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TÜRKÇE
Üzerinde çarpý iþareti 
bulunan çöp kutusu, Avrupa 
Birliði dahilinde bir ürünün 
kullaným süresi sona 
erdiðinde ayrý bir ürün 

kutusuna atýlmasý gerektiði anlamýna 
gelir. Bu ürünleri ayrýmý yapýlmamýþ diðer 
belediye atýklarýyla birlikte atmayýn.
© 2006 Nokia telif hakkýdýr. 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, Nokia Connecting People ve 
Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya 
tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý 
geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi 
sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý 
olabilir.
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.
Ýþbu 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, 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.
Ýhraç Kontrolleri
Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri’nin ve 
diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve 
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düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji 
veya yazýlým içerebilir. Kanunlara aykýrý 

deðiþiklik yapýlamaz.

Baþlarken
Nokia Müzik Paketiyle, uyumlu cep 
telefonunuzun müzik çalarýný stereo 
kulaklýðýnýzdan veya evinizdeki ses 
sisteminden dinleyebilirsiniz.
Nokia Müzik Paketinde, uyumlu bir 
bilgisayardan cep telefonunuza müzik 
dosyalarý kopyalamanýza olanak saðlayan 
bir USB kart okuyucu ve hafýza kartý 
vardýr. Telefonunuzda uyumlu bir müzik 
çalar yoksa, Müzik uygulamasýný hafýz 

kartýnýzdan telefonunuzun kullaným 
kýlavuzunda belirtildiði gibi 
yükleyebilirsiniz.
Nokia Müzik Paketini kullanmak için, bir 
hafýza kartý yuvasý ve stereo ses çýkýþýný 
destekleyen Pop-PortTM konektörü olan 
uyumlu bir Nokia cep telefonuna 
gereksiniminiz vardýr.
Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý küçük 
çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.

Parçalar
Nokia Müzik Paketi aþaðýdaki öðeleri içerir:
• Nokia Ses Adaptörünü (AD-46) 

kullanarak, saðlanan HS-61 Nokia 
Müzik Kulaklýðýný veya 3,5 mm 
standart fiþli stereo kulaklýðýnýzý Pop-
Port konektörlü cep telefonunuza 
takabilirsiniz.

• USB MMC/SD kart okuyucu, Nokia 
Müzik Paketi’yle birlikte verilen hafýza 
kartýnýza, uyumlu bilgisayarýnýzýn USB 
baðlantý noktasý üzerinden müzik 
dosyalarý aktarmanýza olanak saðlar.

• CA-72U stereo ses kablosuyla, Nokia 
Ses Adaptörlü cep telefonunuzu uyumlu 
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stereo sisteminize baðlayabilirsiniz. 
Kablonun bir ucunda 3,5 mm fiþ, diðer 
ucunda iki adet RCA fiþ vardýr.

• Hafýza kartýyla, uyumlu bir 
bilgisayardan cep telefonunuza müzik 
dosyalarý aktarabilirsiniz.

USB MMC/SD kart okuyucu
USB MMC/SD kart okuyucu, USB 
spesifikasyonu 2.0 sürümü ve Toplu 
Depolama USB Cihazý Sýnýf Tanýmlamasý, 
Bulk-Transport 1.0 sürümüyle uyumludur. 
Kart okuyucu aþaðýdaki iþletim 
sistemleriyle kullanýlabilir: Windows XP/
2000/ME/98(SE), Mac OS 10.0 veya daha 
sonraki bir sürüm ve Linux 2.4. 
Bilgisayarýnýzda Windows 98 veya 98 SE 
yüklüyse, www.nokia.com adresindeki 
Nokia Web sitesinden bir sürücü indirin. 
Sürücüyü yüklemek için setup.exe 
dosyasýný çalýþtýrýn ve görüntülenen 
talimatlarý izleyin. Windows 98 ve 98 SE 
dýþýndaki iþletim sistemlerinde sürücü 
vardýr ve ayrýca yüklenmesine gerek yoktur.
Kart okuyucuyu kullanmak için 
bilgisayarýnýzý açýn ve kart okuyucuyu 
bilgisayarýnýzýn uyumlu USB baðlantý 
noktasýna takýn. Kart okuyucu iþletim 

sisteminizde çýkarýlabilir bir disk gibi 
görünür.
Kart okuyucu, aþaðýdaki hafýza kartlarýný 
destekler: Multimedya Hafýza Kartý (MMC), 
Küçük Boyutlu MMC (RS-MMC), Secure 
Digital (SD), miniSD ve microSD (adaptörle 
kullanýlýr).
Yalnýzca, bu cihazla uyumlu hafýza 
kartlarýný kullanýn. Diðer hafýza kartlarý 
hafýza kartý yuvasýna uymaz ve bu cihazla 
uyumlu deðildir. Uyumlu olmayan bir 
hafýza kartýnýn kullanýlmasý hafýza kartýna 
zarar verebileceði gibi cihaza da zarar verir 
ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler 
bozulabilir.
Kart okuyucuda bir gösterge ýþýðý vardýr. Iþýk 
kesintisiz yanýyorsa, kart okuyucu kullanýma 
hazýrdýr. Iþýðýn yanýp sönmesi, bilgisayarýn 
hafýza kartýndaki dosyalarý okuduðu veya 
karta dosya yazdýðý anlamýna gelir.



TÜRKÇE
Önemli: Karta eriþim 
gerektiren bir iþlemin 
ortasýndayken hafýza kartýný 
çýkarmayýn. Kartýn iþlemin 

ortasýnda çýkarýlmasý hafýza kartýnýn yaný 
sýra cihaza da zarar verebilir ve kartta 
kayýtlý veriler bozulabilir.

Ayarlar ve kullaným
1. Telefonunuzda MP3 veya AAC ses 

dosyalarýný destekleyen bir müzik çalar 
yoksa, uyumlu telefonunuzun hafýza 
kartý yuvasýna hafýza kartýný takýn ve 
hafýza kartýndan telefona Müzik 
uygulamasýný yükleyin. Ayrýntýlar için 
telefonunuzun kullaným kýlavuzuna 
bakýn. 

2. Hafýza kartýný telefonunuzdan çýkarýn. 
3. MMC, RS-MMC veya SD hafýza 

kartýnýz varsa, altýn renkli temas 
noktalarý aþaðýya gelecek þekilde USB 
kart okuyucu yuvasýna takýn. MiniSD 
veya microSD (adaptörle kullanýlýr) 
hafýza kartýnýz varsa, altýn renkli temas 
noktalarý aþaðýya gelecek þekilde USB 
kart okuyucu yuvasýna takýn. Kesik 
köþenin saða gelip gelmediðini kontrol 
edin. Kartý dikkatle yuvanýn içine itin. 

4. Kart okuyucunun diðer ucunu, 
gösterge ýþýðý saðda kalacak þekilde, 
bilgisayarýnýzýn uyumlu USB baðlantý 
noktasýna takýn.

5. Nokia PC Suite yazýlýmýný veya 
Windows Media Player uygulamasýný 
kullanarak, CD’lerden müzik dosyalarý 
oluþturun.

6. Ýþletim sisteminizin dosya yöneticisini 
kullanarak, müzik dosyalarýný hafýza 
kartýnýza kopyalayýn. Tüm önemli 
verilerin yedek kopyalarýný almayý 
unutmayýn.

7. Hafýza kartýný kart okuyucudan çýkarýn 
ve kullaným kýlavuzunda belirtildiði 
gibi telefonunuza takýn.

8. Nokia Ses Adaptörünün Pop-Port 
konektörünü telefonunuzun Pop-Port 
yuvasina, konektör üzerindeki “Nokia” 
yazýsý yukarýya gelecek þekilde takýn.
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9. Dinlemek için saðlanan kulaklýklý 
mikrofon setini veya kulaklýðýnýzý 
kullanacaksanýz, kulaklýklý mikrofon 
setinin veya kulaklýðýn 3,5 mm’lik 
konektörünü ses adaptörünün soketine 
takýn. 
Ses adaptörü 16 ohm veya daha yüksek 
empedanslý kulaklýklarý destekler.
Dinlemek için uyumlu stereo ses 
sisteminizi kullanacaksanýz, stereo ses 
kablonuzun 3,5 mm’lik konektörünü 
ses adaptörünün yuvasina ve iki RCA 
konektörünü stereo ses sisteminizin 
sol ve sað kanal ses çýkýþlarýna takýn.

10. Telefonunuzun kullaným kýlavuzunda 
belirtildiði gibi, telefonunuzdaki müzik 
çalar uygulamasýný baþlatýn ve hafýza 
kartýndan müzik dosyalarýný çalýn. 

Hafýza kartýnýzdaki Müzik 
uygulamasýný kullanmak istiyorsanýz, 
“Müzik uygulamasý” bölümüne bakýn.

11. Ses adaptörünü kullanýrken aramalarý 
iþlemek için arama yapmak, 
cevaplamak veya bitirmek üzere 
adaptörün üzerindeki tuþa basýn. Bir 
arama sýrasýnda, ses adaptörünün 
üzerindeki “Nokia” yazýsýnýn yanýnda 
bulunan mikrofon deliðine konuþun ve 
adaptörün yan tarafýndaki tuþu 
kullanarak ses seviyesini ayarlayýn.

Uyarý: Müziði, makul ses 
seviyelerinde dinleyin. 
Sürekli yüksek seviyede sese 
maruz kalmak iþitme 
duyunuza zarar verebilir.

Müzik uygulamasý
Müzik dosyalarýný çalmak için Müzik 
uygulamasýný baþlatýn. Tüm þarkýlar, 
Sanatçýlar, Albümler, Son eklenen veya 
Çalma listeleri görünümünü açýn ve bir 
þarký seçin. Telefon, seçilen þarkýyý ve 

geçerli görünümdeki diðer þarkýlarý çalar. 
Müzik uygulamasýnýn diðer özelliklerini 
kullanmak için uygulamanýn yardým 
iþlevine bakýn.
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Bakým ve onarým
Cihazlarýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü 
olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki 
öneriler cihazýnýzýn garanti kapsamýnda 
kalmasýný saðlayacaktýr.
• Cihazlarý kuru tutun. Yaðmur 

damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da 
su buharý, elektronik devrelere zarar 
verebilecek mineraller içerebilir. 
Cihazlarýnýz ýslanýrsa, tamamen 
kuruyana kadar bekleyin.

• Cihazlarý tozlu ve kirli yerlerde 
kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli 
parçalarý ve elektronik bileþenleri zarar 
görebilir.

• Cihazlarý sýcak yerlerde saklamayýn. 
Yüksek sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn 
kullaným ömrünü kýsaltabilir ve bazý 
plastik parçalarý eðebilir veya eritebilir.

• Cihazlarý soðuk yerlerde saklamayýn. 
Cihazlar normal sýcaklýðýna 
döndüðünde içlerinde elektronik devre 
kartlarýna zarar verebilecek nem 
oluþabilir.

• Cihazlarý açmaya çalýþmayýn.

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

• Cihazlarý temizlemek için kuvvetli 
kimyasallar, temizleme maddeleri ya 
da kuvvetli deterjanlar kullanmayýn.

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

Cihazlardan herhangi biri gerektiði gibi 
çalýþmýyorsa, en yakýn yetkili servise 
götürün.




