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1. Giriþ

Katlanabilen Nokia Kablosuz Klavye rahat bir þekilde yazmanýzý saðlar. Uyumlu cep telefonun
uygulamalarýnýzla verimli þekilde çalýþabilmek için Bluetooth baðlantýsý bulunan tam donaným
kullanýn. Metin ve e-posta yazýn veya ajanda kayýtlarýnýzý düzenleyin; tarz ve verim kavramlar
getirin.

Kalvye 2 adet AAA pil ile verilir. Klavyeyi uyumlu telefonunuzla kullanmak için Kablosuz Klavy
gerek vardýr. Uygulama telefýnunuzda zaten yüklü deðilse, www.nokia.com/support sitesinden
web sitesinden indirebilirsiniz.

Klavyeyi kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatle okuyun. Ayrýca, güvenlik ve bakým
bilgileri almak için telefonunuzun kullaným kýlavuzunu da okuyun. Cihazýnýz küçük parçalar iç
küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.

■ Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi
Kablosuz klavye, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen 60 serisi kullanýcý arab
uyumlu Nokia telefonlarýyla birlikte kullanýlmak üzere özel olarak tasarlanmýþtýr. Klavye Hum
Device profili 1.0'i destekler. (Profil, telefonun klavyeyi denetlemek için kullandýðý bir grup Blu
komutudur.)

Bluetooth baðlantýsý, telefon ile klavyenin birbirlerinin görüþ alanýnda bulunmasýný gerektirm
birbirlerinden en fazla 10 metre uzaklýkta bulunmalýdýrlar. Baðlantý, duvar veya baþka elektro
gibi engellerden kaynaklanan kesilmelere maruz kalabilir.

Kablosuz klavye, Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 ile uyumludur ve bu standarda uygundur. Anca
uyumluluðuna göre farklý durumlar ortaya çýktýðýndan, klavye ile Bluetooth özellikli diðer ürü
çalýþabileceði garantisi yoktur. Klavye ile Bluetooth özellikli baþka ürünlerin uyumlu olup olm
için satýcýnýza baþvurun.
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2. Baþlarken

Bazý yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanýmý ile ilgili kýsýtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yet
servis saðlayýcýnýzdan bilgi alýn.

■ Genel bakýþ
Klavye, Þekil 1’de gösterildiði gibi, aþaðýdaki parçalarý içerir:

Açma düðmesi (1) klavyeyi açar.

Ýçeri girebilen yuva (2)

Pil bölmesinin kapaðý (3)
Gösterge ýþýklarý (4). Yeþil renkli  göstergesinin yanmasý, yeþil renkli tuþlardaki karakterler
belirtir. Mavi renkli  göstergesi Bluetooth baðlantýsýnýn durumunu belirtir. Pilin gücü zayýf
göstergesi kýrmýzý renkte yanýp söner, klavye açýldýðýnda ise yeþil renkte yanar.
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Açma/kapatma tuþu (5) klavyeyi çalýþtýrýr ve kapatýr.

Fn tuþu (6). Bkz: Yazý yazma, sayfa 13.

Üst karakter tuþlarý (7). Bkz: Yazý yazma, sayfa 13.

Caps lock tuþu (8) küçük/büyük harf arasýnda geçiþ yapar.

Sekme/Esc tuþu (9). Metin düzenleme uygulamanýzýn talimatlarýna bakýn.

Geri tuþu (10) imlecin solundaki karakteri siler.

Enter tuþu (11) yeni bir satýr ekler (metin yazarken) veya bazý menülerde iþlev seçer.

Del tuþu (12) imlecin saðýndaki karakteri siler.

Ctrl ve Alt tuþu (13). Metin düzenleme uygulamanýzýn talimatlarýna bakýn. Uyumlu telefonu
menüsünü açmak için, Ctrl ve Alt tuþlarýný basýlý tutarken Del tuþuna basýn.

Alt Gr tuþu (14) özel karakterler içeren bir listeyi açar.

Boþluk çubuðu (15) bir boþluk ekler.

Seçim tuþlarý (16) uyumlu telefonunuzdaki seçim tuþlarýyla ayný iþlevlere sahiptir.

Ok tuþlarý (17) uyumlu telefonunuzdaki kaydýrma tuþlarýyla ayný iþlevlere sahiptir.

Menü tuþu  (18) uyumlu telefonunuzun ana menüsünü açar.

Mesaj tuþu  (19) uyumlu telefonunuzun mesaj uygulamasýný açar.

Klavyeyi kullanabilmeniz için þunlarý yapmanýz gerekir:

• Pilleri takýn. Bkz: sayfa 8.

• Uygulama telefonunuzda zaten yüklü deðilse Kablosuz Klavye uygulamasýný www.nokia.c
sitesinden veya yerel Nokia web sitesinden indirin ve yükleyin. Bkz: sayfa 9. Uygulama tele
verilebilir ancak telefonda yüklü olmayabilir.

• Klavyeyi uyumlu bir telefonla eþleþtirin Bkz: sayfa 9.

• Ýsterseniz telefonunuzu yuvaya yerleþtirin. Bkz: sayfa 12.



8

e yerleþtirin. 
ðýný klavyeye 

arak deðiþir. 
 olarak kapanýr.

ldýðýnda ise 

stergesi 1 saniye 
 içinde) eþleþene 
avaþ bir hýzda 
© 2004-2006 Nokia. All rights reserved.

■ Pilleri takma ve kullanma
Kablosuz klavye’de standart AAA piller kullanýlýr.

Klavyenin pil bölmesi kapaðýný klavyenin dýþýna doðru kaydýrarak bölmeyi açýn. Ýki pili bölmey
Pillerin artý ve eksi uçlarýnýn ne tarafa geleceði bölmenin içinde gösterilmiþtir. Bölmenin kapa
doðru kaydýrarak bölmeyi kapatýn.

Pilin çalýþma süresi
Verilen piller 50 saat kadar dayanabilir. Baþka pillerin dayanma süresi ise pilin türüne baðlý ol
Klavye katlandýðýnda (veya açýk durumda 10 dakika kadar kullanýlmadan kaldýðýnda) otomatik

Pil göstergesi
Pillerin gücü zayýfladýðýnda kýrmýzý renkli  göstergesi 3 saniyede bir yanýp söner. Piller boþa
kýrmýzý renkli  göstergesi her saniye yanýp söner. Böyle bir durumda pilleri deðiþtirin.

■ Klavyeyi açma
Klavyeyi açmak için açma düðmesine Nokia yazýsýna doðru bastýrýn (Þekil 2) ve 
katlý klavyeyi açýn.

■ Klavyeyi açma ve kapatma
Klavyeyi çalýþtýrmak için açma/kapatma tuþunu 2 saniye kadar basýlý tutun. Yeþil renkli  gö
kadar yanar. Bu gösterge ve mavi renkli  göstergesi, klavye uyumlu telefonunuzla (5 dakika
kadar hýzlý bir þekilde yanýp söner. Cihazlar eþleþtikten sonra, yeþil renkli  göstergesi daha y
yanýp söner. Klavyeyi 10 dakika kadar kullanmadan býrakýrsanýz otomatik olarak kapanýr.
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Klavyeyi kapatmak için katlayýn veya açma/kapatma tuþunu 2 saniye kadar basýlý tutun. Kýrm
göstergesi 1 saniye süreyle yanýp söner ve klavye kapanýr.

■ Uygulamayý yükleme
Klavyeyi uyumlu telefonunuzla kullanmak için Kablosuz Klavye uygulamasýna gerek vardýr. Uy
telefýnunuzda zaten yüklü deðilse, www.nokia.com/support sitesinden veya yerel Nokia web s
indirebilir ve telefonunuza yükleyebilirsiniz. Uygulama telefonla birlikte verilebilir ancak telef
olmayabilir.

Uygulamayý yüklemek için telefonunuzun ana menüsünden Install Kb (Klavye Yükleme) uygul

Yükleme programý Wireless Keyboard uygulamasýnýn nereye yükleneceðini sorduðunda, telefo
hafýza kartýný seçin.

Telefonunuzda birden fazla hafýza kartý kullanýyorsanýz telefon hafýzasýný seçin. Ayrýntýlý bilgi
telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn.

■ Klavyeyi uyumlu bir telefonla eþleþtirme
1. Telefonunuz kapalýysa açýn.

2. Telefonunuzun Bluetooth menüsüne girin ve Bluetooth özelliðinin etkinleþtirilmiþ olduðun

3. Klavyeyi çalýþtýrýn.

4. Wireless Keyboard uygulamasýný baþlatýn, telefonun Bluetooth cihazlarýný aramasý için Se
ve Find keyboards (Klavyeleri bul) seçeneðini belirleyin.

5. Listeden klavyeyi seçin.

6. Klavyeyi telefonunuzla eþleþtirmek için telefonda istediðiniz bir Bluetooth þifresi (1 - 9 ba
ayný þifreyi 30 saniye içinde klavyenizde de girin ve klavyeden Enter tuþuna basýn. Þifreyi b
etmeniz gerekmez, çünkü klavyeyi telefonunuzla tekrar eþleþtirmek istediðinizde baþka bir
kullanabilirsiniz.

Unutmayýn, Bluetooth þifresinin rakamlarýný girmek için önce Fn tuþuna basmanýz gerekm
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7. Bir klavye düzeni seçmeniz istenirse, telefonunuzdaki bir listeden seçin.

8. Klavyenin adý (SU-8W) görüntülenene kadar bekleyin, klavye Connected (Baðlý) durumuna
klavyenizin yeþil renkli  göstergesi yavaþ bir hýzda yanýp söner.

Artýk klavye telefonunuza baðlanmýþtýr ve kullanýma hazýrdýr. Ayrýntýlar için bkz: Klavyeyi k
sayfa 12.

Unutmayýn, klavyeyi uyumlu telefonunuzla birlikte kullanmak istiyorsanýz Wireless Keyboard
çalýþýr durumda býrakmalýsýnýz. Wireless Keyboard uygulamasýný kapatmadan baþka bir uygula
için telefonunuzun menü tuþuna basýn ve istediðiniz uygulamayý seçin.

Wireless Keyboard uygulamasýný kullanma konusunda bilgi için uygulamanýn Help (Yardým) b
Bu uygulamada, örneðin telefonunuzu açtýðýnýzda Wireless Keyboard uygulamasýnýn otomati
baþlamasýný saðlayabilirsiniz.

Klavyenin baðlantýsýný kesme
Örneðin, telefonunuzla birlikte baþka bir Bluetooth cihazý kullanmak için klavyenizin uyumlu 
olan baðlantýsýný kesebilirsiniz.

Klavyenin baðlantýsý aþaðýdaki þekillerde kesilebilir:

• Klavyeyi kapatmak için 10 dakika kadar kullanmadan býrakýn veya katlayýn.

• Klavyenin baðlantýsýný Wireless Keyboard uygulamasýndan kesin: Seçenek’e basýn ve Disco
(Bluetooth Baðlantýsýný Kes) seçeneðini belirleyin.

• Wireless Keyboard uygulamasýný kapatýn: Seçenek’e basýn ve Exit (Çýk) seçeneðini belirley

• Klavyeyi uyumlu telefona 10 metreden daha uzak bir noktaya taþýyýn.

Klavyenin baðlantýsý piller bittiðinde de kesilir.

Unutmayýn, klavyenin baðlantýsýný kesmek için eþleþtirmesini silmeniz gerekmez. Eþleþtirilmiþ
baðlantýsýný tekrar yaptýðýnýzda þifresini girmeniz gerekmez.
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Eþleþtirilmiþ klavyeyi baðlama
Bluetooth özelliði etkin ve Wireless Keyboard uygulamasý çalýþýr durumda iken klavyeyi uyum
baðlamak için klavyeyi çalýþtýrýn ve yazmaya baþlayýn veya baðlantýyý Wireless Keyboard uygu

Unutmayýn, klavye çalýþtýrýldýðýnda otomatik olarak baðlantý kurulmasý için eþleþtirilen telefo
olmadan Bluetooth baðlantý isteklerini kabul edecek þekilde ayarlamanýz gerekir. Bunu Wirele
uygulamasýndan yapabilirsiniz.

■ Sorun giderme
Klavyeyi uyumlu telefonunuza baðlayamýyorsanýz, aþaðýdakileri yapýn:

• Klavyenin çalýþýyor durumda olduðundan ve telefonunuzla eþleþtirildiðinden emin olun.

• Telefonunuzda Bluetooth özelliðinin etkinleþtirildiðinden emin olun.

• Telefonunuzda Wireless Keyboard uygulamasýnýn çalýþýyor durumda olduðundan emin olu

• Telefonunuzla bir Bluetooth baðlantýsý içinde olan baþka bir cihaz bulunmadýðýndan emin
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3. Klavyeyi kullanma

■ Telefonunuzu yuvaya yerleþtirme
Klavyede içeri girebilen bir yuva vardýr, klavyeyi kullanýrken bu yuvaya uyumlu telefonunuzu y

Yuvayý dýþarý çýkarmak için Þekil 3’e bakýn.

Yuvayý klavyeye takýlý olarak kullanabilir veya klavyenin yanýna koyabilirsiniz. Telefonu yuvaya
rahatça göreceðiniz biçimde eðin.

Klavye ile iþiniz bittiðinde telefonu yuvadan alýn ve yuvayý çýkardýðýnýz þekilde klavyenin içine
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■ Yazý yazma
Klavyeyi kullanmak için düz bir zemine koyun. Klavyeyi kullanarak yazý yazmak için klavyenin
uyumlu telefonunuzun menü tuþuna basarak Wireless Keyboard uygulamasýný baþlatýn, sonra
istediðiniz uygulamayý (örneðin, e-posta uygulamasý) baþlatýn. Telefonunuzdaki mesaj uygula
için klavyenin  tuþuna basabilirsiniz.

Unutmayýn, klavyeyi uyumlu telefonunuzla birlikte kullanmak için Wireless Keyboard uygulam
durumda býrakmalýsýnýz.

Tuþlarda siyah renkli olarak basýlmýþ karakterleri yazma
Bir küçük harf veya bir tuþun alt kýsmýnda basýlý olan özel bir karakteri yazmak için ilgili harfe
tuþuna basýn.

Bir büyük harf veya bir tuþun üst kýsmýnda basýlý olan özel bir karakteri yazmak için üst karakt
tutup ilgili harfe veya karakter tuþuna basýn. Birden fazla büyük harf yazmak için Caps lock tu
ardýndan istediðiniz harflerin tuþlarýna basýn.

Bir tuþ üzerine yan yana iki karakter basýlmýþsa, saðdaki karakteri aþaðýdaki gibi yazarsýnýz: Al
tutun ve ilgili harf veya karakter tuþuna basýn.

Tuþlarda yeþil renkli olarak basýlmýþ karakterleri yazma
Bir sayýyý veya bir tuþun sol tarafýndaki karakteri yazmak için Fn tuþuna basýn (  göstergesi
ilgili sayý veya karakter tuþuna basýn.

Bir tuþun sað tarafýndaki karakteri yazmak için Fn tuþuna basýn, üst karakter tuþunu basýlý tut
ilgili sayý veya karakter tuþuna basýn.

Ayrýca yeþil renkte basýlmýþ diðer karakterler olan tuþlardaki karakterleri veya harfleri yazmak
göstergesinin yanmadýðýndan emin olun ve ilgili tuþlara basýn.
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Aksanlý harf yazma
Aksanlý bir harf yazmak için aksan tuþuna basýn (aksan görüntülenir), ardýndan istediðiniz har

Özel karakterler içeren bir listeyi açma
Özel karakterler içeren bir listeyi açmak için AltGr tuþuna basýn. Tuþu býraktýðýnýzda liste görü
bir karakter seçin.

■ Klavyeyi eþleþtirilmiþ, uyumlu, birkaç farklý telefonla kullanma
Klavye en fazla beþ uyumlu telefonla eþleþtirilebilir, ancak ayný anda yalnýzca tek bir telefona

Klavyeyle en son eþleþtirilen telefon "son eþleþtirilen telefon" olarak adlandýrýlýr.

Klavye, eþleþtirilmiþ çeþitli telefonlarýn bulunduðu 10 metrelik bir alan içinde çalýþtýrýlýrsa, 1 s
son eþleþtirilen telefona, ardýndan klavyeyle en son eþleþtirilen diðer dört telefondan birine ba
Bu süre içinde baðlantý yapýlmazsa, eþleþtirilmiþ telefonunuzu baðlamak için izleyen 5 dakika
herhangi bir tuþuna (açma/kapatma tuþu hariç) basabilirsiniz.

Klavyeyi, en son eþleþtirilmiþ beþ telefonun dýþýnda baþka bir uyumlu telefonla kullanmak için
Wireless Keyboard uygulamasýndan yapýn.

■ Klavyeyi sýfýrlama
Klavyeyi (örneðin, tüm eþleþtirme bilgilerini silmek için) sýfýrlayabilir, yani ayarlarýný özgün de
getirebilirsiniz. 

Klavyeyi sýfýrlamak için  ve  tuþunu 10 saniye süreyle basýlý tutun. Klavye sýfýrlandýktan
renkli  göstergesi 3 saniye süreyle sýrayla yanar.
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4. Pille ilgili bilgiler

Cihazýnýz iki adet, deðiþtirilebilir AAA pil ile çalýþýr.

■ Pilleri kullanma
Bu cihaz LR03 piller ile çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr: Baþka tür pil kullanýmý onay veya garantileri geçe
tehlikeli olabilir. Pilleri çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn. Her zaman iki pili birden deðiþtirin. Farklý 
ya da farklý sürelerle kullanýlmýþ pilleri birlikte kullanmayýn. Pilleri takarken artý ve eksi uçlarýnýn doðru yö
emin olun.

Dolu bir pil kullanýlmadan býrakýldýðýnda zaman içinde boþalýr.

Pilleri yalnýzca kendi amacýna uygun þekilde kullanýn. Zarar görmüþ pilleri asla kullanmayýn. Zarar görmü
yaralanmaya yol açacak þekilde patlayabilir. Pilleri asla küçük çocuklarýn eriþebileceði yerlere koymayýn. P
Yutulduðunda, derhal bir doktora baþvurun.

Piller üreticisi tarafýndan þarj edilebilir olarak tasarlanmamýþsa þarj etmeye çalýþmayýn.

Pilleri kýsa devre yaptýrmayýn. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal nesneler pilin + ve – uçlarýnýn birb
girmesine neden olursa kýsa devreye yol açabilir. (Pilin + ve – uçlarý metal þeritler gibidir.) Örneðin cebini
yedek bir pil taþýyorsanýz bu durum meydana gelebilir. Uçlara kýsa devre yaptýrmak pile veya kýsa devre ba
olan nesneye zarar verebilir.

Pili sýcak veya soðuk yerlerde (örneðin, yazýn veya kýþýn kapalý bir araçta) býrakmak pilin kapasitesini ve öm
performansý özellikle sýfýrýn altýndaki sýcaklýklarda sýnýrlýdýr.

Pilleri ateþe atmayýn! Pilleri yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atýn. Geri dönüþüm olanaðý varsa, deð
evin diðer çöplerini attýðýnýz yere atmayýn.
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Bakým ve onarým

Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler cihazýnýzýn garant
kalmasýný saðlayacaktýr.

• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, elektronik devrelere zarar 
mineraller içerebilir. Cihazýnýz ýslanýrsa pilini çýkartýn ve yeniden takmadan önce cihazýn tamamen ku

• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli parçalarý ve elektronik bileþenleri z

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

• Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, cihazýn içinde elektron
zarar verebilecek nem oluþabilir.

• Bu kýlavuzda belirtilen yöntemlerin dýþýnda cihazý açmayý denemeyin.

• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert kullanýmý, iç devre kartlarýna ve h
bileþenlere zarar verebilir.

• Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri veya kuvvetli deterjanlar kullanmayýn.

• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir ve bu parçalarýn doðru çalýþm

Yukarýdaki öneriler cihazýnýz veya her türlü donaným için ayný ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerekt
en yakýn yetkili servise götürün.


