa, arama/çalma tuþuna iki kez 
basýn.
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Telefonunuz sesle arama özelliðini destekliyorsa, ekranda  simgesi görün
dek arama/çalma tuþunu basýlý tutun. Ses etiketini söyleyin. Telefon, ilgili te
numarasýný arar.

Sesle arama ve yeniden arama, görüþme sýrasýnda veya radyo ya da müzik 
dinlediðinizde kullanýlamaz.

Arama cevaplama
Arama geldiðinde, Nokia cep telefonunuz kulaklýklý mikrofon setine bilgi 
aktarýmýný destekliyorsa, telefonunuzda seçili zil sesi çalar ve ekranda  
simgesiyle arayan kiþinin adý görüntülenir. Arayan kiþinin adý bilinmiyorsa, y
arayan kiþinin numarasý veya Call (Arama) görüntülenir.

Aramayý cevaplamak için, arama/çalma tuþuna basýn, mikrofondaki tuþa bas
veya telefonun tuþlarýný kullanýn. Telefonunuzda otomatik cevaplama iþlevi 
durumdaysa, telefon aramayý ilk zil sesinden sonra otomatik olarak cevaplar

Gelen aramayý reddetmek için, arama/çalma tuþuna iki kez basýn.

Devam eden arama sýrasýnda baþka bir arama gelirse, ekranda  simgesi 
görüntülenir. Devam eden aramayý bitirmek ve yeni aramayý cevaplamak içi
arama/çalma tuþuna iki kez basýn.
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Aramayý bitirme
Aramayý bitirmek için, arama/çalma tuþuna basýn, mikrofondaki tuþa basýn veya 
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latýlýr.

e 

 ve 
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telefonun tuþlarýný kullanýn.

Mikrofonun sesini kapatma veya açma
Arama sýrasýnda mikrofonun sesini kapatmak veya açmak için, açma/kapatm
tuþuna kýsa bir süre için basýn.

Arama sýrasýnda telefonla kulaklýklý mikrofon seti arasýnda
geçiþ yapma
Arama sýrasýnda kulaklýklý mikrofon seti ile uyumlu Nokia cep telefonu arasý
geçiþ yapmak için arama/çalma tuþunu basýlý tutun veya telefonunuzdaki ilg
iþlevi kullanýn.

■ Ses çalarý dinleme
Telefonunuzun ses çalarýný veya uyumlu bir müzik çalarý dinleyebilirsiniz.

Müzik çalarý dinlerken arama gelirse, arama bitirilene dek müzik çalar durak

Uyarý: Müziði, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede ses
maruz kalmak iþitme duyunuza zarar verebilir. 

Kulaklýklý mikrofon setinin durdurma tuþunu, müzik tuþunu, hýzlý ileri sarma
hýzlý geri sarma tuþlarýný kullanmak için, telefonunuzun Ses Video Uzaktan 
Kumanda Profili'ni desteklemesi gerekir, bkz: Bluetooth kablosuz iletiþim 
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teknolojisi, sayfa 6. Telefonunuz bu profili desteklemiyorsa, telefonunuzdaki ses 
çalarý baþlatýn. Ses çalar açýk olduðunda, ekranda  simgesi görüntülenir. 
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Ses çalarý baþlatmak için, müzik tuþuna basýn veya telefonunuzdaki ses çala
fonksiyonuna gidin. Ayrýntýlý bilgi için telefonunuzun kullaným kýlavuzuna b

Belirli bir parçayý çalmak için, parçayý telefonunuzun ses çalarýndan seçin.

Bir sonraki parçayý seçmek için, hýzlý ileri sarma tuþuna basýn. Bir önceki par
seçmek için, hýzlý geri sarma tuþuna basýn.

Ses çalarý duraklatmak için, durdurma tuþuna basýn. Yeniden baþlatmak için
arama/çalma tuþuna basýn. 

Ses çalarý durdurmak için, durdurma tuþuna iki kez basýn.

■ Radyo dinleme
Kulaklýklý mikrofon setinin FM radyosunu, kulaklýklý mikrofon setini telefona
baðlamadan da kullanabilirsiniz.

Radyo dinlerken arama gelirse, arama bitirilene dek radyonun sesi kapanýr.

Radyoyu açmak için, müzik tuþuna iki kez basýn. Kulaklýk cep telefonunuza b
deðilse veya ses çalarý kullanýyorsanýz, müzik tuþuna bir kez basýn. Radyo aç
olduðunda, ekranda  simgesi görüntülenir.

Radyo kanallarý aramak için, hýzlý ileri sar veya hýzlý geri sar tuþunu birkaç sa
süreyle basýlý tutun. Yeni kanal aramayý sona erdirmek için, durdurma tuþun
basýn. Bulunan kanala ince ayar yapmak için, kanal numarasý ekranda yanýp
sönerken hýzlý ileri sar veya hýzlý geri sar tuþuna basýn.



17

Bulunan kanalý kulaklýklý mikrofon setine kaydetmek için, arama/çalma tuþuna 
basýn. En çok 20 kanal kaydedebilirsiniz. Geçerli kanalýn hafýza konumu  
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göstergesinin ardýndan gösterilir. Tüm hafýza konumlarý doluyken bir kanal 
kaydederseniz, yeni kanal ilk hafýza konumundaki eski kanalýn yerini alýr.

Kaydedilen kanalý seçmek ve dinlemek için, hýzlý ileri sar veya hýzlý geri sar tu
basýn.

Radyoyu kapatmak için, müzik tuþuna basýn veya durdurma tuþunu basýlý tu

Kanal silmek için, kulaklýðý orijinal ayarlarýna sýfýrlamanýz gerekir. Kayýtlý ola
kanallar silinir.

FM radyo frekansýný, varsayýlan aralýðýndan (87.5 - 108 MHz) Japonya’da 
kullanýlan aralýða (76 - 90 MHz) deðiþtirmek için, hýzlý ileri sar ve hýzlý geri s
tuþlarýný yeni frekans aralýðý gösterilene dek basýlý tutun. Aralýðýn deðiþtirilm
kayýtlý tüm kanallarýn sýfýrlanmasýna neden olur.

■ Tuþlarý kilitleme veya tuþ kilidini devre dýþý býrakma
Kulaklýklý mikrofon setinin tuþlarýný kilitlemek için tuþ kilidi anahtarýný kulak
mikrofon setinin üst kýsmýna doðru, setin tuþ kilidini devre dýþý býrakmak için
kilidi anahtarýný müzik tuþuna doðru kaydýrýn. Bir not ve  simgesi görüntü
Tuþlar kilitli olduðunda, tüm tuþ basýþlarý yoksayýlýr. Arama gelirse, görüþme
bitirilene dek tuþlarýn kilidi devre dýþý kalýr.
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■ Saati görüntüleme
Telefonunuz saat bilgisinin kulaklýklý mikrofon setine aktarýmýný destekliyorsa, 
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kulaklýklý mikrofon seti uyumlu bir telefona baðlandýðýnda, bekleme modun
geçerli saati gösterir. (Bekleme modunda, kulaklýklý mikrofon seti açýktýr, an
kullanýlmamaktadýr.) Saati ayarlamak için, telefonunuzdaki saat iþlevini kul

■ Cevapsýz aramalar ve alýnan mesajlar
Cevapsýz arama durumunda, ekranda  simgesi görüntülenir.

 telefonda görüntüleyebileceðiniz en az bir okunmamýþ kýsa mesaj veya 
multimedya mesajý olduðunu gösterir.

Yalnýzca Nokia cep telefonunuz geçerli bilginin kulaklýklý mikrofon setine 
aktarýmýný destekliyorsa, yeni mesajlarda ve cevapsýz aramalarda uyarýlýrsýn

■ Kulaklýklý mikrofon setini sýfýrlama
Kulaklýklý mikrofon setini orijinal ayarlarýna sýfýrlamak için, açma/kapatma t
ve ses seviyesini artýrma tuþunu 10 saniye süreyle basýlý tutun. Kulaklýklý mik
seti sýfýrlandýðýnda, bu, ekranda belirtir. Sýfýrlama iþleminden sonra kulaklýðý
kullanabilmek için cep telefonunuzla eþleþtirmeniz gerekir.
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4. Batarya bilgileri
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Cihazýnýz güç kaynaðý olarak, þarj edilebilir bir batarya kullanmaktadýr. Yeni bir batar
tam performansýna ulaþmasý ancak iki veya üç kez tam þarj etme ve boþaltma döngüs
sonra saðlanýr. Batarya yüzlerce kez þarj edilip boþaltýlabilir ancak sonunda yýpranaca
Bataryanýzý yalnýzca, bu cihaz için tasarlanmýþ olan Nokia onaylý þarj cihazlarýyla þarj

Kullanýlmadýðý zaman þarj cihazýný, cihazdan ve elektrik prizinden çýkarýn. Tam olarak
olmuþ bir bataryayý þarj cihazýna baðlý olarak býrakmayýn çünkü aþýrý þarj etme batary
ömrünü kýsaltýr. Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya kullanýlmadan býrakýldýðýnda zam
içinde boþalýr.

Bataryayý amacý doðrultusunda kullanýn. Asla zarar görmüþ batarya veya þarj cihazýn
kullanmayýn.

Cihazý sýcak veya soðuk yerlerde, örneðin yazýn veya kýþýn kapalý bir araçta býrakmak 
bataryanýn kapasitesini ve ömrünü azaltýr. Bataryayý her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve
arasýndaki sýcaklýklarda bulundurmaya çalýþýn. Bataryasý sýcak veya soðuk olan bir cih
batarya tam olarak þarj edilmiþ olsa bile geçici bir süre için çalýþmayabilir. Batarya 
performansý, özellikle donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklarda sýnýrlýdýr.

Bataryalarý, patlama olasýlýðý olduðundan ateþe atmayýn. Bataryalar zarar gördüklerin
patlayabilir. Bataryalarý yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atýn. Geri dönüþüm 
olanaklarýný deðerlendirin. Bataryalarý, evin diðer çöplerini attýðýnýz gibi atmayýn.
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Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki önerile
cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný saðlayacaktýr.

• Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.

• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, elektro
devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazýnýz ýslanýrsa, takmadan önc
cihazýn tamamen kurumasýný bekleyin.

• Bataryayý cihazdan çýkarmayý denemeyin.

• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli parçalarý ve ele
bileþenleri zarar görebilir.

• Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn kullaným
ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastik parçalarý eðebilir ve
eritebilir.

• Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, cih
içinde elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek nem oluþabilir.

• Cihazý açmaya çalýþmayýn.

• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert kullanýmý, iç d
kartlarýna ve hassas mekanik bileþenlere zarar verebilir.

• Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterj
kullanmayýn.

• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir ve bu par
doðru çalýþmasýný engelleyebilir.
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Yukarýdaki öneriler, cihazýnýz, bataryanýz, þarj cihazýnýz veya her türlü donaným için ayný 
ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý hizmet için en yakýn 
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yetkili servise götürün.


