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Bas-konuş
Bas-konuş hakkında
Bak-konuş (BK) (şebeke servisi), GSM veya GPRS
şebekesini kullanan, gerçek zamanlı bir IP
üzerinden ses servisidir. BK, tek bir tuşa basarak
doğrudan sesli iletişim kurmayı sağlar. Tek bir
kişiyle veya bir kişi grubuyla görüşmek için BK'yı
kullanabilirsiniz.
BK'yı kullanabilmek için, BK ayarlarını (erişim
noktası, BK, SIP, XDM ve Durum) tanımlamanız
gerekir. Ayarları, BK servisini sunan servis
sağlayıcıdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz.
Ayrıca, servis sağlayıcınız destekliyorsa, BK'yı
yapılandırmak için Settings wizard'ı da
kullanabilirsiniz. BK uygulaması hakkında daha
fazla bilgi için, cihazınızın kullanım kılavuzuna veya
yerel Nokia web sitenize bakın.
BK iletişiminde, bir kişi konuşurken diğerleri dahili
hoparlörden dinler.

Uyarı:  Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi
fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın
tutmayın.
Konuşanlar sırayla birbirlerine cevap verirler. Bir
seferde yalnızca tek bir grup üyesi konuşabilir; bu

yüzden maksimum konuşma sırası süresi
sınırlandırılmıştır. Maksimum süre genellikle 30
saniye olarak belirlenmiştir. Şebekenizde
uygulanan konuşma sırası süresi hakkında bilgi
almak için servis sağlayıcınızla görüşün.
Telefon aramaları bas-konuş etkinliklerine göre her
zaman önceliklidir.

BK'ya girme ve BK'dan çıkma
Bas-konuş (BK) servisini başlattığınızda, otomatik
olarak giriş yapar ve uygulamayı en son
kapattığınızda etkin olan kanallara bağlanırsınız.
Bağlantı kurulamazsa, giriş yapmayı tekrar
denemek için, Seçenek > BK'ya gir seçeneğini
belirleyin.

BK'dan çıkmak için Seçenek > Çıkış seçeneğini
belirleyin.
Açık olan başka bir uygulamaya geçmek için menü
tuşunu basılı tutun.
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BK araması yapma ve alma
Uyarı:  Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi

fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın
tutmayın.
BK araması yapmak için, konuştuğunuz süre
boyunca arama tuşunu basılı tutun. Cevabı
dinlemek için, arama tuşunu serbest bırakın.
Kartvizitlerinizin bağlantı durumunu öğrenmek
için, BK'da, Seçenek > BK rehberi > Rehber
seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından
seçim yapın:

●   — kişiyle görüşme yapılabilir
●   — bilinmeyen kişi
●   — kişi rahatsız edilmek istemiyor; ancak geri

arama isteği alabilir
●   — kişi BK'yı kapatmış
Bu servis şebeke sağlayıcınıza bağlıdır ve yalnızca
kayıtlı kişiler için kullanılabilir. Bir kişiyi kaydetmek
için Seçenek > Bağlan. durumunu göster
seçeneğini belirleyin.

1'e 1 arama yapma
Seçenek > BK rehberi > Rehber seçeneğini
belirleyin. Konuşmak istediğiniz kişiyi seçip
Seçenek > 1'e 1 konuş seçeneğini belirleyin.

Konuşmanız boyunca, arama tuşunu basılı tutun.
Konuşmanız bittiğinde, arama tuşunu serbest
bırakın.
Bir kişiyle konuşmak için, BK uygulamasındaki diğer
görünümlerde de (örneğin Rehber grünümünde)
arama tuşunu basılı tutun.
Yeni bir telefon görüşmesi yapmak için, önce, 1'e 1
aramayı sonlandırın. Bağlnt. kes seçeneğini
belirleyin.

İpucu:  BK araması sırasında cihazı ekranı
görebileceğiniz bir konumda tutun.
Mikrofona doğru konuşun ve hoparlörü
ellerinizle kapatmayın.

Grup araması yapma
Bir grubu aramak için, Seçenek > BK rehberi >
Rehber seçeneğini belirleyin, aramak istediğiniz
kişileri işaretleyin ve Seçenek > Çok kişiyle
konuş seçeneğini belirleyin.

BK aramasını cevaplama
1'e 1 aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.
Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.

İpucu:  Ayrıca, Rehber'den de 1'e 1 arama
veya grup araması yapabilirsiniz. Seçenek >
BK > 1'e 1 konuş veya Çok kişiyle konuş
seçeneğini belirleyin. 5



Geri arama istekleri
Geri arama isteği göndermek için:
Rehber'de, istediğiniz isme ilerleyin ve Seçenek >
Geri arama isteği gönder seçeneğini belirleyin.
Bir kişi size geri arama isteği gönderdiğinde,
bekleme modunda 1 yeni geri arama isteği mesajı
görüntülenir.
Geri arama isteğini cevaplamak için:
Göster seçeneğini belirleyin, kartviziti seçin ve bire
bir görüşme başlatmak için Seçenek > 1'e 1
konuş seçeneğini beirleyin.

BK grupları
Kanallar
BK kanalları, davet üzerine kanala katılan bir grup
insandan (örneğin, arkadaşlar veya çalışma ekibi)
oluşur. Kanalı aradığınızda, kanala katılmış olan
üyelerin tümü aramayı aynı anda duyar.
Önceden yapılandırılmış kanallara katılabilirsiniz.
Genel kanallar, kanalın URL'sini bilen herkese
açıktır.
Bir kanala bağlanıp konuşmaya başladığınızda,
kanala katılan üyelerin tümü konuşmanızı duyar.
Aynı anda en fazla beş kanal etkin olabilir.

Seçenek > BK rehberi > Şebeke grplr. /
kanallr. seçeneğini belirleyin.
Genel bir önceden yapılandırılmış şebeke grubuna
veya kanalına ilk defa bağlanmak için, önce, grubu
veya kanalı oluşturmanız gerekir. Seçenek >
Varolanı ekle seçeneğini belirleyin ve gerekli
bilgileri girin. Grup bağlantısı oluşturulduktan
sonra, gruba katılmayı deneyebilirsiniz.

Şebeke grupları
Şebeke grupları, sunucuda bulunan önceden
yapılandırılmış üye listelerinden oluşur.
Katılımcıları üye listesine ekleyerek
tanımlayabilirsiniz. Şebeke gruplarından biriyle
konuşmak istediğinizde, istediğiniz grubu seçip
arayabilirsiniz. Sunucu, gruptaki katılımcıların her
birini arar ve ilk katılımcı cevap verdiğinde arama
hazır olur.
Arama yapmak için, Seçenek > BK rehberi >
Şebeke grplr. / kanallr. seçeneğini belirleyin, BK
grupları sekmesine ilerleyin, istediğiniz grubu seçin
ve arama tuşuna basın.

Kanal grubu oluşturma
Yeni bir yapılandırılmış şebeke grubu veya kanalı
oluşturmak için Seçenek > Yeni oluştur, BK
şebeke grubu veya BK kanalı seçeneğini
belirleyin.6



Kendi genel kanallarınızı oluşturabilir, kendi kanal
isminizi seçebilir ve üye davet edebilirsiniz. Bu
üyeler, genel kanala başka kişileri davet edebilirler.
Ayrıca, özel kanallar da oluşturabilirsiniz. Özel
kanallara, yalnızca kanal sahibi tarafından davet
edilen kullanıcılar katılabilir ve kullanabilir.
Her kanal için şunları tanımlayın: Şebeke grubu
ismi, Takma isim ve Küçük resim (isteğe bağlı)
Bir kanalı başarıyla oluşturduğunuzda, kanal daveti
göndermek isteyip istemediğiniz sorulur. Kanal
davetleri kısa mesajlardır.

Kanal veya grupla konuşma
BK servisine bağlandıktan sonra kanalla konuşmaya
başlamak için arama tuşuna basın. Erişimin kabul
edildiğini belirten bir ses duyulur. Konuşmanız
boyunca, arama tuşunu basılı tutun. Konuşmanız
bittiğinde, arama tuşunu serbest bırakın.
Başka bir üye konuşurken, arama tuşuna basarak
bir kanala cevap vermeye çalışırsanız, Bekleyin
yazısı görüntülenir. Arama tuşunu serbest bırakın,
diğer kişinin konuşmasını bitirmesini bekleyin ve
konuşması bittiğinde arama tuşuna tekrar basın.
Veya, arama tuşunu basılı tutun ve Konuşun
yazısının görüntülenmesini bekleyin.
Bir kanalda konuşulurken, bir kişinin konuşması
bittiğinde, konuşma sırası arama tuşuna ilk basan
kişiye geçer.

Bir kanalla görüşürken, o anda etkin olan kanal
üyelerini görmek için Seçenek > Etkin üyeler
seçeneğini belirleyin.
BK aramasını bitirdiğinizde Bağlnt. kes seçeneğini
belirleyin veya C tuşuna basın.
Etkin aramaya yeni üye davet etmek için, kanala
bağlandığınızda kanalı seçin. Davet görünümünü
açmak için Seçenek > Davet gönder seçeneğini
belirleyin. Yeni üye davet edebilmek için, özel bir
kanalın sahibi olmanız veya kanalın genel bir kanal
olması gerekir. Kanal davetleri kısa mesajlardır.
Ayrıca, başka kişilerin grubunuzdan haberdar
olması ve grubunuza katılması için grubunuzun
tanıtımını da yapabilirsiniz. Seçenek > Davet
gönder seçeneğini belirleyin ve gerekli bilgileri
girin.

Kanal davetini cevaplama
Alınan kanal davetini kaydetmek için, Seçenek >
Kanalı kaydet seçeneğini belirleyin. Kanal, BK
rehberinizde kanallar görünümüne eklenir.
Kanal davetini kaydettikten sonra, kanala
bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulur. BK
oturumları görünümünü açmak için Evet
seçeneğini tercih edin. Cihazınız servise bağlanır
(bağlı değilse).
Bu daveti reddederseniz veya temizlerseniz, davet,
mesajlar gelen kutusunda saklanır. Kanala daha
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sonra katılmak için, davet mesajını açın ve daveti
kaydedin. Kanala bağlanmak için, Evet seçeneğini
tercih edin.

BK işlem kaydını
görüntüleme
Seçenek > BK işlem kaydı seçeneğini belirleyin
ve Cevapsız BK aramaları, Alınan BK aramaları
veya Oluşturulan BK aramaları öğesini seçin.
BK işlem kaydından 1'e 1 arama yapmak için,
kartvizitlerden birini seçip kaydırma tuşuna basın.

BK ayarları
BK kullanıcı ayarlarınızı değiştirmek için Seçenek >
Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler
arasından seçim yapın:
● Gelen aramalar  — BK aramalarına izin vermeyi

veya bu aramaları bloke etmeyi seçin.
● Gelen geri ara. istekleri  — Gelen geri arama

isteklerini almayı veya bloke etmeyi seçin.
● Kabul edil. list. aramaları  — Gelen BK

aramalarının size bildirilmesini veya aramaları
otomatik olarak cevaplamayı seçin.

● Geri arama isteği sesi  — Geri arama istekleri
için zil sesi seçin.

● Uygulama açılışı  — Cihazınızı açtığınızda BK
servisine bağlanmak isteyip istemediğinizi seçin.

● Varsayılan takma isim  — Diğer kullanıcıların
göreceği varsayılan takma isminizi girin. Bu ayarı
değiştiremeyebilirsiniz.

● BK adresimi göster  — BK adresinizin
görüşmenin diğer taraflarına ne zaman
gösterileceğini seçin. Seçeneklerin bazılarını
seçemeyebilirsiniz.

● Kabul edilenler listesi  — Sizinle iletişim
kurmasına izin vermek istediğiniz kişileri seçin.

● Engelliler listesi  — Sizinle iletişim kurmasını
istemediğiniz kişileri seçin.

● Bağlan. durumunu göster  — Geçerli bağlantı
durumunuzun diğer kişilere ne zaman
gösterileceğini seçin. Servis sağlayıcınız bu
özelliği desteklemeyebilir.

● Bağlantı ayarları  — Gerektiğinde bağlantı
ayarlarınızı düzenlemeyi sağlar (SIP, XDM ve
Durum ayarları dahil bu ayarlar, şebeke
üzerinden aktarılabilir).
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