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GARANTÝSÝZ
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 saklýdýr. 
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 BÝR 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 ve uygulamalarýnýn ve servislerinin temini, 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 veya MMS’ye ya da cihazlarýn 
uyumluluðuna ve desteklenen içerik biçimlerine baðlýdýr. Bazý servisler ayrý bir 
ücrete tabidir.
Cihazýnýz hakkýndaki diðer önemli bilgiler için kullaným kýlavuzuna bakýn.
2. BASKI TR
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Çevrimiçi paylaþým
Uyumlu çevrimiçi albümlerdeki, web günlüklerindeki veya 
web’deki diðer uyumlu çevrimiçi paylaþým servislerindeki 
fotoðraflarýnýzý ve video kliplerinizi paylaþabilirsiniz. 
Karþýya içerik yükleyebilir, bitmemiþ gönderilerinizi taslak 
olarak kaydedebilir ve daha sonra devam edebilir ve 
albümlerin içeriðini görüntüleyebilirsiniz. Desteklenen 
içerik türleri servis saðlayýcýya baðlýdýr.

Baþlangýç
Bir çevrimiçi görüntü paylaþým servis saðlayýcý tarafýndan 
sunulan servise abone olmanýz gerekir. Genellikle servis 
saðlayýcýnýn web sayfasýnda servise abone olabilirsiniz. 
Servise abone olmayla ilgili ayrýntýlar için servis 
saðlayýcýnýza baþvurun. Uyumlu servis saðlayýcýlar 
hakkýnda daha fazla bilgi için www.nseries.com/support 
adresini ziyaret edin.

Çevrimiçi paylaþým uygulamasýnda servisi ilk defa 
açtýðýnýzda, yeni bir hesap oluþturmanýz ve bunun için bir 
kullanýcý ismi ve þifre belirlemeniz istenir. Hesap ayarlarýna 
daha sonra eriþmek için Çevrimiçi servisi aç > Seçenek > 
Ayarlar seçeneðini belirleyin. Bkz. “Çevrimiçi paylaþým 
ayarlarý”, s. 4.

Dosyalarý karþýya yükleme
 tuþuna basýn, Galeri > Görüntü ve vid. seçeneðini 

belirleyin, karþýya yüklemek istediðiniz dosyalarý seçin ve 
Seçenek > Gönder > Web'den yükleme seçeneðini 
belirleyin. Çevrimiçi servislere ana kameradan da 
eriþebilirsiniz.

Servis seç açýlýr. Servis için yeni bir hesap oluþturmak için, 
Seçenek > Yeni hesap ekle seçeneðini belirleyin veya 
servis listesinde Yeni oluþtur servis simgesini seçin. 
Çevrimdýþý yeni bir hesap oluþturduysanýz veya bir hesap 
veya servisin ayarlarýný uyumlu bir PC’deki bir web 
tarayýcýsý yoluyla deðiþtirdiyseniz, cihazýnýzdaki servisler 
listesini güncelleþtirmek için Seçenek > Servisleri al 
seçeneðini belirleyin. Servis seçmek için kaydýrma tuþuna 
basýn.

Servisi seçtiðinizde, seçili fotoðraflar ve videolar 
düzenleme durumunda görüntülenir. Dosyalarý açabilir ve 
görüntüleyebilir, yeniden düzenleyebilir, dosyalara metin 
ekleyebilir veya yeni dosya ekleyebilirsiniz.

Servise baðlanmak ve dosyalarý web’e yüklemek için, 
Seçenek > Aktar seçeneklerini belirleyin veya  tuþuna 
basýn.
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Web’e yükleme iþlemini iptal etmek ve oluþturulan 
gönderiyi taslak olarak kaydetmek için Geri > Taslak 
olarak kaydet seçeneðini belirleyin. 

Etkin yüklemeleri görmek için  tuþuna basýn ve 
Galeri > Görüntü ve vid. > Seçenek > Çevrimiçi servisi 
aç seçeneðini belirleyin. Servisler listesinde, her servisin 
yükleme durumu gösterilir. Devam eden bir yüklemeyi iptal 
etmek için, etkin bir servisi seçin ve Seçenek > Ýptal, 
Taslak olarak kaydet veya Sil seçeneðini belirleyin.

Çevrimiçi servisi açma
Çevrimiçi servise yüklenen fotoðraflarý ve videolarý 
görüntülemek, cihazýnýzdaki kayýtlarý taslak olarak 
kaydetmek ve göndermek için Görüntü ve vid. > 
Seçenek > Çevrimiçi servisi aç seçeneðini belirleyin. 
Çevrimdýþý yeni bir hesap oluþturursanýz veya bir hesap 
veya servisin ayarlarýný uyumlu bir PC’deki bir web 
tarayýcýsý yoluyla deðiþtirirseniz, cihazýnýzdaki servisler 
listesini güncelleþtirmek için Seçenek > Servisleri al 
seçeneðini belirleyin. Her servisin yükleme durumu, 
listede servis isminin altýnda görüntülenir. 

Listeden bir servis seçin. Servise tarayýcý ve internet 
baðlantýsý aracýlýðýyla baðlanmak için, Seçenek > Servise 
baðlan seçeneðini belirleyin. Cihazýnýza en son yüklenen 
öðeleri görmek için, Seçenek > Son yüklenenler 
seçeneðini belirleyin.

Çevrimiçi paylaþým ayarlarý
Çevrimiçi paylaþým ayarlarýný düzenlemek için Çvrmç 
paylaþým içinde Çevrimiçi servisi aç > Seçenek > Ayarlar 
seçeneðini belirleyin.

Hesaplarým
Hesaplarým klasöründe yeni hesaplar oluþturabilir veya 
mevcut hesaplarý düzenleyebilirsiniz. Yeni hesap 
oluþturmak için Seçenek > Yeni hesap ekle seçeneðini 
belirleyin. Mevcut bir hesabý düzenlemek için bir hesap 
seçin ve Seçenek > Düzenle seçeneðini belirleyin. 
Aþaðýdaki seçenekler arasýndan seçim yapýn:

Hesap ismi—Hesap için istenilen adý girmek için kullanýlýr.

Servis saðlayýcý—Kullanmak istediðiniz servis saðlayýcýyý 
seçmek için kullanýlýr. Mevcut bir hesabýn servis 
saðlayýcýsýný deðiþtiremezsiniz; yeni servis saðlayýcý için 
yeni bir hesap oluþturmanýz gerekir. Hesaplarým 
klasöründeki bir hesabý silerseniz, servis için gönderilen 
öðeler de dahil olmak üzere hesapla ilgili servisler de 
cihazýnýzdan silinir.

Kullanýcý ismi ve Þifre—Çevrimiçi servise 
kaydolduðunuzda oluþturduðunuz kullanýcý ismini ve 
þifreyi girmek için kullanýlýr.

Yüklenen grnt boyutu—Fotoðraflarýn servise yükleneceði 
boyutu seçmek için kullanýlýr.
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Uygulama ayarlarý
Grnt boyutunu göster—Fotoðraflarýn cihazýnýzýn 
ekranýnda görüntüleneceði boyutu seçmek için kullanýlýr. 
Bu ayar, karþýya yüklenen görüntünün boyutunu etkilemez.

Metin boyutunu göster—Taslak halindeki veya 
gönderilmiþ giriþlerdeki metni görüntülemek, yeni bir 
kayda metin eklediðinizde veya kayýtlardaki metni 
düzenlediðinizde kullanýlacak yazý tipi boyutunu seçmek 
için kullanýlýr.

Geliþmiþ
Varsay. eriþim nokt.—Çevrimiçi servise baðlanmak için 
kullanýlan eriþim noktasýný deðiþtirmek üzere istediðiniz 
eriþim noktasýný seçin.


