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Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önce
bildiride 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.
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içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zam
önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar.

Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia b
danýþýnýz.



Bazý ülkelerde Bluetooth cihazlarýnýn kullanýmýyla ilgili kýsýtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili 
birimlerden bilgi alýn.
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Kablosuz Araç Kiti CK-1W, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekle
uyumlu bir telefona kablosuz olarak baðlanabilir. Kablosuz Araç Kitinin ana
bölümleri, ahizesiz kullaným birimi (HF-1W) ve uzaktan kumanda düðmesid
(CU-2).

Kablosuz Araç Kiti’ni kullanmaya baþlamadan önce bu kullaným kýlavuzunu 
dikkatle okuyun. Telefonunuzun kullaným kýlavuzunda ek bilgiler bulunmakt
Bu Kablosuz Araç Kiti CK-1W kullaným kýlavuzunu, telefonunuzun önemli gü
ve bakým bilgileri saðlayan kullaným kýlavuzunun yerine kullanmayýn.

Bu kullaným kýlavuzu, esas olarak CU-2 uzaktan kumanda düðmesinin 
kullanýlmasýný açýklamaktadýr. Kablosuz Araç Kiti’nin diðer bölümleri hakkýn
bilgi için birlikte verilen montaj kýlavuzuna baþvurun.

■ Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi
Bluetooth cihazlarý radyo dalgalarý üzerinden iletiþim kurduklarýndan, Bluet
telefonunuzun ve Kablosuz Araç Kitinizin birbirlerini görecek konumda olma
gerekmez. Örneðin, telefonunuzu Kablosuz Araç Kiti’ne baðlýyken çantanýzd
bulundurabilirsiniz. Baðlantýnýn duvar veya diðer elektronik cihazlar gibi etk
tarafýndan etkileþime maruz kalma olasýlýðý bulunmakla birlikte, iki cihazýn 
arasýndaki mesafenin 10 metreyi aþmamasý yeterlidir.

Kablosuz Araç Kiti, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen No
telefonlarý için özel olarak tasarlanmýþtýr. Bununla birlikte araç kiti, ahizesiz



kullaným profilini destekleyen tüm uyumlu Bluetooth cihazlarýyla kullanýlabilir. 
(Burada "Profil", telefonunuzun Kablosuz Araç Kiti’ni denetlemek için kullandýðý 
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Bluetooth komut kümesi anlamýna gelmektedir).

Kablosuz Araç Kiti, Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 sürümüyle uyumludur ve b
spesifikasyonu kullanýr. Ancak, Kablosuz Araç Kitiyle Bluetooth kablosuz ile
teknolojisini kullanan diðer ürünlerin birlikte çalýþmasý ürünlerin uyumluluðu
baðlý olduðundan birlikte çalýþma garantisi verilmemektedir. Kablosuz Araç 
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini kullanan diðer ürünlerin uyumluluð
hakkýnda daha fazla bilgi almak için bayinize baþvurun.

■ Satýþ paketindeki kart
Kart, telefonunuzu Kablosuz Araç Kiti ile eþleþtirmeniz için gereken genel 
Bluetooth þifresini (0000) içerir. Kartý güvenli bir yerde saklayýn. 

Þifrenin kullanýmý ile ilgili ayrýntýlý bilgi için, bkz: Araç kitini ilk kez kullanýrk
sayfa 8.

■ Aksesuar kullanýmý ile ilgili birkaç pratik kural
• Aracýnýza monte edilen aksesuarlarýn doðru þekilde monte edilip edilmediðini ve ç

çalýþmadýðýný düzenli olarak kontrol edin.

• Karmaþýk araç aksesuarlarýnýn montajý, yalnýzca uzman personel tarafýndan yapýlm

• Yalnýzca telefon üreticisi tarafýndan onaylanan donanýmlarý kullanýn. Baþka tip m
kullanýlmasý, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kýlar ve tehlikeli
olabilir.



1. Ýlk kez görüþmeye baþlamadan önce
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Not:  Bazý yerlerde Kablosuz cihaz kullanýmý kýsýtlanmýþ olabilir. Tüm
kýsýtlamalara ve kablosuz cihazlarýn kullanýmýyla ilgili tüm iþaret ve
talimatlara uyun.

■ Genel Bakýþ
Kablosuz Araç Kiti, CU-2 uzaktan kumanda düðmesiyle denetlenir.

Uzaktan kumanda düðmesinin bölümleri aþaðýda açýklanmaktadýr. Araç kitin
diðer bölümleri hakkýnda bilgi için, birlikte verilen montaj kýlavuzuna baþvu

1 - Düðme: Aramayý cevaplar veya bitirir. Bu düðme sesli arama, yeniden ar
ve araç kiti ile telefon arasýndaki etkin aramalar arasýnda geçiþ yapmak için 
kullanýlýr.

2 - Halka: Araç kiti hoparlörünün ses düzeyini ayarlar. Saat yönünde 
çevirdiðinizde ses düzeyi yükselir. Saat yönünün aksine çevirdiðinizde ses dü
alçalýr.



3 - Gösterge ýþýðý: Telefonunuz ve araç kiti arasýndaki Bluetooth baðlantýsýnýn 
geçerli durumunu gösterir. Iþýk yanýyorsa, telefonunuz araç kitine baðlý demektir.
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4 - Baðlantý kablosu: Uzaktan kontrol düðmesini HF-1W ahizesiz kullaným
birimine baðlar.

■ Araç kitini ilk kez kullanýrken
1. Telefonunuzun açýk olduðundan emin olun.

2. Araç kitini açýn. Aracýnýzýn kontaðýný açýn.

3. Telefonunuzun Bluetooth menüsüne girin ve Bluetooth özelliðinin 
etkinleþtirildiðinden emin olun.

4. Telefonunuzun Bluetooth cihazlarýný aramasýný saðladýðýnýz alt menüye 
ve aramayý baþlatýn.

Telefon, yaklaþýk 10 metre içindeki tüm Bluetooth cihazlarýný algýlar ve li
halinde gösterir.

5. Listeden araç kitini seçin.

6. Araç kitini telefonunuzla eþleþtirmek ve iki cihaz arasýnda baðlantý kurulm
saðlamak için þifreyi girin. Þifre, Kablosuz Araç Kiti’nin satýþ paketinde
bulunan kartta belirtilmiþtir.

Þifreyi girdikten sonra, araç kiti daha önce baþka bir telefonla eþleþtirilme
telefonunuz araç kitini kullanan ”varsayýlan telefon” olur. Ayrýca bkz: Ara
kitini birkaç telefonla kullanma, sayfa 13.



Uzaktan kumanda düðmesinin gösterge ýþýðý yanar ve araç kiti, telefonunuzla 
eþleþtirilmiþ durumdaki Bluetooth cihazlarýnýn görüldüðü telefon menüsünde 

fa 
görüntülenir.

7. Araç kitini ve uzaktan kumanda düðmesini kullanmaya baþlayýn (bkz: say
10).



2. Uzaktan kumanda düðmesini kullanma
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Araç kitini kullanmadan önce aþaðýdakilerden emin olun:

• Aracýnýzýn kontaðý açýk.

• Araç kiti telefonunuzla eþleþtirildi ve iki cihaz arasýnda baðlantý kuruldu.
kitini eþleþtirme hakkýnda bilgi için, bkz: Araç kitini ilk kez kullanýrken, sa
Araç kitiyle baðlantý kurma hakkýnda bilgi için aþaðýdaki Eþleþtirilmiþ araç
telefonunuza baðlama bölümüne bakýn.

• Telefonunuzla araç kiti arasýndaki mesafe 10 metreyi aþmýyor ve ahizesiz
kullaným birimi ile telefon arasýnda duvar veya diðer elektronik cihazlar g
engel yok.

Araç kitini birkaç telefonla kullanma hakkýnda bilgi için, bkz: sayfa 13.

■ Eþleþtirilmiþ araç kitini telefonunuza baðlama
Araç kitini telefonunuza baðlamak için aracýnýzýn kontaðýný açýn veya baðla
telefonun Bluetooth menüsünden kurun.

Baðlantýnýn, aracýn kontaðýnýn açýlmasýyla otomatik olarak kurulmasý için 
telefonunuzu sizin izniniz olmadan Bluetooth baðlantýsýný kabul etmek üzer
ayarlamýþ olmanýz gerekir. Nokia telefonlarýnda bu Bluetooth menüsünden 
eþleþtirilen cihaz ayarlarý deðiþtirilerek yapýlabilir.

Araç kiti ile telefonunuz arasýndaki baðlantýyý kesmek için, bkz: sayfa 13.



■ Arama yapma
Araç kitiniz telefona baðlýyken, telefonunuzla normal arama yapabilirsiniz.
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■ Sesle arama
Devam eden bir görüþme yokken, aramak istediðiniz ismi (ses etiketi) 
söyleyebileceðinizi bildiren bir ses duyuluncaya dek düðmeyi basýlý tutun. S
etiketini söyleyin. Telefon ses etiketini dinletir ve ilgili telefon numarasýný ar

Sesle aramayý telefonunuzla da gerçekleþtirebilirsiniz. Sesle arama özelliðin
kullanma hakkýnda bilgi için telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn.

■ Gelen aramayý cevaplama ve bitirme
Arama geldiðinde telefonunuzda seçili zil sesi duyulur.

Gelen aramayý cevaplamak veya bitirmek için düðmeyi basýlý tutun. Aramay
telefonunuzu kullanarak da cevaplayabilir ve bitirebilirsiniz.

■ Gelen bir aramayý reddetme
Aramayý cevaplamak istemezseniz, düðmeye iki kez kýsaca basýn.

■ Otomatik cevap
Telefonunuzda Otomatik cevap iþlevi Açýk durumdaysa, telefon gelen arama
zil sesinden sonra otomatik olarak cevaplar.



■ En son aranan numarayý yeniden arama
Görüþme yapýlmadýðýnda düðmeye iki kez kýsaca basýn.
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■ Araç kiti hoparlörünün ses düzeyini ayarlama
Ses düzeyini yükseltmek için düðmeyi çevreleyen halkayý saat yönünde, ses
düzeyini alçaltmak için saat yönünün aksi yönde çevirin. 

■ Arama sýrasýnda araç kiti ve telefon arasýnda geçiþ 
yapma

Araç kiti ve telefon arasýnda veya tersi þekilde etkin arama geçiþi yapabilirsi
Düðmeye basýlý tutun veya telefonunuzdaki ilgili iþlevleri kullanýn.

■ Araç radyosunun sesini kapatma
Araç radyosunun sesini kapatma iþlevi etkinleþtirilirse, arama yaptýðýnýzda v
arama geldiðinde radyo ses seviyesi otomatik olarak sessiz konuma geçer. 

Bu iþlevi etkinleþtirmek için araç kitinin montaj kýlavuzuna bakýn.

■ Kontak algýlama
Kontak algýlama iþlevi etkinleþtirilirse, araç kiti kontaðýn kapatýlmasýndan b
saniye sonra otomatik olarak kapanýr.

Bu iþlevin etkinleþtirilmesi araç aküsünün boþalmasýný engellemeye yardýmc
olabilir, bkz: araç kiti montaj kýlavuzu.



■ Araç kitiyle telefon arasýndaki baðlantýyý kesme
Örneðin, telefonunuzla baþka bir Bluetooth cihazý kullanmak istediðinizde, araç 
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ik 
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kitinin telefonunuzla olan baðlantýsýný kesebilirsiniz.

Araç kitinin baðlantýsý aþaðýdaki yöntemlerle kesilebilir:

• Aracýnýzýn kontaðýný kapatýn. Arama yapýlýyorsa, araç kitinin baðlantýsý sa
arama bittikten sonra kesilir. VEYA:

• Araç kitinin baðlantýsýný telefonunuzun Bluetooth menüsünden kesin.

Araç kitinin baðlantýsý, telefonunuzu ahizesiz kullaným biriminden 10 metre
fazla uzaklaþtýrdýðýnýzda da kesilir.

Baðlantýsýný kesmek için araç kitinin eþleþtirmesini silmeniz gerekmez. 
Eþleþtirilmiþ bir araç kitini yeniden baðladýðýnýzda þifre girmeniz gerekmez.

■ Araç kitini birkaç telefonla kullanma
Araç kiti ayný anda 8 telefonla eþleþtirilebilir, ancak yalnýzca bir telefona 
baðlanabilir. 8. eþleþtirme yuvasý her zaman kullanýlabilir olduðu için araç k
eþleþme bilgileri listesi dolmaz.

8. eþleþtirme yuvasý tüm eþleþmeleri sýfýrlamadan yeniden kullanýlabilir. 9. b
kullanýcý telefonu eþleþtirmeyi denerse, 8. eþleþtirme yuvasý bilgileri otomat
olarak silinir ve bu bilgilerin yerine 9. kullanýcýnýn bilgileri kaydedilir.

Araç kitiyle ilk olarak eþleþtirilmiþ olan telefon, "varsayýlan telefon" olarak 
adlandýrýlýr. Araç kitiyle en son kullanýlan telefon, "son kullanýlan telefon" o
adlandýrýlýr.



Aracýn kontaðý açýksa ve yakýnda eþleþtirilmiþ birkaç telefon varsa, araç kiti birkaç 
saniye içinde "varsayýlan telefonu" bulmaya çalýþýr.
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Araç kiti "varsayýlan telefonla" baðlantý kuramazsa (örneðin, kapalý olmasýn
veya kullanýcýnýn baðlantýyý reddetmesinden dolayý) birkaç saniye içinde "so
kullanýlan telefona" baðlanmaya çalýþýr. 

Bunun ardýndan, araç kitine telefonun Bluetooth menüsünden baðlanabilirs

Araç kitini "varsayýlan telefon" veya "son kullanýlan telefon" olmayan eþleþt
bir telefonla kullanmak için baðlantýyý telefonun Bluetooth menüsünden ku

■ Araç kitini sýfýrlama
Örneðin, varsayýlan kullanýcýsýný deðiþtirmek üzere, araç kitinin orijinal ayar
geri yükleyebilirsiniz. 

Araç kitini sýfýrladýðýnýzda, eþleþtirme bilgileri de dahil olmak üzere tüm aya
silinir.

Araç kitini sýfýrlamak için: Araç kitinin kapalý olduðundan emin olun. Göst
ýþýðý yanýp sönmeye baþlayana dek, yaklaþýk 10 saniye süreyle uzaktan kontr
düðmesini basýlý tutun. Araç kiti sýfýrlandýðýnda, araç kiti 2 defa bip sesi çýka
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Kablosuz Araç Kitiniz ve uzaktan kumanda düðmeniz üstün tasarým ve iþçiliðin ürünle
dikkatle kullanýlmalarý gerekir. Aþaðýdaki öneriler tüm garanti yükümlülüklerini yerin
getirmenize ve bu ürünü uzun yýllar boyunca sorunsuz kullanmanýza yardýmcý olacak

• Aksesuarlarý küçük çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde saklayýn.

• Kablosuz Araç Kitini ve uzaktan kumanda düðmesini kuru tutun. Yaðmur damlala
ve her türlü sývý ya da su buharý, elektronik devrelerin paslanmasýna neden olabile
mineraller içerir.

• Kablosuz Araç Kitini veya uzaktan kumanda düðmesini kirli, tozlu alanlarda kullan
ve saklamayýn. Hareketli parçalarý zarar görebilir.

• Kablosuz Araç Kitini veya uzaktan kumanda düðmesini sýcak ortamlarda saklama
Yüksek sýcaklýk, elektronik cihazlarýn ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebi
belirli plastikleri eðebilir ve eritebilir.

• Kablosuz Araç Kitini veya uzaktan kumanda düðmesini soðuk ortamlarda saklama
Telefon normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, telefon içinde elektronik devre kartlarýna z
verebilecek rutubet oluþabilir.

• Kablosuz Araç Kitinin veya uzaktan kumanda düðmesinin içini açmaya çalýþmayýn
Uzman olmayan kiþilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.

• Kablosuz Araç Kitini veya uzaktan kumanda düðmesini düþürmeyin, herhangi bir 
vurmayýn ve sallamayýn. Cihazýn sert kullanýmý, iç devre kartlarýna zarar verebilir. 

• Kablosuz Araç Kitini veya uzaktan kumanda düðmesini temizlemek için kuvvetli 
kimyasallar, temizleme çözeltileri veya kuvvetli deterjanlar kullanmayýn. 

• Kablosuz Araç Kitini veya uzaktan kumanda düðmesini boyamayýn. Boya hareketl
parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalýþmasýný engelleyebilir.
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Kablosuz Araç Kiti veya uzaktan kumanda düðmesi gerektiði gibi çalýþmýyorsa, en yakýn 
yetkili servis merkezine götürün. Buradaki personel size yardýmcý olacak ve gerekirse 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

onarýmýný yapacaktýr.


