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G i r i þ
1. Giriþ

Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý 
Mikrofon Seti BH-905, uyumlu bir mobil cihazla elleriniz serbest kalacak 
þekilde arama yapýp aramalarý cevaplamanýza ve uyumlu bir müzik 
çalardan müzik dinlemenize olanak saðlar.

Etkin gürültü giderme özelliði, kulaklýklý mikrofon setini gürültülü 
ortamlarda da kullanmanýza olanak saðlar.

Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini veya CA-143U ses kablosunu 
kullanarak kulaklýklý mikrofon setini uyumlu bir cihaza baðlayabilirsiniz.

Kulaklýklý mikrofon setini kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu 
dikkatle okuyun. Ayrýca, kulaklýklý mikrofon setine baðladýðýnýz cihazýn 
kullaným kýlavuzunu da okuyun. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/
support adresine veya yerel Nokia web sitesine bakýn.

Bu ürün küçük parçalar içerebilir. Bunlarý küçük çocuklarýn eriþiminden 
uzak tutun. Bu cihazýn yüzeyindeki kaplamalar nikel içermemektedir. 
Bu cihazýn yüzeyi paslanmaz çelik içerir.

n Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi
Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisi, uyumlu cihazlar arasýnda 
kablosuz baðlantý kurmanýza olanak 
saðlar. Kulaklýklý mikrofon setinin ve 
diðer cihazýn birbirlerinin görüþ 
alanýnda bulunmasý gerekmez, 
ancak birbirleriyle 10 metrelik (33 ft) 
mesafe içinde olmalýdýr. Kulaklýklý 
mikrofon seti ve diðer cihazlar 
birbirine ne kadar yakýn olursa, 
performans o kadar yüksek olur. 
En iyi çalýþma aralýðý, resimde koyu 
gri renkte gösterilmektedir. Baðlantý, mesafeden veya engellerden 

<10m
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G i r i þ
(açýk gri renkte gösterilmektedir) ya da diðer elektronik cihazlardan 
kaynaklanan giriþimden etkilenir.

Kulaklýklý mikrofon seti, þu profilleri destekleyen Bluetooth 
Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: Headset Profile 1.1, Hands-
Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 
ve Audio Video Remote Control Profile 1.0. Diðer cihazlarýn bu cihazla 
uyumluluðunu saptamak için söz konusu cihazlarýn üreticilerinden 
bilgi alýn.

n Etkin gürültü giderme hakkýnda
Wolfson AudioPlusTM Ortam Gürültüsünü Giderme teknolojisi, stereo 
kulaklýklý mikrofon setleri ve kulaklýklara yönelik üstün kaliteli etkin 
gürültü giderme özelliðini sunmak için, patentli sinyal iþleme 
teknolojisini ve geliþmiþ akustik tasarým uzmanlýðýný kullanýr.

Bu yeni ileri besleme teknolojisi, geleneksel geri besleme teknolojilerine 
kýyasla daha geniþ bir frekans aralýðýnda daha fazla gürültü desibelini 
ortadan kaldýrarak kullanýcýlara nerede olurlarsa olsunlar rahat ve sessiz 
bir ortam saðlar. Wolfson’un geliþmiþ teknolojisi kayýttan yürütme ses 
akýþýný iþlemediðinden, müziðiniz dokunulmamýþ hi-fi kalitesinde 
stereo olarak gelir.
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B a þ l a r k e n
2. Baþlarken

n Tuþlar ve parçalar
Kulaklýklý mikrofon seti aþaðýdaki parçalarý içerir:

1. Etkin gürültü giderme 
için açma/kapatma 
tuþu

2. Þarj ve etkin gürültü 
giderme için 
gösterge ýþýðý

3. Þarj cihazý konektörü

4. Ses seviyesi tuþlarý

5. Geri sarma tuþu

6. Nokia CA-143U ses kablosu konektörü

7. Bluetooth gösterge ýþýðý

8. Çalma/Duraklatma tuþu

9. Ýleri sarma tuþu

10. Çok iþlevli tuþ

Cihazýn parçalarý manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartlarý 
veya diðer manyetik depolama ortamlarýný cihazýn yanýna koymayýn; çünkü bu 
ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

n Baðlantý yöntemi
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini veya CA-143U ses kablosunu 
kullanarak kulaklýklý mikrofon setini uyumlu cihazlara baðlayabilirsiniz.

Kulaklýklý mikrofon setini Bluetooth cihazýna baðlayabilmek veya etkin 
gürültü giderme özelliðini kullanabilmek için bataryayý þarj etmeniz 
gerekir. Bkz. “Bataryayý þarj etme”, s. 9.

9
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B a þ l a r k e n
Bluetooth baðlantýsýný kullanarak baðlama
Kulaklýklý mikrofon setini uyumlu bir Bluetooth cihazýyla kullanmak için, 
Bluetooth baðlantýsýný etkinleþtirin (bkz. “Etkinleþtirme”, s. 10) ve 
kulaklýklý mikrofon setini cihazla eþleþtirip cihaza baðlayýn 
(bkz. “Kulaklýklý mikrofon setini Bluetooth cihazýyla eþleþtirme ve 
baðlama”, s. 11).

Kulaklýklý mikrofon seti Bluetooth cihazýna baðlýyken CA-143U ses 
kablosunu kulaklýklý mikrofon setine takarsanýz, cihazýn baðlantýsý kesilir 
ve Bluetooth baðlantýsý devre dýþý býrakýlýr.

Ses kablosunu kullanarak baðlama
Nokia CA-143U ses kablosu kulaklýklý mikrofon setiyle birlikte gelir. 
Ayrýca, kulaklýklý mikrofon seti paketinde bu kabloyu farklý cihazlara 
baðlamayý saðlayan adaptörler de bulunabilir. Ses kablosunu uzatmak 
için, CA-144U uzatma kablosunu kullanýn.

Kulaklýklý mikrofon setini Nokia 3,5 mm AV konektörü olan bir cihaza 
baðlamak için, ses kablosunu kulaklýklý mikrofon setine ve AV 
konektörüne takýn.

Kulaklýklý mikrofon setini standart 3,5 mm ses konektörü olan bir cihaza 
baðlamak için, ses kablosunu kulaklýklý mikrofon setine ve AD-63 
adaptörüne takýn ve bu adaptörü ses konektörüne takýn.

Kulaklýklý mikrofon setini Nokia 2,5 mm AV konektörü olan bir cihaza 
baðlamak için, ses kablosunu kulaklýklý mikrofon setine ve AD-52 
adaptörüne takýn ve bu adaptörü AV konektörüne takýn.

Kulaklýklý mikrofon setini standart 6,3 mm kulaklýk konektörü olan bir ev 
stereo sistemine baðlamak için, ses kablosunu kulaklýklý mikrofon setine 
ve AD-70 adaptörüne takýn ve bu adaptörü kulaklýk konektörüne takýn.

Kulaklýklý mikrofon setini 3,5 mm kulaklýk konektörü olan bir uçak ses 
sistemine baðlamak için, ses kablosunu kulaklýklý mikrofon setine ve 
AD-71 adaptörüne takýn ve bu adaptörü kulaklýk konektörüne takýn.
8



B a þ l a r k e n
n Bataryayý þarj etme
Kulaklýklý mikrofon setini Bluetooth cihazýna baðlayabilmek veya 
etkin gürültü giderme özelliðini kullanabilmek için bataryayý þarj 
etmeniz gerekir.

Bataryayý þarj etmeden önce, “Batarya ve þarj cihazý bilgileri”, s. 17 
baþlýklý bölümü 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 aksesuarýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi 
kavrayýn ve çekin.

1. Þarj cihazýný duvar prizine takýn.

2. Þarj cihazý kablosunu þarj cihazý konektörüne baðlayýn. Þarj iþlemi 
sýrasýnda, þarj ve etkin gürültü giderme özelliði gösterge ýþýðý kýrmýzý 
renkte olur.

Bataryayý tam olarak þarj etmek 2 saat sürebilir.

3. Batarya tamamen þarj olduðunda gösterge ýþýðý yeþil olur. Þarj 
cihazýný önce kulaklýklý mikrofon setinden, sonra elektrik 
prizinden çýkarýn.

Batarya þarj düzeyi düþükse ve Bluetooth baðlantýsý etkinse, kulaklýklý 
mikrofon setinden her 5 dakikada bir uyarý sesi duyulur ve þarj ve etkin 
gürültü giderme gösterge ýþýðý kýrmýzý yanýp söner.

Bluetooth baðlantýsý kullanýldýðýnda çalýþma süresi
Etkin gürültü giderme özelliði etkinken, tam olarak þarj edilmiþ 
bataryanýn 15 saate kadar konuþma, 40 saate kadar bekleme ve 16 saate 
kadar müzik çalma gücü vardýr.

Etkin gürültü giderme özelliði devre dýþýyken, tam olarak þarj edilmiþ 
bataryanýn 24 saate kadar konuþma, 600 saate kadar bekleme ve 
25 saate kadar müzik çalma gücü vardýr.
9



B a þ l a r k e n
Ses kablosu kullanýldýðýnda çalýþma süresi
Tam olarak þarj edilmiþ bataryada 40 saate kadar etkin gürültü giderme 
gücü bulunur.

n Bluetooth baðlantýsýný etkinleþtirme veya devre 
dýþý býrakma

Bluetooth baðlantýsý etkin olduðunda, kulaklýklý mikrofon setini bir veya 
iki uyumlu Bluetooth cihazýna baðlayabilirsiniz.

Bluetooth baðlantýsý devre dýþý býrakýlmýþ olsa bile, aramalar ve müzik 
dinlemek için CA-143U ses kablosu aracýlýðýyla kulaklýklý mikrofon setini 
kullanabilirsiniz.

Etkinleþtirme
Bluetooth baðlantýsýný etkinleþtirmek için, çok iþlevli tuþu yaklaþýk 
2 saniye basýlý tutun. Kulaklýklý mikrofon setinden uyarý sesi duyulur ve 
Bluetooth gösterge ýþýðý kýsa bir süre yeþil renkte yanýp söner.

Kulaklýklý mikrofon seti, HFP Bluetooth profilini destekleyen en son 
kullanýlan mobil cihaza ve A2DP profilini destekleyen en son kullanýlan 
müzik çalara baðlanmaya çalýþýr (ayný cihaz her iki profili birden 
desteklemiyorsa). Kulaklýklý mikrofon seti cihaza baðlandýðýnda ve 
kullanýma hazýr olduðunda, Bluetooth gösterge ýþýðý mavi renkte 
yavaþça yanýp söner.

Kulaklýklý mikrofon seti daha önceden herhangi bir cihazla 
eþleþtirilmemiþse, set otomatik olarak eþleþtirme moduna girer. Ayrýca 
bkz. “Kulaklýklý mikrofon setini Bluetooth cihazýyla eþleþtirme ve 
baðlama”, s. 11.

Devre dýþý býrakma
Bluetooth baðlantýsýný devre dýþý býrakmak için, çok iþlevli tuþu yaklaþýk 
5 saniye basýlý tutun. Kulaklýklý mikrofon setinden uyarý sesi duyulur ve 
Bluetooth gösterge ýþýðý kýsa bir süre kýrmýzý renkte yanýp söner.

Kulaklýklý mikrofon seti 30 dakika içinde bir Bluetooth cihazýna 
baðlanmazsa, Bluetooth baðlantýsýný otomatik olarak devre dýþý býrakýr. 
10



B a þ l a r k e n
CA-143U ses kablosunu kulaklýklý mikrofon setine baðladýðýnýzda da 
Bluetooth baðlantýsý devre dýþý býrakýlýr.

n Kulaklýklý mikrofon setini Bluetooth cihazýyla 
eþleþtirme ve baðlama

Mobil cihazýnýz A2DP Bluetooth profilini destekliyorsa ve cihazýnýzda 
müzik çalar özelliði varsa, cihazý kulaklýklý mikrofon setiyle müzik 
dinlemek için de kullanabilirsiniz.

Mobil cihazýnýz A2DP profilini desteklemiyorsa, kulaklýklý mikrofon setini 
mobil cihazla ve bu profili destekleyen müzik çalarla ayrý ayrý 
eþleþtirebilirsiniz. Kulaklýklý mikrofon setini mobil cihazýnýzla eþleþtirip 
baðladýysanýz, kulaklýklý mikrofon setini müzik çalarla eþleþtirmeden 
önce setin cihazla olan baðlantýsýný kesin.

1. Mobil cihazýnýzýn veya müzik çalarýn açýk olduðundan emin olun.

2. Kulaklýklý mikrofon seti daha önceden bir cihazla eþleþtirilmemiþse, 
kulaklýklý mikrofon setinde Bluetooth baðlantýsýný etkinleþtirin. 
Kulaklýklý mikrofon seti eþleþtirme moduna girer ve Bluetooth 
gösterge ýþýðý hýzlý bir þekilde mavi renkte yanýp sönmeye baþlar.

Daha önceden bir cihazla eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon setini 
eþleþtirmek için, kulaklýklý mikrofon setinde Bluetooth baðlantýsýnýn 
devre dýþý býrakýldýðýndan emin olun ve mavi renkli gösterge ýþýðý 
hýzla yanýp sönmeye baþlayana kadar çok iþlevli tuþu yaklaþýk 
5 saniye basýlý tutun.

3. Yaklaþýk 3 dakika içinde, mobil cihazýnýzda veya müzik çalarýnýzda 
Bluetooth baðlantýsýný etkinleþtirin ve cihazýnýzý Bluetooth 
cihazlarýný arayacak þekilde ayarlayýn. Talimatlar için cihazýnýzýn 
kullaným kýlavuzuna bakýn.

4. Mobil cihazýnýzda veya müzik çalarýnýzda bulunan cihazlar 
listesinden kulaklýklý mikrofon setini seçin.

5. Gerekiyorsa, kulaklýklý mikrofon setini cihazýnýzla eþleþtirmek ve 
baðlamak için 0000 þifresini girin. Cihazýnýzýn tuþ takýmý yoksa, 
varsayýlan olarak bu þifreyi kullanmalýsýnýz.
11



B a þ l a r k e n
Bazý cihazlarda eþleþtirmeden sonra baðlantýyý ayrýca yapmanýz 
gerekebilir. Kulaklýklý mikrofon setini cihazýnýzla yalnýzca bir kez 
eþleþtirmeniz gerekir.

Eþleþtirme iþlemi baþarýlý olursa, kulaklýklý mikrofon seti, mobil cihazýn 
eþleþtirilmiþ durumdaki Bluetooth cihazlarýný görebildiðiniz menüsünde 
görüntülenir.

Kulaklýklý mikrofon seti cihazýnýza baðlandýðýnda ve kullanýma hazýr 
olduðunda, Bluetooth gösterge ýþýðý mavi renkte yavaþça yanýp söner.

Kulaklýklý mikrofon setini sekiz cihazla eþleþtirebilirsiniz; ancak seti ayný 
anda yalnýzca bir adet HFP Bluetooth profilini destekleyen cihaza ve bir 
adet A2DP Bluetooth profilini destekleyen cihaza baðlayabilirsiniz.

Kulaklýklý mikrofon setinin baðlantýsýný kesme
Kulaklýklý mikrofon setinin Bluetooth cihazýnýzla olan baðlantýsýný 
kesmek için, kulaklýklý mikrofon setinde Bluetooth baðlantýsýný devre dýþý 
býrakýn veya kulaklýklý mikrofon seti baðlantýsýný cihazýnýzýn Bluetooth 
menüsünden kesin. Kulaklýklý mikrofon setinin baðlantýsýný müzik 
dinlerken müzik çalardan kesecekseniz, önce çalmayý duraklatmak için 
çalma/duraklatma tuþuna basýn.

Kulaklýklý mikrofon setinin telefonla baðlantýsýný kesmek için 
eþleþtirmesinin silinmesine gerek yoktur.

Kulaklýklý mikrofon setini yeniden baðlama
Kulaklýklý mikrofon setini en son kullanýlan ve A2DP Bluetooth profilini 
destekleyen ancak HFP profilini desteklemeyen cihaza el ile baðlamak 
için (örneðin, baðlantý kesildikten sonra), kulaklýklý mikrofon setinde 
Bluetooth baðlantýsýný devre dýþý býrakýn ve etkinleþtirin veya Bluetooth 
baðlantýsý etkinken çalma/duraklatma tuþuna basýn.

Kulaklýklý mikrofon setini en son kullanýlan ve HFP Bluetooth profilini 
veya HFP ve A2DP profillerini destekleyen cihaza el ile baðlamak için, 
baðlantýyý cihazýnýzýn Bluetooth menüsünden baþlatýn veya çok iþlevli 
tuþu yaklaþýk 2 saniye basýlý tutun.
12



B a þ l a r k e n
Cihazýnýzý, kulaklýklý mikrofon seti otomatik olarak baðlanacak þekilde 
ayarlayabilirsiniz. Nokia cihazda bu özelliði etkinleþtirmek için, 
Bluetooth menüsündeki eþleþtirilmiþ cihaz ayarlarýný deðiþtirin.

n Sorun giderme
Kulaklýklý mikrofon setini uyumlu Bluetooth cihazýnýza 
baðlayamýyorsanýz, aþaðýdakileri yapýn:

• Kulaklýklý mikrofon setinin þarj edilmiþ olduðundan emin olun.

• Kulaklýklý mikrofon setinde ve diðer cihazda Bluetooth baðlantýsýnýn 
etkinleþtirildiðinden ve kulaklýklý mikrofon setinin cihazýnýzla 
eþleþtirildiðinden emin olun.

• CA-143U ses kablosunun kulaklýklý mikrofon setine baðlý 
olmadýðýndan emin olun.

• Kulaklýklý mikrofon setiyle cihazýnýz arasýnda en fazla 10 metre 
mesafe olduðundan ve kulaklýklý mikrofon setiyle cihaz arasýnda 
herhangi bir engel (duvarlar veya diðer elektronik cihazlar gibi) 
olmadýðýndan emin olun.

Ayrýca bkz. “Ayarlarý silme veya sýfýrlama”, s. 16.
13



T e m e l  k u l l a n ý m
3. Temel kullaným

n Kulaklýklý mikrofon setini baþýnýza takma
Hoparlör yastýklarýný birbirlerine bakacak þekilde çevirin ve bu yastýklar 
kulaklarýnýza rahatça oturacak þekilde kulaklýklý mikrofon setini 
baþýnýza yerleþtirin.

Üzerinde L yazan yastýðý sol kulaðýnýza, R yazan yastýðý ise sað kulaðýnýza 
yerleþtirin. En uygun pozisyon için, kulaklýðýn kafa bandý uzunluðunu 
ayarlayýn.

Uyarý: Kulaklýklý mikrofon setini kullanýrken dýþarýdaki sesleri 
duyamayabilirsiniz. Güvenliðinizi tehlikeye sokacak durumlarda 
kulaklýklý mikrofon setini kullanmayýn. 

Kulaklýklý mikrofon setini kullanmadýðýnýzda, batarya gücünden tasarruf 
etmek için etkin gürültü giderme özelliðinin devre dýþý býrakýldýðýndan 
emin olun.

n Etkin gürültü giderme
Etkin gürültü giderme özelliði, gürültülü ortamlardaki ortam 
gürültüsünü azaltýr. Ayrýca, örneðin, uçaktayken Bluetooth baðlantýsý 
devre dýþý býrakýlmýþ ve CA-143U ses kablosu kulaklýklý mikrofon setine 
takýlmamýþken de gürültüyü azaltmak için etkin gürültü giderme 
özelliðini kullanabilirsiniz.

Etkin gürültü giderme özelliðini etkinleþtirmek için, etkin gürültü 
giderme açma/kapatma tuþunu þarj cihazý konektörüne doðru kaydýrýn. 
Þarj ve etkin gürültü giderme özelliði gösterge ýþýðý yeþil renkte yanar.

Etkin gürültü giderme özelliðini devre dýþý býrakmak için, açma/kapatma 
tuþunu þarj cihazý konektöründen uzaklaþacak þekilde kaydýrýn. Þarj ve 
etkin gürültü giderme özelliði gösterge ýþýðý söner.

n Ses seviyesini ayarlama
Kulaklýklý mikrofon setinin ses seviyesini ayarlamak için, arama yaparken 
veya müzik dinlerken ses seviyesi tuþuna yukarý veya aþaðý yönde basýn. 
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Ses seviyesini hýzlý bir þekilde ayarlamak için, ses seviyesi tuþlarýndan 
birine basýn.

Ayrýca, ses seviyesini baðlanan cihazda da ayarlayabilirsiniz; ancak 
bunun için cihazýn kulaklýklý mikrofon setiyle birlikte bu özelliðin 
kullanýmýný desteklemesi gerekir.

n Aramalar
Arama yapmak için, kulaklýklý mikrofon seti cihazýnýza baðlýyken 
cihazýnýzý normal þekilde kullanýn.

Son aranan numarayý tekrar aramak için (mobil cihazýnýz, kulaklýklý 
mikrofon setiyle son aranan numarayý tekrar arama özelliðini 
destekliyorsa), görüþme yapýlmýyorken çok iþlevli tuþa iki kez basýn.

Sesle arama özelliðini etkinleþtirmek için (mobil cihazýnýz bu özelliði 
kulaklýklý mikrofon setiyle birlikte kullanýlýrken destekliyorsa), görüþme 
yapýlmýyorken çok iþlevli tuþu 2 saniye basýlý tutarak cihazýn sesle arama 
özelliðini açmasýný saðlayýn ve mobil cihazýnýzýn kullaným kýlavuzunda 
açýklanan þekilde devam edin.

Aramayý cevaplamak veya bitirmek için, çok iþlevli tuþa basýn veya mobil 
cihazýn tuþlarýný kullanýn. Aramayý reddetmek için çok iþlevli tuþa iki kez 
kýsa süreli basýn.

Bluetooth baðlantýsý kullanýlýrken arama sýrasýnda mikrofonu kapatmak 
veya açmak için, çalma/duraklatma tuþunu yaklaþýk 2 saniye basýlý 
tutun. Mikrofon kapalýyken Bluetooth gösterge ýþýðý her 5 saniyede bir 
iki kez mavi renkte yanýp söner.

Bluetooth baðlantýsý kullanýlýrken aramayý kulaklýklý mikrofon seti ile 
baðlý cihazýnýz arasýnda aktarmak için, çok iþlevli tuþu yaklaþýk 2 saniye 
basýlý tutun. 

Ses kablosunu kullanýrken aramayý kulaklýklý mikrofon setinden baðlý 
cihaza aktarmak için, CA-143U kablosunun kulaklýklý mikrofon setiyle 
olan baðlantýsýný kesin. Aramayý kulaklýklý mikrofon setine geri aktarmak 
için kabloyu yeniden baðlayýn.
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n Müzik dinleme
Müzik dinlemek için, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini veya 
CA-143U ses kablosunu kullanarak kulaklýklý mikrofon setini uyumlu bir 
müzik çalara baðlayýn. Kulaklýklý mikrofon setini Bluetooth cihazýna 
baðlarsanýz, cihazýn A2DP Bluetooth profilini desteklediðinden 
emin olun.

Kullanabileceðiniz müzik iþlevleri müzik çalarýnýza baðlýdýr.

Müzik dinlerken bir arama cevaplar veya yaparsanýz, siz aramayý bitirene 
dek müzik duraklatýlýr.

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

Bir parçayý çalmak için, o þarkýyý müzik çalarda seçin ve çalma/
duraklatma tuþuna basýn.

Çalmayý duraklatmak veya sürdürmek için, Bluetooth baðlantýsý 
kullanýlýrken çalma/duraklatma tuþuna basýn, veya ses kablosu 
kullanýlýrken çalma/duraklatma tuþunu basýlý tutun.

Bluetooth baðlantýsý kullanýlýrken çalmayý durdurmak için, çalma/
duraklatma tuþunu yaklaþýk 2 saniye basýlý tutun.

Çalma sýrasýnda bir sonraki þarkýyý seçmek için ileri sarma tuþuna basýn. 
Bir önceki þarkýyý seçmek için geri sarma tuþuna basýn. Çalma sýrasýnda 
geçerli þarkýda hýzlý bir þekilde gezinmek için bu iki tuþtan birini 
basýlý tutun.

n Ayarlarý silme veya sýfýrlama
Ses seviyesi ve eþleþtirme ayarlarýný kulaklýklý mikrofon setinden silmek 
için, Bluetooth baðlantýsýný devre dýþý býrakýn ve Bluetooth gösterge ýþýðý 
art arda kýrmýzý ve yeþil renkte yanmaya baþlayana kadar çok iþlevli tuþu 
ve ses seviyesini yükseltme tuþunu basýlý tutun (yaklaþýk 5 saniye).

Þarjlý olduðu halde kulaklýklý mikrofon setinin çalýþmasý durursa, 
kulaklýklý mikrofon setini sýfýrlamak için, ses seviyesini azaltma tuþuna, 
çok iþlevli tuþa ve geri sarma tuþuna basýn. Sýfýrlama iþlemi, ayarlarýn 
silinmesine neden olmaz.
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4. 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 cihazý tarafýndan verilen güçle kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr: 
AC-3, AC-4, AC-5 ve DC-4. Tam þarj modeli numarasý fiþin türüne baðlý olarak 
deðiþebilir. Fiþ deðiþimi aþaðýdakilerden birinde tanýmlýdýr: 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 tamamen boþalýrsa, þarj gösterge 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.

Patlama olasýlýðý olduðundan bataryalarý ateþe atmayýn. Bataryalar zarar 
gördüklerinde de patlayabilir.

Asla hasarlý þarj cihazý kullanmayýn.

Önemli: Çalýþma süreleri sadece tahmini olup þebeke þartlarýna, 
kullanýlan özelliklere, batarya ömrü ve durumuna, batarya sýcaklýðýna 
ve diðer birçok faktöre baðlýdýr.
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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 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.

Bu öneriler, cihazýnýz, þarj cihazýnýz veya her türlü aksesuar 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 þart Avrupa 
Birliði için geçerlidir. Bu ürünleri ayrýmý yapýlmamýþ diðer belediye atýklarýyla 
birlikte atmayýn. Çevre koruma hakkýnda daha fazla bilgi için www.nokia.com/
environment sayfasýnda, ürünle ilgili Eco-Declarations (Çevre Bildirimleri) 
bölümüne bakabilirsiniz.

Kullanýlmýþ elektronik ürünlerinizi, bataryalarýnýzý ve ambalaj malzemelerinizi her 
zaman özel toplama noktalarýna býrakýn. Bu þekilde, denetimsiz atýklarýn 
engellenmesine ve malzemelerin geri dönüþümünün teþvik edilmesine yardýmcý 
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olursunuz. Ürün perakende satýcýlarý, yerel atýk toplama yetkilileri, ulusal üretim 
denetleme kuruluþlarý veya yerel Nokia temsilcinizden ayrýntýlý bilgi 
edinebilirsiniz. Nokia ürünlerinizi nasýl geri dönüþtürebileceðinizi öðrenmek için 
www.nokia.com/werecycle veya mobil bir cihaz kullanýyorsanýz www.nokia.mobi/
werecycle sayfasýna bakýn.

Wolfson Microelectronics plc, tüketici elektroniði pazarýna yüksek performanslý, 
karýþýk sinyalli yarý iletkenler sunan küresel ölçekte önde gelen bir saðlayýcýdýr. 

Wolfson, yüksek performanslý sesi ve çok düþük güç tüketimi ile ünlüdür. 
Wolfson’un cihazlarý; cep telefonlarý, multimedya oynatýcýlar, düz panel TV’ler ve 
otomobil içi bilgi-eðlence sistemleri gibi birçok yüksek profilli tüketici elektroniði 
ürünlerinin özünü oluþturur. Wolfson teknolojisi, dijital dünyayý insan duyularýyla 
birleþtirerek heyecan verici yeni son kullanýcý deneyimlerine olanak saðlar. 

Wolfson Microelectronics hakkýnda daha fazla bilgi için www.wolfsonmicro.com 
adresine bakýn.
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