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Baþlangýç
Modlar
Model numarasý: Nokia N92-1.

Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr.

Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (
Görüntüleme modu (4). Daha fazla bilgi için, bkz: ‘Modlar’, kullaným kýlavuzu.

Kapak kapalý modu'nda radyo, TV veya müzik çalar dinlemeye devam edebilir ve ses seviy
ayarlayabilirsiniz. Tercihi deðiþtirebilir veya açma/kapama düðmesi ile cihazý kapatabilirsin
açýksa, Mobil TV program kanalýný ve program bilgilerini, program çizelgesini ve kaydetme
durumunu kapak ekranýnda izleyebilirsiniz. TV kapalý ise, mesaj durumunu izleyip saate 
bakabilirsiniz.
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Kapak kapalýyken döner eksenli ekranýn kenarýný kaldýrýrsanýz, Ýzleme modu etkinleþtirilir. B
uygulamalarý kullanmanýn yanýnda Ýzleme modu'nu TV programlarý ve videolar seyretmek,
görüntülerinizi izlemek, Web'i taramak ve ahizesiz aramalar yapmak için kullanabilirsiniz.

Kapak açýk modunda, kaydýrma tuþu ile ana menüde gezinebilir, uygulama ve dosya seçip
açabilir ve tüm temel telefon iþlevlerini kullanabilirsiniz. Ekranýn sol üst köþesindeki ikinci
kamera video aramalarý için kullanýlabilir. Kapak, resimde gösterildiði gibi 160 derece kada
açýlýr. Kapaðý daha fazla açmak için zorlamayýn.

Çabucak ve kolayca video kaydetmek ve fotoðraf çekmek için Görüntüleme modu'nu kull
Görüntüleme modu'nu etkinleþtirmek için, kapaðý 90 dereceye kadar açýn, cihazý iki yanýnd
tutun ve ana ekran size bakacak þekilde kapaðý yukarý çevirin. Ana kamera etkinleþtirilir ve
çekilecek görüntüyü görürsünüz.
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Mobil TV
Ýle Mobil TV ile dijital TV programlarýný seyredebilir, 
dinleyebilir ve kaydedebilir; etkileþimli mobil radyo 
ve televizyon servislerine eriþebilirsiniz (þebeke 
servisi).

Mobil TV þebeke kapsamý ile veri yayýn servislerinin 
kullanýlabilirliðini ve talimatlarý ve fiyatlandýrma 
konusunda servis saðlayýcýnýza danýþýn.

Mobil TV uygulamasýný açmak için,  multimedya 
tuþuna basýp tuþu basýlý tutun. Sistem, 
bulunduðunuz yerde kullanýlabilen program 
rehberlerini gösterir. Ýlk baþlatýþta bu, birkaç dakika 
sürebilir. Program rehberi seçmek için, bir rehbere ilerleyip  tuþuna basýn.   Sistem, var
kanallarý program rehberine göre yeniden düzenler. Bu iþlem biraz zaman alabilir. Program
rehberini daha sonra ayarlarda deðiþtirebilirsiniz.

Varolan kanallarýn bir listesini görmek için, aþaðý yukarý ilerleyin ve kanal seçmek için  tu
basýn. Kanalý deðiþtirmek için ayrýca kaydýrma tuþunun her iki yanýndaki medya tuþlarýný 
kullanabilirsiniz. Kanalý deðiþtirmek için ayrýca sayý tuþlarýna basabilirsiniz. Tam ekran ile no
ekran arasýnda geçiþ yapmak için, tuþ takýmýnda  tuþuna basýn.

Bazý ülkelerde televizyon alýcýsý sahiplerinin televizyon lisans ücreti ödemeleri gerekmekte
Daha fazla bilgi almak için yerel yetkililerinize baþvurun.

Daha fazla bilgi için, bkz: ‘Mobil TV’, kullaným kýlavuzu.

                                         Seçenekler Ç



Tuþlar ve parçalar—Kapak kapalý modu
• Ana kamera birimive mercek (1).
• LED flaþ (2)
• miniSD kartý için hafýza kartý 

yuvasý (3)
• Uyumlu donanýmlar için Pop-Port™ 

arabirimi sistem konektörü (4)
• Þarj cihazý konektörü (5)
• Kýzýlötesi baðlantý noktasý (6)
• Stereo hoparlör (7)
•  Ses seviyesini ayarlamak ve 

kamerayý yaklaþtýrmak veya 
uzaklaþtýrmak için ses seviyesi 
tuþu (8)

• Fotoðraf çekmek ve video 
kaydetmek için deklanþör (9)

•  Açma/kapatma tuþu (10)



Tuþlar ve parçalar—Kapak açýk modu
• Video aramalar için ikincil kamera (1)
• Ýzleme modundaki komut ve öðeleri seçmek için seçim 

tuþlarý (2)
• Görüntüleme ve Kapak açýk modundaki komut ve 

öðeleri seçmek için seçim tuþlarý. Ses komutlarýný 
kullanmak için basarak basýlý tutun. (3)

• Arama tuþu (4)
• Menü tuþu (5)
• Bir Web baðlantýsýna kýsayol olarak basýp basýlý 

tutun. (6)
• Multimedya tuþu (7)
• Silme tuþu (8)
• Ýki yönlü sayýsal tuþ takýmý (9)
• Bitirme tuþu (10)
• NaviTM kaydýrma tuþu (bundan sonra kaydýrma tuþu 

olarak anýlacaktýr) menülerde saða, sola, aþaðý ve yukarý 
gitmek içindir. Seçmek, kabul etmek veya 
etkinleþtirmek için ortadaki tuþa ( ) basýn. (11)

• Mobil TV'yi, video oynatýcýyý, müzik çalarý ve radyoyu 
kontrol etmek için medya tuþlarý. (12)
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(U)SIM kartý ve bataryayý takma
USIM kart, SIM kartýn geliþtirilmiþ bir sürümüdür ve UMTS mobil cihazlar tarafýndan destek

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgi almak için SIM kart satýc
baþvurun. Bu, servis saðlayýcý veya baþka bir satýcý olabilir.
1 Cihazýn arkasý size bakarken arka kapaðý aþaðý doðru kaydýrýp (1) 

kaldýrýn (2).
Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn ve þarj cihazýnýn 
baðlantýsýný kesin.

2 (U)SIM kart tutucuyu serbest býrakmak için, tutucuyu kaydýrýp 
kaldýrýn (3).

3 (U)SIM kartý tutucuya yerleþtirin (4). Kartýn kesik köþesinin tutucuda 
yukarýya dönük olduðundan ve kartýn üzerindeki temas bölgesinin 
cihazdaki konektörlere dönük olduðundan emin olun.

4 Tutucuyu kapatýn ve kaydýrarak yerine oturtun (5).

5 Bataryayý takýn (6). Bataryanýn üstündeki temas noktalarýnýn cihazdaki 
konektörlere baktýðýndan emin olun.

6 Arka kapaðý deðiþtirmek için, alttan yukarý doðru, yerine oturuncaya 
dek kaydýrýn.
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Bataryayý þarj etme
1  Uyumlu bir þarj cihazýný prize takýn.
2  Güç kablosunu cihaza takýn. Batarya tamamen boþalmýþsa, 

þarj göstergesinin aþaðýdan yukarýya doðru hareket etmeye 
baþlamasý biraz zaman alabilir. Cihaz, þarj edilirken 
kullanýlabilir.

3  Batarya tam olarak þarj edildiðinde, gösterge çubuðu durur. 
Þarj cihazýný cihazdan, sonra elektrik prizinden çýkarýn.

Ayrýca bataryayý daha eski uyumlu Nokia þarj cihazý modelleri 
ile þarj etmek için Nokia Þarj Adaptörü'nü de (CA-44) 
kullanabilirsiniz. Donanýmlar, bataryalar ve þarj cihazlarý için, 
bkz: kullaným kýlavuzu, ‘Donanýmlar, bataryalar ve þarj 
cihazlarý’, s. 10.

Cihazý açma
1 Cihazýn üzerindeki açma/kapama düðmesine basarak basýlý tutun.
2 Cihaz (U)PIN kodunu veya kilit kodunu isterse kodu girin ve  tuþuna basýn. Kilit kod

fabrika ayarý 12345 olarak belirlenmiþtir.
3 Öðretici baþlar.
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Cihazýnýzda dahili antenler bulunur.

Not: Radyo vericisi cihazlarda olduðu gibi, anten 
kullanýlýrken gereksiz yere antene dokunmaya çalýþmayýn. 
Örneðin, telefon görüþmesi sýrasýnda hücresel antene 
dokunmaya çalýþmayýn. Antenin alýcýsýna veya vericisine 
dokunulmasý radyo iletiþiminin kalitesini etkiler, cihazýn 
gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden 
olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.

1 Mobil TV yayýnlarýný almak için DVB-H anten
2 Bluetooth ve Kablosuz LAN teknolojisi
3 Hücresel antenler

Cihazý ilk açýþýnýzda, aþaðýdaki bilgileri ayarlamanýz istenebilir: Bulnl. þhr. seç.:, Saat: 
Tarih:. Kaydýrma tuþunu ve sayý tuþlarýný kullanýn. Þehri bulmak için, þehir adýnýn ilk 
harflerini girin. Seçilen þehir, cihazýnýzdaki saatin saat dilimini de tanýmlar.

Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzdaki belirli özelliklerin devre dýþý býrakýlmasýný veya 
etkinleþtirilmemesini istemiþ olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazýnýzýn menüsünde 
görünmeyecektir. Cihazýnýzda ayrýca menü isimleri, menü sýrasý ve simgelerde deðiþiklikler
özel yapýlandýrma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun.
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Kulaklýk
Uyumlu kulaklýðý, cihazýnýzýn Pop-Port™ arabirim sistem konektörüne 
takýn.

 Uyarý:  Kulaklýklý mikrofon setini kullanýrken dýþarýdaki sesleri 
duyamayabilirsiniz. Güvenliðinizi tehlikeye sokacak durumlarda 
kulaklýklý mikrofon setini kullanmayýn.

Hafýza kartýný takma
Cihazýnýzdaki hafýzadan tasarruf etmek için, uyumlu miniSD kartýný ilave depolama alaný o
kullanabilirsiniz. Ayrýca, cihazýnýzdaki bilgileri hafýza kartýna yedekleyebilirsiniz.

Bu cihaz ile yalnýzca, Nokia tarafýndan onaylý uyumlu miniSD kartlarýný kullanýn. Nokia, ha
kartlarý için onaylanmýþ endüstri standardýný kullanýr, ancak bazý markalar bu cihazla tam o
uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depola
verileri bozabilir.

Hafýza kartýný takmak için:
1  Cihazýn üstündeki hafýza kartý yuvasýnýn kapaðýný (11) açýn.
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2  Hafýza kartýný yuvaya takýn (12). Kartýn temas bölgesinin aþaðýya 
baktýðýndan ve kesik köþesinin yuvaya dönük olduðundan emin olun.

3  Kartý içeri itin (13). Kart yerine oturduðunda bir týk sesi duyarsýnýz.

Hafýza kartýný çýkarma
1 Kartý çýkarmadan önce  tuþuna basýn ve Hafýza kart. çýkartýn seçeneðini seçin. Tü

uygulamalar kapatýlýr.
2 Hafýza kartýný çýkartýn ve 'Tamam'a basýn ifadesi gösterildiðinde, hafýza 

kartý yuvasýnýn kapaðýný açýn.
3 Hafýza kartýný bastýrarak yuvadan çýkmasýný saðlayýn (14).
4 Hafýza kartýný çýkarýn ve cihaz istiyorsa onaylamak için Tamam seçeneðini 

seçin.
 Önemli: Bir iþlemin ortasýnda karta eriþim saðlanýrken hafýza kartýný 

çýkarmayýn. Kartýn iþlemin ortasýnda çýkarýlmasý hafýza kartýnýn yaný sýra 
cihaza da zarar verebilir ve kartta kayýtlý veriler bozulabilir.

Ayarlar
Cihazýnýz, normal koþullarda, þebeke servis saðlayýcý bilgileri esas alýnarak otomatik olarak
yapýlandýrýlmýþ MMS, GPRS, gerçek zamanlý aktarým ve mobil Ýnternet ayarlarýna sahiptir.

Daha fazla bilgi için, bkz: ‘Baðlantýlar’, kullaným kýlavuzu.
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Ekranlar
Ekraný ve kamera merceðini kaplayan herhangi bir plastik koruyucu varsa çýkartýn.

Ekranda az sayýda eksik, renksiz veya parlak nokta belirebilir. Bu durum, bu tip ekranlarýn 
özelliðidir. Bazý ekranlar açýk veya kapalý kalmýþ pikseller veya noktalar içerebilir. Bu norm
durumdur, bir arýza deðildir.

Baþka bir cihazdan içerik aktarma
Aktarým uygulamasýný kullanmak için, bkz: kullaným kýlavuzu, ‘Baþka bir cihazdan içerik 
aktarma’, s. 16.

Uyumlu bir Nokia cihazýndan içerik kopyalamak üzere Nokia PC Suite'deki Nokia Content Co
kullanmak için cihazýnýz ile verilen CD-ROM'a bakýn. Nokia Content Copier birkaç Nokia c
modelini destekler. Her Nokia PC Suite yazýlýmý tarafýndan desteklenen cihazlar hakkýnda 
fazla bilgi almak için www.nokia.com/pcsuite sayfalarýna bakýn.

Destek
Yardým
Yardým iþlevi, cihazý kullanmak için talimatlar saðlar. Yardým iþlevine bir uygulamadan eri
için, Seçenek > Yardým seçeneðini seçin.
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Öðretici
Öðretici, cihazýnýzýn bazý özellikleri ile ilgili bilgi verir.  Öðretici ilk baþlangýçta otomatik ba
Menüden öðreticiye eriþmek için,  düðmesine basýn ve Klasörüm > Öðretici seçeneðini
belirleyin.

Kullaným kýlavuzu
Cihazýnýz hakkýndaki diðer önemli bilgiler için kullaným kýlavuzuna bakýn.

Çevrimiçi
Bu kýlavuzun en son sürümü, ek bilgiler, indirilebilecek öðeler ve Nokia ürününüzle ilgili ser
için http://www.nokia.com/support adresine veya yerel Nokia Web sitenize bakýn.

© 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92, Navi ve Pop-Port Nokia Corporation'ýn ticari
tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin 
markalarý ve ticari adlarý olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn
herhangi bir biçimde-yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez
baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.
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