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Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon seti BH-501’yi, uyumlu müzik çalarýnýz
müzik dinlemek ve müzik yapmanýn yaný sýra, uyumlu cep telefonuyla arama
yanýtlamak için kullanabilirsiniz. Müzik çalar, cep telefonunuzun müzik çala
ayrý bir müzik çalma cihazý olabilir. 

Kulaklýklý mikrofon setini kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatl
okuyun. Önemli güvenlik ve bakým bilgileri saðlayan cep telefonunuzun kull
kýlavuzunu ve müzik çalar cihazýnýzýn kullaným kýlavuzunu da okuyun. Kulak
mikrofon setini küçük çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde bulundurun.

■ Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi
Kulaklýklý mikrofon seti uyumlu bir cep telefonuna veya Bluetooth kablosuz 
iletiþim teknolojisini destekleyen bir müzik çalara baðlanabilir. Bu teknoloji,
uyumlu iletiþim cihazlarý arasýnda kablosuz baðlantý kurmayý olanaklý hale g
Bluetooth baðlantýsýnda, kulaklýklý mikrofon seti ve diðer cihaz birbirinden e
10 metre (30 ft) uzakta olmalýdýr. Baðlantýlarda, duvar veya baþka elektroni
cihazlar gibi engeller nedeniyle parazit söz konusu olabilir.

Bu kulaklýklý mikrofon seti, aþaðýdaki profilleri destekleyen Bluetooth 
Spesifikasyonu 1.2 ile uyumludur: Kulaklý Mikrofon Seti Profili 1.1, Ahizesiz 
Kullaným Profili 1.0 ve Geliþmiþ Ses Daðýtým Profili 1.0. Diðer cihazlarýn bu c
uyumlu olup olmadýðýný öðrenmek için, diðer cihazýn üreticisine baþvurun.

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:

• Ses kýsma tuþu (1)

• Ses yükseltme tuþu (2)

• Þarj prizi (3)

• Iþýklý gösterge (4)

• Mikrofon (5)

• Çok iþlevli tuþ (6)

Kulaklýklý mikrofon setini kullanmaya baþlamadan 
önce, bataryayý þarj etmeniz ve kulaklýklý 
mikrofon setini uyumlu bir telefonla eþleþtirmeniz gerekir. Cep telefonunuzu
müzik çalarý yoksa, kulaklýklý mikrofon setini müzik çalarýnýzla da eþleþtirme
gerekir. 

Not: Kulaklýklý mikrofon setinin parçalarý manyetiktir. Kulaklýklý mikrofon s
metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartlarý veya diðer manyetik 
depolama ortamlarýný kulaklýklý mikrofon setinin yanýna koymayýn; çünkü b
ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.
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■ Þarj cihazlarý
Herhangi bir þarj cihazýný bu cihazla kullanmadan önce model numarasýný kontrol edin. 
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Kulaklýklý mikrofon seti AC-3, AC-4 ve DC-4 þarj cihazlarýyla kullanýlmak üzere 
tasarlanmýþtýr.

Uyarý: Yalnýzca, Nokia tarafýndan bu özel donanýmla kullanýmý onaylanmýþ 
cihazlarýný kullanýn. Baþka türde batarya, þarj cihazý veya donaným kullanýlm
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.

■ Bataryayý þarj etme
Bu kulaklýklý mikrofon setinin dahili ve yerinden çýkarýlamaz, þarj edilebilir b
bataryasý vardýr. Kulaklýklý mikrofon setine zarar verebileceðinizden batarya
cihazdan çýkarmayý denemeyin.

1. Þarj cihazýný bir duvar prizine takýn. 

2. Þarj cihazý kablosunu kulaklýklý mikrofon setine 
baðlayýn.

Þarj iþlemi sýrasýnda gösterge ýþýðý kýrmýzýdýr. 
Gösterge ýþýðý kýrmýzý deðilse, þarj cihazýnýn 
baðlantýsýný kontrol edin. Þarj iþlemi baþlamazsa, 
þarj cihazýný çýkarýp tekrar takýn ve yeniden deneyin.

Bataryanýn tam olarak þarj edilmesi 4 saat kadar 
sürebilir. Batarya tamamen þarj olduðunda kýrmýzý 
gösterge ýþýðý mavi olur.
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3. Þarj cihazýnýn kulaklýklý mikrofon seti ve prizle olan baðlantýsýný kesin.

Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya 11 saate kadar konuþma ve müzik dinleme, 150 
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saate kadar bekleme süresi saðlar. Ancak, farklý cep telefonlarýyla veya diðer
uyumlu Bluetooth cihazlarýyla, farklý ayarlarla ve farklý ortamlarda kullanýld
bu süreler deðiþebilir.

Batarya azaldýðýnda kulaklýklý mikrofon setinden dakika baþý bir sinyal sesi d
ve gösterge ýþýðý kýrmýzý renkte yanýp söner. Bataryayý þarj edin.

■ Kulaklýklý mikrofon setini açma ve kapatma
Açmak için, çok iþlevli tuþa basýn ve sinyal sesini duyana ve gösterge ýþýðý m
renkte yanýp sönmeye baþlayana kadar basýlý tutun. Kulaklýklý mikrofon setin
son kullandýðýnýz eþleþtirilmiþ telefona veya müzik çalara baðlamak için, çok
tuþa basýn. Daha fazla bilgi için, bkz. Kulaklýklý mikrofon setini yeniden baðla
s. 10.

Kapatmak için, çok iþlevli tuþa basýn ve uzun bir sinyal sesi duyana kadar ba
tutun. 

■ Kulaklýklý mikrofon setini eþleþtirme

Cep telefonunu müzik çalar özelliðiyle eþleþtirme
Cep telefonunuzun uyumlu müzik çalar özelliði varsa, telefondan arama yap
gelen aramalarý cevaplandýrmak ve müzik çalmak için kulaklýklý mikrofon se
kullanabilirsiniz.
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1. Cep telefonunuzu açýn.

2. Kulaklýklý mikrofon setinin kapalý olduðundan emin olun.  Kulaklýklý mikrofon 
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seti açýksa, kapatýn.

3. Çok iþlevli tuþa basýn ve gösterge ýþýðý bir mavi, bir kýrmýzý renkte yanýp s
kadar basýlý tutun.

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

5. Bulunan cihazlar listesinden kulaklýklý mikrofon setini (Nokia BH-501) se

6. Cep telefonunuz bir Bluetooth þifresi soracaktýr. Cep telefonunuza þifrey
(0000) girin. Bazý telefonlarda eþleþtirme iþleminden sonra Bluetooth 
baðlantýsýný ayrýca kurmanýz gerekebilir. Kulaklýklý mikrofon setini cep 
telefonunuzla yalnýzca bir kez eþleþtirmeniz gerekir.

Eþleþtirme baþarýlýysa ve kulaklýklý mikrofon seti cep telefonunuza baðlandýy
kulaklýklý mikrofon setinin mavi gösterge ýþýðý yavaþça yanýp söner.

Cep telefonu ve müzik çalarla eþleþtirme
Cep telefonunuzun uyumlu müzik çalar özelliði yoksa, kulaklýklý mikrofon se
cep telefonunuzla ve uyumlu müzik çalarýnýzla ayrý ayrý eþleþtirebilirsiniz.  
Kulaklýklý mikrofon setinizi cep telefonunuzla eþleþtirdikten ve baðladýktan 
aþaðýdakileri yapýn:

1. Kulaklýklý mikrofon setini kapatýn.

2. Müzik çalarý açýn.



10

3. Çok iþlevli tuþa basýn ve gösterge ýþýðý bir mavi, bir kýrmýzý renkte yanýp sönene 
kadar basýlý tutun.
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4. Müzik çalarýnýzýn kullaným kýlavuzundaki eþleþtirme talimatlarýný uygula
Müzik çalar eþleþtirilecek cihazý sorduðunda listeden Nokia BH-501 ciha
seçin. Bir Bluetooth þifresi istenirse, müzik çalara 0000 deðerini girin.

Müzik çalarýnýzýn tuþ takýmý yoksa, cihaz varsayýlan olarak 0000 Bluetoo
þifresini kullanabilir. Bu olmazsa, varsayýlan Bluetooth þifresini 0000 ola
deðiþtirmek için müzik çalarýnýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn.

Eþleþtirme baþarýlýysa ve kulaklýklý mikrofon seti müzik çalarýnýza baðlandýys
kulaklýklý mikrofon setinin mavi gösterge ýþýðý yavaþ yavaþ yanýp söner. Kula
mikrofon setini telefonunuza baðlamak için, kullaným kýlavuzunda tanýmlan
gibi telefonunuzdan baðlantý yapýn.

Kulaklýklý mikrofon setinin baðlantýsýný kesme
Kulaklýklý mikrofon setinin cep telefonunuzla veya müzik çalarýnýzla olan 
baðlantýsýný kesin, kulaklýklý mikrofon setini kapatýn veya cep telefonunuzun
müzik çalarýnýzýn kullaným kýlavuzundaki talimatlarý uygulayýn. Kulaklýklý mi
setinin baðlantýsýný kesmek için eþleþtirmeyi silmeniz gerekmez.

Kulaklýklý mikrofon setini yeniden baðlama
Kulaklýklý mikrofon setini toplam on cep telefonu ve müzik setiyle 
eþleþtirebilirsiniz, ancak ayný anda sadece bir cihaza baðlayabilirsiniz.
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Kulaklýklý mikrofon setini son kullandýðýnýz eþleþtirilmiþ cep telefonuna veya müzik 
çalara baðlamak için, kulaklýklý mikrofon setini açýn ve çok iþlevli tuþa basýn. 

alara 

ýnda, 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Kulaklýklý mikrofon setini baþka bir eþleþtirilmiþ cep telefonuna veya müzik ç
baðlamak için, cep telefonunun veya müzik çalarýn kullaným kýlavuzundaki 
talimatlarý uygulayýn.

Nokia cep telefonunuz varsa, cep telefonunu kulaklýklý mikrofon seti açýldýð
sete otomatik olarak baðlanacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cep 
telefonunuzda Bluetooth menüsünde eþleþtirilen cihaz ayarlarýný deðiþtirin.
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■ Kulaklýklý mikrofon setini kulaða takma 
Kafa bandýný kulaðýnýzýn arkasýna doðru indirin. Hoparlör 
yastýklarýnýn rahatça oturabilmesi için kulaklýklý mikrofon 
setini kulaklarýnýzýn üzerine yerleþtirin. 

Uyarý: Kulaklýklý mikrofon setini kullanýrken dýþarýdaki 
sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliðinizi tehlikeye sokacak durumlarda kul
mikrofon setini kullanmayýn. 

■ Ses seviyesini ayarlama
Bir telefon görüþmesi yaparken veya müzik dinlerken, sesi açmak için ses 
seviyesini yükseltme tuþuna, sesi kýsmak için ses seviyesini alçaltma tuþuna 

■ Arama iþlemleri
Kulaklýklý mikrofon seti telefonuna baðlýyken arama yapmak için telefonunu
normal þekilde kullanýn.

Cep telefonunuz bu cihazla son numarayý tekrar arama özelliðini destekliyo
görüþme yapýlmýyorken çok iþlevli tuþa iki defa kýsa süreli olarak basýn.
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Telefonunuz bu cihazla sesle arama özelliðini destekliyorsa, görüþme yapmýyorken 
çok iþlevli tuþu basýlý tutun ve telefonunuzun kullaným kýlavuzunda anlatýlan 
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iþlemleri yapýn.

Bir aramayý yanýtlamak için, çok iþlevli tuþa basýn veya telefonun tuþlarýný 
kullanýn. Bir aramayý reddetmek için, ses seviyesi tuþuna basýn ve kulaklýklý 
mikrofon setinden iki kez sinyal sesi duyuncaya kadar basýlý tutun.

Aramayý bitirmek için, çok iþlevli tuþa basýn veya telefonun tuþlarýný kullanýn

Görüþmeyi kulaklýklý mikrofon setinden cep telefonuna aktarmak için, ses se
tuþuna basýn ve basýlý tutun. Cep telefonundan tekrar kulaklý mikrofon setin
geçmek için, çok iþlevli tuþa basýn veya cep telefonunuzdaki karþýlýk gelen iþ
kullanýn.

■ Müzik dinleme
Müzik dinlemek için, kulaklýklý mikrofon seti uyumlu müzik çalar özelliði ola
cep telefonuna veya ayrý bir müzik çalara baðlý olmalýdýr. 

Kulaklýklý mikrofon setinin bir müzik çalara deðil, cep telefonuna baðlý olduð
durumda, telefonunuzun uyumlu müzik çalar özelliði yoksa, kulaklýklý mikro
seti yalnýzca arama yapmak ve gelen aramalarý cevaplamak için kullanýlabil

Kullanabileceðiniz müzik iþlevleri müzik çalarýnýza baðlýdýr.

Müzik çalarda þarký dinlerken bir arama alýr veya yaparsanýz, siz aramayý 
sonlandýrana dek müzik susturulur.
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Müziðin arka planda çalmasýný baþlatmak ve kontrol etmek için, müzik 
çalarýnýzdaki tuþlarý kullanýn. Ayrýntýlar için müzik çalarýnýzýn kullaným kýlavuzuna 

 maruz 

ni 
rmýzý 
sýn ve 

 

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

bakýn.

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

■ Ayarlarý silme
Eþleþtirme ve ses seviyesi ayarlarýný temizlemek için, kulaklýklý mikrofon seti
kapatýn, ses seviyesi tuþlarýndan birine basýn ve gösterge ýþýðý bir mavi, bir ký
renkte yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar basýlý tutun. Ses seviyesi tuþuna ba
kulaklýklý mikrofon setinden iki kez sinyal sesi duyuncaya kadar basýlý tutun.
Kulaklýklý mikrofon setini bir kaç saniye þarj edin.
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4. Batarya bilgileri
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Cihazýnýz güç kaynaðý olarak, þarj edilebilir bir batarya kullanmaktadýr. Batarya yüzle
þarj edilip boþaltýlabilir ancak sonunda yýpranacaktýr. Bataryanýzý yalnýzca, bu ürün iç
belirlenmiþ Nokia onaylý þarj cihazlarýyla þarj edin.

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

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

Cihazý sýcak ya da soðuk yerlerde (örneðin, yazýn veya kýþýn kapalý bir otomobil içinde
býrakmak bataryanýn kapasitesini azaltýr ve ömrünü kýsaltýr. Bataryayý her zaman 15°
25°C (59°F ve 77°F) arasýndaki sýcaklýklarda bulundurmaya çalýþýn. Bataryasý sýcak vey
soðuk olan bir cihaz, batarya tam olarak þarj edilmiþ olsa bile geçici bir süre için 
çalýþmayabilir. Batarya performansý, özellikle donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklard
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
devrelerin paslanmasýna neden olabilecek mineraller içerir. Cihazýnýz ýslanýrsa, tam
kurumasýný bekleyin.

• Bataryayý cihazdan çýkarmayý denemeyin. Nokia, bataryayý deðiþtirmek için cihaz
yakýn yetkili servise götürmenizi önerir.

• 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.

• 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.
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• Þarj cihazlarýný kapalý mekanlarda kullanýn.

Yukarýdaki öneriler, cihazýnýz, bataryanýz, þarj cihazýnýz veya her türlü donaným için ayný 
yakýn 
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ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý hizmet için en 
yetkili servise götürün.


