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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.

YOL GÜVENLÝÐÝ ÖNCE GELÝR
Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý kullanmak üzere ellerinizi her zaman 
serbest tutun. Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol güvenliði olmalýdýr. 

GÝRÝÞÝM
Tüm kablosuz cihazlar, performansý etkileyebilecek giriþime maruz kalabilir.

DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlar için cihazýn kullaným 
kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn.

KALÝFÝYE SERVÝS
Bu cihazýn onarýmý yalnýzca kalifiye personel tarafýndan yapýlabilir.
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1. Giriþ

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti (HF-6W), Bluetooth kablosuz 
teknolojisini esas alan, dijital sinyal iþlemcili (DSP) ve takýlmasý kolay bir ahizesiz 
kullaným ürünüdür.

Ahizesiz kullaným kitini aramalar ve uyumlu bir Nokia cep telefonunu þarj etmek 
için kullanabilirsiniz.

Ahizesiz kullaným kitini 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.
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2. Baþlarken

Ahizesiz kullaným kitini kullanmaya baþlayabilmek için önce ahizesiz kullaným 
kitini araca takmanýz ve uyumlu bir telefonla eþleþtirmeniz gerekir.

■ Ahizesiz kullaným kiti parçalarý
• Açma/kapatma tuþu (1)

• Cevapla/bitir tuþu (2)

• Ses seviyesi yükseltme tuþu (3)

• Ses seviyesi azaltma tuþu (4)

• Kablo serbest býrakma tuþu (5)

• Hoparlör (6)

• Mikrofonlar (7)

• Gösterge ýþýklarý (8)

• Þarj kablosu (9)

■ Ahizesiz kullaným kitini araca takma
Ahizesiz kullaným kitinin doðru çalýþmasý için aracýn çakmak yuvasýna baðlý olmasý 
ve araç aküsünden beslenmesi gerekir.
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Ahizesiz kullaným kitini Þekil A veya Þekil B'de 
gösterildiði gibi aracýnýzýn çakmak yuvasýna 
takýn.

Ahizesiz kullaným kitinin tam olarak yerine 
oturduðundan ve aracýn normal çalýþmasýný 
etkilemediðinden emin olun.

Konuþma izleme iþlevinin en iyi þekilde 
çalýþmasý için,  konuþma sesinin þekilde açýk gri ile 
gösterilen bölgeden gelmesi gerekir. Çalýþmasýndan 
tatmin olmazsanýz cihazý yeniden hizalayýn.

Bazý araç modellerinde kontak anahtarý çýkarýlmýþ olsa 
dahi, çakmak yuvasý araç aküsünden beslenir. Böyle 
durumlarda ahizesiz kullaným kiti açýk býrakýldýðýnda veya kapatýlý olarak uzun süre 
çakmak yuvasýna takýlý býrakýldýðýnda araç aküsü boþalabilir. Daha fazla bilgi için 
araç üreticisine baþvurun.

■ Ahizesiz kullaným kitini açma ve kapama
Açmak için açma/kapatma tuþuna basýn. Ahizesiz kullaným kitinden bir sinyal sesi 
duyulur ve yeþil gösterge ýþýðý kýsa bir süre yanar.
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Kapatmak için devam eden arama yokken açma/kapatma tuþuna basýn. Ahizesiz 
kullaným kitinden bir sinyal sesi duyulur ve kýrmýzý gösterge ýþýðý kýsa bir süre 
yanar.

■ Ahizesiz kullaným kitini telefonla eþleþtirme
Ahizesiz kullaným kiti, özellikle Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini 
destekleyen uyumlu Nokia telefonlarý için tasarlanmýþtýr. Ancak, ahizesiz kullaným 
kitini, Bluetooth Ahizesiz Kullaným Kiti profilini destekleyen uyumlu herhangi bir 
Bluetooth cihazý ile de kullanabilirsiniz. Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi 
hakkýnda daha fazla bilgi için telefonunuzun kullaným kýlavuzuna baþvurun.

Ahizesiz kullaným kitini kullanabilmek için önce uyumlu bir telefonla eþleþtirmeniz 
gerekir.

1. Uyumlu telefonun açýk olduðundan emin olun.

2. Ahizesiz kullaným kitinin doðru olarak takýldýðýndan emin olun ve açmak için 
açma/kapatma tuþuna basýn. 

3. Telefonu Bluetooth cihazlarýný aramak üzere ayarlayýn. Talimatlar için 
telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. 

4. Listeden ahizesiz kullaným kitini (Nokia HF-6W) seçin.

5. Ahizesiz kullaným kitini telefonla eþleþtirmek için Bluetooth þifresi olarak 0000 
girin. Ahizesiz kullaným kiti daha önce baþka bir telefonla eþleþtirilmediyse 
telefon ahizesiz kullaným kiti için varsayýlan telefon olur.

Ahizesiz kullaným kiti kýsa bir sinyal sesi çýkarýr ve Bluetooth baðlantýsýnýn etkin 
olduðunu gösteren mavi gösterge ýþýðý yanar.
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6. Ahizesi kullaným kitini kullanmaya baþlayýn.

Ahizesiz kullaným kitinin telefonla baðlantýsýný kesme
Ahizesiz kullaným kiti ile telefonunuzun baðlantýsýný kesmek isterseniz (örneðin, 
telefonu baþka bir Bluetooth cihazýna baðlamak için), ahizesiz kullaným kitini 
kapatýn veya telefonun Bluetooth menüsünden ahizesiz kullaným kitinin 
baðlantýsýný kesin.

Ahizesiz kullaným kitinin baðlantýsýný kesmek için eþleþtirmesini silmenize gerek 
yoktur. 

Ahizesiz kullaným kitini telefona yeniden baðlama
Ahizesiz kullaným kitini varsayýlan telefona veya son kullanýlan telefona yeniden 
baðlamak isterseniz, telefonda Bluetooth özelliðinin etkinleþtirildiðinden emin 
olun ve ahizesiz kullaným kitini açýn. Eþleþtirilmiþ bir ahizesiz kullaným kitini 
yeniden baðladýðýnýzda þifre istenmez.

Telefonunuzu, ahizesiz kullaným kiti açýldýðýnda otomatik olarak baðlanmak üzere 
ayarlayabilirsiniz. Nokia telefonlarýnda bunu yapmak için Bluetooth menüsünde 
eþleþtirilen cihaz ayarlarýný deðiþtirin.

Ahizesiz kullaným kiti varsayýlan veya son kullanýlan telefona otomatik olarak 
yeniden baðlanmazsa cevapla/bitir tuþunu basýlý tutun. Ahizesiz kullaným kiti 
varsayýlan telefonu, ardýndan son kullanýlan telefonu aramaya baþlar. Aksi 
takdirde, telefonunuzun Bluetooth menüsünden baðlantýyý yapýn.
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3. Temel kullaným

■ Arama iþlevleri
Arama yapmak için telefonunuzu normal þekilde kullanýn. 

Son aranan numarayý yeniden aramak için cevapla/bitir tuþuna iki kez basýn.

Sesle arama özelliðini etkinleþtirmek için sesle çevir sesini duyana kadar cevapla/
bitir tuþuna basýn. Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. 
Sesle arama yalnýzca bu özelliði destekleyen telefonlarda kullanýlabilir.

Aramayý cevaplama ve bitirme
Arama geldiðinde yeþil gösterge ýþýðý yanýp söner ve ahizesiz kullaným kitinden bir 
zil sesi duyarsýnýz. Telefonunuzdaki gelen arama bildirim ayarý kapalýysa ahizesiz 
kullaným kitinden zil sesi gelmez.

Bir aramayý cevaplamak veya etkin durumdaki bir aramayý bitirmek için cevapla/
bitir tuþuna basýn. Aramayý cevaplamak veya bitirmek için telefonu da 
kullanabilirsiniz.

Otomatik cevap
Otomatik cevap iþlevi etkinleþtirildiyse telefon, belirlenen sürenin sonunda gelen 
aramayý otomatik olarak cevaplar ve ahizesiz kullaným kitine iletir.
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Aramayý reddetme
Bir aramayý cevaplamak istemiyorsanýz cevapla/bitir tuþuna iki kez kýsaca basýn.

Devam eden görüþmenin sesini kapatma veya açma
Açma/kapatma tuþuna kýsaca basýn. Aramanýn sesi kapatýldýðýnda kýrmýzý gösterge 
ýþýðý sürekli yanar.

Ahizesiz kullaným kiti ile telefon arasýnda geçiþ yapma
Cevapla/bitir tuþuna 1 saniyeden fazla basýn.

Birden fazla arama
Birden fazla arama yapmak için telefonun tuþ takýmýný kullanýn. 

Bekleyen bir aramayý ahizesiz kullaným kitinden cevaplamak için önce etkin 
aramayý bitirin ve sonra ikinci aramayý cevaplayýn.

■ Ahizesiz kullaným kiti ses seviyesini ayarlama
Ahizesiz kullaným kitinin ses seviyesini ayarlamak için ahizesiz kullaným kitinin 
üstündeki ses seviyesi tuþlarýný veya telefonunuzun tuþ takýmýný kullanýn.

■ Uyumlu bir telefonun bataryasýný þarj etme
Ahizesiz kullaným kitini kullanýrken uyumlu Nokia telefonlarýnýn bataryalarýný þarj 
edebilirsiniz. Þarj kablosunu ahizesiz kullaným kitinden dýþarý çekip telefona 
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baðlayýn. Batarya tam olarak þarj olduðunda telefonu þarj kablosundan çýkarýn ve 
kabloyu geri sarmak için ahizesiz kullaným kitinin üzerindeki kablo serbest býrakma 
tuþuna basýn.

■ Ahizesiz kullaným kitini birden fazla eþleþtirilmiþ 
telefonla kullanma

Ahizesiz kullaným kitini en çok sekiz uyumlu telefonla eþleþtirebilirsiniz, ancak bir 
defada yalnýzca birine baðlayabilirsiniz.

Ahizesiz kullaným kitiyle ilk eþleþtirilen telefon, varsayýlan telefon olarak 
adlandýrýlýr. Ahizesiz kullaným kitiyle son kullanýlan telefon, son kullanýlan telefon 
olarak adlandýrýlýr.

Ahizesiz kullaným kiti açýldýðýnda birkaç saniye içinde varsayýlan telefona 
baðlanmaya çalýþýr.

Ahizesiz kullaným kiti varsayýlan telefona baðlanamazsa, birkaç saniye içinde son 
kullanýlan telefona baðlanmaya çalýþýr. 

Ahizesiz kullaným kiti hiçbir telefona baðlanamazsa diðer telefonlar tarafýndan 
algýlanabilir durumda kalýr.

Ahizesiz kullaným kitini varsayýlan veya son kullanýlan olmayan eþleþtirilmiþ bir 
telefonla kullanmak için baðlantýyý telefonun Bluetooth menüsünden yapýn.

■ Ahizesiz kullaným kitini sýfýrlama
Ahizesiz kullaným kitini, eþleþtirme bilgileri dahil olmak üzere tüm ayarlarý silmek 
üzere sýfýrlayabilirsiniz. Ahizesiz kullaným kitini kapatýn ve açma/kapatma tuþu ile 
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ses seviyesi yükseltme tuþunu birlikte 10 saniye basýlý tutun. Sýfýrlama sýrasýnda 
yeþil ve kýrmýzý gösterge ýþýklarý sýrayla yanýp söner. Ahizesiz kullaným kiti 
sýfýrlandýktan sonra iki kez sinyal sesi çýkarýr.

■ Sorun giderme
Ahizesiz kullaným kitini uyumlu telefona baðlayamýyorsanýz, aþaðýdakileri yapýn:

• Uyumlu telefonda Bluetooth özelliðinin etkinleþtirildiðinden emin olun.

• Ahizesiz kullaným kitinin doðru olarak takýldýðýndan, açýk olduðundan ve 
uyumlu telefonla eþleþtirildiðinden emin olun. Araç aküsünden güç 
beslendiðini de kontrol edin.

• Birkaç Bluetooth cihazý kullanýyorsanýz, önceki Bluetooth baðlantýsýný 
telefondan kestiðinizden emin olun.

• Ahizesiz kullaným kitinin telefonun en çok 10 metre uzaðýnda olmasýna ve 
telefonla arasýnda bir engel veya elektronik cihaz olmamasýna dikkat edin.

• Þebekenin kapasitesi ve þebeke operatörünüzün parametreleri telefon 
aramalarýndaki ses kalitesinin düþmesine neden olabilir. Bu, örneðin, ayný 
bölgedeki birçok kiþinin ayný anda telefonla konuþtuðu trafik sýkýþýklýklarýnda 
olabilir.
15Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



Bakým ve Onarým

Cihazýnýz, üstün tasarým ve hassas 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.

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

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

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

• Cihazý açmayý denemeyin.

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

• Ahizesiz kullaným kitini silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da 
kuvvetli deterjanlar kullanmayýn.

• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn, mikrofonlarýn veya hoparlörlerin 
yapýþmasýna neden olabilir ve bu parçalarýn doðru çalýþmasýný engelleyebilir.

Cihaz gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý en yakýn yetkili servise götürün.
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Ek güvenlik bilgileri

■ Araçlar
Radyo frekansý sinyalleri, motorlu araçlarda doðru biçimde monte edilmemiþ veya yetersiz 
korunan elektronik yakýt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hýz 
kontrol sistemleri, hava yastýðý sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla 
bilgi için aracýnýzýn ya da aracýnýza takýlan donanýmýn üreticisine veya temsilcisine baþvurun.

Yanlýþ montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz 
kýlabilir. Aracýnýzdaki her türlü kablosuz cihaz donanýmýnýn doðru bir biçimde monte edilip 
edilmediðini ve doðru bir biçimde çalýþýp çalýþmadýðýný düzenli olarak kontrol edin. Yanýcý 
sývýlarý, gazlarý ve patlayýcý maddeleri cihazla, cihazýn parçalarý veya donanýmlarýyla ayný 
yerde bulundurmayýn. Hava yastýðý bulunan araçlarda, hava yastýðýnýn büyük bir güçle 
açýldýðý unutulmamalýdýr. Monte edilmiþ veya taþýnabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava 
yastýðý üstüne veya hava yastýðýnýn açýldýðý alana yerleþtirmeyin. Eðer araç içi kablosuz cihaz 
doðru olmayan biçimde monte edilmiþse ve hava yastýðý açýlýrsa, ciddi yaralanmalar 
meydana gelebilir.
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