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UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere LPS-4 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, Avrupa Birliði dahilinde bir ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir ürün kutusuna 
atýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri ayrýmý yapýlmamýþ diðer belediye atýklarýyla birlikte atmayýn.

© 2002-2006 Nokia. 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 Connecting People” ve “Pop-Port” Nokia Corporation’a ait tescilli markalarýdýr.

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 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. 

Bu cihaz üzerinde yapýlan yetkisiz deðiþiklikler, kullanýcýnýn ekipmaný çalýþtýrma yetkisini geçersiz kýlabilir.



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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1. Genel

Ýþitme cihazý kullanan kiþiler için tasarlanan Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4, uyumlu cep telefonunun kulak 
içine takýlan (T-coil) iþitme cihazlarýyla kullanýmýný kolaylaþtýrmak için geliþtirilmiþtir. 

Ýndüktif kulaklýk setini kullanýrken, doðrudan cihazýn içindeki mikrofona konuþabilirsiniz. Cep telefonunu 
kulaðýnýzýn yakýnýnda tutmanýz gerekmez; telefonunuzu taþýma kýlýfý, kemer klipsi veya baþka bir aksesuarýn 
içinde bulundurabilirsiniz. Ýþitme cihazý arabirimi ayrý bir batarya kullanýlmasýný gerektirmez.

Cihazýn çalýþmasý, halka açýk alanlarda kullanýlan indüksiyon teknolojisine baðlý olarak tasarlanmýþtýr: Ýþitme 
cihazý arabirimi sistemi, sesleri kablosuz olarak iþitme cihazýnýn (T moduna ayarlanmýþ) alýcýsý tarafýndan 
alýnabilecek þekilde gönderir. 

Bu kýlavuzda anlatýlan cihaz, Pop-Port™ arabirim konektörüne sahip telefonlarla uyumludur (örneðin, Nokia 
6681 ve Nokia 6682 cep telefonlarý). 

Ýndüktif kulaklýk seti, ses çýkýþý konektörü kullanýlarak uyumlu bir koklear implant’ýn ses iþlemcisine de 
baðlanabilir.

Ýþitme cihazý arabirimini kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatle okuyun. Ayrýca cep telefonunuzun, 
önemli güvenlik ve bakým bilgileri saðlayan kullaným kýlavuzunu da okuyun. Ýþitme cihazý arabirimini küçük 
çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.

Ýþitme cihazý arabirimleri ve diðer eriþilebilirlik çözümleri hakkýnda bilgi için, 
http://www.nokiaaccessibility.com/ adresindeki Web sitemizi ziyaret edin.
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2. Ýþitme cihazý arabirimini kullanma

■ Arama yapma ve alma
1. Halkayý boyunuzun çevresine yerleþtirin ve jaký ilgili bölüme takýn. 

2. Pop-Port fiþini telefonun alt bölümüne takýn. Telefonda þu simge 
görüntülenir:

3. Ýþitme cihazýnýzý T veya MT moduna ayarlayýn. 
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4. Bir aramayý cevaplamak veya bitirmek için, cihazýn üzerindeki cevapla düðmesine basýn 
veya telefonunuzun tuþlarýný kullanýn. Aramalar normal þekilde yapýlabilir (telefonun 
kullaným kýlavuzuna bakýn).

Notlar
• Baðlantý kablosunun her zaman telefonun Pop-Port konektörüne baðlý olmasý gerekmez. Baðlantý 

kablosunu, yalnýzca arama yaparken veya cevaplandýrýrken yerine takabilirsiniz.

• Baðlantý kablosu telefona takýlýysa ve iþitme cihazý T veya MT modundaysa bir arama geldiðinde hem 
telefondan hem de iþitme cihazý arabiriminden bir uyarý sesi gelir.

• Ýþitme cihazý arabiriminin ses seviyesini ayarlamak için telefonun ses seviyesi tuþlarýný kullanýn. Normal 
kullaným için, ses seviyesini kendi sesinizi net bir þekilde duyabileceðiniz kadar düþük tutun. Gürültülü 
ortamlarda veya konuþma alýþýnýn zayýf olduðu durumlarda, ses seviyesini arka plandaki gürültüyü 
zayýflatacak ve arayanýn sesini güçlendirecek þekilde artýrýn. 
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■ Ýþitme cihazý arabirimini harici cihazlara baðlama
Ýþitme cihazý arabirimi bir koklear implant’ýn uyumlu ses iþlemcisine veya bir iþitme cihazýnýn 
ses giriþine baðlanabilir. Koklear implantýnýz veya iþitme cihazýnýzla uyumluluk, doðru 
baðlantý kablosu ve baðlantý kablosunun kullaným talimatlarý hakkýnda bilgi almak için iþitme 
cihazýnýzýn satýcýsýna baþvurun. 

Harici cihazýn fiþini, iþitme cihazý arabirimi cihazýnýn saðýndaki  simgesini taþýyan ses 
çýkýþ konnektörüne baðlayýn. 
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3. Teknik veriler

Harici ses çýkýþý:
• Konnektör: 3,5 mm yuva

• Uyumlu iþitme cihazlarýnýn ses giriþine veya koklear implant’larýn uyumlu ses iþlemcisine baðlanabilir

• Direnç: >1 kΩ @ 1 kHz (nominal 2,2 kΩ @1 kHz)

• Tipik çýkýþ sinyali düzeyi: 0,5 - 10 mV rms

• Simge: 

Ýþitme cihazý arabirimi, uyumlu bir ses iþlemcisine 3,5 mm’lik stereo veya mono jaký olan uygun bir kabloyla 
baðlanabilir. Ýþitme cihazý arabiriminden gelen ses monodur.

Harici ses giriþi:
• Bu özellik mevcut deðildir.

• Simge: 
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Bakým ve onarým

Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler cihazýnýzýn garanti kapsamýnda 
kalmasýný saðlayacaktýr.

• Cihazý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.

• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, elektronik devrelere zarar verebilecek 
mineraller içerebilir. Cihazýnýz ýslanýrsa, tamamen kurumasýný saðlayýn.

• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Elektronik bileþenleri zarar görebilir.

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

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

• Cihazý açmaya çalýþmayýn.

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

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

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

Cihaz gerektiði gibi çalýþmýyorsa, cihazý hizmet için en yakýn yetkili servise götürün.


