
Dayanıklı Kablolu
Kulaklık

Zebra; güvenilirliği, işlevselliği ya da tasarımı geliştirmek 
için tüm ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
Zebra, burada tanımlanan herhangi bir ürünün, devrenin 
ya da uygulamanın kullanılmasından veya 
uygulanmasından kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı 
hiçbir ürün sorumluluğunu kabul etmemektedir. Zebra 
ürünlerinin kullanılabileceği hiçbir ürün birleşimi, sistem, 
cihaz, makine, malzeme, yöntem ya da süreci kapsayan 
veya bunlarla ilgili hiçbir patent hakkı ya da patent altında 
hiçbir lisans açık bir şekilde, zımnen veya hukuki engele 
bağlı olarak verilmemektedir. Zımni lisans yalnızca Zebra 
ürünlerinde bulunan ekipmanlar, devreler ve alt sistemler 
için söz konusudur.
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Hızlı Başlangıç 
Kılavuzu
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Özellikler

Baş Üstü (OTH)

Boyun Arkası (BTN)

Boom'u Yerleştirme

Boom'u durdurma noktasından fazla döndürmeyin.

* OTH modeli için geçerlidir. BTN modelinde
yalnızca sol taraf boom yerleşimi bulunur.

Ses Kablosunu Bağlama

Boom'un sağ veya sol yerleşimine bağlı olarak ses 
kablosunu üst veya alt ses kablosu portuna takın.

Çıkıntılı kablo kenarını ses kablosu jak yuvası ile 
yerleştirin.

OTH Kafa Bandını 
Ayarlama

Kafa bandı, kafaya daha sıkı uyum sağlaması için 
küçültülebilir ve yerine oturduğunda bir tık sesi 
duyulur. Kafa bandını ayarlarken;

• Kulaklık pedini, kulağın ortasına yerleştirin.
• T Çubuğunu kulağın üzerine, kulağın üstü ile

başınızın üzeri arasında kalacak şekilde
yerleştirin.

Mikrofonu Ayarlama

Mikrofon simgesini, ağzınıza bakacak şekilde 
yerleştirin.

Mikrofon Boom'unu 
Ayarlama

Mikrofonu, ağzınızın kenarından iki parmak 
genişliğinde uzaklığa, hafif yanda duracak şekilde 
yerleştirin.

Mikrofonu Sessize Alma

Mikrofon boom'unu dikey konumda yerleştirin. 

Kıyafetlere Takma
Kulaklık kablosunun harekete engel olmaması için 
birlikte verilen klipsi kullanarak kabloyu kıyafetinize 
tutturun.

Bakım

T Çubuğunu Değiştirme

* OTH modeli için geçerlidir.

Kafa Bandını Değiştirme

Kafa bandını değiştirmek için kulaklığı sökün.

Kulaklık Pedini Değiştirme

Kulaklık pedini ve iç muhafazayı sıkıca kavrayıp 
çekin.

Yeni kulaklık pedini doğru konuma hizalayın ve 
takın.

Rüzgar Korumasını Değiştirme

NOT Bu kılavuz, aksi belirtilmediği 
sürece hem OTH hem de BTN 
kafa bandı modelleri için 
geçerlidir.

Ayarlanabilir 
Kafa Bandı

Rüzgar Koruyuculu Mikrofon Sökme Düğmesi

Esnek Mikrofon Boom'u

T Çubuğu

Köpük Kulaklık Pedi

Ses 
Kablosu 

Portu 
Kapağı

Rüzgar Koruyuculu Mikrofon 

Esnek Mikrofon Boom'u

Sökme Düğmesi

Ses Kablosu 
Portu Kapağı

Kafa Bandı

Köpük Kulaklık 
Pedi Sol 
Yerleşimi

Sağ Taraf Boom 
Yerleşimi

Sol Taraf Boom 
Yerleşimi
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Mikrofon Simgesi

NOT Boom üzerindeki Sessiz özelliği 
cihaz desteğine bağlıdır.
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Parçalar ve Aksesuarlar Yasal Bilgiler
Bu cihaz, Zebra Technologies Corporation 
tarafından onaylanmıştır.

Bu kılavuz, HS2100 Numaralı Model için geçerlidir.

Tüm Zebra cihazları, satıldıkları yerlerde geçerli 
olan kural ve düzenlemelere uygun olacak şekilde 
tasarlanmıştır ve gerektiği gibi etiketlenecektir. 

Yerel dildeki çeviriler, şu web sitesinde bulunabilir: 
www.zebra.com/support.

Zebra ekipmanlarında, Zebra tarafından açıkça 
onaylanmayan değişiklik ya da düzenlemelerin 
yapılması, kullanıcının ekipmanı kullanma iznini 
geçersiz kılabilir.

Radyo Frekansı Parazit 
Gereklilikleri - FCC

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC 
Kuralları Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı 
dijital cihaz sınırlamalarına uygun 

olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, bir yerleşim 
alanında kurulum sırasında oluşabilecek zararlı 
parazite karşı makul koruma sağlamak amacıyla 
belirlenmiştir. Bu ekipman; telsiz frekansı enerjisi 
üretir, kullanır, yayabilir ve talimatlara uygun olarak 
kurulmadığında ya da kullanılmadığında, telsiz 
iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak 
belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti 
edilemez. Bu ekipman, radyo veya televizyon 
yayınının alınmasını olumsuz etkileyen parazite 
neden olursa (bu durum, ekipman açılıp 
kapatılarak belirlenebilir) kullanıcının aşağıdaki 
önlemlerden birini veya birkaçını deneyerek 
paraziti gidermeye çalışması önerilir:

• Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirme.
• Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırma.
• Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı 

bir devredeki girişe bağlama.
• Satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV 

teknisyenine danışma.

Radyo Frekansı Parazit 
Gereklilikleri - Kanada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

İşareti ve Avrupa 
Ekonomik Alanı 

(AEA)

Uyumluluk Bildirimi
Zebra, işbu belgeyle bu cihazın ilgili 2014/30/EU, 
2014/35/EU ve 2011/65/EU Direktifleriyle uyumlu 
olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metnine şu İnternet 
adresinden erişilebilir: http://www.zebra.com/doc.

Elektrikli ve 
Elektronik Ekipman 
Atıkları (WEEE)

English: For EU Customers: All products at the 
end of their life must be returned to Zebra for 
recycling. For information on how to return product, 
please go to: http://www.zebra.com/weee.
Français : Clients de l'Union Européenne : Tous 
les produits en fin de cycle de vie doivent être 
retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus 
amples informations sur le retour de produits, 
consultez : http://www.zebra.com/weee.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos 
los productos deberán entregarse a Zebra al final 
de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si 
desea más información sobre cómo devolver un 
producto, visite: http://www.zebra.com/weee.
Български: За клиенти от ЕС: След края на 
полезния им живот всички продукти трябва да 
се връщат на Zebra за рециклиране. За 
информация относно връщането на продукти, 
моля отидете на адрес: 
http://www.zebra.com/weee.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle 
Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum 
Recycling an Zebra zurückgesandt werden. 
Informationen zur Rücksendung von Produkten 
finden Sie unter http://www.zebra.com/weee.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che 
sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita 
devono essere restituiti a Zebra al fine di 
consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle 
modalità di restituzione, visitare il seguente sito 
Web: http://www.zebra.com/weee.

Português: Para clientes da UE: todos os 
produtos no fim de vida devem ser devolvidos 
à Zebra para reciclagem. Para obter informações 
sobre como devolver o produto, visite: 
http://www.zebra.com/weee.
Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten 
dienen aan het einde van hun levensduur naar 
Zebra te worden teruggezonden voor recycling. 
Raadpleeg http://www.zebra.com/weee voor meer 
informatie over het terugzenden van producten.
Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: 
Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić 
do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na 
temat zwrotu produktów znajdują się na stronie 
internetowej http://www.zebra.com/weee.
Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty 
je nutné po skonèení jejich životnosti vrátit 
spoleènosti Zebra k recyklaci. Informace 
o zpùsobu vrácení produktu najdete na webové 
stránce: http://www.zebra.com/weee.
Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea 
lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil 
Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote 
tagastamise kohta külastage palun aadressi: 
http://www.zebra.com/weee.
Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden 
tönkrement terméket a Zebra vállalathoz kell 
eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék 
visszajuttatásának módjával kapcsolatos 
tudnivalókért látogasson el a 
http://www.zebra.com/weee weboldalra.
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo 
po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za 
reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: 
http://www.zebra.com/weee.
Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som 
uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för 
återvinning. Information om hur du returnerar 
produkten finns på http://www.zebra.com/weee.
Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: 
Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi 
Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. 
Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa 
http://www.zebra.com/weee.
Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal 
returneres til Zebra til recirkulering, når de er 
udtjent. Læs oplysningerne om returnering af 
produkter på: http://www.zebra.com/weee.

Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα 
προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, 
πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για 
ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
http://www.zebra.com/weee στο ∆ιαδίκτυο.
Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu 
waslu fl-aħħar tal-ħajja ta' l-użu tagħhom, iridu jiġu 
rritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar 
tagħrif dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk 
jogħġbok żur: http://www.zebra.com/weee.
Românesc: Pentru clienţii din UE: Toate 
produsele, la sfârşitul duratei lor de funcţionare, 
trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru 
informaţii despre returnarea produsului, accesaţi: 
http://www.zebra.com/weee.
Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky 
výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti 
vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Bližšie 
informácie o vrátení výrobkov nájdete na: 
http://www.zebra.com/weee.
Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus 
jų eksploatacijos laikui, turi būti grąžinti utilizuoti 
į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip 
grąžinti gaminį, rasite: http://www.zebra.com/weee.
Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to 
kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ 
Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju 
par produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: 
http://www.zebra.com/weee.
Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan 
tüm ürünler geri dönüştürme için Zebra'ya iade 
edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında 
bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: 
http://www.zebra.com/weee.

TÜRKİYE WEEE Uyumluluk 
Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur

Garanti
Zebra donanım ürünü garanti bildirisinin tamamı 
için şu adresi ziyaret edin: 
http://www.zebra.com/warranty.

Servis Bilgileri
Birim, kullanılmaya başlanmadan önce tesisinizin 
ağında çalışacak ve uygulamalarınızı çalıştıracak 
şekilde yapılandırılmalıdır.

Birimin çalıştırılması ya da donanımınızın 
kullanımıyla ilgili sorunlarınız varsa tesisinizin 
Teknik Destek ya da Sistem Destek birimiyle 
görüşün. Ekipmanla ilgili bir sorun varsa destek 
birimi, http://www.zebra.com/support adresinden 
Zebra Global Müşteri Destek Merkezi ile iletişime 
geçecektir. 

Bu kılavuzun en son sürümü için 
http://www.zebra.com/support adresini 
ziyaret edin.

Parça Numarası Açıklama

HS2100-OTH HS2100 Dayanıklı 
Kablolu Kulaklık 
(Baş Üstü kafa bandı)

HS2100-BTN-L HS2100 Dayanıklı 
Kablolu Kulaklık (Boyun 
Arkası Kafa Bandı, Sol)

HS2100-BOOM-01 HS2100 Boom Modülü

HSX100-BTN-L-HB-01 HSX100 BTN Kafa 
Bandı Sol Modülü

HSX100-OTH-HB-01 HSX100 OTH Kafa 
Bandı Modülü

CBL-HS2100-3MS1-01 3,5 mm Jak 43 inç 
(1,1 M) Standart Kablo 
Grubu (Kötü Amaçlı 
Cihaz ve TC7x)

CBL-HS2100-12S1-01 12 Pimli 43 inç (1,1 M) 
Standart Kablo Grubu

CBL-HS2100-QDC1-01 HS2100 Kulaklık için 
QD Kablo

KT-HSX100-OTH1-10 10'lu Baş Üstü Kafa 
Bandı Paketi

KT-HSX100-BTNL1-10 10'lu Boyun Arkası Sol 
Kafa Bandı Paketi, Sol

KT-HSX100-EPF1-20 HSX100 Kulaklık için 
20'li Köpük Kulaklık 
Pedi Paketi

KT-HSX100-EPL1-20 HSX100 Kulaklık için 
20'li Suni Deri Kulak 
Pedi Paketi

KT-HSX100-MWS1-50 HSX100 Kulaklık Serisi 
için 50'li Mikrofon 
Rüzgar Koruması Paketi

KT-HS2100-CC1-20 HS Kulaklık Serisi için 
20'li Mikrofon Kablosu 
Klipsi Paketi

KT-HSX100-TBP1-20 20'li Pedli T Çubuğu 
Paketi

www.zebra.com/support
www.zebra.com/support
http://www.zebra.com/doc

