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UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
NOKIA CORPORATION olarak biz, 
tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak 
üzere, LD-3W ürününün aþaðýdaki 
yönetmeliðin (Council Directive: 
1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun 
olduðunu beyan ederiz. 
Uygunluk Bildirimi’nin kopyasýný
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/ adresinde 
bulabilirsiniz.

Üzerinde çarpý iþareti bulunan 
çöp kutusu, kullaným süresi sona 
erdiðinde bir ürünün Avrupa 
Birliði dahilinde ayrý bir atýk 
grubuna dahil edilmesi gerektiði 
anlamýna gelir. Bu ürünleri ayrýmý 
yapýlmamýþ diðer belediye 
atýklarýyla birlikte atmayýn.

© 2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý 
mahfuzdur.
Bu belge içindekilerin tamamý veya bir 
bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni 
alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde-yeniden 
oluþturulamaz, kopyalanamaz, 
çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir 
yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz 
veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari 
markasýdýr. Burada adý 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 üründe önceden 
bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve 
yenilik yapma hakkýný saklý tutar.
Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme 
nedeni ne olursa olsun oluþabilecek 
herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan 
veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan 
ya da dolaylý hasar veya kayýplardan 
sorumlu tutulamaz.
Íþbu belgenin içeriði ”olduðu gibi” 
sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn 
gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak 
satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma 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, 
herhangi bir zamanda, önceden bildirimde 
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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.
Ýhraç Kontrolleri
Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri’nin ve 
diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve 
düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji 
veya yazýlým içerebilir. Kanunlara aykýrý 
deðiþiklik yapýlamaz.
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Güvenliðiniz için
Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara 
uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý 
olabilir. Daha fazla bilgi için kullaným 
kýlavuzunun tamamýný okuyun.

Giriþim
Tüm kablosuz cihazlar, 
performansý etkileyebilecek 
giriþime maruz kalabilir.
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Bataryalar ve þarj cihazlarý
Yalnýzca onaylý bataryalarý ve 
þarj cihazlarýný kullanýn. 
Uyumsuz ürünleri baðlamayýn.
Diðer cihazlara baðlama
Baþka bir cihaza baðlarken, 
ayrýntýlý güvenlik talimatlarý için 
cihazýn kullaným kýlavuzunu 
okuyun. Uyumsuz ürünleri 
baðlamayýn.

Kalifiye servis
Bu cihazýn onarýmý yalnýzca 
kalifiye personel tarafýndan 
yapýlabilir.

Giriþ
Nokia Kablosuz GPS Modülü ile 
bulunduðunuz konumu ve yönünüzü 
kolayca belirleyebilirsiniz. GPS modülü, 
konumlandýrma bilgilerini uyumlu cep 
telefonlarýna, PC'lere, PDA'lara ve diðer 
cihazlara iletmek için Bluetooth kablosuz 
iletiþim teknolojisini kullanan, bataryayla 
çalýþan bir cihazdýr. 
GPS modülünü kullanabilmeniz için, 
modüle baðlayacaðýnýz cihazda uyumlu bir 
yazýlým uygulamasý yüklü olmalýdýr.
GPS modülünü kullanmadan önce bu 
kullaným kýlavuzunu dikkatle okuyun. Bu 
kýlavuzun en son sürümü, daha fazla bilgi 

ve Nokia ürününüzle ilgili indirilebilir 
öðeler ve servisler hakkýnda bilgi edinmek 
için http://www.nokia.com/support 
adresine veya yerel Nokia Web sitenize de 
bakýn.

Global konumlandýrma sistemi 
(GPS)
GPS (global konumlandýrma sistemi), 
dünya çapýnda, uydu tabanlý bir telsiz seyir 
sistemidir.
GPS terminali, bulunduðu konumu 10 
metre hata payýyla hesaplayabilir. Hata 
payý, GPS modülünün, sinyallerini aldýðý 
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uydularýn sayýsýna baðlýdýr. En iyi 
koþullarda hata payý yalnýzca birkaç metre 
olabilir.
GPS modülünün anteni Nokia logosunun 
altýnda bulunur ve yukarýya dönük olmasý 
gerekir. Bazý araçlarýn ön camýnda ve 
pencerelerinde, uydu sinyallerini 
engelleyebilen veya zayýflatabilen metal 
malzeme bulunabilir.
GPS, yönünüzü hareketinize göre 
belirlediðinden, sabit durursanýz ne yöne 
baktýðýnýzý algýlayamaz.

Not:
GPS (global konumlandýrma 
sistemi) Amerika Birleþik 

Devletleri hükümeti tarafýndan iþletilir; 
sistemin doðru çalýþmasý ve bakýmý 
yalnýzca ABD hükümetinin 
sorumluluðundadýr. Konum verilerinin 
doðruluðu, Amerika Birleþik Devletleri 

hükümetinin GPS uydularý üzerinde 
yaptýðý ayarlamalardan etkilenebilir ve 
ABD Savunma Bakanlýðý’nýn sivil GPS 
kullanýmý politikasý ile Federal Radyo Seyir 
Planý uyarýnca deðiþtirilebilir. Uydu 
geometrisindeki hatalar da verilerin 
doðruluðunu etkileyebilir.
GPS sinyallerinin alýnabilmesi ve kalitesi 
gerek hava koþullarýndan, gerek yapýlarýn 
ve doðal engellerin varlýðýndan 
etkilenebilir. GPS sinyallerinin alýnabilmesi 
için GPS alýcýsýný mutlaka açýk havada 
kullanmak gerekir.
Hassas konum belirleme ölçümlerinde GPS 
kullanýlmamalýdýr ve hiçbir zaman yalnýzca 
GPS alýcýsýnýn saðladýðý konum bilgilerine 
güvenilmemelidir. Bu GPS alýcýsý, 
telefonun konumunun acil durum 
operatörleri tarafýndan belirlenme iþlevini 
desteklemez.

Baþlarken
Cihazýnýz küçük parçalar içerebilir. Bunlarý 
küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.

GPS modülünü kullanmaya 
baþlayabilmeniz için önce aþaðýdakileri 
gerçekleþtirmeniz gerekir:
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• Telefona uyumlu bir yazýlým 
uygulamasý yükleyin. 

• GPS modülünün bataryasýný tam 
olarak þarj edin.

• Uyumlu telefonu GPS modülüyle 
eþleþtirin.

Nokia 9500 Communicator gibi bazý Nokia 
telefon modellerinde konum gizliliði ayarý 
vardýr. Nokia 9500 Communicator 
cihazýndaki yazýlým uygulamalarýna GPS 
konum verisi saðlamak için, Araçlar→ 
Denetim Masasý→ Ekstra→ Konum 
gizliliði→ Doðrulama poliçesi→ Tümünü 
kabul et seçeneðini belirleyin.

GPS modülü parçalarý
GPS modülü, bu kýlavuzun baþýnda yer 
alan Þekil 1’de (Fig. 1) gösterilen þu 
parçalarý içerir:
1 - GPS gösterge ýþýðý
2 - Bluetooth gösterge ýþýðý
3 - Batarya þarj göstergesi ýþýðý
4 - Açma/kapatma tuþu
5 – Arka kapaðý serbest býrakma tuþu
6 - Þarj cihazý konektörü

Bataryalar ve þarj cihazlarý
GPS modülünde çýkartýlabilir ve þarj 
edilebilir BL-5C bataryasý bulunur. Onaylý 
bataryalarý ve þarj cihazlarýný edinmek için 
bölgenizdeki satýþ noktasýna baþvurun. 
Herhangi bir þarj cihazýný bu cihazla 
kullanmadan önce model numarasýný 
kontrol edin. Bu cihaz AC-3, AC-4 ve DC-4 
þarj cihazlarýyla birlikte kullanýlmak üzere 
tasarlanmýþtýr.

Uyarý! Yalnýzca, bu cihazla 
birlikte kullanýmý Nokia 
tarafýndan onaylanmýþ 
bataryalarý ve þarj cihazlarýný 
kullanýn. Baþka türde batarya, 
þarj cihazý veya donaným 
kullanýlmasý onay veya 
garantileri geçersiz kýlabilir ve 
tehlikeli olabilir. 

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

Bataryayý takma
Bu kýlavuzunda baþýnda yer alan Þekil 2’ye 
(Fig. 2) bakýn.
1. GPS modülünün arka kapaðýný açmak 

için serbest býrakma düðmesine basýn 
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(1) ve kapaðý kaydýrarak cihazdan 
ayýrýn (2).

2. Bataryayý takýn (3).
3. Arka kapaðý kapatýn (4) ve yerine 

oturana kadar ok yönünde itin (5).

Bataryayý þarj etme
1. Þarj cihazýný, GPS modülünün 

üzerindeki konektörüne takýn.
2. Þarj cihazýný bir elektrik prizine takýn. 

Þarj sýrasýnda, GPS modülünün açýk 
(yeþil) veya kapalý (kýrmýzý) olmasýna 

baðlý olarak, yeþil veya kýrmýzý gösterge 
ýþýðý yanýp söner.
Batarya tamamen þarj olduðunda ve 
cihaz açýkken yeþil ýþýk sürekli yanar. 
Batarya tamamen þarj olduðunda ve 
cihaz kapalýyken kýrmýzý ýþýðýn yanýp 
sönmesi durur. 

3. Þarj cihazýný elektrik prizi ve GPS 
modülünden çýkartýn.

Batarya boþalmak üzereyken, GPS 
modülündeki kýrmýzý gösterge ýþýðý 
15 saniyede bir yanýp sönmeye baþlar. 
Bataryayý þarj edin.

Temel kullaným
GPS sinyallerinin alýnabilmesi için GPS 
modülünü mutlaka açýk havada kullanmak 
gerekir.
Hassas konum belirleme ölçümlerinde GPS 
kullanýlmamalýdýr ve hiçbir zaman yalnýzca 
GPS modülünün saðladýðý konum 
bilgilerine güvenilmemelidir. Dijital 
haritalarýn hemen hemen tamamý belirli 
bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Bu 
cihazla kullanmanýz için saðlanan 

haritalarý hiçbir zaman tek güvenilir 
kaynak olarak kabul etmeyin.
Bu GPS modülünün kullanýlmasý için cep 
telefonunuzun açýk olmasý gerekir. Giriþim 
veya tehlikeye yol açabileceði yerlerde cep 
telefonunuzu açmayýn.

GPS modülünü açma ve kapatma
GPS modülünü açmak veya kapatmak için 
bir saniye boyunca açma/kapatma tuþuna 
basýn.
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GPS modülünü açtýðýnýzda, GPS 
modülünün kapalý kaldýðý süreye ve uydu 
sinyallerini ne kadar iyi alabildiðine baðlý 
olarak, cihazýn kendini konumlandýrmasý 
biraz zaman alýr. Bataryanýn çýkartýlmýþ 
olmasý durumunda da baþlangýç süresi 
uzar. Baþlangýç, en iyi koþullarda yaklaþýk 
bir dakika sürer.

Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisiyle baðlanma
Bazý yerlerde Bluetooth teknolojisinin 
kullanýmý ile ilgili kýsýtlamalar olabilir. 
Bölgenizdeki yetkililerden veya servis 
saðlayýcýnýzdan bilgi alýn.
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisinin 
daha ayrýntýlý bir açýklamasý için 
telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn.

Uyumlu bir telefonla eþleþtirme
GPS modülünü kullanabilmek için, önce 
onu uyumlu bir telefonla eþleþtirmeniz 
gerekir. Bazý GPS uygulamalarýyla, 
telefonunuzun Bluetooth menüsünü 
kullanmadan uygulamadan GPS modülü 
eþleþtirmesi yapabilir ve baðlantý 
kurabilirsiniz. GPS uygulamasýnýn kullaným 
kýlavuzuna bakýn. Cep telefonunuza daha 

önce baþka GPS cihazlarý baðladýysanýz, 
GPS modülünü eþleþtirmeden önce diðer 
cihazlarýn eþleþtirmelerini kaldýrýn.
GPS modülünü Bluetooth menüsünde 
eþleþtirmek için:
1. Telefonun ve GPS modülünün açýk 

olduðundan emin olun.
2. Cep telefonunuzda Bluetooth 

özelliðini açýn ve telefonu, telefonun 
kullaným kýlavuzunda belirtildiði gibi, 
Bluetooth özellikli cihazlarý arayacak 
þekilde ayarlayýn.

3. Bulunan cihazlar listesinden GPS 
modülünü (Nokia LD-3W) seçin.

4. GPS modülünü telefonla eþleþtirmek 
için Bluetooth þifresini (0000) girin.

5. GPS uygulamasýný kullanmaya 
baþlayýn.

GPS modülünü en çok sekiz uyumlu 
telefonla eþleþtirebilirsiniz, ancak bir 
defada yalnýzca birine baðlayabilirsiniz.

GPS modülünün baðlantýsýný 
kesme
GPS modülünün baðlantýsýný kesmek için 
aþaðýdakilerden birini yapýn:
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• GPS modülünün baðlantýsýný, 
baðlantýyý kurmak için kullandýðýnýz 
uygulamadan kesin.

• GPS modülünü kapatýn.
• GPS modülünün baðlantýsýný, 

telefonun Bluetooth menüsünü 
kullanarak kesin.

GPS modülünün durumunu gece 
modunda kontrol etme
Bazý GPS uygulamalarýnda, GPS modülünü 
gece moduna ayarlayabilirsiniz. Gösterge 
ýþýklarý gece modunda yalnýzca, GPS 
modülü konumunu belirleyemezse veya 
Bluetooth baðlantýsý kesilirse yanar. 
Gece modunda GPS modülünün durumunu 
kontrol etmek için açma/kapatma tuþuna 
hýzlý þekilde basýn. Gösterge ýþýklarý kýsa 
süre görünür.

WAAS/EGNOS desteði
GPS modülü, WAAS/EGNOS sistemini 
destekler. Sistemi kullanabilmeniz için, 
GPS uygulamanýz da bu sistemi 
desteklemelidir. Ayrýntýlý bilgi için GPS 
uygulamanýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn.

GPS modülünü sýfýrlama
GPS modülünü sýfýrlamak için açma/
kapatma tuþuna 10 saniye süreyle basýn. 
Sýfýrlama sýrasýnda yeþil ve kýrmýzý 
gösterge ýþýklarý sýrayla yanýp söner.

Sorun giderme
GPS modülünü uyumlu bir telefona 
baðlayamazsanýz aþaðýdaki iþlemleri 
yapýn:
• Uyumlu telefonda Bluetooth 

özelliðinin etkinleþtirildiðinden emin 
olun.

• GPS modülünün açýk olduðundan ve 
uyumlu bir telefonla eþleþtirildiðinden 
emin olun.

• Telefondan, önceki Bluetooth 
baðlantýsýný sonlandýrmayý unutmayýn.

• GPS modülünün telefonun en çok 
10 metre uzaðýnda olmasýna ve 
telefonla modül arasýnda bir engel 
veya elektronik cihaz olmamasýna 
dikkat edin.
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Batarya bilgileri
• GPS modülünüz 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 yýpranacaktýr. 
Konuþma ve bekleme süreleri, normal 
sürelere göre belirgin ölçüde 
kýsaldýðýnda bataryayý deðiþtirin. 
Yalnýza Nokia onaylý bataryalar 
kullanýn ve bataryanýzý yalnýzca 
cihazýnýz için belirlenmiþ Nokia onaylý 
þarj cihazlarýyla doldurun.

• 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.

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

• Bataryaya kýsa devre yaptýrmayýn. 
Bozuk para, toka veya kalem gibi metal 
bir nesnenin bataryanýn + ve – 
uçlarýnýn doðrudan baðlantýsýna neden 
olmasý kazara kýsa devreye yol açabilir. 
(Bataryanýn + ve – uçlarý metal 
þeritler þeklinde görünür.) Bu durum 
örneðin cebinizde veya çantanýzda 
yedek bir batarya taþýyorsanýz ortaya 
çýkabilir. Uçlara kýsa devre yaptýrmak 
bataryaya veya kýsa devre baðlantýsýna 
neden olan nesneye hasar verebilir.

• Bataryayý sýcak veya soðuk yerlerde, 
örneðin yazýn veya kýþýn kapalý bir 
araçta býrakmak bataryanýn kapasitesini 
ve ömrünü azaltýr. Bataryayý her zaman 
15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasýndaki 
sýcaklýklarda bulundurmaya çalýþýn. 
Bataryasý sýcak veya soðuk olan bir 
cihaz, batarya tam olarak þarj edilmiþ 
olsa bile geçici bir süre için 
çalýþmayabilir. Batarya performansý, 
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özellikle donma noktasýnýn altýndaki 
sýcaklýklarda sýnýrlýdýr.

• Bataryalarý, patlama olasýlýðý 
olduðundan ateþe atmayýn. Bataryalar 
zarar gördüklerinde patlayabilir. 

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

Bakým ve onarým
GPS modülünüz, üstün tasarým ve iþçilik 
ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. 
Aþaðýdaki öneriler cihazýnýzýn garanti 
kapsamýnda kalmasýný saðlayacaktýr.
• GPS modülünü tozlu ve kirli yerlerde 

kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli 
parçalarý ve elektronik bileþenleri zarar 
görebilir.

• GPS modülünü sýcak yerlerde 
saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, 
elektronik cihazlarýn kullaným ömrünü 
kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir 
ve bazý plastik parçalarý eðebilir veya 
eritebilir.

• GPS modülünü soðuk yerlerde 
saklamayýn. Cihaz tekrar normal 
sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, cihazýn içinde 
elektronik devre kartlarýna zarar 
verebilecek nem oluþabilir.

• Bu kýlavuzda belirtilen yöntemlerin 
dýþýnda GPS modülünü açmayý 
denemeyin.

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

• GPS modülünü silmek için kuvvetli 
kimyasallar, temizleme maddeleri ya 
da kuvvetli deterjanlar kullanmayýn.

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

GPS modülü gerektiði gibi çalýþmýyorsa 
cihazý hizmet için en yakýn yetkili servise 
götürün.


