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ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine u
olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný http://www.nokia.com/phon
declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Copyright © 2005 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur.

Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhan
biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere akta
daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Bu
geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründ
önceden bildirimde 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.

Ýþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýn
ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantile
dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý olmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði v
içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zam
önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar



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

ýlabilir.

abi olan 
Bu cihaz üzerinde yapýlacak yetkisiz deðiþiklikler, kullanýcýnýn cihazý çalýþtýrma yetkisini geçersiz k

Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri’nin ve diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve düzenlemelerine t
parça, teknoloji veya yazýlým içerebilir. Kanunlara aykýrý deðiþiklik yapýlamaz.
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Kulaklýklý mikrofon setini kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatl
okuyun. Telefonunuzun, önemli güvenlik ve bakým bilgilerinin verildiði kulla
kýlavuzunu da okuyun. Kulaklýklý mikrofon setini küçük çocuklarýn eriþemeye
bir yerde bulundurun.

Nokia Bluetooth kulaklýklý mikrofon seti HS-37W, gün boyu kullaným için 
tasarlanmýþtýr ve tek bir AAA pil ile 15 saate kadar konuþma süresi saðlar.

Bu cihaz, 1,5 V LR03 / AAA Alkali pille kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Baþk
türde pil, þarj cihazý veya donaným kullanýlmasý onay veya garantileri geçers
kýlabilir ve tehlikeli olabilir. Daima, pili çýkarmadan önce cihazý kapatýn. Pili 
takarken + ve – kutuplarýnýn doðru yerleþtirilmesine dikkat edin.

Piller þarj edilebilir olarak üretilmediði takdirde pilleri þarj etmeye çalýþmayý

■ Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi
HS-37W kulaklýklý mikrofon seti, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini 
destekleyen uyumlu bir cep telefonuna baðlanabilir. Bluetooth kablosuz ilet
teknolojisi, uyumlu iletiþim cihazlarý arasýnda kablosuz baðlantý kurmayý ola
hale getirir. Bluetooth baðlantýsý, telefon ile kulaklýklý mikrofon setinin 
birbirlerinin görüþ alanýnda bulunmasýný gerektirmez, ancak iki cihaz arasýn
mesafenin 10 metreyi aþmamasý gerekir. Baðlantý, duvarlar veya diðer elekt
cihazlar gibi engellerden kaynaklanan giriþime maruz kalabilir.
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HS-37W kulaklýklý mikrofon seti, aþaðýdaki profilleri destekleyen Bluetooth 
Spesifikasyonu 1.2 ile uyumludur: Kulaklýklý Mikrofon Seti Profili ve Ahizesiz 

i 
la 
.
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Kullaným Profili. HS-37W kulaklýklý mikrofon seti ile diðer Bluetooth özellikl
ürünlerin birlikte çalýþabileceði garantisi verilmez. Baþka cihazlarýn bu cihaz
uyumluluðunu saptamak için söz konusu cihazlarýn üreticilerinden bilgi alýn
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2. Baþlarken
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Bazý yerlerde Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisinin kullanýmý ile ilgili 
kýsýtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis saðlayýcýnýzdan b
alýn.

Kulaklýklý mikrofon seti aþaðýdaki parçalarý içerir:

• Cevapla/bitir tuþu (1)

• Sarý ýþýklý gösterge (LED) (2)

• Kulaklýk (3)

• Pil yuvasý (4)

• Ses seviyesi tuþu (5)
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Kulaklýklý mikrofon setini kullanmaya baþlamadan önce, pili takmanýz ve uyumlu 
bir telefonu kulaklýklý mikrofon setiyle eþleþtirmeniz gerekir.

lu bir 

 

dan 
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■ Pili takma
Pil kapaðýný dýþarý doðru kaydýrarak pil yuvasýný açýn ve pili takýn.

■ Kulaklýklý mikrofon setini uyumlu bir telefonla 
eþleþtirme

HS-37W kulaklýklý mikrofon seti, pili taktýðýnýz veya deðiþtirdiðiniz zaman 
eþleþtirme moduna girer. Sarý LED yanar ve kulaklýklý mikrofon setinin uyum
cep telefonuyla eþleþtirilebileceði 5 dakika süreyle açýk durumda kalýr.

1. Telefonu Bluetooth cihazlarýný arayacak þekilde ayarlayýn. Talimatlar için
telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn.

2. Telefonunuz HS-37W kulaklýklý mikrofon setini bulduðunda, telefonunuz
eþleþtirmeyi onaylayýn.
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3. Kulaklýklý mikrofon setinin Bluetooth þifresi sorulduðunda, 0000 girin.

Eþleþtirme baþarýlý olursa, sarý LED kýsa bir süre için yanýp söner ve ardýndan 

 süre 

erekir. 
ýn.
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kapanýr.

Eþleþtirme baþarýlý olmazsa, sarý LED 5 dakika süreyle açýk durumda kalýr; bu
içinde cihazlarý eþleþtirmeniz gerekir. 

Kulaklýklý mikrofon setini cep telefonunuzla yalnýzca bir kez eþleþtirmeniz g
Eþleþtirme modundan çýkmak için, cevapla/bitir tuþuna kýsa bir süre için bas

Artýk kulaklýklý mikrofon setini kullanmaya hazýrsýnýz.
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■ Arama iþlemleri
Cep telefonunuzla bir aramayý cevaplamak için, telefonunuzdaki cevapla tu
basýn. Kulaklýklý mikrofon setinizin üzerindeki cevapla/bitir tuþuna kýsa bir s
için basarak, aramayý kulaklýklý mikrofon setine aktarabilirsiniz.

Aramayý kulaklýklý mikrofon setiyle cevaplamak için, kulaklýklý mikrofon seti
üzerindeki cevapla/bitir tuþuna kýsa süreyle basýn. Aramayý cep telefonunda
kulaklýklý mikrofon setine aktarýrken küçük bir gecikme olabilir. Cevapsýz ara
önlemek için, aramalarý cep telefonunuzla yanýtlamanýz ve daha sonra kulak
mikrofon setinize aktarmanýz önerilir.

Bir aramayý cevaplamak istemezseniz, kulaklýklý mikrofon setindeki cevapla/
tuþunu bir saniye süreyle basýlý tutun.

Arama yapmak için, numarayý cep telefonunuzdan çevirin ve telefonunuzda
cevapla tuþuna basýn. Daha sonra aramayý kulaklýklý mikrofon setine aktarm
için, kulaklýklý mikrofon setinin üzerindeki cevapla/bitir tuþuna basýn.

Telefonunuz sesle arama özelliðini destekliyorsa ve devam eden bir arama y
kulaklýklý mikrofon setinin üzerindeki cevapla/bitir tuþuna basýn ve telefonu
kullaným kýlavuzunda açýklandýðý þekilde sesle arama yapýn. En iyi sonucu el
etmek için, ses etiketini kulaklýklý mikrofon setinizi kullanarak kaydedin.

Kulaklýklý mikrofon setinizin ses seviyesini artýrmak veya azaltmak için, isten
ses seviyesine ulaþýncaya kadar ses seviyesi tuþuna kýsa süreyle basýn.
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Bir aramayý bitirmek için, cep telefonunuzdaki bitir tuþuna veya kulaklýklý 
mikrofon setinizdeki cevapla/bitir tuþuna basýn.
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Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Bekleme modu
Kulaklýklý mikrofon seti, pil ömrünü uzatmak için her arama sonrasýnda kapa
Bunu önlemek için, kulaklýklý mikrofon setini bekleme moduna ayarlayýn. Be
modu, cep telefonunuzla baðlantýyý hýzlandýrýr, ancak pil ömrünü kýsaltýr. Be
modunu etkinleþtirmek için, ses seviyesi ve cevapla/bitir tuþlarýný 5 saniye sü
basýlý tutun.

Kulaklýklý mikrofon setini bekleme modunda açmak için, cevapla/bitir tuþun
basýn. Kulaklýklý mikrofon setini bekleme modunda kapatmak için, cevapla/b
tuþunu 5 saniye süreyle basýlý tutun.

■ Iþýklý gösterge
HS-37W kulaklýklý mikrofon setinde sarý ýþýklý bir gösterge (LED) vardýr. Pili 
taktýðýnýzda veya deðiþtirdiðinizde ve kulaklýklý mikrofon setini açtýðýnýzda, 
yanar. Bu, kulaklýklý mikrofon setinin eþleþtirme modunda olduðunu gösterir
Kulaklýklý mikrofon setindeki pilin güç düzeyi düþtüðünde, LED her 5 saniyed
kez yanýp söner. Pili deðiþtirin.

■ Kulaklýklý mikrofon setini sol kulakta kullanma
HS-37W kulaklýklý mikrofon seti sað kulakta kullanýlmak üzere ayarlanmýþtý
kulakta kullanmak isterseniz, kulaklýðý hafifçe döndürün.
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■ Kulaklýklý mikrofon setini saklama koþullarý
Kulaklýklý mikrofon setini her zaman kapalý olarak ve güvenle korunur þekilde 

 

ndan 

rtýrýn.

eðilse, 
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saklayýn.

Doðrudan güneþ ýþýðý gibi yüksek sýcaklýklarda (45°C/113°F’nin üzerinde) 
saklamayýn. Yüksek sýcaklýklarda saklamak, performansý düþürebilir ve pilin 
ömrünü kýsaltabilir. Düþük sýcaklýklar (-10°C / 14°F’nin altýnda) pilin ömrünü
kýsaltýr ve cihazýn çalýþmasýný etkileyebilir.

Kulaklýklý mikrofon setini yaðmura veya diðer sývýlara maruz býrakmayýn.

■ Sorun giderme

Ses kalitesi kötü
Kulaklýklý mikrofon setiyle telefon arasýndaki uzaklýðýn 10 metreyi aþmadýðý
ve aralarýnda duvar veya baþka elektronik cihazlar gibi engellerin 
bulunmadýðýndan emin olun.

Kulaklýklý mikrofon setinden ses gelmiyor
• Kulaklýklý mikrofon setindeki ses seviyesini, ses seviyesi tuþuna basarak a

• Kulaklýklý mikrofon setinin telefonla eþleþtirilmiþ olduðundan emin olun.

• Telefonun kulaklýklý mikrofon setine baðlý olduðundan emin olun. Baðlý d
cihazlarý yeniden eþleþtirmeyi deneyin.



13

Kulaklýklý mikrofon seti etkinleþtirilmeden önce telefonun 
çalmasý durduðu için, aramalarý kulaklýklý mikrofon setiyle 

rünü 
rofon 

m
iz. 
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cevaplayamýyorum
Kulaklýklý mikrofon seti, arama sonrasýnda otomatik olarak kapanarak pil öm
uzatacak þekilde tasarlanmýþtýr. Bekleme modu, telefonunuzla kulaklýklý mik
seti arasýndaki baðlantýyý hýzlandýrýr, bkz: Bekleme modu, 11.

Telefonum tersini gösterse de eþleþtirme sorunlarý yaþýyoru
Cep telefonunuzdaki kulaklýklý mikrofon seti eþleþtirmesini silmiþ olabilirsin
Cihazlarý tekrar eþleþtirin.
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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, ba
çýkarýn ve yeniden takmadan önce cihazýn tamamen kurumasýný bekleyin.

• 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 plastikleri eðebilir veya erit

• 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 parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalýþ
engelleyebilir.

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


