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Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-54W) Bluetooth kablosuz iletiþ
teknolojisini destekleyen uyumlu telefonlarla kullanýlabilir. Bu donaným size
hareket halindeyken veya ofisteyken arama yapma ve gelen aramalarý cevap
özgürlüðü saðlar.
Kulaklýklý mikrofon setini kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatl
okuyun. Buna ek olarak, telefonunuzun önemli bakým ve güvenlik bilgilerini
verildiði kullaným kýlavuzunu da okuyun. Kulaklýklý mikrofon setini küçük 
çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde bulundurun.

■ Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi, uyumlu iletiþim cihazlarý arasýnda 
kablosuz baðlantý kurmanýza olanak saðlar. Bluetooth baðlantýsý, telefon ile
kulaklýklý mikrofon setinin birbirlerinin görüþ alanýnda bulunmasýný gerektir
ancak iki cihaz arasýndaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aþmamasý gerekir. 
Baðlantý, duvarlar veya diðer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklan
giriþime maruz kalabilir.

Kulaklýklý mikrofon seti, aþaðýdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifika
1.2 ile uyumludur: Kulaklý Mikrofon Seti Profili 1.1 ve Ahizesiz Kullaným Prof
Baþka cihazlarýn bu cihazla uyumluluðunu saptamak için söz konusu cihazla
üreticilerinden bilgi alýn.
Bazý yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanýmý ile ilgili kýsýtlamalar olabilir
Bölgenizdeki yetkililerden veya servis saðlayýcýnýzdan bilgi alýn.
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2. Baþlarken
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■ Genel bakýþ
Kulaklýklý mikrofon seti aþaðýdaki parçalardan oluþur:

• Güç/arama tuþu (1)

• Iþýklý gösterge (2)

• Mikrofon (3)

• Ses azaltma tuþu (4)

• Ses yükseltme tuþu (5)

• Kulak bandý (6)

• Kulaklýk (7)

• Þarj cihazý konektörü (8)
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Kulaklýklý mikrofon setini kullanmaya baþlamadan önce, pili þarj etmeniz ve 
kulaklýklý mikrofon setini uyumlu bir telefonla eþleþtirmeniz gerekir.
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Not: Kulaklýklý mikrofon setinin parçalarý manyetiktir. Kulaklýklý mikrofon s
metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartlarý veya diðer manyetik 
depolama ortamlarýný kulaklýklý mikrofon setinin yanýna koymayýn; çünkü b
ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Þarj cihazlarý ve bataryalar
Herhangi bir þarj cihazýný bu cihazla kullanmadan önce model numarasýný kontrol edi
Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-54W), ACP-12 ve LCH-12 þarj cihazlarýy
kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.

Uyarý: Yalnýzca, Nokia tarafýndan bu özel donanýmla kullanýmý onaylanmýþ
batarya ve þarj cihazlarýný kullanýn. Baþka türde batarya veya þarj cihazý 
kullanýlmasý onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylý donanýmlarý edinmek için satýcýnýza baþvurun. Herhangi bir donanýmýn güç kab
prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi kavrayýn ve çekin.

■ Bataryayý þarj etme
Kulaklýklý mikrofon setinin dahili ve yerinden çýkarýlamaz, þarj edilebilir bir 
bataryasý vardýr. Cihaza zarar verebileceðinden bataryayý cihazdan çýkarmay
denemeyin.
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1. Þarj cihazý kablosunu kulaklýklý mikrofon setine 
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2. ACP-12 þarj cihazýný bir duvar prizine veya 
LCH-12 þarj cihazýný aracýnýzýn aksesuar 
elektrik prizine takýn. Þarj iþlemi sýrasýnda 
kýrmýzý gösterge ýþýðý yanar. Bataryayý tam 
olarak þarj etmek yaklaþýk 2 saat sürer.

3. Batarya tam olarak þarj edildiðinde, kýrmýzý 
gösterge ýþýðý söner. Þarj cihazýný duvar prizinden veya aksesuar elektrik 
prizinden ve kulaklýklý mikrofon setinden çýkarýn. Þarj cihazýnýn elektrik 
kablosunu prizden çekerken kablodan deðil, fiþten tutarak çekin.

Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya 10 saate kadar konuþma, 250 saate kada
bekleme süresi saðlar. Ancak, konuþma ve bekleme süresi; farklý cep telefon
Bluetooth baðlantýsý kullanan ürünler, kullaným ayarlarý, kullaným biçimleri 
ortamlara baðlý olarak farklýlýk gösterebilir.

Bataryanýn þarjý biterken kulaklýklý mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve k
gösterge ýþýðý her 5 saniyede bir yanýp söner. Bataryayý þarj edin.

■ Kulaklýklý mikrofon setini açma veya kapatma
Açmak için güç/arama tuþunu basýlý tutun. Kulaklýklý mikrofon setinden siny
duyulur ve mavi gösterge ýþýðý hýzlýca yanýp sönmeye baþlar.

Kapamak için güç/arama tuþunu basýlý tutun. Kulaklýklý mikrofon setinden s
sesi duyulur ve kýrmýzý gösterge ýþýðý kýsa bir süre yanar.
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■ Kulaklýklý mikrofon setini uyumlu bir telefonla 
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1. Telefonunuzu ve kulaklýklý mikrofon setini açýn.

2. Telefonda Bluetooth özelliðini etkinleþtirin. Talimatlar için telefonunuzu
kullaným kýlavuzuna bakýn.

3. Ses yükseltme ve ses azaltma tuþlarýný ayný anda basýlý tutun. Mavi ve kýr
ýþýklý göstergeler birbiri ardýna yanýp sönmeye baþlar. Ýki tuþu býraktýðýnýz
kulaklýklý mikrofon seti eþleþtirme için hazýrdýr. 

4. Telefonu Bluetooth cihazlarýný arayacak þekilde ayarlayýn. Talimatlar için
telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn.

5. Bulunan cihazlar listesinden kulaklýklý mikrofon setini (Nokia HS-54W) s

6. Kulaklýklý mikrofon setinizi telefonunuzla eþleþtirmek ve aralarýnda baðla
kurulmasýný saðlamak için þifreyi (0000) girin. Bazý telefonlarda eþleþtirm
iþleminden sonra baðlantýyý ayrýca kurmanýz gerekebilir. Ayrýntýlý bilgi içi
telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. Kulaklýklý mikrofon setini cep 
telefonunuzla yalnýzca bir kez eþleþtirmeniz gerekmektedir.

7. Kulaklýklý mikrofon seti telefona baðlandýðýnda ve kullanýma hazýr olduð
sinyal sesi duyulur ve mavi gösterge ýþýðý her 3 saniyede bir yanýp söner. 
Kulaklýklý mikrofon seti telefonun menüsünde görüntülenir, burada 
eþleþtirilmiþ Bluetooth cihazlarýný görebilirsiniz.
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Kulaklýklý mikrofon setinin baðlantýsýný kesme
Eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon setinin telefonla baðlantýsýný kesmek için (örneðin, 
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telefonu baþka bir Bluetooth cihazýna baðlamak üzere) kulaklýklý mikrofon s
kapatýn veya telefonunuzun Bluetooth menüsünde kulaklýklý mikrofon setin
baðlantýsýný kesin. 

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

Kulaklýklý mikrofon setini yeniden baðlama
Eþleþtirilmiþ kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza baðlamak için kulaklýklý
mikrofon setini açýn veya telefonunuzun Bluetooth menüsünde baðlantýyý y

Telefonunuzu, kulaklýklý mikrofon seti açýldýðýnda, sete otomatik olarak 
baðlanacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cep telefonlarýnda bunu yapma
Bluetooth menüsünde eþleþtirilmiþ cihaz ayarlarýný deðiþtirin.
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■ Kulaklýklý mikrofon setini iki kulaðýnýzdan birine ta
Kulaklýklý mikrofon seti sað kulakta kullanýlmak üzere ayarlanmýþtýr (1). Sol 
kulakta kullanmak istiyorsanýz, kulak bandýný yavaþça ayýrýn (2) ve döndürün
yerine geri itin (4). Kulaklýklý mikrofon setini kulaðýnýza yerleþtirin (5).

■ Kulaklýk ses seviyesini ayarlama
Ses seviyesini artýrmak için ses yükseltme tuþuna, azaltmak içinse ses azaltm
tuþuna basýn.

■ Arama iþlemleri

Arama yapma
Arama yapmak için, numarayý telefonunuzdan çevirin ve telefonunuzdaki ce
tuþuna basýn.
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Telefonunuz yeniden aramayý destekliyorsa, sinyal sesi çýkarana kadar kulaklýklý 
mikrofon setinin ses yükseltme tuþunu basýlý tutun (geçerli görüþme olmadýðýnda).
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Telefonunuzda kulaklýklý mikrofon setiyle sesle arama özelliði varsa, geçerli 
görüþme yokken sinyal sesi duyulana kadar kulaklýklý mikrofon setinin ses az
tuþunu basýlý tutun ve telefonunuzun kullaným kýlavuzunda anlatýldýðý biçim
devam edin.

Aramayý cevaplama
Aramaya cevap vermek için güç/arama tuþuna basýn ya da telefonunuzun 
cevaplama tuþuna basýn. Telefonunuzun otomatik cevaplama iþlevi açýk 
durumdaysa, telefon gelen aramayý ilk zil sesinden sonra otomatik olarak ce

Bir aramayý cevaplamak istemiyorsanýz, güç/arama tuþunu 3 saniye basýlý tu

Aramayý bitirme
Geçerli aramayý bitirmek için güç/arama tuþuna basýn ya da telefonunuzun 
tuþuna basýn.

Mikrofonun sesini kapatma veya açma
Bir çaðrý sýrasýnda mikrofonun sesini kapatmak veya açmak için güç/arama 
yükseltme tuþlarýný sinyal sesi duyana kadar ayný anda basýlý tutun.
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Arama sýrasýnda telefonla kulaklýklý mikrofon seti arasýnda 
geçiþ yapma
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Aramayý kulaklýklý mikrofon setinden uyumlu telefona geçirmek için kulaklýk
mikrofon setinden sinyal sesi duyulana kadar güç/arama tuþunu ve ses azalt
tuþlarýný ayný anda basýlý tutun ya da telefonunuzda ilgili iþlevi kullanýn.

Aramayý uyumlu Nokia telefonundan kulaklýklý mikrofon setine geçirmek içi
azaltma tuþunu basýlý tutun. Bazý telefonlarda kulaklýklý mikrofon setinden s
sesi gelene kadar güç/arama tuþunu ve ses azaltma tuþunu ayný anda basýlý 
tutmanýz gerekebilir.

■ Kulaklýklý mikrofon setini birkaç telefonla kullanm
Kulaklýklý mikrofon setini en fazla sekiz telefonla eþleþtirebilirsiniz, ancak ay
anda yalnýzca bir telefona baðlayabilirsiniz.

Kulaklýklý mikrofon seti 10 metrelik (30 fit) bir mesafe içinde birkaç eþleþtiri
telefon varken açýlýrsa, kulaklýklý mikrofon seti en son birlikte kullanýlan tele
baðlanmaya çalýþýr.

Kulaklýklý mikrofon seti en son kullanýlan telefona baðlanamazsa, 10 dakika
diðer eþleþtirilmiþ telefonlara baðlanabilir. Kulaklýklý mikrofon seti bu süre iç
bir telefona baðlanmazsa kapanýr.
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■ Kulaklýklý mikrofon setini sýfýrlama
Kulaklýklý mikrofon seti þarj edildiði halde çalýþmazsa, sýfýrlamanýz gerekir. Ses 
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ýn:

efonla 

yi (30 
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yükseltme tuþunu basýlý tutun ve þarj cihazýný kulaklýklý mikrofon setine bað
(bkz: “Bataryayý þarj etme” sayfa 7).

■ Sorun giderme
Kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza baðlayamýyorsanýz, aþaðýdakileri yap

• Kulaklýklý mikrofon setinin þarj edilmiþ olduðundan, açýk olduðundan, tel
eþleþtirildiðinden ve telefona baðlý olduðundan emin olun.

• Telefonunuzda Bluetooth özelliðinin etkinleþtirildiðinden emin olun.

• Kulaklýklý mikrofon seti ile telefonunuzun arasýndaki mesafenin 10 metre
fit) aþmadýðýndan ve set ile telefon arasýnda duvar ya da diðer elektronik
eþyalar gibi engel olmadýðýndan emin olun.
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4. Batarya bilgileri
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Cihazýnýz güç kaynaðý olarak, þarj edilebilir bir batarya kullanmaktadýr. Yeni bir batar
tam performansýna ulaþmasý ancak iki veya üç kez tam þarj etme ve boþaltma döngüs
sonra saðlanýr. Batarya yüzlerce kez þarj edilip boþaltýlabilir ancak sonunda yýpranaca
Bataryanýzý yalnýzca bu cihaz için tasarlanmýþ, Nokia’nýýn onayladýðý þarj cihazlarýyla y
þarj edin.

Kullanýlmadýðý zaman þarj cihazýný, cihazdan ve elektrik prizinden çýkarýn. Tam olarak
olmuþ bir bataryayý þarj cihazýna baðlý olarak býrakmayýn çünkü aþýrý þarj etme batary
ömrünü kýsaltýr. Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya kullanýlmadan býrakýldýðýnda zam
içinde boþalýr.

Bataryayý amacý doðrultusunda kullanýn. Asla zarar görmüþ batarya veya þarj cihazýn
kullanmayýn.

Cihazý sýcak ya da soðuk yerlerde (örneðin, yazýn veya kýþýn kapalý bir otomobil içinde
býrakmak bataryanýn kapasitesini azaltýr ve ömrünü kýsaltýr. Bataryayý her zaman 15°
25°C (59°F ve 77°F) arasýndaki sýcaklýklarda bulundurmaya çalýþýn. Bataryasý sýcak vey
olan bir cihaz, batarya tam olarak þarj edilmiþ olsa bile geçici bir süre için çalýþmayab
Batarya performansý, özellikle donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklarda sýnýrlýdýr.

Bataryalarý, patlama olasýlýðý olduðundan ateþe atmayýn. Bataryalar zarar gördüklerin
patlayabilir. Bataryalarý yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atýn. Geri dönüþüm 
olanaklarýný deðerlendirin. Bataryalarý, evin diðer çöplerini attýðýnýz gibi atmayýn.
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Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki önerile
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, elektro
devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazýnýz ýslanýrsa, tamamen kuru
bekleyin.

• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli parçalarý ve ele
bileþenleri zarar görebilir.

• Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn kullaným
ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastik parçalarý eðebilir ve
eritebilir.

• Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, cih
içinde elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek nem oluþabilir.

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

• Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterj
kullanmayýn.

• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir ve bu par
doðru çalýþmasýný engelleyebilir.

Yukarýdaki öneriler, cihazýnýz, bataryanýz, þarj cihazýnýz veya her türlü donaným için a
ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý hizmet için en 
yetkili servise götürün.


