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TÜRKÇE
UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
NOKIA CORPORATION, bu BH-216 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.
© 2009 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr.
Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia 
Original Accessories logosu, Nokia 
Corporation’ýn ticari markalarý veya tescilli 
ticari markalarýdýr. Nokia tune, Nokia 
Corporation'ýn ses markasýdýr. Burada adý 
geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi 
sahiplerinin ticari markalarý ve ticari 
adlarý olabilir.
Bu belge içindekilerin tamamý veya bir 
bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni 
alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde yeniden 
oluþturulamaz, baþka bir yere aktarýlamaz, 
daðýtýlamaz, saklanamaz veya 
yedeklenemez.
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.
Uygulanan yasalarýn izin verdiði azami 
ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, 
hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne 
olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, 
kar veya veri kaybýndan veya özel, 
beklenmeyen, bir þeyin sonucunda meydana 
gelen ya da dolaylý hasar veya kayýplardan 
sorumlu tutulamaz.
Ýþbu belgenin içeriði “olduðu gibi” 
sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn 
gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak 
satýlabilirlik 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 
geri çekme hakkýný saklý tutar.
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Belirli ürünlerin kullanýlabilirliði bölgeye 
göre deðiþebilir. Ayrýntýlar için lütfen Nokia 
bayiinize danýþýn.
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
Telefication B.V.
Edisonstraat 12a

NL- 6902 PK
ZEVENAAR

Tel: + 31 316 583 180
Faks: + 31 316 583 1

Üretici Firma
Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,

02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000

Faks:+358 7180 38226

Giriþ
Nokia Bluetooth Mikrofonlu Kulaklýk 
Seti BH-216 ile, uyumlu mobil 
cihazýnýzý kullanarak ellerinizi 
kullanmadan arama yapabilir ve 
aramalara yanýt verebilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklýk setini 
kullanmadan önce bu kullaným 
kýlavuzunu dikkatlice okuyun. 
Ayrýca, mikrofonlu kulaklýk setine 
baðladýðýnýz cihazýn kullaným 
kýlavuzunu da okuyun.
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Bu ürün küçük parçalar içerebilir. 
Bunlarý, küçük çocuklarýn eriþiminden 
uzak tutun. Bu cihazýn yüzeyinde 
nikel yoktur.

Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisi
Bluetooth kablosuz teknolojisi, 
uyumlu cihazlara kablosuz olarak 
baðlanmanýza olanak saðlar. 
Mikrofonlu kulaklýk seti ve diðer 
cihazýn görüþ sahasý içinde olmalarý 
gerekmez, ancak birbirlerinden en 
fazla 10 metre uzaklýkta olmalarý 

gerekir. Baðlantýlar, duvarlar veya 
diðer elektronik cihazlar gibi 
engellerden kaynaklanabilecek 
giriþime maruz kalabilir
Mikrofonlu kulaklýk seti, aþaðýdaki 
profilleri destekleyen Bluetooth 
Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile 
uyumludur: Headset Profile 1.1 ve 
Hands-Free Profile (HFP) 1.5. Baþka 
cihazlarýn bu cihazla uyumluluðunu 
saptamak için söz konusu cihazlarýn 
üreticilerinden bilgi alýn.

Baþlarken
Mikrofonlu kulaklýk seti, baþlýk 
sayfasýnda gösterilen aþaðýdaki 
parçalarý içerir: Açma/kapama 
tuþu (1), ses düzeyi tuþu (2), cevapla/
bitir tuþu (3), kulaklýk (4), gösterge 
ýþýðý (5), þarj cihazý konektörü (6), 
kulak askýsý (7) ve mikrofon (8).

Mikrofonlu kulaklýk setini 
kullanmadan önce, bataryayý þarj 
etmeniz ve mikrofonlu kulaklýk 
setini uyumlu bir cihazla 
eþleþtirmeniz gerekir.
Cihazýn parçalarý manyetik özelliklidir. 
Cihaz metal malzemeleri çekebilir. 
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Üzerlerinde depolanan bilgiler 
silinebileceðinden, kredi kartlarýný veya 
diðer manyetik depolama ortamlarýný 
cihaza yaklaþtýrmayýn.

Bataryayý þarj etme
Bataryayý þarj etmeden önce, “Batarya 
ve þarj cihazý bilgileri” bölümünü 
dikkatlice okuyun.

Uyarý: Yalnýzca bu modelle 
birlikte kullanýmý Nokia 
tarafýndan 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.

1. Þarj cihazýný bir elektrik prizine 
baðlayýn.

2. Þarj cihazý kablosunu þarj cihazý 
konektörüne baðlayýn. Þarj 
sýrasýnda kýrmýzý gösterge ýþýðý 

görüntülenir. Bataryanýn tam 
olarak þarj edilmesi 1 saat 
15 dakika sürebilir.

3. Batarya tam olarak þarj edildiðinde, 
yeþil gösterge ýþýðý görüntülenir. 
Þarj cihazýnýn mikrofonlu kulaklýk 
setiyle ve sonra elektrik priziyle 
baðlantýsýný kesin.

Tam olarak þarj edilmiþ batarya 
6 saate kadar konuþma süresi veya 
160 saate kadar bekleme süresi için 
güç saðlar.
Mikrofonlu kulaklýk seti bir þarj 
cihazýna baðlý deðilken batarya þarjýný 
kontrol etmek için, mikrofonlu kulakýk 
seti açýkken açma/kapama tuþuna 
basýn. Gösterge ýþýðý yeþilse, þarj 
düzeyi yeterlidir. Iþýk turuncuysa, 
bataryayý kýsa süre içinde yeniden þarj 
etmeniz gerekebilir. Iþýk kýrmýzýysa, 
bataryayý yeniden þarj edin.
Batarya þarjý düþük olduðunda, 
mikrofonlu kulaklýk seti 5 dakikada bir 
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bip sinyali verir ve kýrmýzý gösterge 
ýþýðý yanýp söner.

Açma ve kapama
Açmak için, açma/kapama tuþuna 
basýn ve 4 saniye kadar basýlý tutun. 
Mikrofonlu kulaklýk seti bip sinyali 
verir ve yeþil gösterge ýþýðý 
görüntülenir. Mikrofonlu kulaklýk 
seti, baðlandýðý son cihaza 
baðlanmaya çalýþýr.
Kapamak için, açma/kapama tuþuna 
basýn ve 2 saniye kadar basýlý tutun. 
Mikrofonlu kulaklýk seti bip sinyali 
verir ve kýrmýzý gösterge ýþýðý kýsa süre 
görüntülenir. Mikrofonlu kulaklýk seti 
yaklaþýk olarak 30 dakika boyunca 
bir cihaza baðlanmazsa, otomatik 
olarak kapanýr.

Mikrofonlu kulaklýk setini 
eþleþtirme ve baðlama
1. Mobil cihazýnýzýn açýk ve 

mikrofonlu kulaklýk setinin kapalý 
olduðundan emin olun.

2. Yeþil gösterge ýþýðý hýzlý bir þekilde 
yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar 
açma/kapama tuþuna basýn ve 
basýlý tutun (yaklaþýk 6 saniye).

3. Yaklaþýk olarak 3 dakika içinde, 
mobil cihazda Bluetooth 
baðlantýsýný etkinleþtirin ve 
Bluetooth cihazlarýný aramasý 
için ayarlayýn.

4. Bulunan cihazlar listesinden 
mikrofonlu kulaklýk setini seçin.

5. Gerekirse, mikrofonlu kulaklýk 
setini cihazýnýzla eþleþtirmek ve 
baðlamak için 0000 þifresini girin. 
Bazý cihazlarda, eþleþtirmeden 
sonra baðlantýyý ayrý olarak 
yapmanýz gerekebilir.
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Mikrofonlu kulaklýk seti cihazýnýza 
baðlandýðýnda ve kullanýma hazýr 
olduðunda, yeþil gösterge ýþýðý yavaþça 
yanýp söner.
Mikrofonlu kulaklýk setini en fazla 
sekiz cihazla eþleþtirebilirsiniz, ancak 
her seferinde yalnýzca bir cihaza 
baðlayabilirsiniz.
Mikrofonlu kulaklýk setini en son 
kullanýlan cihaza el ile baðlamak için, 

mikrofonlu kulaklýk setini kapatýp açýn 
ve cevapla/bitir tuþuna basýp 2 saniye 
kadar basýlý tutun.
Cihazýnýzý mikrofonlu kulaklýk setinin 
otomatik olarak baðlanabileceði 
þekilde ayarlayabilirsiniz. Bu özelliði 
bir Nokia cihazýnda etkinleþtirmek 
için, eþleþtirilen cihaz ayarlarýný 
Bluetooth menüsünde deðiþtirin.

Temel kullaným

Kulak içi yastýðý
Mikrofonlu kulaklýk seti, farklý boyutta 
kulak içi yastýklarýyla gelebilir. 
Kulaðýnýz için en uygun ve en rahat 
kulak içi yastýðýný seçin.
Kulak içi yastýðýný deðiþtirmek için, 
takýlý kulak içi yastýðýný kulaklýktan 
çekin ve yeni kulak içi yastýðýný önce 

dar tarafý girecek þekilde yerine 
takýn (12).

Mikrofonlu kulaklýk setini 
kulaða yerleþtirme
Kulaklýðý yavaþça kulaðýnýza itin.
Mikrofonlu kulaklýk setinin kulak 
içinde sýký bir þekilde durmasý 
için kulak içi yastýðýný 
döndürebilirsiniz (13). 
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Örneðin, mikrofonlu kulaklýk setini sað 
kulaðýnýzda kullanýrsanýz, en iyi 
þekilde oturmasý için kulak içi yastýðýný 
saða döndürmeniz gerekebilir. Kulak 
askýsý takarsanýz, yanlýþlýkla kulak içi 
yastýðýna takýlmadýðýndan emin olun.
Mikrofonlu kulaklýk setini kulak 
askýsýyla kullanmak için, kulak askýsýný 
takýn (11). Kulak askýsýný çýkarmak 
için, mikrofonlu kulaklýk setinden 
yavaþça çekin. Kulak askýsýný 
kulaðýnýzýn arkasýna kaydýrýn (9) ve 
mikrofonlu kulaklýk setini aðzýnýza 
yönlendirin (10). Uzunluðunu 
ayarlamak için kulak askýsýný itin 
veya çekin.

Aramalar
Arama yapmak için, mikrofonlu 
kulaklýk seti takýlýyken, mobil 
cihazýnýzý normal þekilde kullanýn.
Son aradýðýnýz numarayý yeniden 
aramak için (cihazýnýz bu özelliði 
mikrofonlu kulaklýk setiyle 

destekliyorsa), devam etmekte olan 
bir arama yokken, cevapla/bitir tuþuna 
iki kez basýn.
Sesle aramayý etkinleþtirmek için 
(cihazýnýz bu özelliði mikrofonlu 
kulaklýk setiyle destekliyorsa), devam 
etmekte olan bir arama yokken, 
cevapla/bitir tuþuna iki saniye kadar 
basýn. Cihazýnýzýn kullaným 
kýlavuzunda açýklandýðý þekilde 
devam edin.
Bir aramayý yanýtlamak veya bitirmek 
için, cevapla/bitir tuþuna basýn. Bir 
aramayý reddetmek için, bu tuþa iki 
kez basýn.
Ses düzeyini ayarlamak için, ses düzeyi 
tuþunu yukarý veya aþaðý bastýrýn.
Mikrofonu susturmak veya açmak için, 
ses düzeyi tuþunun ortasýna basýn. 
Mikrofon susturulduðunda, yeþil 
gösterge ýþýðý yaklaþýk 5 saniyede bir 
iki kez yanýp söner.
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Bir aramayý mikrofonlu kulaklýk 
setinden uyumlu bir cihaza geçirmek 
için, cevapla/bitir tuþuna basýp 
2 saniye kadar basýlý tutun veya 
mikrofonlu kulaklýk setini kapatýn. 
Aramayý yeniden mikrofonlu kulaklýk 
setine geçirmek için, cevapla/bitir 
tuþuna basýp 2 saniye kadar basýlý 
tutun veya mikrofonlu kulaklýk 
setini açýn.

Iþýklarý açma veya kapama
Varsayýlan olarak, gösterge ýþýklarý her 
durumda yanar. Bazý durumlarda 
(örneðin, bir arama sýrasýnda veya 
mikrofonlu kulaklýk seti bir mobil 
cihaza baðlý olduðunda) ýþýklarý 
kapamak veya yeniden açmak için, 
mikrofonlu kulaklýk seti bir cihaza 
baðlýyken açma/kapama tuþuna ve 
cevapla/bitir tuþuna basýn ve 2 saniye 
kadar basýlý tutun.
Iþýklarýn kapatýlmasý bekleme 
süresini artýrýr.

Ayarlarý temizleme veya 
sýfýrlama
Mikrofonlu kulaklýk seti kapalýyken 
eþleþtirmeleri silmek için, açma/
kapama tuþuna basýn ve kýrmýzý ve 
yeþil gösterge ýþýklarý sýrayla yanmaya 
baþlayýncaya kadar basýlý tutun 
(yaklaþýk 8 saniye).
Þarjlý olduðu halde çalýþmayý 
durdurmasý durumunda mikrofonlu 
kulaklýk setini sýfýrlamak için, açma/
kapama tuþunu basýlý tutarken 
mikrofonlu kulaklýk setini bir þarj 
cihazýna baðlayýn. Sýfýrlama, 
eþleþtirme ayarlarýný temizlemez.

Sorun giderme
Mikrofonlu kulaklýk setini uyumlu 
cihazýnýza baðlayamýyorsanýz, 
mikrofonlu kulaklýk setinin þarjlý, açýk 
ve cihazýnýzla eþleþtirilmiþ olduðunu 
kontrol edin.
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Batarya ve þarj cihazý bilgileri
Bu cihazýn dahili, yerinden çýkartýlamaz 
ve yeniden þarj edilebilir bir bataryasý 
vardýr. Cihaza zarar verebileceðinizden 
bataryayý cihazdan çýkarmayý denemeyin. 
Bu cihaz þu þarj cihazlarý tarafýndan 
verilen güçle kullanýlmak üzere 
tasarlanmýþtýr: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 
ve DC-4. Þarj cihazýnýn model numarasý 
fiþin türüne göre deðiþebilir. Fiþin biçimi 
þunlardan biriyle tanýmlanýr: E, EB, X, AR, 
U, A, C veya UB. Batarya yüzlerce kez þarj 
edilip boþaltýlabilir ancak sonunda 
yýpranacaktýr. Bataryanýzý yalnýzca 
cihazýnýz için belirlenmiþ Nokia onaylý 
þarj cihazlarýyla doldurun. Onaylanmamýþ 
þarj cihazý kullanýmý yangýn, patlama, 
sýzýntý veya diðer tehlikeli durumlara 
neden olabilir.

Batarya ilk kez kullanýlýyorsa veya 
batarya uzun bir süre kullanýlmadýysa, 
batarya þarjýný baþlatmak için þarj 
cihazýný takmak sonra da çýkartýp yeniden 
takmak gerekebilir. Batarya tam olarak 

boþalmýþsa, þarj göstergesi ýþýðýnýn 
görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

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.

Her zaman bataryayý 15°C ve 25°C 
(59°F ve 77°F) arasýnda tutmaya çalýþýn. 
Yüksek sýcaklýklar bataryanýn kapasitesini 
azaltýr ve ömrünü kýsaltýr. Bataryasý sýcak 
veya soðuk olan bir cihaz geçici bir süre 
için çalýþmayabilir. Batarya performansý, 
özellikle donma noktasýnýn altýndaki 
sýcaklýklarda sýnýrlýdýr.

Bataryalarý, patlama olasýlýðý olduðundan 
ateþe atmayýn. Bataryalar zarar 
gördüklerinde de patlayabilir.
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Asla zarar görmüþ bir þarj cihazýný 
kullanmayýn.

Önemli: Batarya konuþma ve 
bekleme süreleri yalnýzca 
tahminidir ve þebeke 

koþullarýna, kullanýlan özelliklere, 
bataryanýn yaþýna ve durumuna, 

bataryanýn maruz kaldýðý sýcaklýk 
derecelerine ve birçok baþka etmene 
baðlýdýr. Bir cihazýn aramalar için 
kullanýlma süresi, bekleme süresini 
etkiler. Benzer þekilde, cihazýn açýk ve 
bekleme modunda kalma süresi konuþma 
süresini etkileyecektir.

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, tam olarak 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 açmaya çalýþmayýn.

• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn 
ya da sallamayýn. Cihazýn sert 
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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.

Bu öneriler, cihazýnýz, þarj cihazýnýz veya 
her türlü donaným için ayný ölçüde 
geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiði 
gibi çalýþmýyorsa cihazý servis için en 
yakýn yetkili servise götürün.

Geri Dönüþüm
Elinizde bulunan üründe, 
bataryada, basýlý malzemede 
veya ambalajda üzerinde çarpý 

iþareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, 
tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya 
ve akümülatörlerin, kullaným ömürleri 
sona erdiðinde ayrý bir atýk grubu ile 
toplanmalarý gerektiðini hatýrlatýr. 

Bu gereksinim Avrupa Birliði'nde 
geçerlidir. Bu ürünleri ayrýmý yapýlmamýþ 
diðer belediye atýklarýyla birlikte atmayýn. 
Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi 
için, www.nokia.com/environment 
adresinde ürünle ilgili Eko-Bildirimlere 
bakabilirsiniz.

Kullanýlmýþ elektronik ürünlerinizi, 
batarya ve ambalaj malzemelerini her 
zaman ilgili toplama noktalarýna býrakýn. 
Böylece denetimsiz atýklarýn 
engellenmesine ve malzemelerin geri 
dönüþtürülmesine yardýmcý olabilirsiniz. 
Ürün perakende satýcýlarý, yerel atýk 
toplama yetkilileri, ulusal üretim 
denetleme kuruluþlarý veya yerel Nokia 
temsilcinizden ayrýntýlý bilgi 
edinebilirsiniz. Nokia ürünleriyle ilgili geri 
dönüþüm olanaklarýný www.nokia.com/
werecycle veya mobil bir cihaz 
kullanýyorsanýz www.nokia.mobi/
werecycle adresinden öðrenebilirsiniz.


