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TÜRKÇE

UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-5W 
ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas 
þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun 
olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin 
bir kopyasýný http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/ adresinde 
bulabilirsiniz.

Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp 
kutusu, Avrupa Birliði dahilinde 
olan ürünün kullaným süresi sona 
erdiðinde ayrý bir atýk grubuna 
dahil edilmesi gerektiði anlamýna 

gelir. Bu ürünleri ayrýmý yapýlmamýþ diðer 
belediye atýklarýyla birlikte atmayýn. Daha 
fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi’ne veya 
www.nokia.com adresindeki ülkeye özel 
bilgilere bakýn.
© 2007 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 ve Nokia Connecting People, Nokia 
Corporation’ýn tescilli ticari markalarýdýr. 
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, nedeni ne olursa olsun, oluþabilecek 
herhangi bir veri veya gelir kaybýndan ve 
herhangi bir özel, kazara olan veya sonuç 
olarak ortaya çýkan veya dolaylý hasarlardan 
hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.
Ýþbu 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, ancak bunlarla sýnýrlý olmamak 
þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, 
güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk 
veya zýmni herhangi bir garanti 
verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, 
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önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu 
belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma 
hakkýný saklý tutar.
Bazý ürünlerin bulunabilirliði bölgeye göre 
deðiþiklik gösterebilir. Lütfen size en yakýn 
Nokia satýcýsýndan bilgi alýn.
Bu cihazda onaylanmamýþ deðiþiklikler veya 
modifikasyonlar yapýlmasý, kullanýcýnýn bu 
donanýmý kullanma 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.

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu 
EMCCert DR. RASEK GmbH, Herbert Baier

Moggast, Boelwiese 5 
91320 Ebermannstadt, Germany

Tel: +49 9194 9016 
Faks: +49 9194 8125

Üretici Firma
Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 

02150 Espoo, Finlandiya 
Tel:+358 7180 08000 
Fax:+358 7180 38226

Giriþ
Bu ürünü satýn aldýðýnýz için tebrik 
ederiz. Nokia Bluetooth Hoparlör 
MD-5W ile, uyumlu cep 
telefonunuzdan veya müzik 
cihazýnýzdan müzik dinleyebilir ve 
yüksek kalitede sesin keyfini 
çýkarabilirsiniz. Dahili mikrofonu 

sayesinde hoparlörü hoparlörlü 
telefon olarak da kullanabilirsiniz.
Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisini veya verilen kabloyu 
kullanarak hoparlörleri uyumlu bir 
cihaza baðlayabilirsiniz.
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Hoparlörleri kullanmadan önce bu 
kullaným kýlavuzunu dikkatle okuyun. 
Telefonunuz için önemli güvenlik ve 
bakým bilgilerini saðlayan kullaným 
kýlavuzunu veya uyumlu müzik 
cihazýnýn kullaným kýlavuzunu da 
okuyun. Tüm aksesuarlarý ve 
donanýmlarý küçük çocuklarýn 
eriþiminden uzak tutun.

Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisi, uyumlu cihazlarý kablo 
kullanmadan baðlayabilmenize olanak 
saðlar. Bluetooth baðlantýsý 
höparlörlerin ve diðer cihazýn birbirini 
görmesini gerektirmez, ancak bu iki 
cihaz arasýndaki mesafe en çok 
10 metre (30 fit) olmalýdýr. 

Baðlantýlarda duvarlarýn 
engellemesinden veya diðer elektronik 
cihazlardan kaynaklanan parazit söz 
konusu olabilir.
Höparlörler Advanced Audio 
Distribution Profile (A2DP) 1.0, 
Headset Profile 1.1, Hands-Free 
Profile 1.0 ve Audio/Video Remote 
Control Profile (AVRCP) 1.0’ý 
destekleyen Bluetooth Spasifikasyonu 
1.2 ile uyumludur. Baþka cihazlarýn bu 
cihazla uyumluluðunu saptamak için 
söz konusu cihazlarýn üreticilerinden 
bilgi alýn.
Bazý yerlerde Bluetooth teknolojisinin 
kullanýmý ile ilgili kýsýtlamalar olabilir. 
Bölgenizdeki yetkililerden veya servis 
saðlayýcýnýzdan bilgi alýn.



TÜRKÇE

Baþlangýç

Parçalar
Höparlörler giriþ sayfasýnda gösterilen 
parçalarý içerir: Gösterge ýþýðý (1), geri 
alma tuþu (2), güç tuþu (3), çal/
duraklat tuþu (4), cevapla/bitir tuþu 
(5), hýzlý ileri sar tuþu (6), mikrofon (7), 
hoparlörler (8), sesi kýsma tuþu (9), 
stereo geniþletme tuþu (10), sesi açma 
tuþu (11), güç konektörü (12), pil 
bölmesi (13) ve ses giriþi (14).
Hoparlörlerin parçalarý manyetiktir. 
Metalik malzemeler hoparlörlere 
çekilebilir. Kredi kartlarýný veya diðer 
manyetik depolama ortamlarýný 
hoparlörlerin yanýna koymayýn; bu 
ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Þarj cihazlarý
Herhangi bir þarj cihazýný bu cihazla 
kullanmadan önce model numarasýný 
kontrol edin. Hoparlörler verilen AC-4 

þarj cihazýyla birlikte kullanýlmak üzere 
tasarlanmýþtýr.

Uyarý: Yalnýzca, Nokia 
tarafýndan bu özel cihazla 
kullanýmý onaylanmýþ þarj 

cihazlarýný kullanýn. Farklý 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.

Güç baðlantýsý
Hoparlörler dört AA pili veya AC-4 þarj 
cihazý ile kullanýlýr.

AA pilleri takma
Pilleri kullanýrken alkalin piller önerilir. 
Pilleri takmak için, hoparlörlerin kapalý 
olduðundan emin olun ve pil bölmesi 
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kapaðýnýn alt kýsmýný itip kapaðý 
kaldýrarak kapaðý açýn. 
Pilleri gösterilen þekilde bölmeye 
yerleþtirin ve kapaðý yerine oturuncaya 
kadar itin.
Hoparlörler uzun süre 
kullanýlmadýðýnda, pil akmasýndan 
kaynaklanacak hasarý önlemek için 
pilleri çýkartýn.
Pillerin gücü azaldýðýnda, kýrmýzý 
gösterge ýþýðý yanýp sönmeye baþlar ve 
hoparlör dakika baþý bir kez uyarý sesi 
verir.

Duvar prizine baðlama
Hoparlörleri þarj cihazýyla birlikte 
kullanmak için, þarj cihazýný duvar 
prizine takýn ve þarj cihazýnýn 
kablosunu güç konektörüne takýn. 
Pil bölmesine þarj edilebilir piller 
konduysa, þarj cihazý pilleri þarj etmez.

Hoparlörleri açma veya kapatma
Açmak için, mavi gösterge ýþýðý yanana 
kadar güç tuþuna basýn.
Kapatmak için, kýrmýzý gösterge ýþýðý 
yanana kadar güç tuþuna basýn.

Hoparlörleri baðlama
Hoparlörleri Bluetooth kablosuz 
iletiþim teknolojisini veya verilen 
kabloyu kullanarak uyumlu bir cihaza 
(örneðin, cep telefonu veya müzik 
çalar) baðlayabilirsiniz. 

Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisini kullanarak eþleþtirme 
ve baðlama
Aþaðýdaki talimatlar cep telefonu 
içindir; müzik çalar için de ayný 
prosedür kullanýlýr, ancak Bluetooth 
þifresi girmeniz gerekmez.
1. Hoparlörlerin kapalý, cep 

telefonunun açýk olduðundan emin 
olun.
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2. Mavi ve kýrmýzý gösterge ýþýklarý 
sýrayla yanýp sönmeye baþlayýncaya 
kadar güç tuþunu basýlý tutun.

3. Cep telefonunda Bluetooth 
özelliðini etkinleþtirin ve Bluetooth 
cihazlarý arayacak þekilde 
ayarlayýn.

4. Bulunan cihazlar arasýndan 
hoparlörü seçin.

5. Hoparlörleri cep telefonuyla 
eþleþtirmek ve baðlantýyý yapmak 
için 0000 Bluetooth þifresini girin. 
Bazý cep telefonlarýnda, 
eþleþtirmeyi yaptýktan sonra 
baðlantýyý ayrýca yapmanýz 
gerekebilir.

Eþleþtirme baþarýlý olduysa, mavi 
gösterge ýþýðý beþ kez yanýp söner ve 
cep telefonunun eþleþtirilen Bluetooth 
cihazlarýnýn görüntülendiði 
menüsünde hoparlörler görünür.

Kablo kullanarak baðlama
Verilen CA-63U kablosunu kullanarak 
hoparlörleri uyumlu bir cihaza 
baðlayabilirsiniz.
Hoparlörleri 3,5 mm ses konektörü 
olan bir cihaza baðlamak için, kabloyu 
hoparlörün ses giriþine ve cihazdaki 
ses konektörüne takýn.

Temel kullaným

Sesi ayarlama
Höparlörün ses seviyesini ayarlamak 
için iki ses tuþundan birine basýn. 

Pili kullanýrken hoparlörlerin ses 
düzeyi çok düþükse, pilleri deðiþtirin.
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Müzik dinleme
Müzik dinlemek için, hoparlörü 
uyumlu bir müzik çalara (örneðin 
müzik çalarý olan bir cep telefonu veya 
baþka bir müzik çalar) baðlayýn.
Müzik iþlevlerini kullanmak için, 
Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisini kullanarak hoparlörleri 
uyumlu bir cihaza baðlayýn. Uyumlu 
müzik çalarýn A2DP Bluetooth profilini 
desteklemesi gerekir. Kablo baðlantýsý 
kullanýyorsanýz, sadece hoparlörlerin 
sesini ayarlayabilirsiniz; müzik 
kontrolü için müzik çalarýnýzdaki 
düðmeleri kullanýn.
Müzik dinlerken bir aramayý cevaplar 
veya arama yaparsanýz, görüþme 
bitene kadar müzik duraklatýlýr.

Uyarý: Müziði, makul ses 
seviyelerinde dinleyin. Sürekli 
yüksek seviyede sese maruz 
kalmak iþitme duyunuza zarar 
verebilir.

Müzik çalmak için, müzik çalarýnýzdan 
parçayý seçin ve çal/duraklat tuþuna 
basýn.
Bir sonraki parçayý seçmek için hýzlý 
ileri sarma tuþuna basýn. Önceki 
parçayý seçmek için geri alma tuþuna 
basýn.
Çalmayý duraklatmak veya devam 
ettirmek için çal/duraklat tuþuna 
basýn. Çalmayý durdurmak için çal/
duraklat tuþuna basýn ve basýlý tutun.
Sesin stereo görüntüsünü geniþletmek 
için, bu özelliðin müzik çalarýnýzda 
kapalý olup olmadýðýný kontrol edin ve 
stereo geniþletme tuþuna basýn.

Görüþme yapma
Hoparlörler Bluetooth kablosuz 
teknolojisi kullanýlarak uyumlu bir cep 
telefonuna baðlandýysa görüþme 
yapmak için kullanýlabilir.
Görüþme yapmak için, cep 
telefonunuzu hoparlörler cep 
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telefonunuza baðlýyken kullandýðýnýz 
þekilde kullanýn. Hoparlörlerdeki 
mikrofona doðru konuþun.
Cep telefonunuz hoparlörlerle 
kullanýlýrken son numarayý yeniden 
aramayý destekliyorsa, devam eden bir 
görüþme yokken cevapla/bitir tuþuna 
iki kez basýn.
Cep telefonunuz hoparlörlerle sesle 
aramayý destekliyorsa, devam eden bir 
görüþme yokken cevapla/bitir tuþuna 
basýn ve cep telefonunuzun kullaným 
kýlavuzunda belirtilen þekilde devam 
edin.
Bir aramayý cevaplamak veya bitirmek 
için cevapla/bitir tuþuna basýn. 
Aramayý cevaplamak istemiyorsanýz 
iki ses tuþundan birine basýn ve basýlý 
tutun.
Bir görüþme devam ederken 
hoparlörlerden uyumlu cep telefonuna 
geçiþ yapmak için iki ses tuþundan 

birine basýn ve basýlý tutun. Tekrar 
hoparlörlere geçmek için güç tuþuna 
basýn.

Ayarlarý temizleme veya 
sýfýrlama

Ayarlarý temizlemek için hoparlörleri 
kapatýn. Ses kýsma tuþuna ve güç 
tuþuna basýn ve mor gösterge ýþýðý 
yanana kadar basýlý tutun. Sesi kýsma 
tuþuna basýn ve mavi gösterge ýþýðý 
yanana kadar basýlý tutun.
Çalýþmýyorsa hoparlörü sýfýrlamak için, 
pilleri çýkarýn ve hoparlörü þarj 
cihazýndan çýkarýn.
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Bakým ve onarým
Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü 
olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki 
öneriler cihazýnýzýn garanti kapsamýnda 
kalmasýný saðlayacaktýr.

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

• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde 
kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli 
parçalarý ve elektronik bileþenleri 
zarar görebilir.

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

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

• 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.

Ürün düzgün çalýþmýyorsa, en yakýn 
yetkili servise götürün.


