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ÖNEMLÝ!
Standart bir kýsa mesajýn (metin mesajýnýn) uzunluðu 160 
karakterle sýnýrlýdýr.

Ancak kýsa mesaj (metin mesajý) yazarken "Ð-ð", "ý", "Ý", 
"Þ-þ" gibi özel karakterler kullanýrsanýz bir kýsa mesajýn 
uzunluðu 70 karakter olacaktýr.

Belirtilen karakter sýnýrlarýný aþmanýz durumunda 
mesajýnýz birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu 
durumda gönderilen mesaj sayýsý kadar 
faturalandýrýlýrsýnýz.

Eðer mesajlarýnýzý yazarken  "Ð-ð", "ý", "Ý", "Þ-þ" gibi özel 
karakterleri kullanmayý tercih ederseniz, telefonunuzun 
"Mesajlar" menüsü altýndaki "Karakter kodlamasý" alt 
menüsünden "Tam destek" seçeneðini seçiniz. Daha sonra 
"Kýsýtlý destek" seçeneðini seçerek telefonunuzda bu 
karakterlerin kullanýlmamasýný tekrar aktif hale 
getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayýlan karakter 
desteði "Kýsýtlý destek" olarak belirlenmiþtir.
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KININDA KAPATIN Her türlü 
un. Patlama yapýlan yerlerde 
ayýn. 

LLANIN Ürün belgelerinde 
kilde yalnýzca normal konumda 
ne gereksiz yere dokunmayýn.

VÝS Bu ürünü yalnýzca kalifiye 
te edebilir veya onarabilir.

R VE BATARYALAR Yalnýzca 
mlarý ve bataryalarý kullanýn. 
leri baðlamayýn.

IKLILIK Cihazýnýz 
lý deðildir. Cihazýnýzý kuru tutun.

ALAR Tüm önemli bilgilerin 
arýný almayý veya yazýlý kayýtlarýný 
ý unutmayýn.

LARA BAÐLAMA Baþka bir 
ken, ayrýntýlý güvenlik talimatlar 
llaným kýlavuzunu okuyun. 
leri baðlamayýn.
Copyrigh

Güvenliðiniz için
Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara uyulmamasý 
tehlikeli ya da yasalara aykýrý olabilir. Daha fazla bilgi için 
kullaným kýlavuzunun tamamýný okuyun.

GÜVENLÝ BÝR BÝÇÝMDE AÇMA Kablosuz 
telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim 
veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda 
cihazý açmayýn.

YOL GÜVENLÝÐÝ ÖNCE GELÝR Tüm yerel 
yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý kullanmak 
üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüþ 
sýrasýnda önceliðiniz yol güvenliði olmalýdýr.

GÝRÝÞÝM Tüm kablosuz cihazlar, performansý 
etkileyebilecek giriþime maruz kalabilir.

HASTANELERDE KAPATIN Her türlü 
kýsýtlamaya uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda 
cihazý kapatýn.

UÇAKTA KAPATIN Her türlü kýsýtlamaya uyun. 
Kablosuz cihazlar uçakta giriþime neden 
olabilir.

YAKIT ÝKMALÝ SIRASINDA KAPATIN Cihazý 
yakýt ikmal noktalarýnda kullanmayýn. Yakýt 
veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn.

PATLAMA YA
kýsýtlamaya uy
cihazý kullanm

DÝKKATLÝ KU
açýklandýðý þe
kullanýn. Ante

KALÝFÝYE SER
personel mon

DONANIMLA
onaylý donaný
Uyumsuz ürün

SUYA-DAYAN
suya-dayanýk

YEDEK-KOPY
yedek-kopyal
bulundurmay

DÝÐER CÝHAZ
cihaza baðlar
için cihazýn ku
Uyumsuz ürün
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n, çalar saat dýþýndaki özelliklerini 
ihaz açýk olmalýdýr. Kablosuz cihaz 
iþim veya tehlikeye neden 
mlarda cihazý açmayýn.

leri
iz için bir kablosuz servis 
lmanýz gerekir. Bu cihazdaki 
çalýþabilmesi kablosuz þebekenin 
 þebeke servisleri, tüm þebekelerde 
beke Servislerini kullanabilmeniz 
ýnýzla özel düzenlemeler yapmanýz 
ýcýnýzýn bu servislerin kullanýmýyla 

esi ve hangi ücretlerin 
asý gerekebilir. Bazý þebekelerin, 
nabilmenizi etkileyecek 
eðin, bazý þebekeler dile baðlý tüm 

 desteklemeyebilir.

ýnýzdaki belirli özelliklerin devre 
tkinleþtirilmemesini istemiþ 
z konusu özellikler cihazýnýzýn 
cektir. Ayrýca cihazýnýz özel olarak 
Bu yapýlandýrma, menü isimleri, 
ri üzerindeki deðiþiklikleri de 
gi almak için servis saðlayýcýnýza 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ACÝL ARAMALAR Cihazýn telefon iþlevinin 
açýk ve cihazýn çalýþýr durumda olduðundan 
emin olun. Ekraný temizlemek ve bekleme 
moduna dönmek için  tuþuna gerektiði 
kadar basýn. Acil durum numarasýný 
girip  tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Ýzin 
verilmedikçe görüþmeyi bitirmeyin.

Cihazýnýz hakkýnda
Bu kýlavuzda açýklanan kablosuz cihaz, EGSM 900/1800/
1900 ve UMTS 2100 þebekelerinde kullaným için 
onaylanmýþtýr. Þebekeler hakkýnda daha fazla bilgi almak 
için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Bu cihazýn özelliklerinden yararlanýrken tüm yasalara 
uyun ve baþkalarýnýn gizlilik hakkýna ve yasal haklarýna 
riayet edin. 

Telif haklarý korumasý, bazý resimlerin, müziklerin (zil 
sesleri dahil) ve diðer içeriðin kopyalanmasýný, üzerinde 
deðiþiklik yapýlmasýný, aktarýlmasýný veya iletilmesini 
engelleyebilir.

Fotoðraf çekerken veya video klip kaydederken ya da 
bunlarý kullanýrken baþkalarýnýn gizliliði ve meþru 
haklarýnýn yaný sýra tüm yasalara ve yerel geleneklere 
uygun hareket edin.

Uyarý: Bu cihazý
kullanmak için c
kullanýmýnýn gir
olabileceði duru

Þebeke Servis
Telefonu kullanabilmen
saðlayýcýsýndan servis a
özelliklerin birçoðunun 
özelliklerine baðlýdýr. Bu
bulunmayabilir veya Þe
için önce servis saðlayýc
gerekebilir. Servis saðlay
ilgili ek talimatlar verm
uygulanacaðýný açýklam
þebeke servislerini kulla
kýsýtlamalarý olabilir. Örn
karakterleri ve servisleri

Servis saðlayýcýnýz cihaz
dýþý býrakýlmasýný veya e
olabilir. Bu durumda, sö
menüsünde görünmeye
yapýlandýrýlmýþ olabilir. 
menü düzeni ve simgele
içerebilir. Daha fazla bil
baþvurun.
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u modelle birlikte kullanýmý 
onaylanmýþ bataryalarý, þarj 
anýmlarý kullanýn. Baþka türde 
ý veya donaným kullanýlmasý 
leri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli 

ek için satýcýnýza baþvurun. 
üç kablosunu prizden çekerken, 
 ve çekin.
Copyrigh

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalýþan WAP 2.0 
protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazýn, MMS, 
tarama, e-posta ve tarayýcý veya MMS üzerinden içerik 
indirme gibi bazý özellikleri söz konusu teknolojiler için 
þebeke desteði gerektirir.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanýmý 
hakkýnda bilgi almak için SIM kart satýcýnýza baþvurun. Bu, 
servis saðlayýcý, þebeke operatörü veya baþka bir satýcý 
olabilir.

Donanýmlar, bataryalar ve þarj 
cihazlarý
Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn ve þarj 
cihazýný fiþten çekin. 

Bataryayý cihazý kapatmadan çýkarmak, sabit sürücüdeki 
verileri bozabilir.

Herhangi bir þarj cihazýný bu cihazla kullanmadan önce 
model numarasýný kontrol edin. Bu cihaz aþaðýdaki þarj 
cihazlarýyla birlikte kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr: DC-4, 
AC-3 ve AC-4 þarj cihazlarý; cihazýnýzla birlikte gelen 
CA-44 þarj cihazý adaptörüyle birlikte kullanýldýðýnda AC-1, 
ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 veya LCH-12 
þarj cihazý.

Bu cihaz ile kullanacak batarya BL-5C dir.

Uyarý: Yalnýzca, b
Nokia tarafýndan 
cihazlarýný ve don
batarya, þarj cihaz
onay veya garanti
olabilir.

Onaylý donanýmlarý edinm
Herhangi bir donanýmýn g
kabloyu deðil fiþi kavrayýn
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mýný görüntüleme
mda uygulama býrakýlmasý batarya 
arya ömrünü azaltýr. Arka planda 
patmak için, açýk uygulamalarý 
þuna basýp tuþu basýlý tutun, 

 tuþuna basýn ve onaylamak için 

ri türlerini ve çeþitli veri türlerinin 
ýný görüntülemek için  tuþuna 
it sürücü'yü seçin. Seçenek > 
ini seçin ve cihazdaki býþ hafýzayý 

 seçeneðine ilerleyin.

þ hafýza
bunu size bildirir. Tarayýcýnýz 
zalmaya baþlarsa, tarayýcý hafýzada 
 olarak kapatýlýr.

çmak için, verileri Dosya yön. 
ke aktarýn. Taþýnacak dosyalarý 
lasöre taþý > Sbt sürücü 
 bir klasör seçin.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Model numarasý: Nokia N91-2

Buradan itibaren Nokia N91 olarak anýlacaktýr.

Nokia N91'i satýn aldýðýnýz için tebrik ederiz. Cihazýnýz 
stereo ses, 6000 þarkýlýk depolama kapasitesi, þebeke 
üzerinde müzik indirme, WiFi ile müzik koleksiyonunuza 
ve smartphone iþlevselliðine eriþim ve 2Mpix'lik kamerayý 
bir araya getirmektedir.

Sabit sürücü
Cihazýnýzda çeþitli dosyalar için yüksek kapasiteli 
depolama alaný saðlayan 8 Gb'lik bir sabit disk 
bulunmaktadýr. Cihazdaki sensörler, çalýþma ýsýsý çok 
düþük veya çok yüksek ise, cihaz düþürülürse veya cihazýn 
arka kapaðý çýkarýlýrsa sabit diski durdurur. Sabit sürücüler 
dikkatli kullanýlmasý gereken kýrýlgan bileþenlerdir. Þok, 
titreþim, çarpma ve cihazýn düþürme ya da baþka þekillerde 
dikkatsiz kullanýmý gibi nedenlerle oluþan her tür darbe 
yanýnda aþýrý sýcak veya soðuk koþullar, rutubet ve sývýlar 
sabi sürücünün arýzalanmasýna ve üzerindeki verileri 
yitirilmesine veya bozulmasýna neden olabilir.

Cihaz açýkken arka kapaðý çýkarmayýn.

Hafýza kullaný
Arka planda çalýþýr duru
tüketimini artýrýr ve bat
çalýþan uygulamalarý ka
göstermek üzere  tu
uygulamaya ilerleyin, 
Evet seçeneðini seçin.

Cihazýnýzda bulunan ve
kullandýðý hafýza miktar
basýn ve Araçlar > Sab
Hafýza bilgileri seçeneð
görmek için Boþ hafýza

Hafýza az—bo
Hafýza azalýyorsa cihaz 
açýkken cihaz hafýzasý a
yer açmak için otomatik

Cihaz hafýzasýnda yer a
uygulamasýnda sabit dis
iþaretleyin, Seçenek> K
seçeneðini belirleyin ve
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a alýnmýþ yeni e-postanýz 

ründe gönderilmeyi bekleyen 
kz. ‘Giden kutusu—gönderilmeyi 

.

nýz var. Bkz. ‘Sesli aramalar’, 

larak ve Mesaj uyarý sesi, 
-posta bildirim tonu Kapalý 
. Bkz. ‘Tercihler—Sesleri 

ýmý kilitlidir. Bkz. ‘Tuþ kilidi’, s. 19.

ý vardýr. Bkz. ‘Saat’, s. 17.

ullanýlýyor. Bkz. ‘Ara. ayarlarý’, 

m aramalar baþka bir numaraya 
ýz varsa, ilk hattýnýzýn aktarma 
attýnýzýnki ise  olur.

lý mikrofon seti baðlý.

ý var. 

et veri baðlantýsý var.

et veri baðlantýsý etkin. 
Copyrigh

Ýpucu! Cihaz hafýzasýnda yer açmak için, Nokia PC 
Suite'te bulunan Image Store yazýlýmýný kullanarak 
görüntüleri ve video klipleri uyumlu bir bilgisayara 
aktarýn. Bkz. satýþ paketindeki CD-ROM.

Veri kaldýrarak hafýzada yer açmak için, Dosya yön. 
uygulamasýný kullanýn veya ilgili uygulamaya gidin. 
Örneðin, þunlarý kaldýrabilirsiniz: 
• Mesajlar menüsündeki Gelen Kutusu, Taslaklar ve 

Gönderil. öðe. klasörlerinde bulunan mesajlar
• Telefon hafýzasýndaki, alýnmýþ e-posta mesajlarý
• Kaydedilmiþ Web sayfalarý
• Kaydedilmiþ görüntüler, videolar veya ses dosyalarý
• Kartvizit bilgileri
• Ajanda notlarý
• Ýndirilen uygulamalar. Ayrýca bkz: ‘Uygulama 

yöneticisi’, s. 123.
• Artýk size gerekmeyen diðer veriler

Temel göstergeler
—Telefon bir GSM þebekesinde kullanýlýyor.

 (þebeke servisi)—Telefon bir UMTS þebekesinde 
kullanýlýyor. Bkz. ‘Þebeke’, s. 120.

—Mesajlar uygulamasýndaki Gelen Kutusu 
klasöründe bir veya birkaç okunmamýþ mesajýnýz 
bulunmaktadýr. 

 Uzak posta kutusund
bulunmaktadýr.

—Giden kutusu klasö
mesajlar bulunmaktadýr. B
bekleyen mesajlar’, s. 52

—Cevapsýz aramalarý
s. 34.

—Zil sesi türü Sessiz o
Sohbet bildirim sesi ve E
olarak ayarlýysa gösterilir
belirleme’, s. 31.

—Telefonun tuþ tak

—Etkin bir saat alarm

—Ýkinci telefon hattý k
s. 111.

—Telefona gelen tü
aktarýlýr. Ýki telefon hattýn
göstergesi , ikinci h

—Telefona bir kulaklýk

—Etkin bir veri aramas

—GPRS veya EDGE pak

—GPRS veya EDGE pak



16

 desteði
n en yeni sürümü, ek bilgiler, 
kia ürününüzle ilgili servisler için 

support sayfasýna veya yerel Nokia 

lantýlý yardým bulunur. Yardýma, bir 
menüden eriþebilirsiniz.

rli görünüme iliþkin yardýma 
 Yardým'ý seçin.

dým ile artalanda açýk olan 
þ yapmak için  tuþunu basýlý 

çmak için Araçlar > Yardým'ý seçin. 
ek için istediðiniz uygulamayý 
ý anahtar sözcükleri kullanarak 
 Anaht. sözcükle bul'u seçin.

en ilgili diðer konularý görmek için, 
la veya saða doðru ilerleyin.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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simgeler, sinyal gücü göstergesi yerine gösterilir (bekleme 
modunda sol üst köþede görüntülenir). Bkz. ‘GSM ve UMTS 
þebekelerinde paket veri baðlantýlarý’, s. 113. 

—UMTS paket veri baðlantýsý var.

—UMTS paket veri baðlantýsý etkin.

—UMTS paket veri baðlantýsý beklemede.

—Bluetooth baðlantýsý Açýk.

—Bluetooth baðlantýsý kullanýlarak veri iletiliyor. Bkz. 
‘Bluetooth baðlantýsý’, s. 99.

 Cihazý kablosuz LAN'larý taramaya ayarladýnýz ve 
kablosuz LAN kullanýlabiliyor. Bkz. ‘Kablosuz LAN’, s. 105.

 Þifrelemesi olan bir aðda bir kablosuz LAN baðlantýsý 
etkin.

 Þifrelemesi olmayan bir aðda bir kablosuz LAN 
baðlantýsý etkin.

—USB baðlantýsý etkin.

—Telefonunuza alýnmayý bekleyen, okunmuþ bir e-
postanýz var.

—Telefonunuza alýnmayý bekleyen, okunmamýþ bir e-
postanýz var.

Web'de Nokia
Bu kullaným kýlavuzunu
indirilebilir öðeler ve No
http://www.nokia.com/
Web sitenize bakýn.

Yardým

Cihazýnýzda içerikle bað
uygulamadan veya ana 

Uygulama açýkken geçe
eriþmek için, Seçenek >

Talimatlarý okurken, yar
uygulama arasýnda geçi
tutun.

Yardýmý ana menüden a
Yardým konularýný görm
seçin. Yardým konularýn
aramak için, Seçenek >

Yardým konusunu okurk
kumanda çubuðu ile so
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at > Seçenek > Alarmý kaldýr'ý 

k için, Saat > Seçenek > 

tülenen saati deðiþtirmek için, 
 Analog veya Dijital seçeneðini 

e zaman dilimi bilgilerinin cep 
an güncelleþtirilmesi için 

in ve Þebeke operatörü saati > 
çeneðini seçin. Þebeke 
 etkili olmasý için cihaz kapatýlýp 

için, aþaðý ilerleyin ve Saat 

 açmak için, Saat uygulamasýný 
 saati görünümünde farklý 
leyebilirsiniz.

, Seçenek > Þehir ekle'yi seçin. 
girin. Arama alaný otomatik 
Copyrigh

Öðretici

Öðretici, cihazýnýzýn bazý özellikleri ile ilgili bilgi verir. 
Öðreticiye menüden eriþmek için,  tuþuna basýn ve 
Klasörüm >'ü ve görmek istediðiniz bölümü seçin.

Saat

 tuþuna basýn ve Klasörüm >Saat'i seçin. 

Yeni bir alarm ayarlamak için Seçenek > Alarmý ayarla'yý 
seçin. Alarm süresini girin ve Tamam'ý seçin. Alarm 
etkinleþtirildiðinde  iþareti görünür.

Alarmý kapatmak için Durdur'u seçin. Alarm çaldýðýnda, beþ 
dakikalýk bir süre için durdurmak üzere (sonra yeniden 
çalar) herhangi bir tuþa basýn veya Ertele seçeneðini seçin. 
Bunu en çok beþ kez yapabilirsiniz.

Alarm saati telefonunuz kapalýyken geldiðinde telefon 
kendi kendine açýlýr ve alarm zil sesi çalmaya baþlar. 
Durdur'u seçerseniz cihazý aramalar için etkinleþtirmek 
isteyip istemediðiniz sorulur. Cihazý kapatmak için Hayýr'ý, 
arama yapmak ve aramalarý cevaplamak içinse Evet'i seçin. 
Kablosuz telefon kullanýmýnýn giriþim veya tehlikeye neden 
olabileceði durumlarda Evet'i seçmeyin.

Alarm iptal etmek için, Sa
seçin.

Saat ayarlarý
Saat ayarlarýný deðiþtirme
Ayarlar'ý seçin.

Bekleme modunda görün
aþaðý gidin ve Saat türü >
belirleyin.

Cihazýnýzdaki tarih, saat v
telefonu þebekesi tarafýnd
(þebeke servisi), aþaðý gid
Otomatik güncelleme se
operatörü saati ayarýnýn
açýlýr.

Alarm sesini deðiþtirmek 
alarmý sesi'ni seçin.

Dünya saati
Dünya saati görünümünü
açýp saða ilerleyin. Dünya
þehirlerdeki saati görüntü

Listeye þehir eklemek için
Þehir adýnýn ilk harflerini 
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n, devam etmekte olan bir arama 
erken Seçenek > Ahizeyi 

ulaklýk konektörüne orijinal Nokia 
ir cihazý baðlamadan önce harici 
den olmamak veya ona zarar 
esini yarýdan aþaðýya indirin. Sonra 
ygun seviyeye çýkartabilirsiniz.

es seviyesini yalnýzca kulaklýk 
mesi ile ayarlayabilirsiniz. Cihazýn 
ullanýrsanýz ses seviyesi yalnýzca 
n sonra deðiþir.

yöneticisi

i verileri saklamak için hafýzayý 
hberi, mesajlarý, görüntüleri, zil 
pýlacak notlarýný, belgeleri ve 
çerir. Kullanýlabilir boþ hafýza 
asýnda kayýtlý olan veri miktarýna 

ya sabit diskteki dosya ve 
n,  tuþuna basýp Araçlar > 
ný seçin. Sabit sürücünün 
ek için saða ilerleyin.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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seçin. Listeye en çok 15 þehir ekleyebilirsiniz.

Bulunduðunuz þehri ayarlamak için bir þehre ilerleyin ve 
Seçenek > Bulunduðum þehir'i seçin. Þehir, saat ana 
görünümünde görüntülenir ve telefonunuzdaki saat, seçili 
þehre göre deðiþtirilir. Saatin doðru ve saat diliminize 
uygun olup olmadýðýný kontrol edin.

Ses ve hoparlör kontrolü
Ses seviyesini arttýrmak veya azaltmak için, etkin bir 
arama sýrasýnda veya bir ses kaydýný dinlerken cihazýn sol 
tarafýndaki  veya  tuþuna basýn basýlý tutun.

Dahili hoparlör, örneðin yakýndaki bir masadayken 
telefonunuzu kulaðýnýza götürmenize gerek kalmadan, 
kýsa mesafeden dinlemenize ve konuþmanýza olanak verir. 
Ses uygulamalarý varsayýlan olarak hoparlörü kullanýr.

Uyarý: Müziði, makul ses seviyelerinde dinleyin. 
Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak iþitme 
duyunuza zarar verebilir. Hoparlör 
kullanýmdayken, ses seviyesi fazla yüksek 
olabileceðinden cihazý kulaðýnýza yakýn tutmayýn.

Hoparlörün yerini belirlemek için, Hýzlý baþlangýç 
kýlavuzunda 'Tuþlar ve parçalar' bölümüne bakýn.

Arama sýrasýnda hoparlörü kullanmak için, bir arama 
baþlatýn ve Seçenek > Hoparl. etkinleþtir'i seçin.

Hoparlörü kapatmak içi
varken veya bir ses dinl
etkinleþtir'i seçin.

Nokia N91 cihazýnýzýn k
kulaklýklarýndan baþka b
cihazda distorsiyona ne
vermemek için ses seviy
ses seviyesini yeniden u

Bazý kulaklýk setleri ile s
setinin ses seviyesi düð
ses seviyesi düðmesini k
kulaklýk setini çýkardýkta

Dosya 

Telefonun birçok özellið
kullanýr. Bu özellikler, re
seslerini, ajandayý ve ya
indirilen uygulamalarý i
miktarý, telefonun hafýz
baðlýdýr.

Cihazýn hafýzasýndaki ve
klasörlere göz atmak içi
Dosya yön. uygulamasý
içindekileri görüntülem
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 resmi acil durum numarasý tuþ 
 de aranabilir. Acil durum 
 tuþuna basýn.
Copyrigh

Dosyalarý bir klasöre taþýmak veya kopyalamak için,  
tuþuna ve kumanda çubuðuna ayný anda basarak dosyayý 
iþaretleyin ve Seçenek > Klasöre taþý veya Klasöre 
kopyala komutunu seçin.

Pek çok deðiþik dosya biçimi, doðrudan Dosya 
yöneticisi'nde açýlabilir. Ancak, tüm iþlevselliðe kavuþmak 
için dosyayý Dosya yöneticisi'nde deðil ilgili uygulamasýnda 
açmalýsýnýz.

Dosya yön.’ndaki simgeler:
 Klasör
 Alt klasörü olan klasör.

Dosya bulmak için, Seçenek > Bul'u seçin, arama 
konumunu seçin ve dosya adý ile eþleþen metni girin.

Ýpucu! Telefonunuzun cihaz hafýzasýný ve sabit 
diskini görmek için, Nokia PC Suite'te bulunan Nokia 
Phone Browser uygulamasýný kullanabilirsiniz. Satýþ 
paketindeki CD-ROM'a bakýn.

Tuþ kilidi
Kilitlemek için: Cihazýn üstte solda bulunan açma/kapama 
tuþunun yanýndaki kilit düðmesini oynatýn. Sürgülü kapak 
kapalýyken mandalý oynattýðýnýzda, tüm tuþlar kilitlenir. 
Sürgülü kapaðý açtýðýnýzda tüm tuþlar etkindir.

Kilidi açmak için: Mandalý saða oynatýn.

Cihazýnýzda programlanan
takýmý kilidi devredeyken
numarasýný girin ve 
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münde baþka müzik parçalarý 
 Müzik menüsüne git seçeneðini 

ý
mek için basýn. Ýleri sarmak için bu 

mek için kýsa süreyle basýn. Önceki 
ký baþladýktan sonraki iki saniye 
i sarmak için bu tuþu basýlý tutun.

tmak için basýn. Cihazýn sol 

mak için basýn. Cihazýn sol 

litlemek için, cihazýn üstündeki 
dýrýn.

trol etmek için ayrýca uzaktan 
lanabilirsiniz. Uzaktan kumandanýn 
e mandarlý, yalnýzca uzaktan 
rýný kilitler.
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Müzik çalar  AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, MP4, M4A 
ve DCF uzantýlý dosyalarý destekler. Müzik çalar bir dosya 
biçiminin tüm özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm 
çeþitlerini desteklemeyebilir.  

Müzik çalar hakkýnda daha fazla bilgi için, konuya iliþkin 
yardýma eriþmek üzere Seçenek > Yardým'a basýn.

Telif haklarý korumasý, bazý resimlerin, müziklerin (zil 
sesleri dahil) ve diðer içeriðin kopyalanmasýný, üzerinde 
deðiþiklik yapýlmasýný, aktarýlmasýný veya iletilmesini 
engelleyebilir.

Þarký çalma
1  tuþuna basýn ve Müzik'i seçin. 
2 Tercih edilen bir þarkýya, sanatçýya veya baþka bir 

kategoriye gitmek için joystick'i hareket ettirin ve 
kategori listelerini açmak için joystick'e basýn. 

3 Seçilen þarkýyý veya þarký listesini çalmak için  
Çal/Duraklat tuþuna basýn.

Baþka herhangi bir görünümden müzik çalarýn Þimdi 
çalýnýyor görünümünü açmak için,  Müzik eriþim 
tuþuna basýn. Önceki görünüme dönmek için, tuþa yeniden 
basýn.

Þimdi çalýnýyor görünü
seçmek için, Seçenek >
belirleyin.

Kontrol tuþlar
—Sonraki þarkýya geç

tuþu basýlý tutun.

—Þarkýnýn baþýna dön
þarkýya geçmek için, þar
içinde basýn. Þarkýyý ger

—Ses seviyesini azal
tarafýndadýr.

—Ses seviyesini artýr
tarafýndadýr.

Cihazýn tüm tuþlarýný ki
kilitleme mandalýný kay

Ýpucu! Cihazý kon
kumandayý da kul
yanýndaki kilitlem
kumandanýn tuþla
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a
üm þarkýlarý tekrarlamak ya da 
k için,  Seçenek > Tekrar 

kýyý yinele seçeneðini belirleyin. 
ümü tümünü tekrarla  veya 
iyle  veya bu simgeler 
ede görüntülenir. 

ek için, Seçenek > Ekolayzer 

r ayarlarýndan birini kullanmak 
ðu ile seçin ve Etkinleþtir 
 ön ayarda, 8-bantlý grafik 
ar vardýr.

ýný deðiþtirme
urmak için, Seçenek> Yeni ön 
eyin. Var olan bir ön ayarý 
nek > Düzenle seçeneðini 
Copyrigh

Göstergeler
Müzik çalar’ndaki 
simgeler:

 —Birini tekrarla

—Tümünü tekrarla

—Karýþýk çalma açýk

—Hoparlör kapalý 
(açýlan ses seviyesi 
penceresinde 
görüntülenir)

Çalma modlarý

Karýþýk çalma
1 Rasgele çalmayý açmak veya kapatmak için, Seçenek > 

Karýþýk seçeneðini seçin. 
2 Kapalý veya Açýk seçeneðini belirleyin. Þimdi çalýnýyor 

görünümü, sað üst köþede karýþýk çalma simgesi  ile 
veya simge olmaksýzýn görüntülenir. 

Çalmayý tekrarlam
1 O anda çalan þarkýyý, t

tekrarlamayý kapatma
seçeneðini belirleyin. 

2 Kapalý, Tümü veya Þar
Þimdi çalýnýyor görün
þarkýyý tekrarla simges
olmaksýzýn sað üst köþ

Sesi deðiþtir

Ekolayzer
Müziðin tonunu deðiþtirm
seçeneðini belirleyin.

Önceden tanýmlý ekolayze
için, ayarý kumanda çubu
seçeneðini belirleyin. Her
ekolayzer için farklý ayarl

Ekolayzer ön ayarlar
1 Yeni bir ön ayar oluþt

ayar seçeneðini belirl
deðiþtirmek için, Seçe
belirleyin.
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n geçerli Ýnternet baðlantýlarýnýzýn 
 fazla bilgi için, bkz. ‘Eriþim 

ýnýn kullanýlabilirliði ve görünümü 

ýnda tanýmlanan müzik 
ine de sahip olmalýsýnýz.

ik maðazasýnýn Web adresini 
lamak için, Seçenek > Müzik 
ðini belirleyin. (Müzik maðazasý, 
rý bir kýsayol olarak da bulunabilir.)

çenek > Ayarlar seçeneðini 
layýn:

ý servisinin Web adresini girin.

ý:—Otomatik baðlanma mý yoksa 
a mý kullanýlacaðýný belirleyin. 

nýlabilir.

maðazasý için kullanýcý isminizi 
lýrsa, kullanýcý isminizi baðlanma 
bilir.

 þifrenizi girin. Bu alan boþ 
lanma anýnda girmeniz gerekebilir.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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yüksek frekansý seçmek için kumanda çubuðunu sola 
veya saða; seçilen frekans bandýnýn ses seviyesini 
artýrmak veya azaltmak için kumanda çubuðunu yukarý 
veya aþaðý hareket ettirin.

3 Ayarlarý orijinal deðerlerine geri getirmek için, 
Seçenek > Varsayýlana dön seçeneðine basýn.

Bir ön ayarý silmek için, ayara ilerleyip  tuþuna basýn. 
Standart ön ayarlar silinemez.

Ses ayarlarý
Denge veya stereo duyumu deðiþtirmek veya basý 
yükseltmek için Seçenek > Ses ayarlarý seçeneðini seçin. 

Müzik maðazasýna gitme
1 Müzik menüsü’nde, Seçenek > Müzik maðazasý'na 

git seçeneðini belirleyin. (Bu seçenek, müzik servisi 
Web adresi tanýmlanmadýysa kullanýlamaz. Bkz. ‘Müzik 
maðazasý ayarlarý’, s. 22)

2 Zil seslerini aramak, incelemek veya seçmek için, 
ekrandaki seçenekler arasýndan seçim yapýn.

Müzik maðazasý ayarlarý
Ayarlar önceden tanýmlanmýþ ve deðiþtirilemiyor olabilir.

Bu servisi kullanmak içi
bulunmasý gerekir. Daha
noktalarý’, s.113.

Müzik maðazasý ayarlar
deðiþebilir.

Müzik maðazasý ayarlar
maðazasýnýn Web adres

Müzik menüsünde müz
deðiþtirmek veya taným
maðazasý'na git seçene
Operatör klasöründe ay

Müzik maðazasýnda, Se
belirleyin. Þunlarý taným

Adres:—Müzik maðazas

Standart eriþim noktas
baðlanmadan önce sorm
Yalnýzca WLAN ile kulla

Kullanýcý ismi:—Müzik 
girin. Bu alan boþ býraký
anýnda girmeniz gereke

Þifre:—Müzik maðazasý
býrakýlýrsa, þifrenizi bað
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ini belirleyin. Bu yöntem, neyi 
 iliþkin olarak size eksiksiz bir 
ak dosya bilgilerinin tamamýný 
maya karþý korunmuþ materyali 
ihazýnýzdaki þarký seçimini 
 Kitaplýk’ý güncellemek için, 
in ve Seçenek > Mzk ktplðn 
rleyin.
r ile müzik senkronize etmek için, 
ýn ve baðlantý yöntemi olarak 
 seçin. Uyumlu bir PC ile 
zik dosyalarýnýn tümünü veya 
tmek istiyorsanýz, bu yöntem 

kia Music Manager 
ak için USB kablosunu takýn ve 
ak PC Suite'i seçin.

ýsý
umlu bir PC’ye ve cihazýnýza 
llanýyorsanýz, cihazýnýz otomatik 
 gibi tanýnacaktýr. Cihazýnýzdaki 
r ve telefon çevrimdýþý olur. 

 müzik senkronize etmek için, 
 Ortam yürütücüsü'nü seçin. 
 için, joystick'i kullanýn. 
Copyrigh

Müzik aktarma
USB kablosu veya Bluetooth baðlantýsý kullanarak uyumlu 
bir PC veya baþka bir uyumlu cihazdan müzik 
aktarabilirsiniz. Cihazýnýzýn baðlanmasýyla ilgili ayrýntýlar 
için, bkz. ‘Baðlantýlar’, s.99.

 PC’de istenen özellikler:
• Windows® XP iþletim sistemi (veya daha sonraki bir 

sürüm)
• Windows Media® Player uygulamasýnýn uyumlu bir 

sürümü. Nokia Web sitesinin N91 kýsmýndan Windows 
Media Player uyumluluðu hakkýnda ayrýntýlý bilgi 
alabilirsiniz.

• Nokia PC Suite 6.7 veya daha sonraki bir sürüm. 
Yazýlým, satýþ paketindeki CD-ROM'dan kurulabilir.

Baðlantý yöntemi: 
• USB veri kablosu DKE-2 (miniUSB - USB)
• Bluetooth yetenekli uyumlu PC

PC’den aktarma
Dosya aktarmak için üç farklý yöntem kullanabilirsiniz:
• Cihazýnýzý PC üzerinde, veri dosyalarý aktarabileceðiniz 

harici bir sabit disk gibi göstermek için baðlantýyý kablo 
veya Bluetooth baðlantýsý ile kurun. DKE-2 USB kablosu 
kullanýyorsanýz, cihazýnýzda baðlantý yöntemi olarak 

Veri aktarma seçeneð
nereye taþýyacaðýnýza
kontrol gücü verir anc
göremezsiniz. Kopyala
aktaramayabilirsiniz. C
güncellendikten sonra
Müzik menüsü’ne gid
yenile seçeneðini beli

• Windows Media Playe
USB kablosunu baðlay
Ortam yürütücüsü’nü
cihazýnýz arasýnda mü
bazýlarýný senkronize e
kullanýþlýdýr.

• Nokia PC Suite’teki No
uygulamasýný kullanm
baðlantý yöntemi olar

USB kablosu baðlant
DKE-2 USB kablosunu uy
baðlayýn. Windows XP ku
olarak bir harici sabit disk
tüm uygulamalar kapatýlý

Windows Media Player ile
baðlanma yöntemi olarak
Baðlantý modunu seçmek
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mak için:
edia Player'a baðlandýktan sonra, 

ðlý ise cihazýnýzý Navigation 

þarký veya albümleri List bölmesine 
a albüm kaldýrmak için listeden 
ve from list seçeneðini týklayýn.
ronize etmek istediðiniz dosyalarý 
zda yeterli kapasite olduðundan 
asyonu baþlatmak için Start Sync. 

asyon
daki standart dosya aktarým 
için, Sync altýndaki oku týklayýn, 
p Sync. seçeneðini týklayýn. Sync 
lly onay kutusunu iþaretleyin veya 

atically onay kutusu seçili ise ve 
, N91 müzik kitaplýðýnýz, Windows 
iz parça listelerine göre otomatik 

si seçilmemiþse, senkronizasyon 
lýðý seçilir. PC kitaplýðýnýzýn, Nokia 
n alabileceðinden daha fazla dosya 
ýn. Daha fazla bilgi için Windows 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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tuþuna basýn ve Baðlantý > Veri kabl.  seçeneðini ve Veri 
kablosu modu’ndaki seçeneklerden birini belirleyin.

Müzik aktarýmý
Nokia PC Suite'deki Windows Media Player ve Nokia 
Music Manager'ýn ikisi de müzik dosyasý aktarmak için 
optimize edilmiþtir. Nokia Music Manager ile müzik 
aktarma hakkýnda bilgi için, bkz: Nokia N91 cihazýnýz ile 
verilen CD-ROM'daki Nokia PC Suite Kullaným Kýlavuzu.

Aþaðýdaki talimatlar, Windows Media Player, bu kýlavuzun 
yazýlmasý sýrasýnda edinilebilen en son sürümü hakkýndaki 
bilgilere dayanmaktadýr. Ancak talimatlarýn ayrýntýlarý, 
özellikle çeþitli seçeneklerin konumlarý ve adlandýrmalarý 
doðru olmayabilir ve deðiþmiþ olabilir. Daha güncel bilgiler 
için ilgili Windows Media Player kýlavuz ve yardýmýna 
bakýn.

El ile senkronizasyon
Cihazýnýzý uyumlu bir PC'ye baðladýktan sonra Windows 
Media Player, cihazýnýzda 8 GB'den daha az boþ yer varsa 
veya tüm kitaplýðýnýzýn sýðacaðý kadar yer yoksa el ile 
senkronizsyonu seçer. El ile senkronizasyonda taþýmak, 
kopyalamak veya silmek istediðiniz þarkýlarý ve çalma 
listelerini siz seçersiniz.  

Cihazýnýzý ilk kez baðladýðýnýzda Windows Media Player'da 
cihazýnýzýn adý olarak kullanýlan bir ad girmelisiniz.

Seçilenleri el ile aktar
1 Cihazýnýz Windows M

birden fazla cihaz ba
bölmesinde seçin. 

2 Senkronizasyon için 
sürükleyin. Þarký vey
öðeyi seçin ve Remo

3 List bölmesinin senk
içerdiðinden ve ciha
emin olun. Senkroniz
seçeneðini seçin.

Otomatik senkroniz
Windows Media Player'
seçeneðini deðiþtirmek 
cihazýnýzý seçin ve Set u
this device automatica
iþareti kaldýrýn. 

Sync this device autom
cihazýnýza baðlanýrsanýz
Media Player'da seçtiðin
olarak güncellenir. 

Herhangi bir parça liste
için tüm PC müzik kitap
N91'inizin hafýza kartýný
içerebileceðini unutmay
Media Player'a bakýn. 
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ek > Þarký ekle seçeneðini 

ek istediðiniz þarkýlarý bulmak 
ný seçerek altýndaki þarkýlarý 
lemek için kumanda çubuðuna 
lýðý altýndaki þarký listesini 
da çubuðunu saða hareket 
gizlemek için, kumanda 
n.
ýzda, Tamam seçeneðini 

kta olan bir çalma listesine de 
z. Bir þarkýyý aramak için, tuþ 
rmeye baþlayýn..

 sýralama
ümünde, Seçenek > Lsty yndn 
yin.
ya hazýrdýr. Onu taþýmak veya 
ukarý veya aþaðý ilerleyin.  
rleyin.
rkýya ilerleyin. 
yin.
yin.
rleyin.
ýðýnýzda, Tamam seçeneðini 
Copyrigh

Cihazýnýzdaki parça listeleri Windows Media Player parça 
listeleri ile senkronize edilmez. 

Çalma listeleri

Çalma listesi oluþturma
Þarkýlardan oluþan bir çalma listesi oluþturmak için:
1 Çalma listeleri görünümünde, Seçenek > Çalma listesi 

oluþtur seçeneðini belirleyin.
2 Çalma listesi için bir isim girin ve Tamam seçeneðini 

belirleyin veya kumanda çubuðuna basýn.
3 Çalma listesine eklemek istediðiniz þarkýlarý bulmak için 

bir sanatçý baþlýðýný seçerek altýndaki þarkýlarý 
görüntüleyin.  Öðe eklemek için kumanda çubuðuna 
basýn.  Bir sanatçý baþlýðý altýndaki þarký listesini 
göstermek için, kumanda çubuðunu saða hareket 
ettirin.  Þarký listesini gizlemek için, kumanda 
çubuðunu sola kaydýrýn.

4 Seçimlerinizi yaptýðýnýzda, Tamam seçeneðini 
belirleyin.

Çalma listesine þarký ekleme
Var olan bir çalma listesine þarký ekleyebilir veya öncelikle 
yeni bir çalma listesi oluþturabilirsiniz.

1 Þarký listesinde, Seçen
belirleyin.

2 Çalma listesine eklem
için bir sanatçý baþlýðý
görüntüleyin.  Öðe ek
basýn.  Bir sanatçý baþ
göstermek için, kuman
ettirin.  Þarký listesini 
çubuðunu sola kaydýrý

3 Seçimlerinizi yaptýðýn
belirleyin.

Ýpucu! Halen çalma
þarký ekleyebilirsini
takýmýyla harfler gi

Þarkýlarý yeniden
1 Bir çalma listesi görün

dznl seçeneðini belirle
2 Seçilen þarký, taþýnma

orada býrakmak için y
3 Çýkart seçeneðini beli
4 Taþýmak istediðiniz þa
5 Tut seçeneðini belirle
6 Yeni bir konuma ilerle
7 Çýkart seçeneðini beli
8 Listeyi yeniden sýralad

belirleyin.
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nümlerde Seçenek > Ýþaretle/Ýþ. 
 seçeneðini belirleyerek eklenmek 
parça seçebilirsiniz.

emekte olduðunuz bir þarkýyý bir 
leyebilirsiniz.

gileri
ünde Seçenek > Çalma listesi 

rleyin. Aþaðýdaki bilgiler 

deki þarkýlarýn sayýsý

fýza kartýndaki konumu

deðiþtirildiði tarih

eðiþtirildiði saat

 listeleri
i, çalma listesi görünümünde 
ülenir:

ýn geçmiþte çalýnan þarkýlar 
40 þarkýyý içerir

lýnan 40 þarkýyý, en son çalýnan en 
e ters sýrada görüntüler.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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kullanabilirsiniz.

Çalma listesinden þarkýlarý çýkarma
Bir çalma listesinden þarký çýkarabilirsiniz.
1 Parça listesinde bir þarkýya ilerleyin.
2 Seçenek > Çalma listesinden kldr'ný seçin.
3 Onaylamak için Evet seçeneðini belirleyin. Bu silme 

iþlemi, þarkýyý cihazdan silmez, yalnýzca çalma 
listesinden çýkarýr.

Çalma listesine görünümlerden öðe 
ekleme
Var olan veya yeni çalma listelerine, Müzik menüsü’nün 
çeþitli görünümlerinden þarký, albüm, sanatçý, tür ve 
besteci ekleyebilirsiniz.
1 Müzik menüsü’nden açýlan bir görünümde, bir öðe 

seçin. 
2 Seçenek > Çalma listesine ekle > Kayýtlý çalma 

listesi veya Yeni çalma listesi seçeneðini belirleyin.
3 Yeni çalma listesi seçtiyseniz, çalma listesi için bir 

isim girin ve Tamam seçeneðini belirleyin. Kayýtlý 
çalma listesi seçtiyseniz, çalma listesini seçin ve 
Tamam seçeneðini belirleyin.

 Ýpucu! Bazý görü
kaldýr  > Ýþaretle
üzere birden çok 

Ýpucu! Halen dinl
çalma listesine ek

Çalma listesi bil
Çalma listeleri görünüm
bilgileri seçeneðini beli
görüntülenir:

Ad—Parça listesinin adý

Þarkýlar—Çalma listesin

Yer—Çalma listesinin ha

Tarih—Çalma listesinin 

Saat—Çalma listesinin d

Otomatik çalma
Aþaðýdaki çalma listeler
otomatik olarak görünt

En çok çalýnanlar—Yak
arasýnda en sýk çalýnan 

Son parçalar—En sýk ça
sonda yer alacak biçimd
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eye yeniden isim verir

çilen öðeyi var olan bir çalma 
ma listesine ekler

üme veya þarkýya þu anda ekli 
ini gösteren bir görünüm açar. 

i kullanarak albüm resmi 
ilirsiniz.

için birden fazla öðe seçmenizi 

en þarkýyý etkin tercihin zil sesi 
üden, zil sesi olarak kullanýlmak 
eþim ile çalýþmayabilir. Optimum 
il seslerini cihazýn hafýzasýnda 

 çalma listesindeki þarkýlarý 

lýyor görünümündeki 

üzik menüsü görünümünü açar

açar veya kapatýr. Karýþýk 
 bir sýrayla çalar.

kta olan þarkýyý veya listedeki 
Copyrigh

Son eklenenler—Geçtiðimiz bir hafta içinde kitaplýða 
eklediðiniz þarkýlarý içerir.

Kullanýlabilen seçenekler
Aþaðýdaki öðeler, Muzik çalarýn farklý görünümlerinde 
seçenek olarak kullanýlabilir.

Þimdi çalýnan'a git—Þu anda çalýnmakta olan þarkýya 
iliþkin bilgileri görüntüleyen bir görünüm açar.

Müzik maðazasý'na git—Müzik parçalarý arayabileceðiniz, 
inceleyebileceðiniz ve satýn alabileceðiniz bir Web 
maðazasýna kablosuz bir baðlantý kurar.

Mzk ktplðn yenile—Kart hafýzasýný yeni þarkýlar için 
tarayarak ve kopmuþ baðlantýlarý kaldýrarak kitaplýk 
listesini günceller.

Þarký bilgileri/Çalma listesi bilgileri/Müzik kitaplýðý 
bilgileri—Seçili öðe hakkýnda bilgi gösterir

Yardým—Yardým uygulamasýný açar

Çalma listesi oluþtur—Yeni bir çalma listesi 
oluþturabileceðiniz bir görünüm açar

Gönder—Seçilen öðeyi baþka bir uyumlu cihaza 
göndermenizi saðlar

Sil—Seçilen öðeyi onayýn ardýndan kaldýrýr. Þarký, hafýza 
kartýndan kalýcý olarak silinir.

Yeni isim ver—Seçilen öð

Çalma listesine ekle—Se
listesine veya yeni bir çal

Albüm resmi—Seçilen alb
durumda olan albüm resm
Telefonunuzdaki resimler
deðiþtirebilir veya ekleyeb

Ýþaretle/Ýþ. kaldýr—Ýþlem 
saðlar

Zil sesi olarak ata—Seçil
olarak belirler Sabit sürüc
üzere þarký seçerseniz, titr
performansý almak için, z
saklayýn. 

Listeyi yeniden dznl—Bir
yeniden düzenler

Yalnýzca Þimdi Ça
seçenekler
Müzik menüsüne git— M

Karýþýk—Karýþýk modunu 
modunda, þarkýlar rasgele

Tekrar—Þu anda çalýnma
tüm þarkýlarý tekrar çalar.
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ýn ait olduðu albümdeki sýra 

 tür kategorisi

stecisinin ismi

ki diðer bilgiler

kký gibi ayrýntýlarý görmek için, 
ünde Seçenek > Dosya blglrn 

yin.

eri
çenek > Müzik kitaplýðý bilgileri 
aðýdaki bilgiler görüntülenir:

en bulunan þarký sayýsý

ulunan þarkýlarýn toplam uzunluðu

ðýndaki dosyalarýn toplam 

den hafýza kartýndaki kullanýlabilir 

 son deðiþtirildiði tarih
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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ar Ekolayzer—Ses frekansý dengesini ayarlayabileceðiniz bir 

görünüm açar.

Ses ayarlarý—Ses dengesini, stereo duyumu ve bas 
kalitesini deðiþtirebileceðiniz bir görünüm açar.

Görselleþtirme—Varolan görüntü efektlerinin bir listesini 
açar.

Öðelere yeniden isim verme
1 Listeden bir Sanatçý, Albüm, Tür veya Besteci seçin.
2 Seçenek > Yeni isim ver'ný seçin. 
3 Yeni ismi girin ve Tamam seçeneðini belirleyin. Seçilen 

sanatçýya, albüme, türe veya besteciye iliþkin tüm 
þarkýlar güncellenir.

Þarký bilgilerini görüntüleme ve 
düzenleme
Þarký görünümünde, Seçenek > Þarký bilgileri seçeneðini 
belirleyin. Aþaðýdaki bilgiler görüntülenir ve düzenlenebilir 
durumdadýr.

Þarký ismi—Þarkýnýn ismi

Sanatçý—Sanatçýnýn ismi

Albüm—Þarkýnýn ait olduðu albümün ismi

Parça numarasý—Þarkýn
numarasý

Yýl—Albümün çýktýðý yýl

Tür—Þarkýnýn ait olduðu

Besteci—Bu þarkýnýn be

Yorum—Þarký hakkýnda

Biçim, Süre ve Telif ha
Þarký bilgileri görünüm
grntl seçeneðini belirle

Kitaplýk bilgil
Müzik menüsü’nde, Se
seçeneðini belirleyin. Aþ

Þarkýlar—Kitaplýkta hal

Süre—Halen kitaplýkta b

Kullanýl.—Müzik kitaplý
büyüklüðü

Uygun—Gigabayt cinsin
alan

Yenilendi—Kitaplýðýn en
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dosyalarý hakkýnda
 Nokia Audio Manager gibi 
rruf etmek için WMA veya MP3 
Kodlama, ses sinyalinin insan 
ayacak veya çok güç 
ldýrýlarak yapýlýr. 

inden baðýmsýz olarak, sonuçta 
 kalitesi orijinalinki kadar iyi 

mel kodekler, AAC, WMA ve 
ün çeþitli varyasyonlarý vardýr. 

, sonuçta ortaya çýkan sesin 
nýlan örnekleme ve bit hýzlarýna 
aniyede binlerce örnek (kHz) 
üziðinde örnekleme hýzý 44,1 

zý, saniyede kilobit (Kbps) sayýsý 
 ne kadar yüksekse, ses kalitesi o 

plerinize, kullanýlan kulaklýklara 
ðlýdýr. MP3 dosyalarýnda, 128 ile 
bit hýzý, cihazýnýzla pop müzik 
ir sonuç verir.  WMA veya AAC , 
 bit hýzýnda (96-160 Kb/sn) 
Copyrigh

Þarkýyý zil sesi olarak belirleme
1 Bir þarký seçin.
2 Seçenek > Zil sesi olarak ata'ný seçin. Seçilen þarký, 

etkin tercihin zil sesi olarak belirlenir.

Görüntü efekti
1 Þimdi çalýnýyor görünümünde Seçenek > 

Görselleþtirme seçeneðini belirleyin. 
2 Varolan görüntü efektlerinden birini seçin.
3 Þimdi çalýnýyor görünümüne dönmek için Kapat'a 

basýn.

Albüm resmini deðiþtirme
1 Bir þarký seçin.
2 Seçenek > Albüm resmi'ný seçin.
3 Seçenek > Deðiþtir'ný seçin.
4 Galeri’deki görüntüler arasýndan birini seçin ve Seçin: 

seçeneðini belirleyin.
5 Orijinal albüm resmini geri yüklemek için, Orijinali geri 

yükle seçeneðini belirleyin.

Kodlanmýþ ses 
Windows Media Player ve
uygulamalar, yerden tasa
gibi kodeklerle kodlarlar. 
kulaðý tarafýndan duyulm
duyulabilecek kýsýmlarý ka

Kodlayýcý ve kodek kalites
ortaya çýkan dosyanýn ses
olmaz. 

Bu cihazýn desteklediði te
MP3’tür. Bunlarýn tümün

Bit hýzlarý
Ses dosyalarý kodlanýrken
kalitesi kodlama için kulla
baðlýdýr. Örnekleme hýzý, s
olarak ifade edilir ve CD m
kHz olarak sabittir. Bit hý
olarak ifade edilir. Bit hýzý
kadar iyidir.

Ýstenen kalite düzeyi, tale
ve çevredeki gürültüye ba
192 Kb/sn arasýndaki bir 
dinlemek için tatminkar b
genellikle, bir adým düþük
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geliþtirilmiþ AAC+ (eAAC+) gibi çeþitleri, 48 Kb/sn'ye gibi 
düþük bit hýzlarýnda CD kalitesinde ses saðlar. Klasik müzik 
ve nüanslarý olan diðer müzik türleri, genellikle, pop 
müzikten daha yüksek bir bit hýzý gerektirir.

Saklama alanýndan tasarruf etmenin sesin kalitesinden 
daha önemli olduðu konuþma veya diðer kaynaklar için, 8 
ile 64 Kb/sn arasýndaki bit hýzlarýný kullanabilirsiniz. Düþük 
bit hýzlarýnda, WMA veya AAC genellikle MP3’ten daha iyi 
sonuçlar verir.

Deðiþken bit hýzý
Cihazýnýz deðiþken bit hýzýný da (VBR) destekler. Deðiþken 
bit hýzý, kodlamadaki bit hýzýnýn kodlanan materyalin 
karmaþýklýðýna göre deðiþebildiði anlamýna gelir. VBR 
kullanýrken kodlama, sabit bit hýzlý (CBR) kodlamada 
olduðu gibi müziðin karmaþýk bölümlerinde kaliteden 
ödün vermek yerine parça boyunca deðiþmeyen bir ses 
kalitesi saðlamak üzere optimize edilir.
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 kumanda çubuðuna basýn. Sabit 
leri  ile gösterilir. Zil sesi 
eçiminizi yapmadan önce her 

si durdurmak için herhangi bir 

l sesi siteleri bir yer imleri listesi 
zil sesleri indirmek için bir Web 
z.

 çaldýðýnda söylenmesini 
iþiselleþtir'i seçip Arayanýn 
k olarak belirleyin. Arayanýn 

esi gerekir.

in Seçenek > Yeni oluþtur'u 

e Müzik tercihi seçiliyse, gelen 
ip sesi duyarsýnýz; diðer uyarý 

osuz þebekeye baðlanmadan 
atsýz tercihini 
suz þebeke baðlantýsý, sinyal 
  ile belirtildiði gibi kapatýlýr. 
Copyrigh

Cihazýnýzý kiþiselleþtirme
Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzdaki belirli özelliklerin devre 
dýþý býrakýlmasýný veya etkinleþtirilmemesini istemiþ 
olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazýnýzýn 
menüsünde görünmeyecektir. Cihazýnýz þebeke saðlayýcýnýz 
için özel olarak yapýlandýrýlmýþ da olabilir. Bu yapýlandýrma 
menü adlarý, menü düzeni ve simgelerde yapýlan 
deðiþiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

Tercihler—Sesleri belirleme

Zil seslerini, mesaj bildirim seslerini ve farklý etkinlikler, 
ortamlar veya arayan gruplar için olan diðer sesleri 
belirlemek ve özelleþtirmek için,  tuþuna basýn ve 
Araçlar > Tercihler'i seçin. Halen seçili olan tercih, Genel 
dýþýnda bir tercihse, tercih adý bekleme modunda ekranýn 
üst kýsmýnda gösterilir.

Tercihi deðiþtirmek için bekleme modunda  tuþuna 
basýn. Etkinleþtirmek istediðiniz tercihe ilerleyin ve Tamam 
tuþuna basýn.

Tercihte deðiþiklik yapmak için,  tuþuna basýn ve 
Araçlar > Tercihler'i seçin. Tercihe ilerleyin ve Seçenek > 
Kiþiselleþtir'i seçin. Deðiþtirmek istediðiniz ayara ilerleyin 

ve seçenekleri açmak için
sürücüde saklanan zil ses
listesinde ilerleyebilir ve s
birini dinleyebilirsiniz. Se
tuþa basýn.

Bir zil sesi seçtiðinizde, Zi
açar. Yer imi seçebilir ve 
sayfasýna baðlanabilirsini

Arayanýn adýnýn cihazýnýz
istiyorsanýz, Seçenek > K
ismini söyle deðerini Açý
adýnýn Rehber'e kaydedilm

Yeni tercih oluþturmak iç
seçin.

Müzik dinlemedeyseniz v
aramalar için sadece bir b
sinyalleri kapatýlýr.

Hatsýz tercih
Hatsýz tercihi, cihazý kabl
kullanmanýza izin verir. H
etkinleþtirdiðinizde, kablo
gücü göstergesi alanýnda
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ine girmeden önce etkin ise, devre 
baðlantýsý, Hatsýz tercihinden 
tik olarak yeniden etkinleþtirilir. 

zýn görünümünü 
me
uvar kaðýdý ve simgeler gibi) 
na basýn ve Araçlar > Temalar'ý 

 ile gösterilir. Temalar'da, 
selleþtirmek için baþka temalardan 
rebilir veya Galeri'den görüntü 
cüdeki temalar  ile gösterilir.

k ve daha fazla tema indirmek için 

k için, o temaya ilerleyin ve 
çin. Temayý etkinleþtirmeden önce 
> Ön izleme'yi seçin.

in, bir temaya ilerleyin ve Duvar 
u ayarlarýný deðiþtirmek üzere 
eçin.

ýna döndürmek için, temayý 
 Orj. tema geri yükle'yi seçin.
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sinyalleri engellenmiþtir. Mesaj göndermeye çalýþýrsanýz, 
mesajlar daha sonra gönderilmek üzere giden kutusuna 
yerleþtirilir.

Hatsýz tercihini etkinleþtirdikten sonra da (varsa) kablosuz 
LAN'ý, e-postanýzý okumak veya Ýnternet'i taramak için 
kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN baðlantýsý kurar ve 
kullanýrken geçerli tüm güvenlik kurallarýna uymayý 
unutmayýn. Bkz. ‘Kablosuz LAN’, s. 105.

Uyarý: Hatsýz tercihte, belirli acil durum 
numaralarý dýþýnda arama yapamaz (veya alamaz) 
veya þebeke kapsama alanýnda bulunmayý 
gerektiren diðer özellikleri kullanamazsýnýz. Arama 
yapmak için öncelikle, tercihleri deðiþtirerek 
telefon iþlevini etkinleþtirmeniz gerekir. Cihaz 
kilitliyse kilit kodunu girin.

Uyarý: Hatsýz tercihini kullanabilmeniz için 
cihazýnýzýn açýk olmasý gerekir. Kablosuz cihaz 
kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim veya 
tehlikeye neden olabileceði durumlarda cihazý 
açmayýn.

Hatsýz tercihinden çýkmak için,  tuþuna basýn ve 
Araçlar > Tercihler seçeneðini seçin, baþka bir tercihe 
ilerleyin ve Seçenek > Etkinleþtir > Evet seçeneðini 
belirleyin. Cihaz, telsiz sinyali iletimini olanaklý hale getirir 
(sinyal gücünün yeterli olmasý koþuluyla). Bluetooth 

baðlantýsý Hatsýz tercih
dýþý býrakýlýr. Bluetooth 
çýkýldýktan sonra otoma
Bkz. ‘Ayarlar’, s. 100.

Cihazýný
deðiþtir

Ekranýn görünümünü (d
deðiþtirmek için  tuþu
seçin. Etkin olan tema 
temalarý daha fazla kiþi
aldýðýnýz öðeleri birleþti
seçebilirsiniz. Sabit sürü

Tarayýcý baðlantýsý açma
Tema siteleri'ni seçin.

Bir temayý etkinleþtirme
Seçenek > Uygula'yý se
önizlemek için Seçenek

Temalarý düzenlemek iç
kaðýdý ve Güç tasarruf
Seçenek > Düzenle'yi s

Seçili temayý ilk ayarlar
düzenlerken Seçenek >
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Copyrigh

Etkin bekleme modu
En sýk kullandýðýnýz uygulamalara hýzlý eriþim için bekleme 
ekranýnýzý kullanýn. Etkin bekleme modu varsayýlan olarak 
açýktýr.

 tuþuna basýn, Araçlar > Ayarlar > Telefon > Bekleme 
modu > Etkin bekleme'yi seçin ve etkin beklemeyi açýp 
kapamak için kumanda çubuðuna basýn.

Etkin bekleme ekraný, ekranýn 
en üstünde standart 
uygulamalar olacak þekilde, 
ekranýn alt bölümünde de 
ajanda, yapýlacak ve oynatýcý 
etkinlikleri listelenecek 
þekilde gösterilir.

Bir uygulama veya etkinliðe 
ilerleyin ve kumanda 
çubuðuna basýn.

Bekleme modunda 
kullanýlabilen standart joystick kýsayollarý, etkin bekleme 
modu açýkken kullanýlamaz.

Standart uygulama kýsayollarýný deðiþtirmek için,  tuþuna 
basýn, Araçlar > Ayarlar > Telefon > Bekleme modu > 
Etkin bekleme uygu. seçeneðini belirleyin ve kumanda 
çubuðuna basýn.

Bazý kýsayollar sabit olabilir, bunlarý deðiþtiremezsiniz.
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ak için,  tuþuna basýn ve 
iz isme ilerleyin veya ismin ilk 
 girin. Uygun kartvizitler listelenir. 
na basýn. 

ilmeniz için önce kartvizitleri SIM 
pyalamanýz gerekir. Bkz. ‘Kartvizit 

 servisi) aramak için, bekleme 
sýlý tutun. Ayrýca bkz: ‘Arama 

erinizin telefon numarasýný 
 tuþuna basýn ve Araçlar > 

ek > Numarayý deðiþtir'i seçin. 
dan aldýðýnýz numarayý girin ve 

aranan numarayý aramak için, 
 çalýþtýðýnýz son 20 numaranýn 

 tuþuna basýn. Ýstediðiniz 
umarayý aramak için  tuþuna 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Sesli aramalar
Ýpucu! Arama sýrasýnda ses seviyesini arttýrmak veya 
azaltmak için, cihazýn sol tarafýndaki tuþlara basýn. 

1 Bekleme modunda aramak istediðiniz numarayý alan 
koduyla birlikte girin. Bir numarayý silmek için  
tuþuna basýn. 
Uluslararasý aramalarda, + karakteri (uluslararasý 
eriþim kodu yerine geçer) için iki kez  tuþuna basýn 
ve sýrasýyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki 
sýfýrý atýn) ve telefon numarasýný girin.

2 Numarayý aramak için  tuþuna basýn.
3 Aramayý bitirmek (veya arama giriþimini iptal etmek) 

için  tuþuna basýn.
Ýpucu! Aramayý cevaplamak ve bitirmek için ayrýca, 
uzaktan kumanda üzerindeki  tuþunu da 
kullanabilirsiniz.

 tuþuna basýldýðýnda baþka bir uygulama etkin olsa 
bile, arama her zaman sona erdirilir.

Ýpucu! Kulaklýk setini kullanmazken bir aramayý 
bitirmek için, arama sýrasýnda  tuþuna basýn ve 
15 saniye içinde kapaðý kapatýn. Kulaklýk setini 
kullanýrken kapaðý kapatmak aramayý bitirmez.

Rehber'den arama yapm
Rehber'i seçin. Ýstediðin
harflerini arama alanýna
Aramak için  tuþu

Rehberden arama yapab
kartýnýzdan Rehber'e ko
kopyalama’, s. 39.

Telesekreterinizi (þebeke
modunda  tuþunu ba
aktarma’, s. 120.

Ýpucu! Telesekret
deðiþtirmek için 
Sekreter > Seçen
Servis saðlayýcýnýz
Tamam'ý seçin.

Bekleme modunda son 
aradýðýnýz veya aramaya
listesine eriþmek üzere 
numaraya ilerleyin ve n
basýn.
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ný hýzlý arama
ek için,  tuþuna basýn ve 
a > Hýzlý arama > Açýk'ý seçin.

rine ( — ) telefon numarasý 
asýn ve Araçlar > Hýzlý ara. 
fon numarasýný atamak 
e Seçenek > Ata'yý seçin.  
lmýþtýr. 

k için, hýzlý arama tuþuna ve 

 komutlarýný destekler. 
ý, konuþanýn sesine baðlý deðildir. 
eden ses etiketleri kaydetmez. 
 kayýtlar için cihaz bir ses etiketi 
s etiketini bununla karþýlaþtýrýr. 
lliði, ses komutlarýnýn daha iyi 
ýcýnýn sesine uyum saðlar.

ti, kartvizit kartýna kaydedilen 
entezlenmiþ ses etiketini 
 açýn ve Seçenek > Ses etiketini 
Copyrigh

Konferans aramasý yapma
1 Ýlk katýlýmcýyý arayýn.
2 Diðer katýlýmcýyý aramak için Seçenek > Yeni arama'yý 

seçin. Ýlk arama otomatik olarak beklemeye alýnýr.
3 Yeni arama cevaplandýðýnda, konferans aramasýndaki 

ilk katýlýmcýya baðlanmak için Seçenek > Konferans'ý 
seçin.
Aramaya yeni bir kiþi eklemek için 2. adýmý yineleyin ve 
Seçenek > Konferans > Konferansa ekle'yi seçin. 
Cihazýnýz, siz de dahil olmak üzere en çok altý katýlýmcý 
arasýnda konferans görüþmesini destekler.
Katýlýmcýlardan biriyle özel görüþme yapmak için 
Seçenek > Konferans > Özel'i seçin. Yer imlerinden 
birine ilerleyin ve Özel seçeneðini seçin. Konferans 
aramasý cihazýnýzda beklemeye alýnýr. Diðer katýlýmcýlar 
konferans görüþmesine devam edebilir. Özel 
görüþmeniz bittiðinde konferans aramasýna dönmek 
için Seçenek > Konferans > Konferansa ekle 
seçeneðini seçin.
Katýlýmcý çýkartmak için, Seçenek > Konferans> 
Katýlýmcýyý çýkart'ý seçin, katýlýmcýya ilerleyin ve 
Çýkart'ý seçin. 

4 Etkin konferans aramasýný bitirmek için  tuþuna 
basýn.

Telefon numarasý
Hýzlý aramayý etkinleþtirm
Araçlar> Ayarlar > Aram

Hýzlý arama tuþlarýndan bi
atamak için  tuþuna b
seçeneðini belirleyin. Tele
istediðiniz tuþa ilerleyin v
tuþu telesekreter için ayrý

Bekleme modunda arama
 tuþuna basýn.

Sesle arama
Cihazýnýz geliþtirilmiþ ses
Geliþtirilmiþ ses komutlar
Bu nedenle, kullanýcý önc
Bunun yerine, ajandadaki
oluþturur ve konuþulan se
Cihazdaki ses tanýma öze
tanýnmasý için ana kullan

Bir kartvizit için ses etike
isim ya da takma addýr. S
dinlemek için, bir kartvizit
çal'ý seçin.
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ý cevaplama veya 

n,  tuþuna basýn veya kapaðý 

 sesini susturmak için Sustur'u 

evaplamak ve bitirmek için ayrýca, 
 üzerindeki  tuþunu da 

 istemezseniz, reddetmek için 
malarý aktarmak için Ara. aktr. 
i etkinleþtirdiyseniz, gelen aramayý 
a aktarýlýr. Bkz. ‘Arama aktarma’, 

tiðinizde ayrýca, arayan kimseye 
amadýðýnýzý bildiren bir mesaj 
saj gönder seçeneðini 
dermeden önce 
eçeneði ayarlamak ve standart bir 
 bkz: ‘Ara. ayarlarý’, s. 111.
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Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü 
ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu 
nedenle, her koþulda yalnýzca sesle aramaya 
güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayý kullandýðýnýzda, hoparlör kullanýmdadýr. Ses 
etiketini söylerken cihazý biraz uzakta tutun.
1 Sesle aramayý baþlatmak için,  sað seçim tuþuna 

basýp basýlý tutun. Kulaklýk tuþu olan uyumlu bir 
kulaklýklý mikrofon seti kullanýyorsanýz, sesle aramayý 
baþlatmak için kulaklýk tuþunu basýlý tutun.

2 Kýsa bir sinyal verilir ve Þimdi konuþun yazýsý 
görüntülenir. Kartvizite kaydedilen ismi veya takma 
adý anlaþýlýr bir þekilde söyleyin.

3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanýnan kartvizit için 
sentezlenmiþ bir ses çalar, isim ve numarayý 
görüntüler. 1,5 saniyelik bir zaman aþýmýndan sonra 
cihaz numarayý çevirir.
Tanýnan kartvizit doðru deðilse, diðer eþleþmelerin 
listesini görmek için Sonraki'ni veya sesle aramayý 
iptal etmek için Çýk'ý seçin.

Ayný isim altýnda birkaç numara kaydedilmiþse, cihaz 
varsayýlan numarayý (önceden ayarlanmýþsa) seçer. Aksi 
durumda, aþaðýdaki numaralardan ilk kullanýlabilir olaný 
seçilir: Mobil, Mobil (ev), Mobil (iþ), Telefon, Telefon 
(ev) ve Telefon (iþ).

Gelen aramay
reddetme
Aramayý cevaplamak içi
kaydýrarak açýn.

Bir arama geldiðinde zil
seçin.

Ýpucu! Aramayý c
uzaktan kumanda
kullanabilirsiniz.

Bir aramayý cevaplamak
 tuþuna basýn. Ara

ayr. > Meþgulse iþlevin
reddettiðinizde de aram
s. 120.

Gelen bir aramayý redde
neden aramayý cevaplay
göndermek için Kýsa me
seçebilirsiniz. Metni gön
düzenleyebilirsiniz. Bu s
kýsa mesaj yazmak için,
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ramayý bitir veya Tüm 
ma, Konferans ve Aktar. 
ýndan seçim yapýn: 

yý bitirmek ve bekleyen aramayý 
.

MTS þebekelerinde)—Aramanýn 
ltimedya mesajýyla görüntü veya 
anýlýr. Mesajý göndermeden önce 
 deðiþtirebilirsiniz. Dosyayý 
mek için  tuþuna basýn 

 DTMF ses dizelerini göndermek 
ini girin veya Rehber'den bulun. 
 karakteri girmek için  tuþuna 
ermek için Tamam seçeneðini 

 Telefon numarasý veya DTMF 
nlarý ekleyebilirsiniz. 
Copyrigh

Arama bekletme (þebeke servisi)
Ayarlar > Arama > Arama bekletme menüsünde Arama 
bekletme'yi etkinleþtirdiyseniz, baþka bir arama sürerken 
arama cevaplayamazsýnýz.

Ýpucu! Cihazýn zil seslerini çeþitli ortamlara ve 
etkinliklere göre (örneðin, cihazýnýzýn sessiz olmasýný 
istediðinizde) deðiþtirmek için, bkz: ‘Tercihler—
Sesleri belirleme’, s. 31.

Bekleyen aramayý cevaplamak için  tuþuna basýn. Ýlk 
arama beklemeye alýnýr.

Ýki arama arasýnda geçiþ yapmak için, Geçiþ seçeneðini 
belirleyin. Gelen veya beklemedeki bir aramayý etkin bir 
aramaya baðlamak ve aramalardan baðlantýnýzý kesmek 
için Seçenek > Aktar seçeneðini seçin. Etkin aramayý 
bitirmek için  tuþuna basýn. Her iki aramayý da sona 
erdirmek için, Seçenek > Tüm aramalarý bitir'i seçin.

Sesli arama sýrasýnda kullanýlabilen 
seçenekler
Sesli arama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçeneklerin çoðu 
þebeke servisleridir. Arama sýrasýnda þu seçeneklerden 
bazýlarý için Seçenek'i belirleyin: Sustur veya Sesi aç, 
Cevapla, Reddet, Geçiþ, Beklet veya Bekletmeden al, 
Ahizeyi etkinleþtir, Hoparl. etkinleþtir ya da Ahizesizi 
etkinleþtir (Bluetooth baðlantýsýna sahip uyumlu bir 

kulaklýk seçiliyse), Etkin a
aramalarý bitir, Yeni ara
Aþaðýdaki seçenekler aras

Deðiþtir—Etkin bir arama
cevaplamak için kullanýlýr

MMS gönder (yalnýzca U
diðer katýlýmcýsýna bir mu
video göndermek için kull
düzenleyebilir ve alýcýsýný
uyumlu bir cihaza gönder
(þebeke servisi).

DTMF gönder—Þifre gibi
için kullanýlýr. DTMF dizes
Bekle (w) veya durakla (p)
art arda basýn. Tonu gönd
belirleyin.

Ýpucu! Kartvizitteki
alanlarýna DTMF to
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rtvizit silmek için, kartviziti seçin 
yný anda birkaç kartvizit silmek 
þu basýlý tutun ve silmek istediðiniz 
k için joystick'e basýn. Ýþaretli 

 tuþuna basýn.

klemek ve düzenlemek için Nokia 
da bulunan Nokia Contacts Editor 
anabilirsiniz. Cihazla birlikte 
 bakýn.

ü eklemek için, kartviziti açýn ve 
eçenek > Küçük görüntü ekle 
 kiþi sizi aradýðýnda, küçük görüntü 

a, sýk aranan numaralarý daha 
dur. Sekiz telefon numarasýna hýzlý 
bilirsiniz. Bkz. ‘Telefon numarasýný 
.

ilgilerini göndermek için, 
ðiniz kartviziti seçin. Seçenek > 
esaj ile, Multimedya ile, E-posta 
h ile seçeneðini belirleyin. Bkz: 
2 ve ‘Bluetooth baðlantýsý 
nderme’, s. 101.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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 tuþuna basýn ve Rehber'i seçin. Rehber'de, kartvizitlere 
kiþisel zil sesleri veya küçük görüntüler ekleyebilirsiniz. 
Ayrýca, bir kerede çok sayýda alýcýya kýsa mesaj veya 
e-posta göndermenize olanak saðlayan kartvizit gruplarý 
da oluþturabilirsiniz. Aldýðýnýz kartvizit bilgilerini (iþ 
kartvizitleri) rehbere ekleyebilirsiniz. Bkz. ‘Veri ve ayarlar’, 
s. 49. Kartvizit bilgileri yalnýzca uyumlu cihazlara 
gönderilebilir veya bunlardan alýnabilir.

Ýpucu! Cihaz bilgilerini düzenli olarak yedekleyin. 
Bilgileri, örneðin rehberi, daha sonra cihaza geri 
yükleyebilirsiniz. Kartvizitlerinizi uyumlu bir PC'ye 
yedeklemek için Nokia PC Suite'i kullanabilirsiniz. 
Cihazla birlikte verilen CD-ROM'a bakýn.

Ýsimleri ve numaralarý kaydetme
1 Seçenek > Yeni kartvizit seçeneðini belirleyin.
2 Ýstediðiniz alanlarý doldurun ve Tamam seçeneðini 

belirleyin.

Rehber'deki kartvizitleri düzenlemek için, düzenlemek 
istediðiniz kartvizite ilerleyin ve Seçenek > Düzenle'yi 
seçin.

Rehber menüsünden ka
ve  tuþuna basýn. A
için  tuþuna basýp tu
her kartviziti iþaretleme
kartvizitleri silmek için 

Ýpucu! Kartvizit e
PC Suite yazýlýmýn
uygulamasýný kull
verilen CD-ROM'a

Kartvizite küçük görünt
Seçenek > Düzenle > S
seçeneðini belirleyin. Bu
görüntülenir.

Ýpucu! Hýzlý aram
çabuk arama yolu
arama tuþu ataya
hýzlý arama’, s. 35

Ýpucu! Kartvizit b
göndermek istedi
Gönder > Kýsa m
ile veya Bluetoot
‘Mesajlaþma’, s. 4
kullanarak veri gö
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 ve numaralarý görmek için,  
 Seçenek > SIM kartvizitleri > 
elirleyin. SIM dizininde rehbere 
rý düzeltebilir veya kopyalayabilir 

ýn listesini görmek için, 
leri > Sabit ara. kartvizitleri 
seçenek yalnýzca SIM kartýnýz 
a gösterilir.

fon numaralarýna yapýlan 
 Seçenek > Sabit arama etkinl. 
it arama listesine yeni numaralar 
Yeni SIM kartviziti seçeneðini 
 PIN2 kodu gereklidir.

llanýlýrken, kýsa mesajlarýn bir 
inden gönderilmesi dýþýnda, 
naksýzdýr. Bu durumda, mesaj 
lýcýnýn telefon numarasýnýn sabit 
i gerekir.

inken, cihazýnýzda programlanan 
sý aranabilir.

lama
 kartýnýzdan telefonunuza  
 Seçenek > SIM kartvizitleri > 
Copyrigh

Kartviziti gruba eklemek için, Seçenek > Gruba ekle: 
seçeneðini belirleyin (yalnýz bir grup oluþturduysanýz 
gösterilir). Bkz. ‘Kartvizit gruplarý oluþturma’, s. 40.

Kartvizit, grup ve kullanýlabilir hafýza miktarlarýný görmek 
için, Rehber > Seçenek > Kartvizit bilgileri:'ni seçin.

Standart numaralar ve adresler
Kartvizite standart numaralar ve adresler atayabilirsiniz. 
Bu þekilde, bir kartvizitin birkaç numarasý veya adresi varsa, 
o kartviziti kolayca arayabilir veya belirli bir numara ya da 
adrese mesaj gönderebilirsiniz. Standart numara, sesle 
aramada da kullanýlýr.
1 Rehberde bir kartvizite ilerleyin ve joystick'e basýn.
2 Seçenek > Varsayýlanlar seçeneðini belirleyin.
3 Numara veya adres eklemek istediðiniz bir standart 

seçin ve Ata seçeneðini belirleyin.
4 Standart olarak ayarlamak istediðiniz bir numara veya 

adres seçin.

Kartvizitte varsayýlan numara veya adresin altý çizilir.

SIM rehberi ve SIM hizmetleri
SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanýmý 
hakkýnda bilgi almak için SIM kart satýcýnýza baþvurun. Bu, 
servis saðlayýcý, þebeke operatörü veya baþka bir satýcý 
olabilir.

SIM kartta kayýtlý isimleri
tuþuna basýn ve Rehber >
SIM rehberi seçeneðini b
numara ekleyebilir, bunla
ve arama yapabilirsiniz.

Sabit arama numaralarýn
Seçenek > SIM kartvizit
seçeneðini belirleyin. Bu 
tarafýndan destekleniyors

Cihazýnýzdan, seçilen tele
aramalarý kýsýtlamak için,
seçeneðini belirleyin. Sab
eklemek için, Seçenek > 
belirleyin. Bu iþlevler için

Sabit arama seçeneði ku
paket veri baðlantýsý üzer
paket veri baðlantýlarý ola
merkezi numarasýnýn ve a
arama listesine eklenmes

Sabit arama seçeneði etk
resmi acil durum numara

Kartvizit kopya
Ýsimleri ve numaralarý SIM
tuþuna basýn ve Rehber >
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çili grup için kullanmak istediðiniz 

, zil sesleri listesinden Varsayýlan 

larý oluþturma
ak için, Rehber'de kumanda 
ket ettirin.
p seçeneðini belirleyin. 
zýn veya Grup (numara) standart 
mam seçeneðini belirleyin. 
ek > Üye ekle seçeneðini 

e ilerleyin ve iþaretlemek için 
 basýn. Bir seferde birden çok üye 
k istediðiniz tüm kartvizitlerde bu 

klemek için Tamam seçeneðini 

 için, Seçenek > Yeni isim ver'i 
 Tamam'ý seçin.

arma
eðiþtirmek istediðiniz grubu açýn.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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isimleri ve Seçenek > Rehber'e Kopyala'yý seçin.

Kartvizitleri SIM kartýnýza kopyalamak için  tuþuna 
basýn ve Rehber seçeneðini belirleyin. Kopyalamak 
istediðiniz isimleri seçin ve Seçenek > Kopyala > SIM 
rehberine seçeneðini belirleyin. Yalnýzca SIM kartýnýz 
tarafýndan desteklenen kartvizit alanlarý kopyalanýr. 

Cihazýnýzdan aranabilen numaralarý düzenlemek için,  
tuþuna basýn ve Rehber > Seçenek > SIM kartvizitleri > 
Sabit ara. kartvizitleri'ni seçin. Kartvizite ilerleyin ve 
Seçenek > Düzenle'yi seçin. Sabit çevirme numaralarýnýzý 
düzenlemek için PIN2 kodunuza ihtiyacýnýz olabilir.

Ýpucu! Rehberinizi Nokia PC Suite uygulamasý yüklü 
uyumlu bir PC ile senkronize edebilirsiniz. Cihazla 
birlikte verilen CD-ROM'a bakýn.

Kartvizite zil sesi ekleme
Bir kiþi veya grup üyesi sizi aradýðýnda, cihaz seçilen zil 
sesini çalar (arayanýn aramayla birlikte telefon numarasýný 
da göndermesi ve cihazýnýzýn bu numarayý tanýmasý 
gerekir).
1 Kartviziti açmak için kumanda çubuðuna basýn veya 

gruplar listesine gidip bir kartvizit grubu seçin.
2 Seçenek > Zil sesi seçeneðini belirleyin. Zil seslerinin 

listesi açýlýr.

3 Tek kartvizit veya se
zil sesini seçin.

Zil sesini kaldýrmak için
zil sesi'ni seçin.

Kartvizit grup
1 Gruplar listesini açm

çubuðunu saða hare
2 Seçenek > Yeni gru
3 Grup için bir isim ya

ismini kullanýn ve Ta
4 Grubu açýn ve Seçen

belirleyin.
5 Kartvizitlerden birin

kumanda çubuðuna
eklemek için, ekleme
iþlemi tekrarlayýn.

6 Kartvizitleri gruba e
belirleyin.

Gruba yeni isim vermek
seçin, yeni ismi girin ve

Gruptan üye çýk
1 Gruplar listesinde, d
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Copyrigh

2 Kartvizite ilerleyin ve Seçenek > Gruptan kaldýr 
seçeneðini belirleyin.

3 Kartviziti gruptan çýkarmak için Evet seçeneðini 
belirleyin.

Ýpucu!Kartvizitin hangi gruplara ait olduðunu 
görmek için, kartvizite ilerleyin ve Seçenek > Grup 
üyelikleri seçeneðini belirleyin.
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ilmemiþ taslak mesajlar burada 

uetooth baðlantýsý kullanýlarak 
ýndaki gönderilen son 20 mesaj 
ilecek mesaj sayýsýný deðiþtirmek 
, sayfa 58.

derilmek üzere bekletilen mesajlar 
lanýr.

cihazýnýz kapsama alaný dýþýnda 
kutusuna yerleþtirilir. Ayrýca uzak 
ir sonraki baðlanýþýnýzda e-posta 
erilmesini programlayabilirsiniz.

en, gönderdiðiniz kýsa mesajlarýn 
ýnýn iletim raporlarýný 
siniz (þebeke servisi). E-posta 
ltimedya mesajlarýnýn iletim 
n olmayabilir.

 klasörlerden herhangi birini 
rler arasýnda gidip gelmek için 
nu saða veya sola hareket ettirin.

n etkinleþtirme komutlarý gibi 
omutlarý da denir) girmek ve servis 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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 tuþuna basýn ve Mesajlar'i seçin. Mesajlar 
menüsünde kýsa mesajlar, multimedya mesajlarý, e-posta 
mesajlarý ve veri içeren özel kýsa mesajlar oluþturabilir, 
gönderebilir, alabilir, görüntüleyebilir, düzeltebilir ve 
düzenleyebilirsiniz. Ayrýca, Bluetooth baðlantýsýyla mesaj 
ve veri alabilir, Web servis mesajlarý ve hücre yayýný 
mesajlarý alabilir ve servis komutlarý gönderebilirsiniz.

Not: Yalnýzca uyumlu özelliklere sahip cihazlar 
multimedya mesajlarý alabilir ve görüntüleyebilir. 
Mesajýn görünümü alýcý cihaza baðlý olarak 
deðiþebilir.

Mesajlar görünümünü açtýðýnýzda, Yeni mesaj iþlevini ve 
aþaðýdaki klasörleri görebilirsiniz:

 Gelen Kutusu—E-posta ve hücre yayýný mesajlarý 
dýþýnda alýnan mesajlar burada saklanýr. E-posta mesajlarý 
Posta Kutusu'nda saklanýr.

 Klasörlerim—Mesajlarýnýzý klasörler halinde 
düzenlemek için kullanýlýr.

 Posta Kutusu—Yeni e-posta mesajlarýnýzý almak 
veya önceden alýnmýþ e-posta mesajlarýnýzý çevrimdýþý 
olarak görüntülemek için uzak posta kutunuza baðlanýn. 
Bkz. ‘E-posta’, s. 56.

 Taslaklar—Gönder
saklanýr.

 Gönderil. öðe.—Bl
gönderilen mesajlar dýþ
burada saklanýr. Kayded
için, bkz: ‘Diðer ayarlar’

 Giden kutusu—Gön
geçici olarak burada sak

Örnek: Mesajlar, 
kaldýðýnda giden 
posta kutusuna b
mesajlarýnýn gönd

 Raporlar—Þebeked
ve multimedya mesajlar
göndermesini isteyebilir
adresine gönderilen mu
raporunu almak mümkü

Ýpucu! Varsayýlan
açtýðýnýzda, klasö
kumanda çubuðu

þebeke servislerine iliþki
servis isteklerini (USSD k
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rasýnda geçiþ yapmak için  

n tuþ ile ayný tuþ üzerinde 
rünene kadar bekleyin (veya 
ýzlýca saða doðru hareket 
süresine son verin) ve daha sonra 

n  tuþuna basýn. Birden fazla 
 tuþunu basýlý tutun.

lama iþaretleri  tuþu 
noktalama iþaretine ulaþmak 
a basýn.
ini açmak için  tuþuna basýn. 
k için kumanda çubuðunu 
r seçmek için, Seç seçeneðine 

 tuþuna basýn. Ýmleci bir 
 için  tuþuna üç kez basýn.
ý arasýnda geçiþ yapmak için  

riþi—Metin tahmini
rak girebilirsiniz. Metin tahmini 
 dayalýdýr ve bu sözlüðe yeni 

etin tahmini giriþi kullanarak 
að üst köþesinde  ifadesi 
Copyrigh

saðlayýcýnýza göndermek için, Mesajlar ana görünümünde 
Seçenek > Servis komutu seçeneðini belirleyin.

Hücre yayýný (þebeke servisi) þebeke operatörünüzden 
hava durumu veya trafik koþullarý gibi çeþitli konularda 
mesajlar almanýza olanak verir. Bilgi sunulmakta olan 
konular ve bunlarla ilgili olarak kullanýlacak numaralar için 
servis saðlayýcýnýza baþvurun. Mesajlar ana görünümünde 
Seçenek > Hücre yayýný'ný seçin. Ana görünümde bir 
konunun durumunu, konu numarasýný, adýný ve izlenmek 
için iþaretlenip iþaretlenmediðini ( ) 
görüntüleyebilirsiniz.

UMTS þebekelerinde hücre yayýný mesajlarý alýnamaz. Paket 
veri baðlantýsý hücre yayýný almayý engelleyebilir.

Metin yazma
ABC, abc ve Abc seçilen karakter modunu gösterir. 123 
sayý modunu gösterir.

Normal metin giriþi
Normal metin giriþini kullanarak yazý yazarken, ekranýn sað 
üst köþesinde  göstergesi görünür.
• Ýstediðiniz karakter görüntüleninceye kadar bir sayý 

tuþuna ( — ) art arda basýn. Sayý tuþlarýnda, 
üzerlerinde yazanlardan baþka karakterler de vardýr.

• Sayý girmek için sayý tuþunu basýlý tutun. 

• Harf ve sayý modlarý a
tuþunu basýlý tutun.

• Sonraki harf, kullanýla
bulunuyorsa, imleç gö
kumanda çubuðunu h
ettirerek zaman aþýmý 
harfi girin.

• Bir karakteri silmek içi
karakter silmek için 

• En sýk kullanýlan nokta
altýndadýr. Ýstediðiniz 
için  tuþuna art ard
Özel karakterler listes
Liste üzerinde ilerleme
kullanýn ve bir karakte
basýn.

• Boþluk eklemek için 
sonraki satýra taþýmak

• Farklý karakter modlar
tuþuna basýn.

Metin tahmini gi
Bir harfi tek bir tuþa basa
giriþi, yerleþik bir sözlüðe
sözcükler de eklenebilir. M
metin yazarken, ekranýn s
görüntülenir.
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yeni eklenen bir sözcük, en eski 

maya baþlayýn.

mini giriþini açmak veya kapatmak 
ki kez hýzlý bir þekilde basýn.

i ipuçlarý
 girmek için istediðiniz sayý tuþunu 

arasýnda geçiþ yapmak için  

  tuþuna basýn. Birden fazla 
 tuþunu basýlý tutun.

i açmak için  tuþuna basýn.

 birden çok özel karakter girmek 
teri seçtiðinizde  tuþuna basýn.

ama iþaretleri  tuþu altýndadýr. 
aretini bulmak için  tuþuna ve 
t arda basýn.

mini giriþi, yaygýn noktalama 
gisinin gerektiðini (.,?!') tahmin 
ktalama iþaretlerinin sýrasý ve 

özlük diline göre deðiþir.

kleri birer birer görüntülemek için 
ýn.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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etkinleþtirmek için  
tuþuna basýn ve Metin 
tahmini açýk seçeneðini 
belirleyin. Böylelikle 
cihazdaki tüm 
düzenleyiciler için metin 
tahmini giriþi 
etkinleþtirilir.

2 Ýstediðiniz sözcüðü 
yazmak için, —  tuþlarýna basýn. Bir harf için her 
tuþa yalnýzca bir kez basýn. Örneðin Ýngilizce sözlük 
seçiliyken 'Nokia' yazmak için, N için  tuþuna, o için 

 tuþuna, k için  tuþuna, i için  tuþuna ve a 
için  tuþuna basýn.
Tuþa her basýldýðýnda, önerilen sözcük deðiþir.

3 Sözcüðü doðru olarak yazmayý bitirdikten sonra, onu 
onaylamak için saða ilerleyin veya  tuþuna basarak 
boþluk ekleyin.
Sözcük doðru deðilse, her bir eþleþen sözcüðü görmek 
için  tuþuna ard arda basýn veya  tuþuna basýn 
ve Metin tahmini > Eþleþmeler'i seçin.
Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmak 
istediðiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüðe 
sözcük eklemek için, Harfle seçeneðini belirleyin, 
normal metin giriþini kullanarak sözcüðü girin ve 
Tamam komutunu seçin. Sözcük sözlüðe eklenir. 

Sözlük dolduðunda, 
sözcüðün yerini alýr.

4 Sonraki sözcüðü yaz

Ýpucu! Metin tah
için,  tuþuna i

Metin tahmini giriþ
Harf modundayken sayý
basýlý tutun.

Farklý karakter modlarý 
tuþuna basýn.

Bir karakteri silmek için
karakter silmek için 

Özel karakterler listesin

Ýpucu! Ayný anda
için, her bir karak

En sýk kullanýlan noktal
Ýstediðiniz noktalama iþ
ardýndan  tuþuna ar

Ýpucu! Metin tah
iþaretlerinden han
etmeye çalýþýr. No
kullanýlabilirliði s

Sözlüðün bulduðu sözcü
 tuþuna art arda bas
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i kapatma
efondaki tüm düzenleyicilerde 
sine basýn ve Metin tahmini > 

pyalama
k için  tuþunu basýlý tutun. 
ubuðunu sola veya saða hareket 
çe, metin vurgulanýr.
mak için,  tuþunu basýlý 
neðini belirleyin.
mek için  tuþuna basýp tuþu 
ýr seçeneðini seçin veya  
e Yapýþtýr seçeneðini seçin. 
ek için  tuþunu basýlý tutun. 

ubuðunu yukarý aþaðý hareket 

kaldýrmak için  tuþuna basýn.

e gönderme
rünümü alýcý cihaza baðlý olarak 

zý resimlerin, müziklerin (zil 
iðin kopyalanmasýný, üzerinde 
arýlmasýný veya iletilmesini 
Copyrigh

 tuþuna basýp Metin tahmini seçip ve aþaðýdakilerden 
birini belirlemek için saða ilerleyin:

Eþleþmeler—Tuþ basýþlarýnýza karþýlýk gelen sözcüklerin 
listesini görüntülemek için kullanýlýr.

Sözcük ekle—Normal metin giriþini kullanarak sözlüðe 
sözcük eklemek için kullanýlýr. Sözlük dolduðunda, yeni 
eklenen sözcükler en eski sözcüðün yerini alýr.

Sözcüðü düzenle—Normal metin giriþini kullanarak 
sözcüðü düzenlemek için kullanýlýr. Bu, sözcük etkinse (altý 
çiziliyse) kullanýlabilir.

Ýpucu!  tuþuna bastýðýnýzda, (düzenleme moduna 
baðlý olarak) aþaðýdaki seçenekler görüntülenir: 
Metin tahmini (metin tahmini giriþi), Harf modu 
(normal metin giriþi), Sayý modu, Kes (metin 
seçildiyse), Kopyala (metin seçildiyse), Yapýþtýr 
(metin önce kesildi veya kopyalandýysa), Numara 
ekle, Simge ekle ve Yazma dili: (telefondaki tüm 
düzenleyicilerin giriþ dilini deðiþtirir).

Birleþik sözcüklerin yazýlmasý
Birleþik sözcüðün ilk yarýsýný yazýn; onaylamak için 
kumanda çubuðunu saða hareket ettirin. Birleþik sözcüðün 
son bölümünü yazýn. Birleþik sözlüðü tamamlamak için  
tuþuna basýp boþluk ekleyin.

Metin tahmin giriþin
Metin tahmini giriþini tel
kapatmak için  düðme
Kapalý seçeneðini seçin.

Panoya metin ko
1 Harf ve sözcük seçme

Ayný anda, kumanda ç
ettirin. Seçim ilerledik

2 Metni panoya kopyala
tutarken Kopyala seçe

3 Metni bir belgeye ekle
basýlý tutun ve Yapýþt
tuþuna bir kez basýn v
Metnin satýrlarýný seçm
Ayný anda, kumanda ç
ettirin.
Seçili metni belgeden 

Mesaj yazma v
Multimedya mesajýnýn gö
deðiþebilir.

Telif haklarý korumasý, ba
sesleri dahil) ve diðer içer
deðiþiklik yapýlmasýný, akt
engelleyebilir.
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itlerden birine ilerleyin ve 
in kumanda çubuðuna basýn. Bir 
alýcý iþaretleyebilirsiniz.
imedya mesajýnýn veya e-postanýn 
nen alanlarý deðiþtirmek için, 

anlarý seçeneðini seçin.
 aþaðýya doðru hareket ettirerek 
ve mesajý yazýn. Þablon kullanmak 
 veya Nesne ekle > þablon 
.
a medya nesnesi eklemek için, 
kle > Görüntü, Ses klibi, veya 
i belirleyin. Ses eklendiðinde,  

r.
edilmiþ video klipleri multimedya 
eyebilirsiniz. Videolarýn 

 deðiþtirmek için bkz: ‘Video 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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bir uygulamadan oluþturmaya baþlayabilirsiniz. 
Mesaja eklenecek dosyayý (görüntü veya metin) 
seçin ve Seçenek > Gönder seçeneðini belirleyin.

Multimedya mesajý oluþturabilmek veya e-posta 
yazabilmek için, önce doðru baðlantý ayarlarýný yapmýþ 
olmanýz gerekir. Bkz: ‘MMS ve e-posta ayarlarýný alma’, s. 
48 ve ‘E-posta’, s. 56.

Kablosuz þebeke MMS mesajýnýn boyutunu sýnýrlayabilir. 
Eklenen resim bu sýnýrý aþarsa cihaz, MMS ile 
gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

1 Yeni mesaj seçeneðini ve ardýndan aþaðýdaki 
seçeneklerden birini belirleyin:
Kýsa mesaj— kýsa mesaj göndermek için
Multimedya mesajý—multimedya mesajý (MMS) 
göndermek için
E-posta- e-posta  mesajý göndermek için E-posta 
hesabýnýzý ayarlamadýysanýz, bunu yapmanýz istenir. 
Posta kutusu kýlavuzunu kullanarak e-posta ayarlarýný 
oluþturmaya baþlamak için, Baþlat seçeneðini seçin.

2 Kime alanýnda, rehberden alýcý veya grup seçmek için 
kumanda çubuðuna basýn veya alýcýnýn telefon 
numarasýný ya da e-posta adresini girin. Alýcýlarý 
birbirinden ayýran bir noktalý virgül (;) eklemek için  
tuþuna basýn. Numara veya adresi panodan da 
kopyalayýp yapýþtýrabilirsiniz. 

Ýpucu! Kartviz
iþaretlemek iç
defada birkaç 

3 Konu alanýnda, mult
konusunu girin. Görü
Seçenek > Adres al

4 Kumanda çubuðunu
mesaj alanýna gelin 
için, Seçenek > Ekle
seçeneðini belirleyin

5 Multimedya mesajýn
Seçenek > Nesne e
Video klip seçeneðin
simgesi görüntüleni
.mp4 biçiminde kayd
mesajýnda gönderem
kaydedilme biçimini
ayarlarý’, s. 63.
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eklerindeki karakterler, tek bir 
 karakter sayýsýný sýnýrlayacak 
lar. Gezinme çubuðunda geriye 
tergesini görebilirsiniz. Örneðin, 
nderilecek metne 10 karakter 
lamýna gelir.

ilmeden önce otomatik olarak 
yerleþtirilir. Gönderme baþarýlý 
utusu'nda kalýr.

gulamasýnda da sunumlar 
larý yeni bir multimedya 
ilirsiniz. Multimedya mesajý 
ümünde, Seçenek > Sunum 
seçin (yalnýzca MMS oluþturma 
lý veya Serbest ise gösterilir). 
esajlarý’, s. 55.

dresine veya büyük görüntülerin 
yen bir cihaza multimedya 
 büyük görüntü boyutunu 
dan emin deðilseniz veya þebeke 
nderilmesini desteklemiyorsa, 
ntü boyutu veya 15 saniyeden 

 bir ses klibi kullanmanýz önerilir. 
in, Mesajlar ana görünümünde 
> Multimedya mesajý > 
çeneðini seçin.
Copyrigh

6 Yeni bir fotoðraf çekmek 
veya multimedya mesajý 
için ses veya video 
kaydetmek için, Yeni 
ekle > Görüntü, Ses klibi 
veya Video klip 
seçeneðini belirleyin. 
Mesaja yeni bir slayt 
eklemek için, Slayt 
seçeneðini belirleyin.
Multimedya mesajýnýn 
nasýl göründüðüne 
bakmak için, Seçenek > 
Ön izleme seçeneðini 
belirleyin.

7 E-postaya bir ek iliþtirmek için Seçenek > Ekle > 
Görüntü, Ses klibi, Video klip veya Not seçeneðini 
belirleyin. E-posta ekleri  simgesi ile gösterilir.

Ýpucu! Ek olarak sesler ve notlar dýþýnda bir dosya 
göndermek için, ilgili uygulamayý açýn ve 
kullanýlabiliyorsa, Gönder > E-posta ile 
seçeneðini belirleyin.

8 Mesajý göndermek için, Seçenek > Gönder seçeneðini 
belirleyin veya  tuþuna basýn.

Cihazýnýz bir tek mesaj için karakter sýnýrlamasýný aþan kýsa 
mesajlarý göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar iki 
veya daha fazla mesajdan oluþan bir mesaj dizisi olarak 
gönderilir. Servis saðlayýcýnýz ücretlendirmeyi buna göre 
yapabilir. Aksanlar ve baþka iþaretler taþýyan karakterler ve 

Çince gibi belirli dil seçen
mesajda gönderilebilecek
þekilde daha fazla yer kap
sayan mesaj uzunluðu gös
10 (2), iki mesaj olarak gö
daha ekleyebileceðiniz an

E-posta mesajlarý gönder
Giden kutusu klasörüne 
olmazsa e-posta Giden k

Ýpucu! Mesajlar uy
oluþturabilir ve bun
mesajýyla göndereb
düzenleyicisi görün
oluþtur seçeneðini 
modu ayarý Yardým
Bkz. ‘Multimedya m

Ýpucu! Bir e-posta a
alýnmasýný destekle
mesajý gönderirken
kullanýn. Alýcý cihaz
büyük dosyalarýn gö
daha küçük bir görü
daha uzun olmayan
Ayarý deðiþtirmek iç
Seçenek > Ayarlar
Görüntü boyutu se
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ak, indirmek, cevaplamak ve 
akileri yapmanýz gerekir:

asýný (IAP) doðru þekilde 
ðlantý’, s. 112.

doðru þekilde tanýmlayýn. Mesajlar 
osta Kutusu seçeneðini 
sta hesabýnýzý ayarlamadýysanýz, 
ir. Posta kutusu kýlavuzunu 
yarlarýný oluþturmaya baþlamak 
ini seçin. Bkz. ‘E-posta’, s. 56.
býnýz olmasý gerekir. Uzak posta 
servis saðlayýcýnýz (ISS) tarafýndan 
yun.

—mesaj alma
de aþaðýdaki göstergeler bulunur:

esaj.

edya mesajý.

sý ile alýnmýþ olan veriler.

me modunda  simgesi ve 1 yeni 
esajý açmak için, Göster 
len Kutusu klasöründeki bir mesajý 
yin ve kumanda çubuðuna basýn.

lamak için, Seçenek > Cevapla 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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mesajýn, cihazýnýz tarafýndan cihazýnýzda 
programlý mesaj merkezi numarasýna 
gönderildiðini gösterir. Bu, mesajýn istenilen 
hedefe ulaþtýðýný göstermez. Mesajlaþma 
servisleri ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi için, servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

MMS ve e-posta ayarlarýný alma
Bu ayarlarý þebeke operatörünüzden veya servis 
saðlayýcýnýzdan kýsa mesajla alabilirsiniz. Bkz. ‘Veri ve 
ayarlar’, s. 49. 

Veri servislerinin kullanýlabilirliði ve abonelik için, þebeke 
operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Servis 
saðlayýcýnýzýn verdiði talimatlara uyun.
MMS ayarlarýný el ile girin:
1  tuþuna basýn ve Araçlar > Ayarlar > Baðlantý > 

Eriþim noktalarý seçeneðini seçip bir multimedya 
mesajlaþma eriþim noktasý ayarlarýný tanýmlayýn. Bkz. 
‘Baðlantý’, s. 112.

2  tuþuna basýn ve Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > 
MMS mesajý > Kull. eriþim noktasý seçeneðini seçin 
ve oluþturduðunuz eriþim noktasýný tercih edilen 
baðlantý olarak belirleyin. Ayrýca bkz: ‘Multimedya 
mesajlarý’, s. 55.

E-posta göndermek, alm
iletmek için önce aþaðýd
• Ýnternet eriþim nokt

yapýlandýrýn. Bkz. ‘Ba
• E-posta ayarlarýnýzý 

ana görünümünde P
belirlerseniz ve e-po
bunu yapmanýz isten
kullanarak e-posta a
için, Baþlat seçeneð
Ayrý bir e-posta hesa
kutunuz ve Ýnternet 
verilen talimatlara u

Gelen Kutusu
 Gelen Kutusu klasörün

—Okunmamýþ kýsa m

—Okunmamýþ multim

—Bluetooth baðlantý

Mesaj aldýðýnýzda, bekle
mesaj metni görünür. M
seçeneðini belirleyin. Ge
açmak için mesaja ilerle

Alýnan bir mesajý cevap
seçeneðini belirleyin.
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çok farklý türde mesaj alabilir:

beke operatörünüzden, servis 
tinizin bilgi yönetimi 

ýrma mesajý yoluyla ayarlar 
etmek için, Seçenek > Tümünü 
yin.

r menüsüne kaydetmek için, 
det seçeneðini belirleyin. 
 veya ses dosyalarý kaydedilmez.

mek için, Seçenek > Kaydet 

modunda þebeke operatörünün 
tör logosunun görüntülenmesi 
çeneðini belirleyin.

detmek için, Seçenek > 
ðini belirleyin.

eb'deki yer imleri listesine 
> Yer imlerine ekle seçeneðini 
im noktasý ayarlarý hem de yer 
aydetmek için, Seçenek > 

ini belirleyin. 

uzak posta kutunuzda kaç adet 
duðunu gösterir. Geniþletilmiþ 
iler görüntüleyebilir.
Copyrigh

Multimedya mesajlarý
Önemli: Mesajlarý açarken dikkatli olun. 
Multimedya mesajý nesneleri zararlý yazýlýmlar 
içerebilir veya cihazýnýz ya da PC’niz için baþka 
þekillerde zararlý olabilir.

Multimedya mesajýnýzýn multimedya mesaj merkezinde 
beklemekte olduðuna iliþkin bir bildirim alabilirsiniz. 
Mesajý cihazýnýza almak üzere bir paket veri baðlantýsý 
baþlatmak için, Seçenek > Al seçeneðini belirleyin.

Bir multimedya mesajýný ( ) açtýðýnýzda, bir görüntü ve 
bir mesaj görebilirsiniz. Ses eklenmiþse , video 
eklenmiþse   simgesi görüntülenir. Sesi çalmak veya 
videoyu oynatmak için, göstergeyi seçin.

Multimedya mesajlarýnda hangi tür medya nesneleri 
olduðunu görmek için mesajý açýn ve Seçenek > Nesneler 
seçeneðini belirleyin.

Mesaj bir multimedya sunumu içeriyorsa,  simgesi 
görüntülenir. Sunumu oynatmak için, göstergeyi seçin.

Veri ve ayarlar
Cihazýnýz veri içeren pek 

Yapýlandýrma mesajý—Þe
saðlayýcýnýzdan veya þirke
bölümünden bir yapýland
alabilirsiniz. Ayarlarý kayd
kaydet seçeneðini belirle

Kartvizit—Bilgileri Rehbe
Seçenek > Kartviziti kay
Kartvizite ekli sertifikalar

Zil sesi—Zil sesini kaydet
seçeneðini belirleyin.

Opert. logosu—Bekleme 
kendi kimliði yerine opera
için Seçenek > Kaydet se

Ajanda kaydý—Daveti kay
Ajandaya kaydet seçene

Web mesajý—Yer imini W
kaydetmek için, Seçenek
belirleyin. Mesaj hem eriþ
imleri içeriyorsa, verileri k
Tümünü kaydet seçeneð

E-posta bildr.—Bildirim, 
yeni e-posta mesajýnýz ol
bildirim daha ayrýntýlý bilg
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açma
zda, cihaz, posta kutusuna 
ediðinizi sorar (Posta kutusuna 

ak ve yeni e-posta baþlýklarýný 
in, Evet seçeneðini belirleyin. 
ajlarý görüntülerken, veri baðlantýsý 
k bir uzak posta kutusuna baðlý 
z: ‘Baðlantý’, s. 112.

a mesajlarýný çevrimdýþý olarak 
ýr seçeneðini seçin. E-posta 
larak görüntülerken, cihazýnýz uzak 
ðildir.

rýný alma
nýz, uzak posta kutusuyla baðlantý 
> Baðlan seçeneðini belirleyin.

rý açarken dikkatli olun. E-posta 
 yazýlýmlar içerebilir veya cihazýnýz 
 baþka þekillerde zararlý olabilir.

a sürmekte olan bir baðlantý 
-posta al seçeneðini belirleyin ve 
i seçin:
sta mesajlarýný almak için
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Web servis mesajlarý ( ) bildirimlerdir (haber baþlýklarý 
gibi) ve kýsa mesaj veya bir baðlantý içerebilir. Bu 
servislerin sunulup sunulmadýðýný öðrenmek ve abonelik 
hakkýnda bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Klasörlerim
Klasörlerim menüsünde mesajlarýnýzý klasörler halinde 
düzenleyebilir, yeni klasörler oluþturabilir, klasörleri 
silebilir ve klasörlerinize yeni isim verebilirsiniz.

Ýpucu! Sýk gönderdiðiniz mesajlarý yeniden 
yazmamak için þablonlar klasöründeki metinleri 
kullanabilirsiniz.

Posta kutusu
Posta Kutusu seçeneðini belirlerseniz ve e-posta 
hesabýnýzý ayarlamadýysanýz, bunu yapmanýz istenir. Posta 
kutusu kýlavuzunu kullanarak e-posta ayarlarýný 
oluþturmaya baþlamak için, Baþlat seçeneðini seçin. 
Ayrýca bkz: ‘E-posta’, s. 56.

Yeni posta kutusu oluþturduðunuzda, posta kutusuna 
verdiðiniz isim Mesajlar ana görünümünde Posta Kutusu 
klasörünün yerini alýr. En çok altý posta kutunuz olabilir.

Posta kutusunu 
Posta kutusunu açtýðýný
baðlanmak isteyip istem
baðlanýlsýn mý?).

Posta kutunuza baðlanm
veya mesajlarý almak iç
Çevrimiçi durumda mes
kullanarak sürekli olara
durumdasýnýz. Ayrýca bk

Önceden alýnmýþ e-post
görüntülemek için, Hay
mesajlarýný çevrimdýþý o
posta kutusuna baðlý de

E-posta mesajla
Çevrimdýþý durumdaysa
baþlatmak için Seçenek

Önemli: Mesajla
mesajlarý zararlý
ya da PC’niz için

1 Uzak posta kutusuyl
varken, Seçenek > E
aþaðýdakilerden birin
Yeni—tüm yeni e-po
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 kaldýrabilirsiniz. Ayrýca 
llanarak ekler gönderebilirsiniz.

uz IMAP4 protokolünü 
ak mesaj sayýsýný ve eklerin alýnýp 
ýmlayabilirsiniz. POP3 protokolü 
kler þunlardýr: Yalnýzca 
ýrý veya Mesajlar ve ekler.

ýný otomatik olarak 

 almak için, Seçenek > E-posta 
> Baþlýk alýmý > Her zaman 

þeb. seçeneðini seçin ve 
e sýklýkta alýnacaðýný tanýmlayýn.

atik olarak alýnmasý veri trafiði 
inizi artýrabilir.

ýný silme
i cihazdan sildiðiniz halde uzak 

 sürdürmek için, Seçenek > Sil 
ajý sil: içinde Yalnýzca telefon'u 

daki e-posta baþlýklarýný yansýtýr. 
le, e-posta baþlýðý cihazýnýzda 
 isterseniz, e-posta mesajýný 
Copyrigh

Seçili—yalnýzca iþaretlenmiþ e-posta mesajlarýný almak 
için
Tümü—posta kutusundan tüm mesajlarý almak için
Mesaj almayý durdurmak için, Ýptal seçeneðini 
belirleyin.

2 E-posta mesajlarýný aldýktan sonra, bunlarý çevrimiçi 
olarak görüntülemeye devam edebilir veya Seçenek > 
Baðlantýyý kes seçeneðini belirleyerek baðlantýyý 
kesebilir ve e-posta mesajlarýný çevrimdýþý olarak 
görüntüleyebilirsiniz.
E-posta durum simgeleri:

 Yeni e-posta (çevrimdýþý veya çevrimiçi modu) 
cihazýnýza alýnmadý.

 Yeni e-posta cihazýnýza alýndý.
 E-posta mesajý okundu ve cihazýnýza alýnmadý.
 E-posta mesajý okundu.
 E-posta baþlýðý okundu ve mesajýn içeriði cihazdan 

silindi.
3 E-posta mesajýný açmak için, kumanda çubuðuna basýn. 

E-posta mesajý alýnmadýysa ve çevrimdýþý 
durumdaysanýz, bu mesajý posta kutusundan almak 
isteyip istemediðiniz sorulur.

E-posta eklerini görüntülemek için,  ek göstergesi olan 
bir mesajý açýn ve Seçenek > Ekler seçeneðini belirleyin. Ek 
göstergesinin gri renkli olmasý, ekin cihaza alýnamamýþ 
olduðu anlamýna gelir; bu durumda Seçenek > Al 
seçeneðini belirleyin. Ekler görünümünde ekleri alabilir, 

açabilir, kaydedebilir veya
Bluetooth baðlantýsýný ku

Ýpucu! Posta kutun
kullanýyorsa, alýnac
alýnmayacaðýný tan
kullanýlýrken seçene
baþlýklar, Boyut sýn

E-posta mesajlar
alma
Mesajlarý otomatik olarak
ayarlarý > Otomatik alým
etkin veya Yalnýzca ana 
mesajlarýn ne zaman ve n

E-posta mesajlarýnýn otom
nedeniyle arama ücretler

E-posta mesajlar
E-posta mesajýnýn içeriðin
posta kutusunda tutmayý
seçeneðini belirleyin. Mes
seçin.

Cihaz uzak posta kutusun
Mesaj içeriðini silseniz bi
kalýr. Baþlýðý da kaldýrmak
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su baðlantýnýzý açýk býrakýrsanýz, 
tandart olarak Yalnýzca baþlýklar) 
ndan cihazýnýza otomatik olarak 
nucunuz IMAP IDLE iþlevini 
sajlar uygulamasýný arka planda 
,  tuþuna iki kez basýn. 
ýrakýlmasý, veri trafiði nedeniyle 

zi artýrabilir.

ý çevrimdýþý görüntüleme
raki açýþýnýzda, e-posta 

 olarak görüntülemek ve okumak 
na baðlanýlsýn mý? sorusuna Hayýr 
e alýnmýþ e-posta baþlýklarýný veya 
rýný ya da her ikisini de 
osta kutusuna bir sonraki 

mek üzere yeni e-posta yazabilir, 
bilirsiniz.

gönderilmeyi 
ajlar

eyi bekleyen mesajlar için geçici 

sajlarýn durumu aþaðýdakilerden 

kuruluyor ve mesaj gönderiliyor.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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güncelleþtirmek için cihazýnýzdan uzak posta kutusuna 
yeniden baðlantý kurmalýsýnýz.

E-postayý hem cihazdan, hem de uzak posta kutusundan 
silmek için, Seçenek > Sil seçeneðini belirleyin. Mesajý 
sil: içinde Telefon ve sunucu'u seçin.

Çevrimdýþý durumdaysanýz, e-posta önce cihazýnýzdan 
silinir. Uzak posta kutusuyla kurulan bir sonraki 
baðlantýda, uzak posta kutusundan otomatik olarak silinir. 
POP3 protokolünü kullanýyorsanýz, silinmek üzere 
iþaretlenen mesajlar uzak posta sunucusuyla kurulan 
baðlantý kesildikten sonra kaldýrýlýr.

E-postayý cihazdan ve sunucudan silmeyi iptal etmek için, 
bir sonraki baðlantýda silinmek üzere iþaretlenmiþ ( ) bir 
e-postaya ilerleyin ve Seçenek > Silmeyi geri al 
seçeneðini belirleyin.

Posta kutusuyla kurulan baðlantýyý 
kesme
Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan 
paket veri baðlantýsýný sona erdirmek için, Seçenek > 
Baðlantýyý kes seçeneðini belirleyin.

Ýpucu! Posta kutu
yeni e-postalar (s
uzak posta kutusu
alýnýr (yalnýzca su
destekliyorsa). Me
açýk býrakmak için
Baðlantýnýn açýk b
arama ücretlerini

E-posta mesajlarýn
Posta Kutusu'nu bir son
mesajlarýnýzý çevrimdýþý
isterseniz, Posta kutusu
cevabýný verin. Daha önc
alýnmýþ e-posta mesajla
okuyabilirsiniz. Ayrýca, p
baðlanýþýnýzda gönderil
cevaplayabilir veya ilete

Giden kutusu—
bekleyen mes
Giden kutusu gönderilm
bir saklama yeridir.

Giden kutusu’ndaki me
biri olabilir:

Gönderiliyor—Baðlantý 
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ünde Seçenek > SIM mesajlarý 

için Seçenek > Ýþaretle/Ýþ. 
 Tümünü iþaretle seçeneðini 

çeneðini belirleyin. Bir klasör 

k için, bir klasör seçin ve Tamam 
jlarý görüntülemek için, klasörü 

arlarý
le veya kýrmýzý yýldýzla 
 doldurun. Servis saðlayýcýnýzýn 
ayarlarý, servis saðlayýcýnýzdan 
a da alabilirsiniz.

oktalarý veya diðer ayarlarýn 
 saðlayýcýnýz veya þebeke 
cihazýnýzda önceden ayarlanmýþ 
iþtiremiyor, oluþturamýyor, 
ýramýyor olabilirsiniz.

ar > Seçenek > Ayarlar > Kýsa 
in ve aþaðýdakiler arasýndan 
Copyrigh

Bekliyor/Sýrada—Mesaj, benzer türden önceki mesajlar 
gönderildikten sonra gönderilir.

Tekrar gön. zamaný:  (saat)—Cihaz belirli bir zaman aþýmý 
sonunda mesajý yeniden göndermeyi dener. Göndermeyi 
hemen yeniden baþlatmak için Gönder seçeneðini 
belirleyin.

Ertelendi—Belgeleri Giden kutusu klasöründeyken 
beklemede kalmak üzere ayarlayabilirsiniz. Gönderilmekte 
olan bir mesaja ilerleyin ve Seçenek > Gönderimi ertele 
seçeneðini belirleyin. 

Baþarýsýz—Maksimum gönderme denemesi sayýsýna 
ulaþýlmýþtýr. Gönderme baþarýsýz olmuþtur. Kýsa mesaj 
göndermeye çalýþtýysanýz, mesajý açýn ve Gönderme 
seçeneklerinin doðru olup olmadýðýný kontrol edin.

Örnek: Mesajlar, cihazýnýzýn kapsama alaný dýþýnda 
kalmasý gibi durumlarda giden kutusuna yerleþtirilir. 
Ayrýca uzak posta kutusuna bir sonraki 
baðlanýþýnýzda e-posta mesajlarýnýn gönderilmesini 
programlayabilirsiniz.

SIM karttaki mesajlarý 
görüntüleme
SIM mesajlarýný görüntüleyebilmeniz için bunlarý önce 
cihazýnýzdaki bir klasöre kopyalamanýz gerekir.

1 Mesajlar ana görünüm
seçeneðini seçin.

2 Mesajlarý iþaretlemek 
kaldýr > Ýþaretle veya
belirleyin.

3 Seçenek > Kopyala se
listesi açýlýr.

4 Kopyalamaya baþlama
komutunu seçin. Mesa
açýn.

Mesajlaþma ay
Tanýmlanmalýdýr ifadesiy
iþaretlenmiþ tüm alanlarý
verdiði talimatlara uyun. 
bir yapýlandýrma mesajýyl

Mesaj merkezleri, eriþim n
bazýlarý veya tümü, servis
operatörünüz tarafýndan 
olabilir ve siz bunlarý deð
düzenleyemiyor veya kald

Kýsa mesajlar
 tuþuna basýn, Mesajl

mesaj seçeneðini belirley
seçim yapýn:
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Cevap mesajýnýn ayný kýsa mesaj 
llanýlarak gönderilmesini 
e servisi).

rkezleri ekleme ve varolan 
erini düzenleme
inizde, kullanýlabilecek kýsa mesaj 
kartýndaki merkezlere göre 
edin. Mesaj merkezlerin de 
yýcý tarafýndan önceen ayarlanmýþ 
rmýyor, düzenleyemiyor veya 

 Seçenek > Yeni msj. merkezi veya 
belirleyin.
 basýn, mesaj merkezi için bir isim 
utunu seçin.

manda çubuðuna basýn ve kýsa 
marasýný yazýn. Numarayý servis 
ilirsiniz.
elirleyin.
ak için, ayarlar görünümüne 

merkezi seçeneðine ilerleyip yeni 
in.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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merkezlerinin listesini görüntüleyin.

Kull. mesaj merkezi—Kýsa mesajlarý iletmek için 
kullanýlan mesaj merkezini seçin.

SMS e-postasý—e-posta adreslerine kýsa mesaj 
göndermek veya onlardan kýsa mesaj almak için, e-posta 
að geçidini ve e-posta mesaj merkezini girin.

Karakter kodlamasý— olanaklý olduðunda baþka bir 
kodlama sisteme karakter dönüþtürmeyi kullanmak için, 
Kýsýtlý destek seçeneðini belirleyin.

Rapor al—Þebekenin mesajlarýnýzla ilgili iletim raporlarý 
göndermesini istemek için kullanýlýr (þebeke servisi).

Mesaj geçerliliði—Ýlk deneme baþarýsýzlýkla 
sonuçlandýðýnda mesaj merkezinin ne kadar süreyle 
mesajý yeniden göndereceðini belirleyin. Alýcýya geçerlilik 
süresi içinde eriþilemezse, mesaj, mesaj merkezinden 
silinir.

Mesaj gönd. biçimi—Bu seçeneði yalnýzca servis 
merkezinizin kýsa mesajlarý diðer biçimlere 
dönüþtürebildiðinden emin olmanýz durumunda deðiþtirin. 
Þebeke operatörünüze baþvurun.

Tercih edilen baðlantý—Kýsa mesaj göndermek için 
kullanýlan baðlantýyý seçin: GSM þebekesi veya þebeke 
tarafýndan destekleniyorsa paket veri baðlantýsý. Bkz. 
‘Baðlantý’, s. 112.

Ayný merkzl. cevapla—
merkezinin numarasý ku
istiyorsanýz seçin (þebek

Yeni kýsa mesaj me
kýsa mesaj merkezl
SIM kartýnýzý deðiþtirdið
merkezlerinin yeni SIM 
güncellendiðine dikkat 
cihazýnýzda servis saðla
olabilir ve onlarý oluþtu
silemiyor olabilirsiniz.
1 Mesaj merkezleri >

Düzenle seçeneðini 
2 Kumanda çubuðuna

yazýn ve Tamam kom
3 Aþaðýya ilerleyin, ku

mesaj merkezinin nu
saðlayýcýnýzdan alab

4 Tamam seçeneðini b
5 Yeni ayarlarý kullanm

dönün. Kull. mesaj 
mesaj merkezini seç
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 zaman otomatik seçeneðini 
a þebekenizin hem içinde hem de 
mesajý almak üzere otomatik 
i baðlantýsý kurar.

 göndericilerden gelen mesajlarý 
diðinizi seçin.

ya reklam mesajlarýný almak 
rtin.

sajýn durumunun iþlem kaydýnda 
mediðinizi belirleyin (þebeke 
gönderilen multimedya 
nu almak mümkün olmayabilir.

hazýnýzýn, alýnan multimedya 
arýný göndermeyi reddetmesini 
rtin.

eneme baþarýsýzlýkla 
erkezinin ne kadar süreyle mesajý 
lirleyin. Alýcýya geçerlilik süresi 
j, mesaj merkezinden silinir.

 ve e-posta ayarlarýný servis 
yapýlandýrma mesajý yoluyla da 
azla bilgi almak için servis 
run. Bkz: ‘Veri ve ayarlar’, s. 49.
Copyrigh

Multimedya mesajlarý
 tuþuna basýn, Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > 

Multimedya mesajý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler 
arasýndan seçim yapýn:

Görüntü boyutu—Multimedya mesajýndaki görüntünün 
boyutunu tanýmlayýn. Orijinal (yalnýzca MMS oluþturma 
modu ayarý Yardýmlý ya da Serbest olduðunda gösterilir), 
Küçük veya Büyük.

MMS oluþturma modu—Yardýmlý seçeneðini belirlerseniz, 
alýcý tarafýndan desteklenmeme olasýlýðý olan bir mesaj 
göndermeye çalýþtýðýnýzda cihaz sizi uyarýr. Sýnýrlý 
seçeneðini belirlediðinizde cihaz desteklenmiyor olabilecek 
mesajlarý göndermenizi engeller.

Kull. eriþim noktasý—Multimedya mesaj merkezi için 
tercih edilen baðlantý olarak hangi eriþim noktasýnýn 
kullanýldýðýný seçin.

Multimedya alýmý—Multimedya mesajlarýný nasýl almak 
istediðinizi belirtin. Multimedya mesajlarýný otomatik 
olarak ana þebekenize almak için, Ana þebekede otomt. 
seçeneðini belirleyin. Ana þebekenizin dýþýndayken, 
multimedya mesajlaþma merkezinden alabileceðiniz bir 
multimedya mesajý olduðuna iliþkin bir bildirim alýrsýnýz.

Ana þebekeniz dýþýndayken multimedya mesajý alma ve 
gönderme maliyeti daha yüksek olabilir.

Multimedya alýmý > Her
belirlerseniz, cihazýnýz, an
dýþýnda bulunduðunuzda 
olarak etkin bir paket ver

Adsýz msj. izin ver—Adsýz
reddetmek isteyip isteme

Reklamlarý al—Multimed
isteyip istemediðinizi beli

Rapor al—Gönderilen me
gösterilmesini isteyip iste
servisi). E-posta adresine 
mesajlarýnýn iletim raporu

Rap. gön. izin verme—Ci
mesajlarýnýn iletim raporl
isteyip istemediðinizi beli

Mesajýn geçerliliði—Ýlk d
sonuçlandýðýnda mesaj m
yeniden göndereceðini be
içinde eriþilemezse, mesa

Ýpucu! Multimedya
saðlayýcýnýzdan bir 
alabilirsiniz. Daha f
saðlayýcýnýza baþvu
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ternet eriþim noktasý (IAP) girin. 

ta kutusu için bir isim girin.

ak posta kutusu servis saðlayýcýnýz 
osta protokolünü tanýmlar. POP3 
ardýr. Bu seçenek yalnýzca bir kez 
su ayarlarýný kaydettikten veya 
lemez. POP3 protokolünü 
 mesajlarý çevrimiçi modda 
eþtirilmez. En son e-posta 
 baðlantýyý kesip posta kutunuzla 
nýz gerekir.

Uzak posta kutusuyla baðlantýyý 
in kullanýlan güvenlik seçeneðini 

antý için bir baðlantý noktasý 

nýzca POP3 için)—Posta kutusuna 
a sunucusuna þifre gönderimini 
rotokolüyle birlikte kullanýn.

in ayarlarý düzenlemek için, Giden 
rleyin ve aþaðýdakiler arasýnda 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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 tuþuna basýn, Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > 
E-posta seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan 
seçim yapýn:

Posta kutularý—Aþaðýdaki ayarlarý deðiþtirmek için bir 
posta kutusu seçin: Baðlantý ayarlarý, Kullanýcý ayarlarý, 
Alým ayarlarý ve Otomatik alým.

Kullanýlan p. kutusu— E-posta göndermek için kullanmak 
istediðiniz posta kutusunu seçin.

Yeni bir posta kutusu oluþturmak için, posta kutusu ana 
görünümünde, Seçenek > Yeni posta kutusu seçeneðine 
basýn.

Baðlantý ayarlarý
Aldýðýnýz e-postaya iliþkin ayarlarý düzenlemek için, Gelen 
e-posta seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýnda 
seçim yapýn:

Kullanýcý ismi—Servis saðlayýcýnýz tarafýndan size verilen 
kullanýcý ismini girin.

þifre—Þifrenizi girin. Bu alaný boþ býrakýrsanýz, uzak posta 
kutunuza baðlanmayý denediðinizde þifre sorulur.

Gelen e-posta sun.—E-postanýzý alan posta sunucusunun 
IP adresini veya ana bilgisayar adýný girin.

Kull. eriþim noktasý—Ýn
Bkz. ‘Baðlantý’, s. 112.

Posta kutusu ismi—Pos

Posta kutusu türü—Uz
tarafýndan önerilen e-p
ve IMAP4 seçenekleri v
seçilebilir ve posta kutu
çýktýktan sonra deðiþtiri
kullanýyorsanýz, e-posta
otomatik olarak güncell
mesajlarýný görmek için
yeni bir baðlantý kurma

Güvenlik (baðl. nokt.)—
güvence altýna almak iç
seçin.

Baðlantý noktasý—Baðl
tanýmlayýn.

APOP güvenli giriþ (yal
baðlanýlýrken uzak post
þifrelemek üzere POP3 p

Aldýðýnýz e-postaya iliþk
e-posta seçeneðini beli
seçim yapýn:
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ostanýn bir kopyasýný uzak posta 
sim alanýnda tanýmlanan adrese 
diðinizi belirleyin.

jlarýnýza imza eklemek isteyip 

osta kutusuna yeni posta 
t gibi yeni e-posta bildirimleri 
izi belirleyin.

talarýn hangi kýsýmlarýnýn 
ýzca baþlýklar, Boyut sýnýrý, 
 için) veya Mesajlar ve ekler.

suna alýnacak olan yeni e-posta 

nýzca IMAP4 için)—Abone 
sör yolunu tanýmlayýn.

ýzca IMAP4 için)—Uzak posta 
lere abone olabilir ve bu 
rsiniz.

alarý otomatik olarak almak 
rleyin. Mesajlarýn ne zaman ve 
ýný tanýmlayabilirsiniz.
Copyrigh

E-posta adresim—Servis saðlayýcýnýzýn size verdiði e-posta 
adresini girin. Mesajlarýnýza verilen cevaplar bu adrese 
gönderilir.

Giden e-posta sun.—E-postanýzý gönderen posta 
sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adýný girin. 
Yalnýzca þebeke operatörünüzün giden posta sunucusunu 
kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

Kull. eriþim noktasý—Ýnternet eriþim noktasý (IAP) girin. 
Bkz. ‘Baðlantý’, s. 112.

Kullanýcý ismi, þifre, Güvenlik (baðl. nokt.) ve Baðlantý 
noktasý için yapýlan ayarlar, Gelen e-posta seçeneði için 
yapýlan ayarlara benzer.

Kullanýcý ayarlarý
Ýsmim—Buraya kendi isminizi girin. Alýcýnýn telefonu bu 
iþlevi destekliyorsa, alýcýnýn telefonunda e-posta adresiniz 
yerine isminiz gösterilir.

Mesajý gönder—Cihazýnýzdan e-postanýn nasýl 
gönderileceðini tanýmlar. Mesajý gönder seçeneðini 
belirlediðinizde cihazýn posta kutusuna baðlanmasý için, 
Hemen'i seçin. Sonraki baðlant. komutunu seçerseniz, 
e-posta, uzaktaki posta kutusu baðlantýsý kurulduðunda 
gönderilir.

Kendime de gönder—E-p
kutunuza ve E-posta adre
kaydetmek isteyip isteme

Ýmza ekle—E-posta mesa
istemediðinizi belirleyin.

Yeni e-posta bildirim.—P
alýndýðýnda sinyal veya no
almak isteyip istemediðin

Alým ayarlarý
Alýnacak e-posta—E-pos
alýndýðýný belirleyin: Yaln
Mesajlar (yalnýzca IMAP4

Alma miktarý—Posta kutu
sayýsýný tanýmlayýn.

IMAP4 klasörü yolu (yal
olunacak klasörler için kla

Klasör abonelikleri (yaln
kutusundaki baþka klasör
klasörlerden içerik alabili

Otomatik alým
Baþlýk alýmý—Yeni e-post
isteyip istemediðinizi beli
ne kadar sýklýkta alýnacað
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eden kaydedip kaydetmeyeceðini 

jlar > Seçenek > Ayarlar > Diðer 
 aþaðýdakiler arasýndan seçim 

önderdiðiniz her kýsa mesajýn, 
eya e-posta mesajýnýn bir kopyasýný 
e kaydetmek isteyip istemediðinizi 

r defada gönderilmiþ olan kaç 
 klasörüne kaydedileceðini 
ýnýr 20 mesajdýr. Bu sýnýra 
esaj silinir.

ajlarýnýzý kaydetmek istediðiniz 
hafýzasý veya Sabit sürücü.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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a E-posta mesajlarýnýn otomatik olarak alýnmasý veri trafiði 

nedeniyle arama ücretlerinizi artýrabilir.

Web servis mesajlarý
 tuþuna basýn ve Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > 

Servis mesajý seçeneðini seçin. Servis mesajlarýný almak 
isteyip istemediðinizi seçin. Cihazý, otomatik olarak 
tarayýcýyý etkinleþtirecek ve servis mesajý aldýðýnýzda 
içeriði almak için bir að baðlantýsý baþlatacak þekilde 
ayarlamak isterseniz, Mesajlarý indir > Otomatik 
seçeneðini belirleyin.

Hücre yayýný
Servis saðlayýcýnýzla baðlantýya geçerek kullanýlabilecek 
konularý ve ilgili konu numaralarýný kontrol edin.  
tuþuna basýn, Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Hücre 
yayýný seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan 
seçim yapýn:

Alým—Hücre yayýn mesajlarýný almak isteyip 
istemediðinizi seçin.

Dil—Mesajlarý almak istediðiniz dilleri seçin: Tümü, Seçili 
veya Diðer.

Konu algýlamasý—Cihazýn yeni konu numaralarýný 
otomatik olarak arayýp aramayacaðýný ve yeni numaralarý 

konu listesine isim verm
belirleyin.

Diðer ayarlar
 tuþuna basýn, Mesa

seçeneðini belirleyin ve
yapýn:

Gönd. mesajý kaydet—G
multimedya mesajýnýn v
Gönderil. öðe. klasörün
belirleyin.

Kayýtlý mesaj sayýsý—Bi
mesajýn, Gönderil. öðe.
tanýmlayýn. Varsayýlan s
ulaþýldýðýnda, en eski m

Kullanýlan hafýza—Mes
hafýzayý seçin: Telefon 



t © 2006 Nokia. All rights reserved.

M
ed

ya
 u

yg
ul

am
al

ar
ý

59

nk ayarlarýnda deðiþiklik 
ünün kaydedilmesi daha uzun 

akilere dikkat edin:
utmak için her iki elinizi birden 

ce rengi ayarlamak için, 
eyaz dengesi veya Renk tonu 

Bkz. ‘Rengi ayarlama’, s. 60.
in kalitesi, yakýnlaþtýrýlmamýþ 
a düþüktür.
uþa basýlmazsa kamera batarya 
. Fotoðraf çekmeye devam etmek 
na basýn.

a: 
, Seçenek > Sil seçeneðini 

ya ile, E-posta ile veya 
ek için, Seçenek > Gönder 

Daha fazla bilgi için, bkz: 
 ‘Bluetooth baðlantýsý’, s. 99.
Copyrigh

Medya uygulamalarý
Kamera

Nokia N91 1600 x 1200 piksel çözünürlükte fotoðraf 
çekmeyi destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüðü 
farklý görünebilir.

Kamerayý etkinleþtirmek için, Bekleme görünümünde  
tuþuna basýn ve Kamera seçeneðini belirleyin. Kamera 
uygulamasý baþlar ve çekilecek görüntüyü görebilirsiniz.

Kamera Video modundaysa, Görüntü modunu baþlatmak 
için kumanda çubuðunu sola hareket ettirin.

Görüntüler otomatik olarak .jpeg biçiminde galeriye 
kaydedilir. Görüntüleri multimedya mesajlarýyla, e-posta 
eki olarak veya Bluetooth baðlantýsý kullanarak 
gönderebilirsiniz. 

Fotoðraf çekme
Fotoðraf çekmek için joystick'e basýn. Görüntü 
kaydedilmeden cihazý hareket ettirmeyin. Görüntüler 
otomatik olarak, Galeri'nin Görüntülerklasörüne 
kaydedilir. Bkz. ‘Galeri’, s. 64.

Yakýnlaþtýrma, ýþýk veya re
yaparsanýz çekilen görünt
sürebilir.

Fotoðraf çekerken aþaðýd
• Kamerayý hareketsiz t

kullanýn.
• Fotoðraf çekmeden ön

Seçenek > Ayarla > B
seçeneðini belirleyin. 

• Yakýnlaþtýrýlan bir resm
resim kalitesinden dah

• Bir süre herhangi bir t
tasarruf moduna girer
için, kumanda çubuðu

Fotoðraf çekildikten sonr
• Görüntüyü silmek için

belirleyin.
• Görüntüyü Multimed

Bluetooth ile gönderm
seçeneðini belirleyin. 
‘Mesajlaþma’, s. 42 ve



60

olduðunda kamera fotoðrafý çeker. 
unda da kullanabilirsiniz. Bkz. 
.

þýðý daha doðru bir biçimde 
 veya fotoðraflarýnýza veya 
lemek için, Seçenek > Ayarla 
ðýdakiler arasýndan seçim yapýn:

n o andaki ýþýk durumunu seçin. Bu, 
 doðru bir þekilde oluþturmasýný 

r renk efekti seçin.

n ayarlara uygun biçimde deðiþir ve 
rý veya videolarý nasýl etkilediðini 

 ayarlar varsayýlan ayarlara geri 

ayarlarýný yapma
k için Seçenek > Ayarlar 
 ayarlar siz onlarý deðiþtirmedikçe 
enekler arasýndan seçim yapýn:

ek, Normal veya Temel. Görüntü 
 olursa, görüntü o kadar çok hafýza 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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göndermek için, Seçenek > MMS gönder seçeneðini 
belirleyin.

Pozlama modlarý
• Kamerayý art arda altý fotoðraf çekmek üzere 

ayarlamak için, Seçenek > Dizi modu seçeneðini 
belirleyin. Dizi modunu Zamanlayýcý ile birlikte de 
kullanabilirsiniz. Bkz. ‘Kendiniz de fotoðrafta yer 
alabilirsiniz—Zamanlayýcý’, s. 60. Fotoðraflar otomatik 
olarak Galeri uygulamasýna kaydedilir. 
Fotoðraflar çekildikten sonra, ana ekranda bir tablo 
içinde gösterilir. Fotoðrafý görüntülemek için kumanda 
çubuðuna basýn ve fotoðrafý açýn.

• Kamerayý düþük ýþýk koþullarýnda fotoðraf çekmek 
üzere ayarlamak için, Seçenek > Gece modu 
seçeneðini belirleyin.

Kendiniz de fotoðrafta yer alabilirsiniz—
Zamanlayýcý
Kendiniz de çekilen fotoðrafta bulunmak istiyorsanýz, 
fotoðrafýn belirli bir süre geçtikten sonra çekilmesini 
saðlamak için zamanlayýcýyý kullanýn. Zamanlayýcý 
-gecikme süresini ayarlamak için, Seçenek > Zamanlayýcý 
> 10 saniye, 20 saniye, veya 30 saniye seçeneðini 
belirleyin. Zamanlayýcýyý etkinleþtirmek için, Aç seçeneðini 
belirleyin. Zamanlayýcý göstergesi ( ) yanýp söner ve 
zamanlayýcý çalýþýrken cihazdan sinyal sesi duyulur. 

Seçilen gecikme süresi d
Zamanlayýcý'yý dizi mod
‘Pozlama modlarý’, s. 60

Rengi ayarlama
Kameranýn, renkleri ve ý
oluþturmasýný saðlamak
videolarýnýza efektler ek
seçeneðini belirleyip aþa

Beyaz dengesi—Listede
kameranýn renkleri daha
saðlar.

Renk tonu—Listeden bi

Ekran görüntüsü, yapýla
deðiþikliklerin fotoðrafla
gösterir.

Kamerayý kapattýðýnýzda
döner. 

Fotoðraf makinesi 
Ana ayarlarý deðiþtirme
seçeneðini belirleyin. Bu
ayný kalýr. Aþaðýdaki seç

Görüntü kalitesi—Yüks
kalitesi ne kadar yüksek
kullanýr.
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ýný 

a 
ru 

si 
ta 
arlandýðýný gösterir.

si (5), kameranýn dizi modunda 

esi (6), zamanlayýcýnýn etkin 
endiniz de fotoðrafta yer 
’, s. 60.

ek için ipuçlarý

i kullanýn. Kameranýn üç 
rdýr (Yüksek, Normal ve Temel). 
 en iyi görüntü kalitesini 
arýný kullanýn. Ancak unutmayýn 
a saklama alaný gereksinimi de 
Copyrigh

Görüntü çözünürlüðü—Kullanmak istediðiniz çözünürlüðü 
seçin. Görüntü çözünürlüðü ne kadar yüksek olursa, 
görüntü o kadar çok hafýza kullanýr. Yakýnlaþtýrýlan bir 
resmin kalitesi, yakýnlaþtýrýlmamýþ resim kalitesinden daha 
düþüktür.

Varsay. görüntü ismi— Çekilen fotoðraflar için bir isim 
belirleyin.  Örneðin, standart isim olarak Kumsal’ý 
belirlerseniz, Kamera çektiðiniz fotoðraflarý, siz ayarý 
yeniden deðiþtirene dek Kumsal, Kumsal(001), Kumsal(002) 
vb. olarak isimlendirecektir.

Çek. görüntü göster—Fotoðraf çekildikten sonra onu 
görmek isterseniz Evet seçeneðini, fotoðraf çekmeye 
hemen devam etmek isterseniz Hayýr seçeneðini belirleyin.

Kullanýlan hafýza—Görüntülerinizin saklanacaðý yeri seçin.

Vizör
Vizör aþaðýdakileri gösterir:

Kullanýlan hafýza göstergesi (1), görüntülerin halen nereye 
kaydedildiðini gösterir: cihaz hafýzasýnda  veya sabit 
sürücüde .

Vizörün üst kýsmýndaki görüntü sayacý (2), seçilen görüntü 
kalitesini temel alarak cihazýnýzýn hafýzasýna kaç adet 
görüntü sýðacaðýný tahmin eder.

—Yakýnlaþtýrma 
göstergesi (3), 
yakýnlaþtýrma oran
gösterir. 
Yakýnlaþtýrma ve 
uzaklaþtýrma için 
kumanda çubuðun
yukarý ve aþaðý doð
basýn.

—Gece modu gösterge
(4), kameranýn düþük ýþýk
fotoðraf çekmek üzere ay

— Dizi modu gösterge
olduðunu gösterir.

—Zamanlayýcý gösterg
olduðunu gösterir. Bkz. ‘K
alabilirsiniz—Zamanlayýcý

Ýyi fotoðraf çekm
Görüntü kalitesi
Uygun görüntü kalitesin
görüntü kalitesi modu va
Kameranýn mümkün olan
saðlamasý için, Yüksek ay
ki görüntü kalitesi arttýkç
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ir, fotoðraf çok karanlýk olabilir 
 efektleri içerebilir.

yan ýþýk etkileyici bir efekt 
ok sert olabilir ve aþýrý kontrast 

un önünde Aþýrý güneþ ýþýðý 
ilerin gözlerini kýsmalarýna neden 
ast da çok fazla olabilir.
rý, parçalý bulutlu aydýnlýk bir 
n gölgesi altýndaki güneþli bir 
ol miktarda süzülmüþ yumuþak 
larda oluþur. 

 için  tuþuna basýn ve Kamera 
mera uygulamasý baþlar ve 

rebilirsiniz.

ndaysa, kumanda çubuðunu saða 
kaydedici görünümünü açýn. 

e rengi ayarlamak için, Seçenek > 
i veya Renk tonu seçeneðini 
yarlama’, s. 60.
 kumanda çubuðuna basýn. Video 
irtmek üzere kýrmýzý kayýt simgesi 
 bir sinyal sesi duyulur.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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ayarýný kullanmak gerekebilir. Kaliteyi Seçenek > Ayarlar 
seçeneðinde tanýmlayabilirsiniz.

Fon
Sade bir fon kullanýn. Portrelerde ve içinde insanlarýn 
olduðu diðer fotoðraflarda, resmi çekilen kiþinin kalabalýk 
ve karmaþýk bir fonun önünde bulunmasýndan kaçýnýn. 
Böyle bir fon, dikkatin fotoðrafý çekilen kiþi üzerinde 
toplanmasýný önler. Bu koþullar saðlanamadýðýnda 
kamerayý hareket ettirin veya fotoðrafý çekilen konunun 
yerini deðiþtirin. Daha net portre fotoðraflarý çekmek için 
kamerayý kiþiye yaklaþtýrýn.

Derinlik
Manzara fotoðraflarý ve panoramik fotoðraflar çekerken, 
ön plana nesneler yerleþtirerek fotoðraflarýnýza derinlik 
katýn. Ön plan nesnesi kameraya çok yakýnsa, bulanýk 
görünebilir.

Iþýk koþullarý
Iþýk kaynaðýný, miktarýný ve yönünü deðiþtirmek 
fotoðraflarý önemli ölçüde deðiþtirebilir. Bazý genel ýþýk 
koþullarý aþaðýdaki þekildedir:
• Iþýk kaynaðý konunun arkasýnda. Fotoðrafý çekilen 

konunun güçlü bir ýþýk kaynaðýnýn önünde olmasýndan 
kaçýnýn. Iþýk kaynaðý konunun arkasýnda bulunduðunda 
veya ekranda göründüðünde, çekilen fotoðraftaki 

kontrast zayýf olabil
veya istenmeyen ýþýk

• Yandan ýþýk. Güçlü 
saðlamasýna karþýn ç
oluþturabilir. 

• Iþýk kaynaðý konun
fotoðrafý çekilen kiþ
olabilir. Ayrýca kontr

• Optimum ýþýk þartla
günde veya aðaçlarý
günde olduðu gibi, b
ýþýðýn olduðu durum

Video kaydetme
Kamerayý etkinleþtirmek
seçeneðini belirleyin. Ka
çekilecek görüntüyü gö

Kamera Görüntü modu
hareket ettirerek video 

Video kaydetmeden önc
Ayarla > Beyaz denges
belirleyin. Bkz. ‘Rengi a
1 Kayda baþlamak için

kaydý yapýldýðýný bel
  görüntülenir ve
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Daha fazla bilgi için, bkz: 
 ‘Bluetooth baðlantýsý’, s. 99.
da karþýdaki kiþiye bir video klip 
ek > MMS gönder seçeneðini 

ar türü vardýr: geçici ayarlar ve 
laklýk ve renk ayarlarýný yapmak 
’, s. 60. Geçici ayarlar kamera 
yýlan ayarlara geri döner ancak 
dikçe ayný kalýr. Ana ayarlarý 
 > Ayarlar seçeneðini belirleyin 
 seçim yapýn:

e eklenecek duruma getirmek 
leyin.

sek(CIF, 352x288), Normal(QCIF 
bQCIF 128x96). Çözünürlük ne 
 klip o kadar çok hafýza kullanýr.

aydedilen video klipler için bir 
 Metin seçeneðini belirleyin. 

rseniz, video klipler, standart 
imlendirilir. Örneðin, standart 
erseniz, Kamera, çektiðiniz video 
deðiþtirene dek Kumsal, 
b olarak isimlendirecektir.
Copyrigh

2 Kaydý istediðiniz zaman duraklatmak için Duraklat 
seçeneðini belirleyin. Ekranda duraklatma simgesi  
yanýp söner. Video kaydý duraklamaya ayarlýysa ve bir 
dakika içinde hiçbir tuþa basýlmazsa, kayýt otomatik 
olarak durur.

3 Kayda kaldýðý yerden devam etmek için, Devam 
seçeneðini belirleyin. 

4 Kaydý durdurmak için Durdur seçeneðini seçin. Video 
klip, otomatik olarak Galeri'nin Video klipler klasörüne 
kaydedilir. Bkz. ‘Galeri’, s. 64.

Vizör göstergeleri aþaðýdakileri gösterir:

—Mikrofon göstergesi mikrofonun sesinin kapalý 
olduðunu gösterir.

—Yakýnlaþtýrma göstergesi, yakýnlaþtýrma oranýný 
gösterir. Yakýnlaþtýrma ve uzaklaþtýrma için kumanda 
çubuðuna yukarý ve aþaðý doðru basýn.

Video klip kaydedildikten sonra:
• Yeni kaydettiðiniz video klibi hemen oynatmak için, 

Seçenek > Oynat seçeneðini belirleyin.
• Video klibi silmek için, Seçenek > Sil seçeneðini 

belirleyin.
• Yeni bir video kaydetmek üzere vizöre dönmek için 

kumanda çubuðuna basýn.
• Video klibi gönderebilmek için, Seçenek > Gönder > 

Multimedya ile, E-posta ile veya Bluetooth ile 

seçeneðini belirleyin. 
‘Mesajlaþma’, s. 42 ve

• Etkin bir arama sýrasýn
göndermek için, Seçen
belirleyin.

Video ayarlarý
Video kaydedici için iki ay
ana ayarlar. Kontrast, par
için, bkz. ‘Rengi ayarlama
kapatýldýktan sonra varsa
ana ayarlar siz deðiþtirme
deðiþtirmek için, Seçenek
ve aþaðýdakiler arasýndan

Süre: —Video klibi MMS'
için, Kýsa seçeneðini belir

Video çözünürlüðü—Yük
176x144) veya Temel (Su
kadar yüksek olursa, video

Varsayýlan video ismi:—K
isim belirleyin. Tarih veya
Metin, seçeneðini belirle
olarak, Video biçiminde is
isim olarak Kumsal’ý belirl
klipleri, siz ayarý yeniden 
Kumsal(01), Kumsal(02) v
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 vermek için, dosyayý seçin ve 
r seçeneðini belirleyin.

leri'deki ana klasörlerden birine 
fik siteleri veya Video siteleri, 
 siteleri seçeneðini belirleyin. 
ýr ve dosya indireceðiniz siteden bir 

ideo klipleri 

ntüler klasöründe ve video klipler 
r klasöründe saklanýr. Size 
-posta eki olarak veya Bluetooth 

rüntü veya video klip gönderilebilir. 
ya video klipi galeride veya medya 
ilmek için, onu kaydetmelisiniz.

i Görüntüler veya Video klipler 
rý taramak için, yukarý veya aþaðý 
cek dosyanýn üzerindeyken 
ýn.

libi silmek için  tuþuna basýn. 

e harita gibi SVG (ölçeklenebilir 
ýzý görüntüleyebilirsiniz. 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Görüntüleri, video klipleri, ses kliplerini, çalma listelerini 
ve gerçek zamanlý aktarým baðlantýlarýný saklamak ve 
düzenlemek için,  tuþuna basýn ve Medya > Galeri 
seçeneðini belirleyin. Video kamerada galeriyi açmak için, 
Seçenek > Galeri'ye git seçeneðini belirleyin.

Görüntüler, Video klipler, Parçalar, Ses klipleri, Akýþ 
baðlantýlarý veya Tüm dosyalar seçeneðini belirleyin ve 
açmak için kumanda çubuðuna basýn. 

Klasörlere göz atabilir ve bunlarý açabilir ve öðeleri 
iþaretleyebilir, klasörlere kopyalayabilir veya 
taþýyabilirsiniz. Ayrýca klasörler oluþturabilir ve öðeleri 
iþaretleyebilir, kopyalayabilir ve bunlarý klasörlere 
ekleyebilirsiniz. Bkz. ‘Klasörler’, s. 65.

Ýpucu! Nokia PC Suite uygulamasýnda bulunan 
Nokia Phone Browser ile resimleri cihazýnýzdan 
uyumlu bir bilgisayara aktarabilirsiniz. Cihazla 
birlikte verilen CD-ROM'a bakýn.

Bir dosyayý açmak için kumanda çubuðuna basýn. Video 
klipler, .ram dosyalarý ve gerçek zamanlý aktarým 
baðlantýlarý  RealPlayer uygulamasýnda, ses klipleri Music 
Player uygulamasýnda açýlýr ve oynatýlýr/çalýnýr. Daha fazla 
bilgi için, bkz: ‘RealPlayer™’, s. 65,  ‘Müzik çalar‘,  p.20 ve 
‘Görüntüleri ve video klipleri görüntüleme’, s. 64. 

Bir dosyaya yeniden isim
Seçenek > Yeni isim ve

Tarayýcýyý kullanarak Ga
dosya indirmek için, Gra
Parça siteleri ya da Ses
Tarayýcý uygulamasý açýl
yer imi seçebilirsiniz.

Görüntüleri ve v
görüntüleme
Çekilen fotoðraflar Görü
Galeri’deki Video kliple
multimedya mesajýyla, e
baðlantýsý yoluyla da gö
Alýnan bir görüntüyü ve
oynatýcýda görüntüleyeb

 Galeri uygulamasýndak
klasörünü açýn. Dosyala
ilerleyin ve görüntülene
kumanda çubuðuna bas

Görüntüyü veya video k

Sunumlar
Sunumlarla, çizgi film v
vektör grafik) dosyalarýn
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k çalar’ s.20.

er™

ya > RealPlayer seçeneðini 
 video klipleri veya að üzerinden 
arýlan medya dosyalarýný 

falarýný tararken, bir gerçek 
sýný etkinleþtirebilir ve hafýza 

a gibi uzantýlarý  olan dosyalarý 
imlerinin tüm varyasyonlarýný 
zý .mp4 dosyalarý 3GPP 
mayan içerik bulundurabilir ve 
. 

larýný cihazýnýzdan sabit 
C Suite ile aktarabilirsiniz. 
verilen CD-ROM'a bakýn.
Copyrigh

SVG görüntüleri, farklý ekran boyutlarý ve çözünürlüklerle 
basýldýðýnda veya görüntülendiðinde görünümlerini 
korurlar. SVG dosyalarýný görüntülemek için, Sunumlar 
klasörünü seçin, bir görüntüye ilerleyin ve Seçenek > Çal/
oynat seçeneðini belirleyin. 

Yakýnlaþtýrmak için,  tuþuna basýn. Uzaklaþtýrmak için, 
 tuþuna basýn.

Tam ekran ve normal ekran arasýnda gidip gelmek için, * 
tuþuna basýn.

Klasörler
Klasörleri kullanarak, görüntülerinizi ve video kliplerinizi 
kolayca düzenleyebilirsiniz.

Yeni bir klasör oluþturmak için, Seçenek > Düzenle > Yeni 
klasör seçeneðini belirleyin. Klasör için bir isim girin ve 
Tamam seçeneðini belirleyin.

Resmi veya video klibi galerideki bir klasöre eklemek için, 
resme veya video klibe ilerleyin ve dosyanýn þu andaki 
konumuna baðlý olarak Seçenek > Düzenle > Sabit 
sürücüye kopyala / Telefon hafýz. kopyala veya Sabit 
sürücüye taþý / Tel. hafýzasýna taþý seçeneðini belirleyin. 
Bir klasör listesi açýlýr. Resmi veya video klibi eklemek 
istediðiniz klasörü seçin ve kumanda çubuðuna basýn.

Klasörden bir dosya çýkarmak için  tuþuna basýn.

Müzik çalar
Ayrýntýlar için, bkz. ‘Müzi

RealPlay

 tuþuna basýn ve Med
belirleyin. RealPlayer ile 
gerçek zamanlý olarak akt
oynatabilirsiniz. Web say
zamanlý aktarým baðlantý
kartýnda saklayabilirsiniz.

RealPlayer .awb veya .m4
destekler ancak dosya biç
desteklemez. Örneðin, ba
standartlarýyla uyumlu ol
bu yüzden de açýlamazlar

Ýpucu! Müzik dosya
sürücünüze Nokia P
Cihazýnýzla birlikte 
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da yalnýzca bir rtsp://URL adresi 
lPlayer, bir .ram dosyasýna giden 

caktýr.

k zamanlý olarak aktarýlan bir 
i klasörüne kaydedilmiþ olan, bir 
 veya kýsa mesaj ya da multimedya 

k zamanlý aktarým baðlantýsýný 
çek zamanlý aktarýmý baþlamadan 
ðlanýr ve içeriði yüklemeye baþlar. 

ez.

arýný alma
beke operatöründen veya servis 
a mesajla alabilirsiniz. Bkz. ‘Veri ve 
in, þebeke operatörünüze veya 
urun.

ý deðiþtirme
neðini belirleyin ve aþaðýdakiler 

stýný ayarlamak ve RealPlayer 
plerin oynatýlmasý bittiðinde onlarý 
masý için.

sunucusu kullanýp kullanmamayý 
riþim noktasýný deðiþtirmek ve 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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1 Cihaz hafýzasýnda veya hafýza kartýnda saklanan bir 
medya dosyasýný oynatmak için, Seçenek > Aç 
seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim 
yapýn:
En son klipler—RealPlayer uygulamasýnda oynatýlan 
son altý dosyadan birini çalmak için.
Kayýtlý klip—Galeri’ye kaydedilen bir dosyayý 
oynatmak için. Bkz. ‘Galeri’, s. 64.

2 Dosyaya ilerleyin ve dosyayý oynatmak için kumanda 
çubuðuna basýn.

Ýpucu! Video klibi tam ekran modunda 
görüntülemek için  tuþuna basýn. Normal ekran 
moduna geri dönmek için tuþa tekrar basýn.

Þebeke üzerinden gerçek zamanlý 
aktarýlan içerik
Birçok servis saðlayýcý, varsayýlan eriþim noktasý için bir 
Ýnternet eriþim noktasý (IAP) kullanmanýzý gerekli kýlar. 
Diðer servis saðlayýcýlar bir WAP eriþim noktasý 
kullanmanýza izin verir.

Eriþim noktalarý cihazý ilk açtýðýnýzda yapýlandýrýlabilir.

Daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. 

RealPlayer uygulamasýn
açabilirsiniz. Ancak, Rea
http baðlantýsýný tanýya

Þebeke üzerinden gerçe
içeriði almak için, Galer
Web sayfasýnda bulunan
mesajý ile alýnmýþ gerçe
seçin. Canlý içeriðin ger
önce, cihazýnýz siteye ba
Ýçerik cihaza kaydedilm

RealPlayer ayarl
RealPlayer ayarlarýný þe
saðlayýcýdan özel bir kýs
ayarlar’, s. 49. Ek bilgi iç
servis saðlayýcýnýza baþv

RealPlayer ayarlarýn
Seçenek > Ayarlar seçe
arasýndan seçim yapýn:

Video—Videonun kontra
uygulamasýnýn video kli
otomatik olarak tekrarla

Baðlantý—Yakýn kopya 
belirlemek, varsayýlan e
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.—Sunucunun baðlantý noktasý 
aðlantý noktasý numarasýný girin. 
0'dir.
eniþliði deðerlerini düzenlemek 

þmiþ ayarlar seçeneðini 

er

azlar için hazýrlanan flash 
lir, oynatabilir ve onlarla 

düzenleme
>Flash oy. seçeneðini belirleyin. 

osyasý oynatmak için, o dosyaya 
uðuna basýn.

ir klasöre kopyalamak için, 
söre kopyala seçeneðini seçin.

ir klasöre taþýmak için, Seçenek 
 seçeneðini seçin.
Copyrigh

baðlantý sýrasýndaki baðlantý noktasý aralýðýný ayarlamak 
için. Doðru ayarlar için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Ykn. kpy. ayr.:
• Yakýn kopya kullan—Evet seçeneðini belirleyin.

• Yakýn kopya su. adr.—Yakýn kopya sunucusunun IP 
adresini girin.

• Yakýn kopya port no.—Yakýn kopya sunucusu baðlantý 
noktasý numarasýný girin.

Sözlük: Yakýn kopya sunucularý, medya sunucularý ile 
kullanýcýlarý arasýndaki ara sunuculardýr. Bazý servis 
saðlayýcýlarý, onlarý ek güvenlik saðlamak veya ses 
veya video klipleri içeren tarayýcý sayfalarýna eriþimi 
hýzlandýrmak için kullanýrlar. 

Þebeke ayrlr.:
• Varsayýlan eriþ. nok. —Ýnternet'e baðlanmak için 

kullanmak istediðiniz eriþim noktasýna ilerleyin ve 
kumanda çubuðuna basýn.

• Çevrimiçi süresi —Að baðlantýsý üzerinden oynatýlan 
bir medya klibini duraklattýðýnýzda RealPlayer 
uygulamasýnýn að baðlantýsýnýn kesilme süresini 
ayarlayýn, Kullanýcý tanýmlý seçeneðini belirleyin ve 
kumanda çubuðuna basýn. Süreyi girin ve Tamam'ý 
seçin.

• En düþ. UDP baðl. nk.—Sunucunun baðlantý noktasý 
aralýðýnýn en düþük baðlantý noktasý numarasýný girin. 
En düþük deðer 6970'tir.

• En yük. UDP baðl. nk
aralýðýnýn en yüksek b
En yüksek deðer 3200
Farklý aðlar için bant g
üzere Seçenek > Geli
belirleyin.

FlashPlay

Flash player ile mobil cih
dosyalarýný görüntüleyebi
etkileþim kurabilirsiniz.

Flash dosyalarýný 
 tuþuna basýp Medya 

Saða ilerleyin.

Klasör açmak veya flash d
ilerleyin ve kumanda çub

Bir flaþ dosyasýný baþka b
Seçenek > Düzenle > Kla

Bir flaþ dosyasýný baþka b
> Düzenle > Klasöre taþý
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emekle birlikte, ekranýn altýndaki 
irine bastýðýnýzda tuþ iþlevleri 

laþtýrdýktan sonra dosyayý orijinal 
k için.
k yakýnlaþtýrdýðýnýz görüntü 
ubuðunu kullanarak gezinmek için.

ler deðiþebilir.

ici

e sesli notlarý kaydetmek için,  
 > Kaydedici seçeneðini belirleyin. 
ydediyorsanýz, kayýt sýrasýnda her 
inyal sesi duyar.

RS baðlantýsý etkin durumdayken 

edyaRadyo> Radio'i seçin. 
yarlama özelliði ve kayýtlý 
l bir FM radyo gibi veya Görsel 
stasyonlara ayarlayýp ekrandaki 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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oluþturmak için, Seçenek > Düzenle > Yeni klasör 
seçeneðini seçin.

Kullanýlabilecek seçenekler deðiþebilir.

Bir flash dosyasýný silmek için, dosyaya ilerleyip  
tuþuna basýn.

Flash dosyalarýný çalma
 tuþuna basýp Medya >Flash oy. seçeneðini belirleyin. 

Bir flash dosyasýna ilerleyin ve kumanda çubuðuna basýn.

Seçenek seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan 
seçim yapýn:

Not: Seçenekler tüm flash dosyalarýnda kullanýlamayabilir.
• Duraklat oynatmayý duraklatmak için.
• Durdur oynatmayý durdurmak için.
• Ses seviyesi oynatma anýndaki ses seviyesini 

ayarlamak için. Ses seviyesini arttýrmak veya azaltmak 
için, cihazýn sol yanýndaki ses seviyesi tuþunu kullanýn.

• Kalite oynatma kalitesini seçmek için.
Oynatma esnasýnda görüntü ekranýn her yerinde ayný 
kalitede olmazsa veya yavaþlamalar olursa, Kalite 
ayarýný Normal veya Düþük olarak deðiþtirin.

• Tam ekran dosyayý ekranýn tamamýný kullanarak 
oynatmak için. Normal ekrana dönmek için, Normal 
ekran seçeneðini belirleyin.

Tam ekranda görünm
tuþlardan herhangi b
kullanýlabilir.

• Ekrana sýðdýr yakýn
boyutunda oynatma

• Kaydýrma modu açý
üzerinde kumanda ç

Kullanýlabilecek seçenek

Kayded

Telefon görüþmelerini v
tuþuna basýn ve Medya
Bir telefon görüþmesi ka
iki taraf 5 saniyede bir s

Bir veri aramasý veya GP
kaydedici kullanýlamaz.

Radyo

 tuþuna basýn ve M
Uygulamayý, otomatik a
istasyonlarý olan norma
Radyo servisi saðlayan i
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sýn. Frekansý elle seçmek için 
 seçeneðini belirleyin.

dyo istasyonlarý varsa, sonraki 
na gitmek için ekranda  

rleyin ve kayýtlý önceki veya 
için joystick'e basýn ya da bir 
unu seçmek üzere karþýlýk gelen 

için, cihazýn sol tarafýndaki  
un. Hoparlörü kullanarak radyo 
 Hoparlörü etkinleþtir 

kullanýlabilen radyo 
ek için, Seçenek > Ýstasyon 
n (þebek servisi).

syonunu istasyon listenize 
> Ýstasyonu kaydet seçeneðini 
 listesini açmak için, Seçenek > 
lirleyin.

 ve FM radyoyu arka planda 
 için, Seçenek > Artalanda çal 
Copyrigh

radyo programýyla iliþkili görsel bilgilerle paralel olarak 
kullanabilirsiniz. Görsel Radyo servisi, paket verileri (þebeke 
servisi) kullanýr. Baþka uygulamalarý kullanýrken FM 
radyoyu dinleyebilirsiniz.

Görsel Radyo servisine eriþiminiz yoksa, bulunduðunuz 
bölgedeki operatörler ve radyo istasyonlarý Görsel Radyo 
servisini desteklemiyor olabilir. Görsel Radyo servisi tüm 
ülke ve bölgelerde kullanýlamayabilir.

Radyo dinlediðiniz sýrada normalde arama yapabilir veya 
gelen aramayý yanýtlayabilirsiniz. Etkin bir arama 
olduðunda radyo kapatýlýr.

Radyo, þebekeden alýnan ülke bilgisine baðlý olarak 
kullanýlan frekans bandýný seçer. Bu bilgi bulunmuyorsa, 
bulunduðunuz bölgeyi seçmeniz istenebilir veya bölgeyi 
Görsel Radyo ayarlarýnda seçebilirsiniz.

Radyo dinleme
Radyo yayýnýnýn kalitesi, radyo istasyonunun 
bulunduðunuz bölgedeki kapsama alanýna baðlýdýr.

FM radyo, kablosuz cihazýn anteninden farklý bir antene 
baðlýdýr. FM radyonun gerektiði gibi çalýþmasý için cihaza 
uyumlu bir kulaklýklý mikrofon seti veya donaným 
baðlanmalýdýr.

 tuþuna basýn ve Medya > Radyo seçeneðini belirleyin. 
Ýstasyon aramaya baþlamak için  veya  seçeneðini 

belirleyin ve joystick'e ba
Seçenek > Elle ayarlama

Önceden kaydettiðiniz ra
veya önceki kayýtlý istasyo
veya  seçeneðini beli
sonraki istasyona gitmek 
istasyonun hafýza konum
sayý tuþuna basýn.

Ses seviyesini ayarlamak 
veya  tuþunu basýlý tut
dinlemek için, Seçenek >
seçeneðini belirleyin.

Bulunduðunuz bölgedeki 
istasyonlarýný görüntülem
dizini seçeneðini belirleyi

Çalmakta olan radyo ista
kaydetmek için, Seçenek
belirleyin. Kayýtlý istasyon
Ýstasyonlar seçeneðini be

Bekleme moduna dönmek
çalýþýr durumda býrakmak
seçeneðini belirleyin.
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irmek için, Seçenek > Ýstasyon > 
n.

neðini belirleyin ve aþaðýdakiler 

aþlatýldýðýnda sinyal verilmesini 

t—Görsel servis saðlayan kayýtlý bir 
örsel Radyo servisinin otomatik 
iyorsanýz, Evet seçeneðini 

ðlantýsý için kullanýlan eriþim 
ayý normal bir FM radyo olarak 

oktasý gerekmez.

ðunuz bölgeyi seçin. Bu ayar, 
atýldýðýnda þebeke kapsama alaný 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Kullanýlabilirlik ve ücretler hakkýnda bilgi almak ve servise 
abone olmak için, þebeke operatörünüze veya servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

Ayarlý radyo istasyonunun görsel içeriðini görüntülemek 
için,  veya Seçenek > Görsel servisi baþlat seçeneðini 
belirleyin. Ýstasyonun görsel servis kimliði kayýtlý deðilse, 
bu bilgiyi girin veya Al seçeneðini belirleyip istasyon 
dizininde arayýn (þebeke servisi).

Görsel servisle baðlantý saðlandýðýnda, ekran o andaki 
görsel içeriði gösterir.

Görsel içerik görünümü için ekran ayarlarýný yapmak 
üzere, Seçenek > Görünüm ayarlarý seçeneðini belirleyin.

Kayýtlý istasyonlar
Radyoya en fazla 20 radyo istasyonu kaydedebilirsiniz. 
Ýstasyon listenizi açmak için, Seçenek > Ýstasyonlar 
seçeneðini belirleyin.

Kayýtlý bir istasyonu dinlemek için, Seçenek > Ýstasyon > 
Dinle seçeneðini belirleyin. Ýstasyonun Görsel Radyo 
servisiyle saðladýðý görsel içeriði görüntülemek için, 
Seçenek > Ýstasyon > Görsel servisi baþlat seçeneðini 
belirleyin.

Ýstasyon bilgisini deðiþt
Düzenle komutunu seçi

Ayarlar
Seçenek > Ayarlar seçe
arasýndan seçim yapýn:

Açýlýþ sesi—Uygulama b
istiyorsanýz seçin.

Servisi otomatik baþla
istasyonu açtýðýnýzda G
olarak baþlatýlmasýný ist
belirleyin.

Eriþim noktasý—Veri ba
noktasýný seçin. Uygulam
kullanmak için eriþim n

Geçerli bölge—Bulundu
yalnýzca uygulama baþl
yoksa görüntülenir.
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 alma
vise eriþmek için ayarlarý 
rlarý þebeke operatöründen veya 
rvis saðlayýcýdan özel bir kýsa 
 ‘Veri ve ayarlar’, s. 49. Ayarlarý 
. ‘Sohbet sunucusu ayarlarý’, 

na baðlanma
 Sohbet sunucusuna baðlanmak 
asýný açýn ve Seçenek > Gir 
Kullanýlan Sohbet sunucusunu 
hbet sunucularý kaydetmek için 
 ayarlarý’, s. 75.
 þifrenizi girin ve baðlanmak için 
asýn. Sohbet sunucusu için 
ifreyi, servis saðlayýcýnýzdan 

in, Seçenek > Baðlantýdan çýk 
Copyrigh

Klasörüm
Sohbet—sohbet mesajlarý 

 tuþuna basýp Klasörüm > Sohbet seçeneðini belirleyin.

Sohbet mesajlarý (þebeke servisi), sohbet mesajlarý kullanan 
diðer kiþilerle görüþmenize ve belirli konularý olan tartýþma 
forumlarýna (Sohbet gruplarý) katýlmanýza olanak verir. 
Çeþitli servis saðlayýcýlarýn, bir Sohbet servisine kayýt 
yaptýrdýktan sonra baðlanabileceðiniz Sohbet sunucularý 
bulunmaktadýr. Servis saðlayýcýlar arasýnda destekledikleri 
seçenekler açýsýndan farklýlýk bulunabilir.

Sohbet kullanýcýsýyla oturum baþlatmak veya oturuma 
devam etmek için Oturumlar; sohbet kartvizitleri 
oluþturmak, bunlarý düzenlemek veya çevrimiçi 
durumlarýný görüntülemek için Sohbet kartviz.; birden çok 
sohbet kullanýcýsýyla grup oturumu baþlatmak veya grup 
oturumuna devam etmek için Sohbet gruplarý; kaydetmiþ 
olduðunuz önceki bir sohbet oturumunu görmek içinse 
Kayýtlý sohbtlr. seçeneðini belirleyin.

Servislerin kullanýlabilirliðini, fiyatlarýný ve kullaným 
kurallarýný þebeke operatörünüzden veya servis 
saðlayýcýnýzdan öðrenin.

Sohbet ayarlarýný
Kullanmak istediðiniz ser
kaydetmeniz gerekir. Aya
sohbet servisini sunan se
mesajla alabilirsiniz. Bkz.
el ile de girebilirsiniz. Bkz
s. 75.

Sohbet sunucusu
1 Kullanýlmakta olan bir

için, Sohbet uygulam
seçeneðini belirleyin. 
deðiþtirmek ve yeni So
bkz: ‘Sohbet sunucusu

2 Kullanýcý kimliðinizi ve
kumanda çubuðuna b
kullanýcý kimliðini ve þ
alabilirsiniz.

3 Baðlantýdan çýkmak iç
seçeneðini seçin.
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Gönderdiðiniz kýsa mesajlarýn 

ðýnýz kýsa mesajlarýn rengini seçin.

eni bir kýsa mesaj aldýðýnýzda 
.

ý ve kullanýcýlarý arama
et gruplarý görünümünde 
Grup ismi'ne, Konu'ya ve Üyeler'e 
rama yapabilirsiniz.

ohbet kartviz. görünümünde, 
t kartvz. > Sunucuda bul 
llanýcý ismi, Kullanýcý kimliði, 
posta adresi'ne göre arama 

na katýlma
mü, kaydetmiþ veya halen 
ohbet gruplarýnýn listesini gösterir.

grubuna katýlmak için, kumanda 

grup kimliðini bildiðiniz bir Sohbet 
eçenek > Yeni gruba katýl 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Seçenek > Ayarlar > Sohbet ayarlarý seçeneðini 
belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn:

Ekran ismini kullan (yalnýzca sunucu sohbet gruplarýný 
destekliyorsa görüntülenir) —Takma isim girmek için, Evet 
seçeneðini belirleyin.

Mesajlara izin ver—Gelen tüm mesajlara izin vermek için 
Tümü seçeneðini belirleyin.

Davetlere izin ver—Yalnýzca Sohbet rehberinizden gelen 
davetlere izin vermek için, Sadece Sohb. reh. seçeneðini 
belirleyin. Sohbet davetlerini, kendi gruplarýna katýlmanýzý 
isteyen Sohbet kartvizitleri gönderir.

Mesaj kaydýrma hýzý—Yeni mesajlarýn görüntülenme 
hýzýný seçin.

Sohbet kartvz. sýrala—Sohbet kartvizitlerinizin nasýl 
sýralanacaðýný belirleyin: Alfebetik veya Çevrimiçi 
durumu.

Uygunl. yüklenmesi—Sohbet kartvizitlerinizin çevrimiçi 
veya çevrimdýþý olmalarýyla ilgili bilgilerin nasýl 
güncelleneceðini belirlemek için, Otomatik veya El ile 
seçeneðini belirleyin.

Çevrimdýþý kartvizitler—Çevrimiçi durumdaki Sohbet 
kartvizitlerinin Sohbet kartvizitleri listesinde görüntülenip 
görüntülenmeyeceðini belirleyin.

Kendi mesaj renginiz—
rengini seçin.

Alýnan msj. rengi—Aldý

Sohbet bildirim sesi—Y
çalýnan sinyali deðiþtirin

Sohbet gruplarýn
Grup aramak için, Sohb
Seçenek > Bul'u seçin. 
(kullanýcý kimliði) göre a

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

Sohbet gruplarý
Sohbet gruplarý görünü
katýlmakta olduðunuz S

Kaydedilmiþ bir sohbet 
çubuðuna basýn.

Listede olmayan, ancak 
grubuna katýlmak için, S
seçeneðini belirleyin.
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e, kaydedilen sohbetleri 
ý sohbtlr. seçeneðini belirleyin.

tüleme ve baþlatma
rüþmenizin devam ettiði bireysel 
stesini gösterir. Sohbet'ten 
oturumlar otomatik olarak 

n, katýlýmcýya ilerleyip kumanda 

in, mesajýnýzý yazýn ve kumanda 

urum listesine dönmek için, Geri 
rumu kapatmak için, Seçenek > 
i belirleyin.

k için, Seçenek > Yeni oturum 

ohbet rehberinize eklemek için, 
iz. ekle seçeneðini belirleyin.

k olarak cevaplanmasý için, 
ayý aç seçeneðini belirleyin. 

rsiniz.
Copyrigh

Sohbet grubundan ayrýlmak için, Seçenek > Sohbet 
grubun. çýk'ý seçin.

Sohbet
Bir Sohbet grubuna katýldýktan sonra, gönderilen mesajlarý 
burada görüntüleyebilir ve kendi mesajlarýnýzý buradan 
gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermek için, mesajý mesaj düzenleyicisi alanýna 
yazýn ve kumanda çubuðuna basýn.

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

Size gönderilen özel bir mesajý cevaplamak için, mesajý 
seçin ve Seçenek > Cevapla seçeneðini belirleyin.

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

Belirli katýlýmcýlardan mesaj almayý engellemek için, 
Seçenek > Engelleme seçenek. seçeneðini belirleyin ve 
istediðiniz seçimi yapýn.

Sohbetleri kaydetme
Oturum sýrasýnda veya Sohbet grubuna katýldýðýnýz sýrada 
gönderilen mesajlarý bir dosyaya kaydetmek için, 
Seçenek > Sohbeti kaydet seçeneðini belirleyin. Kaydý 
durdurmak için, Seçenek > Kaydý durdur seçeneðini 

belirleyin. Ana görünümd
görüntülemek için, Kayýtl

Oturumlarý görün
Oturumlar görünümü, gö
oturum katýlýmcýlarýnýn li
çýktýðýnýzda, devam eden 
kapatýlýr.

Oturum görüntülemek içi
çubuðuna basýn.

Oturuma devam etmek iç
çubuðuna basýn.

Oturumu kaydetmeden ot
seçeneðini belirleyin. Otu
Oturumu bitir seçeneðin

Yeni bir oturum baþlatma
seçeneðini belirleyin.

Bir oturum katýlýmcýsýný S
Seçenek > Sohbet kartv

Gelen mesajlarýn otomati
Seçenek > Oto. cevaplam
Mesaj almaya devam ede
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 seçenek Sohbet ayarlarý 
yüklenmesi seçeneðini Otomatik 
llanýlamaz.

ný yönetme
atýlmakta olduðunuz sohbet 
mek için Sohbet gruplarý 

nek > Grup seçeneðini belirleyin 
i seçin:

akta olduðunuz, kaydedilmemiþ bir 

ruba þu anda kimlerin katýlmýþ 

, konuyu, katýlýmcýlarý, grup 
düzenleme haklarýnýz varsa 
mcýlarýn listesini (yalnýzca 
rsa gösterilir) ve grupta özel 

 verilmediðini görmek için.

un ayarlarýný görüntülemek ve 
eni bir Sohbet grubu oluþturma’, 
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Sohbet kartviz. görünümünde, sunucudan Sohbet 
kartviziti listeleri alabilir veya bir kartvizit listesine yeni bir 
Sohbet kartviziti ekleyebilirsiniz. Sunucuya giriþ 
yaptýðýnýzda, önceden kullanýlan Sohbet kartviziti listesi 
sunucudan otomatik olarak alýnýr.

Yeni kartvizit oluþturmak için, Seçenek > Yeni Sohbet 
kartvz. > El ile girin seçeneðini belirleyin. Takma isim ve 
Kullanýcý kimliði alanlarýný doldurun ve Tamam'ý seçin.

Sunucuda bulunan bir listedeki bir kartviziti alýnan listeye 
taþýmak için, Seçenek > Yeni Sohbet kartvz. > Diðer 
listeden taþý seçeneðini belirleyin.

Sohbet kartviziti listesini deðiþtirmek için, Seçenek > 
Kartviz. list. deðiþtir'i seçin.

Aþaðýdaki seçenekler arasýndan seçim yapýn:

Oturum aç—Yeni bir oturum baþlatmak veya kartvizitle 
devam eden oturumu sürdürmek için.

Ýzlemeyi aç—Sohbet kartviziti her çevrimiçi veya 
çevrimdýþý olduðunda telefonun sizi bilgilendirmesi için.

Grup üyelikleri—Sohbet kartvizitinin hangi gruplara 
katýlmýþ olduðunu görmek için.

Kull. uygunlð. yenile—Kartvizitin çevrimiçi mi yoksa 
çevrimdýþý mý olduðunu belirten bilgileri güncelleþtirmek 
için. Çevrimiçi durumu, kartvizit adýnýn yanýnda bir 

göstergeyle belirtilir. Bu
görünümünde Uygunl. 
olarak belirlediyseniz ku

Sohbet gruplarý
Kaydetmiþ veya halen k
gruplarýnýn listesini gör
görünümünü seçin. 

Bir gruba ilerleyin, Seçe
ve aþaðýdakilerden birin

Kaydet—Þu anda katýlm
grubu kaydetmek için.

Katýlýmcýlarý göster—G
olduðunu görmek için

Bilgiler—Grup kimliðini
yöneticilerini (yalnýzca 
gösterilir), yasaklý katýlý
düzenleme haklarýnýz va
görüþmelere izin verilip

Ayarlar—Sohbet grubun
düzenlemek için. Bkz. ‘Y
s. 75.
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 ve çýkarma
ohbet gruplarý'ný seçin, bir 

ve Seçenek > Grup > Ayarlar > 
seçilenlr. veya Tümü seçeneðini 

yi çýkarmak için, üyeye ilerleyin 
neðini seçin. Tüm üyeleri 
 Tümünü kaldýr'ý seçin.

 ayarlarý
ucu ayarlarý'ný seçin. Ayarlarý 

ya sohbet servisini sunan servis 
 mesajla alabilirsiniz. Kullanýcý 
ydolduðunuzda servis 
ýcý kimliðinizi veya þifrenizi 
yýcýnýzla baðlantý kurun.

Sohbet sunucularýnýn listesini 

mak istediðiniz sohbet 

ohbet uygulamasýný 
larak oturum açmak için, Uygu. 
Copyrigh

Yeni bir Sohbet grubu oluþturma
Sohbet grupl. > Seçenek > Yeni grup oluþtur'ný seçin. 
Grupla ilgili ayarlarý girin.

Grupta yönetici haklarýnýz varsa, Sohbet grubuyla ilgili 
ayarlarý düzenleyebilirsiniz. Grubu oluþturan kullanýcýya 
otomatik olarak grubun yönetici haklarý verilir.

Grup ismi, Grup konusu ve Karþýlama notu—Katýlýmcýlarýn 
gruba katýldýklarýnda gördükleri bilgileri eklemek için.

Grup büyüklüðü—Gruba katýlmasýna izin verilen 
maksimum üye sayýsýný belirlemek için. 

Bulmaya izin ver—Baþkalarýnýn aradýklarýnda sohbet 
grubunu bulup bulamayacaklarýný belirlemek için.

Düzenleme haklarý—Kartvizitlere Sohbet grubuna katýlma 
daveti gönderme ve grup ayarlarýný düzenleme izni vermek 
istediðiniz sohbet grubu katýlýmcýlarýný tanýmlamak için. 

Grup üyeleri—Bkz: ‘Grup üyeleri ekleme ve çýkarma’, s. 75.

Yasaklýlar listesi—Sohbet grubuna katýlmasýna izin 
verilmeyen katýlýmcýlarý girin. 

Özel mesajlr. izin ver—Sadece seçilen katýlýmcýlar arasýnda 
mesajlaþmaya izin vermek için. 

Grup kimliði—Grup kimliði otomatik olarak oluþturulur ve 
deðiþtirilemez.

Grup üyeleri ekleme
Gruba üye eklemek için, S
sohbet grubuna ilerleyin 
Grup üyeleri > Yalnýzca 
belirleyin.

Sohbet grubundan bir üye
ve Seçenek > Kaldýr seçe
çýkarmak için, Seçenek >

Sohbet sunucusu
Seçenek > Ayarlar > Sun
þebeke operatöründen ve
saðlayýcýdan özel bir kýsa
kimliði ve þifre, servise ka
saðlayýcýdan alýnýr. Kullan
bilmiyorsanýz, servis saðla

Sunucular—Tanýmlý tüm 
görüntüleyin.

Standart sunucu—Baðlan
sunucusunu deðiþtirin.

Sohbet baðlantý türü—S
baþlattýðýnýzda otomatik o
açýlýþýnda'yý seçin.
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diðerleri dahili hoparlör aracýlýðýyla 
r. Konuþmacýlar sýrayla birbirlerine 
 anda yalnýzca bir grup üyesi 
onuþmaya ayrýlan maksimum süre 
re, genellikle 30 saniye olarak 
i konuþma süresine iliþkin ayrýntýlar 
üze veya servis saðlayýcýnýza 

ünüzde tuttuðunuzdan ve 
þtýrmadýðýnýzdan emin olun. 
parlör kullanýlýr. Sürekli yüksek 

aruz kalmak iþitme duyunuza zarar 

onuþ etkinliklerine göre daima 

 noktasý tanýmlama
arsayýlan eriþim noktasý için bir 

(IAP) kullanmanýzý gerekli kýlar. 
 bir WAP eriþim noktasý 
 Daha fazla bilgi almak için servis 

sa, ilk-baðlantý için servis 
 baþvurmanýz veya
ettings adresini ziyaret etmeniz 
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Sohbet sunucularý listenize yeni bir sunucu eklemek için, 
Sunucular > Seçenek > Yeni sunucu seçeneðini 
belirleyin. Aþaðýdaki ayarlarý girin:

Sunucu ismi—Sohbet sunucusunun ismi

Kull. eriþim noktasý—sunucu için kullanmak istediðiniz 
eriþim noktasý

Web adresi—Sohbet sunucusunun URL adresi.

Kullanýcý kimliði—kullanýcý kimliðiniz.

Þifre—giriþ þifreniz.

Bas-konuþ (þebeke servisi)

Bas-konuþ (BK), bir GSM/GPRS þebekesi üzerinden 
uygulanan gerçek zamanlý bir “IP üzerinde ses” (VoIP) 
servisidir. Bas-konuþ, bir tuþa basmak yoluyla doðrudan 
ses iletiþimi saðlar. Bas-konuþ servisini, bir kiþiyle veya bir 
grupla konuþmak için kullanýn. 

Bas-konuþu kullanabilmek için, bas-konuþ eriþim 
noktasýný ve bas-konuþ ayarlarýný tanýmlamanýz gerekir. 
Ayarlarý, bas-konuþ servisi saðlayan servis saðlayýcýdan 
özel bir kýsa mesajla alabilirsiniz.

 tuþuna basýn ve Klasörüm > Bas-konuþ'i seçin.

Bas-konuþ iletiþiminde, 
dinlerken bir kiþi konuþu
cevap verirler. Belirli bir
konuþabildiðinden, bir k
sýnýrlýdýr. Maksimum sü
ayarlanýr. Þebekenizdek
için, þebeke operatörün
baþvurun.

Uyarý: Cihazý ön
kulaðýnýza yakla
Dinlemek için ho
seviyede sese m
verebilir.

Telefon aramalarý, bas-k
önceliklidir.

Bas-konuþ eriþim
Birçok servis saðlayýcý, v
Ýnternet eriþim noktasý 
Diðer servis saðlayýcýlar
kullanmanýza izin verir.
saðlayýcýnýza baþvurun.

Bir WAP baðlantýnýz yok
saðlayýcýnýzýn yardýmýna
www.nokia.com/phones
gerekebilir.
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1 aramalarda, Grup 
alarda veya Asla seçeneðini 

ýnýz, cihazýnýzdaki bu seçeneði 
 için, þebeke operatörünüze veya 
run.

Durumunuzun gösterilmesini 
esini istiyorsanýz Hayýr 

ðlayýcýnýzdan alýnan etki alaný 

---konuþ eriþim noktasý ismini 
iyle baðlantý kurmak için eriþim 

ðlayýcýnýzdan alýnan bas-konuþ 
veya etki alaný ismini girin.

layýcýsýndan alýnan kullanýcý 

mak için, gerekiyorsa, bir þifre 
s saðlayýcý tarafýndan saðlanýr ve 
harfe duyarlýdýr.
Copyrigh

Bas-konuþ ayarlarý
 tuþuna basýn ve Klasörüm > Bas-konuþ > Seçenek > 

Ayarlar seçeneðini belirleyin. Aþaðýdaki bilgileri girin:

Kullanýcý ayarlarý:

Gelen BK aramalarý—Gelen aramalara iliþkin bildirim 
görmek istiyorsanýz, Bildir seçeneðini belirleyin. BK 
aramalarýnýn otomatik olarak cevaplanmasýný istiyorsanýz, 
Otomatik kabul et seçeneðini belirleyin. BK aramalarýnýn 
otomatik olarak reddedilmesini istiyorsanýz, Ýzin yok 
seçeneðini belirleyin.

BK aramasý bildirim sesi—Bas-konuþ için gelen arama 
uyarýsý ayarýnýn, profil ayarlarýnýzla uyumlu olmasýný 
istiyorsanýz, Tercih belirler seçeneðini belirleyin. Örneðin, 
tercihiniz sessizse, bas-konuþ, rahatsýz etme (RE) için 
ayarlanýr ve geri arama istekleri dýþýnda, bas-konuþ 
kullanan diðer üyelerin eriþimi dýþýnda olursunuz.

Geri arama isteði sesi—Geri arama istekleri için bir ses 
seçin.

Uygulama açýlýþý—Cihazýnýz açýldýðýnda Bas---konuþ 
servisine baðlanmak istiyorsanýz, bu seçeneði belirleyin.

Varsayýlan takma isim—Diðer kullanýcýlara 
görüntülenecek (en çok 20 karakterden oluþan) varsayýlan 
takma adýnýzý girin. Servis saðlayýcýnýz, cihazýnýzdaki bu 
seçeneði kapatmýþ olabilir. Ek bilgi için, þebeke 
operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

BK adresimi göster—1'e 
aramalarýnda, Tüm aram
belirleyin. Servis saðlayýc
kapatmýþ olabilir. Ek bilgi
servis saðlayýcýnýza baþvu

Baðlantý durum. göster—
istiyorsanýz Evet, gizlenm
seçeneðini belirleyin.

Baðlantý ayarlarý:

Etki alaný ismi—Servis sa
ismini girin.

Eriþim noktasý ismi—Bas
girin. GSM/GPRS þebekes
noktasý ismi gereklidir. 

Sunucu adresi—Servis sa
sunucusunun IP adresini 

Kullanýcý ismi—Servis sað
isminizi girin.

Þifre—Veri baðlantýsý kur
girin. Þifre genellikle servi
çoðunlukla büyük-küçük 
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unca parmaðýnýzý  tuþuna 
 bitirdiðinizde  tuþunu býrakýn.

n önce bire bir aramayý sona 
çeneðini belirleyin veya  

 aramasý sýrasýnda ekraný 
hazý önünüzde tutmayý unutmayýn. 
konuþun ve hoparlörü elinizle 

 cevaplama
ak için  tuþuna, aramayý 
una basýn.

uyla da bire bir ya da grup aramasý 
enek > 1'e 1 konuþ veya BK grup 
neðini belirleyin.

yapma
nek > BK kartvizitleri seçeneðini 
up aramasý yap seçeneðini seçin, 
izitleri iþaretleyin ve  tuþuna 
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 tuþuna basýp Klasörüm > Bas-konuþ seçeneðini 
belirleyin. Bas-konuþ baþlatýldýðýnda otomatik olarak 
servise baðlanýr.

Baðlantý baþarýlý olduðunda, bas-konuþ, son kez 
kapatýldýðýnda etkin olan gruplara otomatik olarak 
baðlanýr. Baðlantý kaybolursa, cihaz, siz bas-konuþ 
servisinden çýkmayý seçmediðiniz sürece otomatik olarak 
yeniden baðlanmaya çalýþýr.

Bas-konuþ servisinden çýkma
Seçenek > Çýkýþ seçeneðini belirleyin. Uygulamadan 
çýktýktan sonra Bas[#Error]konuþ kapatýlsýn mý? 
gösterilir. Uygulamayý arka planda etkin tutmak için, Evet; 
oturumdan çýkýp servisi kapatmak için Hayýr'ý seçin.

Birden fazla uygulama açýksa ve uygulamalar arasýnda 
geçiþ yapmak istiyorsanýz, parmaðýnýzý  tuþuna basýlý 
tutun.

Bire bir arama yapma
Seçenek > BK kartvizitleri seçeneðini belirleyin.

Listeden konuþmak istediðiniz kartvizite ilerleyin ve 
Seçenek > 1'e 1 konuþ seçeneðini belirleyin. 

Konuþtuðunuz süre boy
basýlý tutun. Konuþmayý

Yeni bir arama yapmada
erdirmelisiniz. Kapat se
tuþuna basýn.

Ýpucu! Bas-konuþ
görebilmek için ci
Mikrofona doðru 
kapatmayýn.

Bire bir aramayý
Bire bir aramayý baþlatm
reddetmek için  tuþ

Ýpucu! Rehber yol
yapabilirsiniz. Seç
aramasý yap seçe

Grup aramasý 
Grup aramak için, Seçe
seçin, Seçenek > BK gr
aramak istediðiniz kartv
basýn.
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onuþuyor olduðunuzda, kanala 
nýzý duyar. Ayný anda en çok beþ 
n fazla kanal etkin olduðunda, 
alý deðiþtirmek için Geçiþ 

seçeneðini belirleyin.

ir genel kanala ilk kez 
> Yeni kanal > Varolaný ekle'yi 
ýlmýþ bir kanala katýlýrken, 
elisiniz.

zý oluþturma
ýrýlmýþ kanal oluþturmak için, 
Yeni oluþtur seçeneðini 

luþturabilir, kendi kanal isminizi 
bilirsiniz. Bu üyeler, genel kanala 
lirler. 

rabilirsiniz. Yalnýzca oluþturan 
ýcýlar özel kanallara katýlabilir ve 

kileri tanýmlayýn: Kanal ismi, 
ki takma isim ve Kanal küçük 
Copyrigh

Diðerlerinin baðlantý durumu için 
kaydolma
Diðer grup üyelerinin bas-konuþ baðlantý durumunun 
görülmesi veya gizlenmesi için, Seçenek > BK kartvizitleri 
seçeneðini belirleyin, kartviziti seçin, ardýndan Seçenek > 
Baðlantý durum. göster veya Baðlantý durum. gizle 
seçeneðini belirleyin.

Geri arama isteði gönderme
BK kartvizitleri görünümünde, istenen isme ilerleyin ve 
Seçenek > Geri arama isteði gönd. seçeneðini belirleyin.

Geri arama isteðini cevaplama
Biri size geri arama isteði gönderdiðinde bekleme modunda 
1 yeni geri arama isteði yazýsý görüntülenir. Geri ara. gel. 
ku. klasörünü açmak için Göster seçeneðine basýn. 
Kartvizitlerden birini seçin ve bire bir arama baþlatmak 
için, Seçenek > 1'e 1 konuþ seçeneðini belirleyin. 

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

Bir kanala baðlýyken ve k
baðlý tüm üyeler konuþma
kanal etkin olabilir. Birde
konuþmak istediðiniz kan
seçeneðini kullanýn. 

Seçenek > BK kanallarý 

Önceden yapýlandýrýlmýþ b
baðlanmak için, Seçenek
seçin. Önceden yapýlandýr
kanalýn URL adresini girm

Kendi kanallarýný
Yeni bir önceden yapýland
Seçenek > Yeni kanal > 
belirleyin. 

Kendi genel kanallarýnýzý o
seçebilir ve üye davet ede
baþka üyeleri davet edebi

Ayrýca özel kanallar da ku
kiþinin davet ettiði kullan
kullanabilir.

Her bir kanal için, aþaðýda
Kanalýn gizliliði, Kanalda
resmi (isteðe baðlý). 
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a kanal genel bir kanal olduðunda 
iniz Kanal davetleri kýsa 

i yanýtlama
i kaydetmek için, Seçenek > BK 
ðini seçin. Kanal, BK 
r görünümünüze eklenir.

ten sonra sizden kanala 
ediðiniz sorulur. Evet'e basarak 

örünümünü açýn. Cihazýnýz, daha 
açmadýysanýz, oturumu açar.

lerseniz, davet mesajlarý gelen 
ala daha sonra katýlmak için, davet 
din.

m kaydýný görme
sörüm > Bas-konuþ > Seçenek > 

 Ýþlem kaydýnda þu klasörler 
., Gelen aramalar ve Oluþt. 

 tuþuna basarak bire bir bir 
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Kanalý baþarýyla oluþturduðunuzda sizden kanal davetleri 
göndermek isteyip istemediðiniz sorulur. Kanal davetleri 
kýsa mesajlardýr.

Kanal ile konuþma
Bas-konuþ servisinde oturum açtýðýnýzda bir kanal ile 
konuþmak için,  tuþuna basýn. Eriþimin verildiðini 
bildiren bir zil sesi duyarsýnýz.

Konuþtuðunuz sürece  tuþuna basýp basýlý tutun. 
Konuþmayý bitirince  tuþunu býrakýn. 

Kanala, baþka bir üye konuþurken  tuþuna basarak 
cevap verirseniz, Bekleyin mesajý gösterilir.  tuþunu 
býrakýn, diðer kiþinin konuþmasýný bitirmesini bekleyin ve 
konuþmacý tamamladýðýnda  tuþuna yeniden basýn. 
Bunun yerine  tuþunu basýlý tutup Konuþun 
mesajýnýn gösterilmesini de bekleyebilirsiniz.

Kanalda konuþurken birisi konuþmasýný bitirdiðinde  
tuþuna ilk basan sonraki konuþan olur.

Bas-konuþ aramasýný tamamladýðýnýzda Kapat'ý seçin 
veya  tuþuna basýn. 

Kanalda etkin bir aramanýz varken kanalýn o andaki etkin 
üyelerini görmek için, Seçenek > Etkin üyeler'i seçin.

Ayrýca kanala baðlandýðýnýzda yeni üyeler de davet 
edebilirsiniz; davet görünümünü açmak için Seçenek > 
Davet gönder'i seçin. Kanala yalnýzca özel kanalýn ev 

sahibi olduðunuzda vey
yeni üye davet edebilirs
mesajlardýr.

Kanal davetin
Alýnan bir kanal davetin
kanalýný kaydet seçene
kartvizitlerinize, kanalla

Kanal davetini kaydettik
baðlanmak isteyip istem
bas-konuþ oturumlarý g
önce servis oturumunu 

Daveti reddeder veya si
kutunuzda saklanýr. Kan
mesajýný açýn ve kabul e

Bas-konuþ iþle
 tuþuna basýn ve Kla

BK iþlm. kaydý'yi seçin.
bulunur: Cevps. aramlr
aramlr..

BK iþlm. kaydý'ndan 
arama baþlatabilirsiniz.
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nýzýn yaklaþýk süresini izlemek 
Ýþlem Kaydý > Arama süresi 

 arama süresinin 
ak için, Klasörüm > Ýþlem 

lar > Arama süresi göster 
t veya Hayýr seçeneðini 

ýcýnýzýn aramalar ve servisler için 
re, þebeke özellikleri, fatura 
masý ve benzeri etkenlere baðlý 

ilmek için, Seçenek > Sayaçlarý 
in kilit kodu gereklidir, bkz: 
’, s. 116.

asýnda gönderilen ve alýnan veri 
 tuþuna basýn ve 
 Paket veri seçeneðini 

veri baðlantýlarýnýz gönderilen ve 
 ücretlendirilebilir.
Copyrigh

Ýþlem Kaydý

Son aramalar 
Cevapsýz, alýnan ve aranan numaralarý izlemek için  
tuþuna basýn ve Klasörüm > Ýþlem Kaydý > Son aramalar 
seçeneðini belirleyin. Cihaz, cevapsýz ve alýnan aramalarý, 
yalnýzca þebekenin bu iþlevleri desteklemesi, cihazýn açýk 
olmasý ve þebekenin servis alaný içinde olmasý halinde 
kaydeder.

Ýpucu! Bekleme modunda, cevapsýz aramalarla ilgili 
bir not görüntülendiðinde, cevapsýz aramalar 
listesine eriþmek için Göster seçeneðini belirleyin. 
Geri aramak için, numaraya veya isme ilerleyin ve 

 tuþuna basýn.

Son aramalar listesinin tamamýný silmek için, son aramalar 
ana görünümünde Seçenek > Son aramalarý sil 
seçeneðini belirleyin. Arama kayýtlarýndan birini silmek 
için, silmek istediðiniz kaydý açýn ve Seçenek > Listeyi 
temizle seçeneðini belirleyin. Tek bir etkinliði silmek için, 
bir kaydý açýn, etkinliðe ilerleyin ve  tuþuna basýn.

Arama süresi 
Gelen ve giden aramalarý
için,  tuþuna basýn ve 
seçeneðini seçin.

Çaðrý etkin durumdayken
görüntülenmesini ayarlam
Kaydý > Seçenek > Ayar
seçeneðini belirleyin. Eve
belirleyin.

Not:  Servis saðlay
faturalandýrdýðý sü
tutarýnýn yuvarlan
olarak deðiþebilir.

Arama süresi sayaçlarýný s
temizley'i seçin. Bunun iç
‘Güvenlik’, ‘Telefon ve SIM

Paket veri
Paket veri baðlantýlarý sýr
miktarýný görmek için, 
Klasörüm >Ýþlem Kaydý >
belirleyin. Örneðin, paket 
alýnan veri miktarýna göre
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k için, Seçenek > Filtrele 
 seçin.

n arama kayýtlarýný ve mesaj iletim 
silmek için, Seçenek > Ýþlem 
çin. Onaylamak için Evet 

ýný yapmak için Seçenek > 
üresi seçeneðini belirleyin. Ýþlem 
en belirlenmiþ sayýda gün boyunca 
alýr ve bu süre sonunda, hafýzada 
 olarak silinir. Ýþlem kaydý yok 

, iþlem kaydýnýn tüm içeriði, son 
j iletim raporlarý kalýcý olarak silinir.

ntýlarýný görüntülemek için, genel 
de etkinliðe ilerleyin ve joystick'e 

görünümünde, bir telefon 
a kopyalayabilir ve bunu örneðin 
pýþtýrabilirsiniz. Seçenek > 
la seçeneðini belirleyin.

ðlantý sayacý: Kilobayt cinsinden 
e belirli bir paket veri baðlantýsýnýn 
mek için, Paket ile gösterilen bir 
ðe ilerleyin ve Seçenek > Bilgileri 
eyin.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Ýþlem Kaydý’ndaki simgeler:
 Gelen
 Giden
 Cevapsýz iletiþim etkinlikleri

Cihazýn kaydettiði tüm sesli aramalarý, video aramalarýný, 
kýsa mesajlarý veya veri baðlantýlarýný izlemek için  
tuþuna basýp Klasörüm > Ýþlem Kaydý seçeneðini seçin ve 
genel iþlem kaydýný açmak üzere saða ilerleyin. Her 
iletiþimin, gönderen veya alýcý adýný, telefon numarasýný, 
servis saðlayýcýsýnýn adýný veya eriþim noktasýný 
görebilirsiniz. Genel iþlem kaydýný, yalnýzca bir tür etkinliði 
görüntülemek üzere filtreleyebilir ve iþlem kaydý bilgilerini 
temel alarak yeni kartvizitler oluþturabilirsiniz. 

Ýpucu! Etkin bir arama sýrasýnda, ana ekranda sesli 
aramanýn süresini görmek istiyorsanýz, Seçenek > 
Ayarlar > Arama süresi göster > Evet seçeneðini 
belirleyin.

Ýpucu! Gönderilen mesajlarýn listesini görüntülemek 
için  tuþuna basýn ve Mesajlar > Gönderil. öðe. 
seçeneðini belirleyin.

Çok parçalý kýsa mesajlar gönderme veya paket veri 
baðlantýlarý gibi alt etkinlikler iþlem kaydýnda tek bir 
iletiþim etkinliði olarak kaydedilir. Posta kutunuza, 
multimedya mesaj merkezine veya Web sayfalarýna 
baðlantýlar, paket veri baðlantýlarý olarak görünür.

Ýþlem kaydýný filtreleme
komutunu ve bir filtreyi

Ýþlem kaydý içeriðini, so
raporlarýný kalýcý olarak 
kaydýný sil komutunu se
seçeneðini belirleyin.

Ýþlem kaydý süresi ayar
Ayarlar > Ýþlem kaydý s
kaydý etkinlikleri, önced
telefonun hafýzasýnda k
yer açmak için otomatik
seçeneðini belirlerseniz
arama kayýtlarý ve mesa

Ýletiþim etkinliðinin ayrý
iþlem kaydý görünümün
basýn.

Ýpucu! Ayrýntýlar 
numarasýný panoy
bir kýsa mesaja ya
Numarayý kopya

Paket veri sayacý ve ba
aktarýlan veri miktarýný v
ne kadar sürdüðünü gör
gelen veya giden etkinli
göster seçeneðini belirl
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tabanýnýzý sabit diskinizi, CD/
 veya að sürücüsü kullanarak 
 öðeleri web günlüðünüze 
iniz.

nýrlý sayýda dilde bulunmaktadýr.

ili baþlatmak için,  tuþuna 
ia Lifeblog  > Seçenek > Aç'ý 

rma
 bilgisayara kurmadan önce 
týr:
eya dengi, 128 MB RAM
 alaný (Microsoft DirectX ve 
asý gerekiyorsa) 

enkli grafik yeteneði

000 veya Windows XP 

rýnýza kurmak için:

 (USB baðlantýsý için Nokia 
rücülerini içerir).
yi kurun. 

isayarýnýzda daha önceden 
C ile birlikte kurulur.
Copyrigh

Nokia Lifeblog  

Nokia Lifeblog multimedya günlüðü, cep telefonunuz ve 
bilgisayarýnýz için, cihazýnýz ile topladýðýnýz þeylerin 
multimedya bir günlüðünü tutan bir yazýlým bileþimidir. 
Nokia Lifeblog multimedya günlüðü fotoðraflarýnýzý, 
videolarýnýzý, ses verileriniz, kýsa mesajlarýnýzý, multimedya 
mesajlarýnýzý ve web günlüðü yazýlarýnýzý; gözatmanýz, 
aramanýz, paylaþmanýz, yayýnlamanýz ve yedeklemeniz için 
uygun bir zaman sýrasýna sokar. Gerek Lifeblog PC gerekse 
Lifeblog mobil, biriktirdiðiniz þeyleri baþkalarýnýn görmesi 
için göndermenize veya günlüðe koymanýza izin verir.

Lifeblog mobil, multimedya nesnelerinizin otomatik olarak 
takibini yapar. Lifeblog mobili cihazýnýzda nesnelere 
gözatmak, onlarý baþkalarýna göndermek veya Web'de 
yayýnlamak için kullanýn. Cihazýnýzý uyumlu bir bilgisayara, 
bir USB veri kablosu veya Bluetooth baðlantýsý ile 
baðlayarak cihazýnýzdaki öðeleri bilgisayaranýza aktarmak 
ve onunla senkronize etmek için kullanýn.

Lifeblog PC, cihazýnýzda biriktirdiðiniz nesnelere kolayca 
gözatmanýzý ve bunlarý aramanýzý saðlar. USB veri kablosu 
veya Bluetooth baðlantýsý kullanarak tek bir düðmelik 
aktarma ile en sevdiðiniz fotoðraflar, videolar, metin ve 
multimedya mesajlarý cihazýnýza geri aktarýlýr.

Emniyet için Lifeblog veri
DVD, takýlabilir sürücüler
yedekleyebilirsiniz. Ayrýca
(weblog - blog) koyabilirs

 Bu uygulama yalnýzca sý

Cihazýnýzda Lifeblog mob
basýn ve Klasörüm > Nok
seçin.

Bilgisayarýnýza ku
Lifeblog PC'yi uyumlu bir
þunlara ihtiyacýnýz olacak
• 1 GHz Intel Pentium v
• 400 MB boþ sabit disk

Nokia PC Suite kurulm
• 1024x768 ve 24-bit r
• 32 MB grafik kartý
• Microsoft Windows 2

Nokia Lifeblog'u bilgisaya
1 CD-ROM'u takýn.
2 Nokia PC Suite'i kurun

Connectivity Kablo Sü
3 Nokia Lifeblog for PC'

Microsoft DirectX 9.0 bilg
kurulu deðilse, Lifeblog P
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ýz arasýnda nesne 

nýza yeni veya düzenlenmiþ öðe 
rýnýzdan cihazýnýza seçili öðeleri 

asýný baþlatýn.
gulamasýnda File > Copy from 
e seçeneðini seçin.

eler bilgisayarýnýza kopyalanýr. 
ne görünümündeki nesneler 

elerinizi paylaþmak için, bunlarý 
i için web günlüðünüze gönderin.

ervisinde bir hesap açmanýz, Web'e 
ecekleri yer olarak kullanacaðýnýz 

lüðü oluþturmanýz ve Web günlüðü 
 multimedya günlüðüne eklemeniz 
çin önerilen Web günlüðü servisi, 
ww.typepad.com adresidir.

ðü hesabýný Lifeblog mobilde Web 
yin. Bilgisayarýnýzda, hesaplarý Edit 
nde düzenleyin.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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baðlama
Cihazýnýzý ve uyumlu bir bilgisayarý cihazýnýz ile verilen 
USB veri kablosuyla birbirine baðlamak için:
1 Nokia PC Suite'i kurduðunuzdan emin olun.
2 USB veri kablosunu cihaza ve PC'ye baðlayýn. 

Cihazýnýzý Nokia PC Suite'i kurduktan sonra bilgisayara 
ilk kez baðladýðýnýzda bilgisayar cihazýnýza özgü 
sürücüyü kurar. Bu biraz sürebilir.

3 Lifeblog PC uygulamasýný baþlatýn.

Cihazýnýzý ve uyumlu bir bilgisayarý Bluetooth kablosuz 
teknolojisini kullanarak baðlamak için:
1 Bilgisayarýnýza Nokia PC Suite'i kurduðunuzdan emin 

olun.
2 Cihazýnýzý ve bilgisayarý Bluetooth kablosuz teknolojisi 

üzerinden Nokia PC Suite'deki Get Connected ile 
eþleþtirdiðinizden emin olun. Bkz: Nokia PC Suite 
kullaným kýlavuzu ve “Bluetooth baðlantýsý”, s. 99.

3 Bluetooth baðlantýsýný cihazýnýzda ve bilgisayarýnýzda 
etkinleþtirin.

Nesne kopyalama
Cihazýnýzý uyumlu bir bilgisayara bir USB veri kablosu veya 
Bluetooth baðlantýsý kullanarak baðladýktan sonra 

cihazýnýz ve bilgisayarýn
kopyalayabilirsiniz.

Cihazýnýzdan bilgisayarý
kopyalamak ve bilgisaya
kopyalamak için:
1 Lifeblog PC uygulam
2 Nokia Lifeblog PC uy

phone and to Phon

Cihazýnýzdaki yeni nesn
Bilgisayarýnýzda To pho
cihazýnýza kopyalanýr.

Web'e koyma
En iyi Nokia Lifeblog öð
baþkalarýnýn görebilmes

Önce bir Web günlüðü s
koyacaðýnýz öðelerin gid
bir veya birkaç Web gün
hesabýný Nokia Lifeblog
gerekir. Nokia Lifeblog i
Six Apart'ýn TypePad'i, w

Cihazýnýzda, Web günlü
günlüðü ayarlarýna ekle
log accounts penceresi
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an öðeler alma
a günlüðüne, görüntüleme 
erine ek olarak baþka 
, DVD veya sabit diskinizdeki 

ri ve .3gp ve .mp4 video klipleri, 
metin dosyalarý aktarabilirsiniz.

 bilgisayardan görüntü veya 

ites File > Import from PC... 
rt penceresi açýlýr.
 video dosyasýný ya da ses veya 
k için listeye gözatýn; ya da 
ayý bulmak için baþka klasörlere 
e veya cihazlara gözatmak için 
nýn.
kaç dosya seçin. Bunlarýn 
ölmesinde görebilirsiniz.

örleri dahil) veya seçili dosyalarý 
eðin týklayýn.
Copyrigh

Cihazýnýzdan Web'e öðeler koymak için:
1 Timeline veya Favourites'da Web'e koymak istediðiniz 

öðeleri seçin.
2 Seçenek > Post to Web'ný seçin.
3 Bu iþlevi ilk kez kullanýyorsanýz, Lifeblog mobil Web 

günlüðü sunucusundan bir Web günlüðü listesi alýr.
4 Web günlüðüne nesne koyma iletiþim kutusu açýlýr. 

Kullanmak istediðiniz Web günlüðünü Post to: 
listesinden seçin. Yeni web günlükleri oluþturduysanýz, 
Web günlüðü listesini güncellemek için Seçenek > 
Refresh blog list'i seçin. 

5 Bir baþlýk ve altyazý ekleyin. Ayrýca metin gövdesi 
alanýna daha uzun bir hikaye veya açýklama da 
yazabilirsiniz.

6 Her þey hazýr olduðunda Seçenek > Send'i seçin.

Bilgisayarýnýzdan Web'e öðeler koymak için:
1 Timeline veya Favourites'da Web'e koymak istediðiniz 

nesneleri seçin (maksimum 50 tane).
2 File > Post to the Web...'ný seçin. Post to the Web 

penceresi açýlýr.
3 Bir baþlýk ve altyazý ekleyin. Ayrýca metin gövdesi 

alanýna daha uzun bir hikaye veya açýklama da 
yazabilirsiniz.

4 Kullanmak istediðiniz Web günlüðünü Post to: 
listesinden seçin.

5 Her þey hazýr olduðunda Send düðmesine basýn.

Baþka kaynaklard
Nokia Lifeblog multimedy
cihazýnýzýn .jpeg görüntül
kaynaklardan (örneðin CD
klasörler) .jpeg görüntüle
.arm ses dosyalarý ve .txt 

Lifeblog PC'ye uyumlu bir
video almak için:
1 Timeline veya Favour

seçeneðini seçin. Impo
2 Listeden görüntü veya

metin dosyasýný bulma
almak istediðiniz dosy
gidin. Baþka sürücüler
Look in listesini kulla

3 Klasör, dosya veya bir
içindekileri Preview: b

4 Seçili klasörü (alt klas
almak için Open seçen
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gözatma
Lifeblog PC'yi baþlattýðýnýzda Timeline ve Favourites 
görünümlerinde dolaþmak için birkaç yolunuz vardýr. En 
hýzlý yol, kaydýrýcýyý tutmak ve ileri geri, hýzlý veya yavaþ 
hareket ettirmektir. Diðer yollar ise zaman çubuðunu 
týklayýp bir tarih seçmek, Go to date... iþlevini veya ok 
tuþlarýný kullanmaktýr.

Daha fazla bilgi
Web günlüðü servisleri ve bunlarýn Nokia Lifeblog 
multimedya günlüðü ile uyumluluðu hakkýnda daha fazla 
bilgi için www.nokia.com/lifeblog adresini ziyaret edin 
veya Nokia Lifeblog Yardým'ý açmak için Lifeblog PC'de F1 
tuþuna basýn.
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 kaydý deðiþtirmek için saða 
ünde  gösterilir).

nan kayýt için bir bitiþ tarihi 

dan sonra ajanda kaydýný 
niz; ajandayý görmek üzere 
baþkalarý göremez. 
ajandanýzý çevrimiçi 
lanlara gösterilir. 
gerçekleþtirdiðinizde ajanda 
nmaz.
 Tamam seçeneðini belirleyin.

 verdiðinde, ajanda alarm sesini 
eneðini belirleyin. Anýmsatýcý 

da alarmýný sona erdirmek için, 
. Alarmý ertelemeye ayarlamak 
sýn.

a ajanda notu göndermek için, 
a mesaj ile, Multimedya ile, 
th ile seçeneðini belirleyin.
Copyrigh

Ajanda
Ýpucu! Telefon bilgilerini düzenli olarak Nokia PC 
Suite ile güncelleyin. Bilgileri, örneðin ajanda 
kayýtlarýný, daha sonra telefona geri yükleyebilirsiniz.

Ajanda kayýtlarý oluþturma
Kýsayol: Gün, hafta, ay için ajanda görünümünde, 
herhangi bir tuþa basýn ( — ). Bir randevu kaydý 
açýlýr ve girdiðiniz karakterler Konu alanýna eklenir. 
Yapýlacaklar görünümünde, bir yapýlacak notu kaydý 
açýlýr.

1   tuþuna basýn ve Klasörüm > Ajanda > Seçenek > 
Yeni kayýt komutunu ve aþaðýdakilerden birini seçin: 
Toplantý—Belirli bir tarih ve saatteki randevunuzu 
anýmsamanýz için. 
Not—Günle ilgili genel bir kayýt yazmak için.
Yýldönümü—Doðum günlerini veya özel tarihleri 
anýmsamanýz için. Yýldönümü kayýtlarý her yýl yinelenir.
Yapýlacak—belirli bir tarihte yapýlmasý gereken bir 
görevi anýmsamanýz için.

2 Alanlarý doldurun.
Alarm (toplantýlar, yapýlacaklar ve yýldönümleri)—Açýk 
seçeneðini seçin ve Alarm saati ile Alarm tarihi 
alanlarýný doldurmak için aþaðý ilerleyin. Gün 
görünümünde , alarmý gösterir.

Tekrar—Tekrarlanacak
ilerleyin (gün görünüm
Tekrar sonu—Tekrarla
belirleyebilirsiniz.
Senkronizasyon:
Özel—Senkronizasyon
yalnýzca siz görebilirsi
çevrimiçi eriþimi olan 
Genel—Ajanda kaydý, 
görüntüleme yetkisi o
Yok—Senkronizasyon 
kaydý PC'nize kopyala

3 Kaydý kaydetmek için,

Ajanda bir not için alarm
kapatmak için, Sustur seç
metni ekranda kalýr. Ajan
Durdur seçeneðine basýn
için, Ertele seçeneðine ba

Uyumlu bir cep telefonun
Seçenek > Gönder > Kýs
E-posta ile veya Bluetoo
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apýlacaklar görünümünü açmak 
ünümü / Yapýlacak görünümü 

a kaydý içeren tarihler sað alt 
gen simgesiyle gösterilir. Hafta 
 yýldönümleri saat 8'den önceye 
ü, hafta görünümü, gün görünümü 
 arasýnda geçiþ yapmak için  

geler:

yoktur.

 için, Seçenek > Tarihe git 
rihi girin ve Tamam seçeneðini 

 tuþuna basýn.

ünümü
 listesi tutmak için  düðmesine 
anda > Seçenek > Yapýlacak 
eçin.

 alanýna görevi yazmaya baþlamak 
þuna basýn.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Aj
an

da Ýpucu!Takvim ve yapýlacaklar verilerini birçok farklý 
Nokia cep telefonundan kendi telefonunuza 
taþýyabilir veya ajanda ve yapýlacaklar verilerini 
Nokia PC Suite yazýlýmýný kullanarak uyumlu bir PC 
ile senkronize edebilirsiniz. Telefonunuzla birlikte 
verilen CD-ROM'a bakýn.

Ajanda alarmý ayarlama
Size toplantýlarý ve yýldönümlerini anýmsatmasý için alarm 
ayarlayabilirsiniz.
1 Alarm istediðiniz bir kaydý açýn ve Alarm > Açýk 

komutunu seçin.
2 Alarm saati’ni ve Alarm tarihi'ni ayarlayýn.
3 Tekrar seçeneðine ilerleyin ve alarmýn ne sýklýkla 

tekrarlanmasýný istediðinizi belirlemek için saða 
ilerleyin.

4 Tamam seçeneðini belirleyin.

Ajanda alarmý silmek için, içindeki ajanda alarmýný silmek 
istediðiniz kaydý açýn ve Alarm > Kapalý komutunu seçin. 

Ajanda görünümleri
Ýpucu! Haftanýn baþlangýç gününü veya ajandayý 
açtýðýnýzda gösterilen görünümü deðiþtirmek için, 
Seçenek > Ayarlar seçeneðini belirleyin.

Ay görünümünü veya Y
için, Seçenek > Ay gör
seçeneðine basýn.

Ay görünümünde, ajand
köþelerinde küçük bir üç
görünümünde, notlar ve
yerleþtirilir. Ay görünüm
ve yapýlacak görünümü
tuþuna basýn.

Gün görünümündeki sim

 Not
 Yýldönümü

Toplantý için bir simge 

Belirli bir tarihe gitmek
seçeneðini belirleyin, ta
belirleyin.

Bugüne atlamak için 

Yapýlacaklar gör
Not yazmak ve bir görev
basýn ve Klasörüm > Aj
görünümü seçeneðini s

Not eklemek üzere Konu
için herhangi bir sayý tu
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ý
in ve düzenlemek için kumanda 

 sesini deðiþtirmek için, yeni 
 çubuðuna basýn.

ndayý açtýðýnýzda 
ü deðiþtirmek için, istenen 

anda çubuðuna basýn.

ýn ilk gününü deðiþtirmek için, 
kumanda çubuðuna basýn.

fta numarasý veya Hafta 
eyin. Hafta baþlangýcý için 
seçerseniz, yukarýdaki ayar 

eri seçeneðini belirleyin. 
Copyrigh

Görevin bitiþ tarihini ayarlamak için, Bitiþtarihi alanýna 
ilerleyin ve tarihi girin.

Yapýlacak notuna öncelik atamak için, Öncelik alanýna 
ilerleyin ve önceliði belirlemek için saða ilerleyin.  
(Yüksek) ve  (Düþük) öncelik simgeleridir. Normal için bir 
simge yoktur.

Bir görevi tamamlandý olarak iþaretlemek için, Yapýlacak 
listesinde göreve ilerleyip Seçenek > Yapýldý iþaretle 
komutunu seçin.

Görevi geri yüklemek için, Yapýlacak listesinde göreve 
ilerleyip Seçenek > Yapýlmadý iþaretle komutunu seçin.

Ajanda kayýtlarýný silme
Ajanda içindeki geçmiþ kayýtlarý silmek telefonunuzun 
hafýzasýnda yer kazandýrýr.

Bir defada birden fazla etkinliði silmek için, ay 
görünümüne gidin ve Seçenek > Kayýt sil'i ve 
aþaðýdakilerden birini seçin:

Tarihten önce—Tanýmladýðýnýz belirli bir tarihten önceki 
tüm ajanda kayýtlarýný siler.

Tüm kayýtlar—Tüm ajanda kayýtlarýný siler.

Ajanda ayarlar
Aþaðýdaki ayarlara ilerley
çubuðuna basýn:

Ajanda alarm sesi—Alarm
sese ilerleyin ve kumanda

Varsayýlan görünüm—Aja
görüntülenecek görünüm
görünüme ilerleyin ve kum

Hafta baþlangýcý—Haftan
istenen güne ilerleyin ve 

Hafta görün. baþlýðý—Ha
tarihleri seçeneðini belirl
Pazartesi dýþýnda bir gün 
kullanýlamaz.

Ayarlarý kaydetmek için, G
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rme

r birimden (Yard) baþka bir birime 
in  tuþuna basýn ve Ofis > 

aplama yeteneðine sahip 
 hatalarý meydana gelebileceðini 

 ve ölçü listesini açmak için 
basýn. Kullanmak istediðiniz ölçüye 
 seçin.
leyin ve kumanda çubuðuna basýn. 
üþtürecekseniz seçin ve Tamam'ý 
im alanýna ilerleyin ve hangi birime 
eçin.
erleyin ve dönüþtürmek istediðiniz 
iktar alaný dönüþtürülen deðeri 
atik olarak deðiþir.
k için  tuþuna, +, - (sýcaklýk 
leri eklemek içinse  tuþuna 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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s Ofis
Hesaplama

Toplama, çýkarma, çarpma, bölme, karekök ve yüzde 
hesaplama iþlemleri için  tuþuna basýn ve Ofis > 
Hesaplama'yý seçin.

Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sýnýrlýdýr 
ve basit hesaplamalar için tasarlanmýþtýr.

Hafýzaya sayý kaydetmek için (B ile gösterilir) Seçenek > 
Hafýza > Kaydet seçeneðini seçin. Hafýzadaki bir sayýyý 
almak için, Seçenek > Hafýza > Hafýzadan al'ý seçin. 
Hafýzadaki bir sayýyý silmek için, Seçenek > Hafýza > 
Temizle'yi seçin.

Yüzde hesaplama
1 Yüzdesini hesaplamak istediðiniz bir sayýyý girin.
2 , ,  veya  seçeneðini belirleyin.
3 Yüzdeyi girin.
4  seçeneðini belirleyin.

Dönüþtü

Uzunluk gibi ölçüleri bi
(Metre) dönüþtürmek iç
Dönüþtür'ü seçin.

Dönüþtür sýnýrlý bir hes
olduðundan, yuvarlama
unutmayýn.
1 Tür alanýna ilerleyin

kumanda çubuðuna 
ilerleyin ve Tamam'ý

2 Ýlk Birim alanýna iler
Hangi birimden dön
seçin. Bir sonraki Bir
dönüþtürecekseniz s

3 Ýlk Miktar alanýna il
deðeri girin. Diðer M
göstermek için otom
Ondalýk kesir ekleme
için) ve E (üs) simge
basýn.
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 para birimini deðiþtirdiðinizde, 
ýþ tüm kurlar sýfýrlanacaðý için 

niz gerekir. 

na basýn ve Ofis > Notlar'ý seçin. 
önderebilir ve aldýðýnýz düz 
imi) Notlar klasörüne 
Copyrigh

Ýpucu! Dönüþtürme sýrasýný deðiþtirmek için, 
ikinci Miktar alanýna deðeri girin. Sonuç ilk 
Miktar alanýnda gösterilir.

Temel para birimini ve kur oranlarýný 
ayarlama
Para birimlerini dönüþtürebilmek için, bir temel para birimi 
belirlemeniz ve kur oranlarýný girmeniz gerekir. Temel para 
biriminin kur oraný her zaman 1'dir. Temel para birimi diðer 
para birimlerinin dönüþüm oranlarýný belirler.
1 Dönüþtür > Seçenek > Para birimi oranlarý'ný seçin. 

Para birimleri listesi açýlýr ve üst kýsýmda geçerli temel 
para birimi görünür.

Ýpucu! Bir para birimine yeni isim vermek için 
para birimi oranlarý görünümüne gidin, para 
birimine ilerleyin ve Seçenek > P. birimine isim 
ver'i seçin.

2 Temel para birimini deðiþtirmek için, para birimine 
ilerleyip Seçenek > T. para birimi yap'ý seçin.

3 Kur oranlarýný girin. Para birimine ilerleyin ve yeni bir 
oran girin; bu oran para biriminin kaç biriminin seçmiþ 
olduðunuz temel para biriminin tek bir birimine eþit 
olduðunu gösterir.

Gerekli tüm kur oranlarýný ekledikten sonra, para birimi 
dönüþtürme iþlemlerini yapabilirsiniz.

Not: Temel alýnan
önceden ayarlanm
yeni kurlarý girme

Notlar

Not yazmak için,  tuþu
Uyumlu cihazlara notlar g
metin dosyalarýný (.txt biç
kaydedebilirsiniz.
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a mesajla alabilirsiniz. Bkz. ‘Veri ve 
in, þebeke operatörünüze veya 
urun.

r þebeke operatörünün veya servis 
sitesinde bulunabilir.

 Araçlar > Ayarlar > Baðlantý > 
eneðini seçip bir eriþim noktasýnýn 
. Servis saðlayýcýnýzýn size verdiði 
z. ‘Baðlantý’, s. 112.
 Servisler > Seçenek > Yer imi 
 ekle'yi seçin. Yer iminin ismini ve 
ý için tanýmlanmýþ sayfanýn 

oktasýný varsayýlan eriþim noktasý 
n, Seçenek > Ayarlar > Eriþim 
elirleyin.

ümü
ýðýnýzda yer imleri görünümü açýlýr.

ir Ýnternet adresi (zorunlu), yer imi 
tasý ve Web sayfasý için 
llanýcý adý ile þifreden oluþur.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Çeþitli servis saðlayýcýlar özel olarak mobil cihazlar için 
tasarlanmýþ sayfalar sunar. Bu sayfalarda kablosuz 
biçimlendirme dili (Wireless Markup Language—WML), 
geniþletilebilir köprü metni biçimlendirme dili (Extensible 
Hypertext Markup Language—XHTML) veya köprü metni 
biçimlendirme dili (Hypertext Markup Language—HTML) 
kullanýlýr.

Servislerin kullanýlabilirliðini, fiyatlarýný ve tarifelerini 
þebeke operatörünüzden veya servis saðlayýcýnýzdan 
öðrenin. Servis saðlayýcýlar, servislerinin kullanýmýna ait 
talimatlar da verirler. 

Servisler

 tuþuna basýn ve Servisler'i seçin.

Kýsayol: Baðlantý baþlatmak için, bekleme modunda 
 tuþunu basýlý tutun.

Servisler için eriþim noktasý
Sayfalara eriþmek için, kullanmak istediðiniz sayfanýn 
servis ayarlarýný edinmelisiniz. Ayarlarý þebeke 
operatöründen veya Web servisini sunan servis 

saðlayýcýdan özel bir kýs
ayarlar’, s. 49. Ek bilgi iç
servis saðlayýcýnýza baþv

Ýpucu! Ayarlar, bi
saðlayýcýnýn Web 

Ayarlarý el ile girme
1  tuþuna basýn ve

Eriþim noktalarý seç
ayarlarýný tanýmlayýn
talimatlara uyun. Bk

2  tuþuna basýn ve
yöneticisi > Yer imi
geçerli eriþim noktas
adresini girin.

3 Oluþturulan eriþim n
olarak ayarlamak içi
noktasý seçeneðini b

Yer imleri görün
Servisler seçeneðini açt

Sözlük: Yer imi b
baþlýðý, eriþim nok
gerekiyorsa bir ku
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e
eyin ve Seçenek > Gönder > 
i seçin. Göndermek için  
irden çok yer imi gönderilebilir.

larýný kaydettikten sonra 

na ( ) adres girin. Adresi 
t bölümünde, eþleþen yer imleri 
imini seçmek için yukarýya 

lamak için kumanda çubuðuna 

venlik göstergesi görüntülenirse, 
i veya sunucusu arasýndaki veri 

r.

diyle içerik sunucusu (veya 
ýðý yer) arasýndaki veri iletiminin 
ez. Að geçidiyle içerik sunucusu 
güvenliði servis saðlayýcý 

 þifreleme durumunu ve 
 doðrulamasý hakkýndaki bilgileri 
Copyrigh

Cihazýnýza Nokia ile baðlantýsý olmayan sitelerin yer imleri 
yüklenmiþ olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti 
veya onay vermemektedir. Bu sitelere eriþmeyi seçerseniz, 
güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir Ýnternet 
sitesinde alacaðýnýz önlemleri almanýz gerekir.

Yer imleri görünümündeki simgeler:

 Varsayýlan eriþim noktasý için tanýmlanmýþ baþlangýç 
sayfasý. Tarama için baþka bir varsayýlan eriþim noktasý 
kullanýrsanýz, baþlangýç sayfasý uygun biçimde deðiþir.

 Otomatik yer imleri klasörü, sayfalarý tararken 
otomatik olarak toplanan yer imlerini ( ) içerir. Bu 
klasördeki yer imleri, etki alanýna göre otomatik olarak 
düzenlenir.

 Baþlýðý gösteren bir yer imi veya yer iminin Ýnternet 
adresi.

Yer imlerini el ile ekleme
1 Yer imleri görünümünde, Seçenek > Yer imi 

yöneticisi > Yer imi ekle seçeneðini belirleyin.
2 Alanlarý doldurmaya baþlayýn. Yalnýzca URL adresinin 

tanýmlanmasý gerekir. Baþka eriþim noktasý seçilmezse, 
yer imine varsayýlan eriþim noktasý atanýr. /, ., : ve @ 
gibi özel karakterler girmek için  tuþuna basýn. 
Karakterleri silmek için  tuþuna basýn.

3 Yer imini kaydetmek için, Seçenek > Kaydet seçeneðini 
belirleyin.

Yer imlerini gönderm
Yer imlerinden birine ilerl
Kýsa mesaj ile seçeneðin
tuþuna basýn. Ayný anda b

Baðlantý kurma
Tüm gerekli baðlantý ayar
sayfalara eriþebilirsiniz.
1 Yer imi seçin veya ala

girdiðinizde, alanýn üs
gösterilir. Eþleþen yer 
ilerleyin.

2 Sayfayý indirmeye baþ
basýn.

Baðlantý güvenliði
Baðlantý sýrasýnda  gü
cihaz ile Ýnternet að geçid
iletimi þifreli ve güvenlidi

Güvenlik simgesi, að geçi
istenen kaynaðýn sakland
güvenli olduðunu gösterm
arasýndaki veri iletiminin 
tarafýndan saðlanýr.

Baðlantýyla ilgili bilgileri,
sunucuyla kullanýcý kimlik
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inSeçenek > Gezinme seçenek. > 
. Geçmiþ listesi her oturum 

ði almak için, Seçenek > Gezinme 
kle seçeneðini belirleyin.

Seçenek > Yer imleri > Yer imi 
ni seçin.

asýnda yer imlerine eriþmek için, 
nu basýlý tutun. Tarayýcý 
mek için, Seçenek > Sayfaya dön 
yin.

fayý kaydetmek için, Seçenek > 
Sayfayý kaydet seçeneðini 
fonun hafýzasýna veya bir hafýza 
çevrimdýþý olduðunuzda 
ra daha sonra eriþmek için, yer 
ða ilerleyerek Kayýtlý sayfalar 

için, Seçenek > Gezinme 
ne git seçeneðini belirleyin.

n komut veya iþlemler listesini 
nek > Servis seçenekleri 

peratör logolarý, temalar ve video 
asýnda gösterilemeyen dosyalarý 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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et görüntülemek için Seçenek > Bilgiler > Güvenlik 

seçeneðini belirleyin.

Güvenlik özellikleri, bankacýlýk hizmetleri gibi bazý 
servisler için gerekebilir. Bu tür baðlantýlar için güvenlik 
sertifikalarýna gereksiniminiz vardýr. Daha fazla bilgi için 
servis saðlayýcýnýza baþvurun. Ayrýca bkz: ‘Sertifika 
yönetimi’, s. 118.

Tarama
Önemli: Yalnýzca, güvendiðiniz ve zararlý 
yazýlýmlara karþý yeterli güvenliði ve korumayý 
sunan servisleri kullanýn.

Bir sayfa indirmek için, bir yer imi seçin veya alana ( ) 
adres girin.

Tarayýcý sayfasýnda yeni baðlantýlar mavi ve altý çizili 
olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. 
Baðlantý iþlevi olan görüntülerin etrafýnda mavi bir 
kenarlýk vardýr.

Bir linki açmak için linke ilerleyin ve joystick'e basýn.

Kýsayol: Sayfanýn sonuna atlamak için , 
sayfanýn baþýna atlamak içinse  tuþlarýný 
kullanýn.

Tarama sýrasýnda önceki sayfaya gitmek için, Geri 
seçeneðini kullanýn. Geri seçeneði kullanýlamýyorsa, 
tarama oturumunda ziyaret ettiðiniz sayfalarýn kronolojik 

listesini görüntülemek iç
Geçmiþ seçeneðini seçin
kapatýldýðýnda silinir.

Sunucudan en son içeri
seçenek. > Yeniden yü

Yer imi kaydetmek için 
olarak kaydet seçeneði

Ýpucu! Tarama sýr
kumanda çubuðu
görünümüne dön
seçeneðini belirle

Tarama sýrasýnda bir say
Geliþmiþ seçenekler > 
belirleyin. Sayfalarý tele
kartýna kaydedebilir ve 
tarayabilirsiniz. Sayfala
imleri görünümünde sa
görünümünü açýn.

Yeni URL adresi girmek 
seçenek. > Web adresi

Açýk olan web sayfasýný
açmak için, varsa, Seçe
seçeneðini belirleyin.

Zil sesleri, görüntüler, o
klipler gibi tarayýcý sayf
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falar görünümünde, kaydedilmiþ 
mak için klasörler de 

nü açmak için, yer imleri 
in. Kayýtlý sayfalar 
iþ bir sayfayý açmak için 
 ( ).

ayý kaydetmek için, Seçenek > 
yfayý kaydet seçeneðini 

ý kurarak sayfanýn en son 
Seçenek > Yeniden yükle 
fa yeniden yüklendikten sonra 

e satýn alma
ratör logolarý, temalar ve video 

ilirsiniz. Bu öðelerin bazýlarý 
larak saðlanýr. Ýndirilen öðeler 
malarla iþleme konur, örneðin 
leri'ye kaydedilir.

 zararlý yazýlýmlara karþý yeterli 
a saðlayan kaynaklarýn 
 baþka yazýlýmlarýný yükleyin ve 
Copyrigh

indirebilirsiniz. Öðeyi indirmek için, baðlantýya ilerleyin ve 
kumanda çubuðuna basýn. 

Bir indirme iþlemi baþlattýðýnýzda, geçerli tarama 
oturumundaki devam eden, duraklatýlmýþ ve tamamlanmýþ 
indirme iþlemlerinin listesi görüntülenir. Listeyi Seçenek > 
Araçlar > Ýndirilebilir öðeler seçeneðini belirleyerek de 
görüntüleyebilirsiniz. Listede bir öðeye ilerleyin ve süren 
indirme iþlemlerini duraklatmak, devam ettirmek veya iptal 
etmek için, veya tamamlanmýþ indirme iþlemlerini açmak, 
kaydetmek veya silmek için Seçenek seçeneðini belirleyin. 

Ýndirilen öðeler, karþýlýk gelen öðeler tarafýndan yönetilir. 
Örneðin indirilen bir görüntü, Galeri uygulamasýnda 
kaydedilir.

Önemli: Yalnýzca, zararlý yazýlýmlara karþý yeterli 
güvenlik ve koruma saðlayan kaynaklarýn 
uygulamalarýný ve baþka yazýlýmlarýný yükleyin ve 
kullanýn.

Ýpucu! Siz Web sayfalarýný tararken tarayýcýnýz yer 
imlerini otomatik olarak toplar. Yer imleri otomatik 
yer imleri klasörüne ( ) saklanýr ve etki alanýna 
göre otomatik olarak düzenlenir. Ayrýca bkz: 
‘Servisler için ayarlar’, s. 96.

Kaydedilmiþ sayfalarý görüntüleme
Çok sýk deðiþmeyen bilgiler içeren sayfalarý düzenli olarak 
tarýyorsanýz, bu sayfalarý kaydedip çevrimdýþý haldeyken 

tarayabilirsiniz. Kayýtlý say
tarayýcý sayfalarýnýzý sakla
oluþturabilirsiniz.

Kayýtlý sayfalar görünümü
görünümünde saða ilerley
görünümünde, kaydedilm
kumanda çubuðuna basýn

Tarama sýrasýnda bir sayf
Geliþmiþ seçenekler > Sa
belirleyin. 

Tarayýcý servisiyle baðlant
sürümünü indirmek için, 
seçeneðini belirleyin. Say
cihaz çevrimiçi kalýr.

Öðeleri indirme v
Zil sesleri, görüntüler, ope
klipler gibi öðeler indireb
ücretsiz, bazýlarý ücretli o
cihazýnýzdaki ilgili uygula
indirilmiþ bir fotoðraf Ga

Önemli: Yalnýzca,
güvenlik ve korum
uygulamalarýný ve
kullanýn.
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iðiniz bilgiler veya servisler 
elleði boþaltmak için, Seçenek > 

Önbelleði sil komutunu seçin.

lantýsý olmayan sitelerin yer imleri 
 bu siteler için herhangi bir garanti 
ir. Bu sitelere eriþmeyi seçerseniz, 

ilgili olarak herhangi bir Ýnternet 
emleri almanýz gerekir.

arlar
neðini ve aþaðýdaki ayarlarý 

ýlan eriþim noktasýný deðiþtirmek 
 basarak kullanýlabilir eriþim 
ýn. Bkz. ‘Baðlantý’, s. 112. Eriþim 
a tümü, servis saðlayýcýnýz veya 
rafýndan cihazýnýzda önceden 
z bunlarý deðiþtiremiyor, 
emiyor veya kaldýramýyor 

 tanýmlamak için.

arama sýrasýnda görüntü yüklemek 
çin. Hayýr seçeneðini belirlerseniz, 
tarama sýrasýnda yüklemek için 
 göster seçeneðini belirleyin.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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et 1 Öðeyi indirmek için, baðlantýya ilerleyin ve kumanda 

çubuðuna basýn.
2 Öðeyi satýn almak için uygun seçeneði belirleyin.
3 Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun.

Ýndirme iþlemine devam etmek için, Kabul et 
seçeneðini belirleyin. Ýndirme iþlemini iptal etmek için, 
Ýptal seçeneðini belirleyin.

Müzik indirmeye iliþkin bilgi için, bkz. ‘Müzik maðazasýna 
gitme’, s. 22.

Telif haklarý korumasý, bazý resimlerin, müziklerin (zil 
sesleri dahil) ve diðer içeriðin kopyalanmasýný, üzerinde 
deðiþiklik yapýlmasýný, aktarýlmasýný veya iletilmesini 
engelleyebilir.

Baðlantýyý kesme
Baðlantýyý kesmek için ve tarayýcý sayfasýný çevrimdýþý 
izlemek için Seçenek > Geliþmiþ seçenekler > Baðlantýyý 
kes komutunu, baðlantýyý kesmek ve tarayýcýyý kapatmak 
için Seçenek > Çýkýþ komutunu seçin.

Önbelleði boþaltma
Ulaþtýðýnýz bilgiler ve servisler cihazýn önbelleðine 
kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanýlan bir 
hafýza alanýdýr. Þifre gerektiren gizli bilgilere eriþmeye 
çalýþtýysanýz veya eriþtiyseniz, her kullanýmdan sonra 

önbelleði boþaltýn. Eriþt
önbellekte saklanýr. Önb
Geliþmiþ seçenekler > 

Cihazýnýza Nokia ile bað
yüklenmiþ olabilir. Nokia
veya onay vermemekted
güvenlik veya içerik ile 
sitesinde alacaðýnýz önl

Servisler için ay
Seçenek > Ayarlar seçe
belirleyin:

Eriþim noktasý—Varsay
için kumanda çubuðuna
noktalarýnýn listesini aç
noktalarýnýn bazýlarý vey
þebeke operatörünüz ta
ayarlanmýþ olabilir ve si
oluþturamýyor, düzenley
olabilirsiniz.

Ana sayfa—Ana sayfayý

Görn. ve seslr. yükle—T
isteyip istemediðinizi se
görüntüleri daha sonra 
Seçenek > Görüntüleri
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erik saðlayýcýlarýn, kullanýcýlarý 
 kullanýlan içerikle ilgili 
ak için baþvurduklarý bir 

erin kullanýmýný etkinleþtirmek 
için.

nlik bildirimlerini göstermek 

az, sesli arama sýrasýnda DTMF 
e, bunu onaylamak isteyip 
yrýca bkz: ‘Sesli arama sýrasýnda 

, s. 37.

ma için tasarlanmamýþ Web 
ptimize edilmiþ yardýmcý bir Web 

 tuþuna basýn ve Internet > 

ini korur. 

için, sayfanýn herhangi bir 
anýn daha küçük görüntüsü, 
kte olan alaný belirten kýrmýzý bir 
Copyrigh

Yazý tipi boyutu—Metin boyutunu seçmek için.

Varsayýlan kodlama—Metin karakterleri doðru 
görünmezse, dile uygun baþka bir kodlama seçebilirsiniz.

Otomatik yer imleri—Otomatik yer imi toplamayý devre 
dýþý býrakmak için Kapalý seçeneðini belirleyin. Otomatik 
yer imi toplamaya devam etmek, ancak klasörü yer imleri 
görünümünden gizlemek isterseniz, Klasörü gizle 
seçeneðini belirleyin.

Ekran boyutu—Tarama sýrasýnda görüntülenenleri 
belirlemek için. Yalnýz. seçim tuþ. veya Tam ekran 
seçeneðini belirleyin.

Bulma sayfasý—Yer imleri görünümünde Gezinme 
seçenek. > Bulma sayfasýný aç seçeneðini belirlediðinizde 
veya tarama sýrasýnda indirilecek Web sayfasýný 
tanýmlamak için.

Oluþturma—Küçük ekran modundayken sayfa düzeninin 
olabildiðince doðru bir biçimde gösterilmesini isterseniz, 
Kaliteli seçeneðini belirleyin. Harici basamaklama stili 
sayfalarýn indirilmesini istemiyorsanýz, Hýzlý seçeneðini 
belirleyin.

Çerezler—Çerez alma ve göndermeyi etkinleþtirmek veya 
devre dýþý býrakmak için.

Sözlük: Çerezler, iç
ve kullanýcýlarýn sýk
tercihlerini saptam
yöntemdir.

Java/ECMA dizesi—Dizel
veya devre dýþý býrakmak 

Güvenlik uyarýlarý—Güve
veya gizlemek için.

DTMF gönd. onayla—Cih
tonlarý göndermeden önc
istemediðinizi belirleyin. A
kullanýlabilen seçenekler’

Web

Orijinal olarak mobil tara
sitelerini taramak üzere o
tarayýcýsýný açmak için, 
Web'i seçin. 

Web, orijinal sayfa düzen

Sayfada kolayca kaymak 
yönüne doðru gidin. Sayf
ekranda, halen gösterilme
çerçeve ile gösterilir.
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d!

 cihazýnýzda bulunan bir mobil 
'ten cihazýnýza, uygulamalar ve 
yleri gözatýp indirebilir ve 

ayýcýlar tarafýndan saðlanan 
e kategorize edilir. Bazýlarý ücrete 
arý genellikle ücretsiz olarak 

irme'u seçin.

m/support adresindeki ilave 
 bakýn.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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et Yürürlükteki sayfanýn küçük bir resmini görmek için, 

ayrýca Seçenek > Araçlar > Sayfa genel bakýþý'ný da 
seçebilirsiniz. Kýrmýzý çerçeveyi kumanda çubuðu ile 
hareket ettirin ve normal görünüme dönmek için kumanda 
çubuðuna basýn.

Son ziyaret edilen sayfalarý görmek için, Seçenek > 
Gezinme seçenek. seçeneðini belirleyin.

Açýlan pencereleri engellemek için, Seçenek > Ayarlar > 
Açýlýr pencereleri engelle seçeneðini seçin.

Gerçek zamanlý olarak metin aramak için, Seçenek > Bul 
komutunu seçin ve arama metnini girmeye baþlayýn. 
Eþleþen metin, siz metin girerken ekranda gösterilir.

Web beslemeleri: Pek çok Web sitesinin barýndýrdýðý haber 
ve blog beslemelerine abone olabilirsiniz. Tarayýcýnýn Web 
beslemeleri özelliði ayrýca kullanýcýyý, bir Web sitesinin 
beslemesi baðlarý varsa bunlardan haberdar eder.

Web'deki diðer özellikleri ve seçenekler hakkýnda bilgi için, 
bkz. ‘Servisler’, s. 92.

Downloa

Ýndirme (þebeke servisi)
içerik vitrinidir. Ýnternet
medya dosyalarý gibi þe
kurabilirsiniz. 

Bunlar farklý servis saðl
kataloglar ve klasörlerd
tabi olabilir, ancak bunl
önceden görebilirsiniz.

 tuþuna basýn ve Ýnd

Bilgi için www.nokia.co
uygulamalar broþürüne
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diðer cihazlarla birlikte 
lmak için, bu model için Nokia 
nanýmlarý kullanýn. Baþka 
mluluðunu saptamak için söz 
erinden bilgi alýn.

ervise veya iþleve karþýlýk gelir ve 
ýl baðlandýðýný tanýmlar. 
rcihi, ahizesiz kullaným birimi ve 

llanýlýr. Cihazlarýn uyumlu olmasý 
esteklemesi gerekir. 

eknolojisinin kullanýmý ile ilgili 
nizdeki yetkililerden veya servis 

llanan özellikler veya baþka 
etooth teknolojisini kullanan 

alýþmasýna izin veren özellikler 
 ve batarya ömrünü kýsaltýr.

h baðlantýsýný kullanamazsýnýz. 
ýnda daha fazla bilgi için bkz: 
Copyrigh

Baðlantýlar
Bluetooth baðlantýsý

Bluetooth kablosuz teknolojisiyle baþka uyumlu cihazlara 
kablosuz olarak baðlanabilirsiniz. Uyumlu cihazlar arasýnda 
cep telefonlarý, bilgisayarlar ve kulaklýklý mikrofon setleri 
ve araç kitleri gibi donanýmlar bulunabilir. Bluetooth 
baðlantýsýný, görüntü, video klip, müzik ve ses klipleri ve 
notlar göndermek; uyumlu PC’nize kablosuz olarak 
baðlanmak (örneðin dosya aktarmak için) kullanabilirsiniz.

Bluetooth teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarýyla 
iletiþim kurduklarýndan, cihazýnýzýn ve diðer cihazýn 
birbirlerini görecek konumda olmalarý gerekmez. 
Baðlantýnýn duvar ve diðer elektronik cihazlar gibi etkenler 
tarafýndan giriþime maruz kalma olasýlýðý bulunmakla 
birlikte, iki cihaz arasýndaki mesafenin 10 metre (33 fit) 
olmasý yeterlidir.

Bu cihaz aþaðýdaki profilleri destekleyen Bluetooth 
Spesifikasyonu 1.2 ile uyumludur: Generic Access Profile, 
Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset 
Profile, Ahizesiz Tercihi, Generic Object Exchange Profile, 
Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging 
Profile, Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video 
Remote Control Profile ve SIM Access tercihi. Bluetooth 

teknolojisini destekleyen 
çalýþabileceðinden emin o
tarafýndan onaylanmýþ do
cihazlarýn bu cihazla uyu
konusu cihazlarýn üreticil

Sözlük: Tercih, bir s
farklý cihazlarýn nas
Örneðin, Ahizesiz Te
telefon arasýnda ku
için ayný profilleri d

Bazý yerlerde Bluetooth t
kýsýtlamalar olabilir. Bölge
saðlayýcýnýzdan bilgi alýn.

Bluetooth teknolojisini ku
özellikler kullanýlýrken Blu
özelliklerin arka planda ç
batarya tüketimini artýrýr

Cihaz kilitliyken Bluetoot
Cihazýn kilitlenmesi hakk
‘Güvenlik’, s. 116.
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nmak için, Bluetooth baðlantýsýný 
k SIM modunun kullanýmýný 
inleþtirilebilmesi için, iki cihaz 
 diðer cihazdan baþlatýlmalýdýr. 
asamaklý bir þifre kullanýn ve diðer 
rleyin. Bkz. ‘Cihazlarý eþleþtirme’, s. 
ðer cihazdan etkinleþtirilir.

91 cihazýnýzda açýkken, bekleme 
desi görüntülenir. Sinyal gücü 
 simgesi ile gösterildiði üzere 
 baðlantý kesilir ve hücresel þebeke 
n SIM kartý servislerini 
 uzak SIM modu sýrasýnda kablosuz 
 kalýr.

 modunda, belirli acil durum 
da arama yapamaz veya alamaz 
sama alanýnda bulunmayý 
 özellikleri kullanamazsýnýz. Arama 
ce uzak SIM modunu 
Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

kmak için, açma/kapama tuþuna 
. çýk seçeneðini belirleyin.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Ayarlar
 tuþuna basýp Baðlantý > Bluetooth seçeneðini 

belirleyin. Uygulamayý ilk kez açtýðýnýzda, cihazýnýz için bir 
isim tanýmlamanýz istenir. Bluetooth baðlantýsý 
ayarladýktan ve Telefon görünürlüðü ayarýný Herkese 
görünür olarak deðiþtirdikten sonra cihazýnýz ve bu isim 
Bluetooth teknolojisini kullanan diðer cihazlarýn 
kullanýcýlarý tarafýndan görülebilir.

Aþaðýdaki seçenekler arasýndan seçim yapýn:

Bluetooth—Açýk veya Kapalý'yý seçin. Baþka bir uyumlu 
cihaza kablosuz olarak baðlanmak için, önce Bluetooth 
baðlantýsýný Açýk olarak ayarlayýn, sonra baðlantýyý kurun.

Telefon görünürlüðü—Cihazýnýzýn, Bluetooth 
teknolojisine sahip diðer cihazlar tarafýndan bulunmasýný 
saðlamak için Herkese görünür seçeneðini belirleyin. 
Telefonu diðer cihazlardan gizlemek için, Gizli seçeneðini 
belirleyin.

Telefonumun ismi—Cihazýnýzýn ismini düzenleyin.

Uzak SIM modu—Araç kiti donanýmý gibi baþka bir cihazý, 
þebekeye baðlanmakiçin sizin cihazýnýzdaki SIM kartý 
kullanmak üzere etkinleþtirmek için, Açýk seçeneðini 
belirleyin.

Uzak SIM modu
Uzak SIM modunu kulla
açýn ve cihazýnýzda uza
etkinleþtirin. Modun etk
eþleþtirilmeli ve eþleþme
Eþleþme yapýlýrken, 16 b
cihazý yetkili olarak beli
102. Uzak SIM modu di

Uzak SIM modu Nokia N
modunda Uzak SIM ifa
göstergesi alanýnda 
kablosuz þebekeyle olan
kapsama alaný gerektire
kullanamazsýnýz. Ancak,
bir LAN baðlantýsý etkin

Uyarý: Uzak SIM
numaralarý dýþýn
veya þebeke kap
gerektiren diðer
yapmak için, ön
terketmelisiniz. 

Uzak SIM modundan çý
basýn ve Uzak SIM mod
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 öðenin saklandýðý uygulamayý 
eðin, baþka bir uyumlu cihaza 
in, Galeri uygulamasýný açýn.
k > Gönder > Bluetooth ile 
Eriþilebilir mesafedeki Bluetooth 
azlar için cihaz simgesi, cihazýn 
 kýsa ismi  ekranda belirmeye 

ilgisayar,  telefon,  iþitsel 
zý ve  diðer cihazlar.
in, Durdur seçeneðini belirleyin.
 cihazý seçin.
 diðer cihaz önce eþleþtirme 
al sesi duyulur ve bir þifre 
‘Cihazlarý eþleþtirme’, s. 102.
sonra, Veri gönderiliyor ifadesi 

i Gönderil. öðe. klasöründe, 
nýlarak gönderilen mesajlar 

n, bazý cihazlar yalnýzca 
(cihaz adresleri) gösterebilir. 
iz adresini bulmak için bekleme 
 kodunu girin.
Copyrigh

Güvenlik ipuçlarý
Bluetooth'u kullanmadýðýnýzda, Bluetooth > Kapalý veya 
Telefon görünürlüðü > Gizli.

Telefonu gizli modda kullanmak, zararlý yazýlýmlarý 
önlemek için daha güvenli bir yoldur;

Bilinmeyen bir cihazla eþleþtirme yapmayýn. 
Güvenmediðiniz kaynaklardan Bluetooth baðlantýlarýný 
kabul etmeyin.

Bluetooth baðlantýsý kullanarak veri 
gönderme
Ayný anda yalnýzca birkaç etkin Bluetooth baðlantýsý 
olabilir. Örneðin, kulaklýklý mikrofon setine baðlýysanýz, 
ayný anda baþka bir uyumlu cihaza dosya aktarabilirsiniz.

Bluetooth baðlantýsý göstergeleri
• Bekleme modunda  görünürken Bluetooth baðlantýsý 

etkindir.
•  yanýp sönerken, cihazýnýz baþka bir cihaza 

baðlanmaya çalýþmaktadýr.
•  sürekli görüntülenirken, Bluetooth baðlantýsý 

kullanýlarak veri iletilmektedir.
Ýpucu! Bluetooth baðlantýsý kullanarak metin 
göndermek için, Notlar uygulamasýný açýn, metni 
yazýn ve Seçenek > Gönder > Bluetooth ile 
seçeneðini belirleyin.

1 Göndermek istediðiniz
veya klasörü açýn. Örn
görüntü göndermek iç

2 Öðeyi seçin ve Seçene
seçeneðini belirleyin.  
teknolojisine sahip cih
ismi, cihazýn türü veya
baþlar.
Cihaz simgeleri:  b
cihaz ya da video ciha
Aramayý durdurmak iç

3 Baðlanmak istediðiniz
4 Veri iletilebilmesi için

gerektiriyorsa, bir siny
girmeniz istenir. Bkz. 

5 Baðlantý kurulduktan 
görüntülenir.

Mesajlar uygulamasýndak
Bluetooth baðlantýsý kulla
saklanmaz.

Ýpucu! Cihaz ararke
benzersiz adresleri 
Cihazýnýzýn benzers
modunda *#2820#
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 cihazdan gelen baðlantý istekleri 
ul edilmelidir.

mek için, cihaza ilerleyin ve 
ni belirleyin. Tüm eþleþtirmeleri 
eçenek > Tümünü sil seçeneðini 

 baðlýyken bu cihazla eþleþmeyi 
e hemen kaldýrýlýr ve baðlantý 

ntýsý kullanarak veri 

llanarak veri alýrken, bir sinyal sesi 
 etmek isteyip istemediðiniz 
  görünür ve öðe Mesajlar 
 Kutusu klasörüne yerleþtirilir. 
luyla alýnan mesajlar  ile 
tusu—mesaj alma’, s. 48.

ntýsýný kapatma
apatmak için, Bluetooth > Kapalý 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Cihazlarý eþleþtirme
Eþleþmiþ cihazlar görünümünü ( ) açmak için, 
Bluetooth uygulamasý ana görünümünde saða ilerleyin.

Eþleþtirmeden önce, kendi þifrenizi (1-16 basamaklý) 
oluþturun ve diðer cihazýn kullanýcýsýyla, ayný þifreyi 
kullanmak üzere anlaþýn. Kullanýcý arabirimi olmayan 
cihazlarýn fabrikada ayarlanmýþ þifreleri vardýr. Þifre 
yalnýzca bir kez kullanýlýr.

Bir cihazla eþleþtirmek için, Seçenek > Yeni eþleþmiþ 
cihaz seçeneðini belirleyin. Eriþim mesafesi içindeki 
Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip cihazlar ekranda 
belirmeye baþlar. Cihazý seçin ve þifreyi girin. Diðer 
cihazda da ayný þifrenin girilmesi gerekir. Eþleþtirmeden 
sonra, cihaz eþleþmiþ cihazlar görünümüne kaydedilir.

Eþleþtirilen cihazlar, cihaz aramada  simgesiyle 
belirtilir.

Cihazý yetkili veya yetkisiz olarak atamak için, cihaza 
ilerleyin ve aþaðýdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Yetkili olarak ata—Cihazýnýz ile bu cihaz arasýnda sizin 
haberiniz olmadan baðlantý kurulabilir. Ayrýca kabul 
etmek veya yetki vermek gerekmez. Uyumlu kulaklýk veya 
bilgisayar gibi kendi cihazlarýnýz ya da güvendiðiniz 
kiþilere ait cihazlar için bu durumu kullanýn.  eþleþmiþ 
cihazlar görünümündeki yetkili cihazlarý belirtir.

Yetkisiz olarak ata—Bu
her seferinde ayrýca kab

Bir eþleþtirmeyi iptal et
Seçenek > Sil seçeneði
iptal etmek isterseniz, S
belirleyin.

Ýpucu! Bir cihaza
silerseniz, eþleþm
kesilir.

Bluetooth baðla
alma
Bluetooth baðlantýsý ku
duyulur ve mesajý kabul
sorulur. Kabul ederseniz
uygulamasýndaki Gelen
Bluetooth baðlantýsý yo
gösterilir. Bkz. ‘Gelen Ku

Bluetooth baðla
Bluetooth baðlantýsýný k
seçeneðini belirleyin.
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mek için her zaman baðlantýyý 

ws 2000 ve Windows XP ile 
i hakkýnda daha fazla bilgi için, 
ýlavuzu'na ve satýþ paketi içinde 
all' ('Yükle') bölümünde yer alan 
ia PC Suite yardýmý) konusuna 

in CD-ROM sürücüsüne 
k olarak çalýþmasý gerekir. 
mleri yapýn: Windows Gezgini'ni 

tirdiðiniz CD-ROM sürücüsünü 
in.

 olarak kullanma
mek ve almak, Bluetooth 
su kullanarak uyumlu bir 
lanmak için modem olarak 

 kurulum bilgileri, CD-ROM'daki 
seçenekleri) bölümünde yer alan 
 Suite'de (Nokia PC Suite 
abilir.
Copyrigh

Veri kablosu

Uyumlu bir PC’ye bir USB veri kablosuyla baðlanabilirsiniz. 
Veri kablosu baðlantýsýyla, Nokia PC Suite’i kullanabilir ve 
cihazýnýzla PC arasýnda müzik veya görüntü dosyalarý gibi 
diðer verileri aktarabilirsiniz. Müzik aktarýmý hakkýnda 
daha fazla bilgi için bkz: ‘Müzik aktarma’, s. 23.

 tuþuna basýn ve Baðlantý > Veri kabl. > Veri kablosu 
modu seçeneðini belirleyin. Müzik aktarmak için Ortam 
yürütücüsü, Nokia PC Suite’i kullanmak için PC Suite, 
diðer verileri aktarmak için Veri aktarma seçeneðini 
belirleyin. Her kablo baðlanýþýnda cihazýn baðlantý nedenini 
sormasýný saðlamak için, Baðlantýda sor seçeneðini 
belirleyin.

PC baðlantýlarý
Cihazýnýzý çeþitli bilgisayar baðlantýlarý ve veri iletiþim 
uygulamalarýyla kullanabilirsiniz. Nokia PC Suite 
uygulamasýný kullanarak cihazýnýz ile uyumlu bir PC 
arasýnda örneðin ayarlarýnýzý ve DRM haklarý nesnelerinizi 
yedekleyebilir ve geri yükleyebilir; kartvizit, ajanda ve 
Yapýlacak notlarýný senkronize edebilir ve görüntü 
aktarabilirsiniz. 8 GB hafýza kartýnýn yüksek kapasitesi 
sayesinde, cihaza yüzlerce görüntü ve þarký 
saklayabilirsiniz.

Cihazýnýzla senkronize et
bilgisayardan kurun.

Nokia PC Suite'in (Windo
uyumlu) nasýl yükleneceð
Nokia PC Suite Kullaným K
verilen CD-ROM'daki 'Inst
Nokia PC Suite help (Nok
bakýn.

CD-ROM
CD-ROM'un, uyumlu PC'n
takýldýktan sonra otomati
Baþlamazsa, aþaðýdaki iþle
açýn ve CD-ROM'u yerleþ
sað týklatýp AutoPlay'i seç

Cihazýnýzý modem
Cihazýnýzý e-posta gönder
baðlantýsý veya veri kablo
bilgisayarla Ýnternet'e bað
kullanabilirsiniz. Ayrýntýlý
Modem options (Modem 
Users Guide for Nokia PC
Kullaným Kýlavuzu) bulun
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k için, Seçenek > Baðlantýyý kes 
ýk olan tüm baðlantýlarý kesmek 
ðlantýlarý kes seçeneðini belirleyin.

gileri görüntülemek için, 
neðini belirleyin. Gösterilen bilgiler 
.

ilgilerini görüntüleme
i görüntülemek için baðlantýya 
ilgiler seçeneðini belirleyin.

t eriþim noktasýnýn (IAP) veya 
z konusuysa modem baðlantýsýnýn 

ýnýn türü: Veri aramasý, Yük. hz. 
 veri.

ndaki durumu: Baðlanýyor, 
antý (etkin), Askýda, Baðlan. 
 kesildi.

an veri miktarý (bayt cinsinden).

 gönderilen veri miktarý (bayt 

olduðu zaman dilimi.

ilobayt cinsinden veri gönderme ve 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Ýpucu! Nokia PC Suite'i ilk defa kullanýrken, 
cihazýnýzý uyumlu bir PC'ye baðlamak ve Nokia PC 
Suite'yi kullanmak için Nokia PC Suite içinde 
bulabileceðiniz Baðlantý sihirbazýný kullanýn. Satýþ 
paketindeki CD-ROM'a bakýn.

Baðlantý yöneticisi

Cihazýnýzý GSM ve UMTS þebekelerinde kullanýrken ayný 
anda etkin birden çok veri baðlantýnýz olabilir.  tuþuna 
basýn ve Baðlantý > Baðl. yön. seçeneðini belirleyin. GSM 
ve UMTS þebekesi ve kablosuz LAN içindeki veri 
baðlantýlarýnýn durumunu görüntülemek veya bu 
baðlantýlarý sona erdirmek için, Etkin veri bðl. seçeneðini 
seçin. Eriþim mesafesi içindeki kablosuz LAN aðlarýný 
aramak için, Mvc. WLAN aðl. seçeneðini belirleyin.

Veri baðlantýlarý
Etkin baðlantýlar görünümünde, açýk veri baðlantýlarýný 
görebilirsiniz. veri aramalarý ( ), paket veri baðlantýlarý 
(  veya ) ve kablosuz LAN baðlantýlarý ( ).

Not:  Servis saðlayýcýnýzýn aramalar ve servisler 
için faturalandýrdýðý süre, þebeke özellikleri, fatura 
tutarýnýn yuvarlanmasý ve benzeri etkenlere baðlý 
olarak deðiþebilir.

Baðlantýyý sona erdirme
seçeneðini belirleyin. Aç
için, Seçenek > Tüm ba

Bir baðlantýya iliþkin bil
Seçenek > Bilgiler seçe
baðlantý türüne baðlýdýr

Veri baðlantýsý b
Bir baðlantýnýn bilgilerin
ilerleyin ve Seçenek > B

Ýsim—Kullanýlan Interne
çevirmeli bir baðlantý sö
ismi.

Taþýyýcý—Veri baðlantýs
veri (GSM) veya Paket

Durum—Baðlantýnýn o a
Baðlantý (kapalý), Baðl
kesiliyor veya Baðlantý

Alýnan—Cihazýnýza alýn

Gönderil.—Cihazýnýzdan
cinsinden).

Süre—Baðlantýnýn açýk 

Hýz—Þu anda saniyede k
alma hýzý.
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ternet eriþim noktasý (IAP) 
rnet'e baðlanmasý gereken 
ilirsiniz.
luþturma
aðlantý > Baðl. yön. > Mvc. 
i belirleyin.
ablosuz LAN'larý arar.  Þebekede 
tasý oluþturmak için, Seçenek > 

 seçeneðini belirleyin.
rý ile bir Ýnternet eriþim noktasý 
im noktasýnýn ayarlarýný görmek 
z ‘Eriþim noktalarý’, s. 113.

m noktasý seçmenizi istediðinde, 
arý aramak için oluþturulan 
AN aðý ara komutunu seçin.

iþim noktasý kullanarak bir veri 
zda, kablosuz LAN baðlantýsý 
z LAN baðlantýsý, veri 
inizde kesilir. Baðlantýyý bitirmek 
cisi’, s. 104.

ri baðlantýsý etkinken kablosuz 
ý anda yalnýzca bir kablosuz LAN 
aðlanabilirsiniz, ancak 
z LAN baðlantýsýný kullanabilir.

rdiðinizde, kablosuz LAN'ý (varsa) 
losuz LAN baðlantýsý kurar ve 
Copyrigh

Çev. bað.—Kullanýlan çevirmeli baðlantý numarasý.

Paylþml. (baðlantý paylaþýlmýyorsa gösterilmez)—Ayný 
baðlantýyý kullanan uygulamalarýn sayýsý.

Kablosuz LAN
Cihazýnýz kablosuz bir yerel aðda (kablosuz LAN) 
kullanýlmak üzere onaylýdýr. Kablosuz LAN ile cihazýnýzý 
Ýnternet'e baðlayabilirsiniz.

Fransa gibi bazý ülkelerde kablosuz LAN kullanýmý ile ilgili 
kýsýtlamalar bulunmaktadýr. Daha fazla bilgi için 
ülkenizdeki yetkililere danýþýn.

Kablosuz LAN'ý kullanan özellikler veya baþka özellikler 
kullanýlýrken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin 
arka planda çalýþmasýna izin veren özellikler batarya 
tüketimini artýrýr ve batarya ömrünü kýsaltýr.

Cihazýnýz aþaðýdaki kablosuz LAN özelliklerini destekler:
• IEEE 802.11g standardý
• 2,4 GHz frekansta çalýþtýrma
• 128 bite kadar anahtarlý kablosuz eþdeðeri gizlilik 

(WEP), Wi-Fi korumalý eriþim (WPA) ve 802.1x þifreleme  
yöntemleri. Bu iþlevler sadece þebeke tarafýndan 
destekleniyorsa kullanýlabilir.

Kablosuz bir LAN'da bir Ýn
oluþturabilir ve bunu Ýnte
uygulamalar için kullanab
Ýnternet eriþim noktasý o
1  tuþuna basýn ve B

WLAN aðl. seçeneðin
2 Cihaz eriþilebilir olan k

bir Ýnternet eriþim nok
Eriþim nokt. tanýmla

3 Cihaz, standart ayarla
oluþturur. Ýnternet eriþ
ve deðiþtirmek için, bk

Bir uygulama sizden eriþi
eriþilebilir kablosuz LAN'l
eriþim noktasýný veya WL

Kablosuz LAN Ýnternet er
baðlantýsý oluþturduðunu
oluþturulur. Etkin kablosu
baðlantýsýný sona erdirdið
için, bkz. ‘Baðlantý yöneti

Sesli arama veya paket ve
LAN kullanabilirsiniz. Ayn
eriþim noktasý cihazýna b
uygulamalar ayný kablosu

Hatsýz tercihini etkinleþti
hala kullanabilirsiniz. Kab
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asý, senkronizasyon için SyncML 
ncML uyumluluðu hakkýnda bilgi 
rileri senkronize etmek istediðiniz 
ri uygulamasýnýn saðlayýcýsýna 

ný özel bir kýsa mesaj olarak 
e ayarlar’, s. 49. 

syon profili oluþturma
ýþsa, cihazýnýz yeni bir profil 
temediðinizi sorar. Evet seçeneðini 

 olarak yeni profil oluþturmak için, 
k. profili seçeneðini belirleyin. Yeni 
 ayar deðerlerini kullanmayý veya 
 profilden kopyalamayý seçin.

rofil için açýklayýcý bir isim yazýn.
rcih ile senkronize edilecek 
örneðin Rehber ve Ajanda. Her bir 
 ve senkronizasyon ayarlarýný 
anda çubuðuna basýn:
Uygulamayý senkronize etmek 
seçeneðini belirleyin.
nda, sunucudaki uzak ajanda, adres 
baný için doðru bir yol girin.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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kullanýrken geçerli tüm güvenlik kurallarýna uymayý 
unutmayýn.

Kablosuz LAN'da iki çalýþtýrma modu vardýr: Altyapý ve 
Özel.

Altyapý çalýþtýrma modu iki çeþit iletiþime izin verir: 
kablosuz cihazlar birbirine bir kablosuz LAN eriþim noktasý 
cihazý üzerinden veya bir kablolu LAN'a bir kablosuz LAN 
eriþim noktasý üzerinden baðlanýrlar.

Ad hoc çalýþtýrma modunda cihazlar doðrudan birbirlerine 
veri gönderip alabilirler. Ad hoc þebekeye bir Ýnternet 
eriþim noktasý oluþturmak için, bkz. ‘Eriþim noktalarý’, 
s. 113.

Ýpucu! Cihazýnýzý tanýtan benzersiz Media Access 
Control (MAC) adresini kontrol etmek için bekleme 
modunda *#62209526# deðerini girin.

Senkronizasyon

 tuþuna basýp Baðlantý > Senk seçeneðini belirleyin. 
Senk uygulamasý notlarýnýzý, ajandanýzý ve rehberinizi, 
uyumlu bir bilgisayarda veya Ýnternet'te bulunan çeþitli 
ajanda ve adres defteri uygulamalarýyla senkronize 
etmenize olanak tanýr.

Senkronizasyon uygulam
teknolojisini kullanýr. Sy
için, telefonunuzdaki ve
ajanda veya adres defte
baþvurun.

Senkronizasyon ayarlarý
alabilirsiniz. Bkz. ‘Veri v

Yeni senkroniza
1 Profil tanýmlanmam

oluþturmak isteyip is
belirleyin.
Varolan profillere ek
Seçenek > Yeni sen
profil için varsayýlan
deðerleri varolan bir

2 Þunlarý tanýmlayýn:
Senk. profili ismi—P
Uygulamalar—Bu te
uygulamalarý seçin, 
uygulamaya ilerleyin
tanýmlamak için kum
• Senk.'e dahil et—

istiyorsanýz, Evet 
• Karþý veri tabaný'

defteri veya verita
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ul—Sunucunun baþlattýðý 
þlanmadan önce cihazýn size 
, Hayýr seçeneðini belirleyin.

alnýzca Veri taþýyýcý alaný 
irlendiðinde gösterilir)—Að 
resi girmek için, Evet seçeneðini 
 ismi ve þifre alanlarýný 
þaðý ilerleyin.

görünüme geri dönmek için Geri 

onu
eþitli senkronizasyon profillerini 
rilerin türünü görebilirsiniz.
fili seçin ve Seçenek > 
ini belirleyin. Senkronizasyonun 
a görünür.

amlanmadan önce iptal etmek 

landýðýnda size bildirilir. 
landýktan sonra, Seçenek > 

seçeneðini belirleyerek 
cuda senkronizasyon durumunu 
aç ajanda veya kartvizit kaydý 
i, güncelleþtirildiðini, silindiðini 
nize edilmemiþ) gösteren bir 
ýn.
Copyrigh

• Senkronizasyon türü seçeneðini belirleyin: Normal 
(iki yönlü senkronizasyon), Yalnýzca sunucuya veya 
Yalnýzca telefona.

Baðlantý ayarlarý—Þunlarý tanýmlayýn. Doðru deðerleri 
öðrenmek için servis saðlayýcýnýza veya sistem 
yöneticinize baþvurun.
• Sunucu sürümü—Senkronizasyon sunucusunun 

kullandýðý SyncML sürümünü seçin. E-posta 
senkronize etmek için, 1.2 seçmeniz gerekir.

• Sunucu kimliði—Eposta sunucusunun kimliðini girin 
(yalnýzca Sunucu sürümü 1.2 olarak belirlenmiþse 
gösterilir).

• Veri taþýyýcý—Baðlantý türünü seçin: Ýnternet veya 
Bluetooth.

• Eriþim noktasý (yalnýzca Veri taþýyýcý alaný Ýnternet 
olarak belirlendiðinde gösterilir)—Veri baðlantýsý için 
kullanýlacak bir eriþim noktasý seçin.

• Ana makine adresi—Ana makine sunucusunun IP 
adresini girin.

• Baðlantý noktasý—Sunucu baðlantý noktasý 
numarasý (yalnýzca Veri taþýyýcý alaný Ýnternet 
olarak belirlendiðinde gösterilir).

• Kullanýcý ismi—Senkronizasyon sunucusu için 
kullanýcý kimliðiniz.

• Þifre—Senkronizasyon sunucusu için þifreniz.
• Senk istek. izin ver—Sunucunun bir senkronizasyon 

iþlemi baþlatmasýna izin vermek isterseniz Evet 
seçeneðini belirleyin.

• Tüm senk istk. kab
senkronizasyona ba
sormasýný isterseniz

• Að doðrulamasý (y
Ýnternet olarak bel
kullanýcý ismi ve þif
belirleyin. Kullanýcý
görüntülemek için a

3 Ayarlarý kaydedip ana 
seçeneðini belirleyin.

Veri senkronizasy
Senk ana görünümünde ç
ve senkronize edilecek ve
1 Bir senkronizasyon pro

Senkronize et seçeneð
durumu ekranýn altýnd
Senkronizasyonu tam
için, Ýptal'i seçin.

2 Senkronizasyon tamam
Senkronizasyon tamam
Ýþlem kaydýný göster 
cihazýnýzda veya sunu
(Tam veya Eksik) ve k
veya notun eklendiðin
veya atýldýðýný (senkro
iþlem kaydý dosyasý aç
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cunun baðlantý noktasý numarasýný 

Kullanýcý isminizi ve þifrenizi girin.

nucudan yapýlandýrma ayarlarýný 
ini belirleyin.

Cihazýnýzýn, sunucudan bir 
eden önce onay istemesini 
ðini belirleyin.

—Þebeke kimlik doðrulamasý 
n.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Cihaz yöneticisi

 tuþuna basýn ve Baðlantý > Cihaz yön. seçeneðini 
belirleyin. Sunucu profillerini ve farklý yapýlandýrma 
ayarlarýný þebeke operatörünüzden, servis saðlayýcýnýzdan 
veya þirketinizin bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz. 
Bu yapýlandýrma ayarlarý, veri baðlantýlarý için eriþim 
noktasý ayarlarýný ve cihazýnýzdaki farklý uygulamalarýn 
kullandýðý diðer ayarlarý içerebilir. 

Sunucuya baðlanmak ve cihazýnýzýn yapýlandýrma 
ayarlarýný almak için, Seçenek > Yapýlandýrma. baþlat 
seçeneðini seçin.

Sunucu profili ayarlarý
Doðru ayarlar için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Sunucu ismi—Yapýlandýrma sunucusunun ismini girin.

Sunucu kimliði—Yapýlandýrma sunucusunu tanýmlayan 
benzersiz kimliði girin.

Sunucu þifresi—Cihazýnýzý sunucuya tanýtmak için bir 
þifre girin.

Eriþim noktasý—Sunucuya baðlanýrken kullanýlacak bir 
eriþim noktasý seçin.

Ana makine adresi—Sunucunun URL adresini girin.

Baðlantý noktasý—Sunu
girin.

Kullanýcý ismi ve Þifre—

Yapýlandýr. izin ver—Su
almak için Evet seçeneð

Tüm istek. oto. kabul—
yapýlandýrma kabul etm
isterseniz, Hayýr seçene

Að kimlik doðrulamasý
kullanýlacak mý belirleyi
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nu seçin. Emin deðilseniz 
llanýn.
n e-posta adresi, kullanýcý adý ve 

enizi ister. Her birini sýrayla 
eðiþtir'i seçin. Bilgileri girin ve 

> Tamam'ý seçin.
ilen operatör için kurmak 
k üzere Tamam'ý seçin.
lirleyin.

mayý cihazýnýza kurduysanýz ve 
kullanýlabilir.
ervisi) ayarlarýnýzý 
nizde Settings wizard varolan 
 saptar ve doðrulamanýzý ister. 
aþka bir þebeke operatörüne 
eçin.
nýcý adý, parola ve takma ad 
Her birini sýrayla seçin ve 
eçin. Bilgileri girin ve Tamam'ý 

> Tamam'ý seçin.
Copyrigh

Araçlar
Settings wizard

Settings wizard cihazýnýzý operatör (MMS, GPRS, mobil 
Ýnternet ve gerçek zamanlý aktarým), e-posta ve bas-konuþ 
(þebeke servisi) ayarlarý için, þebeke operatörü bilgilerini 
esas alarak yapýlandýrýr.

Bu servisleri kullanmak için þebeke operatörünüze veya 
servis saðlayýcýnýza baþvurmanýz veya bir veri baðlantýsý ya 
da baþka bir servisi etkinleþtirmeniz gerekebilir.

 tuþuna basýp Araçlar > Sett. wizard seçeneðini 
belirleyin.

Cihazýnýzý ona göre yapýlandýrmak istediðiniz öðeyi 
menüden seçin ve joystick'e basýn.

E-posta
1 E-posta ayarlarýnýzý yapýlandýrmayý seçtiðinizde 

Settings wizard þebeke operatörünüzü saptar ve sizden 
bunu doðrulamanýzý ister. Tamam'ý seçin veya baþka bir 
þebeke operatörüne ilerleyin ve Tamam'ý seçin.

2 Listeden e-posta servis saðlayýcýnýzý seçin.

3 Giden posta sunucusu
standart sunucuyu ku

4 Settings wizard sizde
parola bilgilerinizi girm
seçin ve Seçenek > D
Tamam'ý seçin.

5 Bitirdiðinizde Seçenek
6 Posta kutusunu belirt

istediðinizi doðrulama
7 Tamam seçeneðini be

Bas-konuþ
Bu seçenek sadece uygula
servise abone olduysanýz 
1 Bas---konuþ (þebeke s

yapýlandýrmayý seçtiði
þebeke operatörünüzü
Tamam'ý seçin veya b
ilerleyin ve Tamam'ý s

2 Bazý operatörler kulla
kullanmanýzý isterler. 
Seçenek > Deðiþtir'i s
seçin.

3 Bitirdiðinizde Seçenek
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aki ekran metinlerinin dilinin 
aat için kullanýlan biçimi ve 
 kullanýlan ayýrýcýlarýn biçimini de 
IM kartýnýzdaki bilgiye göre 
deðiþtirdikten sonra, cihaz yeniden 

 dili ayarlarýnda yapýlan deðiþiklik, 
lamalarý etkiler ve ayarlar yeniden 
eðiþiklik etkin kalýr.

irilmesi, metin yazarken 
rin ve özel karakterlerin yaný sýra 

özlüðünü de etkiler.

etin giriþini cihazdaki tüm 
 veya Kapalý ile belirleyebilirsiniz. 
tin giriþ özelliði yoktur.

ýlýþ notu veya logosu, cihazý her 
için görüntülenir. Standart 
in Varsayýlan'ý, açýlýþ notu (en çok 
etin'i, Galeri'den bir fotoðraf veya 
ntü'yü seçin.

yarlardan bazýlarýnýn orijinal 
bilirsiniz. Bunun için kilit kodu 
k’, ‘Telefon ve SIM’, s. 118. 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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4 Bas-konuþ'u belirtilen operatöre göre yapýlandýrmak 
istediðiniz doðrulamak için Tamam'ý seçin.

Operatör
1 Operatör ayarlarýnýzý yapýlandýrmayý seçtiðinizde 

Settings wizard varolan þebeke operatörünüzü saptar 
ve sizden bunu doðrulamanýzý ister. Tamam'ý seçin 
veya baþka bir þebeke operatörüne ilerleyin ve 
Tamam'ý seçin.

2 Cihazýnýzý belirtilen operatöre göre ayarlamak 
istediðinizi doðrulamak için Tamam'ý seçin.

Daha fazla bilgi
Settings wizard ile sorunlar yaþarsanýz, 
www.nokia.com/phonesettings adresindeki Nokia telefon 
ayarlarý Web sitesini ziyaret edin.

Ayarlar

Ayarlarý deðiþtirmek için  tuþuna basýn ve Araçlar > 
Ayarlar'ý seçin. Ayar gruplarýndan birine ilerleyin ve 
açmak için kumanda çubuðuna basýn. Deðiþtirmek 
istediðiniz ayara gidin ve kumanda çubuðuna basýn.

Telefon
Genel
Telefon dili—Cihazýnýzd
deðiþtirilmesi, tarih ve s
örneðin hesaplamalarda
etkiler. Otomatik, dili S
seçer.Ekran metin dilini 
baþlar.

Telefon dili veya Yazma
cihazýnýzdaki tüm uygu
deðiþtirilinceye dek bu d

Yazma dili—Dilin deðiþt
kullanýlabilen karakterle
kullanýlan akýllý metin s

Metin tahmini—Akýllý m
düzenleyiciler için Açýk
Tüm diller için akýllý me

Açýlýþ notu/logosu—Aç
açýþýnýzda kýsa bir süre 
görüntüyü kullanmak iç
50 harf) yazmak için M
resim seçmek için Görü

Orj. telefon ayarlarý—A
deðerlerini geri yükleye
gereklidir. Bkz: ‘Güvenli
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üç koruyucu, zaman aþýmý süresi 
.

n arka plan ýþýðý kapatýlana dek 

e servisi)—Kendi telefon 
þinin ekranýnda 
veya gizlenmesini (Hayýr) 
ayar, abone olduðunuzda þebeke 
saðlayýcýnýz tarafýndan da 
r).

servisi)—Arama bekletmeyi 
eniz sürerken gelen yeni bir 

size bildirilir. Þebekenin arama 
i için Etkinleþtir'i, þebekenin 
en çýkarmasý için Ýptal'i, iþlevin 
etlemek için Durum kontrolü'nü 

Arayan kiþiye, onu 
i bildiren bir kýsa mesaj 
in. Bkz. ‘Gelen aramayý 
’, s. 36.

ddettiðinizde kýsa mesajla 
.

Copyrigh

Ayarlarý sýfýrladýktan sonra, cihazýn açýlmasý daha uzun 
sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.

Bekleme modu
Etkin bekleme—Bekleme modundayken ekranda uygulama 
kýsayollarý kullanýn. Bkz. ‘Etkin bekleme modu’, s. 33.

Sol seçim tuþu—Bekleme modunda sol seçim tuþuna 
( ) kýsayol atamak için listeden bir uygulama seçin.

Sað seçim tuþu—Bekleme modunda sað seçim tuþuna 
( ) kýsayol atamak için listeden bir uygulama seçin.

Etkin bekleme uygu.—Etkin bekleme modunda belirmesini 
istediðiniz uygulama kýsayollarýný seçmek için, listeden 
uygulamalarý seçin. Bu ayar, yalnýzca Etkin bekleme açýk 
olduðunda kullanýlabilir.

Ayrýca kumanda çubuðunun farklý hareketlerine kýsayol 
atayabilirsiniz. Her harekete atanacak uygulamayý listeden 
seçin. Kumanda çubuðu kýsayollarý yalnýzca Etkin bekleme 
kapalýysa kullanýlabilir.

Operatör logosu—Bu ayar yalnýzca bir operatör logosu alýp 
kaydettiyseniz görünür. Operatör logosunun görünmesini 
istiyorsanýz, bunu belirleyebilirsiniz.

Ekran
Parlaklýk—Ana ekranýn parlaklýðýný daha aydýnlýk veya 
daha karanlýk olarak deðiþtirebilirsiniz.

Güç tasarrufu zamaný—G
dolduðunda etkinleþtirilir

Iþýk zaman aþýmý—Ekraný
geçecek süreyi belirleyin.

Ara. ayarlarý
Numaramý gönder(þebek
numaranýzýn aradýðýnýz ki
görüntülenmesini (Evet) 
saðlayabilirsiniz ya da bu 
operatörünüz veya servis 
yapýlabilir (Þebeke belirle

Arama bekletme(þebeke 
etkinleþtirdiyseniz, görüþm
arama þebeke tarafýndan 
bekletmeyi etkinleþtirmes
arama bekletmeyi devred
etkin olup olmadýðýný den
seçin.

Aramayý SMS'le reddet—
yanýtlayamama nedeniniz
göndermek için Evet'i seç
cevaplama veya reddetme

Mesaj metni—Aramayý re
gönderilecek metni yazýn
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çimi)—Hat seçimini önlemek için, 
sa Hat deðiþimi > Kapalý'yý 
ek için PIN2 kodu gereklidir.

 eriþim noktalarý
indeki GPRS gibi paket veri 
kler.

nel Paket Radyo Servisi (General 
ice), bilgilerin mobil þebeke 
ri paketleri halinde gönderildiði 
jisini kullanýr.

çin, bir eriþim noktasý gereklidir. 
anýmlayabilirsiniz, örneðin: 
rý göndermek ve almak için MMS 

yfalarýný görüntülemek üzere, Web 
im noktasý
ve almak için Ýnternet eriþim 

is için gereken eriþim noktasýnýn 
aðlayýcýnýzdan bilgi alýn. Paket veri 
ullanýlabilirliði ve abonelik için, 
eya servis saðlayýcýnýza baþvurun.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Oto. tekrar arama—Açýk'ý seçtiðinizde, cihazýnýz ilk 
denemesinde baðlantý kuramadýðý numarayý tekrar 
aramak için maksimum on deneme daha yapacaktýr. 
Otomatik yeniden aramayý durdurmak için  tuþuna 
basýn.

Arama sonrasý özet—Cihazýn son aramanýn yaklaþýk 
süresini kýsa bir süre için görüntülemesini isterseniz, bu 
ayarý etkinleþtirin.

Hýzlý arama—Açýk'ý seçtiðinizde hýzlý arama tuþlarýna 
( - ) atanan numaralar, ilgili tuþa basýp basýlý 
tutularak aranabilir. Ayrýca bkz: ‘Telefon numarasýný hýzlý 
arama’, s. 35.

Her tuþla cevaplama—Açýk'ý seçerseniz, gelen aramayý 
kayan kapaðýn altýndaki herhangi bir tuþa kýsa süre 
basarak cevaplayabilirsiniz.

Kullanýlan hat (þebeke servisi)—Bu ayar yalnýzca, SIM kart 
iki abone numarasýný (yani iki telefon hattýný) 
destekliyorsa gösterilir. Arama yapmak ve kýsa mesaj 
göndermek için hangi telefon hattýný kullanmak 
istediðinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen 
hattan baðýmsýz olarak cevaplandýrýlabilir. Hat 2 
seçeneðini belirlerseniz ve bu þebeke servisine abone 
deðilseniz, arama yapamazsýnýz. Hat 2 seçildiðinde 
bekleme modunda  gösterilir.

Ýpucu! Telefon hatlarý arasýnda geçiþ yapmak için, 
bekleme modunda  tuþunu basýlý tutun.

Hat deðiþimi (þebeke se
SIM kartýnýz destekliyor
seçin.Bu ayarý deðiþtirm

Baðlantý
Veri baðlantýlarý ve
Cihazýnýz, GSM þebekes
baðlantýlarýný ( ) deste

Sözlük: GPRS—Ge
Packet Radio Serv
üzerinden kýsa ve
paket veri teknolo

Veri baðlantýsý kurmak i
Farklý eriþim noktalarý t
• Multimedya mesajla

eriþim noktasý
• WML veya XHTML sa

uygulamasý için eriþ
• E-posta göndermek 

noktasý (IAP)

Eriþmek istediðiniz serv
türü konusunda servis s
baðlantýsý servislerinin k
þebeke operatörünüze v
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rý veya tümü, servis saðlayýcýnýz 
 tarafýndan cihazýnýzda önceden 
bunlarý deðiþtiremiyor, 
miyor veya kaldýramýyor 
 bir eriþim noktasýný gösterir. 
sýndan kýsa mesaj olarak eriþim 
iz. Bkz. ‘Veri ve ayarlar’, s. 49.

MS ve e-posta ayarlarýný alma’, 
 ve ‘Servisler için eriþim noktasý’, 

týsý eriþim noktasýný ve  bir 
asýný gösterir.

rmak için,  tuþuna basýn ve 
lantý > Eriþim noktalarý > 
oktasý'ný seçin.

verdiði talimatlara uyun.

a tanýmlayýcý bir isim verin.

eri baðlantýsýna baðlý olarak 
arý kullanýlabilir. 
le veya kýrmýzý yýldýzla 
 doldurun. Servis saðlayýcýnýzýn 
ilmemiþse, diðer alanlar boþ 
Copyrigh

GSM ve UMTS þebekelerinde paket veri 
baðlantýlarý
Cihazýnýzý GSM ve UMTS þebekelerinde kullanýrken, ayný 
anda birden çok veri baðlantýsý etkin olabilir ve eriþim 
noktalarý bir veri baðlantýsýný paylaþabilir. UMTS 
þebekesinde, sesli aramalar sýrasýnda veri baðlantýlarý etkin 
kalýr. Aktif veri baðlantýlarýný kontrol etmek için, bkz: 
‘Baðlantý yöneticisi’, s. 104.

Kullandýðýnýz þebekeye göre, sinyal göstergesinin altýnda 
aþaðýdaki göstergeler görünebilir:

 GSM þebekesi; þebekede paket veri kullanýlabilir.

 GSM þebekesi; paket veri baðlantýsý etkin, veri 
aktarýlýyor.

 GSM þebekesi; birden çok paket veri baðlantýsý etkin.

 GSM þebekesi; paket veri baðlantýsý beklemede. (Bu 
durum, örneðin sesli arama sýrasýnda gerçekleþebilir.)

 UMTS þebekesi; þebekede paket veri kullanýlabilir.

 UMTS þebekesi; paket veri baðlantýsý etkin, veri 
aktarýlýyor.

 UMTS þebekesi; birden çok paket veri baðlantýsý etkin.

 UMTS þebekesi; paket veri baðlantýsý beklemede.

Eriþim noktalarý
Eriþim noktalarýnýn bazýla
veya þebeke operatörünüz
ayarlanmýþ olabilir ve siz 
oluþturamýyor, düzenleye
olabilirsiniz.  korumalý
Ayrýca bir servis saðlayýcý
noktasý ayarlarý alabilirsin

Ýpucu! Ayrýca bkz: ‘M
s. 48, ‘E-posta’, s. 56
s. 92.

 bir paket veri baðlan
kablosuz LAN eriþim nokt

Yeni eriþim noktasý oluþtu
Araçlar > Ayarlar > Bað
Seçenek > Yeni eriþim n

Servis saðlayýcýnýzýn size 

Baðlantý ismi—Baðlantýy

Veri taþýyýcý—Seçtiðiniz v
yalnýzca belirli ayar alanl
Tanýmlanmalýdýr ifadesiy
iþaretlenmiþ tüm alanlarý
talimatlarýnda tersi belirt
býrakýlabilir.
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Ýnternet protokolü türünü seçin: 
arlar, seçili þebeke türüne baðlýdýr.

v4 için)—Cihazýnýzýn IP adresini 

NS adresi, Ýkincil isim sunucusu: 
Ýnternet servis saðlayýcýnýza 

 ismi servisi  (DNS) www.nokia.com 
lerini 192.100.124.195 gibi IP 

türen bir Ýnternet servisidir.

akýn kopya sunucusunun adresini 

Yakýn kopya baðlantý noktasýnýn 

rotocol - Oturum Baþlatma 
 paylaþma gibi SIP kullanan belirli 

. Bu ayarlarý þebeke 
ervis saðlayýcýnýzdan özel bir kýsa 
 ayar tercihlerini SIP ayarlarý 
leyebilir, silebilir veya 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Veri baðlantýsý kullanabilmeniz için, þebeke servis 
saðlayýcýnýzýn bu özelliði desteklemesi ve gerekirse, SIM 
kartýnýz için etkinleþtirmesi gerekir.

Paket veri

Servis saðlayýcýnýzdan gelen talimatlara uyun.

Eriþim noktasý ismi (yalnýzca paket veri için)—Paket veri 
ve UMTS þebekeleriyle baðlantý kurmak için eriþim noktasý 
ismi gereklidir. Eriþim noktasý ismini þebeke 
operatörünüzden veya servis saðlayýcýnýzdan alabilirsiniz.

Kullanýcý ismi—Veri baðlantýsý için kullanýcý ismi gerekli 
olabilir ve genellikle servis saðlayýcý tarafýndan verilir. 
Kullanýcý ismi genellikle büyük/küçük harf duyarlýdýr.

Þifre sorma—Sunucuya her baðlanýþýnýzda yeni bir þifre 
girmeniz gerekiyorsa veya þifrenizi cihaza kaydetmek 
istemiyorsanýz Evet'i seçin.

Þifre—Veri baðlantýsý için þifre gerekebilir ve genellikle 
servis saðlayýcý tarafýndan verilir. Þifre genellikle küçük/
büyük harf duyarlýdýr.

Doðrulama—Normal veya Güvenli'yý seçin.

Ana sayfa—Hangi ayarý belirlediðinize baðlý olarak, Web 
adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini 
yazýn. Eriþim ayrýntýlarýnýzýn geri kalanýný tanýmlamak için 
Geliþmiþ ayarlar'ý tamamlayýn:

Að türü—Kullandýðýnýz 
IPv4 veya IPv6. Diðer ay

Telefonun IP adresi (IP
girin. 

DNS adresi— Birincil D
Bu adresleri almak için 
baþvurun.

Sözlük: Etki alaný
gibi etki alaný isim
adreslerine dönüþ

Yakýn kopya su. adr.—Y
tanýmlayýn.

Yakýn kopya port no.—
numarasýný girin.

SIP ayarlarý

SIP (Session Initiation P
Protokolü) ayarlarý video
þebekeler için gereklidir
operatörünüzden veya s
mesajla alabilirsiniz. Bu
uygulamasýnda görüntü
oluþturabilirsiniz.
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WEP anahtarý numarasýný seçin. 
 oluþturabilirsiniz. Kablosuz LAN 
ayný ayarlarýn girilmesi gerekir.

türü—Cihazýnýz ve kablosuz LAN 
ýndaki kimlik doðrulama türü 
ý seçin.

EP þifrelemesi (anahtarýn 
ý biçimi (ASCII veya Onaltýlýk 
ý'ný (seçili biçimdeki WEP 

üvenlik ayarlarý:

ulama araçlarýný seçin: 
oðrulama protokolü (EAP) 

 kullanmak için Ön. paylaþýlmýþ 
amlayýn:

nýzca EAP için)—Ayarlarý servis 
a göre girin.

alnýzca Ön. paylaþýlmýþ anaht. 
z LAN eriþim noktasý cihazýnda 
ekir.

Anahtar Bütünlüðü Protokolü 
orsanýz belirleyin.

ýmlayýn.
Copyrigh

Veri aramasý

Veri aramasý ayarlarý GSM veri aramasý kullanan tüm eriþim 
noktalarýný etkiler.

Çevrimiçi süresi—Veri aramasý baðlantýlarýný, herhangi bir 
etkinlik yoksa bir zaman aþýmý süresinden sonra kes. Zaman 
aþýmý süresini girmek için, Kullanýcý tanýmlý seçeneðini 
seçin ve zamaný dakika olarak girin. Sýnýrsýz seçeneðini 
seçerseniz, veri aramalarý otomatik olarak kesilmez.

Kablosuz LAN

Servis saðlayýcýnýzdan gelen talimatlara uyun.

tingshandleruiWLAN að ismi—El ile gir veya Að isimlerini 
bul'yý seçin. Var olan bir þebekeyi seçerseniz, WLAN að 
modu ve WLAN güvenlik modu eriþim noktasý cihazýnýn 
ayarlarý tarafýndan belirlenir.

WLAN að modu—Özel bir að oluþturmak ve cihazlarýn 
doðrudan veri alýp vermesine izin vermek için Özel'i seçin; 
kablosuz bir LAN eriþim noktasý cihazý gerekli deðildir.

WLAN güvenlik modu—Kullanýlan þifrelemeyi seçin: WEP, 
802.1x (özel aðlar için deðil) veya WPA/WPA2. Açýk að'ý 
seçerseniz, þifreleme gerekmez. WEP, 802.1x ve WPA 
iþlevleri, yalnýzca þebeke destekliyorsa kullanýlabilir.

tingshandleruiWLAN güvenlik ayarlarý—Seçili güvenlik 
modu ayarlarýný girin:

WEP güvenlik ayarlarý:

Kullanýlan WEP anaht.—
En çok dört WEP anahtarý
eriþim noktasý cihazýnda 

ritysettingsuiDoðrulama 
eriþim noktasý cihazý aras
için, Aç veya Paylaþýmlý'y

WEP anaht. ayarlarý—W
uzunluðu), WEP anahtar
sistem) ve WEP anahtar
anahtarý verisi) girin.

802.1x ve WPA/WPA2 g

WPA modu—Kimlik doðr
geniþletilebilir bir kimlik d
kullanmak için EAP; þifre
anaht.. Ýlgili ayarlarý tam

EAP eklenti ayarlarý (yal
saðlayýcýnýzýn talimatlarýn

Ön. paylaþýlmýþ anaht. (y
için)—Þifre girin. Kablosu
ayný þifrenin girilmesi ger

TKIP þifrelemesi—Geçici 
(TKIP) kullanýlmasýný istiy

Ana sayfa—Ana sayfa tan
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daysanýz ve Var olduðunda'yý 
aralýklarla paket veri baðlantýsý 

ýzý bilgisayarýnýzda paket veri 
ak için eriþim noktasý ismi gerekir.

arýný þebeke operatörünüz veya 
ir yapýlandýrma mesajýnda 
rlar SIM veya USIM kartýnýzda saklý 
ýlandýrmalar uygulamasýnda 
 izleyebilir veya silebilirsiniz.

.

bakýn (‘Genel’, s. 110).

kin olduðunda, cihazýn her 
þisel kimlik numarasý (PIN) kodu 
kýlmasýna bazý SIM kartlar izin 
e kilit kodlarý sözlüðü’, s. 117.

e Kilit kodu—Kilit kodunu, PIN 
 deðiþtirebilirsiniz. Bu kodlar 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Seçenek > Geliþmiþ ayarlar seçeneðini belirleyin ve 
aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn:

IPv4 ayarlarý: Telefonun IP adresi (cihazýnýzýn IP adresi), 
Alt að maskesi (alt að IP adresi), Standart að geçidi (að 
geçidi) ve DNS adresi—birincil ve ikincil DNS 
sunucularýnýn IP adreslerini girin. Bu adresler için Ýnternet 
servis saðlayýcýnýza baþvurun.

IPv6 ayarlarý > DNS adresi—Otomatik, Bilinen veya 
Kullanýcý tanýmlý'yý seçin.

Özel kanal (yalnýzca Özel için)—El ile kanal numarasý (1-
11) girmek için, Kullanýcý tanýmlý'yý seçin.

Yakýn kopya su. adr.—Yakýn kopya sunucusunun adresini 
tanýmlayýn.

Yakýn kopya port no.—Yakýn kopya baðlantý noktasýnýn 
numarasýný girin.

Paket veri
Paket veri ayarlarý, paket veri baðlantýsý kullanan tüm 
eriþim noktalarýný etkiler.

Paket veri baðlantýsý—Var olduðunda'yý seçerseniz ve 
paket verilerini destekleyen bir þebekedeyseniz, cihaz 
paket veri þebekesine kaydolur. Etkin bir paket veri 
baðlantýsý baþlatmak daha hýzlýdýr (örneðin, e-posta 
göndermek ve almak için). Gerektiðinde'yi seçerseniz, 
cihaz yalnýzca, gereksinim duyan bir uygulama veya iþlem 
baþlatmanýz durumunda paket veri baðlantýsý kullanýr. 

Paket veri kapsamý dýþýn
seçerseniz, cihaz belirli 
kurmayý dener.

Eriþim noktasý—Cihazýn
modemi olarak kullanm

Yapýlandýrmalar
Güvenilen sunucu ayarl
servis saðlayýcýnýzdan, b
alabilirsiniz veya bu aya
olabilir. Bu ayarlarý Yap
cihazýnýza kaydedebilir,

Tarih ve saat
Bkz. ‘Saat ayarlarý’, s. 17

Ayrýca dil ayarlarýna da 

Güvenlik
Telefon ve SIM
PIN kodu istenmesi—Et
açýlýþýnda kod istenir. Ki
isteðinin devre dýþý býra
vermeyebilir. Bkz. ‘PIN v

PIN kodu, PIN2 kodu v
kodunu ve PIN2 kodunu
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ebeke servisi)—Arayabileceðiniz 
ilerden oluþan bir grup 

uplarýyla sýnýrlandýrýlmýþken de 
 resmi acil durum numarasý 

e servisi)—Cihazý, SIM kart 
ðrulama mesajlarý gösterecek 
.

ðü

rini unutursanýz, servis 

IN) kodu—Bu kod SIM kartýnýzý 
ý korur. PIN kodu (4 - 8 
 kartýnýzla birlikte verilen bir 
a üç kez yanlýþ PIN kodu 
ke olur ve SIM kartý yeniden 
n blokajýný kaldýrmanýz gerekir. 
la ilgili bilgilere bakýn.

 kartý ile birlikte verilir. USIM 
iþ bir sürümüdür ve UMTS cep 

teklenir. UPIN kodu USIM kartý 
orur.

rakam) bazý SIM kartlarla birlikte 
iþlevlerine eriþmek için gereklidir.
Copyrigh

yalnýzca 0—9 arasýndaki rakamlarý içerebilir. Bkz. ‘PIN ve 
kilit kodlarý sözlüðü’, s. 117.

Yanlýþlýkla acil durum numarasýný aramayý önlemek için 
giriþ kodu olarak acil durum numaralarýna benzer 
numaralar kullanmayýn.

Bu kodlardan herhangi birini unutursanýz, servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

Oto. kilitlenme süresi—Cihazýn belirli bir süre sonra 
otomatik olarak kilitleneceði ve doðru kilit kodu girilmeden 
kullanýlamayacaðý bir zaman aþýmý süresi olan otomatik 
kilitlenme süresini ayarlayabilirsiniz. Sayý girerek zaman 
aþýmýný dakika cinsinden belirtin veya otomatik kilitlenme 
süresini kapatmak için, Yok'u seçin.

Cihazýn kilidini açmak için kilit kodunu girin.

Cihazýnýzda programlanan resmi acil durum numarasý 
cihaz kilitliyken de aranabilir.

Ýpucu! Cihazý el ile kilitlemek için  tuþuna basýn. 
Bir komut listesi açýlýr. Telefonu kilitle seçeneðini 
belirleyin. Kilit düðmesi hakkýnda bilgi için, bkz. ‘Tuþ 
kilidi’, s. 19.

SIM deðiþirse kilitle—Cihazý, bilinmeyen bir SIM kart 
takýlmasý durumunda kilit kodunu soracak þekilde 
ayarlayabilirsiniz. Cihaz, sahibinin kartlarý olarak tanýnan 
SIM kartlarýn bir listesini tutar.

Dahili kullanýcý grubu (þ
veya sizi arayabilecek kiþ
belirleyebilirsiniz.

Aramalar kapalý arama gr
cihazýnýzda programlanan
aranabilir.

SIM servi. onayla (þebek
servislerini kullanýrken do
biçimde ayarlayabilirsiniz

PIN ve kilit kodlarý sözlü

Bu kodlardan herhangi bi
saðlayýcýnýza baþvurun.

Kiþisel kimlik numarasý (P
yetkisiz kullanýmlara karþ
basamaklý), genellikle SIM
güvenlik kodudur. Art ard
girildiðinde, PIN kodu blo
kullanabilmeniz için kodu
Bu bölümdeki PUK koduy

UPIN kodu—Bu kod USIM
kart, SIM kartýn geliþtirilm
telefonlarý tarafýndan des
yetkisiz kullanýma karþý k

PIN2 kodu—Bu kod (4 - 8 
verilir ve cihazýnýzýn bazý 



11

örünümünde, cihazýnýza 
kalarýnýn listesini görebilirsiniz. 
rsa) listesini görmek için saða 

erektiren iþlemler için çevrimiçi bir 
siteye ya da bir uzak sunucuya 
jital sertifikalar kullanýlmalýdýr. 
iðer kötü amaçlý yazýlýmlarla 
ak ve yazýlým indirirken ve 

inin doðrulanmasýndan emin 
lmalýdýr.

 baðlantýlar ve yazýlým 
 kaynaklanan riskleri önemli ölçüde 
tifikalarýn, daha yüksek bir güvenlik 
k için doðru bir biçimde 
rekir. Bir sertifikanýn mevcudiyeti 
ngi bir koruma saðlamaz; sertifika 
ha yüksek bir güvenlik düzeyinden 
si için doðru, orijinal ve güvenilir 
dýrmasý gerekir. Sertifikalarýn 

ri sýnýrlýdýr. Sertifikanýn geçerli 
halde Süresi geçmiþ sertifika veya 
 geçerli deðil notu görüntülenirse, 
ih ve saatin doðru olup olmadýðýný 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Kilit kodu  (güvenlik kodu olarak da bilinir)—Bu kod (5 
rakam) izinsiz kullanýmý önlemek üzere cihazý kilitlemek 
için kullanýlabilir. Kilit kodunun fabrika ayarý 12345 
olarak belirlenmiþtir. Cihazýnýzýn yetkisiz kullanýmýný 
önlemek için, kilit kodunu deðiþtirin. Yeni kodunuzu 
kimseye söylemeyin ve unutulma olasýlýðýna karþý gizli bir 
yerde yazýlý bir kopyasýný saklayýn.

PUK—Kiþisel Blokaj Açma Anahtarý (Personal Unblocking 
Key) kodu ve PUK2 kodu—Bu kodlar (8 basamaklý) bloke 
edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu deðiþtirmek için 
gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemiþse, 
öðrenmek için cihazýnýzda bulunan SIM kartýn ait olduðu 
operatöre baþvurun.

UPUK kodu—Bu kod (8 rakam) bloke edilen bir UPIN 
kodunu deðiþtirmek için kullanýlýr. Kodlar USIM kartla 
birlikte verilmemiþse, öðrenmek için cihazýnýzda bulunan 
USIM kartýn ait olduðu operatöre baþvurun.

Sertifika yönetimi
Dijital sertifikalar güvenliði garanti etmez; yazýlýmýn 
kaynaðýný doðrulamak için kullanýlýr.

Sözlük: Dijital sertifikalar, XHTML veya WML 
sayfalarýnýn ve yüklenen yazýlýmlarýn kaynaðýný 
doðrulamak için kullanýlýr. Bununla birlikte, bir 
sertifikanýn güvenilir olmasý için kaynaðýnýn 
doðrulanmýþ olmasý gerekir. 

Sertifika yönetimi ana g
kaydedilmiþ yetki sertifi
Kiþisel sertifikalarýn (va
ilerleyin.

Gizli bilgi aktarmanýzý g
bankaya veya baþka bir 
baðlanmak isterseniz di
Ayrýca, virüslerle veya d
karþýlaþma riskini azaltm
yüklerken yazýlým köken
olmak isterseniz kullaný

Önemli: Uzaktan
yüklemelerinden
azaltsalar da ser
düzeyi elde etme
kullanýlmalarý ge
tek baþýna herha
yöneticisinin, da
yararlanýlabilme
sertifikalarý barýn
kullaným ömürle
olmasý gerektiði 
Sertifika henüz
cihazýnýzdaki tar
kontrol edin.
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ine ilerleyin ve Seçenek > Güven 
. Sertifikaya baðlý olarak, seçili 
uygulamalarýn listesi 

vet—Sertifika yeni Symbian 
masýnýn kökenini 

ika, sunucularý 
 
: Evet—Sertifika yeni Java 
ni doðrulayabilmektedir.

eçenek > Güv. ayarl. düzenle'yi 

e
müzik dosyalarý bir iþlem kimlik 
syasýný baþkasýna gönderir veya 
 dosya ile gönderilmesine izin 

üzik dosyasýný saðlayan, kimlik 
a biçimini izlemek için 

olan EAP eklentilerini 
isi). Veri taþýyýcý ve WPA güvenlik 
N kullanan bazý Ýnternet eriþim 
a için eklentiler kullanýr.
Copyrigh

Sertifika bilgilerini görüntüleme—doðruluðunu 
denetleme

Bir sunucunun kimliðinin doðruluðundan, yalnýzca sunucu 
sertifikasýnýn imzasý veya geçerlilik süresi kontrol 
edildiðinde emin olabilirsiniz. 

Sunucu kimliði doðrulanmamýþsa veya cihazýnýzda doðru 
güvenlik sertifikasý yoksa cihaz ekranýnda bilgi verilir.

Sertifika bilgilerini denetlemek için, bir sertifikaya ilerleyin 
ve Seçenek > Sertifika bilgileri'ni seçin. Sertifika 
bilgilerini açtýðýnýzda, sertifikanýn geçerliliði denetlenir ve 
aþaðýdaki notlardan biri görüntülenebilir:
• Sertifikaya güvenilmiyor—Sertifika kullanýmý için 

herhangi bir uygulamayý ayarlamadýnýz. Bkz. ‘Güven 
ayarlarýný deðiþtirme’, s. 119.

• Süresi geçmiþ sertifika—Seçili sertifikanýn geçerlilik 
süresi sona ermiþtir.

• Sertifika henüz geçerli deðil—Seçili sertifikanýn 
geçerlilik dönemi henüz baþlamamýþtýr.

• Sertifika bozuk—Sertifika kullanýlamaz. Sertifikayý 
verenle baðlantý kurun.

Güven ayarlarýný deðiþtirme

Herhangi bir sertifika ayarýný deðiþtirmeden önce sertifika 
sahibinin gerçekten güvenilir olduðundan ve sertifikanýn 
gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduðundan 
emin olmalýsýnýz.

Yetki sertifikalarýndan bir
ayarlarý seçeneðini seçin
sertifikayý kullanabilecek 
görüntülenir. Örneðin:
• Symbian yüklemesi: E

iþletim sistemi uygula
doðrulayabilmektedir.

• Ýnternet: Evet—Sertif
doðrulayabilmektedir.

• Uygulama yüklemesi
uygulamasýnýn kökeni

Deðeri deðiþtirmek için S
seçin.

Korumalý nesneyi izl
Bazý telif hakký korumalý 
bilgisi içerebilir. Müzik do
iletirseniz kimlik bilgisinin
veriyorsanýz belirleyin. M
bilgisini dosyanýn daðýtýlm
kullanabilir.

EAP eklentileri
Cihazýnýzda halen kurulu 
görebilirsiniz (þebeke serv
modu olarak kablosuz LA
noktalarý, kimlik doðrulam
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ervisi), cihazla yapýlabilen veya 
ýtlamanýza olanak verir. Ayarlarý 
saðlayýcýnýzdan kýsýtlama þifresi 
ediðiniz kýsýtlama seçeneðini 
leþtir) veya kapalý (Ýptal) olarak 
etkin mi (Durum kontrolü) kontrol 
lliði, veri aramalarý da dahil olmak 
iler.

a da belirli resmi acil durum 
ümkün olabilir.

 þebekeleri arasýnda otomatik 
SM þebekesi, bekleme modunda 
 þebekesi  ile gösterilir.

 operatör tarafýndan 
ilir)—Kullanýlacak þebekeyi seçin. 
lirlerseniz cihaz, þebeke 
ke operatörlerinin arasýndaki 
öre GSM veya UMTS þebekesini 
aha fazla bilgi için þebeke 
.

ý þebeke aramak ve kullanýlabilir 
 ayarlamak için Otomatik veya 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Güvenlik modülü
Güv. modülü içinde, varsa güvenlik modülü görüntülemek 
veya düzenlemek için modüle ilerleyin ve joystick'e basýn. 
Güvenlik modülü hakkýnda ayrýntýlý bilgi görüntülemek 
için, modüle ilerleyin ve Seçenek > Güvenlik bilgileri 
seçin.

Arama aktarma
Aktarma seçeneði, gelen aramalarýnýzý telesekreterinize 
veya baþka bir telefon numarasýna aktarmanýza olanak 
tanýr. Ayrýntýlý bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun.
1  tuþuna basýn ve Araçlar > Ayarlar > Aktarma 

seçeneðini belirleyin.
2 Aktarmak istediðiniz aramalarý seçin: Sesli aramalar, 

Veri aramalarý veya Faks aramalarý.
3 Ýstediðiniz aktarma seçeneðini belirleyin. Sesli 

aramalarý numaranýz meþgulken veya gelen aramayý 
reddettiðinizde aktarmak üzere Meþgulse'yi seçin.

4 Aktarma seçeneðini açýk Etkinleþtir) veya kapalý 
(Ýptal) olarak ayarlayýn ya da seçenek etkin mi (Durum 
kontrolü) kontrol edin. Ayný anda birkaç aktarma 
seçeneði etkin olabilir.

Tüm aramalar aktarýldýðýnda, bekleme modunda  
gösterilir.

Arama engel.
Arama engel. (þebeke s
alýnabilen aramalarý kýs
deðiþtirmek için, servis 
edinmeniz gereklidir. Ýst
belirleyin ve açýk (Etkin
ayarlayýn ya da seçenek 
edin. Arama engel. öze
üzere tüm aramalarý etk

Aramalar kýsýtlandýðýnd
numaralarýný aramak m

Þebeke
Cihazýnýz GSM ve UMTS
olarak geçiþ yapabilir. G

 ile gösterilir. UMTS

Þebeke modu (yalnýzca
desteklendiðinde göster
Çift mod seçeneðini be
parametrelerine ve þebe
dolaþým anlaþmalarýna g
otomatik olarak seçer. D
operatörünüze baþvurun

Operatör seçimi—Cihaz
bir þebeke seçmek üzere
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ihazýnýzýn, gelen bir aramayý 5 
rak cevaplamasýný saðlar. Zil sesi 
siz olarak ayarlanýrsa, otomatik 
kýlýr.

ama

> Konum seçeneðini belirleyin. 
aha fazla konumlandýrma 

amalarýn, cihazýnýzýn geçerli 
asýna izin verecek þekilde 

onumlandýrma yöntemini 
in geçerli konumunuzun konum 
ezgin içinde kaydedebilirsiniz.

ri þebeke tabanlý (þebeke servisi) 
PS alýcýsý kullanmanýzý 

andýrma yöntemi etkinleþtirmek 
 Seçenek > Etkinleþtir 

tooth baðlantýsý ile birlikte 
llanmaya baþlamak için, 
e ilerleyin ve Seçenek > 
ðunda Bluetooth baðlantýsý ile 
S alýcýnýzý seçin ve cihazlarý 
eþleþtirme”, s. 102. 
Copyrigh

þebekeyi þebeke listesinden el ile seçmek için El ile 
seçeneðini belirleyin. El ile seçilen þebekeyle kurulan 
baðlantý kesilirse, cihaz bir hata sinyali verir ve yeniden 
þebeke seçmenizi ister. Seçilen þebekenin ana þebekenizle 
(SIM kartý cihazýnýza takýlý olan operatör) dolaþým 
anlaþmasý yapmýþ olmasý gerekir.

Sözlük: Dolaþým anlaþmasý iki veya daha fazla 
þebeke servis saðlayýcý arasýnda uygulanan ve bir 
servis saðlayýcýnýn kullanýcýlarýnýn diðer servis 
saðlayýcýnýn servislerini kullanmasýna olanak tanýyan 
bir anlaþmadýr.

Hücre bilg. gösterimi—Cihazý, mikro hücresel þebeke 
(MCN) teknolojisiyle çalýþan bir þebekede kullanýlýrken 
bunu gösterecek þekilde ayarlamak ve hücre bilgilerini 
almayý etkinleþtirmek için, Açýk'ý seçin.

Donaným ayarlarý
Bekleme modunda görünen gösterge: 

—Kulaklýk baðlý. 

Kulaklýk veya Bluetooth ahizesiz seçeneðini 
belirlediðinizde aþaðýdaki seçenekler kullanýlabilir:

Varsayýlan tercih—Cihazýnýza belirli bir donaným 
taktýðýnýzda etkinleþtirilmesini istediðiniz tercihi 
ayarlamanýzý saðlar. Bkz. ‘Tercihler—Sesleri belirleme’, 
s. 31. 

Otomatik cevaplama—C
saniye sonra otomatik ola
türü Bir kez bip veya Ses
cevaplama devre dýþý býra

Konuml

 tuþuna basýp Araçlar
Konumlama ile bir veya d
yöntemini, uyumlu uygul
konumunun bilgilerini alm
etkinleþtirebilirsiniz. Bir k
etkinleþtirdiðinizde, örneð
bilgilerini Yer imleri ve G

Konumlandýrma yöntemle
olabilir veya uyumlu bir G
gerektirebilir. Bir konuml
için, yönteme ilerleyin ve
seçeneðini seçin.

Konumlandýrma için Blue
uyumlu bir GPS alýcýsý ku
Bluetooth GPS seçeneðin
Etkinleþtir seçin. Soruldu
bulunmuþ cihazlardan GP
eþleþtirin. Bkz. “Cihazlarý 
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eði reddetmek için Reddet 

leri

ar > Yer imleri seçeneðini 
 belirli konumlarýn konum 
dedebilirsiniz. Kaydedilen bilgileri, 
egorilere ayýrabilir ve bunlara 
þka bilgiler ekleyebilirsiniz. 
rinizi uyumlu bir yön tayin 
 Nokia N91 cihazýnýzýn Gezgin 
ilirsiniz.

urmak için Seçenek > Yeni yer 
. Cihazýnýz uyumlu bir GPS alýcýsýna 
unuzun koordinatlarý için bir 
e bulunabilirsiniz. Konum 
çerli konum seçeneðini seçin. 
almak için, El ile girin seçeneðini 

tini düzenlemek veya sokak adresi 
, bir yol iþaretine ilerleyin ve 

 alana ilerleyin ve bilgileri girin.

lý kategorilere ayýrabilir ve yeni 
siniz. Yol iþareti kategorilerini 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Global Konumlandýrma Sistemi
Global Konumlandýrma Sistemi (Global Positioning 
System – GPS) Amerika Birleþik Devletleri hükümeti 
tarafýndan iþletilir; sistemin doðru çalýþmasý ve bakýmý 
yalnýzca ABD hükümetinin sorumluluðundadýr. Konum 
verilerinin doðruluðu, Amerika Birleþik Devletleri 
hükümetinin GPS uydularý üzerinde yaptýðý 
ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma 
Bakanlýðý’nýn sivil GPS kullanýmý politikasý ile Federal 
Radyo Seyir Planý uyarýnca deðiþtirilebilir. Uydu 
geometrisindeki hatalar da verilerin doðruluðunu 
etkileyebilir. GPS sinyallerinin alýnabilmesi ve kalitesi 
gerek hava koþullarýndan, gerek yapýlarýn ve doðal 
engellerin varlýðýndan etkilenebilir. GPS sinyallerinin 
alýnabilmesi için GPS alýcýsýný mutlaka açýk havada 
kullanmak gerekir. GPS yalnýzca yön tayinine yardýmcý 
olmak için kullanýlmalýdýr. Hassas konum belirleme 
ölçümlerinde GPS kullanýlmamalýdýr ve konumlandýrma ve 
yön tayini için hiçbir zaman yalnýzca GPS alýcýsýnýn 
saðladýðý konum bilgilerine güvenilmemelidir.

Bir þebeke servisindan konum bilgilerinizi almak için bir 
istek alabilirsiniz. Servis saðlayýcýlar hava durumu veya 
trafik durumu gibi yerel konularda, cihazýnýzýn durumuna 
göre bilgi saðlayabilir. 

Bir konum bilgisi isteði aldýðýnýzda, servisin böyle bir 
istekte bulunduðunu gösteren bir mesaj ekrana gelir. 
Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için 

Kabul et seçeneðini; ist
seçeneðini seçin.

Yer im

 tuþuna basýp Araçl
belirleyin. Yer imleri ile
bilgilerini cihazýnýza kay
örneðin iþ gibi farklý kat
örneðin adresler gibi ba
Kaydedilmiþ yol iþaretle
uygulamasýnda, örneðin
uygulamasýnda saklayab

Yeni bir yer iþareti oluþt
iþareti seçeneðini seçin
baðlý ise, geçerli konum
konumlandýrma isteðind
bilgilerini almak için Ge
Konum bilgilerini el ile 
seçin.

Kaydedilmiþ bir yol iþare
gibi bilgiler eklemek için
joystick'e basýn. Ýstenen

Yol iþaretlerinizi önayar
kategoriler oluþturabilir
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ý kullanabilirsiniz. Ses komutu, 
ulama veya tercihin ismidir.

ma eklemek için Seçenek > Yeni 
amayý baþlatmada 
ses komutu eklemek için, komuta 
utu deðiþtir'i seçin. Çok kýsa 
n ve kýsaltýlmýþ adlardan kaçýnýn.

iþtirmek için Seçenek > 
es etiketlerini ve komutlarýný 
sentezleyiciyi kapatmak için, 
eçin. Örneðin, cihazýn ana 
s tanýma öðrenimini sýfýrlamak 
r seçeneðini seçin.

 yöneticisi

lar > Uyg. yön. seçeneðini 
ür uygulama ve yazýlým 

ntýlý, Java™ teknolojisi tabanlý 
 
ine uyan diðer  uygulamalar ve 

me dosyalarý .sis uzantýlýdýr. 
in özel olarak tasarlanmýþ 
azýlým saðlayýcýlarý genelde bu 
umarasýný kullanýr: Nokia N91-2.
Copyrigh

düzenlemek ve yenilerini oluþturmak için, Yer imleri içinde 
saða ilerleyin ve Seçenek > Kategorileri düzenle 
seçeneðini seçin.

Bir kategoriye bir yol iþareti eklemek için, yol iþaretine 
ilerleyin ve Seçenek > Kategoriye ekle seçeneðini seçin. 
Yol iþaretini eklemek istediðiniz her kategoriye ilerleyin ve 
seçmek için joystick'e basýn.

Bir veya birkaç yol iþaretini uyumlu bir cihaza göndermek 
için, Seçenek > Gönder seçeneðini seçin. Aldýðýnýz yol 
iþaretleri Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasörüne 
yerleþtirilir.

Ses komutlarý

Ses komutlarýný, cihazýnýzý kontrol etmek için 
kullanabilirsiniz. Cihazýnýz tarafýndan desteklenen 
geliþtirilmiþ ses komutlarý hakkýnda daha fazla bilgi için, 
bkz: ‘Sesle arama’, s. 35. 

Uygulama veya tercih baþlatmak üzere geliþtirilmiþ ses 
komutlarýný etkinleþtirmek için, Ses komutlarý 
uygulamasýný ve bunun Tercihler klasörünü açmalýsýnýz. 

 tuþuna basýn ve Araçlar > Ses kom. > Tercihler 
seçeneðini belirleyin. Cihaz, uygulamalar ve tercihler için 
ses komutlarý oluþturur. Artýk sað seçim tuþuna ( ) 
basýp bekleme modunda sesli bir komut söyleyerek 

geliþtirilmiþ ses komutlar
listede görüntülenen uyg

Listeye daha fazla uygula
uygulama'yý seçin. Uygul
kullanýlabilecek ikinci bir 
ilerleyin, Seçenek > Kom
isimlerden, kýsaltmalarda

Ses komutu ayarlarýný deð
Ayarlar'ý seçin. Tanýnan s
seçili cihaz dilinde çalan 
Sentezleyici > Kapalý'yý s
kullanýcýsý deðiþtiðinde se
için, Ses uyarlama. kaldý

Uygulama

 tuþuna basýn ve Araç
belirleyin. Cihazýnýza iki t
yükleyebilirsiniz:
• .jad veya .jar ( ) uza

J2ME™ uygulamalarý.
• Symbian iþletim sistem

yazýlýmlar ( ). Yükle
Yalnýzca Nokia N91 iç
yazýlýmlarý yükleyin. Y
ürünün resmi model n
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a, zararlý yazýlýmlara karþý yeterli 
ma saðlayan kaynaklarýn 
e baþka yazýlýmlarýný yükleyin ve 

dakileri göz önünde bulundurun:
rüm numarasýný, güvenlik 

ný ve uygulamanýn saðlayýcýsýný 
ek için, Seçenek > Bilgileri 

aya güncelleþtirme veya düzeltme 
lerseniz, orijinal uygulamayý geri 
 kaldýrýlan yazýlým paketinin orijinal 
veya tam yedek kopyasýnýn elinizde 
rijinal uygulamayý geri yüklemek 

dýrýn ve orijinal yükleme 
dek kopyasýndan yeniden yükleyin.
 yüklemek için .jar dosyasý 
eksikse, cihaz dosyayý indirmenizi 
a için tanýmlanmýþ bir eriþim 
iþim noktasý seçmeniz istenir. .jar 
sunucuya eriþmek için kullanýcý adý 
ekebilir. Bunlarý, uygulamanýn 
 üreticisinden edinebilirsiniz.

rý kurmak için þu adýmlarý 

 bir yükleme dosyasýna ilerleyin. 
 yön.'nde cihaz hafýzasýný veya 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Yükleme dosyalarý cihazýnýza uyumlu bir bilgisayardan 
aktarýlabilir, tarama sýrasýnda indirilebilir veya bir 
multimedya mesajýyla, e-posta eki olarak ya da Bluetooth 
baðlantýsý kullanýlarak gönderilebilir. Cihazýnýza uygulama 
kurmak için Nokia PC Suite'deki Nokia Application 
Installer programýný kullanabilirsiniz. Dosya aktarmak için 
Microsoft Windows Explorer kullanýyorsanýz, dosyayý 
cihazýnýzýn sabit diskine (yerel disk) kaydedin.

Örnek: Yükleme dosyasýný e-posta eki olarak 
aldýysanýz, posta kutunuza gidip e-postayý açýn, 
Ekler görünümünü açýp yükleme dosyasýna ilerleyin 
ve kumanda çubuðuna basarak yükleme iþlemini 
baþlatýn.

Uygulamalarý ve yazýlýmlarý yükleme
Ýpucu! Uygulama yüklemek için, Nokia PC Suite 
yazýlýmýnda bulunan Nokia Application Installer 
uygulamasýný da kullanabilirsiniz. Cihazýnýzla 
birlikte verilen CD-ROM'a bakýn.

Uygulama simgeleri þöyledir:

—.sis uygulamasý

—Java uygulamasý

 —uygulama eksiksiz kurulu deðil.

Önemli: Yalnýzc
güvenlik ve koru
uygulamalarýný v
kullanýn.

Yüklemeden önce aþaðý
• Uygulama türünü, sü

sertifikasý ayrýntýlarý
veya üreticisini görm
göster'i seçin.

• Varolan bir uygulam
içeren bir dosya yük
yükleyebilmeniz için
yükleme dosyasýnýn 
bulunmasý gerekir. O
için, uygulamayý kal
dosyasýndan veya ye

• Java uygulamalarýný
gereklidir. Bu dosya 
isteyebilir. Uygulam
noktasý yoksa, bir er
dosyasýný indirirken, 
ve þifre girmeniz ger
saðlayýcýsýndan veya

Uygulama ve yazýlýmla
tamamlayýn:
1 Uyg. yön.'yi açýn ve

Bunun yerine, Dosya
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yazýlýmlarý kaldýrma
ine ilerleyin ve Seçenek > 
 için Evet seçeneðini belirleyin.

yeniden yükleyebilmeniz için 
aketi veya kaldýrýlan yazýlým 
opyasý olmalýdýr. Bir yazýlým 
yazýlýmla oluþturulan belgeleri 
lmayabilir.

tine baðýmlý baþka bir yazýlým 
aketi artýk çalýþmayabilir. 
iþ yazýlýmýn belgelerine bakýn.

rý
eðini belirleyin ve aþaðýdakiler 

ygulama yüklemeden önce 
etlemek için kullanýlýr.

vrimiçi sertifikalarý kontrol 
ýlan adresi ayarlamak için 

k veri veya bileþenlerin 
eriþim noktasýna arama 
rilmesini veya þebeke baðlantýsý 
. Belirli bir uygulamayla ilgili 
Copyrigh

sabit diski arayýn ya da Mesajlar > Gelen Kutusu'nda 
kurulum dosyasý içeren bir mesajý açýn.

2 Uygulamayý seçin ve kurmaya baþlamak için kumanda 
çubuðuna basýn.

Ýpucu! Tarama yaparken, bir yükleme dosyasý 
indirebilir ve baðlantýyý kapatmadan 
yükleyebilirsiniz.

Cihaz, yükleme sýrasýnda, yükleme iþleminin durumuyla 
ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika 
içermeyen bir uygulama yüklüyorsanýz, cihazda bir 
uyarý görüntülenir. Yalnýzca uygulamanýn kökeni ve 
içeriði konusunda eminseniz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiþ bir uygulamayý baþlatmak için uygulamayý 
menüde bulun ve kumanda çubuðuna basýn.

Þebeke baðlantýsý baþlatmak ve uygulama hakkýndaki ek 
bilgileri görüntülemek için, uygulamaya ilerleyip, 
kullanýlabiliyorsa Seçenek > Web adresine git'i seçin.

Hangi yazýlým paketlerinin ne zaman yüklenmiþ ve 
kaldýrýlmýþ olduðunu görmek için Seçenek > Ýþlem kaydýný 
göster'i seçin.

Yükleme kaydýnýzý, yüklenen veya kaldýrýlan öðelerin 
görülebileceði þekilde bir yardým masasýna göndermek için, 
Seçenek > Ýþlem kaydýný gönder > Kýsa mesaj ile veya 
E-posta ile'yi (yalnýzca doðru e-posta ayarlarý girildiðinde 
kullanýlabilir) seçin.

Uygulamalarý ve 
Yazýlým paketlerinden bir
Kaldýr'ý seçin. Onaylamak

Bir yazýlýmý kaldýrýrsanýz, 
elinizde orijinal yazýlým p
paketinin tam bir yedek k
paketini kaldýrýrsanýz, bu 
açmanýz artýk mümkün o

Kaldýrdýðýnýz yazýlým pake
paketi varsa, bu yazýlým p
Ayrýntýlý bilgi için yüklenm

Uygulama ayarla
Seçenek > Ayarlar seçen
arasýndan seçim yapýn:

Çev.içi sert. kontrolü—U
çevrimiçi sertifikalarý den

Standart web adresi—Çe
ederken kullanýlan varsay
kullanýlýr.

Bazý Java uygulamalarý, e
indirilmesi için belirli bir 
yapýlmasýný, mesaj gönde
kurulmasýný gerektirebilir
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 için, Seçenek > Araçlar > Sabit 
Bir ilerleme çubuðu gösterilir.

 sonra sonuçlar size bildirilir. 

irleþtirme
n, sabit sürücünüzü birleþtirmeden 

ize etmek için, Seçenek > 
r'i seçin. 

landýðýnda size bildirilir. 

lendirme
rildiðinde, sürücüdeki tüm veriler 
ybolur. Sabit sürücüyü 
 korumak istediðiniz tüm verileri 
yumlu bir bilgisayara yedeklemek 

llanabilirsiniz. Cihazýnýzýn 
ilmesi gerekiyorsa, dijital haklar 
M) tarafýndan korunan verilerin 
 yedek kopya gerekir.

dirmek için, Seçenek >Araçlar > 
 Hýzlý biçimlendirme veya Tam 

 Diski tamamen temizlemek için 
eneðini kullanýn. Bu, cihazýnýzý 
e önce tüm kiþisel verilerinizi 
bilir.  Ayrýca disk bozulma 
içimlendirme seçeneðini kullanýn. 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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ayarlarý deðiþtirmek için Uyg. yön. ana görünümünde söz 
konusu uygulamaya ilerleyin ve Seçenek > Süit 
ayarlarý'ný seçin.

Hafýza-Sabit disk

Cihazýn sabit diskindeki kullanýlmýþ ve boþ disk alanýný 
denetlemek için,  tuþuna basýn ve Araçlar > Sbt 
sürücü seçeneðini seçin. Farklý uygulamalarýn ve veri 
türlerinin kullandýðý disk alaný miktarýný görmek için, 
Seçenek > Hafýza bilgileri seçin.

Sabit sürücünün adýný deðiþtirmek için Seçenek > Sabit 
sürücü ismi seçeneðini seçin.

Araçlar
Sabit sürücüyü tarama, birleþtirme veya biçimlendirme, 
batarya kullanýmýný arttýrýr. Telefonu Çevrimdýþý moduna 
çevirin, cihazýnýzý baþka hiçbir iþ için kullanmayýn ve sabit 
sürücüyü tarama, birleþtirme ve biçimlendirme sýrasýnda 
bir þarj cihazý kullanýn.

Sabit sürücüyü tarama
Sabit sürücünüzü, üzerinde varolabilecek hatalarý bulmak 
ve onarmak için tarayabilirsiniz. 

Sabit sürücüyü taramak
sürücüyü tara'yý seçin. 

Tarama tamamlandýktan

Sabit sürücünüzü b
Daha iyi sonuç almak içi
önce tarayýn.

Sabit sürücünüzü optim
Araçlar > Kartý birleþti

Disk birleþtirme tamam

Sabit sürücü biçim
Sabit sürücü biçimlendi
geri alýnamaz þekilde ka
biçimlendirmeden önce
yedekleyin. Verilerinizi u
için Nokia PC Suite'i ku
onarýlmasý veya deðiþtir
yönetim teknolojisi (DR
geri yüklenmesi için bir

Sabit sürücüyü biçimlen
Sab. Sür. biçimlendir >
biçimlendirme'yi seçin.
Tam biçimlendirme seç
baþka birine verirseniz v
silmek isterseniz gereke
sorunlarýnýz varsa Tam b
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rumalý içerik varsa, hem 
ý hem de içeriði yedeklemenin 

n yedekleme özelliðini 
ým yöntemleri, cihaz hafýzasý 
sizin OMA DRM korumalý içeriði 
meniz için içerik ile birlikte geri 
leþtirme anahtarlarýný 
hazýnýzdaki dosyalarýn bozulmasý 
me anahtarlarýný geri yüklemeniz 

klar Yönetimi

rý dahil fikri mülkiyet haklarýný 
 haklarý yönetimi teknolojileri 
az DRM korumalý içeriðe eriþmek 
ýlýmý kullanýr. Bu cihazla 
.0 ve OMA DRM 2.0 ile korunan 

rli DRM yazýlýmý içeriði korumayý 
leri söz konusu yazýlýmýn yeni 
þim yeteneðinin iptalini 
ali, çoktan cihazýnýzda bulunan 
 içeriðin yenilenmesini 
M yazýlýmýnýn iptali, baþka tür 
M korumalý olmayan içeriðin 
Copyrigh

Bozuk kesimler bulunursa Tam biçimlendirme seçeneði bu 
kesimleri ayýrýr ve daha fazla sorun oluþmasýný önler. Daha 
önce biçimlendirilmiþ bir diskte içeriði çabucak silmek için 
Hýzlý biçimlendirme'yi kullanýn.

Biçimlendirme, gizliliði olan verileri imha etmenin %100 
güvenli bir yolu deðildir. Standart biçimlendirme, yalnýzca 
biçimlendirilmiþ alanlarý kullanýlabilir boþ yer olarak 
iþaretler ve dosyalarý yeniden bulmak için kullanýlan adresi 
siler. Biçimlendirilmiþ hatta üzerine yazýþmýþ verilerin 
kurtarýlmasý, özel kurtarma araçlarý ve yazýlýmý ile hala 
mümkün olabilir. 

Dijital haklar yönetim teknolojileri, bazý yedeklenmiþ 
verilerin geri yüklenmesini engelleyebilir. Ýçeriðinizin 
kullandýðý DRM hakkýnda bilgi almak için, servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalý içerik, içeriði 
kullanma haklarýnýzý tanýmlayan iliþkili bir etkinleþtirme 
anahtarý ile birlikte gelir.

Cihazýnýzda WMDRM korumalý içerik varsa, hem 
etkinleþtirme anahtarý hem de içerik, cihaz hafýzasý 
biçimlendirildiðinde yitirilir. Ayrýca cihazýnýzdaki 
dosyalarýn bozulmasý halinde de etkinleþtirme 
anahtarlarýný ve içeriði yitirirsiniz. Etkinleþtirme 
anahtarlarýný veya içeriði kaybetmek, ayný içeriði 
cihazýnýzda tekrar kullanma yeteneðinizi sýnýrlar. Daha 
fazla bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Cihazýnýzda OMA DRM ko
etkinleþtirme anahtarlarýn
tek yolu, Nokia PC Suite'i
kullanmaktýr. Diðer aktar
biçimlendirildikten sonra 
kullanmaya devam edebil
yüklenmesi gereken etkin
aktaramayabilir. Ayrýca ci
durumunda da etkinleþtir
gerekebilir.

Dijital Ha

Ýçerik sahipleri, telif hakla
korumak için farklý dijital
(DRM) kullanabilir. Bu cih
için çeþitli türde DRM yaz
WMDRM 10, OMA DRM 1
içeriðe eriþebilirsiniz. Beli
baþaramazsa, içerik sahip
DRM korumalý içeriðe eri
isteyebilirler. Haklarýn ipt
bu þekilde DRM korumalý
önleyebilir. Bu türdeki DR
DRM ile korunan veya DR
kullanýlmasýný etkilemez. 
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Cihazýnýzda saklanan DRM korumalý içeriðin etkinleþtirme 
anahtarlarýný görmek için,  tuþuna basýn ve Araçlar > 
Etkin. anh. seçeneðini ve aþaðýdakilerden birini seçin:

Geçerli anaht.—Bir veya birkaç medya dosyasýna baðlý 
anahtarlarý ve geçerlilik dönemi henüz baþlamamýþ 
anahtarlarý görmek için kullanýlýr.

Geçrsz. anhtrlr.—Geçerli olmayan anahtarlarý görmek için 
kullanýlýr; medya dosyasýný kullanma süresi aþýlmýþtýr veya 
cihazda korunan bir medya dosyasý vardýr ancak ilgili 
etkinleþtirme anahtarý yoktur.

Kullnlmyn. an.—Cihazda ilgili hiçbir medya dosyalarý 
olmayan anahtarlarý görmek için kullanýlýr.

Daha fazla kullaným süresi satýn almak veya bir medya 
dosyasýnýn kullaným süresini uzatmak için, geçersiz bir 
etkinleþtirme anahtarý seçin ve Seçenek > Etkinleþtirme 
anah. al'ý seçin. Web servisi mesaj alýmý devre dýþý 
býrakýlýrsa etkinleþtirme anahtarlarý güncelleþtirilemez. 
Bkz. ‘Web servis mesajlarý’, s. 58.
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sa bir süre için gösteriliyor. Neler 

saj merkezinden multimedya 
tadýr.
larýnýn doðru tanýmlandýðýndan ve 
veya adreslerde yanlýþlýk 
. Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > 

emiyorum?

arasý veya e-posta adresi 
e eksik bilgileri kartvizite ekleyin.

örünüyor?

a penceresinin temiz olduðundan 

 kapattým, þimdi duvar kaðýdým 
or. Ne olmuþ olabilir?

izin sabit sürücüsünde saklarsanýz 
arýný ve temalarý saklamak için 
.

Copyrigh

Sorun giderme
Sorular ve Cevaplar
Bluetooth baðlantýsý

S: Arkadaþýmýn cihazýný neden bulamýyorum?

C: Her iki cihazda da Bluetooth baðlantýsýnýn etkinleþtirilmiþ 
olduðundan emin olun.
Ýki cihaz arasýndaki mesafenin 10 metreyi aþmadýðýndan, 
cihazlar arasýnda duvar veya baþka engeller 
bulunmadýðýndan emin olun.
Diðer cihazýn Gizli modunda olmadýðýndan emin olun.
Cihazlarýn uyumlu olduðundan emin olun.

S: Bluetooth baðlantýsýný neden sona erdiremiyorum?

C: Telefonunuza baþka bir cihaz baðlýysa, diðer cihazý 
kullanarak veya Bluetooth baðlantýsýný kapatarak 
baðlantýyý sona erdirebilirsiniz. Baðlantý > Bluetooth > 
Kapalý'yý seçin.

Multimedya mesajlaþma

S: Telefonum hafýzanýn dolu olmasýndan dolayý multimedya 
mesajý alamýyorsa ne yapmalýyým?

C: Gerekli hafýza miktarý hata mesajýnda belirtilir: Mesaj 
almak için yeterli hafýza yok. Önce bazý verileri silin. Ne 
tür verileriniz olduðunu ve çeþitli veri gruplarýnýn ne kadar 
hafýza kullandýðýný görüntülemek için, Dosy. yöneticisi > 
Seçenek >Hafýza bilgileri'ni seçin.

S: Mesaj alýnýyor notu, ký
oluyor? 

C: Telefon, multimedya me
mesajý almaya çalýþmak
Multimedya mesaj ayar
telefon numaralarýnda 
olmadýðýndan emin olun
MMS mesajý'ný seçin.

Messaging

S: Neden bir kartviziti seç

C: Kartvizit bir telefon num
içermiyordur. Rehber'd

Kamera

S: Resimler neden lekeli g

C: Kamera merceði korum
emin olun. 

Duvar Kaðýtlarý ve Temalar

S: Cihazýmý þarj etmek için
artýk ekranda görünmüy

C: Duvar kaðýdýnýzý N91'in
bu olabilir. Duvar kaðýtl
cihaz hafýzasýný kullanýn
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rýma baðlarken neden sorun 

 PC Suite yazýlýmýnýn yüklü 
ðýndan emin olun. CD-ROM'daki 
ým Kýlavuzu'na bakýn. Nokia PC Suite 
C'nize baðlanmak için Nokia PC 
a Baðlanýn sihirbazýný 
a PC Suite'i kullanma konusunda 
okia PC Suite'teki yardým iþlevine 

a.com adresindeki destek sayfalarýný 

dlarý için þifrem nedir?

345 olarak belirlenmiþtir. Kilit 
aybederseniz, telefon satýcýnýza 

 unutur veya kaybederseniz ya da 
sanýz, þebeke servis saðlayýcýnýza 

ntýlý bilgi için eriþim noktasý 
 ticari bir Ýnternet servis saðlayýcýsýna 
ýna veya þebeke operatörüne 

a

gulamayý nasýl kapatýrým?
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Takvim

S: Hafta numaralarý neden yok?

C: Ajanda ayarlarýný, hafta Pazartesi'den farklý bir günden 
baþlayacak biçimde deðiþtirdiyseniz hafta numaralarý 
gösterilmez

Tarayýcý servisleri

S: Þu mesaj görüntülendiðinde ne yapmalýyým? Tanýmlanmýþ 
geçerli eriþim noktasý yok. Servisler ayarlarýnda bir tane 
tanýmlayýn.? 

C: Doðru tarayýcý ayarlarýný girin. Talimatlar için servis 
saðlayýcýnýza baþvurun. 

Ýþlem Kaydý

S: Ýþlem kaydý neden boþ görünüyor?

C: Bir filtre etkinleþtirmiþ olabilirsiniz ve bu filtreye uyan 
hiçbir iletiþim etkinliði kaydedilmemiþ olabilir. Tüm 
etkinlikleri görmek için , Klasörüm > Ýþlem Kaydý 
seçeneðini seçin. Saða ilerleyin ve Seçenek > Filtrele > 
Tüm iletiþimler seçin.

S: Ýþlem kaydý bilgilerimi nasýl silerim?

C: Klasörüm > Ýþlem Kaydý > Seçenek > Ýþlem kaydýný sil 
seçeneðini seçin veya Ayarlar > Ýþlem kaydý süresi > 
Ýþlem kaydý yok seçeneðine gidin. Bunlar, iþlem kaydý 
içeriðini, son arama kaydýný ve mesaj iletim raporlarýný 
kalýcý olarak silecektir.

PC baðlantýsý

S: Telefonumu bilgisaya
yaþýyorum?

C: Bilgisayarýnýzda Nokia
olduðundan ve çalýþtý
Nokia PC Suite Kullan
yüklü ve çalýþýyorsa, P
Suite'te bulunan Noki
kullanabilirsiniz. Noki
daha fazla bilgi için, N
bakýn veya www.noki
ziyaret edin.

Giriþ kodlarý

S: Kilit, PIN veya PUK ko

C: Standart kilit kodu 12
kodunu unutur veya k
baþvurun.
PIN veya PUK kodunu
böyle bir kod almadýy
baþvurun.
Þifreler hakkýnda ayrý
saðlayýcýnýza, örneðin
(ISP), servis saðlayýcýs
baþvurun.

Yanýt vermeyen uygulam

S: Yanýt vermeyen bir uy
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en önce verilerimi nasýl 

anlýyorsanýz, verilerinizi daima 
 yöntemi kullanarak kaydedin:

PC Suite ile yedekleyin.
ik, video, görüntü, belge, 
tema vs.) sabit sürücünüzden 
ak için Veri aktarma modunu 

gisayarýnýza kopyaladýðýnýzdan 
yü biçimlendirin. Daha fazla bilgi 

biçimlendirme’, s.126
 baþlayýn.
ak için, *#7370# ve 12345 kodunu 

en Nokia PC Suite ile geri yükleyin.
dekileri geriye, bilgisayarýnýzdan 
ürücünüze kopyalayýn.
rý yeniden kurun.
Copyrigh

C:  tuþunu basýlý tutarak uygulama deðiþtirme penceresini 
açýn. Ardýndan uygulamaya gidin ve uygulamayý kapatmak 
için  tuþuna basýn.

Telefon ekraný

S: Telefonumu her açýþýmda neden ekranda eksik, renksiz veya 
parlak noktalar görünüyor?

C: Bu durum, bu tip ekranlarýn bir özelliðidir. Bazý ekranlar 
açýk veya kapalý kalmýþ pikseller veya noktalar içerebilir. Bu 
normal bir durumdur, bir arýza deðildir. 

Hafýza az

S: Telefon hafýzasýnda yer azalýrsa ne yapabilirim?

C: Hafýzanýn azalmasýný engellemek için, aþaðýdaki öðeleri 
düzenli olarak silebilirsiniz:

• Mesajlar'da bulunan Gelen Kutusu, Taslaklar ve Gönderil. 
öðe. klasörlerindeki mesajlar

• Telefon hafýzasýndaki, alýnmýþ e-posta mesajlarý
• Kaydedilmiþ tarayýcý sayfalarý
• Galeri'deki fotoðraf ve görüntüler.

Kartvizit bilgilerini, ajanda notlarýný, arama sayaçlarýný, arama 
ücreti sayaçlarýný, oyun puanlarýný veya baþka verileri 
temizlemek için, ilgili uygulamaya gidin ve verileri silin. Birden 
çok öðeyi siliyorsanýz aþaðýdaki notlardan biri gösterilir: Ýþlemi 
yapmak için yeterli hafýza yok. Önce bazý verileri silin. veya 
Hafýza az. Verilerden bazýlarýný silin., nesneleri (en 
küçüðünden baþlayarak) birer birer silmeyi deneyin.

S: Yazýlým güncellemesind
kaydedebilirim? 

C: Yazýlým güncellemesi pl
kaydedin. Verilerinizi, þu

1 Cihaz hafýzanýzý Nokia 
2 Tüm dosyalarýnýzý (müz

kurulmamýþ uygulama, 
bilgisayarýnýza kopyalam
kullanýn.

3 Deðerli olan herþeyi bil
emin olun. Sabit sürücü
için, bkz. ‘Sabit sürücü 

4 Yazýlým güncellemesine
5 Cihaz hafýzasýný sýfýrlam

girin.
6 Cihaz hafýzanýzý yedekt
7 Sabit sürücünüzün için

biçimlendirilmiþ sabit s
8 Uygulamalarý ve temala
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 kýsa devre baðlantýsýna neden olan 

k yerlerde, örneðin yazýn veya kýþýn 
k bataryanýn kapasitesini ve ömrünü 
an 15°C—25°C (59°F—77°F) arasýnda 
ý sýcak veya soðuk olan bir cihaz, 
dilmiþ olsa bile geçici bir süre için 
rformansý, özellikle donma 
lýklarda sýnýrlýdýr.

ýlýðý olduðundan ateþe atmayýn. 
rinde patlayabilir. Bataryalarý yerel 

 biçimde atýn. Geri dönüþüm 
. Bataryalarý, evin diðer çöplerini 

 batarya doðrulama 

rijinal Nokia bataryalarýný kullanýn. 
sý aldýðýnýzdan emin olmak için, 
 satýcýsýndan satýn alýn, paket 
nhancements logosunu bulun ve 
yarak hologramý inceleyin:

tamamlanmasý bataryanýn 
aranti etmez. Bataryanýzýn orijinal bir 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Batarya bilgileri
Þarj etme ve boþaltma
Cihazýnýz güç kaynaðý olarak, þarj edilebilir bir batarya 
kullanmaktadýr. Yeni bir bataryanýn tam performansýna 
ulaþmasý ancak iki veya üç kez tam þarj etme ve boþaltma 
döngüsünden sonra saðlanýr. Batarya yüzlerce kez þarj edilip 
boþaltýlabilir ancak sonunda yýpranacaktýr. Konuþma ve 
bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde 
kýsaldýðýnda bataryayý deðiþtirin. Yalnýza Nokia onaylý 
bataryalar kullanýn ve bataryanýzý yalnýzca cihazýnýz için 
belirlenmiþ Nokia onaylý þarj cihazlarýyla doldurun.

Kullanýlmadýðý zaman þarj cihazýný, cihazdan ve elektrik 
prizinden çýkarýn. Tam olarak þarj olmuþ bir bataryayý þarj 
cihazýna baðlý olarak býrakmayýn çünkü aþýrý þarj etme 
bataryanýn ömrünü kýsaltýr. Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya 
kullanýlmadan býrakýldýðýnda zaman içinde boþalýr.

Batarya tam olarak boþalmýþsa, arama yapýlabilmesi için þarj 
göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayý amacý doðrultusunda kullanýn. Asla zarar görmüþ 
batarya veya þarj cihazýný kullanmayýn.

Bataryaya kýsa devre yaptýrmayýn. Bozuk para, toka veya 
kalem gibi metal bir nesnenin bataryanýn + ve – uçlarýnýn 
doðrudan baðlantýsýna neden olmasý kazara kýsa devreye yol 
açabilir. (Bataryanýn + ve – uçlarý metal þeritler þeklinde 
görünür.) Bu durum örneðin cebinizde veya çantanýzda yedek 
bir batarya taþýyorsanýz ortaya çýkabilir. Uçlara kýsa devre 

yaptýrmak bataryaya veya
nesneye hasar verebilir.

Bataryayý sýcak veya soðu
kapalý bir araçta býrakma
azaltýr. Bataryayý her zam
tutmaya çalýþýn. Bataryas
batarya tam olarak þarj e
çalýþmayabilir. Batarya pe
noktasýnýn altýndaki sýcak

Bataryalarý, patlama olas
Bataryalar zarar gördükle
düzenlemelere uygun bir
olanaklarýný deðerlendirin
attýðýnýz gibi atmayýn.

Nokia orijinal
kurallarý
Güvenliðiniz için daima o
Orijinal bir Nokia batarya
bataryayý yetkili bir Nokia
üzerinde Nokia Original E
aþaðýdaki adýmlarý uygula

Bu dört adýmýn baþarýyla 
orijinalliðini tam olarak g
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p 20 
n, 
10) ortaya 
ar yukarý 
. 20 
 satýrdaki 
aki sayý 

ðru 
om/
ki 
 

çin 20 

irip +44 
fona gönderin.

atör ücretleri geçerlidir.

amadýðýný belirten bir mesaj 

 ne olur?

lan Nokia bataryanýzýn orijinal bir 
oðrulayamýyorsanýz lütfen 
 yardýmcý olmalarý için bataryayý 
s veya satýþ noktasýna götürün. 

amýþ bataryalarýn kullanýmý 
Copyrigh

Nokia bataryasý olmadýðýný düþünmeniz için herhangi bir 
nedeniniz varsa, bataryayý kullanmayýn ve size yardýmcý 
olmalarý için en yakýn yetkili Nokia servis veya satýþ noktasýna 
götürün. Yetkili Nokia servis veya satýþ noktasý, orijinal olup 
olmadýðýný anlamak için bataryayý inceleyecektir. Orijinal 
olduðu doðrulanamýyorsa, bataryayý satýn aldýðýnýz yere iade 
edin.

Hologramýn orijinal olup olmadýðýný 
anlama
1  Etiket üzerindeki holograma belirli 

bir açýdan baktýðýnýzda Nokia’nýn 
birleþen eller simgesini, baþka bir 
açýdan baktýðýnýzda “Nokia 
Original Enhancements” logosunu 
görmeniz gerekir.

2  Hologramýn açýsýný sola, saða, 
aþaðý ve yukarý doðru 
deðiþtirdiðinizde her kenarda 
sýrasýyla 1, 2, 3 ve 4 nokta 
görmeniz gerekir.

3  Etiketin kenarýný kazýyý
basamaklý kodu (örneði
123456789198765432
çýkartýn. Bataryayý sayýl
bakacak þekilde çevirin
basamaklý kod önce üst
sayý, sonra da alt satýrd
þeklinde okunur.

4 20 basamaklý kodun do
olduðunu www.nokia.c
batterycheck adresinde
talimatlarý uygulayarak
doðrulayýn.

Bir kýsa mesaj oluþturmak i
basamaklý kodu, örneðin 
12345678919876543210 g
7786 200276 numaralý tele

Yurtiçi ve uluslararasý oper

Kodun doðrulanýp doðrulan
almanýz gerekir.

Bataryanýz orijinal deðilse

Etiketi üzerinde hologram o
Nokia bataryasý olduðunu d
bataryayý kullanmayýn. Size
en yakýn yetkili Nokia servi
Üretici tarafýndan onaylanm
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tehlikeli olabilir, düþük performansa yol açabilir ve cihazýnýzla 
donanýmlarýna zarar verebilir. Onaysýz batarya kullanýmý 
cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale 
getirebilir.

Orijinal Nokia bataryalarý hakkýnda daha fazla bilgi edinmek 
için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin. 
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zlemek için (kamera, mesafe 
ercekleri) yumuþak, temiz ve kuru 

veya onaylý bir yedek anten 
ler, modifikasyonlar veya ekler 
 telsiz cihazlara iliþkin 
abilir.
ekanlarda kullanýn.
rmeden önce saklamak istediðiniz 
 kayýtlarý ve ajanda notlarý) daima 

ýz, bataryanýz, þarj cihazýnýz veya 
ý ölçüde geçerlidir. Herhangi bir 
yorsa cihazý hizmet için en yakýn 
Copyrigh

Bakým
Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli 
kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler cihazýnýzýn garanti 
kapsamýnda kalmasýný saðlayacaktýr.
• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý 

ya da su buharý, elektronik devrelere zarar verebilecek 
mineraller içerebilir. Cihazýnýz ýslanýrsa, bataryayý çýkarýn 
ve yeniden takmadan önce cihazýn tamamen kurumasýný 
bekleyin.

• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. 
Hareketli parçalarý ve elektronik bileþenleri zarar görebilir.

• Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, 
elektronik cihazlarýn kullaným ömrünü kýsaltabilir, 
bataryalara zarar verebilir ve bazý plastik parçalarý eðebilir 
veya eritebilir.

• Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar normal 
sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, cihazýn içinde elektronik devre 
kartlarýna zarar verebilecek nem oluþabilir.

• Bu kýlavuzda belirtilen yöntemlerin dýþýnda cihazý açmayý 
denemeyin.

• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. 
Cihazýn sert kullanýmý, iç devre kartlarýna ve hassas 
mekanik bileþenlere zarar verebilir.

• Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme 
maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayýn.

• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna 
neden olabilir ve bu parçalarýn doðru çalýþmasýný 
engelleyebilir.

• Her türlü merceði temi
sensörü ve ýþýk sensörü m
bir bez kullanýn.

• Yalnýzca verilen anteni 
kullanýn. Onaysýz anten
cihaza zarar verebilir ve
düzenlemelere aykýrý ol

• Þarj cihazlarýný kapalý m
• Cihazýnýzý servise gönde

verileri (örneðin, rehber
yedekleyin.

Yukarýdaki öneriler, cihazýn
her türlü donaným için ayn
cihaz gerektiði gibi çalýþmý
yetkili servise götürün.
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hil olmak üzere, telsiz sinyali yayan 
i ölçüde korunmayan týbbi cihazlarla 
ir hekime veya týbbi cihazýn 
þtan gelen radyo frekansý enerjisine 
unup korunmadýklarýný öðrenin ve 
a sorun. Saðlýk kuruluþlarýndaki 
ihazýnýzý bu gibi yerlerde mutlaka 
er saðlýk kuruluþlarýnda, dýþtan gelen 
duyarlý cihazlar kullanýlýyor olabilir.

ticileri, potansiyel bir giriþimi 
 bir telefonla kalp pili arasýnda en az 
ulundurulmasýný önermektedirler. Bu 
i Araþtýrmalarý tarafýndan yapýlan 
erilerle de uyumludur. Kalp pili 

 pilinden en az 15,3 cm (6 inç) 

taþýmamalý;
za indirgemek için kalp piline göre 
ullanmalýdýr.

heleniyorsanýz cihazý kapatýp 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Ek güvenlik bilgileri
Çalýþma ortamý

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere 
uymayý unutmayýn ve kullanýmýnýn yasak olduðu ya da giriþim 
veya tehlikeye neden olabileceði yerlerde cihazýnýzý kapatýn. 
Cihazý yalnýzca normal çalýþma konumlarýnda kullanýn. Bu 
cihaz, kulaða tutularak normal konumunda kullanýldýðýnda 
veya vücuttan en az 1,5 cm (5/8 inç) uzaklýkta tutulduðunda 
radyo frekansýna maruz kalma kurallarýna uygundur. Bir 
taþýma kýlýfý, kemer klipsi veya tutucuyla kullanýldýðýnda, söz 
konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan 
yukarýda belirtilen uzaklýkta tutmalýdýr. 

Bu cihaz ile veri dosyalarý veya mesaj iletimi için þebeke 
baðlantýsýnýn iyi kalitede olmasý gerekir. Bazý durumlarda, veri 
dosyalarýnýn veya mesajlarýnýn iletimi saðlýklý bir baðlantý 
kurulana kadar ertelenebilir. Ýletim iþlemi tamamlanana kadar 
yukarýdaki uzaklýk talimatlarýna uyulduðundan emin olun.

Cihazýn parçalarý manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri 
kendine çekebilir ve iþitme cihazý kullanan kiþiler, kulaklarýnda 
iþitme cihazý varken cihazý kulaklarýna götürmemelidir. Kredi 
kartlarý veya diðer manyetik depolama ortamlarýný cihazýn 
yanýna koymayýn; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler 
silinebilir.

Týbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da da
herhangi bir cihaz, yeterl
giriþime neden olabilir. B
imalatçýsýna danýþarak dý
karþý yeterli derecede kor
varsa diðer sorularýnýzý d
uyarýlarý dikkate alarak c
kapatýn. Hastaneler ve dið
radyo frekansý enerjisine 

Kalp pilleri Kalp pili üre
engellemek için, kablosuz
15,3 cm (6 inç) uzaklýk b
öneriler, Telsiz Teknolojis
baðýmsýz araþtýrma ve ön
kullanan kiþiler, daima:
• cihazý her zaman kalp

uzaklýkta tutmalý;
• cihazý göðüs cebinde 
• giriþim olasýlýðýný en a

ters taraftaki kulaðý k

Giriþim oluþtuðundan þüp
kendinizden uzaklaþtýrýn.
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ðýn çalýþma sistemi için tehlikeli 
bekesini bozabilir ve yasadýþý 

ehlikesi olan ortamlar

tehlikesi bulunan herhangi bir 
m iþaret ve talimatlara uyun. 
si bulunan yerler, genellikle 
rmanýz istenen ortamlardýr. Böyle 
nma, hatta ölümle 
a veya yangýna neden olabilir. 

nzin pompalarý gibi yakýt ikmali 
a cihazý kapatýn. Yakýt depolarý ve 
r, kimya tesisleri veya patlama 
ihaz kullanýmýna iliþkin 
iyel olarak patlama tehlikesinin 
kle uyarý levhalarý bulunur, ancak 
yca görülemeyebilir. Bu yerler 
e altlarý, kimyasal madde transferi 
it petrol gazý (propan veya bütan 
avada tanecik, toz veya metal tozu 
arçacýklarýn bulunduðu alanlar 
Copyrigh

Ýþitme cihazlarý Bazý dijital kablosuz cihazlar, bazý iþitme 
cihazlarýyla giriþime neden olabilir. Giriþim olduðunda, servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

Araçlar

Radyo frekansý sinyalleri, motorlu araçlarda, doðru bir biçimde 
monte edilmemiþ veya yetersiz korunan, elektronik yakýt 
enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hýz 
kontrol sistemleri, hava yastýðý sistemleri gibi elektronik 
sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracýnýzýn ya da 
aracýnýza takýlan donanýmýn üreticisi veya temsilcisine 
baþvurun.

Cihazýnýzýn servisi veya bir araca montajý yalnýzca yetkili 
personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Yanlýþ montaj veya servis 
tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi 
geçersiz kýlabilir. Aracýnýzdaki her türlü kablosuz cihaz 
donanýmýnýn doðru bir biçimde monte edilip edilmediðini ve 
doðru bir biçimde çalýþýp çalýþmadýðýný düzenli olarak kontrol 
edin. Yanýcý sývýlarý, gazlarý ve patlayýcý maddeleri cihazla, 
cihazýn parçalarý veya donanýmlarýyla ayný yerde 
bulundurmayýn. Hava yastýðý bulunan araçlarda, hava 
yastýðýnýn büyük bir güçle açýldýðý unutulmamalýdýr. Monte 
edilmiþ veya taþýnabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava 
yastýðý üstüne veya hava yastýðýnýn açýldýðý alana 
yerleþtirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doðru olmayan bir 
biçimde monte edilmiþse ve hava yastýðý açýlýrsa, ciddi 
yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazýnýzý uçakta yolculuk ederken kullanmanýz yasaktýr. 
Cihazýnýzý uçaða binmeden önce kapatýn. Uçakta kablosuz 

cihazlarýn kullanýlmasý, uça
olabilir, kablosuz telefon þe
olabilir.

Potansiyel patlama t

Potansiyel olarak patlama 
yerde cihazýnýzý kapatýp tü
Potansiyel patlama tehlike
aracýnýzýn motorunu durdu
yerlerdeki kývýlcýmlar yarala
sonuçlanabilecek bir patlam
Benzin istasyonlarýndaki be
yapýlan noktalarýn yakýnýnd
yakýt daðýtýmý yapýlan yerle
yapýlan yerlerde kablosuz c
sýnýrlamalara uyun. Potans
bulunduðu yerlerde genelli
bu levhalar her zaman kola
arasýnda, gemilerde güvert
veya depolama alanlarý, lik
gibi) kullanýlan araçlar ve h
gibi kimyasal madde veya p
sayýlabilir.
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AR)

galarýna maruz kalmayla ilgili 

 vericisi ve alýcýsýdýr. Uluslararasý 
en radyo dalgalarýna maruz kalma 
ilde tasarlanmýþtýr. Söz konusu 
sel kuruluþ olan ICNIRP tarafýndan 

ilere yaþ ya da saðlýk durumlarýndan 
aðlayacak güvenlik paylarýný 

 kalma kurallarý, Özel Soðurma Oraný 
) veya SAR olarak bilinen ölçü 
kurallarda belirtilen SAR sýnýrý 
lýk doku üzerinde 2,0 watt/kilogram 
ýþtýr. SAR testleri, cihaz tüm frekans 
sek güç düzeyinde sinyal iletirken, 

arýnda gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþýr 
rçek SAR düzeyi maksimum deðerin 
az yalnýzca þebekeye eriþmek için 
ekilde tasarlanmýþtýr. Bu miktar, 
e kadar yakýn olduðunuz gibi bir dizi 
þir. ICNIRP kurallarý uyarýnca cihazýn 
ý için öngörülen en yüksek SAR 

mlarýnýn kullanýlmasý farklý SAR 
ilir. SAR deðerleri, ulusal raporlama 
ebeke bandýna baðlý olarak deðiþiklik 
daha fazla bilgiyi www.nokia.com 
ölümünden alabilirsiniz.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Acil aramalar

Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz 
telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletiþim þebekeleri, 
normal telefon þebekeleri ve kullanýcý tarafýndan 
programlanan iþlevleri kullanarak çalýþýr. Bu nedenle, 
tüm koþullarda baðlantý garantisi verilemez. Týbbi acil 
durumlar gibi çok önemli iletiþimler için hiçbir zaman 
yalnýzca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:
 1 Telefon açýk deðilse açýn. Yeterli sinyal gücü olup 

olmadýðýna bakýn. 
Bazý þebekeler, geçerli bir SIM kartýn cihaza düzgün bir 
biçimde takýlmýþ olmasýný gerektirebilir.

2 Ekraný temizlemek ve cihazý aramalar için hazýr hale 
getirmek için  tuþuna gerektiði kadar basýn. 

3 Bulunduðunuz yerin resmi acil durum numarasýný girin. 
Acil numaralar bulunduðunuz yere göre deðiþir.

4  tuþuna basýn.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiðince doðru 
bir biçimde verin. Kablosuz cihazýnýz kaza mahallindeki tek 
iletiþim aracý olabilir. Ýzin verilmedikçe görüþmeyi bitirmeyin.

Uyarý: Hatsýz tercihte, belirli acil durum numaralarý 
dýþýnda arama yapamaz (veya alamaz) veya þebeke 
kapsama alanýnda bulunmayý gerektiren diðer 
özellikleri kullanamazsýnýz.

Sertifika bilgileri (S

Bu mobil cihaz radyo dal
kurallara uygundur.

Mobil cihazýnýz bir radyo
kurallar tarafýndan öneril
sýnýrlarýný aþmayacak þek
kurallar baðýmsýz bir bilim
geliþtirilmiþ olup, tüm kiþ
baðýmsýz olarak koruma s
içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz
(Specific Absorption Rate
birimini kullanýr. ICNIRP 
ortalama olarak on gram
(W/kg) olarak hesaplanm
bantlarýnda onaylý en yük
standart çalýþma konuml
durumdaki bir cihazýn ge
altýnda olabilir çünkü cih
gerekli gücü kullanacak þ
þebeke baz istasyonuna n
etmene baðlý olarak deði
kulaða tutularak kullaným
deðeri 0,48 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donaný
deðerleri sonucunu vereb
ve test standartlarýna ve þ
gösterebilir. SAR ile ilgili 
sitesinde, ürün bilgileri b
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Copyrigh

Your mobile device is also designed to meet the requirements 
for exposure to radio waves established by the Federal 
Communications Commission (USA) and Industry Canada. 
These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 
1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this 
standard during product certification for use at the ear is 0.74 
W/kg and when properly worn on the body is 0.58 W/kg. 
Information about this device model can be found at 
http://www.fcc.gov/oet/fccid by searching the equipment 
authorization system using FCC ID: QEYRM-43.
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