
Nokia N92-1Ek uygulamalar
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Giriþ
Model numarasý: Nokia N92-1

Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr.

Nokia N92 cihazýnýz güçlü ve akýllý bir multimedya 
cihazýdýr. Nokia N92 ile daha fazlasýný yapmanýza yardýmcý 
olmak için Nokia ve farklý yazýlým geliþtiricileri tarafýndan 
saðlanan çeþitli uygulamalar vardýr.

Saðlanan uygulamalarýn bazýlarý cihazýn hafýzasýnda veya 
hafýza kartýnda, bazýlarý ise cihazla birlikte gelen 
CD-ROM’dadýr.

Uygulamalarýn kullanýlabilirliði, ülkenize veya satýþ 
bölgesine göre deðiþebilir.

Bazý uygulamalarý kullanmak için, ilgili lisans koþullarýný 
kabul etmeniz gerekir.

Bu belgede uygulamanýn verilen hafýza kartýnda mý ( ) 
yoksa CD-ROM'da mý ( ) bulunduðu simgelerle belirtilir.

CD-ROM’da bulunan uygulamalarý kullanabilmek için 
önce bunlarý uyumlu bir PC’ye yüklemelisiniz.

Þebeke servisleri
Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis 
saðlayýcýsýndan servis almanýz gerekir. Çoðu özellik, özel 
þebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her þebekede 
bulunmaz; diðer þebekeler þebeke servislerini kullanmadan 
önce servis saðlayýcýnýzla özel düzenlemeler yapmanýzý 
gerektirebilir. Servis saðlayýcýnýz, ilgili talimatlarý verebilir 
ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazý þebekelerin, 
þebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek 
kýsýtlamalarý olabilir. Örneðin, bazý þebekeler dile baðlý tüm 
karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Destek
Diðer yazýlým geliþtiricilerinin saðladýðý uygulamalar, söz 
konusu geliþtiriciler tarafýndan desteklenir. Bir 
uygulamada sorunlarla karþýlaþýrsanýz, ilgili Web sitesinden 
destek alýn. Bu kýlavuzdaki uygulama bölümlerinin 
sonunda bulunan Web linklerine bakýn.
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la cihaz aramaya baþlamak için 
l seçeneðini belirleyin.
.
leþtirmek için, seçtiðiniz þifreyi 
a girin, ayný þifreyi 30 saniye 
e klavyede Enter tuþuna basýn. 
rekmez; klavyeyi yeniden 
niz gerekirse farklý bir þifre 

mek için önce Fn tuþuna 

ni istenirse, bunu cihazýnýzdaki 

ðünde, durumu Klavye baðlandý 
a Kablosuz Klavye'nizin yeþil 
nýp söner; klavye kullanýma 

ve bakýmýyla ilgili ayrýntýlar için 
.

Cihazýnýz için
Nokia Kablosuz Klavye 

Cihazýnýz ile Nokia Kablosuz Klavye'sini veya Bluetooth 
Ýnsan Arabirim Cihazlarý'ný (HID) destekleyen diðer uyumlu 
kablosuz klavyeleri kullanabilirsiniz. Uyumlu bir kablosuz 
klavyeyi ayrýca donaným olarak satýn alabilirsiniz.

Nokia Kablosuz Klayve veya diðer uyumlu kablosuz klavyeyi 
kurmak için, Kabolsuz klavye uygulamasýný kullanýn. 
Klavye, metin mesajlarý, e-posta ve ajanda kayýtlarý için 
tam bir Q klavye düzenini kullanarak rahatlýkla metin 
girmenizi saðlar.

 Not: Bu uygulama yalnýzca sýnýrlý sayýda dilde 
mevcuttur.

Kullanmadan önce hafýza kartýndan Kabolsuz klavye 
programýný kurmalýsýnýz. Hafýza kartýný takýn.  
düðmesine basýn ve kurulum dosyasýný bulmak için 
Araçlar > Uyg. yön. seçeneðini seçin. Seçenek > Yükle 
seçeneðini seçin.
1 Cihazýnýzda Bluetooth baðlantýsýný etkinleþtirin.
2 Klavyeyi açýn.
3  tuþuna basýn ve Klasörüm > Kablsz. klvy. 

seçeneðini belirleyin

4 Bluetooth baðlantýsýy
Seçenek > Klavye bu

5 Listeden klavyeyi seçin
6 Klavyeyi cihazýnýzla eþ

(1 - 9 basamak) cihaz
içinde klavyeye girin v
Þifreyi not etmeniz ge
cihazýnýzla eþleþtirme
kullanabilirsiniz.
Þifredeki rakamlarý gir
basmanýz gerekebilir.

7 Sizden bir klavye düze
listeden seçin.

8 Klavyenin adý göründü
olarak deðiþir ve Noki
göstergesi yavaþça ya
hazýrdýr.

Klavyenizin çalýþtýrýlmasý 
kullaným kýlavuzuna bakýn
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aþlatmak için, Seçenek > Deðiþtir 
 deneme etkinleþtirme türünü ve 
.

e baðlanýp güncellemeleri indirmek 
i seçin.
 teyit mesajý alýrsýnýz. Devam etmek 
nu seçin.

ek için Tamam seçeneðini seçin.

r deneme sürümüdür ve deneme 
klediðinizde baþlar. Deneme 
-Virus uygulamasý hala 
cellenen yazýlýmý indiremezsiniz, 
eden olabilir. Deneme döneminden 
ýmý indirebilmek için, daha fazla 
ýsýnýz.

a
aramasý yapabilir veya Anti-

k taramasýna izin verebilirsiniz. 
atik mi taranacaðýný belirlemek 
> Mod > Gerçek zamanlý veya El 

çek zamanlý seçeneðini seçerseniz, 
 kullanýrken arka planda çalýþýr ve 
e otomatik olarak tarar.

el ile taramak için, Anti-Virus ana 
> Tümünü tara seçeneðini seçin.
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in F-Secure Mobile Anti-Virus 
 Not: Bu uygulama yalnýzca sýnýrlý sayýda dilde 

mevcuttur.

Mobil terminaller için F-Secure Mobile Anti-Virus 
yazýlýmý, otomatik havadan anti-virüs güncellemeleri ile 
zararlý içeriðe karþý gerçek zamanlý, doðrudan cihazda 
koruma saðlar. Anti-Virus, cihazýnýzda tüm açtýðýnýz 
dosyalarýn otomatik olarak virüs taramasýný yapar ve virüs 
bulaþmýþ dosyalarý, diðer dosyalarý bunlardan korumak 
için ayýrýr.

Anti-Virus'u Etkinleþtirme
 Önemli: Cihazýnýz yalnýzca tek bir virüsten koruma 

uygulamasýný destekleyebilir. Virüsten koruma özelliðine 
sahip birden fazla uygulama olmasý, performansý ve 
çalýþma þeklini etkileyebilir veya cihazýn çalýþmamasýna 
neden olabilir.

Kullanmadan önce hafýza kartýndan Mobile Security 
programýný kurmalýsýnýz. Hafýza kartýný takýn.  
düðmesine basýn ve kurulum dosyasýný bulmak için 
Araçlar > Uyg. yön. seçeneðini seçin. Seçenek > Yükle 
seçeneðini seçin.

 tuþuna basýn ve Klasörüm > Mobile Security 
seçeneðini belirleyin. Þunlarý yapýn:
1 Açýlýþ görünümünde Tamam seçeneðini seçin.

2 Deneme dönemini b
seçeneðini, Ücretsiz
Son seçeneðini seçin

3 Güncelleme servisin
için, Evet seçeneðin

4 Baþarýlý kaydettirme
için Tamam komutu

5 Etkinleþtirmeyi bitirm

Uygulama 30 günlük bi
dönemi Anti-Virus'u yü
döneminden sonra Anti
kullanýlabilir, ancak gün
bu da güvenlik riskine n
sonra güncellenen yazýl
servis süresi satýn almal

Cihazýnýzý taram
Cihazýnýzda el ile virüs t
Virus'un cihazý otomati
Dosyalarýn el ile mi otom
için, Seçenek > Ayarlar
ile seçeneðini seçin. Ger
Anti-Virus siz cihazýnýzý
dosyalarý, eriþildiklerind

Cihazýnýzdaki dosyalarý 
görünümünde Seçenek
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Virüs bulaþmýþ dosyalarý diðer dosyalardan karantina ile 
ayýrmak veya silmek için, taramadan sonra saða 
Etkilenmeler sekmesine ilerleyin, bir dosya seçin ve 
Seçenek > Ýþlem seçildi seçeneðini seçin. Eylem seç 
menüsünden Karantinaya Al veya Sil seçeneðini seçin.

Virüs tanýmlama dosyasýný güncel tutmak için, 
cihazýnýzdaki anti-virüs yazýlýmýný güncelleyebilirsiniz. 
Anti-virus güncellemeleri almak için, cihazýnýzda bir 
Ýnternet eriþim noktasý yapýlandýrmýþ olmanýz gerekir. 
Eriþim noktalarý hakkýnda daha fazla bilgi için kullaným 
kýlavuzunu görün. Güncellenen anti-virüs yazýlýmý 
sunucuda bulunduðu zaman, bir bildirim alýrsýnýz ve 
güncellemeyi sunucudan indirebilirsiniz. Anti-Virus'ü el ile 
güncellemek için, Seçenek > Güncelle seçeneðini seçin.

F-Secure Mobile Anti-Virus'u kaldýrmak için, Seçenek > 
Kaldýr seçeneðini seçin.

F-Secure Mobile Anti-Virus hakkýnda daha fazla bilgi için, 
mobile.f-secure.com or www.f-secure.com/wireless 
adresini ziyaret edin.
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sel bilgi yöneticisi (PIM) arasýnda; 
azýnýz ve uyumlu tarayýcýlar 
ek için

nýzdan veri yedeklemek veya 
mlu PC'den cihaza geri yüklemek 

cihazýnýzýn klasörlerinin 
plorer üzerinden yönetmek için

—uyumlu bir PC'de dijital müzik 
 bunlarý düzenlemek ve uyumlu bir 

dan uyumlu bir PC'ye görüntü ve 

azýnýzý modem gibi kullanarak bir 
in

k ve Nokia PC Suite'in en son 
 www.nokia.com/pcsuite adresini 
PC
'n

iz
 iç

in PC'niz için
Nokia PC Suite 

Nokia PC Suite, Nokia N92 ile kullanýlmak üzere 
geliþtirilen bir PC uygulamalarý grubudur.

Nokia PC Suite'i yüklemek ve kullanmak için, Microsoft 
Windows 2000 veya XP'de çalýþan ve saðlanan USB veri 
kablosu veya Bluetooth baðlantýsý ile uyumlu olan bir 
PC'ye gereksiniminiz vardýr. Nokia PC Suite'i kullanmadan 
önce uygulamayý uyumlu PC'nize yüklemeniz gerekir. 
Daha fazla bilgi için, cihazla birlikte verilen CD-ROM’a 
bakýn.

CD-ROM'da Nokia PC Suite için elektronik biçimde tam bir 
kullaným kýlavuzu bulunmaktadýr. Daha fazla bilgi 
edinmek ve Nokia PC Suite'in en son sürümünü indirmek 
için www.nokia.com/pcsuite adresini ziyaret edin.

Nokia PC Suite’te bulunan bazý yararlý uygulamalar 
þunlardýr:

Baðlanýn—cihazýnýzý uyumlu bir PC'ye ilk kez baðlamak 
için

Nokia PC Sync—rehberi, ajandayý, yapýlacaklarý ve notlarý 
cihazýnýz ile uyumlu bir PC'nin Microsoft Outlook veya 

Lotus Notes gibi bir kiþi
Web yer imlerini ise cih
arasýnda senkronize etm

Content Copier—cihazý
kaydedilmiþ verileri uyu
için

Nokia Phone Browser—
içindekileri Windows Ex

Nokia Music Manager
dosyalarý oluþturmak ve
cihaza aktarmak için

Image Store—cihazýnýz
video geri yüklemek için

One Touch Access—cih
að baðlantýsý kurmak iç

Daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi edinme
sürümünü indirmek için
ziyaret edin.
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örüntülemek ve düzenlemek için 
eya üst sürümü gereklidir. 

zla birlikte verilen CD-ROM’da 
e Apple QuickTime yüklü deðilse, 
me/download adresinden 
aki yükleme talimatlarýný izleyin.

zýnýzdan PC’ye 
o klip aktarma
zdan Adobe Photoshop Album 
asýna aktarmanýn iki yolu vardýr.

pleri uyumlu bir PC’ye otomatik 

erilen USB veri kablosunu 
ý uyumlu bir PC’ye baðlayýn. 
Downloader iletiþim kutusu 
dan bu yana çekilen yeni 

syalarý otomatik olarak seçilir.
k için, Get Photos seçeneðini 
 dosyalar Adobe Photoshop 
n uygulamasýna alýnýr. 
nde oluþturduðunuz albümler 
be Photoshop Album Starter 
 etiket olarak tanýmlanýr.
Adobe Photoshop Album 
Starter Edition 

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0, uyumlu bir PC 
kullanarak fotoðraflarýnýzý bulmanýza, onarmanýza ve 
kolayca paylaþmanýza yardýmcý olur. Bu Adobe Photoshop 
Album Starter Edition sürümüyle þunlarý yapabilirsiniz:
• Kolayca bulabilmek için, fotoðraflarýnýzý etiketleyerek 

düzenleyebilirsiniz.
• Tüm dijital fotoðraflarýnýzý tek bir yerde görmek için 

ajanda görünümünü kullanýn.
• Genel fotoðraf kusurlarýný tek bir týklatmayla 

onarabilirsiniz.
• Fotoðraflarýnýzý birçok þekilde paylaþýn: E-postayla 

gönderin, evde basýn veya bunlarý uyumlu mobil 
cihazlara gönderin.

 Not: Bu uygulama yalnýzca sýnýrlý sayýda dilde 
mevcuttur.

Yükleme
Adobe Photoshop Album Starter Edition uygulamasýný, 
cihazýnýzla birlikte verilen CD-ROM'dan uyumlu PC'nize 
yükleyin. Adobe Photoshop Album Starter Edition için 
Microsoft Windows 2000 veya XP iþletim sistemi, cihazýnýz 
ile PC arasýndaki baðlantý için Nokia PC Suite 6.5 veya üst 

sürümü, video klipleri g
Apple QuickTime 6.5.1 v

Nokia Pc Suite, cihazýný
bulunabilir. Sisteminizd
www.apple.com/quickti
yükleyebilirsiniz. Ekrand

Nokia N92 ciha
fotoðraf ve vide
Fotoðraflarýnýzý cihazýný
Starter Edition uygulam

Fotoðraflarý ve video kli
olarak aktarmak için:
1 Cihazýnýzla birlikte v

kullanarak cihazýnýz
PC’de Adobe Photo 
açýlýr ve son aktarma
görüntü ve video do

2 Aktarmayý baþlatma
týklatýn. Seçilen tüm
Album Starter Editio
Cihazýnýzýn Galeri'si
otomatik olarak Ado
Edition’a aktarýlýr ve
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92 cihazýnýza fotoðraf 
tarma
ý ve video klipleri cihazýnýza geri 

veya Bluetooth baðlantýsýný 
ý uyumlu bir PC’ye baðlayýn.
bum Starter Edition uygulamasýný 

 istediðiniz fotoðraflarý ve videolarý 

hare tuþunu týklatýn ve Send to 
eðini belirleyin.
ýn.

ihe göre düzenleme ve 

 Starter Edition, fotoðraflarýnýzýn 
çin bunlarý tarihlerine göre 
r. Fotoðraflarý tarihe göre 
: fotoðraf deposu ve takvim 

narak fotoðraflarýnýzý bulmak için:
a Photo Well seçeneðini belirleyin.
PC
'n

iz
 iç

in 3 Dosyalar Adobe Photoshop Album Starter Edition’a 
aktarýldýktan sonra, bunlarý cihazýnýzdan silmeyi 
seçebilirsiniz.

Otomatik Adobe Photo Downloader iletiþim kutusunu 
etkinleþtirmek veya devre dýþý býrakmak için, görev 
çubuðundaki simgeyi sað týklatýn.

Fotoðraflarý uyumlu bir PC’ye el ile aktarma:
1 USB veri kablosunu veya Bluetooth baðlantýsýný 

kullanarak cihazýnýzý uyumlu bir PC’ye baðlayýn.
2 Adobe Photoshop Album Starter Edition uygulamasýný 

baþlatýn.
3 Kýsayollar çubuðunda Get photos > From Camera, 

Mobile Phone or Card Reader seçeneðini týklatýn. 
Adobe Photo Downloader iletiþim kutusu açýlýr.

4 Aktarmayý baþlatmak için Get Photos seçeneðini 
týklatýn. Seçilen tüm dosyalar Adobe Photoshop Album 
Starter Edition uygulamasýna alýnýr. Cihazýnýzýn 
Galeri'sinde oluþturduðunuz albümler otomatik olarak 
Adobe Photoshop Album Starter Edition’a aktarýlýr ve 
etiket olarak tanýmlanýr. 

5 Dosyalar Adobe Photoshop Album Starter Edition’a 
aktarýldýktan sonra, bunlarý cihazýnýzdan silebilirsiniz.

PC’den Nokia N
ve video klip ak
Düzenlenen fotoðraflar
aktarmak için:
1 USB veri kablosunu 

kullanarak cihazýnýz
2 Adobe Photoshop Al

baþlatýn.
3 Cihazýnýza aktarmak

seçin.
4 Kýsayol çubuðunda S

Mobile Phone seçen
5 OK seçeneðini týklat

Fotoðraflarý tar
bulma
Adobe Photoshop Album
kolayca bulunabilmesi i
otomatik olarak düzenle
bulmanýn iki yolu vardýr
görünümü.

Fotoðraf deposunu kulla
1 Kýsayollar çubuðund
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egori altýnda listelemek 
k için, Create Tag iletiþim 
 menüsünü kullanýn.
a, etikete vermek istediðiniz adý 

a, etiket hakkýnda eklemek 
irin.
ýn.

 seçtiðiniz kategorinin veya alt 
nür.

mek için, etiketi Tag 
eposundaki fotoðrafýn üstüne 

 için Tag bölmesinde bir etiketi 
a iþlemi, söz konusu etiketin 

arý bulur.

mak ve belirli bir aya geçiþ 
lgesindeki çubuðu týklatýn. 

luþturduðunuzda, buna fotoðraf 
flarý Adobe Photoshop Album 
asýna aktardýðýnýzda, albüm 
 altýnda yeni bir etiket olarak 
2 Kýsayollar çubuðunun altýndaki zaman çizgisinde, 
görüntülemek istediðiniz fotoðraflarýn ayýný seçin. O 
aya ait fotoðraflar fotoðraf deposunda gösterilir.

Takvim görünümünü kullanarak fotoðraflarýnýzý bulmak 
için:
1 Kýsayollar çubuðunda Calendar View seçeneðini 

belirleyin.
2 Takvim görünümünde, o güne ait tüm fotoðraflarý 

görüntülemek üzere bir gün seçin.
3 Takvimin üst tarafýnda bulunan ok düðmelerini 

kullanarak aylar arasýnda ilerleyin.

Etiketleri kullanarak fotoðraflarý 
düzenleme ve bulma
Fotoðraflarý kiþi, yer, etkinlik ve diðer özelliklerine göre 
anahtar kelime etiketlerini kullanarak bulabilirsiniz. 
Fotoðraflarýnýzý etiketlediðinizde, her fotoðraf için dosya 
adý, tarih veya klasör anýmsamanýz gerekmez.Tag 
bölmesini açmak için, kýsayol çubuðunda Organize tuþunu 
týklatýn.

Kendi etiketinizi oluþturmak için:
1 Tagbölmesinde New seçeneðini týklatýn ve New Tag 

seçeneðini belirleyin.

2 Etiketi hangi alt kat
istediðinizi belirleme
kutusunda Category

3 Name metin kutusun
girin.

4 Note metin kutusun
istediðiniz bilgileri g

5 OK seçeneðini týklat

Etiket, Tag bölmesinde,
kategorinin altýnda görü

Bir fotoðrafa etiket ekle
bölmesinden fotoðraf d
sürükleyin.

Fotoðraflarýnýzý bulmak
çift týklattýðýnýzda, aram
eklendiði tüm fotoðrafl

Fotoðraf aralýðýný daralt
yapmak için zaman çize

Cihazda yeni bir albüm o
eklediðinizde ve fotoðra
Starter Edition uygulam
bilgileri, Imported tags
gösterilir.
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lunan mavi iþaretçi, 
ðunuz kareyi gösterir.
ak, durdurmak, baþa gitmek veya 

eo penceresinin altýndaki kontrol 
. Zaman çizgisindeki mavi 
ek video üzerinde hareket 

zenlemek veya silmek üzere 
nü seçmek için aþaðýdakilerden 

baþýnda ve sonunda bulunan seçim 
ükleyin.
 zamanýný iþaretlemek için, ÜstKrkt 
rak zaman çizgisinde bir yeri 
anýný iþaretlemek için, Ctrl tuþunu 
an çizgisinde bir yeri týklatýn.
en sonra, seçim çubuðunu zaman 
bilirsiniz.
münü silmek için, araç çubuðunda 
üðmesini týklatýn.
ýþýnda kalan parçalarý silmek için, 
m Selection düðmesini týklatýn.
ve zamandaki baþka bir noktaya 
ç çubuðunda Copy Selection 
aman çizgisindeki mavi iþaretçiyi 
ürükleyin ve Paste düðmesini 
PC
'n

iz
 iç

in Fotoðraflarýnýzý onarma
Fotoðrafla ilgili en yaygýn sorunlarý çözmek için:
1 Fotoðraf deposundaki bir fotoðrafý seçin.
2 Kýsayollar çubuðunda Fix photo seçeneðini týklatýn. 

Adobe Photoshop Album Starter Edition, düzenleme 
için orijinal fotoðraf dosyasýnýn bir kopyasýný oluþturur.
Fotoðrafý otomatik olarak onarmak için, Auto Smart 
Fix seçeneðini belirleyin.
Fotoðrafý el ile onarmak için, Fix Photo Window... 
seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim 
yapýn: 
General—Renk, seviyeler, kontrast ve netlik için 
otomatik düzeltmeyi seçer.
Crop—Kompozisyonu geliþtirmek veya bir görüntüye 
vurgu eklemek için fotoðrafý kýrpar.
Red Eye—Kamera flaþýnýn neden olduðu kýrmýzý göz 
etkisini düzeltir.

Videolarýnýzý oynatma ve düzenleme
Videolarýnýzý oynatmak için, video dosyasýný çift týklatýn ve 
video penceresi altýnda Play seçeneðini týklatýn.

Mobil filmlerinizde sahneleri düzeltmek, yeniden 
düzenlemek ve silmek için:
1 Film dosyasýný sað týklatýn ve Edit Mobile Movie 

seçeneðini belirleyin. Videonuzun birinci karesini video 
penceresinde görürsünüz. Video penceresinin altýndaki 

zaman çizgisinde bu
görüntülemekte oldu

2 Oynatmak, duraklatm
sona gitmek için, vid
düðmelerini kullanýn
iþaretçiyi sürükleyer
edebilirsiniz.

3 Kýrpmak, yeniden dü
videonun bir bölümü
birini yapýn:
• Zaman çizgisinin 

tutamaçlarýný sür
• Seçimin baþlangýç

tuþunu basýlý tuta
týklatýn. Bitiþ zam
basýlý tutarak zam

Bir seçimi belirledikt
çizgisinde sürükleye

4 Videonun seçili bölü
Delete Selection  d
Seçimi kýrpmak ve d
Araç çubuðunda Tri
Seçimi kopyalamak 
yapýþtýrmak için, ara
düðmesini týklatýn. Z
istediðiniz noktaya s
týklatýn.
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eya bilgisayar gibi ev aðýndaki 
natýcýsý ile gösterebilirsiniz.

a yalnýzca sýnýrlý sayýda dilde 

dia Server Yükleme
ulamasýný, cihazýnýzla birlikte 
umlu PC'nize yükleyin. Home 
soft Windows 2000 veya 
emi gerekmektedir. PC'nizi 
k duvarýnýz varsa, PC'nizin Nokia 
asýna izin vermek için ayar 
rekebilir. Ekrandaki yükleme 

ýnýzý yönetme
oðraflarýnýzýn ve video 
utmak için, dosyalarý uyumlu 
larý veya bütünüyle klasörleri 

kleyin. 

 dosyalarýný sakladýðýnýz 
 olarak atayabilirsiniz. Ýzleme 

osyalarý yerleþtirdiðinizde, Home 
omatik olarak kitaplýðýnýza ekler 
Daha fazla bilgi
Program iþlevleri hakkýnda ek yardým için ana menüde 
Help > Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 
Help... seçeneðini seçin.

Adobe Photoshop Album Starter Edition hakkýnda daha 
fazla bilgi için, 
www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html 
adresini ziyaret edin.

Home Media Server 
 Önemli: Kablosuz LAN baðlantýnýzýn güvenliðini 

artýrmak için her zaman için mevcut þifreleme 
yöntemlerinden birini etkinleþtirin. Þifreleme kullanýmý, 
verilerinize yetkisiz eriþim riskini azaltýr.

Home Media Server, kablosuz LAN aracýlýðýyla uyumlu 
cihazlara baðlanmak için Evrensel Tak ve Çalýþtýr (UPnP) 
mimarisini kullanýr. UPnP mimarisi kablosuz LAN 
baðlantýsýnýn güvenlik ayarlarýný kullanýr.

Home Media Server ile uyumlu PC'nizdeki müzik, resim ve 
video dosyalarýný kolayca kataloglayabilirsiniz. Özel müzik 
çalma listeleri, fotoðraf albümleri ve film koleksyonlarý 
oluþturabilirsiniz. Uyumlu medya dosyalarýný cihazýnýza 
aktarabilir ve cihazýnýzdan uyumlu PC'nize dosya 
yedekleyebilirsiniz. Cihazýnýzý uzaktan kumada olarak 
kullanabilir ve cihaz veya PC’nizdeki medya dosyalarýný 

televizyon, ses sistemi v
UPnP uyumlu medya oy

 Not: Bu uygulam
mevcuttur.

PC’ye Home Me
Home Media Server uyg
verilen CD-ROM'dan uy
Media Server için Micro
Windows XP iþletim sist
korumak için bir güvenli
N92 cihazýnýz ile çalýþm
deðiþikliði yapmanýz ge
talimatlarýný izleyin.

Medya dosyalar
Þarkýlarýnýzýn, dijital fot
kliplerinizin kayýtlarýný t
PC'nizde bulun ve dosya
Home Media Server'a e

PC’nizde uyumlu medya
klasörleri izleme klasörü
klasörüne yeni medya d
Media Server bunlarý ot
ve güncel tutar.
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PC’nizden dosya 

okia N92 cihazýnýzý, ev aðýnýzdaki 
zlarda, uyumlu PC'nizden uyumlu 
rmek için uzaktan kumanda olarak 
n Nokia N92 cihazýnýzý PC'nizde 
yalarýný UPnP uyumlu ev ses 
mlu bir multimedya alýcýsý 
ontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Nokia N92 cihazýnýz ile 

ý kullanarak uyumlu PC'nizdeki 
a baðlanýn.
ðiniz dosyayý içeren medya 

in.
i uyumlu cihazý seçin.

kýnda daha fazla bilgi için, visit 
nokia adresini ziyaret edin veya 
ulamasýnda Yardým'ý açmak için F1 
PC
'n

iz
 iç

in PC'den Nokia N92 cihazýna dosya 
aktarma
1 Nokia N92 cihazýnýzý kullanarak uyumlu PC'nizdeki 

Home Media Server'a baðlanýn.
Uyumlu PC'nizde, Home Media Server uygulamasýný 
kullanarak Nokia N92 cihazýnýzý cihazlar menüsünden 
seçin.

2 Aktarmak istediðiniz bir medya dosya kitaplýðýný seçin.
3 Tek bir medya dosyasý seçin.
4 Dosyayý Nokia N92 cihazýna aktarma seçeneðini seçin.

Nokia N92 cihazýndan PC'ye dosya 
aktarma
1 Nokia N92 cihazýnýzý kullanarak uyumlu PC'nizdeki 

Home Media Server'a baðlanýn.
Ya da uyumlu PC'nizde, Home Media Server 
uygulamasýný kullanarak Nokia N92 cihazýnýzý cihazlar 
menüsünden seçin.

2 Aktarmak istediðiniz dosyayý seçin.
3 Dosyayý uyumlu PC'nizdeki Home Media Server'a 

aktarma seçeneðini seçin.

Baþka cihazlara 
gösterme
Home Media Server ile N
diðer UPnP uyumlu ciha
medya dosyalarýný göste
kullanabilirsiniz. Örneði
saklý uyumlu müzik dos
sisteminiz ile, UPnP uyu
kullanarak çalýnmasýný k

Medya dosyalarýný 
kontrol etme:
1 Nokia N92 cihazýnýz

Home Media Server'
2 Kontrol etmek istedi

kitaplýðýný seçin. 
3 Medya dosyasýný seç
4 Dosyanýn gösterildið

Daha fazla bilgi
Home Media Server hak
www.simplecenter.net/
Home Media Server uyg
seçeneðine basýn.


