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UYGUNLUK BİLDİRİMİ
NOKIA CORPORATION bu BH-608 ürününün
1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve
diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu
beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir
kopyasını http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/ adresinde
bulabilirsiniz.

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları
mahfuzdur.
Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia
Original Accessories logosu, Nokia
Corporation’ın ticari markaları veya tescilli
ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia
Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı
geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi
sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları
olabilir.
Bu belge içindekilerin tamamı veya bir
bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni
alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden
oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz,
dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli
bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia,
bu belgede tanımlanan herhangi bir
üründe önceden bildirimde bulunmaksızın

değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı
tutar.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi"
sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların
gerektirdiği haller dışında, ticari olarak
satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk
ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak
üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak
şartıyla, işbu belgenin doğruluğu,
güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık
veya zımni herhangi bir garanti
verilmemiştir. Nokia önceden
bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma
veya geri çekme hakkını saklı tutar.
Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami
ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü,
hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne
olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir,
kar veya veri kaybından veya özel,
beklenmeyen, bir şeyin sonucunda
meydana gelen ya da dolaylı hasar veya
kayıplardan sorumlu tutulamaz.
Belirli ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye
göre değişebilir. Ayrıntılar için lütfen Nokia
bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik
Devletleri’nin ve diğer ülkelerin ihracat
yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan

TÜRKÇE

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/


parça, teknoloji veya yazılım içerebilir.
Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu
TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Almanya

Tel: +49 221 806 2048, Faks: +49 221 806
3935
Üretici Firma
Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150
Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000, Faks: +358 7180
38226

Giriş
Nokia Bluetooth Mikrofonlu Kulaklık
Seti BH-608 ile, uyumlu mobil
cihazınızı kullanarak ellerinizi
kullanmadan arama yapabilir ve
aramalara yanıt verebilirsiniz.
Mikrofonlu kulaklık setinde,
gürültülü ortamlarda rahat bir
şekilde telefon görüşmesi
yapmanıza yardımcı olacak dijital
sinyal işleme (DSP) gürültü giderme
özellikleri bulunur.
Mikrofonlu kulaklık setini
kullanmadan önce bu kullanım
kılavuzunu dikkatlice okuyun.
Ayrıca, mikrofonlu kulaklık setine

bağladığınız cihazın kullanım
kılavuzunu da okuyun.
Bu üründe küçük parçalar
bulunabilir. Bunları küçük çocukların
erişiminden uzak tutun.

Not:  Bu cihazın yüzeyi
kaplamada nikel içermez. Bu cihazın
yüzeyi paslanmaz çeliktendir.

Bluetooth kablosuz iletişim
teknolojisi
Bluetooth kablosuz teknolojisi,
uyumlu cihazlara kablosuz olarak
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bağlanmanıza olanak sağlar.
Mikrofonlu kulaklık seti ve diğer
cihazın görüş sahası içinde olmaları
gerekmez, ancak birbirlerinden en
fazla 10 metre uzaklıkta olmaları
gerekir. Bağlantılar, duvarlar veya
diğer elektronik cihazlar gibi
engellerden kaynaklanabilecek
girişime maruz kalabilir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri
destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu
2.1 + EDR ile uyumludur: Headset Profile
1.1 ve Hands-Free Profile 1.5 . Başka
cihazların bu cihazla uyumluluğunu
saptamak için söz konusu cihazların
üreticilerinden bilgi alın.

Başlarken
Mikrofonlu kulaklık seti, başlık
sayfasında gösterilen aşağıdaki
parçaları içerir: kulaklık parçası (1),
mikrofon (2), sessiz tuşu (3),
cevaplama/bitirme tuşu (4), şarj
cihazı konektörü (5), ses artırma
tuşu (6), ses azaltma tuşu (7), klips
(8) ve gösterge ışığı (9) ve açma/
kapama tuşu (10).
Mikrofonlu kulaklık setini
kullanmadan önce, bataryayı şarj
etmeniz ve kulaklıklı mikrofon setini

uyumlu bir cihazla eşleştirmeniz
gerekir.
Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz
metal maddeleri çekebilir. Kredi
kartlarını veya diğer manyetik
depolama cihazlarını cihazın yanına
koymayın, üzerlerindeki bilgiler
silinebilir.

Bataryayı şarj etme
Bataryayı şarj etmeden önce,
"Batarya ve şarj cihazı bilgileri"
bölümünü dikkatlice okuyun.
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Uyarı:  Yalnızca, bu modelle
birlikte kullanımı Nokia tarafından
onaylanmış şarj cihazları kullanın. Farklı
türde batarya, şarj cihazı veya donanım
kullanılması onay veya garantileri
geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.
Onaylanmamış şarj cihazı kullanımı
yangın, patlama ve diğer tehlikeli
durum riski oluşturabilir.
Herhangi bir donanımın güç kablosunu
prizden çekerken, kabloyu değil, fişi
kavrayın ve çekin.
1. Şarj cihazını bir elektrik prizine

bağlayın.
2. Şarj cihazı kablosunu şarj cihazı

konektörüne bağlayın. Şarj
sırasında kırmızı gösterge ışığı
görüntülenir.
Bataryayı tam olarak şarj etmek 1
saat sürebilir. Batarya 15 dakika
şarj edildiğinde 3 saat 30 dakika
konuşma süresi sağlar.
Ortam ısısı 0°C'nin (32°F) altına
düşerse veya 55°C'nin (131°F)

üstüne çıkarsa, ısı tekrar 0°C'ye
(32°F) yükselene veya 55°C'nin
(131°F) altına düşene kadar şarj
işlemi geçici olarak durur.

3. Batarya tam olarak şarj
edildiğinde, yeşil gösterge ışığı
görüntülenir. Şarj cihazının
mikrofonlu kulaklık setiyle olan
bağlantısını ve ardından elektrik
priziyle olan bağlantısını kesin.

Tam olarak şarj edilmiş batarya 8
saat konuşma süresi veya 200 saat
bekleme süresi sağlar.
Mikrofonlu kulaklık seti bir şarj
cihazına bağlı değilken batarya
şarjını kontrol etmek için, kulaklıklı
mikrofon seti bir mobil cihaza
bağlıyken açma/kapatma tuşuna
basın. Gösterge ışığı yeşilse, şarj
düzeyi yeterlidir. Işık sarı ise,
bataryayı yakında yeniden şarj
etmeniz gerekebilir. Işık kırmızıysa,
bataryayı yeniden şarj edin.
Batarya şarjı düşük olduğunda,
mikrofonlu kulaklık seti 5 dakikada
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bir bip sinyali verir ve kırmızı
gösterge ışığı yanıp söner.

Açma ve kapatma
Açmak için, açma/kapatma tuşuna
basın ve yaklaşık 2 saniye basılı
tutun. Mikrofonlu kulaklık seti bip
sinyali verir ve yeşil gösterge ışığı
yavaşça yanıp söner, bu sırada
kulaklıklı mikrofon seti en son
bağlanan bir veya iki cihaza
bağlanmaya çalışır. Mikrofonlu
kulaklık seti en az bir cihaza
bağlandığında ve kullanıma hazır
olduğunda, mavi gösterge ışığı
yavaşça yanıp söner. Mikrofonlu
kulaklık seti herhangi bir cihazla
eşleştirilmemişse, otomatik olarak
eşleştirme moduna girer.
Kapatmak için, açma/kapatma
tuşuna basın ve 2 saniye kadar basılı
tutun. Mikrofonlu kulaklık seti bip
sinyali verir ve kırmızı gösterge ışığı
kısa bir süre görüntülenir.
Mikrofonlu kulaklık seti yaklaşık
olarak 30 dakika boyunca bir cihaza

bağlanmazsa, otomatik olarak
kapanır.

Mikrofonlu kulaklık setini
eşleştirme ve bağlama
Mikrofonlu kulaklık setini
kullanabilmek için, seti uyumlu bir
cihazla eşleştirmeniz ve cihazla
bağlantı kurmanız gerekir.
Mikrofonlu kulaklık setini en fazla
sekiz cihazla eşleştirebilirsiniz,
ancak aynı anda en fazla iki cihaza
bağlayabilirsiniz.
1. Mobil cihazınızın açık ve

mikrofonlu kulaklık setinin kapalı
olduğundan emin olun.

2. Mikrofonlu kulaklık seti daha
önceden bir cihazla
eşleştirilmemişse, kulaklıklı
mikrofon setini açın. Mikrofonlu
kulaklık seti eşleştirme moduna
girer ve mavi gösterge ışığı hızlı
bir şekilde yanıp sönmeye başlar.
Mikrofonlu kulaklık seti daha
önceden bir cihazla

TÜRKÇE



eşleştirilmişse, setin kapalı
olduğundan emin olun ve mavi
gösterge ışığı hızlı şekilde yanıp
sönmeye başlayana kadar açma/
kapatma tuşunu yaklaşık 5 saniye
basılı tutun.

3. Yaklaşık 3 dakika içinde
cihazınızda Bluetooth özelliğini
etkinleştirin ve cihazı Bluetooth
özellikli cihazları arayacak şekilde
ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için,
mobil cihazınızın kullanım
kılavuzuna bakın.

4. Bulunan cihazlar listesinden
mikrofonlu kulaklık setini seçin.

5. Gerekirse, mikrofonlu kulaklık
setini cihazınızla eşleştirmek ve
bağlamak için 0000 şifresini
girin.
Bazı cihazlarda, eşleştirmeden
sonra bağlantıyı ayrı olarak
yapmanız gerekebilir.

Mikrofonlu kulaklık seti en az bir
cihaza bağlandığında ve kullanıma
hazır olduğunda, mavi gösterge ışığı
yavaşça yanıp söner.
Mikrofonlu kulaklık setini son
kullanılan cihaza el ile bağlamak için,
cevaplama/bitirme tuşunu yaklaşık
2 saniye basılı tutun (bağlı cihaz
olmadığında) veya cihazın Bluetooth
menüsünden bağlantı kurun.
Cihazınızı mikrofonlu kulaklık
setinin otomatik olarak
bağlanabileceği şekilde
ayarlayabilirsiniz. Bu özelliği bir
Nokia cihazında etkinleştirmek için,
eşleştirilen cihaz ayarlarını
Bluetooth menüsünde değiştirin.

TÜRKÇE



Temel kullanım
Kulak içi yastığı değiştirme
Mikrofonlu kulaklık seti, farklı
boyutta kulak içi yastıklarıyla
gelebilir. Kulağınız için en uygun ve
en rahat kulak içi yastığını seçin.
Kulak içi yastığını değiştirmek için,
takılı kulak içi yastığını kulaklıktan
çekip çıkarın ve yeni kulak içi
yastığını yerine takın.

Mikrofonlu kulaklık setini
takın
Mikrofonlu kulaklık setini elbisenize
tutturmak için klipsi kullanın (12).
Mikrofonlu kulaklık setini arama
yapmak üzere kullanmak için
kulaklığı yumuşak bir hareketle
kulağınıza yerleştirin.
Mikrofonlu kulaklık setini
kullanmadığınız zamanlar kulaklığa
kolay erişebilmeniz için kulaklık

kablosunu kulaklıklı mikrofon seti ile
klips arasına sokun (11).

Ses seviyesini ayarlama
Ses düzeyini ayarlamak için, ses
düzeyi tuşunu yukarı veya aşağı
bastırın. Ses seviyesini hızlı bir
şekilde ayarlamak için, tuşu basılı
tutun.
Seçilen ses seviyesi, o anda
mikrofonlu kulaklık setine bağlı olan
cihaz için kaydedilir.

Aramalar
Arama yapmak için, mikrofonlu
kulaklık seti takılıyken, mobil
cihazınızı normal şekilde kullanın.
Son aradığınız numarayı yeniden
aramak için (mobil cihazınız bu
özelliği mikrofonlu kulaklık setiyle
destekliyorsa), devam etmekte olan
bir arama yokken, cevaplama/
bitirme tuşuna iki kez basın.

TÜRKÇE



Sesle aramayı etkinleştirmek için
(mobil cihazınız bu özelliği
mikrofonlu kulaklık setiyle
destekliyorsa), devam etmekte olan
bir arama yokken, cevaplama/
bitirme tuşunu yaklaşık 2 saniye
basılı tutun. Mobil cihazınızın
kullanım kılavuzunda açıklandığı
şekilde devam edin.
Bir aramayı cevaplamak veya
bitirmek için, cevaplama/bitirme
tuşuna basın. Gelen aramayı
reddetmek için, bu tuşa iki kez basın.
Bir görüşme sırasında mikrofonu
kapatmak için, sessiz tuşunu
mikrofona doğru kaydırın. Sesi
tekrar açmak için tuşu zıt yöne
kaydırın.
Bir aramayı mikrofonlu kulaklık
setinden, bağlı olan uyumlu bir
cihaza aktarmak için, cevaplama/
bitirme tuşunu yaklaşık 2 saniye
basılı tutun.

İki aramayı yönetme
Mikrofonlu kulaklık setiyle iki
aramayı aynı anda yönetebilmeniz
için, mobil cihazınızın Bluetooth
Hands-Free Profile 1.5’i
desteklemesi ve arama bekletmenin
cihazınızda etkin olması gerekir.
Arama bekletme şebeke servisidir ve
bu servis mikrofonlu kulaklık seti
yalnızca tek bir cihaza bağlı
olduğunda kullanılabilir.
Bekleyen aramayı cevaplamak ve
etkin aramayı bitirmek için,
cevaplama/bitirme tuşuna basın.
Bekleyen aramayı cevaplamak ve
etkin aramayı beklemeye almak için,
cevaplama/bitirme tuşunu yaklaşık
2 saniye basılı tutun.
Etkin aramayı bitirmek ve bekleyen
aramayı etkinleştirmek için,
cevaplama/bitirme tuşuna basın.
Etkin arama ve bekleyen arama
arasında geçiş yapmak için,
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cevaplama/bitirme tuşunu yaklaşık
2 saniye basılı tutun.

Titreşimi etkinleştirme
veya devre dışı bırakma
Mikrofonlu kulaklık setini, bir çağrı
aldığınızda titreşecek ve gösterge
ışığını yakıp söndürecek şekilde
ayarlayabilirsiniz.
Varsayılan olarak, titreşim ve
gösterge ışığı etkindir. Titreşimi ve
ışığı devre dışı bırakmak için,
mikrofonlu kulaklık seti bir aygıta
bağlıyken cevaplama/bitirme
tuşunu ve ses azaltma tuşunu
yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
Titreşimi ve ışığı etkinleştirmek için,
cevaplama/bitirme tuşunu ve ses
artırma tuşunu yaklaşık 5 saniye
basılı tutun.

Mikrofonlu kulaklık setini
bağlı iki cihazla birlikte
kullanma
Mikrofonlu kulaklık setini aynı anda
iki cihaza bağlayabilirsiniz.
Mikrofonlu kulaklık setini ikinci bir
cihazla eşleştirmek için bkz.
"Mikrofonlu kulaklık setini
eşleştirme ve bağlama".
İki cihazla bağlantıya izin verme
Varsayılan olarak, mikrofonlu
kulaklık seti yalnızca tek bir cihaza
bağlanabilir. Mikrofonlu kulaklık
setinin iki cihaza bağlanmasına izin
vermek için, kulaklıklı mikrofon
setini kapatın ve açma/kapatma
tuşu ile ses seviyesi artırma tuşunu
yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Yeşil
renkli gösterge ışığı bir defa yanıp
söner.
Mikrofonlu kulaklık setinin yalnızca
tek bir cihaza bağlanmasına izin
vermek için, kulaklıklı mikrofon
setini kapatın ve açma/kapatma
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tuşu ile ses seviyesi azaltma tuşunu
yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Sarı
renkli gösterge ışığı bir defa yanıp
söner.
Aramaları yönetme
Mikrofonlu kulaklık seti aynı anda iki
cihaza bağlanabiliyorsa ve yeniden
arama veya sesle arama özelliğini
kullanırsanız, arama, kulaklıklı
mikrofon seti bağlıyken arama
yapmak için en son kullanılan
cihazdan yapılır.
Bağlı olan ikinci cihazdaki aramayı
cevaplamak ve ilk cihazdaki etkin
aramayı bitirmek için, cevaplama/
bitirme tuşuna basın.
Bağlı olan ikinci cihazdaki aramayı
cevaplamak ve ilk cihazdaki etkin
aramayı beklemeye almak için,
cevaplama/bitirme tuşuna yaklaşık 2
saniye süreyle basın.
Bağlı olan ikinci cihazdaki etkin
aramayı bitirmek ve ilk cihazdaki
bekleyen aramayı etkinleştirmek

için, cevaplama/bitirme tuşuna
basın.
İkinci cihazdaki etkin arama ile
birinci cihazdaki bekleyen arama
arasında geçiş yapmak için,
cevaplama/bitirme tuşunu yaklaşık
2 saniye basılı tutun.

Ayarları temizleme veya
sıfırlama
Mikrofonlu kulaklık setindeki
ayarların tümünü temizlemek için
kulaklıklı mikrofon setini kapatın ve
açma/kapatma tuşu ile cevaplama/
bitirme tuşunu aynı anda yaklaşık 8
saniye basılı tutun. Mikrofonlu
kulaklık setinden iki bip sesi duyulur
ve kırmızı ile yeşil gösterge ışıkları
dönüşümlü olarak yanıp sönmeye
başlar. Ayarlar temizlendikten sonra,
mikrofonlu kulaklık seti eşleştirme
moduna girer.
Şarjlı olduğu halde çalışmaması
durumunda mikrofonlu kulaklık
setini sıfırlamak için, açma/kapatma
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tuşunu basılı tutarken mikrofonlu
kulaklık setini bir şarj cihazına
bağlayın.

Sorun giderme
Mikrofonlu kulaklık setini uyumlu
cihazınıza bağlayamıyorsanız,

kulaklık setinin şarjlı, açık ve cihazla
eşleştirilmiş olduğundan emin olun.

Batarya ve şarj cihazı bilgileri
Bu cihazın dahili, yerinden çıkartılamaz
ve yeniden şarj edilebilir bir bataryası
vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden
bataryayı cihazdan çıkarmayı
denemeyin.
Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından
verilen güçle kullanılmak üzere
tasarlanmıştır: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8,
DC-4 ve DC-9 . Şarj cihazının model
numarası fişin türüne göre değişebilir.
Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile
tanınır: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B veya UB.
Batarya yüzlerce kez şarj edilip
boşaltılabilir ancak sonunda
yıpranacaktır.

Bataryanızı yalnızca cihazınız için
belirlenmiş Nokia onaylı şarj
cihazlarıyla doldurun.
Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya
batarya uzun bir süre kullanılmadıysa,
batarya şarjını başlatmak için şarj
cihazını takmak sonra da çıkartıp
yeniden takmak gerekebilir. Batarya
tamamen boşaldığında, şarj gösterge
ışığının görüntülenmesi birkaç dakika
sürebilir.
Kullanılmadığı zaman şarj cihazını,
cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın.
Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj
cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü
aşırı şarj etme bataryanın ömrünü
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kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir
batarya kullanılmadan bırakıldığında
zaman içinde boşalır.
Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F
ve 77°F) arasında tutmaya çalışın.
Yüksek sıcaklıklar bataryanın
kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır.
Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz
geçici bir süre için çalışmayabilir.
Batarya performansı, özellikle donma
noktasının altındaki sıcaklıklarda
sınırlıdır.
Bataryaları, patlama olasılığı
olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları

yerel düzenlemelere uygun bir biçimde
atın. Geri dönüşüm olanaklarını
değerlendirin. Bataryaları, evin diğer
çöplerini attığınız gibi atmayın.
Asla zarar görmüş bataryayı
kullanmayın.
Çalışma süreleri sadece tahmini
sürelerdir. Gerçek performans, seçilen
cihaz ayarları, kullanılan cihaz
özellikleri (veya artalanda çalışan
özellikler), batarya durumu ve ortam
sıcaklığı gibi pek çok koşula bağlıdır.

Cihazınızın bakımını yapma
Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü
olup, özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki
öneriler cihazınızın garanti kapsamında
kalmasını sağlayacaktır.
• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları,

nem ve her türlü sıvı ya da su buharı,
elektronik devrelere zarar
verebilecek mineraller içerebilir.

Cihazınız ıslanırsa, tamamen
kurumasını bekleyin.

• Cihazı tozlu ve kirli yerlerde
kullanmayın ve saklamayın.
Hareketli parçaları ve elektronik
bileşenleri zarar görebilir.

• Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde
saklamayın. Yüksek sıcaklıklar,
elektronik cihazların kullanım
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ömrünü kısaltabilir, bataryalara
zarar verebilir ve bazı plastik
parçaları eğebilir veya eritebilir.
Cihaz düşük ısıdan tekrar normal
sıcaklığına ulaştığında, cihazın
içinde elektronik devre kartlarına
zarar verebilecek nem oluşabilir.

• Cihazın içini açmaya çalışmayın.
• Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın

ya da sallamayın. Cihazın sert
kullanımı, iç devre kartlarına ve
hassas mekanik bileşenlere zarar
verebilir.

• Cihazı silmek için kuvvetli
kimyasallar, temizleme maddeleri
ya da kuvvetli deterjanlar
kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini
temizlemek için yalnızca yumuşak,
temiz ve kuru bir bez kullanın.

• Cihazı boyamayın. Boya hareketli
parçaların yapışmasına neden
olabilir ve bu parçaların doğru
çalışmasını engelleyebilir.

• Bu öneriler cihazınız veya her türlü
donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm
Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil
ve ambalaj malzemelerini her zaman
tahsis edilmiş toplama noktalarına
bırakın. Böylece denetimsiz atıkların
yok edilmesine ve malzemelerin geri
dönüştürülmesine yardımcı
olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve
Nokia ürünlerinizin nasıl geri
dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri
www.nokia.com/werecycle veya
www.nokia.mobi/werecycle
adresinden okuyun.

Elinizde bulunan üründe,
bataryada, basılı malzemede
veya ambalajda üzerinde çarpı
işareti bulunan tekerlekli çöp
kutusu size, tüm elektrikli ve

elektronik ürün, batarya ve
akümülatörlerin, kullanım ömürleri
sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile
toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu
gereksinim Avrupa Birliği'nde
geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı
yapılmamış diğer belediye atıklarıyla
birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili
daha fazla bilgi için www.nokia.com/
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environment adresinde, ürünle ilgili
Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.
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