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Giriş

Kulaklıklı mikrofon setiniz hakkında
Nokia Luna Bluetooth Kulaklıklı Mikrofon Seti sayesinde, aynı anda iki telefon
kullansanız bile, elleriniz serbest kalacak şekilde görüşme yapabilirsiniz. Kulaklı
mikrofon setini araç yuvasından çıkardığınız anda kullanıma hazır olur.

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

Uyarı:
Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Ürünün parçaları manyetiktir. Ürün metal maddeleri çekebilir. Kredi kartlarını veya
diğer manyetik depolama cihazlarını ürünün yanına koymayın, üzerlerindeki bilgiler
silinebilir.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü
bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Bluetooth bağlantısı hakkında
Cep telefonları gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurmak için Bluetooth
özelliğini kullanabilirsiniz.

Cihazların birbirlerini doğrudan görmesi gerekmez; ancak cihazlar arasında en fazla
10 metre (33 ft) mesafe olmalıdır. Bağlantı, duvarlar gibi engellerden ya da diğer
elektronik cihazlardan etkilenebilir.
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Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile
uyumludur: Headset Profile 1.1 ve Hands-Free Profile 1.5 . Başka cihazların bu cihazla
uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Qi Hakkında
Qi, cihazınızın kablosuz şarj edilebilmesini sağlayan global bir standarttır. Qi uyumlu
bir cihaz kullandığınızda, herhangi bir kablo bağlamanız gerekmez. Cihazınızı şarj
yüzeyine yerleştirmeniz yeterlidir.

Qi, manyetik indüksiyon kullanarak çalışır ve cep telefonları gibi 5 vat veya daha düşük
güç kullanan cihazlar için tasarlanmıştır. Qi şarj cihazları ve cihazlar aynı frekansı
kullandığı için, etkin alanları birbirine değdiği sürece üreticisi veya markası önemli
olmaksızın Qi ürünleri uyumludur. Daha fazla bilgi için, her iki cihaza ait kullanım
kılavuzuna bakın.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

1 Mikrofon
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2 Kulaklık
3 Şarj gösterge ışığı
4 Araç yuvası
5 Şarj cihazı konektörü
6 Kablosuz şarj etme alanı
7 Bluetooth gösterge ışığı
8 Çok işlevli tuş
9 NFC alanı
10 Taşıma kasası

Bataryayı şarj etme
Kulaklıklı mikrofon setini kullanmadan önce, bataryayı şarj etmeniz gerekir.

Uyarı:
Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış şarj cihazları
kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya
garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Onaylanmamış şarj cihazlarının
kullanımı yangın, patlama, veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Kablosuz olarak şarj etme
1 Kulaklığı araç yuvasına yerleştirin.
2 Araç yuvasını kablosuz şarj plakasına yerleştirin.

Kablolu şarj cihazıyla şarj etme
1 Kulaklığı araç yuvasına yerleştirin.
2 Şarj cihazı kablosunu araç yuvasındaki şarj cihazı konektörüne bağlayın.

Batarya tamamen şarj olduğunda kırmızı şarj göstergesi ışığı söner.

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya, maksimum 2 saat konuşma süresi ve maksimum
35 saat bekleme süresi sağlar. Kulaklıklı mikrofon setini araç yuvasında tutuyorsanız
bekleme süresi 2 ay civarında olur.

Batarya şarjı azaldığında sesli bir uyarı duyulur. Ayrıca, kırmızı gösterge ışığı yanıp
söner ve kulaklıklı mikrofon setinden her 5 dakikada bir sinyal sesi duyulur. Sesli
komutları kapatırsanız, kulaklıklı mikrofon setinden her 5 dakikada bir bip sesi
duyulur.

Batarya şarj düzeyini kontrol etme
Kulaklıklı mikrofon setiniz açık ve telefonunuza bağlı durumdayken çok işlevli tuşa
basın. Yeşil ışık, şarj düzeyinin yeterli olduğunu gösterir. Işık sarıysa, bataryayı kısa
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süre içinde yeniden şarj etmeniz gerekebilir. Işık kırmızıysa bataryayı yeniden şarj
edin.

Kulaklıklı mikrofon setini açma veya kapatma

Açma
Kulaklıklı mikrofon setini aşağı doğru bastırarak araç yuvasından çıkarın. Kulaklıklı
mikrofon seti açılır ve yeşil gösterge ışığı bir kez yanıp söner.
Mikrofonlu kulaklık seti, bağlandığı son telefona bağlanır. Kulaklıklı mikrofon setini
daha önce herhangi bir telefonla eşleştirmediyseniz veya eşleştirmeleri
temizlediyseniz, eşleştirme modu etkinleşir.

Kapatma
Kulaklıklı mikrofon setini araç yuvasına yerleştirip bastırarak yerine yerleştirin.
Kulaklıklı mikrofon seti kapanır ve kırmızı gösterge ışığı bir kez yanıp söner. Tüm etkin
aramalar ve bağlantılar bitirilir.

Kulaklıklı mikrofon seti 30 dakika içinde bir telefona bağlanmazsa, kapanır.

İpucu: Araç yuvası yanınızda değil mi? Kulaklıklı mikrofon setini kapatmak için çok
işlevli tuşu yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon setini açmak için
çok işlevli tuşa basın.

Kulaklığı takma
Mikrofonlu kulaklık seti, farklı boyutta kulak içi yastıkçıklarıyla verilir. En uygun kulak
içi yastıkçığı seçin. Kulak içi yastıkçığını değiştirmek için, takılı kulak içi yastıkçığını
kulaklıktan yavaşça çekin ve yeni kulak içi yastıkçığını yerine takın.

Kulaklığı kulağınıza dikkatlice takın.

Kulaklıklı mikrofon setinizi kullanmadığınız zamanlarda araç yuvasında tutun. Araç
yuvasını taşıma çantasına yerleştirebilir ve çantayı bir yere tutturmak için pratik klipsi
kullanabilirsiniz.

Cihaz eşleştirme

Kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza eşleştirme ve bağlama
Kulaklıklı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, uyumlu bir telefonla
eşleştirmeniz ve bu cihaza bağlamanız gerekir.

Kulaklıklı mikrofon setinizi 8 telefonla eşleştirebilirsiniz; ancak aynı anda en fazla 2
telefona bağlayabilirsiniz.
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Bazı telefonlarla eşleştirmeden sonra bağlantıyı ayrıca yapmanız gerekebilir.

Kulaklıklı mikrofon seti telefona bağlandığında, Bluetooth gösterge ışığı yavaşça yanıp
söner.

Kulaklıklı mikrofon setini NFC kullanarak eşleştirme ve bağlama
Yakın Saha İletişimi (NFC) ile, kulaklıklı mikrofon setinizi uyumlu telefonunuzla kolayca
eşleştirebilir ve telefonunuza bağlayabilirsiniz.

Uyumlu telefon NFC özelliğini destekliyorsa, NFC özelliğini etkinleştirin, kulaklıklı
mikrofon setini araç yuvasından çıkarın ve araç yuvasının NFC alanı ile telefonunuzun
NFC alanını temasa geçirin. Kulaklıklı mikrofon seti otomatik olarak telefona bağlanır.

Ayrıca NFC'yi kullanarak kulaklıklı mikrofon setinin bağlantısını kesebilirsiniz. NFC ile
ilgili ayrıntılar için telefonun kullanım kılavuzuna bakın.

Telefon NFC özelliğini desteklemiyorsa, kulaklıklı mikrofon setini el ile eşleştirin.

Kulaklıklı mikrofon setini el ile eşleştirme
1 Mikrofonlu kulaklık setinizin kapalı ve uyumlu telefonunuzun açık olduğundan

emin olun.
2 Kulaklıklı mikrofon setini daha önce herhangi bir cihazla eşleştirmediyseniz veya

eşleştirmeleri temizlediyseniz, kulaklıklı mikrofon setini açın.
Kulaklığınızı daha önce başka bir cihazla eşleştirdiyseniz, yuvadan kaldırın,
kulaklığı kapatın ve çok işlevli tuşu 5 saniye basılı tutun.
Kulaklıklı mikrofon seti eşleştirme moduna geçer ve mavi renkli gösterge ışığı hızla
yanıp sönmeye başlar. Sesli komutları uygulayın.

3 3 dakika içinde, telefonunuzda Bluetooth'u açın ve Bluetooth özellikli cihazları
arayın. Ayrıntılar için, telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.

4 Telefonunuzda, bulunan cihazlar listesinden kulaklıklı mikrofon setini seçin.
5 İstenirse, parolayı 0000 olarak yazın.

Bazı cihazlarda eşleştirmeden sonra bağlantıyı ayrıca yapmanız gerekebilir.
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Kulaklıklı mikrofon setini iki telefonla eşleştirme ve bağlama
İlk kez kullanılan kulaklıklı mikrofon seti telefonunuzla otomatik olarak eşleşir ve
bağlanır. Ayrıca, kulaklıklı mikrofon setinizi başka bir telefona bağlayarak aynı anda
hem kişisel hem de iş amaçlı telefonlarınızı kullanarak arama yapma gibi işlemleri
gerçekleştirebilirsiniz.

1 Bluetooth özelliğinin her iki telefonda da etkin olduğundan emin olun.
2 Kulaklıklı mikrofon setini kapatmak için çok işlevli tuşu yaklaşık 5 saniye süreyle

basılı tutun.
3 Eşleştirme modunu etkinleştirmek için çok işlevli tuşu 5 saniye basılı tutun ve

kulaklıklı mikrofon setini ikinci telefona eşleştirin.
4 Kulaklıklı mikrofon setini kapatıp yeniden açın. Kulaklıklı mikrofon seti iki telefona

da bağlanır.

Arama yapma

Arama yapma ve alma
Kulaklıklı mikrofon setinizi kullanarak arama yapmak ve gelen aramaları cevaplamak
için, seti mobil telefonunuza bağlamanız gerekir.

Arama yapma
Kulaklıklı mikrofon setini yavaşça kulağınızın içine itin ve normal şekilde arama yapın.

Aramayı cevaplama
Kulaklıklı mikrofon setini araç yuvasından çıkarın. Kulaklıklı mikrofon seti
kulağınızdaysa çok işlevli tuşa basın.

Aramayı bitirme
Araş yuvasındaki kulaklıklı mikrofon setine veya çok işlevli tuşa basın.

Gelen aramayı reddetme
Araş yuvasındaki kulaklıklı mikrofon setine veya iki kere çok işlevli tuşa basın.

Aramayı kulaklıklı mikrofon setinizden mobil cihazınıza ve cihazınızdan setinize
aktarma
Çok işlevli tuşu 2 saniye boyunca basılı tutun.

Son aranan numarayı tekrar arayabilir veya sesle arama yapabilirsiniz (telefonunuz,
kulaklıklı mikrofon setiyle bu özelliklerin kullanılmasını destekliyorsa).

Son aranan numarayı tekrar arama
Devam eden bir arama yokken, çok işlevli tuşa iki defa basın.
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Sesle aramayı kullanma
Devam eden bir arama yokken, çok işlevli tuşu 2 saniye basılı tutun ve telefonunuzun
kullanım kılavuzundaki talimatları uygulayın.

Aramaları iki telefondan idare etme
Kulaklıklı mikrofon setiniz iki telefona bağlıysa, her iki telefondaki aramaları aynı anda
idare edebilirsiniz.

Mevcut aramayı bitirme ve başka telefondaki aramayı cevaplama
Çok işlevli tuşa basın.

Mevcut aramayı beklemeye alma ve başka bir telefondaki aramayı cevaplama
Çok işlevli tuşu 2 saniye boyunca basılı tutun.

Etkin ve bekleyen aramalar arasında geçiş yapma
Çok işlevli tuşu 2 saniye boyunca basılı tutun.

Devam eden bir aramayı bitirme ve bekleyen aramayı etkinleştirme
Çok işlevli tuşa basın.

Yeniden arama veya sesle arama yapıyorsanız, arama, kulaklıklı mikrofon setiyle en
son etkin arama yaptığınız telefondan yapılır.

Ses düzeyini değiştirme
Bağlı telefonunuzda istediğiniz ses düzeyini ayarlayın. Seçilen ses düzeyi bağlı olan
telefon için en düşük ses düzeyi olarak kaydedilir. Kulaklıklı mikrofon seti bağlanan
her telefonun farklı ses düzeyi ayarlarını hafızasında tutar.

Kulaklıklı mikrofon setiniz arka plandaki ses düzeyine göre sesi otomatik olarak
ayarlar.

Ayarlar

Sesli komutları devre dışı bırakma
1 Kulaklıklı mikrofon setini kapatmak için çok işlevli tuşu yaklaşık 5 saniye süreyle

basılı tutun.
2 Çok işlevli tuşu 5 saniye boyunca basılı tutun. Eşleştirme modu etkinleştirilir ve

mavi renkli bir gösterge ışığı hızla yanıp sönmeye başlar.
3 Çok işlevli tuşu 2 saniye boyunca basılı tutun. Sesli bir komut duyulur ve sarı

gösterge ışığı bir kez yanıp söner.
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Sesli komutları etkinleştirme
1 Kulaklıklı mikrofon setini kapatmak için çok işlevli tuşu yaklaşık 5 saniye süreyle

basılı tutun.
2 Çok işlevli tuşu 5 saniye boyunca basılı tutun. Eşleştirme modu etkinleştirilir ve

mavi renkli bir gösterge ışığı hızla yanıp sönmeye başlar.
3 Çok işlevli tuşu 2 saniye boyunca basılı tutun. Sesli bir komut duyulur ve yeşil

gösterge ışığı bir kez yanıp söner.

Eşleştirmeleri temizleme
1 Kulaklıklı mikrofon setini kapatmak için çok işlevli tuşu yaklaşık 5 saniye süreyle

basılı tutun.
2 Çok işlevli tuşu 9 saniye boyunca basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon seti iki kez bip

sesi çıkarır, kırmızı ve yeşil gösterge ışığı değişerek yanıp söner.
3 Kulaklıklı mikrofon seti açıldığında, eşleştirme modu etkinleşir. Sesli komutları

uygulayın.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Batarya ve şarj cihazı bilgileri
Bu cihazın dahili, yerinden çıkartılamaz ve yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı
cihazdan çıkarmayı denemeyin.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-16, CA-190CD . Şarj cihazının model
numarası fişin türüne göre değişebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır.

Konuşma ve bekleme süreleri sadece tahmini sürelerdir. Gerçek süreler; cihaz ayarları, kullanılmakta olan özellikler, batarya
durumu ve sıcaklık gibi faktörlerden etkilenir.

Pil uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız
gerekebilir.

Batarya tamamen boşaldığında, şarj göstergesinin görüntülenmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir
bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş
bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ila 25°C (59°F ila 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın
kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri
dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Şarj cihazını yalnızca amacı doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylanmamış şarj cihazlarının kullanımı, yangın,
patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden
olabilir. Şarj cihazının hasar gördüğünü düşünüyorsanız, cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis
merkezine götürün. Hasar görmüş bir şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.
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Cihazınızı dikkatli kullanın
Cihazınızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını
sağlayacaktır.

• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek
mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.

• Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.

• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar
verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.

• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere
zarar verebilecek nem oluşabilir.

• Cihazın içini açmaya çalışmayın.

• Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.

• Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere
zarar verebilir.

• Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Geri Dönüşüm
Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece
denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi

Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik
ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu
gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Ürünün
çevre ile ilgili özellikleri hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/ecoprofile adresinden ürünün Çevre profiline
bakabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION, bu Nokia Luna ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-
conformity adresinde bulabilirsiniz.

© 2011-2012 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli
ticari markalardır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.
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Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden
oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia,
bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik
ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin
doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden
bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni
ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana
gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Belirli ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Lütfen ayrıntılı bilgi için Nokia satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika
Birleşik Devletleri’nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir.
Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

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
Ürünün ömrü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 3 yıl olarak açıklanmıştır.

Servis Şirketleri:
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 KVK Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. Orta Mah. Ankara Asfaltı Yan Yol Kanat Sanayi Sitesi A Blok K:2-3 Soğanlık, Kartal
- İSTANBUL Tel: (0216) 444 1 585 Faks: (0216) 452 84 51

 Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Çağla Sokak No:9 Maltepe -
İSTANBUL Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55

3- Sakarya Telekomünikasyon Sis.San.Tic.Ltd Şti: Buyukdere Cad. Sakarya Apt. No:8 K:2 D:4 Sisli İSTANBUL 

Tel.+90 212 233 9143. 

/Baskı 1. 2 TR
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