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Giriþ
Model numarasý: Nokia N80-1

Bundan sonra Nokia N80 olarak anýlacaktýr.

Nokia N80 güçlü ve akýllý bir multimedya cihazýdýr. Nokia 
N80 ile daha fazlasýný yapmanýza yardýmcý olmak için 
Nokia ve farklý yazýlým geliþtiricileri tarafýndan saðlanan 
çeþitli uygulamalar vardýr.

Saðlanan uygulamalarýn bazýlarý cihazýn hafýzasýnda, 
bazýlarý ise cihazla birlikte gelen CD-ROM’dadýr.

Bazý uygulamalarý kullanmak için, ilgili lisans koþullarýný 
kabul etmeniz gerekir.

Bu belgede, uygulamanýn cihazýn hafýzasýnda mý ( ), 
CD-ROM'da mý ( ) bulunduðu simgelerle belirtilir.

Cihazýnýz hakkýndaki diðer önemli bilgiler için kullaným 
kýlavuzuna bakýn.

CD-ROM’da bulunan uygulamalarý kullanabilmek için 
önce bunlarý uyumlu bir PC’ye yüklemelisiniz.

Telif hakký korumasý, bazý görüntülerin, müzik (zil sesleri 
dahil) ve baþka içerik öðelerinin kopyalanmasýna, üzerinde 
deðiþiklik yapýlmasýna, aktarýlmasýna veya iletilmesine 
engel oluþturabilir.

Cihazýnýzda, diðer þirketlerin Ýnternet sitelerine ait 
önceden yüklenmiþ yer imleri ve baðlantýlar olabilir. Ayrýca 
cihazýnýzdan diðer þirketlerin sitelerine de eriþebilirsiniz. 
Diðer þirketlerin siteleri Nokia ile ilgili deðildir ve Nokia bu 
siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk 
almamaktadýr. Bu tür sitelere eriþmeyi seçerseniz, güvenlik 
veya içerik açýsýndan önlemler almanýz gerekir.

Þebeke servisleri
Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis 
saðlayýcýsýndan servis almanýz gerekir. Çoðu özellik, özel 
þebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her ºebekede 
bulunmaz; diðer þebekeler þebeke servislerini kullanmadan 
önce servis saðlayýcýnýzla özel düzenlemeler yapmanýzý 
gerektirebilir. Servis saðlayýcýnýz, ilgili talimatlarý verebilir 
ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazý þebekelerin, 
þebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek 
kýsýtlamalarý olabilir. Örneðin, bazý þebekeler dile-özgü tüm 
karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzdaki belirli özelliklerin devre 
dýþý býrakýlmasýný veya etkinleþtirilmemesini istemiþ 
olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazýnýzýn menüsünde 
görünmeyecektir. Cihazýnýzda ayrýca menü isimleri, menü 
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sýrasý ve simgelerde deðiþiklikler gibi özel yapýlandýrma da 
olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza 
baþvurun.

Destek
Diðer yazýlým geliþtiricilerinin saðladýðý uygulamalar, söz 
konusu geliþtiriciler tarafýndan desteklenir. Bir 
uygulamada sorunlarla karþýlaþýrsanýz, ilgili web sitesinden 
destek alýn. Bu kýlavuzdaki her uygulamanýn sonunda 
bulunan web baðlantýlarýna bakýn.
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Ýnternet

Ýnternet aramalarý
Ýnternet arama servisi ile (þebeke servisi), Ýnternet 
üzerinden arama yapabilir veya arama alabilirsiniz.

Ýnternet aramasý yapmak veya almak için, cihazýnýz 
Ýnternet arama servisine baðlý olmalýdýr.

 tuþuna basýn ve Internet > Ýnternet tel. seçeneðini 
belirleyin.

Ýnternet arama servisine baðlanmak için, cihazýnýz 
kablosuz LAN eriþim noktasý gibi bir baðlantý þebekesinin 
kapsama alaný içerisinde olmalýdýr. 

 Önemli: Kablosuz LAN baðlantýnýzýn güvenliðini 
artýrmak için her zaman için mevcut þifreleme 
yöntemlerinden birini etkinleþtirin. Þifreleme kullanýmý, 
verilerinize yetkisiz eriþim riskini azaltýr.

Fransa gibi bazý yerlerde kablosuz LAN kullanýmýnda 
kýsýtlamalar bulunmaktadýr. Daha fazla bilgi için, 
bölgenizdeki yetkililerden bilgi alýn.

Kullanýlabilen eriþim noktalarý servis saðlayýcýya baðlý 
olarak deðiþiklik gösterir. 

Ýnternet arama servisine baðlanmak için, listeden 
kullanýlabilen bir baðlantý þebekesi seçin ve Seç tuþuna 
basýn.  ile iþaretlenen kayýtlý þebekeler, listede önce 
gösterilir. Kurulan baðlantýyý durdurmak isterseniz, Ýptal 
seçeneðini belirleyin.

Servise baþarýyla baðlandýktan sonra, kullanýlan kablosuz 
LAN þebekesini bilinen eriþim noktasý olarak 
kaydedebilirsiniz.

Seçenek seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan 
seçim yapýn:

Servise baðlan - Ýnternet arama servisi ve uygun baðlantý 
þebekesi olduðunda servisle baðlantý kurmak için seçilir.

Servis baðl. kes - Ýnternet arama servisi ile baðlantýyý 
sonlandýrmak içindir.

Servisi deðiþtir - Cihaz birden fazla servise baðlýysa, giden 
aramalar için Ýnternet arama servisini seçmek içindir. Bu 
seçenek, yalnýzca yapýlandýrýlmýþ birden fazla servis varsa 
gösterilir.

Servisi yapýlandýr - Yeni servisleri yapýlandýrmak içindir. 
Bu seçenek yalnýzca yapýlandýrýlmamýþ servisler varsa 
gösterilir.
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Þebekeyi kaydet - O anda baðlý olduðunuz þebekeyi 
kaydetmek içindir. Daha önce kaydedilen þebekeler 
baðlantý þebekeleri listesinde  ile iºaretlenir. Bu 
seçenek yalnýzca kaydedilmemiþ bir kablosuz LAN 
þebekesine baðlýysanýz gösterilir.

Gizli þebekeyi kullan - Gizli bir kablosuz LAN þebekesini 
kullanarak Ýnternet arama servisine baðlanmak içindir.

Yenile - Baðlantý þebekeleri listesini el ile yenilemek 
içindir. Kablosuz LAN þebekeniz listede görüntülenmezse 
bu seçeneði kullanýn. Her 15 saniyede bir de liste otomatik 
olarak yenilenir.

Ayarlar - Ayarlarý deðiþtirmek içindir.

Çýkýþ - Uygulamayý kapatmak içindir.

Kullanýlabilir seçenekler deðiþiklik gösterebilir.

Cihazýnýz bir seferde yalnýzca bir kablosuz LAN eriþim 
noktasýna baðlanabilir. Ayný eriþim noktasýnýn kullanan bir 
veya birden fazla Ýnternet arama servisi kullanýrsanýz, 
cihazýnýz ayný anda birden fazlam servise baðlanabilir. 
Giden Ýnternet aramalarý için kullanýlan servis baðlantý 
þebekelerinin listelendiði görünümde gösterilir ve Servisi 
deðiþtir seçeneði belirlenerek deðiþtirilebilir.

Ýnternet arama servisine baðlandýðýnýzda, bekleme 
modunda  simgesi gösterilir.

Bekleme modunda Ýnternet tel. için kýsayolunuz olabilir 
veya buraya kýsa yol ekleyebilirsiniz. Ýnternet arama servisi 

ve eriþim noktasý varsa, kýsayolu kullanarak el ile 
kaydolabilirsiniz. Ýnternet arama servisine zaten 
baðlýysanýz, cihaz size bu servisle baðlantýyý kesmek isteyip 
istemediðinizi sorar.

Bekleme modunda Ýnternet aramasý yapmak için, telefon 
numarasýný veya Ýnternet adresini girin ve  tuþuna 
basýn. Harf ve sayý modlarý arasýnda geçiþ yapmak için # 
tuþunu basýlý tutun. Aramayý sonlandýrmak için,  
tuþuna basýn.

Rehber ve Ýþlem kaydý’ndan da Ýnternet aramasý 
yapabilirsiniz. Rehber’den arama yapmak için,  tuþuna 
basýn ve Rehber seçeneðini belirleyin, istenen kiþiye 
ilerleyip Seçenek > Ýnternet aramasý seçeneðini 
belirleyin. Ýþlem kaydý’ndan arama yapmak için,  tuþuna 
basýn ve Klasörüm > Ýþlem kaydý > Son aramalar ve 
Cevapsýzlar, Gelen aramalar veya Aranan num. 
seçeneðini belirleyin ve istenen kiþiye ilerleyip Seçenek > 
Ara > Ýnternet aramasý seçeneðini belirleyin.

Ýnternet aramasý, tercih edilen arama türü olarak 
ayarlanýr ve cihazýnýz Ýnternet arama servisine baðlanýrsa, 
aramalar varsayýlan olarak Ýnternet aramalarý þeklinde 
yapýlýr.

Cihazýnýz internet üzerinden sesli aramalarý (að aramalarý) 
destekler. Cihazýnýz acil durum aramalarýný öncelikle 
hücresel þebekelerden yapmayý dener. Hücresel þebekeler 
kullanýlarak yapýlan acil durum aramasý baþarýlý olmazsa, 
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cihazýnýz acil durum aramalarýný að aramasý 
saðlayýcýnýzdan yapmayý dener. Mevcut hücresel telefon 
iºletiminin doðasý gereði, acil durum aramalarý için 
mümkünse hücresel þebekeleri kullanmalýsýnýz. Hücresel 
þebeke kapsamýnýz varsa, acil durum aramasý yapmayý 
denemeden önce cep telefonunuzun açýk ve arama 
yapmaya hazýr olduðundan emin olun. Ýnternet telefonu 
kullanarak acil durum aramas yapma yeteneði, bir WLAN 
aðýnýn olmasýna ve að aramasý saðlayýcýnýzýn acil durum 
arama özelliklerini uygulamasýna baðlýdýr. Ýnternet 
telefonu acil durum arama yeteneðini kontrol etmek için 
að aramasý saðlayýcýnýzla temasa geçin.

Ayarlar
Ýnternet aramasý servisi ayarlarýný görmek için  tuþuna 
basýp, Internet > Ýnternet tel. > Ayarlar seçeneðini 
belirleyin.

Giden aramalar için tercih edilen arama türünü 
görüntülemek veya seçmek üzere, Seçenek > Deðiþtir > 
Tercih edln arama türü > GSM veya Ýnternet aramasý 
seçeneðini belirleyin.

Seçilen servisin servis ayarlarý görünümünü açmak için, 
Seçenek > Aç seçeneðini belirleyin.

Kullanýlabilir seçenekler deðiþiklik gösterebilir.

Servis ayarlarý
 tuþuna basýp, Internet > Ýnternet tel. > Seçenek > 

Ayarlar > Ayarlar: seçeneðini belirleyin.

Servis ayarlarýný görmek için, Giriþ türü seçeneðini 
belirleyin ve aþaðýdakilerden birini seçin:

Otomatik — Ýnternet aramasý servisine otomatik olarak 
girmek içindir. Bilinen bir þebeke bulunduðunda, cihaz 
Ýnternet aramasý servisine otomatik olarak baðlanýr.

El ile — Ýnternet aramasý servisine el ile girmek içindir.

Kablosuz LAN þebekeleri için otomatik giriþ türü 
kullanýrsanýz cihaz, kablosuz LAN þebekelerini düzenli 
aralýklarla tarar, bu da bataryaya olan ihtiyacý artýrýr ve 
batarya ömrünü azaltýr.

Ýnternet aramasý servisi tarafýndan tanýnan baðlantý 
þebekelerini görmek için, Kayýtlý baðl. þebekeleri 
seçeneðini belirleyin. Bu þebekeler otomatik giriþ için 
kullanýlýr ve baðlantý þebekeleri listesinde  simgesi ile 
iþaretlenir.

Servise özel ayarlarý açmak için Ser. ayarlarýný düzenle 
seçeneðini belirleyin. Bu seçenek yalnýzca, servise özel bir 
yazýlým eklentisi cihaza yüklenmiþse kullanýlabilir.
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Kayýtlý baðlantý þebekeleri
Ýnternet aramasý servisi için kaydettiðiniz baðlantý 
þebekelerini görüntülemek veya kaldýrmak için,  tuþuna 
basýn ve Internet > Ýnternet tel. > Ayarlar > Ayarlar: > 
Kayýtlý baðl. þebekeleri seçeneðini belirleyin.

Baðlantý þebekesini servisten kaldýrmak için, Seçenek > 
Kaldýr seçeneðini belirleyin.

Ýndirme 

Ýndirme ile, Nokia N80 cihazýnýzla çalýþan içerik, servis ve 
uygulamalarý keþfedebilir, ön izleyebilir, satýn alabilir, 
indirebilir ve yükseltebilirsiniz. Oyunlar, zil sesleri, duvar 
kaðýtlarý, uygulamalar ve daha fazlasýna kolayca 
eriþebilirsiniz. Öðeler, kataloglar ve farklý servis 
saðlayýcýlarý tarafýndan saðlanan dosyalar altýnda 
kategorilere ayrýlýr. Mevcut içerik servis saðlayýcýnýza 
baðlýdýr.

 tuþuna basýn ve Internet > Ýndirme seçeneðini 
belirleyin.

Ýndirme en güncel içeriðe eriþmek için þebeke servislerinizi 
kullanýr. Ýndirme üzerinden kullanýlabilen ilave öðeler 
hakkýnda bilgi için, servis saðlayýcýnýzla veya öðenin 
tedarikçisi ya da üreticisi ile irtibat kurun.

Ýndirme devam eden güncelleþtirmeleri alýr ve size servis 
saðlayýcýnýzýn cihazýnýz için sunduðu en son içeriði sunar. 
Ýndirme içerisindeki içeriði el ile güncelleþtirmek için, 
Seçenek > Listeyi yenile seçeneðini belirleyin.

Klasörü veya bir katalogu listeden gizlemek için, örneðin; 
yalnýzca sýk kullandýðýnýz öðeleri görüntülemek için, 
Seçenek > Gizle seçeneðini belirleyin. Gizlenen tüm 
öðeleri yeniden görünür yapmak için, Seçenek > Tümünü 
göster seçeneðini belirleyin.

Ana görünümden, klasörden veya katalogdan seçilen öðeyi 
satýn almak için, Seçenek > Satýn al seçeneðini belirleyin. 
Öðenin sürümünü seçebileceðiniz ve fiyat bilgilerini 
görüntüleyebileceðiniz bir alt menü açýlýr. Mevcut 
seçenekler servis saðlayýcýnýza baðlýdýr.

Ücretsiz olan bir öðeyi indirmek için, Seçenek > Al 
seçeneðini belirleyin.

Ýndirme Ayarlarý
Bu uygulama, cihazýnýzý servis saðlayýcýnýzýn ve diðer 
kullanýlabilir kanallarýn saðladýðý en yeni içerikle 
güncelleþtirir. Ayarlarý deðiþtirmek için Seçenek > Ayarlar 
seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim 
yapýn:

Eriþim noktasý - Servis saðlayýcýnýn sunucusuna 
baðlanmak için kullanýlan eriþim noktasýný ve her 
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kullandýðýnýzda cihazýn eriþim noktasýný sorup 
sormayacaðýný seçmek içindir.

Otomatik aç - Ýndirildikten sonra içeriðin veya 
uygulamanýn otomatik olarak açýlmasý için Evet 
seçeneðini belirleyin.

Ön izleme onayý - Ýçeriðin veya uygulamanýn ön 
izlemesinin otomatik olarak indirilmesi için Hayýr 
seçeneðini belirleyin. Ön izleme indirilmeden önce her 
seferinde onay istenmesi için Evet seçeneðini belirleyin.

Satýn alma onayý - Ýçerik veya uygulama satýn almadan 
önce onayýnýzýn alýnmasýný istiyorsanýz Evet seçeneðini 
belirleyin. Satýn alma iþleminin Satýn al seçeneðini 
belirledikten hemen sonra baþlamasýný saðlamak için 
Hayýr seçeneðini belirleyin.

Ayarlarý tamamladýktan sonra Geri seçeneðini belirleyin. 

Mobil Arama 

Arama motorlarýna eriþim saðlamak ve yerel servisleri, 
web sitelerini, görüntüleri ve mobil içeriði bulmak ve 
bunlara baðlanmak için Mobil Arama'yý kullanýn. 
Örneðin yerel restoranlarý ve maðazalarý bulup aramak 
için uygulamayý kullanabilir ve konumlarýný bulmanýza 
yardýmcý olmasý için geliþmiþ eþleme teknolojisini 
kullanabilirsiniz.

Mobil Arama'yý Kullanma
 tuþuna basýn ve Internet > Arama seçeneðini 

belirleyin.

Mobil Arama'yý açtýðýnýzda bir kategori listesi görüntülenir. 
Bir kategori seçin (örneðin, Görüntüler) ve metninizi arama 
alanýna girin. Arama seçeneðini belirleyin. Arama sonuçlarý 
ekranda görüntülenir.

Ek bilgi
Uygulama hakkýnda ek yardým ve talimatlar için Seçenek > 
Yardým seçeneðini belirleyin.

Uygulama hakkýnda daha fazla bilgi için ayrýca 
www.mobilesearch.nokia.com/ adresini ziyaret edin.
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Baðlantý
Nokia Wireless Keyboard 

Cihazýnýzla kullanýlmak üzere Bluetooth Human Interface 
Devices (HID) tercihini destekleyen Nokia Kablosuz Klavye 
veya baþka bir uyumlu kablosuz klavye ayarlamak için 
Kabolsuz klavye uygulamasýný kullanýn. Klavye, metin 
mesajlarý, e-posta ve ajanda kayýtlarý için tam bir Q klavye 
düzenini kullanarak rahatlýkla metin girmenizi saðlar. 
Klavyeler ayrý satýlýr.
1 Cihazýnýzda Bluetooth baðlantýsýný etkinleþtirin.
2 Klavyeyi açýn.
3  tuþuna basýn ve Baðlantý > Kablsz. klvy. seçeneðini 

belirleyin. 
4 Bluetooth baðlantýsýyla cihazlarý aramaya baþlamak 

için Seçenek > Klavye bul seçeneðini belirleyin.
5 Listeden klavyeyi seçin ve baðlantýyý baþlatmak için  

tuþuna basýn.
6 Klavyeyi cihazýnýzla eþleþtirmek için, cihazda istediðiniz 

bir þifreyi girin (1 - 9 basamak) ve klavyenizde de ayný 
þifreyi tuþlayýn.
Þifredeki rakamlarý girmek için önce Fn tuþuna 
basmanýz gerekebilir.

7 Sizden bir klavye düzeni istenirse, bunu cihazýnýzdaki 
listeden seçin.

8 Klavyenin adý göründüðünde, durumu Klavye baðlandý 
olarak deðiþir ve klavyenizin yeþil göstergesi yavaþça 
yanýp söner; klavye kullanýma hazýrdýr.

Klavyenizin çalýþtýrýlmasý ve bakýmýyla ilgili ayrýntýlar için 
kullaným kýlavuzuna bakýn.

Bas-konuþ 

Bas-konuþ (BK) (þebeke servisi) GSM/GPRS þebekesi 
aracýlýðýyla kullanýlan gerçek zamanlý IP üzerinden ses 
(voice over Ip) uygulamasýdýr. Bas-konuþ, bir iþlem 
düðmesine baðlý olarak doðrudan sesli iletiþimi saðlar. Bir 
kiþiyle veya bir grup insanla konuþma yapmak için bas-
konuþ özelliðini kullanýn. 

Bas-konuþ özelliðini kullanmadan önce, bas-konuþ eriþim 
noktasý ile bas-konuþ ayarlarýný tanýmlamanýz 
gerekmektedir. Ayarlarý bas-konuþ hizmetini saðlayan 
servis saðlayýcýnýzdan özel bir metin halinde alabilirsiniz. 
Servis saðlayýcýnýz tarafýndan destekleniyorsa, 
yapýlandýrma için Sett. wiz. uygulamasýný 
kullanabilirsiniz. Bkz. ‘Sett. wiz.’, s.21.
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 tuþuna basýn ve Baðlantý > seçeneðini belirleyin. BK 
seçenekleri.

Bas-konuþ ile iletiþim sýrasýnda, bir kiþi konuþurken diðeri 
de dahili hoparlörden dinler. Konuþmacýlar sýrayla 
birbirlerine cevap verirler. Her seferinde yalnýzca bir grup 
üyesi konuþabildiðinden, bir kiþinin konuþabileceði 
maksimum süre genellikle 30 saniye ile sýnýrlýdýr. 
Þebekenize iliþkin konuþma süresi ayrýntýlarý için servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

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

Telefon aramalarý her zaman bas-konuþ etkinliklerinden 
önceliklidir.

Bir bas-konuþ eriþim noktasý 
tanýmlayýn.
Birçok servis saðlayýcý, varsayýlan eriþim noktasý için bir 
Ýnternet eriþim noktasý (IAP) kullanmanýzý gerekli kýlar. 
Diðer servis saðlayýcýlarý bir WAP eriþim noktasý 
kullanmanýza izin verir. Daha fazla bilgi almak için servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

WAP baðlantýnýz yoksa, ilk-kullanýmda yardým almak için 
servis saðlayýcýnýzla temasa geçmeniz veya 

www.nokia.com/phonesettings adresini ziyaret etmeniz 
gerekebilir.

Bas-konuþ ayarlarý
 tuþuna basýn ve Baðlantý > Bas-konuþ > Seçenek > BK 

ayarlarý seçeneðini belirleyin. 

Kullanýcý ayarlarý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdaki 
bilgileri girin:

Gelen BK aramalarý — Gelen aramalarda uyarýlmak için 
Bildir seçeneðini belirleyin. BK aramalarýnýn otomatik 
olarak cevaplanmasýný istiyorsanýz, Ýzin yok seçeneðini 
belirleyin. BK aramalarýnýn otomatik olarak reddedilmesini 
istiyorsanýz, Otomatik kabul et seçeneðini belirleyin.

BK aramasý bildirim sesi  —  Bas-konuþ için gelen arama 
uyarýsý ayarýnýn geçerli etkin profildeki gelen arama uyarý 
sesiyle ayný olmasýný istiyorsanýz, Tercih belirler 
seçeneðini belirleyin.

Geri arama isteði sesi — Geri arama istekleri için zil sesi 
seçin.

Uygulama açýlýþý — Cihazýnýzý açtýðýnýzda bas-konuþ 
servisinde oturum açmak isteyip istemediðinizi belirleyin.

Varsayýlan takma isim — Diðer kullanýcýlara görünecek 
varsayýlan rumuzunuzu girin. Servis saðlayýcýnýz, 
cihazýnýzda bu seçeneðin düzenlenmesini devre dýþý 
býrakmýþ olabilir.
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BK adresimi göster —  1'e 1 aramalarda seçeneðini, Grup 
aramalarýnda seçeneðini, Tüm aramalarda seçeneðini 
veya Asla seçeneðini belirleyin. Servis saðlayýcýnýz, 
cihazýnýzda bu seçeneklerden bazýlarýnýn düzenlenmesini 
devre dýþý býrakmýþ olabilir.

Baðlantý durum. göster — Oturum açtýðýnýzýn gösterilmesi 
için, Evet seçeneðini ya da oturum açtýðýnýzýn gizlenmesi 
için, Hayýr seçeneðini belirleyin.

Baðlantý ayarlarý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdaki 
bilgileri girin:

Etki alaný ismi — Servis saðlayýcýnýz tarafýndan verilecek 
etki alaný adýný girin.

Eriþim noktasý ismi — Bas-konuþ eriþim noktasý adýný girin. 
Eriþim noktasý adý, GSM/GPRS þebekesi ile baðlantý 
kurulmasý için gereklidir. 

Sunucu adresi — IP adresi veya servis saðlayýcýnýz 
tarafýndan verilen bas-konuþ sunucusunun etki alaný adýný 
girin.

Kullanýcý ismi — Servis saðlayýcýnýz tarafýndan verilen 
kullanýcý adýný girin.

Þifre — Gerektiðinde veri baðlantýsý kurmak için bir þifre 
girin. Servis saðlayýcýsý tarafýndan verilen þifredir ve 
genellikle büyük/küçük harfe duyarlýdýr.

Bas-konuþta oturum açma
 tuþuna basýn ve Baðlantý > Bas-konuþ seçeneðini 

belirleyin. Baþlatýldýðýnda bas-konuþ otomatik olarak 
servis oturumu açar.

Baþarýlý bir þekilde oturum açýldýðýnda; bas-konuþ, 
uygulamanýn son kapatýlýþýnda etkin olan kanallara 
baðlanmaya çalýþýr. Baðlantý kesilirse, bas-konuþtan 
çýkýlana kadar cihaz otomatik olarak yeniden oturum 
açmaya çalýþýr.

Bas-konuþtan çýkma
 tuþuna basýn ve Baðlantý > Bas-konuþ > Seçenek > 

Çýkýþ seçeneðini belirleyin. Uygulamadan çýktýktan sonra 
Bas-konuþ kapatýlsýn mý? mesajý görüntülenir. Oturumu 
kapatmak ve servisi kapatmak için Evet tuþuna basýn. Arka 
alanda uygulamanýn etkin kalmasýný istiyorsanýz Hayýr 
tuþuna basýn Bir kaç uygulama açýkken bir uygulamadan 
diðerine geçmek istediðinizde  düðmesini basýlý tutun.

Bire bir arama yapma
Seçenek > BK kartvizitleri seçeneðini belirleyin.

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

Konuþtuðunuz süre boyunca  tuþunu basýlý tutun. 
Konuþmayý bitirince  tuþunu serbest býrakýn.
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Kartvizitle Bas-konuþ’taki baþka görünümlerde konuþmak 
için (örneðin, rehber görünümü),  tuþunu basýlý tutun. 
Yeni bir telefon görüºmesi yapmak için, bire bir 
görüºmeyi bitirin. Kapat seçeneðini belirleyin veya  
tuþuna basýn.

 Ýpucu! Bas-konuþla arama sýrasýnda cihazý önünüzde 
tutmayý unutmayýn. Bu þekilde ekraný görebilirsiniz. 
Mikrofona doðru konuþun ve hoparlörleri ellerinizle 
kapatmayýn.

Bire bir aramayý cevaplandýrma
Bire bir görüþmeyi baþlatmak için  tuþuna veya 
aramayý reddetmek için  tuþuna basýn.

 Ýpucu! Rehberden bire bir görüþme veya grup 
görüþmesi yapmak için de, Seçenek > BK 
seçenekleri > 1'e 1 arama oluþtur veya Grup aramasý 
oluþtur seçeneðini belirleyin.

Grup görüþmesi yapma
Bir grubu aramak için, Seçenek > BK kartvizitleri'ni seçin, 
aramak istediðiniz rehberi iþaretleyin ve Seçenek > BK 
grup aramasý yap seçeneðini seçin.

Diðerlerinin oturum açma durumuna 
üye olma
Diðerlerinin bas-konuþ oturum açma durumuna üye olmak 
veya üyelikten çýkmak için, Seçenek > BK kartvizitleri 
seçeneðini belirleyip kiþiyi seçin, Seçenek > Baðlantý 
durum. göster veya Baðlantý durum. gizle seçeneðini 
belirleyin.

Geri arama isteði gönderme
BK kartvizitleri içinde istenen ada doðru ilerleyin ve 
Seçenek > Geri arama isteði gönd. seçeneðini belirleyin.

Geri arama isteðini cevaplama
Bir kiþi geri arama isteði gönderdiðinde 1 yeni geri arama 
isteði mesajý bekleme modunda ekranda görünecektir. Geri 
ara. gel. ku.’nu açmak için Göster tuþuna basýn Bire bir 
görüþme baþlatmak için bir kiþi seçerek Seçenek > 1'e 1 
konuþ seçeneðini belirleyin. 

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

Kanala baðlanýp konuþtuðunuzda, kanala giren tüm üyeler 
sesinizi duyar. Ayný anda en fazla beþ kanal etkin olabilir. 
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Birden fazla kanal etkin olduðunda Geçiþ seçeneðini 
kullanarak konuþmak istediðiniz kanala geçin. 

Seçenek > BK kanallarý seçeneðini belirleyin.

Önceden yapýlandýrýlmýþ genel bir kanala ilk kez baðlanmak 
için, Seçenek > Yeni kanal > Varolaný ekle seçeneðini 
belirleyin. Önceden yapýlandýrýlmýþ bir kanala girdiðinizde 
kanalýn URL adresini girmeniz gerekir.

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 üye davet edebilirsiniz. Bu üyeler genel kanala 
baþka üyeleri de davet edebilir. 

Özel kanal da ayarlayabilirsiniz. Sadece sunucu tarafýndan 
davet edilen kullanýcýlar özel kanala girip kullanabilir.

Her kanal için aþaðýdakileri tanýmlayýn: Kanal ismi, 
Kanalýn gizliliði, Kanaldaki takma isim ve Kanal küçük 
resmi (isteðe baðlý). 

Kanalý baþarýyla oluþturduðunuzda kanal davetiyesi 
göndermek isteyip istemediðiniz sorulur. Kanal davetiyeleri 
metin mesajlardýr.

Kanala konuþma
Bas-konuþ oturumu açtýktan sonra kanala konuþmak için, 

 tuþuna basýn. Giriþinize izin verildiðini belirten bir ses 
duyarsýnýz.

Konuþtuðunuz süre boyunca  tuþunu basýlý tutmaya 
devam edin. Konuþmayý bitirince  tuþunu serbest 
býrakýn. 

Baþka bir üye konuþurken  tuþuna basarak kanala 
cevap vermeye çalýþýrsanýz Bekleyin mesajý görüntülenir. 

 tuþunu serbest býrakýp diðer kiþinin konuþmasýný 
bitirmesini bekleyin ve konuþan bitirdiðinde  tuþuna 
tekrar basýn. Alternatif olarak  tuþunu basýlý tutun ve 
Konuþun mesajýnýn görünmesini bekleyin.

Bir kanalda konuþurken, birisi konuþmasýný bitirdiðinde 
 tuþuna ilk basan konuþur.

Bas-konuþ görüþmesini bitirdiðinizde Kapat seçeneðini 
belirleyin veya  tuþuna basýn. 

Sizin kanalla etkin olarak görüþtüðünüz sýrada kanalda 
etkin olan üyeleri görmek için, Seçenek > Etkin üyeler 
seçeneðini belirleyin.

Baðlandýðýnýzda kanala yeni üyeler davet etmek için, davet 
görünümünü açmak üzereSeçenek > Davet gönder 
seçeneðini bellirleyin. Kanal genelse veya özel bir kanalýn 
sahibiyseniz, yeni üye davet edebilirsiniz. Kanal 
davetiyeleri metin mesajlardýr.
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Kanal davetiyesine cevap verme
Alýnan bir kanal davetiyesini kaydetmek için, Seçenek > 
BK kanalýný kaydet seçeneðini belirleyin. Kanal, BK 
rehberinizde kanallar görünümüne eklenir.

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

Davetiyeyi reddeder veya silerseniz davetiye gelen 
mesajlarýn bulunduðu kutuda saklanýr. Kanala daha sonra 
katýlmak için, davet mesajýný açýn ve davetiyeyi kaydedin. 
Kanala baðlanmak için, iletiþim kutusundan Evet 
seçeneðini belirleyin.

Bas-konuþ iþlem kaydýný görüntüleme
 tuþuna basýn ve Baðlantý > seçeneðini belirleyin. BK 

seçenekleri > Seçenek > BK iþlm. kaydý > Cevps. 
aramlr., Gelen aramalar ve Oluþt. aramlr..

 tuþuna basarak BK iþlm. kaydý içinden bire bir 
görüþme baþlatabilirsiniz.
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Ofis
Quickoffice 

Quickoffice uygulamalarýný kullanmak için,  tuþuna 
basýn ve Ofis > Quickoffice seçeneðini belirleyin. 
Aygýtýnýzda hafýza kartýndaki C:\Data\Documents ve 
E:\Documents klasörüne ve alt klasörlere 
kaydedilmiþ .doc, .xls ve .ppt dosya biçimlerindeki 
dosyalarýn listesi açýlýr.

Ýlgili uygulamada dosya açmak için,  tuþuna basýn. 
Dosyalarý sýralamak için, Seçenek > Dosyalarý sýrala 
seçeneðini belirleyin.

Quickword, Quicksheet veya Quickpoint uygulamasýný 
açmak üzere istenilen görünüme ulaþmak için,  tuþuna 
basýn.

Quickword
Quickword ile, özgün Microsoft Word belgelerini 
cihazýnýzýn ekranýnda görüntüleyebilirsiniz. Quickword 
renkli, kalýn, italik ve altý çizili yazýyý destekler.

Quickword; Microsoft Word 97 veya daha sonraki 
sürümlerde .doc biçiminde kaydedilen belgelerin 

görüntülenmesini destekler. Belirtilen dosya biçimlerinin 
tüm çeþitleri veya özellikleri desteklenmez.

Ayrýca bkz: ‘Ek bilgi’, s. 19.

Word belgelerini görüntüleme
Belgede hareket etmek için kaydýrma tuþunu kullanýn.

Belgede metin aramak için, Seçenek > Ara seçeneðini 
belirleyin.

Ayrýca Seçenek seçeneðini belirleyebilir ve 
aþaðýdakilerden birini de seçebilirsiniz:

Git — belgenin baþýna, sonuna veya içindeki seçili konuma 
gitmek için kullanýlýr.

Yaklaþtýr/Uzaklaþtýr — yakýnlaþtýrmak veya uzaklaþtýrmak 
için kullanýlýr.

Oto. Kaydýrmayý Baþlat — belge üzerinde otomatik 
kaydýrma yapmaya baþlamak için kullanýlýr. Kaydýrmayý 
durdurmak için,  tuþuna basýn.

Quicksheet
Quicksheet ile, Microsoft Excel dosyalarýný cihazýnýzýn 
ekranýnda okuyabilirsiniz.
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Quicksheet, Microsoft Excel 97 veya sonraki 
sürümlerde .xls biçiminde kaydedilmiþ elektronik tablo 
dosyalarýnýn görüntülenmesini destekler. Belirtilen dosya 
biçimlerinin tüm çeþitleri veya özellikleri desteklenmez.

Ayrýca bkz: ‘Ek bilgi’, s. 19.

Elektronik tablolarý görüntüleme
Elektronik tabloda hareket etmek için kaydýrma tuþunu 
kullanýn.

Çalýþma sayfalarý arasýnda geçiþ yapmak için, Seçenek > 
Çevir seçeneðini belirleyin.

Çalýþma sayfasýnda, bir deðer veya formül içindeki metni 
aramak için Seçenek > Bul seçeneðini belirleyin.

Elektronik tablonun görüntülenme þeklini deðiþtirmek için 
Seçenek seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan 
seçim yapýn:

Gezin–geçerli çalýþma sayfasý içinde bloklara göre 
gezinmek için kullanýlýr. Blok, bir ekranýn görüntülediði 
sütunlarý ve satýrlarý içerir. Sütunlarý ve satýrlarý 
görüntülemek için, kaydýrma tuþunu kullanarak bir blok 
seçin ve Tamam tuþuna basýn.

Yaklaþtýr/Uzaklaþtýr — yakýnlaþtýrmak veya uzaklaþtýrmak 
için kullanýlýr.

Bölmeleri dondur — elektronik tabloda gezinirken, 
vurgulanan satýrý, sütunu veya her ikisini görünür durumda 
tutmak için kullanýlýr.

Yeniden boyutlandýr — satýr veya sütunlarýn boyutunu 
ayarlamak için kullanýlýr.

Quickpoint
Quickpoint ile, Microsoft PowerPoint sunumlarýný 
cihazýnýzýn ekranýnda görüntüleyebilirsiniz.

Quickpoint, Microsoft Powerpoint 2000 veya sonraki 
sürümlerde .ppt biçiminde oluþturulmuþ sunumlarýn 
görüntülenmesini destekler. Belirtilen dosya biçimlerinin 
tüm çeþitleri veya özellikleri desteklenmez.

Ayrýca bkz: ‘Ek bilgi’, s. 19.

Sunumlarý görüntüleme
Slayt, anahat ve notlar görünümleri arasýnda geçiþ yapmak 
için,  veya  tuþuna basýn.

Sunumda bir sonraki veya bir önceki slayda ilerlemek için, 
 veya  tuþuna basýn.

Sunumu tam ekran boyutunda görüntülemek için, 
Seçenek > Tam ekran seçeneðini belirleyin.

Anahat görünümünde sunum anahattýndaki öðeleri 
geniþletmek için, Seçenek > Giriþi geniþlet seçeneðini 
belirleyin.
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Ek bilgi
Quickword, Quicksheet veya Quickpoint 
uygulamalarýnda sorunlarla karþýlaþýrsanýz, daha fazla bilgi 
için, www.quickoffice.com adresini ziyaret edin. Ayrýca, 
destek almak için, supportS60@quickoffice.com adresine 
e-posta da gönderebilirsiniz.

Adobe reader

Adobe Reader ile .pdf belgelerini aygýtýnýzýn ekranýnda 
okuyabilirsiniz.

Bu uygulama telefonlar ve diðer mobil aygýtlarda ÞDF 
belgesi içeriði için optimum hale getirilmiþtir ve PC 
sürümleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda yalnýzca sýnýrlý bir özellik 
kümesi saðlar.

Belgelere eriþmek ve belgeleri açmak için:
•  tuþuna basýn ve Ofis > Adobe PDF seçeneðini 

belirleyin. Aygýt hafýzasýnda ve uyumlu bir hafýza 
kartýnda depolanan belgelere gitmek ve bunlarý açmak 
için, Seçenek > Dosya tara seçeneðini belirleyin.

• Alýnan e-posta mesajlarýndan e-posta ekini açýn 
(þebeke servisi).

• Bluetooth baðlantýsýný kullanarak Mesajlar 
menüsündeki Gelen Kutusu klasörünüze bir belge 
gönderin.

• Aygýt hafýzasýnda ve hafýza kartýnda depolanan 
belgelere gitmek ve bunlarý açmak için Dosya yön. 
seçeneðini belirleyin.

• Web sayfalarýný tarayýn. Taramadan önce, aygýtýnýzda 
bir Ýnternet eriþim noktasýnýn kurulduðundan emin 
olun. Eriþim noktalarý hakkýnda daha fazla bilgi için, 
cihazýnýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn.

.pdf dosyalarýný yönetme

.pdf dosyalarýný taramak ve yönetmek için,  tuþuna 
basýn ve Ofis > Adobe PDF seçeneðini belirleyin. Yeni 
dosyalarýnýz dosya görünümünde listelenir. Bir belgeyi 
açmak için, ona ilerleyin ve  tuþuna basýn.

Ayrýca Seçenek seçeneðini belirleyebilir ve 
aþaðýdakilerden birini de seçebilirsiniz:

Dosya tara — aygýtýn hafýzasýndaki veya uyumlu bir hafýza 
kartýndaki .pdf dosyalarýný taramak için kullanýlýr.

Ayarlar — .pdf belgelerinin standart yakýnlaþtýrma 
düzeyini ve görüntüleme modunu deðiþtirmek için 
kullanýlýr.
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.pdf dosyalarýný görüntüleme
Bir .pdf dosyasý açýkken Seçenek seçeneðini ve 
aþaðýdakilerden birini belirleyin:

Yakýnlaþ./Uzaklaþtýr — yakýnlaþtýrmak, uzaklaþtýrmak 
veya yakýnlaþtýrma yüzdesini seçmek için kullanýlýr. Ayrýca 
belgeyi ekran geniþliðinde yeniden boyutlandýrabilir veya 
tüm .pdf sayfasýný ekrana sýðdýrabilirsiniz.

Bul — belgede metin aramak için kullanýlýr.

Görünüm — belgeyi tam ekran görüntülemek için 
kullanýlýrr. Ayrýca .pdf belgesini her iki yöne doðru 90 
derece döndürebilirsiniz.

Git — seçilen bir sayfaya, sonraki sayfaya, önceki sayfaya, 
ilk sayfaya veya son sayfaya gitmek için kullanýlýr. 

Kaydet — dosyayý aygýt hafýzasýna veya uyumlu bir hafýza 
kartýna kaydetmek için kullanýlýr.

Ayarlar — standart yakýnlaþtýrma düzeyini ve standart 
görüntüleme modunu deðiþtirmek için kullanýlýr.

Bilgiler — .pdf belgesinin özelliklerini görüntülemek için 
kullanýlýr.

Ek bilgi
Ek bilgi için www.adobe.com adresini ziyaret edin.

Uygulama hakkýndaki soru, öneri ve bilgileri paylaþmak için 
http://adobe.com/support/forums/main.html adresindeki 
Adobe Reader for Symbian OS kullanýcý forumunu ziyaret 
edin.
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Araçlar 
Sett. wiz. 

Sett. wiz. servis saðlayýcý bilgilerinizi temel alarak operatör 
(MMS, GPRS ve mobil Ýnternet), e-posta, bas-konuþ 
(þebeke servisi) ve video paylaþýmý (þebeke servisi) ayarlarý 
için cihazýnýzý yapýlandýrýr.

Bu servisleri kullanmak için, servis saðlayýcýnýza baþvurarak 
bir veri baðlantýsýný veya baþka servisleri etkinleþtirmeniz 
gerekebilir.

 tuþuna basýn ve Araçlar > Sett. wiz. seçeneðini 
belirleyin.

Menüden, cihazýnýzý hangi öðe için yapýlandýrmak 
istediðinizi seçin ve  tuþuna basýn.

E-posta
1 E-posta ayarlarýnýzý yapýlandýrmayý seçtiðinizde, Sett. 

wiz., kullanýlabilen servis saðlayýcýnýzý algýlar ve onu 
onaylamanýzý ister. Tamam'ý seçin veya baþka bir servis 
saðlayýcýya ilerleyip Tamam'ý seçin.

2 Listeden e-posta servis saðlayýcýnýzý seçin.

3 Giden posta sunucunuzu seçin. Emin deðilseniz 
varsayýlan sunucuyu kullanýn.

4 Sett. wiz., e-posta adresi, kullanýcý adý ve þifre 
bilgilerinizi girmenizi ister. Her birini sýrayla seçin ve 
Seçenek > Deðiþtir seçeneðini belirleyin. Ayrýntýlarý 
girin ve Tamam seçeneðini belirleyin.

5 Bitirince Seçenek > Tamam'ý seçin.
6 Belirtilen operatör (servis saðlayýcý) için posta 

kutusunu ayarlamak istediðinizi onaylamak üzere 
Tamam'ý seçin.

7 Tamam seçeneðini belirleyin.

Bas-konuþ
1 Bas-konuþ (Bas-konuþ) (þebeke servisi) ayarlarýnýzý 

yapýlandýrmayý seçtiðinizde, Sett. wiz., kullanýlabilen 
servis saðlayýcýnýzý algýlar ve onu onaylamanýzý ister. 
Tamam'ý seçin veya baþka bir servis saðlayýcýya 
ilerleyip Tamam'ý seçin.

2 Bazý operatörler (kablosuz servis saðlyýcýlarý) kullanýcý 
adý, þifre ve takma ad ister. Her birini sýrayla seçin ve 
Seçenek > Deðiþtir seçeneðini belirleyin. Ayrýntýlarý 
girin ve Tamam seçeneðini belirleyin.

3 Bitirince Seçenek > Tamam'ý seçin.
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4 Belirtilen operatör (kablosuz servis saðlayýcýsý) için 
Bas-konuþ ayarýný yapmak istediðinizi onaylamak 
üzere Tamam’ý seçin.

Video paylaþýmý
1 Video paylaþýmý (þebeke servisi) ayarlarýnýzý 

yapýlandýrmayý seçtiðinizde, Sett. wiz., kullanýlabilen 
servis saðlayýcýnýzý algýlar ve onu onaylamanýzý ister. 
Tamam'ý seçin veya baþka bir servis saðlayýcýya 
ilerleyip Tamam'ý seçin.

2 Bazý operatörler (kablosuz servis saðlayýcýlarý) video 
paylaþým adresi, kullanýcý adý ve þifre gerektirir. Her 
birini sýrayla seçin ve Seçenek > Deðiþtir seçeneðini 
belirleyin. Ayrýntýlarý girin ve Tamam seçeneðini 
belirleyin.

3 Bitirince Seçenek > Tamam'ý seçin.
4 Belirtilen operatör (kablosuz servis saðlayýcýsý) için 

video paylaþýmýný ayarlamak istediðinizi onaylamak 
üzere Tamam'ý seçin.

5 Video paylaþým ayarlarýný oluþturduktan sonra, Sett. 
wiz., kendi kartvizitinizi oluþturmak veya 
güncelleþtirmek isteyip istemediðinizi sorar. Evet veya 
Hayýr seçeneðini belirleyin.

Operatör
1 Operatör (kablosuz servis saðlayýcýsý) ayarlarýnýzý 

yapýlandýrmayý seçtiðinizde, Sett. wiz., kullanýlabilen 
servis saðlayýcýnýzý algýlar ve onu onaylamanýzý ister. 
Tamam'ý seçin veya baþka bir servis saðlayýcýya ilerleyip 
Tamam'ý seçin.

2 Belirtilen operatör (kablosuz servis saðlayýcýsý) için 
cihazýnýzý ayarlamak istediðinizi onaylamak üzere 
Tamam'ý seçin.

Ek bilgi
Sett. wiz. uygulamasýyla ilgili sorunlarla karþýlaþýrsanýz, þu 
adresteki Nokia telefon ayarlarý web sitesini ziyaret edin:
www.nokia.com/phonesettings.

WLAN sihirbazý 

WLAN sihirbazý, kablosuz bir LAN’a baðlanmanýza ve 
kablosuz LAN baðlantýlarýnýzý yönetmenize yardýmcý olur.

WLAN sihirbazý, etkin bekleme modunda, kablosuz LAN 
baðlantýlarýnýzýn durumunu gösterir. Kullanýlabilir 
seçenekleri görmek için, durumu gösteren satýra gidin ve 

 tuþuna basýn.
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Bulunan kablosuz LAN’lara iliþkin arama sonuçlarý 
görüntülenirse (örneðin, WLAN aðý bulundu), bir Ýnternet 
eriþim noktasý oluþturmak ve bu IAP’yi kullanarak web 
tarayýcýsýný baþlatmak için, durumu seçin, Web taramasýný 
baþlat seçeneðini belirleyin ve þebekeyi seçin.

Güvenli bir kablosuz LAN ºebekesi seçerseniz, ilgili 
ºifreleri girmeniz istenir. Gizli bir þebekeye baðlanmak 
için, doðru þebeke adýný girmeniz gerekir (servis kümesi 
tanýmlayýcýsý, SSID).

Bir kablosuz LAN aðýna baðlýysanýz, Ýnternet eriþim noktasý 
adý ve baðlý görüntülenir. Bu IAP’yi kullanarak web 
tarayýcýsýný baþlatmak için, durumu seçin ve Web 
taramaya devam seçeneðini belirleyin. Kablosuz LAN 
baðlantýsýný sonlandýrmak için, durumu seçin ve WLAN 
baðlantýsýný kes seçeneðini belirleyin.

Kablosuz LAN tarama kapalýysa ve herhangi bir kablosuz 
LAN baðlantýnýz yoksa, WLAN taramasý kapalý 
görüntülenir. Taramayý açmak ve kullanýlabilir kablosuz 
LAN'larý bulmak için, durumu seçin ve WLAN taramasý 
kapalý seçeneðini belirleyin.

Kullanýlabilir kablosuz LAN’larý aramaya baþlamak için, 
bir durum seçin ve WLAN aðý ara seçeneðini belirleyin. 
Kablosuz LAN taramasýný kapatmak için, bir durum seçin 
ve WLAN taramasýný kapat seçeneðini belirleyin.

Menüde WLAN sihirbazýna eriþmek için,  tuþuna 
basýn ve Internet > Araçlar > WLAN sihirbz. seçeneðini 
belirleyin.
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PC'niz için
Home Media Server 

 Önemli: Kablosuz yerel að baðlantýnýzýn güvenliðini 
artýrmak için her zaman mevcut þifreleme yöntemlerinden 
birini etkinleþtirin. Þifreleme kullanýmý, verilerinize izinsiz 
bir þekilde eriþilme riskini azaltýr.

Home Media Server, kablosuz LAN aracýlýðýyla uyumlu 
cihazlara baðlanmak için UPnP mimarisini kullanýr. UPnP 
mimarisi kablosuz LAN baðlantýsýnýn güvenlik ayarlarýný 
kullanýr. 

Home Media Server ile müzikleri resimleri ve video 
dosyalarýný uyumlu PC’nizde otomatik olarak 
sýnýflandýrabilirsiniz. Özel müzik çalma listeleri, fotoðraf 
albümleri ve film koleksyonlarý oluþturabilirsiniz. Uyumlu 
medya dosyalarýný cihazýnýza aktarabilir, yedeklemek 
istediðiniz dosyalarý da cihazýnýzdan PC'nize 
aktarabilirsiniz. Cihazýnýzý uzaktan kumada olarak 
kullanabilir ve cihaz veya PC’nizdeki medya dosyalarýný 
televizyon, ses sistemi veya bilgisayar gibi ev aðýndaki 
UPnP uyumlu medya oynatýcýsý ile gösterebilirsiniz.

PC’ye Home Media Server Yükleme
Home Media Server uygulamasýný, cihazýnýzla birlikte 
verilen CD-ROM'dan uyumlu PC'nize yükleyin. Home 
Media Server için Microsoft Windows 2000 veya Windows 
XP iþletim sistemi gerekmektedir. PC’nizde güvenlik duvarý 
varsa, PC’nizin Nokia N80 ile çalýþmasý için ayarlarýný 
deðiþtirmeniz gerekebilir. Ekrandaki yükleme talimatlarýný 
izleyin.

Medya dosyalarýnýzý yönetme
Þarkýlarýnýzýn, dijital fotoðraflarýnýzýn ve video kliplerinizin 
kaydýný tutmak için uyumlu PC’nizde bu dosyalarýn yerini 
belirleyin ve dosyalarý veya klasörlerin tamamýný Home 
Media Server’a ekleyin. 

PC’nizde uyumlu medya dosyalarýný sakladýðýnýz klasörleri 
izleme klasörü olarak atayabilirsiniz. Ýzleme klasörüne yeni 
medya dosyalarý yerleþtirdiðinizde, Home Media Server 
bunlarý kitaplýðýnýza ekler ve güncel tutar. 
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PC’den cihazýnýza dosya aktarma
1 Nokia N80’i kullanarak uyumlu PC’nizdeki Home Media 

Server’a baðlanýn.
Uyumlu PC’nizde Home Media Server uygulamasýný 
kullanarak, cihazlar menüsünden Nokia N80'i seçin.

2 Aktarmak istediðiniz medya dosyasý kütüphanesini 
seçin.

3 Tek bir medya dosyasý seçin.
4 Nokia N80’e dosya aktarma seçeneðini belirleyin.

Cihazýnýzdan PC’ye dosya aktarma
1 Nokia N80 cihazýnýzý kullanarak, uyumlu PC’nizdeki 

Home Media Server’a baðlanýn veya uyumlu PC’nizde 
Home Media Server uygulamasýný kullanarak cihazlar 
menüsünden Nokia N80 cihazýnýzý seçin.

2 Aktarmak istediðiniz dosyayý seçin.
3 Uyumlu PC’nizdeki Home Media Server’a dosya 

aktarma seçeneðini belirleyin.

Baþka cihazlarda PC’nizden dosya 
gösterme
Nokia N80’I, uyumlu PC’nizdeki Home Media Server’dan 
uyumlu medya dosyalarýný ev aðýnýzda bulunan baþka UPnP 
uyumlu cihazda göstermek için uzaktan kumanda olarak 
kullanabilirsiniz. Örneðin Nokia N80 bilgisayarýnýzda kayýtlý 

olan müzik dosyalarýnýn UPnP uyumlu multimedya alýcýsý 
kullanan UPnP uyumlu ev ses sistemleriyle çalýnmasýný 
kontrol etmek için kullanýlabilir.

Cihazýnýzla medya dosyalarýný kontrol etme
1 Nokia N80’i kullanarak uyumlu PC’nizdeki Home Media 

Server’a baðlanýn.
2 Kontrol etmek istediðiniz dosyanýn bulunduðu medya 

kütüphanesini seçin.
3 Medya dosyasýný seçin.
4 Dosyanýn gösterileceði uyumlu cihazý seçin.

Daha fazla bilgi
Home Media Server hakkýnda daha fazla bilgi almak için, 
www.simplecenter.net/nokia adresini ziyaret edin veya 
Home Media Server uygulamasýnda Yardým'ý açmak için 
F1 tuþuna basýn.

Nokia Lifeblog  

Nokia Lifeblog, cihazýnýzla topladýðýnýz öðelerin 
multimedya günlüðünü tutan bir cep telefonu ve PC 
yazýlýmý birleþimidir. Nokia Lifeblog, fotoðraflarýnýzý, 
videolarýnýzý, seslerinizi, kýsa mesajlarýnýzý, multimedya 
mesajlarýnýzý ve web günlüðü gönderilerinizi, 
tarayabileceðiniz, arayabileceðiniz, paylaþabileceðiniz, 
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yayýmlayabileceðiniz ve yedekleyebileceðiniz bir 
kronolojiye göre düzenler. Hem PC için Nokia Lifeblog hem 
de cep telefonu için Nokia Lifeblog, öðelerinizi baþkalarýna 
göstermek üzere göndermenize veya web günlüðüne 
kaydetmenize olanak tanýr.

Cep telefonu için Nokia Lifeblog, multimedya öðelerinizi 
otomatik olarak izler. Öðelerinizi taramak, baþkalarýna 
göndermek veya Web’de yayýmlamak için cihazýnýzdaki 
Nokia Lifeblog özelliðini kullanýn. Cihazýnýzdaki öðeleri 
uyumlu PC’nize aktarmak veya PC’nizdeki öðelerle 
senkronize etmek için cihazýnýzý bir USB veri kablosuyla 
veya Bluetooth baðlantýsý üzerinden PC’nize baðlayýn.

PC için Nokia Lifeblog, cihazýnýzla topladýðýnýz öðeleri 
kolayca taramanýzý ve bu öðelerde arama yapmanýzý 
saðlar. USB kablosu veya Bluetooth baðlantýsý kullanarak 
tek-tuþla sýk kullandýðýnýz resimleriniz, videolarýnýz, kýsa 
mesajlarýnýz ve multimedya mesajlarýnýz cihazýnýza geri 
aktarýlýr.

Güvenli saklama için, sabit diskinizi, uyumlu CD’leri, 
uyumlu DVD’leri, uyumlu çýkartýlabilir sürücünüzü veya 
uyumlu að sürücünüzü kullanarak Nokia Lifeblog 
veritabanýnýzý yedekleyebilirsiniz. Ayrýca, öðelerinizi 
uyumlu web günlüðünüze (blog) de gönderebilirsiniz.

Cihazýnýzda Lifeblog’u baþlatmak için,  tuþuna basýn ve 
Klasörüm > Lifeblog > Seçenek > Aç seçeneðini 
belirleyin.

PC’nize yükleme 
Nokia Lifeblog’u uyumlu bir PC’ye yüklemeden önce 
aþaðýdakilere gereksiniminiz vardýr:
• 1 GHz Intel Pentium veya eþdeðeri, 128 MB RAM
• 400 MB kullanýlabilir sabit disk alaný (Microsoft DirectX 

ve Nokia PC Suite yüklenmesi gerekiyorsa) 
• 1024x768 çözünürlüklü ve 24-bit renkli grafik yeteneði
• 32 MB grafik kartý
• Microsoft Windows 2000 veya Windows XP 

Lifeblog’u PC’nize yüklemek için:
1 Cihazla birlikte verilen CD-ROM’u takýn.
2 Nokia PC Suite uygulamasýný yükleyin (USB baðlantýsý 

için Nokia Baðlantý Kablosu sürücülerini içerir).
3 PC için Nokia Lifeblog uygulamasýný yükleyin. 

Microsoft DirectX 9.0 PC’nizde yüklü deðilse, Nokia 
Lifeblog for PC uygulamasýyla birlikte yüklenir.

Cihazýnýzla PC’niz arasýnda baðlantý 
oluþturma
Cihazýnýzý ve uyumlu PC’yi, uyumlu bir USB kablosu 
kullanarak baðlamak için:
1 Nokia PC Suite uygulamasýný yüklediðinizden emin 

olun.
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2 USB veri kablosunu cihaza ve PC’ye baðlayýn. Nokia PC 
Suite uygulamasýný yükledikten sonra cihazýnýzý PC’ye 
ilk kez baðladýðýnýzda, PC cihazýnýzla ilgili sürücüyü 
yükler. Bu iþlem biraz zaman alabilir.

3 Nokia Lifeblog PC uygulamasýný baþlatýn.

Cihazýnýzý ve uyumlu PC’yi Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisini kullanarak baðlamak için:
1 Nokia PC Suite’i PC’nize yüklemiþ olduðunuzdan emin 

olun.
2 Cihazýnýzý ve PC’nizi Bluetooth kablosuz teknolojisi 

üzerinden Nokia PC Suite uygulamasýnda Baðlanin 
seçeneðini kullanarak eþleþtirdiðinizden emin olun. 
‘Nokia PC Suite’, s. 29’e ve cihazýnýzýn kullaným 
kýlavuzuna bakýn.

3 Cihazýnýzda ve PC'de Bluetooth baðlantýsýný 
etkinleþtirin. Ayrýntýlar için, cihazýnýzýn kullaným 
kýlavuzuna ve PC’nin belgelerine bakýn.

Öðeleri kopyalama
Cihazýnýzý USB veri kablosuyla veya Bluetooth baðlantýsý 
üzerinden uyumlu bir PC’ye baðladýðýnýzda, öðelerinizi 
cihazýnýz ve PC’niz arasýnda kopyalayabilirsiniz.

Cihazýnýzdaki yeni veya düzenlenmiþ öðelerinizi PC’nize 
kopyalamak ve PC’nizdeki seçili öðeleri cihazýnýza 
kopyalamak için:
1 PC’nizdeki Nokia Lifeblog uygulamasýný baþlatýn.

2 Nokia Lifeblog PC uygulamasýnda, Dosya > Telefondan 
ve Telefona kopyala seçeneðini belirleyin.

Cihazýnýzdaki yeni öðeler PC’nize kopyalanýr. PC’nizde 
bulunan ve Telefona görünümünde yer alan öðeler, 
cihazýnýza kopyalanýr.

Web’e Gönderme
En iyi Nokia Lifeblog öðelerinizi paylaþmak için, bunlarý 
diðer kiþilerin de görebileceði þekilde, Ýnternet’teki web 
günlüðünüze gönderin.

Öncelikle bir web günlüðü servisinde hesap oluþturmanýz, 
gönderilerinizin gideceði yer olarak kullanacaðýnýz bir veya 
birden çok web günlüðü oluþturmanýz ve bu web günlüðü 
hesabýný Nokia Lifeblog’a eklemeniz gerekir. Nokia 
Lifeblog için önerilen web günlüðü servisi, Six Apart’tan 
TypePad’dir (www.typepad.com).

Cihazýnýzda, web günlüðü ayarlarýna Nokia Lifeblog’daki 
web günlüðü hesabýný ekleyin. PC’nizde ise, Edit log 
accounts penceresinde bulunan hesaplarý düzenleyin.

Öðeleri cihazýnýzdan Web’e göndermek için:
1 Timeline veya Favourites klasöründen Web’e 

göndermek istediðiniz öðeleri seçin.
2 Seçenek > Post to Web seçeneðini belirleyin.
3 Bu özelliði ilk kez kullanýyorsanýz, Nokia Lifeblog web 

günlüðü sunucusundan bir web günlüðü listesi alýr.
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4 Web günlüðüne gönderme iletiþim kutusu açýlýr. Post 
to: listesinden kullanmak istediðiniz web günlüðünü 
seçin. Yeni web günlükleri oluþturduysanýz, web 
günlüðü listesini güncellemek için Seçenek > Refresh 
blog list seçeneðini belirleyin. 

5 Gönderiniz için bir baþlýk ve alt yazý girin. Ana metin 
alanýnda daha uzun bir anlatým veya açýklama da 
yazabilirsiniz.

6 Her þey hazýr olduðunda, Seçenek > Send seçeneðini 
belirleyin.

Öðeleri PC’nizden Web’e göndermek için:
1 Timeline veya Favourites klasöründe Web’e 

göndermek istediðiniz öðeleri (en çok 50 adet) seçin.
2 Dosya > Post to the Web... seçeneðini belirleyin. Post 

to the Web penceresi açýlýr.
3 Gönderiniz için bir baþlýk ve alt yazý girin. Ana metin 

alanýnda daha uzun bir anlatým veya açýklama da 
yazabilirsiniz.

4 Post to: listesinden kullanmak istediðiniz web 
günlüðünü seçin.

5 Her þey hazýr olduðunda, Gönder düðmesini týklatýn.

Öðeleri baþka kaynaklardan alma
Aygýtýnýzýn .jpeg görüntülerinin yaný sýra, Nokia Lifeblog’a 
diðer kaynaklardan (örneðin CD, DVD veya sabit 
diskinizdeki klasörler) .jpeg görüntüleri ve .3gp ve .mp4 

video klipleri, .amr ses dosyalarý ve .txt metin dosyalarý 
aktarabilirsiniz.

Uyumlu bir PC’den, PC için Nokia Lifeblog’a görüntü veya 
video almak için:
1 Timeline or Favourites içinde, Dosya > Import from 

PC... seçeneðini belirleyin. Import penceresi açýlýr.
2 Listeyi tarayarak görüntü, video, ses veya metin 

dosyasýný bulun veya almak istediðiniz dosyayý diðer 
klasörlerde arayýn. Diðer sürücüleri veya cihazlarý 
taramak için Look in listesini kullanýn.

3 Bir klasör, dosya veya birkaç dosya seçin. Preview: 
bölmesini kullanarak bunlarýn içeriðini 
görüntüleyebilirsiniz.

4 Klasörü (alt klasörler de dahil olmak üzere) veya seçili 
dosyalarý almak için, Al düðmesini týklatýn.

Zaman çizgisi ve Favoriler’i tarayýn
PC’nizde Nokia Lifeblog uygulamasýný baþlattýðýnýzda, 
Timeline ve Favourites görünümlerinde gezinmenizi 
saðlayacak birkaç yol vardýr. En hýzlý yol, sürgünün tutma 
yerini tutarak bunu ileri veya geri, hýzlý veya yavaþ 
taþýmaktýr. Bir diðer seçenek de, bir tarih seçmek üzere 
zaman çubuðunu týklatmak, Go to date... özelliðini 
kullanmak veya ok tuþlarýný kullanmaktýr.
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Daha fazla bilgi
Web günlüðü servisleri ve bunlarýn Nokia Lifeblog 
uyumluluðu hakkýnda daha fazla bilgi için 
www.nokia.com/lifeblog adresini ziyaret edin veya Nokia 
Lifeblog PC uygulamasýnda F1 tuþuna basarak Nokia 
Lifeblog Yardýmý’ný açýn.

Nokia PC Suite 

Nokia PC Suite, Nokia N80 ile kullanýlmak üzere geliþtirilen 
bir PC uygulamalarý grubudur.

Nokia PC Suite'i yüklemek ve kullanmak için, Microsoft 
Windows 2000 veya XP çalýþtýran ve USB kablosu veya 
Bluetooth baðlantýsý ile uyumlu olan bir PC'ye 
gereksiniminiz vardýr. Nokia PC Suite'i kullanmadan önce 
uygulamayý PC'nize yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi 
için, cihazla birlikte verilen CD-ROM’a bakýn.

CD-ROM'da Nokia PC Suite için elektronik biçimde tam bir 
kullaným kýlavuzu bulunmaktadýr. Daha fazla bilgi edinmek 
ve Nokia PC Suite'in en son sürümünü indirmek için 
www.nokia.com/pcsuite adresini ziyaret edin.

Nokia PC Suite’te bulunan bazý yararlý uygulamalar 
þunlardýr:

Baðlanýn - Uyumlu PC’nize cihazýnýzý ilk kez baðlamak 
içindir.

Senkronize et - Cihazýnýz ile uyumlu bir PC kiþisel bilgi 
yöneticisi (PIM) arasýnda, Nokia PC Sync’i kullanarak 
rehberinizi, takviminizi, yapýlacak iþlerinizi ve not alýnan 
öðelerinizi senkronize etmek içindir.

Yedekle - Content Copier kullanarak cihazýnýzdaki verileri 
yedeklemek veya kaydedilmiþ verileri uyumlu PC'den 
cihaza geri yüklemek içindir.

Görüntüleri depola - Image Store ile, cihazýnýzdaki 
görüntüleri ve video klipleri uyumlu bir PC'de saklamak 
içindir.

Dosya Yöneticisi - Nokia Phone Browser ile, Microsoft 
Windows Gezgini üzerinden, cihaz klasörlerinizin içeriðini 
yönetmek içindir.

Müzik aktar - Nokia Music Manager ile, uyumlu 
bilgisayarýnýzda dijital müziklerinizi oluþturmak, 
düzenlemek ve bunlarý uyumlu bir cihaza aktarmak içindir.

Ýnternet’e baðlan - One Touch Access ile, cihazýnýzý 
modem olarak kullanarak að baðlantýsý kurmak içindir.

Multimedyayý görüntüle - Nokia Multimedia Player ile, 
görüntüleri ve videolarý görüntülemek, video ve ses 
dosyalarýný dönüþtürmek içindir.
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Daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi edinmek ve Nokia PC Suite'in en son 
sürümünü indirmek için www.nokia.com/pcsuite adresini 
ziyaret edin.

Adobe Photoshop Album 
Starter Edition 

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0, uyumlu bir 
PC kullanarak fotoðraflarýnýzý bulmanýza, onarmanýza ve 
kolayca paylaþmanýza yardýmcý olur. Bu Starter Edition 
sürümüyle þunlarý yapabilirsiniz:
• Kolayca bulabilmek için, fotoðraflarýnýzý etiketleyerek 

düzenleyebilirsiniz.
• Tüm dijital fotoðraflarýnýzý tek bir yerde görmek üzere 

ajanda görünümünü kullanabilirsiniz.
• Genel fotoðraf kusurlarýný düzeltebilirsiniz.
• Fotoðraflarýnýzý birçok þekilde paylaþýn: E-postayla 

gönderin, evde basýn veya bunlarý uyumlu mobil 
cihazlara gönderin.

Yükleme
Adobe Photoshop Album Starter Edition uygulamasýný, 
cihazýnýzla birlikte verilen CD-ROM'dan uyumlu PC'nize 
yükleyin. Starter Edition için Microsoft Windows 2000 
veya XP iþletim sistemi, cihazýnýz ile PC arasýndaki 

baðlantý için Nokia PC Suite 6.5 veya üst sürümü, video 
klipleri görüntülemek ve düzenlemek için Apple QuickTime 
6.5.1 veya üst sürümü gereklidir.

Nokia Pc Suite, cihazýnýzla birlikte verilen CD-ROM’da 
bulunabilir. Sisteminizde Apple QuickTime yüklü deðilse, 
www.apple.com/quicktime/download adresinden 
yükleyebilirsiniz. Ekrandaki yükleme talimatlarýný izleyin.

Nokia N80’den PC’ye fotoðraf ve video 
klip aktarma
Fotoðraflarýnýzý cihazýnýzdan Starter Edition uygulamasýna 
aktarmanýn iki yolu vardýr.

Fotoðraflarý ve video klipleri uyumlu bir PC’ye otomatik 
olarak aktarmak için:
1 USB kablosu kullanarak cihazýnýzý uyumlu PC’nize 

baðlayýn. PC’de Adobe Photo Downloader iletiþim 
kutusu açýlýr ve son aktarmadan bu yana çekilen yeni 
görüntü ve video dosyalarý otomatik olarak seçilir.

2 Aktarmayý baþlatmak için, Fotoðraf Al seçeneðini 
týklatýn. Seçilen tüm dosyalar Starter Edition 
uygulamasýna alýnýr. Cihazýnýzýn Galeri klasöründe 
oluþturduðunuz albümler otomatik olarak Starter 
Edition’a aktarýlýr ve etiket olarak tanýmlanýr.

3 Dosyalar Starter Edition’a aktarýldýktan sonra, bunlarý 
cihazýnýzdan silmeyi seçebilirsiniz.
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Otomatik Adobe Photo Downloader iletiþim kutusunu 
etkinleþtirmek veya devre dýþý býrakmak için, görev 
çubuðundaki simgeyi sað týklatýn.

Fotoðraflarý uyumlu bir PC’ye el ile aktarma:
1 USB kablosunu veya Bluetooth baðlantýsýný kullanarak 

cihazýnýzý uyumlu bir PC’ye baðlayýn.
2 Starter Edition uygulamasýný baþlatýn.
3 Kýsayollar çubuðunda, Fotoðraflarý al > Kameradan, 

Cep Telefonundan veya Kart Okuyucudan seçeneðini 
týklatýn. Adobe Photo Downloader iletiþim kutusu 
açýlýr.

4 Aktarmayý baþlatmak için Fotoðraflarý Al seçeneðini 
týklatýn. Seçilen tüm dosyalar Starter Edition 
uygulamasýna alýnýr. Cihazýnýzýn Galeri klasöründe 
oluþturduðunuz albümler otomatik olarak Starter 
Edition’a aktarýlýr ve etiket olarak tanýmlanýr. 

5 Dosyalar Starter Edition’a aktarýldýktan sonra, bunlarý 
cihazýnýzdan silebilirsiniz.

PC’den Nokia N80’e fotoðraf ve video 
klip aktarma
Düzenlenen fotoðraflarý ve video klipleri cihazýnýza geri 
aktarmak için:
1 USB kablosunu veya Bluetooth baðlantýsýný kullanarak 

cihazýnýzý uyumlu bir PC’ye baðlayýn.
2 Starter Edition uygulamasýný baþlatýn.

3 Cihazýnýza aktarmak istediðiniz fotoðraflarý ve 
videolarý seçin.

4 Kýsayol çubuðunda Paylaþ tuþunu týklatýn ve Cep 
Telefonuna Gönder seçeneðini belirleyin.

5 Tamam tuþunu týklatýn.

Fotoðraflarý tarihe göre düzenleme ve 
bulma
Starter Edition, fotoðraflarýnýzýn kolayca bulunabilmesi 
için bunlarý tarihlerine göre otomatik olarak düzenler. 
Fotoðraflarý tarihe göre bulmanýn iki yolu vardýr: fotoðraf 
deposu ve takvim görünümü.

Fotoðraf deposunu kullanarak fotoðraflarýnýzý bulmak için:
1 Kýsayollar çubuðunda Fotoðraf Deposu seçeneðini 

belirleyin.
2 Kýsayollar çubuðunun altýndaki zaman çizgisinde, 

görüntülemek istediðiniz fotoðraflarýn ayýný seçin. O 
aya ait fotoðraflar fotoðraf deposunda gösterilir.

Takvim görünümünü kullanarak fotoðraflarýnýzý bulmak 
için:
1 Kýsayollar çubuðunda Takvim Görünümü seçeneðini 

belirleyin.
2 Takvim görünümünde, o güne ait tüm fotoðraflarý 

görüntülemek üzere bir gün seçin.
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3 Takvimin üst tarafýnda bulunan ok düðmelerini 
kullanarak aylar arasýnda ilerleyin.

Etiketleri kullanarak fotoðraflarý 
düzenleme ve bulma
Fotoðraflarý kiþi, yer, etkinlik ve diðer özelliklerine göre 
anahtar kelime etiketlerini kullanarak bulabilirsiniz. 
Fotoðraflarýnýzý etiketlediðinizde, her fotoðraf için dosya 
adý, tarih veya klasör anýmsamanýz gerekmez.Etiket 
bölmesini açmak için, kýsayol çubuðunda Düzenle tuþunu 
týklatýn.

Kendi etiketinizi oluþturmak için:
1 Etiket bölmesinde Yeni tuþunu týklatýn ve Yeni Etiket 

seçeneðini belirleyin.
2 Etiketi hangi alt kategori altýnda listelemek istediðinizi 

belirlemek için, Etiket Oluþtur iletiþim kutusunda 
Kategori menüsünü kullanýn.

3 Ad metin kutusuna, etikete vermek istediðiniz adý 
girin.

4 Not metin kutusuna, etiket hakkýnda eklemek 
istediðiniz bilgileri girin.

5 Tamam tuþunu týklatýn.

Etiket, Etiket bölmesinde, seçtiðiniz kategorinin veya alt 
kategorinin altýnda görünür.

Bir fotoðrafa etiket eklemek için, etiketi Etiket 
bölmesinden fotoðraf deposundaki fotoðrafýn üstüne 
sürükleyin.

Fotoðraflarýnýzý bulmak için Etiket bölmesinde bir etiketi 
çift týklattýðýnýzda, arama iþlemi, söz konusu etiketin 
eklendiði tüm fotoðraflarý bulur.

Fotoðraf aralýðýný daraltmak ve belirli bir aya geçiþ yapmak 
için zaman çizelgesindeki çubuðu týklatýn. 

Cihazda yeni bir albüm oluþturduðunuzda, buna fotoðraf 
eklediðinizde ve fotoðraflarý Starter Edition uygulamasýna 
aktardýðýnýzda, albüm bilgileri, Alýnan etiketler altýnda 
yeni bir etiket olarak gösterilir.

Fotoðraflarýnýzý onarma
Fotoðrafla ilgili en yaygýn sorunlarý çözmek için:
1 Fotoðraf deposundaki bir fotoðrafý seçin.
2 Kýsayollar çubuðunda Fotoðraf onar tuþunu týklatýn. 

Starter Edition, düzenleme için orijinal fotoðraf 
dosyasýnýn bir kopyasýný oluþturur.
Fotoðrafý otomatik olarak onarmak için, Otomatik 
Akýllý Onarma seçeneðini belirleyin.
Fotoðrafý el ile onarmak için, Fotoðraf Onarma 
Penceresi. seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler 
arasýndan seçim yapýn: 
Genel — Renk, seviyeler, kontrast veya netlik için 
otomatik düzeltmeyi seçer.
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Kýrp — Kompozisyonu geliþtirmek veya bir görüntüye 
vurgu eklemek için fotoðrafý kýrpar.
Kýrmýzý Göz — Kamera flaþýnýn neden olduðu kýrmýzý 
göz etkisini düzeltir.

Videolarýnýzý oynatma ve düzenleme
Videolarýnýzý oynatmak için, video dosyasýný çift týklatýn ve 
video penceresi altýnda Oynat tuþunu týklatýn.

Mobil filmlerinizde sahneleri düzeltmek, yeniden 
düzenlemek ve silmek için:
1 Film dosyasýný sað týklatýn ve Mobil Filmi Düzenle 

seçeneðini belirleyin. Videonuzun birinci karesini video 
penceresinde görürsünüz. Video penceresinin altýndaki 
zaman çizgisinde bulunan mavi iþaretçi, 
görüntülemekte olduðunuz kareyi gösterir.

2 Oynatmak, duraklatmak, durdurmak, baþa gitmek veya 
sona gitmek için, video penceresinin altýndaki kontrol 
düðmelerini kullanýn. Zaman çizgisindeki mavi 
iþaretçiyi sürükleyerek video üzerinde hareket 
edebilirsiniz.

3 Kýrpmak, yeniden düzenlemek veya silmek üzere 
videonun bir bölümünü seçmek için aþaðýdakilerden 
birini yapýn:
• Zaman çizgisinin baþýnda ve sonunda bulunan seçim 

tutamaçlarýný sürükleyin.

• Seçimin baþlangýç zamanýný iþaretlemek için, 
ÜstKrkt tuþunu basýlý tutarak zaman çizgisinde bir 
yeri týklatýn. Bitiþ zamanýný iþaretlemek için, Ctrl 
tuþunu basýlý tutarak zaman çizgisinde bir yeri 
týklatýn.

Bir seçimi belirledikten sonra, seçim çubuðunu zaman 
çizgisinde sürükleyebilirsiniz.

4 Videonun seçili bölümünü silmek için, araç çubuðunda 
Sil düðmesini týklatýn.
Seçimi kýrpmak ve dýþýnda kalan parçalarý silmek için, 
Araç çubuðunda Kýrp düðmesini týklatýn.
Seçimi kopyalamak ve zamandaki baþka bir noktaya 
yapýþtýrmak için, araç çubuðunda Kopyala düðmesini 
týklatýn. Zaman çizgisindeki mavi iþaretçiyi istediðiniz 
noktaya sürükleyin ve Yapýþtýr düðmesini týklatýn.

Daha fazla bilgi
Program iþlevleri hakkýnda ek yardým için, ana menüde 
Yardým > Adobe Photoshop Album Yardýmý'ný seçin.

Starter Edition hakkýnda daha fazla bilgi almak için, 
www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html 
adresini ziyaret edin.


