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Giriş

Kulaklıklı mikrofon setiniz hakkında
Nokia Bluetooth Stereo Kulaklıklı Mikrofon Seti BH-111’i kullanarak, aramaları ahizesiz
olarak idare edebilir ve hareket halindeyken en sevdiğiniz müziklerin keyfini
sürebilirsiniz. Kulaklıklı mikrofon setini uyumlu cihazlarla eşleştirmek kolaydır ve müzik
ile aramalar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

Uyarı:
Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Ürünün parçaları manyetiktir. Ürün metal maddeleri çekebilir. Kredi kartlarını veya diğer
manyetik depolama cihazlarını ürünün yanına koymayın, üzerlerindeki bilgiler
silinebilir.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü
bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Bluetooth bağlantısı hakkında
Diğer uyumlu cihazlarla (örneğin, mobil cihazlarla) kablosuz bağlantı kurmak için
Bluetooth özelliğini kullanabilirsiniz.

Cihazların birbirlerini doğrudan görmesi gerekmez; ancak cihazlar arasında en fazla 10
metre (33 ft) mesafe olmalıdır. Bağlantı, duvarlar gibi engellerden ya da diğer elektronik
cihazlardan etkilenebilir.

uyumludur: Headset Profile (HSP) 1.0, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP) 1.2, ve Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 . Başka
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cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden
bilgi alın.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

1 Şarj cihazı konektörü
2 Ses düzeyi düğmesi ve gösterge ışığı
3 Mikrofon
4 Geri sarma tuşu 
5 Çok işlevli tuş 
6 Hızlı ileri sarma tuşu 
7 Çalma/Duraklatma tuşu 
8 Ses konektörü (3,5 mm)
9 Klips

Bataryayı şarj etme
Kulaklıklı mikrofon setini kullanmadan önce, bataryayı şarj etmeniz gerekir.

Bir şarj cihazının bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

1 Şarj cihazını prize takın.
2 Şarj cihazı kablosunu kulaklıklı mikrofon setinin üstündeki şarj cihazı konektörüne

bağlayın. Batarya tamamen şarj olduğunda kırmızı gösterge ışığı yeşil olur.
3 Şarj cihazını önce kulaklıklı mikrofon setinden ardından prizden çıkartın.

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya maksimum 7 saat konuşma süresi, maksimum 6 saat
müzik çalma süresi ya da 120 saat bekleme süresi sağlar.
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Bataryanın şarjı azaldığında, kulaklıklı mikrofon setinden her 5 dakikada bir sinyal sesi
duyulur ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner. Batarya şarj olurken, kırmızı renkli
gösterge ışığı yanar.

Batarya şarj düzeyini kontrol etme
Kulaklıklı mikrofon setiniz mobil cihazınıza bağlıyken,  simgesine basın. Yeşil ışık,
şarj düzeyinin yeterli olduğunu gösterir. Işık sarıysa, bataryayı kısa süre içinde yeniden
şarj etmeniz gerekebilir. Işık kırmızıysa bataryayı yeniden şarj edin.

Kulaklıklı mikrofon setini açma
 simgesini 2 saniye basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon seti bir uyarı sesi çıkarır ve yeşil

gösterge ışığı bir kez yanıp söner. Kulaklıklı mikrofon seti, otomatik olarak, en son
bağlandığı cihaza bağlanır. Kulaklıklı mikrofon setinizi daha önce herhangi bir cihazla
eşleştirmediyseniz veya cihaz eşleştirmelerini temizlediyseniz, eşleştirme modu
etkinleşir.

Kulaklıklı mikrofon setini kapatma
 simgesini 4 saniye basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon seti bir uyarı sesi çıkarır ve kırmızı

gösterge ışığı bir kez yanıp söner.

Kulaklıklı mikrofon seti 30 dakika içinde bir cihaza bağlanmazsa kapanır.

Kulaklıklı mikrofon setinizi eşleştirme ve bağlama
Kulaklıklı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, uyumlu bir cihazla
eşleştirmeniz ve bu cihaza bağlamanız gerekir.

1 Kulaklıklı mikrofon setinin kapalı olduğundan emin olun.
2 Uyumlu cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
3 Kulaklıklı mikrofon setini açın. Kulaklıklı mikrofon setinizi daha önce herhangi bir

cihazla eşleştirmediyseniz veya cihaz eşleştirmelerini temizlediyseniz, eşleştirme
modu otomatik olarak etkinleşir. Kulaklıklı mikrofon setinizi daha önce bir cihazla
eşleştirdiyseniz,  simgesini 5 saniye basılı tutun. Yeşil gösterge ışığı hızlı bir
şekilde yanıp sönmeye başlar.

4 Yaklaşık 3 dakika içinde, cihazınızı Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde
ayarlayın. Ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

5 Cihazınızda, bulunan cihazlar listesinden kulaklıklı mikrofon setini seçin.
6 Gerekirse, 0000 şifresini girin.

Bazı cihazlarda eşleştirmeden sonra bağlantıyı ayrıca yapmanız gerekebilir.

Kulaklıklı mikrofon seti eşleştirilip bağlandığında, yeşil gösterge ışığı yavaşça yanıp
söner.
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Mobil cihazınız A2DP Bluetooth profilini destekliyorsa ve müzik çalar özelliği varsa,
cihazınızı kulaklıklı mikrofon setiyle müzik çalmak için de kullanabilirsiniz. Mobil
cihazınız A2DP Bluetooth profilini desteklemiyorsa, kulaklıklı mikrofon setini bu profili
destekleyen bir müzik çalarla ayrı olarak eşleştirebilirsiniz. Kulaklıklı mikrofon setini
mobil cihazınızla eşleştirip bağladıysanız, kulaklıklı mikrofon setini müzik çalarla
eşleştirmeden önce setin telefonla olan bağlantısını kesin.

Kulaklığı 8 adede kadar cihazla eşleştirebilir ancak aynı anda, HFP profilini destekleyen
yalnızca tek bir cihaza ve A2DP profilini destekleyen başka bir cihaza daha
bağlayabilirsiniz.

Kulaklıklı mikrofon setinizi açtığınızda, setiniz otomatik olarak son kullanılan cihaza
bağlanır. Kulaklıklı mikrofon setini en son kullanılan cihaza el ile bağlamak için, 
simgesini 2 saniye basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon setini A2DP profilini destekleyen bir
cihaza el ile bağlamak için,  simgesine basın.

Kulaklıklı mikrofon setini takma
Kulaklıkları ses konektörüne bağlayın.

Kulaklık mikrofon seti, farklı boyutta kauçuk kulaklıklar içerir. Size en uygun olanları
seçin.

Üzerinde L yazan kulaklığı sol kulağınıza ve R yazan kulaklığı sağ kulağınıza
taktığınızdan emin olun.

Kulaklıkları nazikçe kulağınıza takın ve iyi bir dış ses yalıtımı için düzgün bir şekilde
yerleştirin.

Klipsi kullanarak kulaklıklı mikrofon setini giysinize iliştirebilirsiniz.
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Arama yapma ve alma

Arama yaparken ve alırken, mikrofonu ağzınıza yakın tutun.

Arama yapma
Kulaklıklı mikrofon seti uyumlu mobil cihazınıza bağlıyken, mobil cihazınızı kullanarak
her zamanki gibi arama yapın.

Aramayı cevaplama veya bitirme
Arama sırasında,  simgesine basın.

Gelen aramayı reddetme
 simgesine iki kere basın.

Mikrofonun sesini kapatma veya açma
 simgesine basın.

Mobil cihazınız, kulaklıklı mikrofon setiyle, son aranan numarayı tekrar arama veya sesle
arama yapmayı destekliyorsa, bu özellikleri kullanabilirsiniz.

Son aranan numarayı tekrar arama
Devam eden bir arama yokken,  simgesine iki defa basın.

Sesle aramayı etkinleştirme
Devam eden bir arama yokken,  simgesini 2 saniye basılı tutun ve mobil cihazınızın
kullanım kılavuzundaki talimatları uygulayın.

Aramaları kulaklıklı mikrofon setinizden mobil cihazınıza ve cihazınızdan
setinize aktarma
Bir aramayı kulaklıklı mikrofon setinden uyumlu bir mobil cihaza veya cihazdan sete
aktarmak için,  simgesini 2 saniye basılı tutun.

Müzik

Müzik çalma
Nerede olursanız olun en sevdiğiniz müzikleri dinleyin.

Kulaklıklı mikrofon setinizi A2DP Bluetooth profilini destekleyen ve müzik çalar özelliği
olan bir mobil cihazla veya bu profili destekleyen uyumlu bir müzik çalarla eşleştirmeli
ve bu cihaza ya da müzik çalara bağlamalısınız.
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Uyarı:
Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Müziği
makul bir ses seviyesinde dinleyin.

Şarkı çalma
Müzik çalarda şarkıyı seçin ve  simgesine basın.

Çalmayı duraklatma veya sürdürme
 simgesine basın.

Müzik dinlerken arama gelirse veya siz arama yaparsanız, müzik duraklatılır.

Sonraki şarkıyı çalma
 simgesine basın.

Önceki şarkıyı çalma
 simgesine iki kere basın.

Dinlemekte olduğunuz şarkıyı baştan başlatma
 simgesine basın.

Dinlemekte olduğunuz şarkıda hızlı bir şekilde gezinme
 simgesini veya  simgesini basılı tutun.

Çalmayı durdurma
 simgesini basılı tutun.

Ses düzeyini değiştirme
Ses düzeyi düğmesini kullanın.

Destekleniyorsa, bağlanan A2DP cihazından da kulaklıklı mikrofon setinin ses düzeyini
değiştirebilirsiniz.

Ayarlar

Gösterge ışıklarını kapatma
Örneğin, arama sırasında gösterge ışıklarının görünmesini istemiyorsanız bu ışıkları
kapatabilirsiniz.

Kulaklıklı mikrofon seti bir cihaza bağlıyken,  simgesini ve  simgesini 5 saniye basılı
tutun. Kırmızı bir gösterge ışığı yanıp söner.
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Örneğin batarya şarjı azalsa bile, bazı gösterge ışıkları yine de yanabilir.

Işıkları yeniden açma
Kulaklıklı mikrofon seti bir cihaza bağlıyken,  simgesini ve  simgesini 5 saniye basılı
tutun. Yeşil bir gösterge ışığı yanıp söner.

Eşleştirmeleri temizleme
Kulaklıklı mikrofon setinizdeki eşleştirilmiş cihazlar listesini temizleyebilirsiniz.

Kulaklıklı mikrofon setini kapatın ve  simgesini 9 saniye basılı tutun. Kulaklıklı
mikrofon seti iki kez bip sesi çıkarır, kırmızı ve yeşil gösterge ışığı değişerek yanıp söner.
Ayarlar temizlendikten sonra, eşleştirme modu etkinleşir.

Sorun giderme
Kulaklıklı mikrofon setini uyumlu bir cihaza bağlayamıyor musunuz? Kulaklıklı mikrofon
setinin şarj edilmiş, açık ve cihazla eşleştirilmiş olduğundan emin olun.

Kulaklıklı mikrofon seti şarj edilmiş olduğu halde çalışmıyor mu? Şarj cihazını duvardaki
prize takın ve  simgesini basılı tutarken kulaklıklı mikrofon setini şarj cihazına
bağlayın.

Ürün ve güvenlik bilgileri
Batarya ve şarj cihazı bilgileri
Bu cihazın dahili, yerinden çıkartılamaz ve yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı
cihazdan çıkarmayı denemeyin.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 ve DC-9 . Şarj
cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimi aşağıdakilerden biri ile tanınır: E, X, AR, U, A, C, K veya B.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır.

Konuşma ve bekleme süreleri sadece tahmini sürelerdir. Gerçek süreler; cihaz ayarları, kullanılmakta olan özellikler, batarya
durumu ve sıcaklık gibi faktörlerden etkilenir.

Pil uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız
gerekebilir.

Batarya tamamen boşaldığında, şarj göstergesinin görüntülenmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir
bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş
bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ila 25°C (59°F ila 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın
kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm
olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.
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Şarj cihazını yalnızca amacı doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylanmamış şarj cihazlarının kullanımı, yangın,
patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden
olabilir. Şarj cihazının hasar gördüğünü düşünüyorsanız, cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis
merkezine götürün. Hasar görmüş bir şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Cihazınızı dikkatli kullanın
Cihazınızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını
sağlayacaktır.

• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller
içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.

• Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar

verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar

verebilecek nem oluşabilir.
• Cihazın içini açmaya çalışmayın.
• Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
• Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere

zarar verebilir.
• Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
• Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Geri Dönüşüm
Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece
denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve
Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle adresinden okuyun.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi

Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size,
tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile
toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye
atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecodeclaration
adresini ziyaret edin.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ
NOKIA CORPORATION bu BH-111 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu
beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde
bulabilirsiniz.
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© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari
markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin
ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden
oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia,
bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik
ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin
doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden
bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni
ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana
gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.
Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik
Devletleri’nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir.
Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Intertek Testing Services, Inc., 70 Codman Hill Road, Boxborough, MA 01719, Amerika Birleşik Devletleri. Tel: +1 978 263 2662.
Faks: +1 978 263 7086

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000, Faks: +358 7180 38226

Ürünün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 (yedi) yıldır.

YETKİLİ SERVİSLER
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