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Bas-konuþ

Bas-konuþ (BK) (þebeke servisi), GSM/GPRS þebekesi 
üzerinden yapýlan gerçek zamanlý IP üzerinden ses 
servisidir. Bas-konuþ, bir tuþa basýlarak baðlantý kurulan 
doðrudan sesli iletiþim yöntemidir. Bir kiþiyle veya bir 
grupla görüþmek için bas-konuþ özelliðini kullanabilirsiniz. 

Bas-konuþ özelliðini kullanabilmek için, bas-konuþ eriþim 
noktasýný ve bas-konuþ ayarlarýný tanýmlamanýz gerekir. 
Ayarlarý, bas-konuþ servisini sunan servis saðlayýcýdan 
özel bir kýsa mesaj içinde alabilirsiniz. Servis saðlayýcýnýz 
destekliyorsa, yapýlandýrma için Sett. wizard uygulamasýný 
da kullanabilirsiniz. Uygulama hakkýnda daha fazla bilgi 
için www.nokia.com/support adresinde veya yerel Nokia 
web sitenizdeki kýlavuzlara bakýn.

 tuþuna basýn ve Araçlar > Baðlantý > Bas-konuþ 
seçeneðini belirleyin.

Bas-konuþ iletiþiminde, bir kiþi konuþurken diðerleri 
dahili hoparlörden dinler. Konuþmacýlar birbirlerini 
sýrayla yanýtlar. Herhangi bir anda sadece tek bir grup 
üyesi konuþabildiðinden, konuþmanýn süresi kýsýtlýdýr. 
Maksimum süre genellikle 30 saniye olarak ayarlanmýþtýr. 
Þebekenizdeki konuþma sýrasý süresi hakkýnda bilgi almak 
için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

 Uyarý: Hoparlör kullanýmdayken, ses seviyesi 
fazla yüksek olabileceðinden cihazý kulaðýnýza 
yakýn tutmayýn.

Telefon görüþmeleri bas-konuþ etkinliklerinden 
önceliklidir.

Bas-konuþ eriþim noktasý 
tanýmlama
Birçok servis saðlayýcý, varsayýlan eriþim noktasý için 
bir internet eriþim noktasý (IAP) kullanmanýzý gerekli 
kýlar. Diðer servis saðlayýcýlar bir WAP eriþim noktasý 
kullanmanýza izin verir. Daha fazla bilgi almak için 
servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Bir WAP baðlantýnýz yoksa, ilk baðlantý için yardým 
almak üzere servis saðlayýcýnýzla görüþmeniz veya 
www.nokia.com/phonesettings adresini ziyaret etmeniz 
gerekebilir.
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Bas-konuþ ayarlarý
 tuþuna basýn ve Araçlar > Baðlantý > Bas-konuþ > 

Seçenek > BK ayarlarý seçeneðini belirleyin.

Kullanýcý ayarlarý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdaki 
bilgileri girin:

Kabul edilen liste aramalarý - Gelen aramalarla ilgili 
bildirimleri görmek istiyorsanýz Bildir seçeneðini belirleyin. 
Bas-konuþ aramalarýnýn otomatik olarak yanýtlanmasýný 
istiyorsanýz Otomatik kabul et seçeneðini belirleyin. Bas-
konuþ aramalarýnýn otomatik olarak reddedilmesini 
istiyorsanýz Ýzin yok seçeneðini belirleyin.

BK aramasý bildirim sesi - Bas-konuþ ile ilgili gelen arama 
uyarý ayarýnýn o sýrada kullanýlmakta olan etkin tercihte 
tanýmlanmýþ gelen arama uyarý tonuyla ayný olmasýný 
istiyorsanýz, Tercih belirler seçeneðini belirleyin.

Geri arama isteði sesi - Geri arama istekleri için bir 
ton seçin.

Uygulama açýlýþý - Cihazýnýzý açtýðýnýzda bas-konuþ 
servisine oturum açmak istiyorsanýz seçin.

Varsayýlan takma isim - Diðer kullanýcýlara görüntülenen 
varsayýlan takma adýnýzý girin. Servis saðlayýcýnýz 
cihazýnýzda bu seçeneðin düzenlenmesini devre dýþý 
býrakmýþ olabilir.

BK adresimi göster - 1'e 1 aramalarda, Grup 
aramalarýnda, Tüm aramalarda veya Asla seçeneðini 
belirleyin. Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzda bu seçeneklerden 
bazýlarýný devre dýþý býrakmýþ olabilir.

Baðlnt. durumumu göster - Durumunuzun gösterilmesini 
istiyorsanýz Evet seçeneðini veya durumunuzun 
gizlenmesini istiyorsanýz Hayýr seçeneðini belirleyin.

Baðlantý ayarlarý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdaki 
bilgileri girin:

Etki alaný ismi - Servis saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz etki alaný 
adýný girin.

Eriþim noktasý ismi - Bas-konuþ eriþim noktasý adýný girin. 
Eriþim noktasý adý, GSM/GPRS þebekesiyle baðlantý kurmak 
için gereklidir. 

Sunucu adresi - Bas-konuþ sunucusu için servis 
saðlayýcýdan aldýðýnýz IP adresini veya etki alaný adýný girin.

Kullanýcý ismi - Servis saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz kullanýcý 
adýnýzý girin.

BK þifresi - Gerektiðinde veri baðlantýsý kurmak için bir 
þifre girin. Þifre genellikle servis saðlayýcý tarafýndan 
saðlanýr ve küçük/büyük harf duyarlýdýr.
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Bas-konuþ’a oturum açma
 tuþuna basýn ve Araçlar > Baðlantý > Bas-konuþ 

seçeneðini belirleyin. Bas-konuþ baþlatýldýðýnda serviste 
otomatik olarak oturum açar.

Baþarýyla oturum açýldýðýnda, bas-konuþ uygulamasý son 
kez kapatýldýðýnda etkin olan kanallara otomatik olarak 
baðlanýr. Baðlantý kaybedilirse, siz bas-konuþ’tan çýkmayý 
seçene kadar cihaz yeniden oturum açmayý dener.

Bas-konuþ’tan çýkma
 tuþuna basýn ve Araçlar > Baðlantý > Bas-konuþ > 

Seçenek > Çýkýþ seçeneðini belirleyin. Uygulamadan 
çýktýktan sonra BK'dan çýkýlsýn mý? görüntülenir. 
Oturumdan çýkmak ve servisi kapatmak için Evet tuþuna 
basýn. Uygulamayý arka planda aktif olarak tutmak 
istiyorsanýz Hayýr tuþuna basýn. Birkaç uygulama açýksa ve 
bir uygulamadan diðerine geçiþ yapmak istiyorsanýz,  
tuþunu basýlý tutun.

Bire bir arama yapma
Seçenek > Rehber seçeneðini belirleyin.

Listeden konuþmak istediðiniz kiþiyi seçin ve sonra 
Seçenek > 1'e 1 konuþ seçeneðini belirleyin. 

Konuþtuðunuz süre boyunca  tuþunu basýlý tutun. 
Konuþmanýz bittiðinde  tuþunu serbest býrakýn.

Kiþiyle Bas-konuþ uygulamasýndaki diðer görünümlerde 
(örneðin rehber görünümü) konuþmak için de  tuþunu 
basýlý tutun. Yeni bir telefon aramasý yapmak için, öncelikle 
bire bir aramayý bitirin. Baðlantýyý kes seçeneðini 
belirleyin veya  tuþuna basýn.

 Ýpucu! Bas-konuþ görüþmesi sýrasýnda ekraný 
görebilmek için cihazý önünüzde tutmayý unutmayýn. 
Mikrofona doðru konuþun ve hoparlörleri ellerinizle 
kapamayýn.

Bire bir aramayý yanýtlama
Bire bir konuþma baþlatmak için  tuþuna, aramayý 
reddetmek içinse  tuþuna basýn.

 Ýpucu! Ayrýca rehberden de bire bir veya grup aramasý 
yapabilirsiniz. Seçenek > BK > 1'e 1 konuþ veya 
Çok kiþiyle konuþ seçeneðini belirleyin.

Grup aramasý yapma
Bir grubu aramak için Seçenek > Rehber seçeneðini 
belirleyin, aramak istediðiniz kartvizitleri iþaretleyin 
ve Seçenek > Çok kiþiyle konuþ seçeneðini belirleyin.
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Diðerlerinin oturum açma 
durumuna üye olma
Diðerlerinin bas-konuþ oturum açma durumuna abone 
olmak veya olan aboneliði iptal etmek için Seçenek > 
Rehber seçeneðini belirleyin, kartviziti seçin ve Seçenek > 
Baðlnt. durumunu göster veya Baðlnt. durumunu gizle 
seçeneðini belirleyin.

Geri arama isteði yollama
Rehber dizininde istediðiniz isme gidin ve Seçenek > 
Geri arama isteði gönder seçeneðini belirleyin.

Geri arama isteðini yanýtlama
Bir kiþi size geri arama isteði yolladýðýnda, bekleme 
modunda 1 yeni geri arama isteði mesajý görüntülenir. 
Geri ara. gelen kutusu klasörünü açmak için Göster 
tuþuna basýn. Bire bir arama baþlatmak için bir kartvizit 
seçin ve Seçenek > 1'e 1 konuþ seçeneðini belirleyin. 

Kanallar
Önceden yapýlandýrýlmýþ genel kanallara katýlabilirsiniz. 
Genel kanallar, kanalýn URL adresini bilen herkese açýktýr.

Bir kanala baðlanýp konuþtuðunuzda, kanala baðlanmýþ 
olan tüm üyeler konuþmanýzý duyar. Ayný anda en çok beþ 

kanal etkin olabilir. Birden fazla kanal etkinken, konuþmak 
istediðiniz kanalý deðiþtirmek için Geçiþ seçeneðini 
belirleyin.

Seçenek > BK kanallarý seçeneðini belirleyin.

Önceden yapýlandýrýlmýþ bir kanala ilk defa baðlanmak 
için Seçenek > Yeni kanal > Varolaný ekle seçeneðini 
belirleyin. Önceden yapýlandýrýlmýþ bir kanala 
baðlandýðýnýzda, kanalýn URL’sini girmelisiniz.

Kendi kanallarýnýzý oluþturma
Önceden yapýlandýrýlmýþ yeni bir kanal oluþturmak 
için Seçenek > Yeni kanal > Yeni oluþtur seçeneðini 
belirleyin. 

Kendi genel kanallarýnýzý oluþturabilir, kendi kanal adýnýzý 
seçebilir ve üyeleri davet edebilirsiniz. Bu üyeler genel 
kanala baþka üyeler davet edebilir.

Ayrýca özel kanallar da ayarlayabilirsiniz. Özel kanallara 
yalnýzca kanal sahibi tarafýndan davet edilen üyeler 
katýlabilir ve bu kanallarý kullanabilir.

Her kanal için þunlarý tanýmlayýn: Kanal ismi, Kanalýn 
gizliliði, Takma isim ve Küçük resim (isteðe baðlý).

Bir kanalý baþarýyla oluþturduðunuzda, kanal davetiyeleri 
göndermek isteyip istemediðiniz sorulur. Kanal davetiyeleri 
kýsa mesajlardýr.
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Bir kanalla konuþma
Bas-konuþ servisinde oturum açtýktan sonra bir kanalla 
konuþmak için  tuþuna basýn. Eriþimin onaylandýðýný 
bildiren bir ses duyarsýnýz.

Konuþtuðunuz süre boyunca  tuþunu basýlý tutun. 
Konuþmanýz bittiðinde  tuþunu serbest býrakýn.

Baþka bir üye konuþurken  tuþuna basarak bir kanalý 
yanýtlamaya çalýþýrsanýz, Bekleyin mesajý görüntülenir. 

 tuþunu serbest býrakýn, diðer kiþinin konuþmasýný 
bitirmesini bekleyin ve bittiðinde  tuþuna yeniden 
basýn. Diðer bir yöntem olarak,  tuþunu basýlý tutun 
ve Konuþun mesajýnýn görüntülenmesini bekleyin.

Bir kanalda konuþurken, bir kiþi konuþmasýný bitirdiðinde 
 tuþuna ilk basan sonraki konuþmacý olur.

Bas-konuþ aramasýný bitirdiðinizde, Baðlantýyý kes 
seçeneðini belirleyin veya  tuþuna basýn.

Bir kanalýn geçerli olarak etkin üyelerini görüntülemek 
için Seçenek > Etkin üyeler seçeneðini belirleyin.

Bir kanala baðlandýðýnýzda yeni üyeler de davet 
edebilirsiniz; davet görünümünü açmak için Seçenek > 
Davet gönder seçeneðini belirleyin. Üye davet etmek için, 
özel bir kanalda o kanalýn sahibi olmanýz gerekir veya 
kanalýn genel kanal olmasý gerekir. Kanal davetiyeleri 
kýsa mesajlardýr.

Bir kanal davetini yanýtlama
Size gelen bir kanal davetini kaydetmek için, Seçenek > 
Kanalý kaydet seçeneðini belirleyin. Kanal, bas-konuþ 
kartvizitlerinizin kanallar görünümüne eklenir.

Kanal davetiyesini kaydettikten sonra, kanala baðlanmak 
isteyip istemediðiniz sorulur. Bas-konuþ oturumlarý 
görünümünü açmak için, Evet seçeneðini belirleyin. Henüz 
oturum açmadýysanýz cihazýnýz serviste oturum açar.

Daveti reddeder veya silerseniz, davetiye mesaj gelen 
kutusunda saklanýr. Kanala daha sonra katýlmak için, davet 
mesajýný açýn ve daveti kaydedin. Kanala baðlanmak için, 
iletiþim kutusundan Evet seçeneðini belirleyin.

Bas-konuþ iþlem kaydýný 
görüntüleme

 tuþuna basýn ve Araçlar > Baðlantý > Bas-konuþ > 
Seçenek > BK iþlem kaydý seçeneðini belirleyin. Ýþlem 
kaydý þu klasörleri içerir: Cevapsýz BK, Alýnan BK ve 
Oluþturlan BK.

BK iþlem kaydý’ndan bire bir arama baþlatmak için 
tuþuna basýn.


