
Nokia Kablosuz Pratik Araç 
Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W

9252959/1

1

2 3

5

6

7

4



TÜRKÇE
UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-33W 
ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas 
þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu 
olduðunu beyan eder. Ürün, Directive 
2004/104/EC (düzeltilerek Directive 
72/245/EEC), Annex I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 
ve 6.9 maddelerinde tanýmlý kýsýtlamalara 
uygundur. 
Uygunluk Bildirimi’nin kopyasýný 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/ adresinde 
bulabilirsiniz.

Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp 
kutusu, kullaným süresi sona 
erdiðinde bir ürünün Avrupa Birliði 
dahilinde ayrý bir atýk grubuna 
dahil edilmesi gerektiði anlamýna 

gelir. Bu ürünleri ayrýmý yapýlmamýþ diðer 
belediye atýklarýyla birlikte atmayýn.
© 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur.
Bu belge içindekilerin tamamý veya bir 
bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni 
alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde-yeniden 
oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, 

taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, 
daðýtýlamaz, saklanamaz veya 
yedeklenemez.
Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia 
Corpotation’ýn tescilli ticari markalarýdýr. 
Burada adý geçen diðer ürün ve þirket 
isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve 
ticari adlarý olabilir.
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.
Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme 
nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi 
bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, 
arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý 
hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz.
Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" 
sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn 
gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak 
satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir 
amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de 
dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý 
olmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, 
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güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk 
veya zýmni herhangi bir garanti 
verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, 
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 bayiine danýþýnýz.
Bu cihaz üzerinde yapýlacak yetkisiz 
deðiþiklikler, kullanýcýnýn cihazý çalýþtýrma 
yetkisini geçersiz kýlabilir.
Ýhraç Kontrolleri
Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri’nin ve 
diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve 
düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji ve 
yazýlým içerebilir. Kanunlara aykýrý deðiþiklik 
yapýlamaz.

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu 
Telefication B.V.
Edisonstraat 12a

NL- 6902 PK
ZEVENAAR

Tel: + 31 316 583 180 
Faks: + 31 316 583 189

Üretici Firma
Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 

02150 Espoo, Finlandiya 
Tel:+358 7180 08000 

Faks:+358 7180 38226
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Güvenliðiniz için
Bu basit talimatlarý okuyun. Bu 
talimatlara uyulmamasý tehlikeli ya da 
yasalara aykýrý olabilir.

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.

Giriþ
Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz 
Kullaným Kiti HF-33W arabanýzda 
ahizesiz kullaným birimiyle arama 
yapmanýza ve gelen aramalarý 
cevaplamanýza izin verir. Bluetooth 
kablosuz teknolojisini destekleyen 
uyumlu telefona ahizesiz kullaným 
birimini baðlayabilirsiniz.
Bu kullanýcý kýlavuzunu ahizesiz 
kulaklýk birimini kullanmdan önce 

okuyun. Telefonunuz için önemli 
güvenlik ve bakým bilgilerini saðlayan 
kullanýcý kýlavuzunu da okuyun. 
Ahizesiz kulaklýk birimini küçük 
çocuklardan uzak tutun.

Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisi
Bluetooth kablosuz teknolojisi uyumlu 
cihazlara kablo olmadan 
baðlanmanýza izin verir. Bluetooth 
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baðlantýsýnda, telefon ve ahizesiz 
kulaklýk birimi birbiriyle 10 metre (30 
feet) bir mesafe içinde olmalýdýr. Diðer 
elektronik cihazlar gibi engellerden 
kaynaklanan giriþime maruz kalabilir.
Ahizesiz kulaklýk birimi Ahizesiz 
Kulaklýk Profili 1.5'i destekleyen 
Bluetooth Spesifikasyonu 1.2 ile 

uyumludur. Baþka cihazlarýn bu 
cihazla uyumluluðunu saptamak için 
söz konusu cihazlarýn üreticilerinden 
bilgi alýn.
Bazý yerlerde Bluetooth teknolojisinin 
kullanýmý ile ilgili kýsýtlamalar olabilir. 
Bölgenizdeki yetkililerden veya servis 
saðlayýcýnýzdan bilgi alýn.

Baþlarken
Ahizesiz kulaklýk birimini kullanmadan 
önce, arabaya takmalýsýnýz ve uyumlu 
telefonla eþlemelisiniz.
Ahizesiz kulaklýk birimi kýlavuzun 
baþlangýç kýsmýnda gösterilen 
parçalarý içerir: bükülebilir araç 
çakmak fiþi (1), mikrofon (2), gösterge 
ýþýðý (3), ses seviyesini yükseltme tuþu 
(4), ses seviyesini alçaltma tuþu (5), 
arama tuþu (6) ve hoparlör (7).

Ahizesiz kulaklýk birimini takma
Gerektiði gibi çalýþmasý için, ahizesiz 
kulaklýk birimi arabanýn araç çakmaðý 
yuvasýna baðlanmalý ve güç 12-volt 
araba bataryasýyla saðlanmalýdýr.
Ahizesiz kulaklýk birimini araç 
çakmaðý yuvasýna takýn. Araç çakmaðý 
fiþi çýkarýlabilir kapakla saðlanýr. Fiþ 
yuvaya uymazsa, kapaðý fiþten 
kaydýrarak çýkarýn. Araç çakmaðý fiþini 
uygun açýyla bükebilirsiniz (en fazla 
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100 dereceye kadar). Fiþi daha fazla 
katlamak için zorlamayýn.
Ahizesiz kulaklýk biriminin araç 
çakmaðý yuvasýna düzgün 
takýldýðýndan ve aracýn normal 
çalýþmasýný etkilemediðinden 
emin olun.
Bazý araba modellerinde, araç çakmaðý 
yuvasý güç kaynaðý olarak ateþleme 
anahtarý çýkarýldýðýnda bile 
kullanýlmaktadýr. Bu durumlarda, 
ahizesiz kulaklýk birimi kullanýlmasa 
bile araba bataryasý boþalabilir. Daha 
fazla bilgi için araç üreticisine 
baþvurun.

Açma veya kapama
Açmak için, ahizesiz kulaklýk birimini 
araç çakmaðý yuvasýna takýn. Gösterge 
ýþýðý yanar.
Kapatmak için, ahizesiz kulaklýk 
birimini araç çakmaðý yuvasýndan 
çýkarýn.

Ahizesiz kulaklýk birimini 
eþleme
1. Cep telefonunuzu açýn.
2. Ahizesiz kulaklýk biriminin araç 

çakmaðý yuvasýna düzgün 
takýldýðýndan emin olun.

3. Telefonda Bluetooth özelliðini 
etkinleþtirin ve telefonu Bluetooth 
özellikli cihazlarý arayacak þekilde 
ayarlayýn.

4. Ahizesiz kulaklýk birimini bulunan 
cihaz listesinden seçin.

5. Ahizesiz kulaklýk birimini 
telefonunuzla eþlemek ve 
telefonunuza baðlamak için 
Bluetooth þifresi 0000 girin. Bazý 
telefonlarda eþleþtirme iþleminden 
sonra baðlantýyý ayrýca kurmanýz 
gerekebilir.

Eþleme baþarýlý olursa, ahizesiz 
kulaklýk birimi bip sesi çýkarýr ve 
eþleþen Bluetooth cihazlarýný 
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görebileceðiniz telefon menüsünde 
görünür. Ahizesiz kulaklýk birimi 
telefona baðlandýðýnda mavi gösterge 
ýþýðý görüntülenir.
Ahizesiz kulaklýk birimi açýk 
olduðunda otomatik olarak baðlamak 
için telefonunuzu ayarlayabilirsiniz. 
Nokia cep telefonlarýnda bunu 
yapmak için, Bluetooth menüsünde 
eþleþtirilmiþ cihaz ayarlarýný deðiþtirin.
Ahizesiz kulaklýk biriminin 
telefonunuzla baðlantýsýný kesmek 
için, araç çakmaðý yuvasýndan çýkarýn 
veya telefonun Bluetooth 

menüsündeki ahizesiz kulaklýk 
biriminin baðlantýsýný kesin.
Eþleþen ahizesiz kulaklýk birimini 
telefonunuza yeniden baðlamak için 
ahizesiz kulaklýk birimini araç çakmaðý 
yuvasýna takýn.
Ahizesiz kulaklýk birimini yeni 
telefonla eþlemek ve baðlamak için, 
önce henüz baðlý olduðu telefonun 
Bluetooth menüsündeki ahizesiz 
kulaklýk biriminin baðlantýsýný kesin ve 
sonra yeni telefonla eþleyin ve 
baðlayýn.

Arama iþlemleri
Arama sýrasýnda sesi ayarlamak 
içinahizesiz kulaklýk biriminndeki ses 
tuþlarýný kullanýn.
Arama yapmak için, ahizesiz kulaklýk 
birimi telefonunuza baðlandýðýnda 
telefonunuzu normal þekilde kullanýn. 

Ahizesiz kulaklýk birimi mikrofonuna 
doðru konuþun. En iyi performans için, 
mikrofonun karþýsýnda herhangi bir 
nesne olmadýðýný ve mikrofonun 
kullanýcýnýn arkasýnda veya yanýnda 
deðil karþýsýnda olduðunu kontrol 
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edin. Yeþil gösterge ýþýðý arama 
sýrasýnda görüntülenir.
Telefonunuz ahizesiz kulaklýk birimiyle 
son numarayý tekrar arama özelliðini 
destekliyorsa, görüþme yapýlmýyorken 
zaman arama tuþuna iki kere basýn.
Telefonunuz ahizesiz kulaklýk birimiyle 
sesle aramayý destekliyorsa, görüþme 
yapýlmýyorken arama tuþunu basýlý 
tutun ve telefonunuzun kullaným 
kýlavuzunda açýklandýðý þekilde 
devam edin.

Arama geldiðinde ahizesiz kulaklýk 
hoparlöründen bir zil sesi duyulur ve 
yeþil gösterge ýþýðý yanýp söner. 
Aramayý yanýtlamak için, arama 
tuþuna basýn veya telefonun tuþlarýný 
kullanýn. Aramayý reddetmek için 
arama tuþuna iki kez basýn. Ahizesiz 
kulaklýk birimiyle telefon arasýndaki 
aramayý aktarmak için, arama tuþunu 
basýlý tutun.
Aramayý bitirmek için, arama tuþuna 
basýn veya telefonun tuþlarýný 
kullanýn.

Bakým ve onarým
Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü 
olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki 
öneriler cihazýnýzýn garanti kapsamýnda 
kalmasýný saðlayacaktýr.

• Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý 
küçük çocuklarýn eriþiminden 
uzak tutun.

• 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 
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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, mikrofonun veya 
hoparlörün yapýþmasýna neden 
olabilir ve bu parçalarýn doðru 
çalýþmasýný engelleyebilir.

Cihaz gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý 
en yakýn yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

■ Araçlar
Radyo frekansý sinyalleri, motorlu 
araçlarda, doðru bir 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 
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aracýnýza takýlan donanýmýn üreticisi 
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 bir biçimde monte edilmiþse ve 
hava yastýðý açýlýrsa, ciddi yaralanmalar 
meydana gelebilir.


