
Nokia N76-1

Quickoffice



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.
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.
2. BASKI TR



Q
ui

ck
of

fi
ce

3

ir Quickword sürümüne 
> Düzenle. için yükseltin 
seltme ücretlidir.

ilgi”, s. 4.

ý kullanarak, cihazýnýzla orijinal 
ný görüntüleyebilirsiniz.

cel 97, 2000, XP veya 2003 
inde kaydedilen elektronik 

ini destekler. Belirtilen dosya 
 veya özellikleri desteklenmez.

in  tuþuna basýn, 
ice > Quicksheet seçeneðini 
asýný seçin.

ir Quicksheet sürümüne 
> Düzenleme mod. geç 
seltme ücretlidir.

ilgi”, s. 4.
Quickoffice 
Quickoffice ile, .doc, .xls, .ppt ve .txt belgelerini 
görüntüleyebilirsiniz. Tüm dosya biçimleri veya 
özellikleri desteklenmemektedir. Apple Macintosh 
desteklenmemektedir.

Quickoffice uygulamalarýný kullanmak için,  tuþuna 
basýn ve Ýndirme > Quickoffice seçeneðini belirleyin. 
Cihazýnýz ve uyumlu hafýza kartýnda (takýlýysa) kayýtlý 
olan .doc, .xls, .ppt ve .txt dosya biçimlerindeki dosyalarýn 
listesi açýlýr.

Ýstenilen görünüme eriþmek için, Quickword, Quicksheet, 
Quickpoint veya Quickmanager seçeneðini belirleyin.

Quickword
Quickword uygulamasýný kullanarak, cihazýnýzla orijinal 
Microsoft Word belgelerini görüntüleyebilirsiniz.

Quickword Microsoft Word 97, 2000, XP ve 2003 ile 
oluþturulmuþ ve .doc ve .txt biçiminde kaydedilmiþ 
belgelerin görüntülenmesini destekler. Belirtilen dosya 
biçimlerinin tüm çeþitleri veya özellikleri desteklenmez.

Belgeyi açmak için  tuþuna basýn, Uygulamalar > 
Quickoffice > Quickword seçeneðini belirleyin ve 
belgeyi seçin.

Düzenleme desteði olan b
yükseltmek için Seçenek
seçeneðini belirleyin. Yük

Ayrýca bkz. “Daha fazla b

Quicksheet
Quicksheet uygulamasýn
Microsoft Excel dosyalarý

Quicksheet Microsoft Ex
ile oluþturulmuþ .xls biçim
tablolarýn görüntülenmes
biçimlerinin tüm çeþitleri

Çalýþma sayfasý açmak iç
Uygulamalar > Quickoff
belirleyin ve çalýþma sayf

Düzenleme desteði olan b
yükseltmek için Seçenek
seçeneðini belirleyin. Yük

Ayrýca bkz. “Daha fazla b
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Quickpoint uygulamasýný kullanarak, cihazýnýzla orijinal 
Microsoft PowerPoint sunumlarýný görüntüleyebilirsiniz.

Quickpoint Microsoft PowerPoint 2000, XP ve 2003 
ile oluþturulmuþ .ppt biçiminde kaydedilen sunumlarýn 
görüntülenmesini destekler. Belirtilen dosya biçimlerinin 
tüm çeþitleri veya özellikleri desteklenmez.

Sunum açmak için  tuþuna basýn, Uygulamalar > 
Quickoffice > Quickpoint seçeneðini belirleyin ve 
sunumu seçin.

Düzenleme desteði olan bir Quickpoint sürümüne 
yükseltmek için Seçenek > Düzenle. için yükseltin 
seçeneðini belirleyin. Yükseltme ücretlidir.

Ayrýca bkz. “Daha fazla bilgi”, s. 4.

Quickmanager
Quickmanager ile güncelleþtirme, yükseltme ve diðer 
faydalý uygulamalarý içeren yazýlýmlarý indirebilirsiniz. 
Ýndirme ücretlerini telefon faturasý veya kredi kartý ile 
ödeyebilirsiniz.

Quickword, Quicksheet veya Quickpoint uygulamanýzý, 
düzenleme desteði olan bir sürüme yükseltmek için lisans 
satýn almanýz gerekir.

Quickmanager uygulam
ve Uygulamalar > Quic
seçeneðini belirleyin.

Daha fazla bil
Quickword, Quickshee
ile ilgili sorun yaþamaný
için www.quickoffice.co
supportS60@quickoffic
göndererek de destek al


