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1. Giriþ

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-11W, Bluetooth teknolojisini destekleyen 
uyumlu bir telefona baðlanabilir. Bu donaným size, hareket halindeyken veya 
ofiste arama yapma ve gelen aramalarý cevaplama özgürlüðü saðlar.

Kulaklýklý mikrofon setini kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatle 
okuyun. Bu kullaným kýlavuzuna ek olarak, telefonunuzun, önemli güvenlik ve 
bakým bilgileri içeren kullaným kýlavuzunu da okuyun. Kulaklýklý mikrofon setinin 
küçük çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde bulundurun.

■ Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi
Bluetooth teknolojisi, uyumlu iletiþim cihazlarý arasýnda kablo kullanmadan 
baðlantý kurmayý olanaklý hale getirir. Bluetooth baðlantýsý, telefon ile kulaklýklý 
mikrofon setinin birbirlerinin görüþ alanýnda bulunmasýný gerektirmez ancak 
birbirlerinden en çok 10 metre uzaklýkta durmalarýný gerektirir. Baðlantý, duvarlar 
veya diðer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan kesilmelere maruz 
kalabilir.

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-11W, özellikle Bluetooth teknolojisini 
destekleyen uyumlu Nokia telefonlarý için tasarlanmýþtýr. Bununla birlikte 
kulaklýklý mikrofon seti, uyumlu Ahizesiz Kullaným veya Kulaklýklý Mikrofon Seti 
profillerini destekleyen tüm uyumlu Bluetooth cihazlarý ile kullanýlabilir. (Profil, 
telefonun kulaklýklý mikrofon setini denetlemek için kullandýðý bir grup Bluetooth 
komutudur.) 
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Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-11W, aþaðýdaki profilleri destekleyen 
Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 ile uyumludur: Kulaklýklý Mikrofon Seti Profili 1.1, 
Ahizesiz Kullaným Profili 1.0. Ancak, cihazlarýn uyumluluðuna göre deðiþiklik 
gösterdiðinden Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-11W ile diðer Bluetooth 
özellikli ürünlerin birlikte çalýþabileceði garantisi yoktur. Bu cihazla uyumluluðunu 
belirlemek üzere, diðer cihazlarýn üreticilerine danýþýn.
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2. Baþlarken

Not:  Bazý durumlarda kablosuz cihazlarýn kullanýmý sýnýrlandýrýlabilir. Kablosuz 
cihaz kullanýmýyla ilgili her türlü sýnýrlamaya, bu konudaki iþaret ve talimatlara 
uyun.

■ Genel bakýþ
Kulaklýklý mikrofon seti, Þekil 1’de gösterilen parçalarý içerir.

Açma/kapatma tuþu (1):Kulaklýklý mikrofon setini açar/kapatýr. Açma/kapatma 
tuþuna kýsaca basarak devam eden aramanýn sesini kapatýp açabilirsiniz.
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Kulaklýk (2): Arayan kiþinin sesini iletir.

Iþýklý gösterge (3): Kulaklýklý mikrofon setinin geçerli durumunu gösterir.

Ses seviyesi tuþu (4): Görüþme sýrasýnda kulaklýðýn ses seviyesini yükseltir veya 
azaltýr.

Mikrofon (5): Sesinizi iletir.

Cevapla/bitir tuþu (6): Aramayý cevaplar veya bitirir. Bu tuþ ayrýca sesle arama ve 
tekrar arama için kullanýlabildiði gibi, etkin bir arama sýrasýnda kulaklýklý mikrofon 
seti ile uyumlu telefon arasýnda geçiþ yapmak için de kullanýlabilir.

Þarj cihazý konektörü (7)

Kulaklýklý mikrofon setini kullanmaya baþlamadan önce þunlarý yapmanýz gerekir:

• Bataryayý þarj etme

• Uyumlu bir telefonu kulaklýklý mikrofon setiyle eþleþtirme

■ Þarj cihazlarý ve bataryalar
Bu cihazla kullanacaðýnýz herhangi bir þarj cihazýnýn önce model numarasýný kontrol edin. 
Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-11W þu þarj cihazlarýyla kullanýlmak üzere 
tasarlanmýþtýr: AC-1, ACP-12 ve LCH-12.

Uyarý: Yalnýzca, Nokia tarafýndan bu özel donanýmla kullanýmý onaylanmýþ 
batarya ve þarj cihazlarýný kullanýn. Baþka tür batarya ve þarj cihazlarýnýn 
kullanýlmasý tüm onay ve garantileri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylý donanýmlarý temin etmek için lütfen yetkili satýcýnýza baþvurun. Herhangi bir 
donanýmýn elektrik kablosunu prizden çekerken kablodan deðil, fiþten tutarak çekin.
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■ Bataryayý þarj etme
Bu cihazýn dahili, çýkarýlamaz, yeniden þarj edilebilir bir bataryasý vardýr. Cihaza 
zarar verebileceðinizden, bataryayý cihazdan çýkarmaya çalýþmayýn.

1. Þarj kablosunu Þekil 3’te gösterildiði gibi kulaklýklý 
mikrofon setine takýn.

2. Þarj cihazýný duvar prizine takýn. Þarj sýrasýnda 
kýrmýzý gösterge ýþýðý yanar. Bataryanýn þarjý tam 
olarak bittiyse, kýrmýzý gösterge görüntülenmeden 
önce birkaç dakika geçmesi gerekebilir. Bataryanýn 
tam olarak þarj edilmesi, þarj cihazýna baðlý olarak 2 saat kadar sürebilir.

3. Batarya tam olarak þarj edildiðinde, yeþil gösterge ýþýðý yanar. Þarj cihazýný 
prizden çekin ve kulaklýklý mikrofon setinden çýkarýn.

Batarya þarj düzeyi düþtüðünde
Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya 6 saate kadar konuþma veya 160 saate kadar 
bekleme süresi saðlar. (Bekleme modunda, kulaklýklý mikrofon seti açýktýr, ancak 
görüþme yapýlmamaktadýr.)

Bataryanýn þarjý biterken, kulaklýklý mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve 
kýrmýzý gösterge ýþýðý yanýp sönmeye baþlar. Bataryayý yukarýda açýklandýðý þekilde 
deðiþtirin. 
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■ Kulaklýklý mikrofon setini açma veya kapatma
Açmak için: Açma/kapatma tuþunu 2 saniye süreyle basýlý tutun. Kulaklýklý 
mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve yeþil gösterge ýþýðý hýzlý bir þekilde 
yanýp sönmeye baþlar. Kulaklýklý mikrofon seti telefonunuza baðlandýktan sonra 
ýþýk daha yavaþ bir þekilde yanýp sönmeye baþlar.

Kapatmak için: Açma/kapatma tuþunu 2 saniye süreyle basýlý tutun. Kulaklýklý 
mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve kýrmýzý gösterge ýþýðý kýsa bir süre 
yanar. 

■ Uyumlu bir telefonla kulaklýklý mikrofon setini 
eþleþtirme

1. Telefonunuzun açýk olduðundan emin olun.

2. Kulaklýklý mikrofon setini açýn.

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

4. Telefonunuzun Bluetooth cihazlarýný aramasýný saðlayacaðýnýz alt menüye 
girin ve aramayý baþlatýn.

5. Listeden kulaklýklý mikrofon setini seçin.

6. Kulaklýklý mikrofon setini telefonunuzla iliþkilendirmek ("eþleþtirmek") ve 
aralarýnda baðlantý kurulmasýný saðlamak için 0000 þifresini girin.
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Þifre girildikten sonra, kulaklýklý mikrofon seti daha önce baþka bir telefonla 
eþleþtirilmediyse telefonunuz kulaklýklý mikrofon setinin varsayýlan telefonu 
olur. Ayrýca bkz: Kulaklýklý mikrofon setini birkaç telefonla kullanma, sayfa 16.

Kulaklýklý mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve set, telefonunuzla 
eþleþtirilmiþ Bluetooth cihazlarýnýn listelendiði telefon menüsünde 
görüntülenir.

7. Kulaklýklý mikrofon setini kullanmaya baþlayýn (bkz: sayfa 14).

Kulaklýklý mikrofon setinin telefonla baðlantýsýný kesme
Örneðin, telefonunuzla baþka bir Bluetooth cihazý kullanmak istediðinizde, 
kulaklýklý mikrofon setinin telefonunuzla olan baðlantýsýný kesebilirsiniz.

Kulaklýklý mikrofon setinin baðlantýsý aþaðýdaki yöntemlerle kesilebilir:

• Kulaklýklý mikrofon setini kapatýn.

• Telefonunuzun Bluetooth menüsünde, kulaklýklý mikrofon setinin baðlantýsýný 
kesin.

• Kulaklýklý mikrofon setini telefondan uzaklaþtýrarak aralarýndaki mesafenin 10 
metreyi aþmasýný saðlayýn.

Kulaklýklý mikrofon setinin telefonla baðlantýsý, bataryasý boþaldýðýnda da kesilir.

Kulaklýklý mikrofon setinin baðlantýsýný kesmek için eþleþtirmenin silinmesine 
gerek olmadýðýný unutmayýn. Eþleþtirilmiþ bir kulaklýklý mikrofon setini tekrar 
baðladýðýnýzda þifresini girmeniz gerekmez.
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Eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza baðlama
Telefonunuza baðlamak için, kulaklýklý mikrofon setini açýn, telefonunuzun 
Bluetooth menüsünden baðlantýyý kurun veya cevapla/bitir tuþunu basýlý tutun.

Telefonunuzu, eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon setinden gelen Bluetooth baðlantýsý 
isteklerini kabul edecek þekilde ayarlayabilirsiniz. Bu durumda, kulaklýklý mikrofon 
seti açýldýðýnda telefonunuza otomatik olarak baðlanabilir. Nokia cep 
telefonlarýnda bu iþlemi Bluetooth menüsünde eþleþtirilen cihazlarýnýzýn ayarlarýný 
deðiþtirerek gerçekleþtirebilirsiniz.

■ Sorun giderme
Kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza baðlayamýyorsanýz, aþaðýdakileri yapýn:

• Kulaklýklý mikrofon setinin açýk olduðundan ve telefonunuzla eþleþtirildiðinden 
emin olun.

• Telefonunuzda Bluetooth özelliðinin etkinleþtirildiðinden emin olun.

• Kulaklýklý mikrofon setiyle telefonunuz arasýndaki uzaklýðýn 10 metreyi 
aþmadýðýndan ve aralarýnda duvar veya baþka elektronik cihazlar gibi 
engellerin bulunmadýðýndan emin olun.

• Kulaklýklý mikrofon setinin eþleþtirme bilgileri listesi dolmuþ olabilir. Kulaklýklý 
mikrofon seti, ayný anda en fazla sekiz telefonun bilgisini saklayabilir. Liste 
dolarsa, kulaklýklý mikrofon setini orijinal ayarlarýna sýfýrlayýn (bkz. sayfa 17). 

• Kulaklýklý mikrofon seti varsayýlan veya son kullanýlan telefona otomatik olarak 
yeniden baðlanmazsa,  cevapla/bitir tuþunu 2 saniye süreyle basýlý tutun.
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3. Kulaklýklý mikrofon setini kullanma

Not: Bazý durumlarda kablosuz cihazlarýn kullanýmý sýnýrlandýrýlabilir. Kablosuz 
cihaz kullanýmýyla ilgili her türlü sýnýrlamaya, bu konudaki iþaret ve talimatlara 
uyun.

■ Kulaklýklý mikrofon setini 
kulaða takma

Kulaklýklý mikrofon setini kulaðýnýza 
Þekil 2’deki gibi takýn.

■ Arama yapma
Kulaklýklý mikrofon seti telefonunuza 
baðlýyken, aramayý telefonunuzu kullanarak 
normal bir þekilde yapýn. 

■ Son aranan numarayý yeniden arama
Devam eden görüþme yokken cevapla/bitir tuþuna iki kez kýsa kýsa basýn.
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■ Sesle arama
Bu iþlev yalnýzca sesle arama özelliðini destekleyen telefonlarda kullanýlabilir. 
Devam eden arama olmadýðýnda, cevapla/bitir tuþunu 2 saniye süreyle basýlý 
tutun ve telefonunuzun kullaným kýlavuzunda açýklandýðý gibi devam edin.

■ Bir aramayý cevaplama ve bitirme
Etkin durumdaki aramayý cevaplamak veya bitirmek için cevapla/bitir tuþuna 
basýn.

Aramayý, telefonunuzu normal þekilde kullanarak da cevaplayabilir veya 
sonlandýrabilirsiniz.

■ Gelen aramayý reddetme
Aramayý cevaplamak istemezseniz, cevapla/bitir tuþuna iki kez kýsa süreyle basýn.

■ Otomatik cevap
Telefonunuzun otomatik cevaplama iþlevi açýk durumdaysa, telefon gelen aramayý 
ilk zil sesinden sonra otomatik olarak cevaplar.

■ Kulaklýk ses seviyesini ayarlama
Ses seviyesini ses seviyesini yükseltme veya ses seviyesini alçaltma tuþuna 
basarak ayarlayýn. Ses seviyesini hýzlý bir þekilde ayarlamak için ilgili ses seviyesi 
tuþunu 2 saniye süreyle basýlý tutun.
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■ Devam eden görüþmenin sesini kapatma
Açma/kapatma düðmesine kýsaca basarak devam eden aramanýn sesini kapatýp 
açabilirsiniz.

■ Arama sýrasýnda telefon ve kulaklýklý mikrofon seti 
arasýnda geçiþ yapma

Etkin arama sýrasýnda kulaklýk setiyle uyumlu bir Nokia cep telefon arasýnda geçiþ 
yapabilirsiniz.

Arama sýrasýnda kulaklýklý mikrofon seti ile telefon arasýnda geçiþ yapmak için 
cevapla/bitir tuþunu 2 saniye süreyle basýlý tutun veya telefonunuzdaki ilgili iþlevi 
kullanýn.

■ Kulaklýklý mikrofon setini birkaç telefonla kullanma
Kulaklýklý mikrofon seti sekiz telefonla eþleþtirilebilir, ancak ayný anda yalnýzca tek 
bir telefona baðlanabilir.

Kulaklýklý mikrofon setiyle ilk eþleþtirilen telefon, "varsayýlan telefon" olarak 
adlandýrýlýr. Kulaklýklý mikrofon setiyle son kullanýlan telefon, "son kullanýlan 
telefon" olarak adlandýrýlýr.

Kulaklýklý mikrofon seti 10 metrelik bir mesafe içinde birkaç eþleþtirilmiþ telefon 
varken açýlýrsa, birkaç saniye içinde "varsayýlan telefona" baðlanmaya çalýþýr. 

"Varsayýlan telefona" baðlanamazsa, (örneðin, telefon kapalýysa veya kullanýcý 
baðlantýyý reddederse) birkaç saniye içinde "son kullanýlan telefona" baðlanmaya 
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çalýþýr. Kulaklýklý mikrofon seti bu iki telefondan biriyle baðlantý kuramazsa, diðer 
telefonlar için tanýnabilir durumda kalýr.

Kulaklýklý mikrofon setini "varsayýlan telefon" veya "son kullanýlan telefon" 
olmayan eþleþtirilmiþ bir telefonla kullanmak istiyorsanýz, baðlantýyý 
telefonunuzun Bluetooth menüsünden kurun.

■ Kulaklýklý mikrofon setini sýfýrlama
Kulaklýklý mikrofon setini, örneðin, varsayýlan kullanýcýsýný deðiþtirmek için orijinal 
ayarlarýna döndürebilirsiniz. Kulaklýklý mikrofon setini sýfýrladýðýnýzda, eþleþtirme 
bilgileri de dahil olmak üzere ayarlarýnýn tümü silinir. 

Kulaklýklý mikrofon setini sýfýrlamak için, açma/kapatma tuþunu ve ses seviyesini 
yükseltme tuþunu 10 saniye süreyle basýlý tutun. Kulaklýklý mikrofon seti 
sýfýrlandýktan sonra, iki kez bip sesi çýkarýr ve birkaç saniye boyunca kýrmýzý ve yeþil 
gösterge ýþýklarý art arda yanar.
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4. Batarya bilgileri

Cihazýnýz güç kaynaðý olarak þarj edilebilir bir batarya kullanmaktadýr. Bataryanýzý 
dikkatli kullanýn ve aþaðýdaki kurallara uyun.

■ Þarj Etme ve Boþaltma
Cihazýnýz güç kaynaðý olarak þarj edilebilir bir batarya kullanmaktadýr. Yeni bir bataryanýn 
tam performansýna ulaþmasý ancak iki veya üç kez tam þarj etme ve boþaltma döngüsünden 
sonra saðlanýr. Batarya yüzlerce kez þarj edilip boþaltýlabilir, ancak sonunda tükenecektir. 
Bataryanýzý yalnýzca, bu cihaz için tasarlanmýþ olan Nokia onaylý þarj cihazlarýyla þarj edin.

Þarj cihazýný kullanmadýðýnýzda elektrik prizinden ve cihazdan çýkarýn. Bataryayý þarj 
cihazýna baðlý durumda býrakmayýn. Aþýrý þarj edilen bir bataryanýn ömrü kýsalabilir. 
Kullanýlmadýðýnda, tam olarak þarj edilmiþ bir bataryanýn þarj düzeyi belirli bir süre içinde 
kendi kendine azalacaktýr. Aþýrý düþük veya yüksek sýcaklýklar bataryanýzýn þarj olma süresini 
etkileyecektir.

Bataryayý yalnýzca kendi amacý için kullanýn. Hasarlý bir bataryayý veya þarj cihazýný asla 
kullanmayýn.

Cihazý sýcak veya soðuk yerlerde (örneðin, yazýn veya kýþýn, kapalý bir otomobil içinde) 
býrakýrsanýz, bataryanýn kapasitesi azalýr ve ömrü kýsalýr. Bataryayý her zaman 15°C ve 25°C 
(59°F ve 77°F) arasýndaki sýcaklýklarda tutmaya çalýþýn. Bataryasý sýcak veya soðuk olan bir 
cihaz, batarya tam olarak þarj edilmiþ olsa da, geçici bir süre için çalýþmayabilir. Batarya 
performansý, özellikle donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklarda sýnýrlýdýr.

Bataryalarý ateþe atmayýn! Bataryalarý yerel düzenlemelere göre atýn. Mümkün olduðunda 
geri dönüþüm olanaðýný kullanýn. Bataryalarý, evin diðer çöplerini attýðýnýz gibi atmayýn.
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Bakým ve onarým

Cihazýnýz, üstün tasarým ve hassas iþçilik ürünüdür ve dikkatle kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki 
öneriler, cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýna yardýmcý olacaktýr.

• Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý küçük çocuklarýn ulaþabilecekleri yerlerden uzak tutun.

• Cihazý ýslatmayýn. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, elektronik 
devrelerin paslanmasýna neden olabilecek mineraller içerir. Cihazýnýz ýslanýrsa, tamamen 
kurumasýný bekleyin.

• Cihazý kirli, tozlu alanlarda kullanmayýn ve tutmayýn. Hareketli parçalar ve elektronik 
bileþenler zarar görebilir.

• Cihazý sýcak yerlerde tutmayýn. Yüksek sýcaklýklar elektronik cihazlarýn kullaným ömrünü 
kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastikleri eðebilir veya eritebilir.

• Cihazý soðuk yerlerde tutmayýn. Cihaz normal sýcaklýðýna geri döndüðünde, içinde 
elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek rutubet oluþabilir.

• Cihazý düþürmeyin, darbeye maruz býrakmayýn veya sallamayýn. Cihazýn sert kullanýmý, iç 
devre kartlarýna ve hassas mekanik parçalara zarar verebilir.

• Cihazý temizlemek için sert kimyasallar, temizlik malzemeleri veya kuvvetli deterjanlar 
kullanmayýn.

• Cihazý boyamayýn. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve doðru þekilde çalýþmalarýný 
engelleyebilir.

Yukarýdaki tüm öneriler cihazýnýz, bataryanýz, þarj cihazýnýz veya herhangi bir donaným için 
ayný þekilde geçerlidir. Herhangi bir cihaz düzgün çalýþmýyorsa, en yakýn yetkili servise 
götürün.
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