
Settings Wizard 2.0



© 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. 
Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, 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 
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Bazý ürünlerin ve uygulamalarýnýn ve servislerinin temini, bölgelere göre farklýlýk 
gösterebilir. Ayrýntýlar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakýn Nokia bayiine 
danýþýn.
Bazý iþlem ve özellikler SIM kart ve/veya þebekeye, MMS’e veya cihazlarýn 
uyumluluðuna ve desteklenen içerik biçimlerine baðlýdýr. Bazý servisler ayrýca 
ücretlendirilir.
Cihazýnýz hakkýndaki diðer önemli bilgiler için kullaným kýlavuzuna bakýn.
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Settings wizard 

Settings wizard, servis saðlayýcýnýzýn bilgilerine baðlý 
olarak cihazýnýzýn þebeke servis saðlayýcýsý, e-posta, 
bas-konuþ ve video paylaþým ayarlarýný yapýlandýrýr.

Settings wizard uygulamasýndaki farklý ayarlarýn 
kullanýlabilirliði, cihazýnýzýn, SIM kartýn, þebeke servis 
saðlayýcýnýn özelliklerine ve cihazýn hafýzasýndaki 
Settings wizard veritabanýndaki verilerin 
kullanýlabilirliðine baðlýdýr.

Bu servisleri kullanmak için servis saðlayýcýnýza baþvurarak 
bir veri baðlantýsýný veya baþka servisleri etkinleþtirmeniz 
gerekebilir.

Uygulamayý ilk kez kullandýðýnýzda size ayarlar 
yapýlandýrmasýnda yol gösterilir. Sihirbazý baþlatmak 
için Baþlat seçeneðini belirleyin. Ýþlemi iptal etmek 
için Çýkýþ seçeneðini belirleyin.

SIM kart takýlý deðilse, þebeke servis saðlayýcýnýzýn 
bulunduðu ülkeyi ve þebeke servis saðlayýcýnýzý seçmeniz 
istenir. Sihirbaz tarafýndan önerilen ülke veya þebeke servis 
saðlayýcý doðru deðilse, listeden bir ülke veya þebeke servis 
saðlayýcý seçin.

Ayarlarýn yapýlandýrýlmasýndan sonra ana Settings wizard 
görünümüne eriþmek için Tamam seçeneðini belirleyin. 
Ayarlar yapýlandýrmasý kesintiye uðrarsa, ayarlar 

tanýmlanmaz. Sihirbazý kapattýktan sonra yapýlandýrýlan 
uygulamalarý kendi menü konumlarýnda kullanmaya 
baþlayabilirsiniz.

E-posta ayarlarý
Yeni bir posta kutusu eklemeyi veya mevcut bir posta 
kutusunu etkinleþtirmeyi seçtiðinizde, Settings wizard 
sizden bir e-posta adresi, posta kutusu adý, kullanýcý adý 
ve þifre girmenizi ister.

Girdiðiniz e-posta servis saðlayýcý bilinmiyorsa, sihirbaz 
sizden posta kutusu türünü ve gelen ve giden posta 
sunucularýný tanýmlamanýzý ister. Daha fazla bilgi almak 
için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Gerekli bilgileri girdikten sonra yeni posta kutusunu 
kullanmaya baþlamak için Evet seçeneðini belirleyin 
veya Settings wizard ana görünümüne dönmek için 
Hayýr seçeneðini belirleyin.

Þebeke servis saðlayýcý ayarlarý
Þebeke servis saðlayýcýnýzýn ayarlarýný (örneðin MMS ve 
WAP ayarlarý) yapýlandýrmayý seçtiðinizde, Settings wizard 
sizden kullanýlabilir ayarlardan bir seçim yapýp Tamam 
seçeneðini belirlemenizi ister.
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Bas-konuþ ayarlarý
Bu seçenek yalnýzca uygulamayý cihazýnýza yüklediyseniz 
ve servise abone olduysanýz kullanýlabilir.

Bas-konuþ (BK) (þebeke servisi) ayarlarýnýzý yapýlandýrmayý 
seçtiðinizde, Settings wizard sizden þunlarý tanýmlamanýzý 
ister: BK takma adý, kullanýcý adý ve þifre.

Video paylaþýmý ayarlarý
Bu seçenek yalnýzca uygulamayý cihazýnýza yüklediyseniz 
ve servise abone olduysanýz kullanýlabilir.

Video aramasý yapabilmek için, USIM kartýnýzýn olmasý ve 
bir UMTS þebekesinin kapsamýnda olmanýz gerekir.

Video paylaþýmý (þebeke servisi) ayarlarýnýzý yapýlandýrmayý 
seçtiðinizde, Settings wizard sizden bir video paylaþýmý 
adresi, kullanýcý adý, þifre, video paylaþýmý yakýn kopya 
kullanýcý adý ve þifre girmenizi ve Tamam seçeneðini 
belirlemenizi ister.

Video paylaþýmý ayarlarýný oluþturduktan sonra, Settings 
wizard, video paylaþýmý adresini bir kartvizite eklemek 
isteyip istemediðinizi sorar. Evet veya Hayýr seçeneðini 
belirleyin.

Daha fazla bilgi
Settings wizard uygulamasýyla ilgili sorunlarla 
karþýlaþýrsanýz, Nokia cep telefonu ayarlarý sitesini 
(www.nokia.com/phonesettings) ziyaret edin.


