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TÜRKÇE
UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
NOKIA CORPORATION Þirketi, bu BH-108 
ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas 
þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu 
olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin 
bir kopyasýný http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/ adresinde 
bulabilirsiniz.
© 2010 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr.
Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia 
Original Accessories logosu Nokia 
Corporation’ýn tescilli ticari markalarýdýr. 
Nokia tune, Nokia Corporation'ýn ses 
markasýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve 
þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari 
markalarý ve ticari adlarý olabilir.
Bu belge içindekilerin tamamý veya bir 
bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni 
alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde yeniden 
oluþturulamaz, baþka bir yere aktarýlamaz, 
daðýtýlamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir 
geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu 
belgede tanýmlanan herhangi bir üründe 
önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik 
ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar.

Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Yürürlükteki yasalarýn izin verdiði azami 
ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, 
hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne 
olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, 
kar veya veri kaybýndan veya özel, 
beklenmeyen, bir þeyin sonucunda meydana 
gelen ya da dolaylý hasar veya kayýplardan 
sorumlu tutulamaz.
Ýþbu belgenin içeriði “olduðu gibi” 
sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn 
gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak 
satýlabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile 
ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere 
ancak bunlarla kýsýtlý olmamak þartýyla, iþbu 
belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði 
ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir 
garanti verilmemiþtir. Nokia önceden 
bildirmeksizin bu belgede deðiþiklik yapma 
veya geri çekme hakkýný saklý tutar.
Belirli ürünlerin kullanýlabilirliði bölgeye 
göre deðiþiklik gösterebilir. Ayrýntýlar için 
lütfen Nokia bayiinize danýþýn. Bu cihaz, 
Amerika Birleþik Devletleri’nin ve diðer 
ülkelerin ihracat yasalarýna ve 
düzenlemelerine tabi olan parça, 
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teknoloji veya yazýlým içerebilir. Kanunlara 
aykýrý deðiþiklik yapýlamaz.

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu
Intertek Testing Services, Inc.
70 Codman Hill Road
Boxborough, MA 01719
United States
Tel: +1 978 263 2662
Faks: +1 978 263 7086

Üretici Firma
Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000
Faks: +358 7180 38226

Giriþ
Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon 
Seti BH-108 ile, uyumlu mobil 
cihazýnýzý kullanarak ahizesiz arama 
yapabilir ve aramalara yanýt 
verebilirsiniz.
Kulaklýklý mikrofon setini kullanmadan 
önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatle 
okuyun. Ayrýca, kulaklýklý mikrofon 

setine baðladýðýnýz cihazýn kullaným 
kýlavuzunu da okuyun.
Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. 
Bunlarý küçük çocuklarýn eriþiminden 
uzak tutun.
Bu cihazýn yüzeyi nikel içermez.
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Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisi
Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisi, uyumlu cihazlarý kablo 
olmadan baðlamanýza olanak verir. 
Kulaklýklý mikrofon seti ve diðer 
cihazýn birbirlerinin görüþ alanýnda 
bulunmasý gerekmez, ancak 
birbirleriyle 10 metrelik (33 ft) mesafe 
içinde olmalýdýrlar. Baðlantý, duvarlar 
veya diðer elektronik cihazlar gibi 

engellerden kaynaklanan giriþime 
maruz kalabilir.
Kulaklýklý mikrofon seti, 
Headset Profile 1.1 ve Hands-Free 
Profile 1.5'i destekleyen Bluetooth 
Spesifikasyonu 2,0 + EDR ile 
uyumludur. Baþka cihazlarýn bu 
cihazla uyumluluðunu saptamak 
için söz konusu cihazlarýn 
üreticilerinden bilgi alýn.

Baþlarken
Kulaklýklý mikrofon seti baþlýk 
sayfasýnda gösterilen þu parçalarý 
içerir: kulaklýk (1), gösterge ýþýðý (2), 
çoklu iþlev tuþu (3), kulak askýsý (4), 
þarj konektörü (5) ve mikrofon (6).
Kulaklýklý mikrofon setini kullanmaya 
baþlamadan önce, bataryayý þarj 
etmeniz ve kulaklýklý mikrofon 

setini uyumlu bir cihazla 
eþleþtirmeniz gerekir.
Cihazýn parçalarý manyetiktir. Cihaz 
metal maddeleri çekebilir. Kredi kartlarý 
veya diðer manyetik depolama 
ortamlarýný cihazýn yanýna koymayýn; 
çünkü bu ortamlarda depolanan 
bilgiler silinebilir.
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Bataryayý þarj etme
Bataryayý þarj etmeden önce “Batarya 
ve þarj cihazý bilgileri” konusunu 
dikkatle okuyun.

Uyarý: Yalnýzca, bu modelle 
birlikte kullanýmý Nokia 
tarafýndan onaylanmýþ þarj 

cihazlarýný kullanýn. Farklý türde batarya, 
þarj cihazý veya donaným kullanýlmasý 
onay veya garantileri geçersiz kýlabilir 
ve tehlikeli olabilir. Onaylanmamýþ þarj 
cihazlarýnýn kullanýmý yangýn, patlama 
veya diðer tehlikeli durumlara 
neden olabilir.

Herhangi bir donanýmýn güç kablosunu 
prizden çekerken, kabloyu deðil, 
fiþi kavrayýn ve çekin.

1. Þarj cihazýný duvar prizine takýn.
2. Þarj cihazý kablosunu þarj cihazý 

konektörüne baðlayýn. Þarj iþlemi 
sýrasýnda kýrmýzý renkli gösterge 
ýþýðý yanar. Bataryayý tam olarak 
þarj etmek 2 saat sürebilir.

3. Batarya tamamen þarj olduðunda 
yeþil gösterge ýþýðý görünür. 
Þarj cihazýný önce kulaklýklý 
mikrofon setinden, sonra elektrik 
prizinden çýkarýn.

Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya 
5 saate kadar konuþma veya 120 saate 
kadar bekleme süresi saðlar.
Kulaklýklý mikrofon seti bir þarj 
cihazýna baðlý deðilken batarya þarjýný 
kontrol etmek için, kulaklýklý mikrofon 
seti mobil bir cihaza baðlýyken çoklu 
iþlev tuþuna basýn. Gösterge ýþýðý yeþil 
ise, þarj düzeyi yeterlidir. Iþýk sarý ise, 
bataryayý yakýnda yeniden þarj 
etmeniz gerekebilir. Iþýk kýrmýzý ise, 
bataryayý yeniden þarj etmelisiniz.
Bataryanýn þarjý azaldýðýnda, kulaklýklý 
mikrofon setinden her 5 dakikada bir 
sinyal sesi duyulur ve kýrmýzý gösterge 
ýþýðý yanýp söner.
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Açma veya kapatma
Kulaklýklý mikrofon setini açmak için 
çoklu iþlev tuþunu yaklaþýk 2 saniye 
süreyle basýlý tutun. Kulaklýklý 
mikrofon seti bip sesi çýkarýr ve yeþil 
gösterge ýþýðý görüntülenir. Kulaklýklý 
mikrofon seti son kullanýlan cihaza 
baðlanmaya çalýþýr. Kulaklýklý 
mikrofon seti cihazýnýza 
baðlandýðýnda ve kullanýma hazýr 
olduðunda, yeþil gösterge ýþýðý yavaþça 
yanýp söner. Kulaklýklý mikrofon seti 
bir cihazla eþleþtirilmemiþse, otomatik 
olarak eþleþtirme moduna girer.
Kapatmak için çoklu iþlev tuþunu 
yaklaþýk 5 saniye süreyle basýlý tutun. 
Kulaklýklý mikrofon setinden sinyal sesi 
duyulur ve kýrmýzý gösterge ýþýðý kýsa 
bir süre yanar. Kulaklýklý mikrofon 
seti 30 saniye içinde bir cihaza 
baðlanmazsa otomatik olarak kapanýr.

Kulaklýklý mikrofon setini 
eþleþtirme ve baðlama
Kulaklýklý mikrofon setini 
kullanabilmek için seti uyumlu bir 
cihazla eþleþtirmeniz ve baðlantý 
kurmanýz gerekir.
Kulaklýklý mikrofon setini en fazla 
sekiz cihazla eþleþtirebilirsiniz, ancak 
her seferinde yalnýzca bir cihaza 
baðlayabilirsiniz.
1. Mobil cihazýnýzýn açýk ve kulaklýklý 

mikrofon setinin kapalý 
olduðundan emin olun.

2. Kulaklýklý mikrofon seti daha önce 
bir cihazla eþleþtirilmemiþse, seti 
açýn. Kulaklýklý mikrofon seti 
eþleþtirme moduna girer ve yeþil 
renkli gösterge ýþýðý hýzlý þekilde 
yanýp sönmeye baþlar.
Kulaklýklý mikrofon seti daha önce 
bir cihazla eþleþtirilmiþse, setin 
kapatýldýðýndan emin olun, yeþil 
renkli gösterge ýþýðý hýzlý þekilde 
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yanýp sönene kadar çoklu iþlev 
tuþunu yaklaþýk 5 saniye 
basýlý tutun.

3. Yaklaþýk 3 dakika içinde 
cihazýnýzda Bluetooth özelliðini 
etkinleþtirin ve Bluetooth özellikli 
cihazlarý arayacak þekilde 
ayarlayýn. Ayrýntýlar için mobil 
cihazýnýzýn kullanýcý 
kýlavuzuna bakýn.

4. Bulunan cihazlar listesinden 
kulaklýklý mikrofon setini seçin.

5. Kulaklýklý mikrofon setini 
cihazýnýzla eþleþtirmek ve 
cihazýnýza baðlamak için 0000 
þifresini girin. Bazý cihazlarda, 
eþleþtirme iþleminden sonra 
baðlantýyý ayrýca kurmanýz 
gerekebilir.

Kulaklýklý mikrofon seti cihazýnýza 
baðlandýðýnda ve kullanýma hazýr 
olduðunda, yeþil gösterge ýþýðý 
yavaþça yanýp söner.

Kulaklýklý mikrofon setini son 
kullanýlan cihaza elle baðlamak için, 
çoklu iþlev tuþunu yaklaþýk 2 saniye 
basýlý tutun veya cihazýnýzýn Bluetooth 
menüsünden baðlantýyý yapýn.
Cihazýnýzý kulaklýklý mikrofon setinin 
otomatik olarak baðlanabileceði 
þekilde ayarlayabilirsiniz. Bu özelliði 
bir Nokia cihazýnda etkinleþtirmek 
için, eþleþtirilen cihaz ayarlarýný 
Bluetooth menüsünde deðiþtirin.
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Temel kullaným

Kulaklýklý mikrofon setini 
kulaða takma
Kulaklýklý mikrofon seti sað kulakta 
kullaným için hazýrdýr. Kulaklýklý 
mikrofon setini sol kulaðýnýza takmak 
için, kulak askýsýný Nokia logosunun 
solunda olacak þekilde takýn (9).
Kulak askýsýný kulaðýnýzýn arkasýna 
geçirin (7) ve kulaklýðý kulaðýnýza 
doðru yavaþça itin. Çekerek veya iterek 
kulak askýsýnýn uzunluðunu ayarlayýn. 
Kulaklýklý mikrofon setini aðzýnýza 
doðru çevirin (8).

Aramalar
Arama yapmak için kulaklýklý mikrofon 
seti telefonunuza baðlýyken mobil 
cihazýnýzý normal þekilde kullanýn.
Son aranan numarayý tekrar aramak 
için (mobil cihazýnýz, kulaklýklý 
mikrofon setiyle son aranan numarayý 

tekrar arama özelliðini destekliyorsa), 
görüþme yapýlmýyorken çoklu iþlev 
tuþuna iki kez basýn.
Sesle arama özelliðini etkinleþtirmek 
için (cihazýnýz, kulaklýklý mikrofon 
setiyle bu özelliðin kullanýlmasýný 
destekliyorsa), görüþme yapýlmýyorken 
çoklu iþlev tuþunu 2 saniye süreyle 
basýlý tutun. Mobil cihazýnýzýn 
kullaným kýlavuzunda açýklandýðý 
þekilde devam edin.
Aramayý cevaplamak veya bitirmek 
için çoklu iþlev tuþuna basýn. Gelen 
bir aramayý reddetmek için bu tuþa 
iki kez basýn.
Ses düzeyini ayarlamak için baðlý 
cihazdaki ses kontrollerini kullanýn.
Kulaklýklý mikrofon seti ile uyumlu bir 
cihaz arasýnda geçiþ yapmak için çoklu 
iþlev tuþunu 2 saniye süreyle basýlý 



TÜRKÇE
tutun veya kulaklýklý mikrofon setini 
kapatýn. Arama sýrasýnda yeniden 
kulaklýklý mikrofon setine geçmek için 
çoklu iþlev tuþunu 2 saniye süreyle 
basýlý tutun veya kulaklýklý mikrofon 
setini açýn.

Ayarlarý silme veya sýfýrlama
Kulaklýklý mikrofon setinin ayarlarýný 
temizlemek için seti kapatýn ve çoklu 
iþlev tuþunu yaklaþýk 8 saniye basýlý 
tutun. Kulaklýklý mikrofon setinden iki 
defa bip sesi duyulur ve kýrmýzý ile yeþil 
gösterge ýþýðý dönüþümlü olarak yanar. 
Ayarlar temizlendikten sonra, 

kulaklýklý mikrofon seti eþleþtirme 
moduna girer.
Þarj edilmiþ olmasýna karþýn kulaklýklý 
mikrofon setinin çalýþmasý durursa, 
seti sýfýrlamak için çoklu iþlev tuþunu 
basýlý tutarken þarj cihazýný kulaklýklý 
mikrofon setine takýn.

Sorun giderme
Kulaklýklý mikrofon setini uyumlu 
cihazýnýza baðlayamýyorsanýz, 
kulaklýklý mikrofon setinin þarjlý 
olduðundan, açýk ve telefonunuzla 
eþleþtirilmiþ olduðundan emin olun.

Batarya ve þarj cihazý bilgileri
Bu cihazýn dahili, yerinden çýkartýlamaz 
ve yeniden þarj edilebilir bir bataryasý 
vardýr. Cihaza zarar verebileceðinizden 
bataryayý cihazdan çýkarmayý denemeyin. 
Bu cihaz þu þarj cihazlarý tarafýndan 
verilen güçle kullanýlmak üzere 
tasarlanmýþtýr: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, 

DC-4 ve DC-9. Tam þarj modeli numarasý 
fiþin türüne baðlý olarak deðiþebilir. Fiþin 
biçimini aþaðýdakilerden biri ile tanýnýr: 
E, EB, X, AR, U, A, C, K, B veya UB. Batarya 
yüzlerce kez þarj edilip boþaltýlabilir 
ancak sonunda yýpranacaktýr. Bataryanýzý 
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yalnýzca cihazýnýz için belirlenmiþ Nokia 
onaylý þarj cihazlarýyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanýlýyorsa veya 
batarya uzun bir süre kullanýlmadýysa, 
batarya þarjýný baþlatmak için þarj 
cihazýný takmak sonra da çýkartýp yeniden 
takmak gerekebilir. Batarya tamamen 
boþaldýðýnda, þarj gösterge ýþýðýnýn 
görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

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

Her zaman bataryayý 15°C ve 25°C 
(59°F ve 77°F) arasýnda tutmaya çalýþýn. 
Yüksek sýcaklýklar bataryanýn kapasitesini 
azaltýr ve ömrünü kýsaltýr. Bataryasý sýcak 
veya soðuk olan bir cihaz geçici bir süre 
için çalýþmayabilir. Batarya performansý, 
özellikle donma noktasýnýn altýndaki 
sýcaklýklarda sýnýrlýdýr.

Bataryalarý, patlama olasýlýðý olduðundan 
ateþe atmayýn. Bataryalarý yerel 
düzenlemelere uygun bir biçimde atýn. 
Geri dönüþüm olanaklarýný deðerlendirin. 
Bataryalarý, evin diðer çöplerini attýðýnýz 
gibi atmayýn.

Asla zarar görmüþ bataryayý kullanmayýn.

Çalýþtýrma süreleri sadece tahminidir. 
Gerçek performans, seçilen cihaz ayarlarý, 
kullanýlan cihaz özellikleri (veya arka 
planda çalýþan özellikler), batarya 
durumu ve ortam sýcaklýðý gibi pek çok 
koþula baðlýdýr.
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Cihazýnýzýn bakýmýný yapma
Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü 
olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki 
öneriler cihazýnýzýn garanti kapsamýnda 
kalmasýný saðlayacaktýr.

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

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

• Cihazý sýcak veya soðuk yerlerde 
saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, 
elektronik cihazlarýn kullaným ömrünü 
kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir 
ve bazý plastik parçalarý eðebilir veya 
eritebilir. Cihaz düþük ýsýdan tekrar 
normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, 
cihazýn içinde elektronik devre 

kartlarýna zarar verebilecek 
nem oluþabilir.

• Cihazýn içini açmaya çalýþmayýn.

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

• Cihazý silmek için kuvvetli 
kimyasallar, temizleme maddeleri ya 
da kuvvetli deterjanlar kullanmayýn. 
Bu cihazýn yüzeyini silmek için 
yalnýzca yumuþak, temiz ve kuru bir 
bez kullanýn.

• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli 
parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir 
ve bu parçalarýn doðru çalýþmasýný 
engelleyebilir.

Bu öneriler, cihazýnýz, þarj cihazýnýz 
veya her türlü aksesuar için ayný 
ölçüde geçerlidir.
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Geri Dönüþüm
Kullanýlmýþ elektronik ürünlerinizi, pil ve 
ambalaj malzemelerini her zaman tahsis 
edilmiþ toplama noktalarýna býrakýn. 
Böylece denetimsiz atýklarýn yok 
edilmesine ve malzemelerin geri 
dönüþtürülmesine yardýmcý olabilirsiniz. 
Ürün ortam bilgilerini ve Nokia 
ürünlerinizin nasýl geri dönüþtürüldüðü 
ile ilgili bilgileri www.nokia.com/
werecycle veya nokia.mobi/werecycle 
adresinden okuyun.

Elinizde bulunan üründe, 
bataryada, basýlý malzemede 
veya ambalajda üzerinde çarpý 
iþareti bulunan tekerlekli çöp 
kutusu size, tüm elektrikli ve 

elektronik ürün, batarya ve 
akümülatörlerin, kullaným ömürleri sona 
erdiðinde ayrý bir atýk grubu ile 
toplanmalarý gerektiðini hatýrlatýr. 
Bu gereksinim Avrupa Birliði'nde 
geçerlidir. Bu ürünleri ayrýmý yapýlmamýþ 
diðer belediye atýklarýyla birlikte atmayýn. 
Çevre koruma hakkýnda daha fazla bilgi 

için www.nokia.com/environment 
sayfasýnda, ürünle ilgili Eco-Declarations 
(Çevre Bildirimleri) bölümüne 
bakabilirsiniz.


