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sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir.

Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önce
bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar
veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan so
tutulamaz.

Íþbu belgenin içeriði ”olduðu gibi” sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýn
ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantile
dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði 
içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zam
önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar

Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia b
danýþýnýz.
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Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti HDW-2, Bluetooth kablosuz teknolojisini 
destekleyen uyumlu bir telefona kablo kullanmadan baðlanabilir. Yolculuk 
sýrasýnda veya iþ yerinde serbestçe arama yapmanýza ve almanýza olanak ve

Kulaklýklý mikrofon setini kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatl
okuyun. Telefonunuzun kullaným kýlavuzunda daha ayrýntýlý bilgi verilmekte
Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-2) kullaným kýlavuzunu, telefonunu
önemli güvenlik ve bakým bilgileri saðlayan kullaným kýlavuzunun yerine 
kullanmayýn.

■ Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi
Bluetooth cihazlarý radyo dalgalarý aracýlýðýyla iletiþim kurduðundan, Blueto
telefonunuzun ve kulaklýklý mikrofon setinizin birbirini görecek konumda ol
gerekmez. Baðlantýnýn duvar ve diðer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafý
etkileþime maruz kalma olasýlýðý bulunmakla birlikte, iki cihazýn arasýndaki 
mesafenin 10 metreyi aþmamasý yeterlidir.

Bu kulaklýklý mikrofon seti, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekle
Nokia telefonlarý için özel olarak tasarlanmýþtýr. Bununla birlikte kulaklýklý 
mikrofon seti, Ahizesiz Kullaným veya Kulaklýklý Mikrofon Seti tercihini 
destekleyen tüm uyumlu Bluetooth cihazlarý ile kullanýlabilir. (Burada “Terci
telefonunuzun kulaklýklý mikrofon setini denetlemek için kullandýðý Bluetoo
komut kümesi anlamýna gelmektedir.) 
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Uyumlu bir Nokia telefonla kullanýldýðýnda bu kulaklýklý mikrofon seti en yüksek 
performansý saðlar. Bu kulaklýklý mikrofon setini baþka bir firmanýn ürettiði bir 
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telefonla kullanýrsanýz, bu kullaným kýlavuzunda açýklanan özelliklerin tümü
kullanmanýz mümkün olmayabilir.

Bazý ülkelerde Bluetooth cihazlarýnýn kullanýmýyla ilgili kýsýtlamalar olabilir.
Ülkenizdeki yetkili makamlardan bilgi alýn.

■ Þarj cihazlarý ve bataryalar
Bu cihazla kullanacaðýnýz herhangi bir þarj cihazýnýn önce model numarasýný denetley
Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti HDW-2 þu þarj cihazlarýyla kullanýlmak üzere 
tasarlanmýþtýr. ACP-8, ACP-9 ve ACP-12. 

Uyarý: Yalnýzca Nokia tarafindan bu aksesuarla kullanýlmak üzere onaylana
batarya ve þarj cihazlarýný kullanýn. Baþka türde batarya ve þarj cihazlarýnýn 
kullanýlmasý, bu aksesuar için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kýlar v
tehlikeli olabilir.

Onaylanmýþ batarya ve þarj cihazlarýný temin etmek için lütfen yetkili satýcýn
baþvurun.

Herhangi bir aksesuarýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi ç

■ Satýþ paketindeki kart
Kart, kulaklýklý mikrofon setini telefonunuzla eþleþtirmek için gereken Bluet
þifresini içerir. Bu kartý güvenli bir yerde saklayýn.

Þifreyi kullanma hakkýnda bilgi için bkz. Kulaklýklý mikrofon setini ilk kez 
kullanýrken, sayfa 11.
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■ Genel bakýþ
Kulaklýklý mikrofon seti aþaðýdaki parçalarý içerir:

1 – Açma/kapatma tuþu: 
Kulaklýklý mikrofon setini 
açar/kapatýr.

2 – Cevapla/bitir tuþu: 
Aramayý cevaplar veya bitirir. 
Bu tuþ ayrýca sesle arama ve 
tekrar arama için 
kullanýlabildiði gibi, etkin bir 
arama sýrasýnda kulaklýklý 
mikrofon seti ve telefon 
arasýnda geçiþ yapmak için de kullanýlabilir.

3 – Iþýklý gösterge: Kulaklýklý mikrofon setinin geçerli durumunu gösterir. 

4 – Ses seviyesini yükseltme: Görüþme sýrasýnda kulaklýðýn ses seviyesini 
yükseltir. 

5 – Ses seviyesini alçaltma: Görüþme sýrasýnda kulaklýðýn ses seviyesini alç

6 - Kulaklýk: Arayan kiþinin sesini iletir.

7 – Mikrofon: Sesinizi iletir.
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8 – Þarj cihazý konektörü
9 – Batarya kapaðý
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10 – Kulaklýk tutucusu

■ Bataryayý þarj etme
Kulaklýklý mikrofon setinde þarj edilebilir bir NiMH batarya bulunmaktadýr. 
Bataryayý deðiþtirmeniz gerekirse, yenisini yetkili satýcýnýzdan temin edebili

Bataryayý þarj etmek için:

1. Þarj cihazýnýn kablosunu kulaklýklý mikrofon setine baðlayýn. Uyumlu þar
cihazlarýnýn bir listesi için bkz. Þarj cihazlarý ve bataryalar, sayfa 6.

2. Þarj cihazýný elektrik prizine takýn. Þarj iþlemi sýrasýnda kýrmýzý gösterge ý
yanar. Bataryanýn tamamen þarj edilmesi, kullanýlan þarj cihazýna baðlý ol
– 2 saat sürer.
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3. Batarya tam olarak þarj edildiðinde, yeþil gösterge ýþýðý yanar. Þarj cihazýný 
prizden çekin ve kulaklýklý mikrofon setinden çýkarýn.
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Batarya þarj düzeyi alçaldýðýnda
Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya 3 saate kadar konuþma, 60 saate kadar be
süresi saðlar. (Bekleme modunda kulaklýklý mikrofon seti açýktýr, ancak görü
yapýlmamaktadýr.)

Bataryanýn þarjý tükenmek üzereyken kulaklýklý mikrofon setinden bir sinyal 
duyulur. Bataryayý yukarýda açýklandýðý gibi þarj edin.

■ Bataryayý deðiþtirme
Çalýþma süresi fark edilir derecede normalin altýna düþtüðünde, yeni bir bata
satýn almanýz gerekiyor demektir. 

Bataryayý deðiþtirmek için:

1. Batarya kapaðýný yavaþça geriye doðru 
kaydýrarak açýn (1). 
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2. Þeridi çekerek bataryayý çýkarýn (2).
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Konektörü bataryadan çýkarýn 
(3). 

4. Konektörü yeni bataryaya takýn.

5. Konektörü yuvasýna yerleþtirin 
ve bataryayý yerine takýn (4).



11

6. Batarya kapaðýný kapatýn ve yerine tamamen 
oturduðundan emin olun (5).

rofon 
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■ Kulaklýklý mikrofon setini açma ve kapatma
Açmak için: Açma/kapatma düðmesini 2 saniye basýlý tutun. Kulaklýklý mik
setinden bir sinyal sesi duyulur ve yeþil gösterge ýþýðý yanýp sönmeye baþlar.
Kulaklýklý mikrofon seti 5 dakika içinde telefonunuza baðlanýncaya dek ýþýk y
sönmeye devam eder. Kulaklýklý mikrofon seti bu süre içinde telefonunuza 
baðlanamazsa, kapanýr.

Kapatmak için: Açma/kapatma düðmesini 2 saniye basýlý tutun. Kulaklýklý
mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve kýrmýzý gösterge ýþýðý kýsa bir sür
yanar. 

■ Kulaklýklý mikrofon setini ilk kez kullanýrken
1. Telefonunuzun açýk olduðundan emin olun.

2. Kulaklýklý mikrofon setini açýn.

3. Telefonunuzun Bluetooth menüsüne girin ve Bluetooth özelliðinin 
etkinleþtirildiðinden emin olun.
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4. Telefonunuzun Bluetooth cihazý aramasýný saðlayacaðýnýz alt menüye girin ve 
aramayý baþlatýn.

iste 

 
klý 
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Telefon, yaklaþýk 10 metre uzaklýktaki tüm Bluetooth cihazlarýný arar ve l
halinde görüntüler.

5. Listeden kulaklýklý mikrofon setini seçin.

6. Kulaklýklý mikrofon setini telefonunuzla iliþkilendirmek (“eþleþtirmek”) ve
aralarýnda baðlantý kurulmasýný saðlamak için þifreyi girin. Þifre, kulaklý
mikrofon setinin satýþ paketinde bulunan kartýn üzerindedir.
Þifreyi girdikten sonra, kulaklýklý mikrofon seti daha önce baþka bir telefo
eþleþtirilmediyse, telefonunuz kulaklýklý mikrofon setinin varsayýlan telef
olur. Ayrýca bkz. Kulaklýklý mikrofon setini birkaç telefonla kullanma, say

Kulaklýklý mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve set, telefonunuzla 
eþleþtirilmiþ Bluetooth cihazlarýnýn listelendiði telefon menüsünde 
görüntülenir.

7. Kulaklýklý mikrofon setini kullanmaya baþlayýn (bkz. sayfa 16).
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■ Kulaklýklý mikrofon setini kulaðýnýza göre ayarlama
Kulaklýklý mikrofon setini sað veya sol kulaðýnýza takabilirsiniz. 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Kulaðýnýza rahat bir þekilde oturmasý için satýþ paketinde bulunan iki farklý 
boyuttaki kulaklýk tutucusundan size uygun olanýný seçin.

Kulaklýk tutucusunun 
yönünü deðiþtirmek için 
kulaklýk tutucusunu 
aþaðýdaki þekilde görüldüðü 
gibi gövde kýsmýndan çýkarýn 
ve üzerindeki L/R harflerine 
göre tekrar takýn. L sol, R ise 
sað kulaðý belirtir. Örneðin R 
harfi görülüyorsa, kulaklýklý 
mikrofon setini sað 
kulaðýnýza takabilirsiniz. 
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■ Kulaklýklý mikrofon setini kulaða takma
Kulaklýk tutucusunu aþaðýdaki þekilde görüldüðü gibi kulaðýnýzýn arkasýndan 

ýn:

inden 
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geçirin. 

■ Sorun giderme
Kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza baðlayamýyorsanýz, aþaðýdakileri yap

• Kulaklýklý mikrofon setinin açýk olduðundan ve telefonunuzla eþleþtirildið
emin olun.

• Telefonunuzda Bluetooth özelliðinin etkinleþtirildiðinden emin olun.

• Kulaklýklý mikrofon seti ve telefonunuz arasýndaki mesafenin 10 metreyi
aþmadýðýndan ve aralarýnda duvar veya elektronik cihaz gibi engeller 
bulunmadýðýndan emin olun.
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• Kulaklýklý mikrofon setinin eþleþtirme bilgisi listesi dolmuþ olabilir. Kulaklýklý 
mikrofon seti, ayný anda en fazla 8 telefonun bilgisini saklayabilir. Liste 

 21). 

 süre 
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dolarsa, kulaklýklý mikrofon setini orijinal ayarlarýna sýfýrlayýn (bkz. sayfa

• Kulaklýklý mikrofon seti eylemlerinize yanýt vermiyorsa, bataryayý kýsa bir
için çýkarýn.
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3. Kulaklýklý mikrofon setini kullanma

laklýklý 
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Kulaklýklý mikrofon setini kullanmaya baþlamadan önce, 

• Telefonunuzla eþleþtirildiðinden ve baðlantý kurduðundan emin olun. Ku
mikrofon setini eþleþtirme yönergeleri için bkz. Kulaklýklý mikrofon setini 
kullanýrken, sayfa 11. Kulaklýklý mikrofon setini baðlama yönergeleri için
Eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza baðlama.

• Telefonun Bluetooth özelliðinin açýk olduðundan emin olun; telefonunuz
kullaným kýlavuzuna bakýn

• Kulaklýklý mikrofon setinin açýk olduðundan emin olun; bkz. Kulaklýklý mi
setini açma ve kapatma, sayfa 11

• Kulaklýklý mikrofon setinin telefonunuzdan en fazla 10 metrelik bir mesa
olduðundan emin olun

• Kulaklýklý mikrofon seti ve telefon arasýnda duvar veya elektronik cihaz g
engeller bulunmadýðýndan emin olun

Kulaklýklý mikrofon setini birkaç telefonla kullanma hakkýnda bilgi için bkz. s
20.
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■ Eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza 
baðlama
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Örneðin, kulaklýklý mikrofon seti kapatýldýðýnda, telefonla baðlantýsý kesilir.

Telefonunuza baðlamak için kulaklýklý mikrofon setini açýn veya baðlantýyý 
telefonun Bluetooth menüsünden kurun.

Kulaklýklý mikrofon seti açýldýðýnda otomatik olarak baðlantý kurulmasý için 
telefonu izniniz olmadan Bluetooth baðlantý isteklerini kabul edecek þekilde
ayarlamanýz gerektiðini unutmayýn. Nokia telefonlarýnda bu iþlemi Bluetoot
menüsünde eþleþtirilen cihazlarýnýzýn ayarlarýný deðiþtirerek gerçekleþtirebil

Kulaklýklý mikrofon seti ve telefonunuz arasýndaki baðlantýyý kesme hakkýnd
bilgi için bkz. sayfa 19.

■ Arama yapma
Kulaklýklý mikrofon seti telefonunuza baðlýyken, aramayý telefonunuzu kulla
normal bir þekilde yapýn. 

■ Sesli arama
Görüþme yapýlmadýðýnda, istediðiniz ismi (“ses etiketi”) söyleyebileceðinizi 
belirten bir ses duyuluncaya dek cevapla/bitir tuþunu basýlý tutun. Ses etike
söyleyin. Telefon ses etiketini dinletir ve ilgili telefon numarasýný arar.

Sesli arama özelliðini telefonunuzla da etkinleþtirebilirsiniz. Sesli arama hak
ayrýntýlý bilgi için telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. Bu fonksiyonun
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yalnýzca sesli arama özelliðini destekleyen telefonlarda kullanýlabildiðini 
unutmayýn.

den de 

.

elen 
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■ Son aranan numarayý yeniden arama
Görüþme yapýlmadýðýnda cevapla/bitir tuþuna iki kez kýsaca basýn.

■ Gelen aramayý cevaplama
Aramayý cevaplamak için cevapla/bitir tuþuna basýn. 

Aramayý, telefonunuzu normal þekilde kullanarak da cevaplayabilirsiniz.

Arama geldiðinde, telefonunuzda seçtiðiniz zil sesi kulaklýklý mikrofon setin
duyulur.

■ Aramayý bitirme
Etkin görüþmeyi bitirmek için cevapla/bitir tuþuna basýn. 
Aramayý, telefonunuzu normal þekilde kullanarak da bitirebilirsiniz.

■ Gelen aramayý reddetme
Aramayý cevaplamak istemezseniz, cevapla/bitir tuþuna iki kez kýsaca basýn

■ Otomatik cevaplama
Telefonunuzun otomatik cevaplama fonksiyonu açýk durumdaysa, telefon g
aramayý ilk zil sesinden sonra otomatik olarak cevaplar.
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■ Kulaklýk ses seviyesini ayarlama
Ses seviyesini ses seviyesini yükseltme veya ses seviyesini alçaltma tuþuna 

iyesi 

 

u 

esme
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basarak ayarlayýn. Ses seviyesini hýzlý bir þekilde ayarlamak için ilgili ses sev
tuþunu basýlý tutun.

■ Arama sýrasýnda telefon ve kulaklýklý mikrofon seti
arasýnda geçiþ yapma

Etkin arama sýrasýnda kulaklýk seti ve telefon arasýnda geçiþ yapabilirsiniz. B
özellik tüm uyumlu Nokia telefonlarýnda desteklenmektedir.

Aramayý kulaklýklý mikrofon setinden telefona aktarmak için
• Cevapla/bitir tuþunu basýlý tutun. VEYA:
• Telefonunuzun ilgili fonksiyonunu kullanýn.

Aramayý telefondan kulaklýklý mikrofon setine aktarmak için

• Cevapla/bitir tuþunu basýlý tutun. VEYA:

• Telefonunuzun ilgili fonksiyonunu kullanýn. 

■ Kulaklýklý mikrofon setinin telefonla baðlantýsýný k
Örneðin, telefonunuzla baþka bir Bluetooth cihazý kullanmak istediðinizde, 
kulaklýklý mikrofon setinin telefonunuzla olan baðlantýsýný kesebilirsiniz.

Kulaklýklý mikrofon setinin baðlantýsý aþaðýdaki yöntemlerle kesilebilir:

• Kulaklýklý mikrofon setini kapatýn. VEYA:
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• Kulaklýklý mikrofon setinin baðlantýsýný telefonun Bluetooth menüsünden 
kesin. VEYA:

in 10 

silir.

 

a
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• Kulaklýklý mikrofon setini telefondan uzaklaþtýrarak aralarýndaki mesafen
metreyi aþmasýný saðlayýn.

Kulaklýklý mikrofon setinin telefonla baðlantýsý, bataryasý boþaldýðýnda da ke

Kulaklýk setinin baðlantýsýný kesmek için eþleþtirmesinin silinmesine gerek 
olmadýðýný unutmayýn. Eþleþtirilmiþ bir kulaklýklý mikrofon setini tekrar 
baðladýðýnýzda þifre girmeniz gerekmez.

Eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza tekrar
baðlama
Bkz. Eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza baðlama, sayfa 17.

■ Kulaklýklý mikrofon setini birkaç telefonla kullanm
Kulaklýklý mikrofon setini telefonunuzla kullanmak için telefonu kulaklýklý 
mikrofon setiyle eþleþtirmeniz gerekir. Kulaklýklý mikrofon seti 8 telefonla 
eþleþtirilebilir, ancak ayný anda yalnýzca tek bir telefona baðlanabilir.

Kulaklýklý mikrofon setini eþleþtirilmiþ birkaç telefonla 
kullanma
Kulaklýklý mikrofon setiyle ilk eþleþtirilen telefon, ”varsayýlan telefon” olarak
tanýmlanýr. Kulaklýklý mikrofon setiyle son kullanýlan telefon, ”son kullanýlan
telefon” olarak tanýmlanýr.
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Kulaklýklý mikrofon seti 10 metrelik bir mesafe içinde birkaç eþleþtirilmiþ telefon 
varken açýlýrsa, birkaç saniye içinde ”varsayýlan telefona” baðlanmaya çalýþýr. 
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”Varsayýlan telefona” baðlanamazsa, (örneðin, telefon kapalýysa veya kullan
baðlantýyý reddederse) birkaç saniye içinde ”son kullanýlan telefona” baðlan
çalýþýr. 

Kulaklýklý mikrofon seti telefonlarýn hiçbirine baðlanamazsa, izleyen 5 dakik
boyunca diðer telefonlar tarafýndan algýlanamaz. Bu, yanýp sönen yeþil göst
ýþýðýyla bildirilir. Bu süre içinde baðlantý kurmazsanýz, kulaklýklý mikrofon se
otomatik olarak kapanýr.

Kulaklýklý mikrofon setini ”varsayýlan telefon” veya ”son kullanýlan telefon” 
olmayan bir eþleþtirilmiþ telefonla kullanmak istiyorsanýz, baðlantýyý 
telefonunuzun Bluetooth menüsünden kurun.

■ Kulaklýklý mikrofon setini sýfýrlama
Kulaklýklý mikrofon setini, örneðin, varsayýlan kullanýcýsýný deðiþtirmek için o
ayarlarýna sýfýrlayabilirsiniz. 

Kulaklýklý mikrofon setini sýfýrladýðýnýzda, eþleþtirme bilgileri de dahil olmak
ayarlarýnýn tümü silinir.

Kulaklýklý mikrofon setini sýfýrlamak için: Açma/kapatma tuþunu ses sevi
yükseltme tuþuyla birlikte 10 saniye basýlý tutun. Kulaklýklý mikrofon seti 
sýfýrlandýktan sonra art arda iki sinyal sesi duyulur, kýrmýzý ve yeþil gösterge 
birkaç saniye boyunca dönüþümlü olarak yanar.
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4. Batarya bilgileri
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Telefonunuz güç kaynaðý olarak þarj edilebilir bir batarya kullanmaktadýr. 
Bataryanýzý dikkatli kullanýn ve aþaðýdaki kurallara uyun. 

Þarj Etme ve Boþaltma
• Yeni bir bataryanýn tam performansa ulaþmasý ancak iki veya üç kez tam þarj etm

boþaltmadan sonra saðlanýr. 

• Batarya yüzlerce kez þarj edilip boþaltýlabilir ancak sonunda yýpranacaktýr. Çalýþm
normalden daha kýsa sürüyorsa, yeni bir batarya alýnmasý gerekir.

• Yalnýzca Nokia tarafýndan onaylanmýþ bataryalarý kullanýn ve bataryanýzý yalnýzca
tarafýndan onaylanmýþ þarj cihazlarýyla þarj edin. Kullanýlmadýðý sýrada þarj cihazý
fiþten çekin. Bataryayý þarj cihazýna baðlý halde bir haftadan uzun tutmayýn, çünk
gereðinden fazla þarj etmek ömrünü kýsaltýr. Eðer kullanýlmazsa, komple þarj edilm
batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boþalacaktýr.

• Aþýrý düþük veya yüksek sýcaklýklar bataryanýzýn þarj olma süresini etkileyecektir.

• NiMh bataryalarýyla uzun çalýþma süreleri elde etmek için kulaklýklý mikrofon seti
kendiliðinden kapanýncaya dek açýk býrakarak bataryanin boþalmasini saðlayýn. Ba
baska yöntemlerle bosaltmayi denemeyin.

• Bataryayý yalnýzca kendi amacý için kullanýn.

• Zarar görmüþ veya yýpranmýþ batarya ve þarj cihazlarýný kullanmayýn.

• Bataryayý sýcak veya soðuk yerlerde (örneðin, yazin veya kýþýn, kapalý bir otomobil
býrakýrsanýz, bataryanýn kapasitesi düþer ve ömrü kýsalýr. Bataryayý her zaman 15°
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25°C (59°F - 77°F) arasýndaki bir sýcaklýkta tutun. Sýcak veya soðuk bataryalý bir kulaklýklý 
mikrofon seti, batarya tamamen þarj edilmiþ olsa da, bir süre çalýþmayabilir.

larý, 
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Batarya performansý, özellikle donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklarda sýnýrlýdýr.

• Bataryalarý ateþe maruz býrakmayýn!

Bataryalarý yerel düzenlemelere göre atýn (örneðin, geri dönüþüm). Batarya
evin diðer çöplerini attýðýnýz gibi atmayýn.
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Kulaklýklý mikrofon setiniz, üstün tasarým ve hassas iþçilik ürünüdür ve dikkatle 
kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüðünü yerine getirme
bu ürünü uzun yýllar boyunca sorunsuz kullanmanýza yardýmcý olacaktýr. 
• Tüm aksesuarlarý küçük çocuklarýn eriþemeyeceði þekilde saklayýn.
• Kulaklýklý mikrofon setini kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya d

buharý, elektronik devrelerin zarar görmesine neden olabilecek mineraller içerir.
• Kulaklýklý mikrofon setini tozlu, kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Hareket

parçalarý zarar görebilir.
• Kulaklýklý mikrofon setini sýcak ortamlarda saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektro

cihazlarýn kullaným ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastik 
bileþenlerin deforme olmasýna veya erimesine neden olabilir.

• Kulaklýklý mikrofon setini soðuk ortamlarda saklamayýn. Normal sýcaklýðýna ulaþtý
iç kýsmýnda elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek rutubet oluþabilir.

• Kulaklýklý mikrofon setini açmaya çalýþmayýn. Uzman olmayan kiþilerin müdahale
cihaza zarar verebilir.

• Kulaklýklý mikrofon setini düþürmeyin, üstüne vurmayýn ve sallamayýn. Sert kullan
devre kartlarýna zarar verebilir. 

• Kulaklýklý mikrofon setini temizlemek için kuvvetli kimyasallar, temizleme madde
veya kuvvetli deterjanlar kullanmayýn. 

• Kulaklýklý mikrofon setini boyamayýn. Boya, hareketli parçalarýn yapýþmasýna nede
olabilir ve düzgün çalýþmasýný engelleyebilir.

Kulaklýklý mikrofon seti düzgün çalýþmýyorsa, en yakin yetkili servise götürün. Burada
personel size yardýmcý olacak ve gerekirse onarýmýný yapacaktýr.


