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UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün 
aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. 
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Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn, herhan
biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere akta
daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari marka
Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý o

Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründ
önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar
veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan so
tutulamaz.

Ýþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýn
ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantile
dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý olmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði v
içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zam
önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar

Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri'nin ve diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve düzenlemelerine t
parça, teknoloji veya yazýlým içerebilir. Kanunlara aykýrý deðiþiklik yapýlamaz.



Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine 
danýþýnýz.
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Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6, geçerli saati ve alýnan kýsa mesajlarýn (SMS
multimedya mesajlarýnýn (MMS) bildirimlerini görmenizin yaný sýra, temel te
aramalarý yapmanýzý, FM radyoyu ve müzik parçalarýný dinlemenizi de saðla
Kulaklýk setinin bazý özellileri þebekeye baðlýdýr.

Kulaklýk seti uyumlu Nokia cep telefonlarýna Pop-PortTM konektörü ile baðla
Nokia cep telefonunuzun uyumluluðunu kontrol etmek için, satýþ noktanýza
Nokia destek birimine baþvurun.

Kulaklýklý mikrofon setini kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatl
okuyun. Bu kullaným kýlavuzunu, telefonunuza ait kullaným kýlavuzunun yer
kullanmayýn.
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2. Kulaklýklý mikrofon setinin parçalarý
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Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti’nde aþaðýdaki parçalar bulunur:

• Kulaklýk (1).

• Boynunuzun arkasýnda kalan bir klips (2).

• Aramalarý bitirmek ve reddetmek, MP3 müzik çalarda müzik dinlemeyi 
durdurmak için kullanýlan bitir/durdur düðmesi (3).

• MP3 müzik çalarda müzik çalmak için kullanýlan çalma düðmesi (4).

• Müzik parçalarý veya kaydedilen radyo kanallarý arasýnda hýzla ilerlemek
yeni radyo kanallarý bulmak için kullanýlan hýzlý geri sarma düðmesi (5).

• Müzik parçalarý veya kaydedilen radyo kanallarý arasýnda hýzla ilerlemek
yeni radyo kanallarý bulmak için kullanýlan hýzlý ileri sarma düðmesi (6).
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• Kulaklýk setini telefona baðlamak için kullanýlan Pop-PortTM konektörü (7). 

• Radyo kanallarýný, müzik parçalarýný, arayan kimliklerini veya numaralarýný ve 

iþ 

 ya da 

).
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simgeleri görüntülemek için kullanýlan ekran (8).

• Tekrar arama yapmak, aramalarý yanýtlamak veya aramalar arasýnda geç
yapmak ya da saati görüntülemek için kullanýlan arama düðmesi (9).

• Ses seviyesini artýrmak veya azaltmak için kullanýlan ses açma/kapatma 
düðmesi (10).

• FM radyoyu veya MP3 müzik çalarý etkinleþtirmek ve devre dýþý býrakmak
ikisi arasýnda geçiþ yapmak için kullanýlan müzik düðmesi (11).

• Kulaklýk seti düðmelerini kilitlemek için kullanýlan tuþ kilidi anahtarý (12

• Taþýmak amacýyla kulaklýk setini takmak için kullanýlan klips (13).
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3. Temel iþlevler ve arama iþlevleri
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■ Tuþlarý kilitleme
Kulaklýk seti düðmelerini kilitlemek veya düðmelerin kilidini açmak için tuþ 
anahtarýný kaydýrýn.

Kilitlendiðinde, tüm düðme basýþlarý yok sayýlýr ve ekranda  simgesi 
görüntülenir. Düðmeler kilitli olsa bile gelen aramalarý yanýtlamak için aram
düðmesine, reddetmek içinse bitir/durdur düðmesine basýn.

■ Kulaklýðýn ses seviyesini ayarlama
Kulaklýðýn ses seviyesini ayarlamak için ses açma ve kapatma düðmelerine b
Bu düðmelerden herhangi birini basýlý tutarsanýz, düðmeyi býrakana kadar se
seviyesi artmaya veya azalmaya devam eder.

Geçerli ses seviyesi ekranda görüntülenir.

■ Gelen mesajlara bakma
SMS veya MMS mesajlarý aldýðýnýzda, arama düðmesinin yanýnda aþaðýdaki
simgeler görüntülenir:

 simgesi, telefonda görebileceðiniz en az bir okunmamýþ SMS mesajýnýz
olduðunu belirtir.

 simgesi, telefonda görebileceðiniz en az bir okunmamýþ MMS mesajýn
olduðunu belirtir.
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■ Saati görüntüleme
Radyo veya müzik dinliyor ya da bir görüþme yapýyor olmadýkça, 5 saniye boyunca 
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geçerli saati görüntülemek için arama düðmesine kýsa bir süre için basýn.

■ Arama yapma
Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti telefonunuza baðlý olduðunda, aramalarýnýzý 
telefonunuzu kullanarak her zamanki gibi gerçekleþtirin. 

■ Tekrar arama
En son aradýðýnýz numarayý tekrar aramak için arama düðmesine iki kez bas

■ Aramalarý cevaplama ve sonlandýrma
Bir arama geldiðinde, telefonunuzda seçili olan zil sesi duyulur ve ekranda 
arayanýn kimliði ile  simgesi yanýp söner. Arayanýn kimliði bilinmiyorsa, 
arayanýn numarasý veya bir not yanýp söner ya da ekranda yanýp sönen hiçbi
olmaz. FM radyo veya müzik dinliyorsanýz, gelen bir aramayý yanýtladýðýnýzd
kulaklýk seti otomatik olarak radyo veya müziði durdurur ve aramayý bitirdið
yeniden baþlatýr.

Aramalarý yanýtlamak için arama düðmesine basýn.

Etkin olan aramalarý sonlandýrmak için bitir/durdur düðmesine basýn.

Aramalarý her zaman telefonunuzdan da yanýtlayabilir ve sonlandýrabilirsini
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■ Birden çok aramayý yönetme
Geçerli aramayý tamamlamadan yeni bir arama alýrsanýz, ekranda yeni arayanýn 
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kimliði yanýp söner. Geçerli aramayý beklemeye almak için arama düðmesine
kez basýn ve yeni aramayý yanýtlayýn. Ýki arama arasýnda geçiþ yapmak için a
düðmesine yeniden basýn.

■ Aramayý reddetme
Aramayý yanýtlamak istemiyorsanýz bitir/durdur düðmesine basýn. Aramalar
telefonunuzu kullanarak da reddedebilirsiniz.

■ Sesle arama
Telefonunuzun modeline baðlý olarak, kulaklýk setinizle aramayý sesle de 
yapabilirsiniz. Devam eden bir arama olmadýðýnda, ekranda  simgesi 
görüntülenene kadar arama düðmesini basýlý tutun. Ses etiketini söyleyin. Te
ilgili numarayý arar.
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4. Radyo ve müzik iþlevleri
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■ Radyo veya müzik çalarý açma ve kapatma
FM radyoyu veya MP3 müzik çalarý etkinleþtirmek için müzik düðmesine bas
Telefonunuzda FM radyo ve MP3 müzik çalarýn ikisi de varsa, FM radyo çalm
baþlar. Radyo ve müzik arasýnda geçiþ yapmak için müzik düðmesine kýsa bi
için basýn.

FM radyoyu veya MP3 müzik çalarý devre dýþý býrakmak için müzik düðmesin
tutun.

Telefonunuzu kullanarak da FM radyoyu ve MP3 müzik çalarý etkinleþtirebil
devre dýþý býrakabilirsiniz.

■ FM radyo iþlevleri
FM radyoyu kullanabilmeniz için önce, radyoyu, müzik düðmesini veya 
telefonunuzu kullanarak etkinleþtirmelisiniz. Telefonunuzda önceden ayarla
radyo kanalý yoksa, ekranda, kullanýlmakta olan radyo frekansý ve  simge
görüntülenir.

Telefonunuzda önceden ayarlanmýþ radyo kanallarý bulunuyorsa, ekranda ge
kanalýn adý ve  simgesi görüntülenir.

• Bir önceki veya sonraki kayýtlý radyo kanalýna geçmek için, hýzlý ileri veya
sarma düðmesine basýn.
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Telefonunuzda önceden ayarlanmýþ yalnýzca bir kanal varsa, ayný kanal 
çalmaya devam eder.
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• Yeni kanallarý otomatik olarak aramak için, hýzlý ileri veya geri sarma düð
basýlý tutun.

Bulunan kanal ekranda görüntülenir. Telefonunuzu kullanarak kanalý 
kaydedebilirsiniz.

■ MP3 müzik çalar iþlevleri
MP3 müzik çalarý kullanabilmeniz için önce, müzik çalarý, müzik düðmesini 
telefonunuzu kullanarak etkinleþtirmelisiniz. Telefonunuzda kayýtlý müzik p
yoksa, ekranda  simgesi görüntülenir ve MP3 müzik çalar kapanýr.

Telefonunuzda kayýtlý en az bir müzik parçasý varsa, ekranda, geçerli MP3 m
parçasýnýn adý ve  simgesi görüntülenir.

• Müziði durdurmak için bitir/durdur düðmesine basýn. Yeniden baþlatmak
çalma düðmesine basýn. 

• Bir önceki veya sonraki müzik parçasýna geçmek için, hýzlý ileri veya geri 
düðmesine basýn.

Telefonunuza kayýtlý yalnýzca bir müzik parçasý varsa, ayný parçanýn 
baþlangýcýna geçersiniz.

• Geçerli müzik parçasýnda ileri veya geri gitmek için hýzlý ileri veya geri sa
düðmesini basýlý tutun.
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Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki önerile
cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný saðlayacaktýr.

• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, elektro
devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. 

• 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 ve bazý plastik parçalarý eðebilir veya eritebilir.

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

• Bu kýlavuzda belirtilen yöntemlerin dýþýnda cihazý açmayý denemeyin.

• 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.

• Yalnýzca verilen anteni veya onaylý bir yedek anten kullanýn. Onaysýz antenler, 
modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara iliþkin 
düzenlemelere aykýrý olabilir.

Cihazýnýz gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý en yakýn yetkili servise götürün.


