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GARANTÝ REDDÝ
Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia 
ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. 
Baðýmsýz geliþtirici uygulamalarýnýn telif haklarý veya fikri mülkiyet haklarý Nokia'ya 
ait deðildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara iliþkin son kullanýcý desteðiyle veya 
uygulamalarýn çalýþmasýyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan 
herhangi bir bilgi hakkýnda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diðer þahýslara ait 
uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ 
DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZIMNÝ HÝÇBÝR TÜRDE GARANTÝ 
OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ ÖLÇÜDE “OLDUKLARI GÝBÝ” 
SAÐLANMIÞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESÝNÝZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAÐLI 
ORTAKLARI; UNVAN, SATILABÝLÝRLÝK VEYA BELLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK YA DA 
YAZILIMLARIN DÝÐER ÜRETÝCÝLERE AÝT PATENTLERÝ, TELÝF HAKLARINI, TÝCARÝ 
MARKALARI VEYA DÝÐER HAKLARI ÝHLAL ETMEYECEÐÝ KONULARINDAKÝ 
GARANTÝLER DE DAHÝL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOÞULUYLA, AÇIK 
VEYA ZIMNÝ HÝÇBÝR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTÝ VERMEMEKTE 
OLDUÐUNU KABUL ETMEKTESÝNÝZ.
© 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur.
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya 
tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi 
sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir.
Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan 
herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma 
hakkýný saklý tutar.
UYGULANAN YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ ÖLÇÜDE, Nokia YA DA HERHANGÝ BÝR 
LÝSANSÖRÜ, hÝçbÝr durumda, meydana gelme nedenÝ ne olursa olsun oluþabÝlecek 
herhangÝ bir gelÝr, kar veya verÝ kaybIndan veya özel, BEKLENMEYEN, BÝR ÞEYÝN 
SONUCUNDA MEYDANA GELEN ya da dolaylI hasar veya kayIplardan sorumlu 
tutulamaz.
Cihazýnýzda önceden yüklenmiþ yer imleri ve diðer þahýslara ait internet sitesi 
baðlantýlarý olabilir. Diðer þahýslara ait sitelere de cihazýnýzla eriþebilirsiniz. 
Diðer þahýslara ait sitelerin Nokia ile baðlantýsý olmayýp Nokia bu siteler için 
herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadýr. Bu gibi sitelere 
eriþmek isterseniz, güvenlik ve içerikle ilgili önceden önlemler almalýsýnýz.
ÝÞBU BELGENÝN ÝÇERÝÐÝ “OLDUÐU GÝBÝ” SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKÝ 
KANUNLARIN GEREKTÝRDÝÐÝ HALLER DIÞINDA, TÝCARÝ OLARAK SATILABÝLÝRLÝK, 
ÝYÝ BÝR EVSAFTA OLMA VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK ÝLE ÝLGÝLÝ ZIMNÝ 
GARANTÝLER DE DAHÝL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK 
ÞARTIYLA, ÝÞBU BELGENÝN DOÐRULUÐU, GÜVENÝLÝRLÝÐÝ VEYA ÝÇERÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ 

OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNÝ HERHANGÝ BÝR GARANTÝ VERÝLMEMÝÞTÝR. NOKIA, 
HERHANGÝ BIR ZAMANDA, ÖNCEDEN BÝLDÝRÝMDE BULUNMAKSIZIN, ÝÞBU BELGEYÝ 
DEÐÝÞTÝRME VEYA GEÇERSÝZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.
Bazý ürünlerin, uygulamalarýnýn ve servislerin kullanýlabilirliði, bölgelere göre 
farklýlýk gösterebilir. Ayrýntýlar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakýn Nokia 
bayiine danýþýn.
Bazý iþlemler ve özellikler SIM karta ve/veya þebekeye, MMS’e veya cihazlarýn 
uyumluluðuna ve desteklenen içerik biçimlerine baðlýdýr. Bazý servisler ayrý bir 
ücretlendirmeye tabidir.
Cihazýnýz hakkýndaki diðer önemli bilgiler için kullaným kýlavuzuna bakýn.
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iniz. Bkz. “Sohbet sunucusu 

ucusuna baðlanma
et sunucusuna baðlanmak için, 

> Gir seçeneðini belirleyin. 
unucusunu deðiþtirmek ve yeni 
detmek için bkz. “Sohbet 
6.
llanýcý kimliðinizi ve þifrenizi girip 
bet sunucusu için gerekli olan 
resini servis saðlayýcýnýzdan 

in Seçenek > Baðlantýdan çýk 

ýnýzý deðiþtirme
bet ayarlarý seçeneðini belirleyin 
 seçim yapýn:

ýzca sunucu sohbet gruplarýný 
 Bir takma ad girmek için, Evet 
Sohbet
 tuþuna basýn ve Uygulamalar > Medya > Sohbet 

seçeneðini belirleyin.

Sohbet (þebeke servisi), diðer sohbet kullanýcýlarýyla sohbet 
etmenize ve çeþitli konulardaki tartýþma forumlarýna 
(Sohbet gruplarý) katýlmanýza olanak saðlar. Servis 
saðlayýcýlar, sohbet servisine kaydolduktan sonra oturum 
açabileceðiniz uyumlu sohbet sunucularý saðlarlar. Servis 
saðlayýcýlar, özellikleri desteklemede farklýlýk gösterebilir.

Bir sohbet kullanýcýsý ile oturum baþlatmak veya oturumu 
devam ettirmek için Oturumlar seçeneðini; sohbet 
kartvizitlerinizin çevrimiçi durumunu oluþturmak, 
düzenlemek veya görüntülemek için Sohbet kartviz. 
seçeneðini; birden fazla sohbet kullanýcýsý ile grup oturumu 
baþlatmak veya oturumu devam ettirmek için Sohbet 
gruplarý seçeneðini; kaydettiðiniz önceki sohbet 
oturumunu görüntülemek içinse Kayýtlý sohbtlr. 
seçeneðini belirleyin.

Sohbet ayarlarýný alma
Kullanmak istediðiniz servise eriþmek için ayarlarý 
kaydetmelisiniz. Ayarlarý, sohbet servisini sunan servis 
saðlayýcýdan özel bir kýsa mesaj içinde alabilirsiniz. 

Ayarlarý el ile de girebilirs
ayarlarý”, s. 6.

Bir sohbet sun
1 Kullanýmdaki bir sohb

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

2 Oturum açmak için ku
 tuþuna basýn. Soh

kullanýcý kimliði ve þif
alabilirsiniz.

3 Oturumu kapatmak iç
seçeneðini belirleyin.

Sohbet ayarlar
Seçenek > Ayarlar > Soh
ve aþaðýdakiler arasýndan

Ekran ismini kullan (yaln
destekliyorsa gösterilir) -
seçeneðini belirleyin.
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eni bir sohbet mesajý aldýðýnýzda 
 için kullanýlýr.

rýný ve 
 bulma
et gruplarý görünümündeyken 
ini belirleyin. Grup ismi, Konu 
mliði) göre arama yapabilirsiniz.

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

rýna katýlma
münde, kaydettiðiniz ya 
uðunuz sohbet gruplarýnýn 

na katýlmak için  tuþuna basýn.

mak için Seçenek > Sohbet 
belirleyin.
So
hb

et Uygnlk. durumumu gös. - Diðerlerinin sizin çevrimiçi olup 
olmadýðýnýzý görmelerine izin vermek için Herkese 
seçeneðini belirleyin.

Mesajlara izin ver - Herkesin mesaj göndermesine izin 
vermek için Tümü seçeneðini belirleyin.

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

Mesaj kaydýrma hýzý - Yeni mesajlarýn hangi hýzda 
gösterileceðini belirlemek için kullanýlýr.

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

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

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

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

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

Sohbet bildirim sesi - Y
çalýnan sesi deðiþtirmek

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

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

Sohbet grupla
Sohbet gruplarý görünü
da katýlmýþ durumda old
listesi gösterilir.

Kayýtlý bir sohbet grubu

Sohbet grubundan ayrýl
grubun. çýk seçeneðini 
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üleme ve baþlatma
, devam eden bir oturumdaki 
stesi gösterilir. Sohbet’ten 
oturumlar otomatik 

k için, katýlýmcýya ilerleyip 

 için, mesajýnýzý yazýp 

rum listesine geri dönmek 
leyin. Oturumu kapatmak 
 bitir seçeneðini belirleyin.

k için Seçenek > Yeni oturum 

hbet rehberinize kaydetmek için 
iz. ekle seçeneðini belirleyin.

 cevaplar göndermek için 
ayý aç seçeneðini belirleyin. 

rsiniz.

itleri
ünde, sunucudan sohbet 

ir veya kartvizit listesine yeni 
Sohbet
Bir sohbet grubuna katýldýktan sonra, burada alýnýp 
gönderilen mesajlarý görüntüleyebilir ve kendi mesajlarýnýzý 
gönderebilirsiniz.

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

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

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

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

Belirli katýlýmcýlardan mesaj alýmýný engellemek için 
Seçenek > Engelleme seçenek. seçeneðini belirleyin.

Sohbeti kaydetme
Bir oturum sýrasýnda veya bir sohbet grubuna katýldýðýnýzda 
alýnýp gönderilen mesajlarý kaydetmek için Seçenek > 
Sohbeti kaydet seçeneðini belirleyin. Kaydý durdurmak 
için Seçenek > Kaydý durdur seçeneðini belirleyin. 
Kayýtlý sohbetleri görüntülemek için, ana görünümdeyken 
Kayýtlý sohbtlr. seçeneðini belirleyin.

Oturum görünt
Oturumlar görünümünde
oturum katýlýmcýlarýnýn li
çýktýðýnýzda devam eden 
olarak kapanýr.

Bir oturumu görüntüleme
tuþuna basýn.

Oturumu devam ettirmek
tuþuna basýn.

Oturumu kapatmadan otu
için Geri seçeneðini belir
için Seçenek > Oturumu

Yeni bir oturum baþlatma
seçeneðini belirleyin.

Bir oturum katýlýmcýsýný so
Seçenek > Sohbet kartv

Gelen mesajlara otomatik
Seçenek > Oto. cevaplam
Mesaj almaya devam ede

Sohbet kartviz
Sohbet kartviz. görünüm
kartviziti listelerini alabil
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nucusunun URL adresi

anýcý kimliðiniz

freniz
So
hb

et bir sohbet kartviziti ekleyebilirsiniz. Sunucuda oturum 
açtýðýnýzda, önceden kullanýlan sohbet kartviziti listesi 
sunucudan otomatik olarak alýnýr.

Sohbet sunucusu ayarlarý
Seçenek > Ayarlar > Sunucu ayarlarý seçeneðini 
belirleyin. Ayarlarý, sohbet servisini sunan servis 
saðlayýcýdan özel bir kýsa mesajla alabilirsiniz. 
Kullanýcý kimliðini ve þifreyi servise kaydolduðunuzda 
servis saðlayýcýnýzdan alýrsýnýz. Kullanýcý kimliðinizi ve 
þifrenizi bilmiyorsanýz, servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Sunucular - Tanýmlý tüm sohbet sunucularýnýn listesini 
görüntülemek için kullanýlýr.

Standart sunucu - Baðlanmak istediðiniz sohbet 
sunucusunu deðiþtirmek için kullanýlýr.

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

Sohbet sunucularý listenize yeni bir sunucu eklemek 
için Sunucular > Seçenek > Yeni sunucu seçeneðini 
belirleyin. Þu ayarlarý girin:

Sunucu ismi - Sohbet sunucusunun adý

Kull. eriþim noktasý - Sunucu için kullanmak istediðiniz 
eriþim noktasý

Web adresi - Sohbet su

Kullanýcý kimliði - Kull

Þifre - Oturum açma þi


