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> Gir seçeneðini belirleyin. 
unucusunu deðiþtirmek ve yeni 
detmek için bkz. “Sohbet 
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lanýcý kimliðinizi ve þifrenizi girip 
. Sohbet sunucusu için gerekli 
e þifresini servis saðlayýcýnýzdan 

in Seçenek > Baðlantýdan çýk 

ýnýzý deðiþtirme
cihler seçeneðini belirleyin ve 
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ýzca sunucu sohbet gruplarýný 
Bir takma ad girmek için, Evet 

- Diðerlerinin sizin çevrimiçi olup 
izin vermek için Herkese 
Sohbet 
Sohbet (þebeke servisi), diðer sohbet kullanýcýlarýyla sohbet 
etmenize ve çeþitli konulardaki tartýþma forumlarýna 
(Sohbet gruplarý) katýlmanýza olanak saðlar. Servis 
saðlayýcýlar, sohbet servisine kaydolduktan sonra oturum 
açabileceðiniz uyumlu sohbet sunucularý saðlarlar. Servis 
saðlayýcýlar, özellikleri desteklemede farklýlýk gösterebilir.

Aþaðýdaki seçenekler mevcuttur:

Oturumlar - Sohbet kullanýcýsýyla bir oturumu baþlatmak 
verya sürdürmek için kullanýlýr.

Sohbet kartviz. - Sohbet karviziti oluþturmak, düzenlemek 
veya çevrimiçi durumlarýný görüntülemek için kullanýlýr.

Sohbet grupl. - Birden çok sohbet kullanýcýsýyla bir grup 
oturumu baþlatmak verya sürdürmek için kullanýlýr.

Kayýtlý sohbtlr. - Kaydettiðiniz önceki sohbet oturumunu 
görüntülemek için kullanýlýr.

Sohbet ayarlarý
Kullanmak istediðiniz servise eriþmek için ayarlarý 
kaydetmelisiniz. Ayarlar cihazýnýzda önceden 
yapýlandýrýlmýþ olabilir veya ayarlarý sohbet servisini veren 
servis saðlayýcýdan bir mesaj içinde alabilirsiniz. Ayarlarý el 
ile de girebilirsiniz. Bkz. “Sohbet sunucusu ayarlarý”, s. 6.

Bir sohbet sunu
1 Kullanýmdaki bir sohb

Sohbet’i açýp Seçenek
Kullanýmdaki sohbet s
sohbet sunucularý kay
sunucusu ayarlarý”, s.

2 Oturum açmak için kul
kaydýrma tuþuna basýn
olan kullanýcý kimliði v
alýrsýnýz.

3 Oturumu kapatmak iç
seçeneðini belirleyin.

Sohbet ayarlar
Seçenek > Ayarlar > Ter
aþaðýdakiler arasýndan se

Ekran ismini kullan (yaln
destekliyorsa gösterilir) - 
seçeneðini belirleyin.

Uygnlk. durumumu gös. 
olmadýðýnýzý görmelerine 
seçeneðini belirleyin.
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et Mesajlara izin ver - Herkesin mesaj göndermesine izin 
vermek için Tümü seçeneðini belirleyin.

Davetlere izin ver - Yalnýzca kendi sohbet 
kartvizitlerinizden davetiye gelmesine izin vermek için 
Sadece Sohbet rehb. seçeneðini belirleyin. Sohbet 
davetiyeleri, sizin kendi gruplarýna katýlmanýzý isteyen 
sohbet kartvizitleri tarafýndan gönderilir.

Sohbet kartvz. sýrala - Sohbet kartvizitlerinin nasýl 
sýralanacaðýný belirlemek için kullanýlýr: Alfebetik veya 
Çevrimiçi durumu.

Uygunl. yüklenmesi - Sohbet kartvizitlerinizin çevrimiçi 
veya çevrimdýþý durum bilgilerinin nasýl güncelleneceðini 
belirlemek için Otomatik veya El ile seçeneðini belirleyin.

Çevrimdýþý kartvizitler - Çevrimdýþý durumda olan sohbet 
kartvizitlerinin sohbet kartvizitleri listesinde gösterilip 
gösterilmeyeceðini belirlemek için kullanýlýr.

Kendi mesaj renginiz - Gönderdiðiniz sohbet mesajlarýnýn 
rengini seçmek için kullanýlýr.

Alýnan msj. rengi - Aldýðýnýz sohbet mesajlarýnýn rengini 
seçmek için kullanýlýr.

Tarih/saat bilg. göster - Oturumlardaki sohbet 
mesajlarýnýn tarih ve saatini görmek için Evet 
seçeneðini belirleyin.

Sohbet bildirim sesi - Yeni bir sohbet mesajý aldýðýnýzda 
çalýnan sesi deðiþtirmek için kullanýlýr.

Sohbet grupla
kullanýcýlarýný
Grup aramak için, Sohb
Seçenek > Bul seçeneð
ve Üyeler’e (kullanýcý ki

Kullanýcý aramak için, S
Seçenek > Yeni Sohbet
seçeneðini belirleyin. Ku
Telefon numarasý ve E-
yapabilirsiniz.

Sohbet grupla
Sohbet gruplarý görünü
katýlmýþ durumda olduð
gösterilir.

Kayýtlý bir sohbet grubu
tuþuna basýn.

Sohbet grubundan ayrýl
grubun. çýk seçeneðini 
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 için, mesajýnýzý yazýp kaydýrma 

rum listesine geri dönmek için 
.

eçenek > Oturumu bitir 

k için Seçenek > Yeni oturum 

hbet rehberinize kaydetmek için 
z. ekle seçeneðini belirleyin.
Sohbet
Bir sohbet grubuna katýldýktan sonra, burada alýnýp 
gönderilen mesajlarý görüntüleyebilir ve kendi 
mesajlarýnýzý gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermek için, mesaj düzenleyicisi alanýna 
mesajýnýzý yazdýktan sonra kaydýrma tuþuna basýn.

Bir katýlýmcýya özel bir mesaj göndermek için Seçenek > 
Özel mesaj gönder seçeneðini belirleyin.

Aldýðýnýz özel bir mesajý yanýtlamak için, mesajý seçip 
Seçenek > Cevapla seçeneðini belirleyin.

Çevrimiçi olan sohbet kartvizitlerini sohbet grubuna 
katýlmaya davet etmek için Seçenek > Davet gönder 
seçeneðini belirleyin.

Belirli katýlýmcýlardan mesaj gelmesini engellemek için, 
Oturumlar ve Sohbet kartviz. görünümündeki katýlýmcýya 
ilerleyip Seçenek > Engelleme seçenek. seçeneðini 
belirleyin.

Sohbeti kaydetme
Bir oturum sýrasýnda veya bir sohbet grubuna katýldýðýnýzda 
gönderilip alýnan mesajlarý kaydetmek için Seçenek > 
Sohbeti kaydet seçeneðini belirleyin. 

Kaydý durdurmak için Seçenek > Kaydý durdur seçeneðini 
belirleyin.

Kayýtlý sohbetleri görüntü
Kayýtlý sohbtlr. seçeneðin

Oturum görünt
Oturumlar görünümünde
yer alan katýlýmcýlarýn list
çýktýðýnýzda devam eden o
kapanýr.

Bir oturumu görüntüleme
kaydýrma tuþuna basýn.

Oturumu devam ettirmek
tuþuna basýn.

Oturumu kapatmadan otu
Geri seçeneðini belirleyin

Oturumu kapatmak için S
seçeneðini belirleyin.

Yeni bir oturum baþlatma
seçeneðini belirleyin.

Bir oturum katýlýmcýsýný so
Seçenek > Sohbet kartvi
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unucu için kullanmak istediðiniz 

nucusunun URL adresi

nýcý kimliðiniz
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et Sohbet kartvizitleri
Sohbet kartviz. görünümünde, sunucudan sohbet 
kartviziti listelerini alabilir veya kartvizit listesine yeni 
bir sohbet kartviziti ekleyebilirsiniz. Sunucuda oturum 
açtýðýnýzda, önceden kullanýlan sohbet kartviziti listesi 
sunucudan otomatik olarak alýnýr.

Sohbet sunucusu ayarlarý
Seçenek > Ayarlar seçeneðini belirleyin. Ayarlar 
cihazýnýzda önceden yapýlandýrýlmýþ olabilir veya ayarlarý 
sohbet servisini veren servis saðlayýcýdan bir mesaj içinde 
alabilirsiniz. Kullanýcý kimliðini ve þifreyi servise 
kaydolduðunuzda servis saðlayýcýnýzdan alýrsýnýz. Kullanýcý 
kimliðinizi ve þifrenizi bilmiyorsanýz, servis saðlayýcýnýza 
baþvurun. Aþaðýdaki ayarlar mevcuttur:

Tercihler - Sohbet ayarlarýný deðiþtirmek için kullanýlýr.

Sunucular - Tanýmlý tüm sohbet sunucularýnýn listesini 
görüntülemek için kullanýlýr.

Standart sunucu - Baðlanmak istediðiniz sohbet 
sunucusunu deðiþtirmek için kullanýlýr.

Sohbet baðlantý türü - Sohbet’i baþlattýðýnýzda otomatik 
olarak oturum açmak için, Uygu. açýlýþýnda seçeneðini 
belirleyin.

Sohbet sunucularý listen
Sunucular > Seçenek >
belirleyin. Þu ayarlarý gi

Sunucu ismi - Sohbet s

Kull. eriþim noktasý - S
eriþim noktasý

Web adresi - Sohbet su

Kullanýcý kimliði - Kulla

Þifre - Oturum açma þi


