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Giriþ 
Model numarasý: Nokia N93i-1

Bundan sonra Nokia N93i olarak anýlacaktýr.

Nokia N93i güçlü ve akýllý bir multimedya cihazýdýr. 
Nokia N93i ile daha fazlasýný yapmanýza yardýmcý olmak 
için Nokia ve farklý yazýlým geliþtiricileri tarafýndan 
saðlanan çeþitli uygulamalar vardýr.

Saðlanan uygulamalardan bazýlarý cihazýn hafýzasýnda, 
bazýlarý da cihazla birlikte verilen DVD-ROM'dadýr.

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

Bu belgede, uygulamanýn cihaz hafýzasýnda mý ( ), 
DVD-ROM'da mý ( ) bulunduðu simgelerle belirtilir.

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

Cihazýnýz hakkýndaki diðer önemli bilgiler için kullaným 
kýlavuzuna bakýn.

Telif hakký korumasý, bazý görüntülerin, müzik 
(zil sesleri dahil) ve baþka içerik öðelerinin 
kopyalanmasýna, üzerinde deðiþiklik yapýlmasýna, 
aktarýlmasýna veya iletilmesine engel oluþturabilir.

Þebeke servisleri
Cihazý kullanabilmeniz için bir kablosuz servis 
saðlayýcýdan 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.

Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzdaki belirli özelliklerin 
devre dýþý býrakýlmasýný veya etkinleþtirilmemesini istemiþ 
olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazýnýzýn menüsünde 
görünmeyecektir. Cihazýnýzda ayrýca menü isimleri, menü 
sýrasý ve simgelerde deðiþiklikler gibi özel yapýlandýrma 
da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.
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Diðer yazýlým geliþtiricilerinin saðladýðý uygulamalar, 
söz konusu geliþtiriciler tarafýndan desteklenir. 
Bir uygulamada sorunlarla karþýlaþýrsanýz, ilgili Web 
sitesinden destek alýn. Bu kýlavuzdaki her uygulamanýn 
sonunda bulunan Web baðlantýlarýna bakýn.
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Ýnternet

Ýndirme 

Ýndirme (þebeke servisi) cihazýnýzda bulunan bir mobil 
içerik maðazasýdýr.

Ýndirme ile, Nokia cihazýnýzla çalýþan içerik, servis ve 
uygulamalarý keþfedebilir, önizleyebilir, satýn alabilir, 
indirebilir ve yükseltebilirsiniz. Oyunlar, zil sesleri, 
duvar kaðýdý, uygulamalar ve daha fazlasýna kolayca 
eriþilebilir. Öðeler, kataloglar ve farklý servis saðlayýcýlarý 
tarafýndan saðlanan dosyalar altýnda kategorilere ayrýlýr. 
Ulaþabileceðiniz içerik servis saðlayýcýnýza baðlýdýr.

 tuþuna basýn ve Internet > Ýndirme 
seçeneðini belirleyin.

Ýndirme en güncel içeriðe eriþmek için þebeke 
servislerinizi kullanýr. Ýndirme üzerinden mevcut olan 
ilave öðeler hakkýnda bilgi için, servis saðlayýcýnýzla veya 
öðenin tedarikçisi veya üreticisi ile irtibat kurun.

Ýndirme, devam eden güncelleþtirmeleri alýr ve size servis 
saðlayýcýnýzýn cihazýnýz için sunduðu en son içeriði saðlar. 
Ýndirme içerisindeki içeriði el ile güncelleþtirmek için, 
Seçenek > Listeyi yenile seçeneðini belirleyin.

Klasörü veya kataloðu listeden gizlemek için, örneðin; 
yalnýzca sýk kullandýðýnýz öðeleri görüntülemek için, 
Seçenek > Gizle seçeneðini belirleyin. Gizlenen tüm 
öðeleri yeniden görünür yapmak için, Seçenek > 
Tümünü göster seçeneðini belirleyin.

Ana görünümden, klasörden veya katalogdan seçilen öðeyi 
satýn almak için, Seçenek > Satýn al seçeneðini belirleyin. 
Öðenin sürümünü seçebileceðiniz ve fiyat bilgilerini 
görüntüleyebileceðiniz bir alt menü açýlýr. Mevcut 
seçenekler servis saðlayýcýnýza baðlýdýr.

Ücretsiz olan bir öðeyi indirmek için, Seçenek > 
Al seçeneðini belirleyin.

Ayarlar
Bu uygulama, cihazýnýzý servis saðlayýcýnýzýn ve diðer 
kullanýlabilir kanallarýn saðladýðý en yeni içerikle 
güncelleþtirir. Ayarlarý deðiþtirmek için Seçenek > 
Ayarlar seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan 
seçim yapýn:

Eriþim noktasý — Servis saðlayýcýnýn sunucusuna 
baðlanmak için kullanýlan eriþim noktasýný ve her 
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sormayacaðýný seçebilirsiniz.

Otomatik aç — Ýndirmeden sonra içeriðin veya 
uygulamanýn otomatik olarak açýlmasýný istiyorsanýz 
Evet seçeneðini belirleyin.

Ön izleme onayý — Ýçeriðin veya uygulamanýn ön 
izlemesinin otomatik olarak indirilmesini istiyorsanýz Hayýr 
seçeneðini belirleyin. Önizleme indirilmeden önce her 
seferinde size sorulmasýný istiyorsanýz, Evet seçeneðini 
belirleyin.

Satýn alma onayý — Ýçerik veya uygulama satýn almadan 
önce onayýnýzýn alýnmasýný istiyorsanýz Evet seçeneðini 
belirleyin. Hayýr seçeneðini belirlerseniz, Satýn al seçeneði 
belirlendikten hemen sonra satýn alma iþlemi baþlar.

Ayarlarý tamamladýktan sonra Geri seçeneðini belirleyin. 
7
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Mobile Search 
Arama motorlarýna eriþmek ve yerel servisleri, 
Web sitelerini, görüntüleri ve mobil içeriði bulup bunlara 
baðlanmak için Mobile Search uygulamasýný kullanýn. 
Bölgedeki restoran ve maðazalarý bulmak ve aramak için 
uygulamayý kullanabilir ve yerlerini bulmanýza yardýmcý 
olmasý için geliþmiþ harita teknolojisinden 
yararlanabilirsiniz.

Mobile Search Kullanma
 tuþuna basýn ve Arama seçeneðini belirleyin.

Mobile Search uygulamasýný açtýðýnýzda bir kategoriler 
listesi görüntülenir. Bir kategori seçin (örneðin görüntüler) 
ve metninizi arama alanýna girin. Arama seçeneðini 
belirleyin. Arama sonuçlarý görüntülenir.

Daha fazla bilgi
Uygulama hakkýnda ek yardým ve talimatlar için, 
Seçenek > Yardým seçeneðini belirleyin.

Uygulama hakkýnda daha fazla bilgi için 
www.mobilesearch.nokia.com/ adresini de ziyaret edin.
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Settings wizard 

 tuþuna basýn ve Araçlar > Settings wizard 
seçeneðini belirleyin.

Settings wizard, servis saðlayýcýnýzýn bilgilerini temel 
alarak operatör, e posta, bas-konuþ ve video paylaþýmý 
ayarlarý için cihazýnýzý yapýlandýrýr.

Settings wizard öðesinde farklý ayarlarýn bulunmasý; 
cihazýnýzýn özelliklerine, SIM karta, operatöre ve settings 
wizard veritabanýndaki verilerin cihaz hafýzasýnda 
bulunmasýna baðlýdýr.

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

Uygulamayý ilk kullanýþýnýzda, ayarlarý yapýlandýrýrken size 
yardýmcý olunur. Sihirbazý baþlatmak için Baþlat seçeneðini 
belirleyin. Ýþlemi iptal etmek için Çýkýþ seçeneðini 
belirleyin.

SIM kart takýlý deðilse, operatörünüzün ülkesini ve 
operatörünüzü seçmeniz istenir. Sihirbazýn önerdiði ülke 
veya operatör doðru deðilse, listedekilerden birini seçin.

Ayarlarý yapýlandýrdýktan sonra Settings wizard ana 
görünümüne eriþmek için Tamam seçeneðini belirleyin. 
Ayarlarýn yapýlandýrýlmasý kesintiye uðrarsa, ayarlar 
tanýmlanmaz. Sihirbazý kapattýktan sonra, yapýlandýrýlmýþ 
uygulamalarý kendi menü konumlarýndan kullanmaya 
baþlayabilirsiniz.

E-posta
E-posta ayarlarýnýzý yapýlandýrmayý seçtiðinizde, 
Settings wizard; e-posta adresi, posta kutusu adý, 
kullanýcý adý ve þifre bilgilerinizi girmenizi ister.

Girdiðiniz e-posta servis saðlayýcýsý bilinmiyorsa, sihirbaz, 
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; 
Settings wizard ana görünümüne dönmek isterseniz 
Hayýr seçeneðini belirleyin.
9
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Operatör
Operatör ayarlarýnýzý yapýlandýrmayý seçtiðinizde, 
Settings wizard, kullanýlabilir ayarlar arasýndan 
seçim yapmanýzý ve ardýndan Tamam seçeneðini 
belirlemenizi ister. 

Bas-konuþ
Bu seçenek yalnýzca uygulamayý cihazýnýza yüklediyseniz 
ve servise abone olduysanýz kullanýlabilir.

Bas-konuþ (BK) (þebeke servisi) ayarlarýnýzý yapýlandýrmayý 
seçtiðinizde, Settings wizard; BK takma ismini, kullanýcý 
ismini ve þifreyi tanýmlamanýzý ister.

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

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

Video paylaþýmý (þebeke servisi) ayarlarýnýzý 
yapýlandýrmayý seçtiðinizde, Settings wizard; 
video paylaþýmý adresini, kullanýcý ismini, þifreyi, 
video paylaþýmý yakýn kopya kullanýcý ismini ve þifreyi 
girip Tamam seçeneðini belirlemenizi ister. 

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

Daha fazla bilgi
Settings wizard ile ilgili sorunlarla karþýlaþýrsanýz, 
Nokia telefon ayarlarý web sitesini 
(www.nokia.com/phonesettings) ziyaret edin.
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Bas-konuþ 

Bas-konuþ (BK) (þebeke servisi), paket veri aðý üzerinden 
uygulanan gerçek zamanlý bir sesli IP servisidir. BK, bir tuþa 
basarak baðlantý kurulan doðrudan sesli iletiþim saðlar 
BK'yý, tek bir kiþiyle veya birkaç kiþilik bir grupla konuþmak 
için kullanabilirsiniz. 

BK'yý kullanabilmeniz için önce BK eriþim noktasý ile 
BK ayarlarýný tanýmlamanýz gerekir. Ayarlarý BK servisini 
sunan servis saðlayýcýdan özel bir kýsa mesajla alabilirsiniz. 
Servis saðlayýcýnýz tarafýndan destekleniyorsa, 
yapýlandýrma için Settings wizard uygulamasýný 
da kullanabilirsiniz. Bkz. “Settings wizard”, s.9.

 tuþuna basýn ve Baðlantý > BK seçeneðini belirleyin.

BK iletiþiminde, bir kiþi konuþur ve diðerleri yerleþik 
hoparlörden dinler. Konuþmacýlar birbirlerine sýrayla yanýt 
verir. Ayný anda yalnýzca bir grup üyesi konuþabildiði için, 
herkesin sýrasýnýn en uzun süresi sýnýrlandýrýlmýþtýr. En uzun 
süre genellikle 30 saniye olarak ayarlanýr. Þebekenizdeki 
konuþma sýrasý süresi hakkýnda daha fazla bilgi için servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

 Uyarý: Hoparlör kullanýmdayken, ses seviyesi 
fazla yüksek olabileceðinden cihazý kulaðýnýza 
yakýn tutmayýn.

Telefon konuþmalarý her zaman BK etkinliklerinden 
önceliklidir.

BK eriþim noktasý tanýmlama
Çoðu servis saðlayýcý varsayýlan eriþim noktanýz olarak 
bir internet eriþim noktasý IAP kullanmanýzý gerektirir. 
Diðer servis saðlayýcýlar bir WAP eriþim noktasý 
kullanmanýza izin verir. Daha fazla bilgi almak için 
servis saðlayýcýnýza baþvurun.

WAP baðlantýnýz yoksa, ilk kullanýmda yardým almak 
için servis saðlayýcýnýzla temasa geçmeniz veya 
www.nokia.com phonesettings adresini ziyaret 
etmeniz gerekebilir.

BK ayarlarý
 tuþuna basýn ve Baðlantý > BK > Seçenek > Ayarlar 

seçeneðini belirleyin.
11
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Kullanýcý ayarlarý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdaki 
bilgileri girin:

Gelen BK aramalarý — Gelen aramalar için bildirim görmek 
istiyorsanýz Bildir seçeneðini belirleyin. BK aramalarýnýn 
otomatik olarak yanýtlanmasýný istiyorsanýz Otomatik 
kabul et seçeneðini belirleyin. BK aramalarýnýn otomatik 
olarak reddedilmesini istiyorsanýz Ýzin yok seçeneðini 
belirleyin.

BK aramasý bildirim sesi — BK ile ilgili gelen arama uyarý 
ayarýnýn o sýrada kullanýlmakta olan etkin tercihte 
tanýmlanmýþ gelen arama uyarý tonuyla ayný olmasýný 
istiyorsanýz, Tercih belirler seçeneðini belirleyin.

Geri arama isteði sesi — Geri arama istekleri için bir 
ses seçin.

Uygulama açýlýþý — Cihazýnýzý açtýðýnýzda BK servisinize 
oturum açmak istiyorsanýz bunu seçin.

Varsayýlan takma isim — Diðer kullanýcýlara görüntülenen 
varsayýlan takma isminizi girin. Servis saðlayýcýnýz 
cihazýnýzda bu seçeneðin düzenlenmesini devre dýþý 
býrakmýþ olabilir.

BK adresimi göster — 1'e 1 aramalarda, Grup 
aramalarýnda, Tüm aramalarda veya Asla seçeneðini 
belirleyin. Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzda bu seçeneklerden 
bazýlarýný devre dýþý býrakmýþ olabilir.

Baðlantý durum. göster — Durumunuzun gösterilmesini 
istiyorsanýzEvet seçeneðini veya durumunuzun 
gizlenmesini istiyorsanýz Hayýr seçeneðini belirleyin.

Baðlantý ayarlarý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdaki 
bilgileri girin:

Etki alaný ismi — Servis saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz etki alaný 
adýný girin.

Eriþim noktasý ismi — BK eriþim noktasý ismini girin. 
Eriþim noktasý ismi, GSM/GPRS þebekesiyle baðlantý 
kurmak için gereklidir. 

Sunucu adresi — BK sunucusunun servis saðlayýcýdan 
aldýðýnýz IP adresini veya etki alaný ismini girin.

Kullanýcý ismi — Servis saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz kullanýcý 
isminizi girin.

Þifre — Veri baðlantýsý kurmak için, gerekiyorsa bir þifre 
girin. Þifre genellikle servis saðlayýcý tarafýndan saðlanýr 
ve küçük/büyük harf duyarlýdýr.

BK'da oturum açma
 tuþuna basýn ve Baðlantý > BK seçeneðini belirleyin. 

Baþlatýldýðýnda BK otomatik olarak servise oturum açar.

Baþarýyla oturum açýldýðýnda, bas-konuþ uygulamasý, 
kapatýldýðýnda etkin olan kanallara otomatik olarak 
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baðlanýr. Baðlantý kaybedilirse, siz BK uygulamasýndan 

çýkmayý seçene kadar cihaz yeniden oturum açmayý dener.

BK'dan Çýkma
 tuþuna basýn ve Baðlantý > BK > Seçenek > Çýkýþ 

seçeneðini belirleyin. Uygulamadan çýktýktan sonra 
Basþ kapatýlsýn mý? mesajý görüntülenir. Oturumdan 
çýkmak ve servisi kapatmak için Evet seçeneðini belirleyin. 
Uygulamanýn arka planda etkin olarak kalmasýný 
istiyorsanýz Hayýr seçeneðini belirleyin. Birkaç uygulama 
açýksa ve bir uygulamadan diðerine geçiþ yapmak 
istiyorsanýz,  tuþunu basýlý tutun.

Bire bir arama yapma
Seçenek > BK kartvizitleri seçeneðini belirleyin.

Listeden konuþmak istediðiniz kiþiyi seçin ve Seçenek > 
1'e 1 konuþ seçeneðini belirleyin. 

Konuþtuðunuz süre boyunca  tuþunu basýlý tutun. 
Konuþmanýz bittiðinde  tuþunu serbest býrakýn.

Kiþiyle konuþmak için, BK uygulamasýnda diðer 
görünümlerde de (örneðin, rehber görünümü)  tuþunu 
basýlý tutun. Yeni bir telefon aramasý yapmak için, bire bir 
aramayý bitirin. Kapat seçeneðini belirleyin veya  
tuþuna basýn.

 Ýpucu! BK görüþmesi sýrasýnda ekraný görebilmek için 
cihazý önünüzde tutmayý unutmayýn. Mikrofona doðru 
konuþun ve hoparlörleri ellerinizle kapamayýn.

Bire bir aramayý yanýtlama
Bire bir arama baþlatmak için  tuþuna veya aramayý 
sonlandýrmak için  tuþuna basýn.

Grup aramasý yapma
Bir grubu aramak için Seçenek > BK kartvizitleri 
seçeneðini belirleyin, aramak istediðiniz kartvizitleri 
iþaretleyin ve Seçenek > BK grup aramasý yap 
seçeneðini belirleyin.

 Ýpucu! Ayrýca Rehber'den de bire bir veya grup 
aramalarý yapabilirsiniz. Seçenek > BK seçenekleri > 
1'e 1 arama oluþtur veya Grup aramasý oluþtur 
seçeneðini belirleyin.

Diðerlerinin oturum açma durumlarýný 
görüntüleme tercihinizi belirleme
Baþkalarýnýn BK oturum açma durumuna abone olmak veya 
aboneliði sonlandýrmak için Seçenek > BK kartvizitleri 
seçeneðini belirleyin, kartviziti seçin ve Seçenek > 
Baðlantý durum. göster veya Baðlantý durum. gizle 
seçeneðini belirleyin.
13
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Geri arama isteði yollama
BK kartvizitleri’nde istediðiniz isme ilerleyin ve Seçenek > 
Geri arama isteði gönd. seçeneðini belirleyin.

Geri arama isteðini yanýtlama
Birisi geri arama isteði gönderdiðinde 1 yeni geri arama 
isteði mesajý ekranda görünecektir. Bire bir arama 
baþlatmak için Göster > Geri ara. gel. ku. seçeneðini 
belirleyin, bir kartviziti seçin ve Seçenek > 1'e 1 konuþ 
seçeneðini belirleyin. 

Kanallar
Önceden yapýlandýrýlmýþ genel kanallara katýlabilirsiniz. 
Genel kanallar, kanalýn URL adresini bilen herkese açýktýr. 

Bir kanala baðlanýp konuþtuðunuzda, kanala baðlanmýþ 
olan tüm üyeler konuþmanýzý duyar. Ayný anda en çok 
beþ kanal etkin olabilir. Birden çok kanal etkinken, 
kanal deðiþtirmek için Geçiþ seçeneðini kullanýn. 

Seçenek > BK kanallarý seçeneðini belirleyin.

Önceden yapýlandýrýlmýþ bir kanala ilk defa baðlanmak için, 
Seçenek > Yeni kanal > Varolaný ekle seçeneðini 
belirleyin. Önceden yapýlandýrýlmýþ bir kanala 
baðlandýðýnýzda, kanalýn URL’sini girmelisiniz.

Kendi kanallarýnýzý oluþturma
Yeni bir önceden yapýlandýrýlmýþ kanal oluþturmak 
için Seçenek > Yeni kanal > Yeni oluþtur 
seçeneðini belirleyin. 

Kendi genel kanallarýnýzý oluþturabilir, kendi kanal adýnýzý 
seçebilir ve üyeleri davet edebilirsiniz. Bu üyeler genel 
kanala baþka üyeler davet edebilir. 

Ayrýca özel kanallar da ayarlayabilirsiniz. Özel kanallara 
yalnýzca kanal sahibi tarafýndan davet edilen üyeler 
katýlabilir ve bu kanallarý kullanabilir.

Her kanal için þunlarý tanýmlayýn: Kanal ismi, Kanalýn 
gizliliði, Kanaldaki takma isim ve Kanal küçük resmi 
(isteðe baðlý). 

Bir kanalý baþarýyla oluþturduðunuzda, kanal davetiyeleri 
göndermek isteyip istemediðiniz sorulur. Kanal davetiyeleri 
metin mesajlarýdýr.

Bir kanalla konuþma
BK servisine oturum açtýktan sonra bir kanalla konuþmak 
için  tuþuna basýn. Eriþimin onaylandýðýný bildiren bir 
ses duyarsýnýz.

Konuþurken  tuþuna basmaya devam edin. 
Konuþmanýz bittiðinde  tuþuna basýn. 

Baþka bir üye konuþurken  tuþuna basarak bir kanalý 
yanýtlarsanýz, Bekleyin mesajý görüntülenir.  tuþunu 
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býrakýn, diðer kiþinin konuþmasýný bitirmesini bekleyin 

ve tekrar  tuþuna basýn. Alternatif olarak, 
Konuþun uyarýsý görüntülenene kadar  tuþunu 
basýlý tutabilirsiniz.

Bir kanalda konuþurken, bir kiþi konuþmasýný 
bitirdiðinde  tuþuna ilk basan sonraki konuþmacý olur.

BK aramasýný sonlandýrdýðýnýzda, Kapat seçeneðini 
belirleyin veya  tuþuna basýn. 

Kanala etkin aramanýz varken kanalýn geçerli olarak 
etkin üyelerini görüntülemek için Seçenek > Etkin üyeler 
seçeneðini belirleyin.

Davet görünümünü açmak ve bir kanala baðlandýðýnýzda 
yeni üyeler davet etmek için, Seçenek > Davet gönder 
seçeneðini belirleyin. Üye davet etmek için, özel bir 
kanalda o kanalýn sahibi olmanýz gerekir veya kanalýn genel 
kanal olmasý gerekir. Kanal davetiyeleri metin mesajlarýdýr.

Bir kanal davetini yanýtlama
Alýnan bir kanal davetini kaydetmek için Seçenek > 
BK kanalýný kaydet seçeneðini belirleyin. Kanal, 
BK kartvizitlerinizin kanal görünümüne eklenir.

Kanal davetiyesini kaydettikten sonra, kanala baðlanmak 
isteyip istemediðiniz sorulur. BK oturumlarý görünümünü 
açmak için Evet seçeneðini belirleyin. Henüz oturum 
açmadýysanýz cihazýnýz serviste oturum açar.

Daveti reddeder veya silerseniz, davetiye mesaj gelen 
kutusunda saklanýr. Kanal daha sonra katýlmak için, 
davet mesajýný açýn ve daveti kaydedin. Kanala baðlanmak 
için iletiþim kutusunda Evet seçeneðini belirleyin.

BK iþlem kaydýný görüntüleme
 tuþuna basýn ve Baðlantý > BK > Seçenek > BK iþlm. 

kaydý > Cevps. aramlr., Gelen aramalar veya Oluþt. 
aramlr. seçeneðini belirleyin.

BK iþlm. kaydý’ndan bire bir arama baþlatmak için  
tuþuna basýn.

Konumlandýrma
 tuþuna basýn ve Baðlantý > Gezgin veya Yer imleri 

seçeneðini belirleyin.

Yer imleri ve Gezgin içindeki bazý özellikler, uyumlu bir 
GPS alýcýsý kullanmanýzý gerektirebilir.

Konumlandýrma için Bluetooth baðlantýsý ile uyumlu bir 
GPS alýcýsý kullanmaya baþlamak için Baðlantý > 
Bluetooth seçeneðini belirleyin. GPS alýcýsýna baðlanmak 
için Bluetooth baðlantýsýný kullanýn. Bluetooth baðlantýsý 
hakkýnda daha fazla bilgi için cihazýnýzýn kullaným 
kýlavuzuna bakýn.
15
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Global Konumlandýrma Sistemi (GPS), Amerika Birleþik 
Devletleri hükümeti tarafýndan iþletilir; sistemin doðru 
çalýþmasý ve bakýmý yalnýzca ABD hükümetinin 
sorumluluðundadýr. Konum verilerinin doðruluðu, 
Amerika Birleþik Devletleri hükümetinin GPS uydularý 
üzerinde yaptýðý ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD 
Savunma Bakanlýðý’nýn sivil GPS kullanýmý politikasý ile 
Federal Radyo Seyir Planý uyarýnca deðiþtirilebilir. 
Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doðruluðunu 
etkileyebilir. GPS sinyallerinin alýnabilmesi ve kalitesi 
bulunduðunuz yerin, yapýlarýn ve doðal engellerin 
varlýðýndan ve hava koþullarýndan etkilenebilir. GPS 
sinyallerinin alýnabilmesi için GPS alýcýsýný mutlaka açýk 
havada kullanmak gerekir.

Bir GPS terminali, uydulardan düþük güçlü radyo sinyalleri 
alýr ve bu sinyallerin yol alma süresini hesaplar. GPS alýcýsý 
yol alma süresinden sinyalin konumunu metre 
hassasiyetinde hesaplayabilir.

GPS’deki koordinatlar, uluslararasý WGS-84 koordinat 
sistemi kullanýlarak dereceler ve ondalýk dereceler 
biçiminde ifade edilir.

GPS yalnýzca bir gezinme yardýmcýsý olarak kullanýlmalýdýr. 
Hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanýlmamalýdýr 
ve hiçbir zaman konumlandýrma veya gezinme için 
yalnýzca GPS alýcýsýnýn saðladýðý konum bilgilerine 
güvenilmemelisiniz.

Uydu sinyalleri hakkýnda
GPS alýcýnýz uydu sinyalini alamýyorsa, aþaðýdakileri 
dikkate alýn:
• Ýç mekandaysanýz, daha iyi bir sinyal almak için 

dýþarý çýkýn.
• Dýþ mekandaysanýz, daha açýk bir alana gidin.
• Hava koþullarý kötüyse, sinyal gücü de bundan 

etkilenebilir.
• GPS baðlantýsýnýn kurulmasý birkaç saniye ile birkaç 

dakika arasýnda sürebilir.

Konum istekleri
Þebeke servisinden konum bilgilerinizi almak üzere 
bir istek alabilirsiniz. Servis saðlayýcýlarý, cihazýnýzýn 
konumuna baðlý olarak hava ve trafik durumu gibi yerel 
konular hakkýnda bilgiler sunabilir. 

Bir konum isteði aldýðýnýzda, istekte bulunan servisi 
gösteren bir mesaj görüntülenir. Konum bilgilerinizin 
gönderilmesine izin vermek için Kabul et seçeneðini, 
isteði reddetmek içinse Reddet seçeneðini belirleyin.

Yer iþaretleri 

 tuþuna basýn ve Baðlantý > Yer imleri seçeneðini 
belirleyin. Yer imleri ile belirli yerlerin konum bilgilerini 
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cihazýnýza kaydedebilirsiniz. Kaydedilen yerleri iþ gibi farklý 

kategorilere ayýrabilir ve bunlara adres gibi baþka bilgiler 
ekleyebilirsiniz. Kaydedilen yer iþaretlerinizi Gezgin gibi 
uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.

GPS’deki koordinatlar, uluslararasý WGS-84 koordinat 
sistemi kullanýlarak dereceler ve ondalýk dereceler 
biçiminde ifade edilir.

Yeni yer iþareti oluþturmak için Seçenek > Yeni yer iþareti 
seçeneðini belirleyin. Cihazýnýz uyumlu bir GPS alýcýsýna 
baðlýysa, bulunduðunuz yerin koordinatlarý için bir 
konumlandýrma isteðinde bulunabilirsiniz. Konum 
bilgilerini almak için Geçerli konum seçeneðini belirleyin. 
Konum bilgilerini el ile girmek için El ile girin seçeneðini 
belirleyin.

Kaydedilen bir yer iþaretini düzenlemek veya bu iþaretine 
bilgiler (örneðin, açýk adres) eklemek için bir yer iþaretine 
ilerleyin ve  tuþuna basýn. Ýstediðiniz alana ilerleyin ve 
bilgileri girin.

Yer iþaretlerinizi önceden ayarlanmýþ kategorilere ayýrabilir 
ve yeni kategoriler oluþturabilirsiniz. Yeni yer iþareti 
kategorileri oluþturmak için Yer imleri’nde  tuþuna 
basýn ve Seçenek > Kategorileri düzenle seçeneðini 
belirleyin.

Bir kategoriye yer iþareti eklemek için Yer imleri’nde 
yer iþaretine ilerleyin ve Seçenek > Kategoriye ekle 

seçeneðini belirleyin. Yer iþaretini eklemek istediðiniz 
her kategoriye ilerleyin ve kategoriyi seçin.

Uyumlu bir cihaza bir veya birçok yer iþareti eklemek için 
Seçenek > Gönder seçeneðini belirleyin. Aldýðýnýz yer 
iþaretleri, Mesajlar’daki Gelen Kutusu klasörüne 
yerleþtirilir.

Gezgin 

 tuþuna basýn ve Baðlantý > Gezgin seçeneðini 
belirleyin. Gezgin, seçilen bir gidiþ yeriyle ilgili rota 
kýlavuzluk bilgilerini, o andaki yerinizle ilgili konum 
bilgilerini ve gidiþ yerine olan yaklaþýk uzaklýk ve yaklaþýk 
seyahat süresi gibi seyahat bilgilerini saðlamak üzere 
tasarlanmýþtýr.

GPS’deki koordinatlar, uluslararasý WGS-84 koordinat 
sistemi kullanýlarak dereceler ve ondalýk dereceler 
biçiminde ifade edilir.

Gezgin’i kullanabilmek için cihazýnýzýn uyumlu bir GPS 
alýcýsýna baðlý olmasý gerekir. GPS alýcýsýnýn bulunduðunuz 
yerin koordinatlarýný hesaplayabilmesi için, konum 
bilgilerini en az üç uydudan almasý gerekir.

Rota kýlavuzluðu
Rota kýlavuzluðunu kullanmak için Gezinme seçeneðini 
belirleyin. Rota kýlavuzluðunu dýþ mekanda baþlatýn. 
17
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Ýç mekanda baþlatýlýrsa, uyumlu GPS alýcýnýz uydulardan 
gerekli bilgileri alamayabilir.

Rota kýlavuzluðu, cihazýn ekranýnda dönen bir pusula 
kullanýr. Gidilecek yerin yönü kýrmýzý bir bilye ile gösterilir 
ve bu hedefe olan yaklaþýk mesafe de pusula halkasýnýn 
içinde yer alýr.

Rota kýlavuzluðu, hedefe olan en düz rotayý ve en kýsa 
mesafeyi düz bir çizgiyle ölçülecek þekilde göstermek üzere 
tasarlanmýþtýr. Rota üzerindeki bina ve doðal engebe gibi 
her türlü engel yok sayýlýr. Mesafe hesaplanýrken rakým 
farklýlýðý dikkate alýnmaz. Rota kýlavuzluðu yalnýzca siz 
hareket halindeyken etkindir.

Yolculuk hedefinizi belirlemek için Seçenek > Hedefi 
belirle seçeneðini belirleyip, hedef olarak bir yer iþareti 
seçin veya enlem ve boylam koordinatlarýný girin. 
Yolculuðunuz için ayarlanan hedefi silmek için 
Gezinmeyi durdur seçeneðini belirleyin.

Konum bilgileri alma
Bulunduðunuz yerin konum bilgilerini almak için cihazýnýzý 
uyumlu bir GPS alýcýsýna baðlayýn ve Konum seçeneðini 
belirleyin. Ekranda yerin doðruluðu ile ilgili bir tahmin 
görüntülenir.

Bulunduðunuz yeri bir yer iþareti olarak kaydetmek 
için Seçenek > Konumu kaydet seçeneðini belirleyin. 
Yer iþaretleri daha fazla bilgi ile kaydedilmiþ yerlerdir 

ve bunlar diðer uyumlu uygulamalarda kullanýlabilir 
ve uyumlu cihazlar arasýnda aktarýlabilir.

Yol ölçer
Yolculuk mesafesi hesaplamayý etkinleþtirmek için Yolc. 
mesafesi > Seçenek > Baþlat seçeneðini, devre dýþý 
býrakmak içinse Durdur seçeneðini belirleyin. Hesaplanan 
deðerler ekranda kalýr. Daha iyi bir GPS sinyali almak için 
bu özelliði dýþ mekanda kullanýn.

Yolculuk mesafesi ile süresini ve ortalama ve en yüksek 
hýzlarý sýfýra ayarlamak ve yeni bir hesaplama baþlatmak 
için Sýfýrla seçeneðini belirleyin. Kilometre sayacýný ve 
toplam süreyi de sýfýra ayarlamak için Yeniden baþlat 
seçeneðini belirleyin.

Yolculuk ölçer, kýsýtlý kesinliðe sahiptir ve yuvarlama 
hatalarý içerebilir. Kesinlik ayrýca GPS sinyallerinin 
mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.
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Çevrimiçi baský
Çevrimiçi baský uygulamasýný kullanarak, görüntülerinizin 
baskýlarýný doðrudan evinize ya da bir maðazaya 
gönderilecek þekilde sipariþ edebilirsiniz. Üstünde 
seçtiðiniz fotoðraf bulunan bardaklar ve fare altlýklarý gibi 
farklý ürünler de sipariþ edebilirsiniz. Edinebileceðiniz 
ürünler servis saðlayýcýya baðlýdýr.

Çevrimiçi baský seçeneðini kullanabilmek için, en az bir 
baský servisi yapýlandýrma dosyasýnýn yüklü olmasý gerekir. 
Bu dosyalar Çevrimiçi baský desteði veren baský servis 
saðlayýcýlarýndan edinilebilir.

Baský sipariþi verme
Yalnýzca .jpeg biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz.

 tuþuna basýn ve Galeri > Görüntü ve vid. seçeneðini 
belirleyin.
1 Galeri’de görüntü veya görüntüler seçin ve Seçenek > 

Bas > Baský sipariþi ver seçeneðini belirleyin
2 Listeden bir servis saðlayýcý seçin.

3 Seçenek seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan 
seçim yapýn:
Aç — Servis saðlayýcý baðlantýsýný baþlatmak 
için kullanýlýr.
Kaldýr — Servis saðlayýcýyý listeden kaldýrmak 
için kullanýlýr.
Ayarlar — Baðlantý için kullanýlan varsayýlan eriþim 
noktasýný deðiþtirmek için kullanýlýr.
Ýþlem Kaydý — Önceki sipariþlerin ayrýntýsýný 
görüntülemek için kullanýlýr.

4 Saðlanan hizmet bir tek maðaza hizmetiyse, 
servis saðlayýcýyla baðlanýrsýnýz ve görüntü önizleme 
görünümünde Galeri’de seçtiðiniz görüntüler gösterilir. 
Seçenek seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan 
seçim yapýn:
Ön izleme — Baský sipariþi vermeden önce görüntüyü 
görmek için kullanýlýr. Görüntüleri görmek için yukarý 
veya aþaðý kaydýrýn.
Þimdi sipariþ ver — Sipariþinizi göndermek 
için kullanýlýr.
Ürün sipariþini deðiþtir — Ürün ayrýntýlarýný ve seçili 
resmin kopya sayýsýný düzeltmek için kullanýlýr. 
Ürün sipariþi görünümünde, hangi ürünü ve ne 
tipte sipariþ etmek istediðinizi seçebilirsiniz. 
19
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Kullanabileceðiniz seçenekler ve ürünler servis 
saðlayýcýya baðlýdýr.
Diðer görüntülerin ayrýntýlarýný görüntülemek 
ve deðiþtirmek için sola veya saða ilerleyin.
Müþteri bilgi. deðiþtir — Müþteri ve sipariþ bilgilerini 
deðiþtirmek için kullanýlýr.
Görüntü ekle — Sipariþe daha fazla görüntü eklemek 
için kullanýlýr.
Görüntüyü kaldýr — Sipariþten görüntü kaldýrmak 
için kullanýlýr.

5 Saðlanan servis bir perakende grup servisiyse, servis 
saðlayýcýyla baðlanýrsýnýz ve baskýlarýnýzý almak 
istediðiniz bir maðaza seçersiniz. Görüntü önizleme 
görünümü, Galeri içinde seçtiðiniz görüntüleri gösterir. 
Servis saðlayýcýya baðlý olarak, farklý arama ölçütleriyle 
tarama ve maðazalarý arama seçeneðine sahip 
olabilirsiniz.
Seçenek > Bilgi seçeneðini belirleyerek (servis saðlayýcý 
tarafýndan saðlanmýþsa), seçilen maðazanýn açýlýþ saati 
gibi bilgileri kontrol edebilirsiniz.
Ýstediðiniz perakende teslim alma noktasýna gidin 
ve kaydýrma tuþuna basýn. Sipariþ vermeden önce 
görüntülerin önizlemesini görebilir, görüntü 
ayrýntýlarýný veya müþteri bilgilerini deðiþtirebilir veya 
sipariþe görüntü ekleyip çýkarabilirsiniz. Baskýlarý sipariþ 
etmek için Seçenek > Þimdi sipariþ ver seçeneðini 
belirleyin.

Çevrimiçi paylaþým
Uyumlu çevrimiçi albümlerdeki, web günlüklerindeki 
veya web’deki diðer çevrimiçi paylaþým servislerindeki 
görüntüleri ve videolarý 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 aracýlýðýyla 
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 
bkz. www.nseries.com/support.

Servisi ilk kez açtýðýnýzda, kullanýcý ismi ve þifre girmeniz 
istenir. Ayarlara daha sonra eriþmek için  tuþuna basýn 
ve Galeri > Görüntü ve vid. > Seçenek > Çevrimiçi 
servisi aç > Seçenek > Ayarlar seçeneðini belirleyin. 
Bkz. “Çevrimiçi paylaþma ayarlarý”, s. 22.

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

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

Servis seç açýlýr. Bir serviste yeni bir hesap oluþturmak için, 
Seçenek > Yeni hesap ekle seçeneðini belirleyin veya 
servisler listesinde Yeni oluþtur metnini içeren 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  
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 seçeneðini belirleyin veya  
tuþuna basýn.

Web’e yükleme iþlemini iptal etmek ve oluþturulan 
gönderiyi taslak olarak kaydetmek için Geri > Taslak 
olarak kaydet seçeneðini belirleyin. Yükleme zaten 
baþlamýþsa, Ýptal > Taslak olarak kaydet seçeneðini 
belirleyin.

Çevrimiçi servisi açma
Çevrimiçi servise yüklenen fotoðraflarý ve videolarý 
görüntülemek, cihazýnýzdaki kayýtlarý taslak olarak 
kaydetmek ve göndermek için Görüntü ve vid. klasöründe 
Seçenek > Çevrimiçi servisi aç seçeneðini belirleyin. 
Çevrimdýþý yeni bir hesap oluþturur veya bir hesap ya da 
servisin ayarlarýný uyumlu bir PC’deki bir web tarayýcýsý 
yoluyla deðiþtirirseniz, cihazýnýzdaki servisler listesini 
güncelleþtirmek için Seçenek > Servisleri al seçeneðini 
belirleyin. Listeden bir servis seçin.

Bir servisi açtýktan sonra aþaðýdakiler arasýnda 
seçim yapýn:

Tarayýcýda aç — Seçili servise baðlanmak ve karþýya 
yüklenen ve taslak olarak kaydedilen albümleri web 
tarayýcýsýnda görüntülemek için kullanýlýr. Görünüm 
servis saðlayýcýya göre deðiþebilir.

Taslaklar — Taslak kayýtlarýný görüntülemek, düzenlemek 
ve web’e yüklemek için kullanýlýr.

Gönderilmiþ — Cihazýnýz yoluyla oluþturulan son 20 kaydý 
görüntülemek için kullanýlýr.

Yeni kayýt — Yeni bir giriþ oluþturmak için kullanýlýr.

Kullanabileceðiniz seçenekler servis saðlayýcýya baðlýdýr.
21
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Çevrimiçi paylaþma ayarlarý
Çevrimiçi paylaþým ayarlarýný düzenlemek için Görüntü 
ve vid. klasöründe Seçenek > 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 bir isim girmek üzere 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 — Görüntülerin servise yükleneceði 
boyutu seçmek için kullanýlýr.

Uygulama ayarlarý
Grnt boyutunu göster — Görüntülerin 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
Servis saðlayýcýlar — Servis saðlayýcý ayarlarýný 
görüntülemek veya düzenlemek, yeni bir servis saðlayýcý 
eklemek veya bir servis saðlayýcýnýn ayrýntýlarýný 
görüntülemek için kullanýlýr. Servis saðlayýcýyý 
deðiþtirirseniz, önceki servis saðlayýcýya ait tüm 
Hesaplarým bilgileri kaybolur. Önceden tanýmlý servis 
saðlayýcýlarýn ayarlarýný deðiþtiremezsiniz.

Varsay. eriþim nokt. — Çevrimiçi servise baðlanmak için 
kullanýlan eriþim noktasýný deðiþtirmek üzere istediðiniz 
eriþim noktasýný seçin.
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PC'niz için
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 ile uyumlu cihazlara 
baðlanmak için UPnP mimarisini kullanýr. UPnP mimarisi 
kablosuz LAN baðlantýsýnýn güvenlik ayarlarýný kullanýr. 

Home Media Server ile, uyumlu bilgisayarýnýzdaki 
müzik, görüntü ve video dosyalarýný otomatik olarak 
kataloglayabilirsiniz. Özel müzik çalma listeleri, fotoðraf 
albümleri ve film koleksiyonlarý oluþturabilirsiniz. Uyumlu 
medya dosyalarýný cihazýnýza aktarabilir ve cihazýnýzdaki 
dosyalarý PC’nize yedekleyebilirsiniz. Cihazýnýzý uzaktan 
kumanda olarak kullanabilir ve cihazýnýzdan veya PC’den 
baðlý diðer bir PC, televizyon veya müzik seti gibi ev 
cihazlarýnda medya dosyalarýný çalabilir veya 
görüntüleyebilirsiniz.

PC'ye yükleme
Home Media Server uygulamasýný, cihazýnýzla birlikte 
verilen DVD-ROM’dan uyumlu PC’nize yükleyin. 

Home Media Server, Microsoft Windows 2000 veya 
Windows XP iþletim sistemi gerektirir. PC’nizde güvenlik 
duvarý varsa, PC’nizin Nokia cihazýnýz ile çalýþmasý için 
ayarlarýný deðiþtirmeniz gerekebilir. Ekrandaki yükleme 
talimatlarýný izleyin.

Medya dosyalarýnýzý yönetme
Müzik dosyalarýnýzýn, dijital fotoðraflarýnýzýn ve video 
kliplerinizin kaydýný tutmak için, dosyalarý uyumlu 
PC’nizde bulun ve dosyalarý veya tüm klasörleri 
Home Media Server uygulamasýna ekleyin. 

PC’nizde medya dosyalarýnýn bulunduðu klasörleri izlenen 
klasörler olarak belirleyebilirsiniz. Ýzlenen klasörlere yeni 
medya dosyalarý eklediðinizde, Home Media Server bunlarý 
kitaplýða ekler ve otomatik olarak güncel tutar. 

PC'den cihazýnýza dosya aktarma
1 Nokia cihazýnýzý kullanarak, PC’nizdeki 

Home Media Server uygulamasýna baðlanýn.
Uyumlu PC’nizde, Home Media Server uygulamasýný 
kullanarak, cihazlar menünüzdeki Nokia cihazýný seçin.

2 Aktarmak istediðiniz medya dosyasý kitaplýðýný seçin.
23
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3 Tek bir medya doyasý seçin.
4 Dosyayý Nokia cihazýna aktarma seçeneðini belirleyin.

Cihazýnýzdan PC'ye dosya aktarma
1 Nokia cihazýnýzý kullanarak uyumlu PC'nizdeki 

Home Media Server'a baðlanýn veya uyumlu PC'nizde 
Home Media Server uygulamasýný kullanarak cihazlar 
menüsünden Nokia cihazýnýzý seçin.

2 Aktarmak istediðiniz dosyayý seçin.
3 Dosyayý PC’nizdeki Home Media Server uygulamasýna 

aktarma seçeneðini belirleyin.

PC’deki dosyalarý diðer cihazlarda 
görüntüleme
Nokia cihazýnýzý uyumlu PC’nizdeki Home Media 
Server’dan uyumlu medya dosyalarýný ev aðýnýzda 
bulunan baþka UPnP cihazýnda göstermek için 
uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz. Örneðin 
Nokia cihazýnýzý, bilgisayarýnýzda kayýtlý olan müzik 
dosyalarýnýn, UPnP uyumlu multimedya alýcýsý kullanan 
UPnP uyumlu ev ses sistemleriyle çalýnmasýný kontrol 
etmek için kullanabilirsiniz.

Nokia cihazýnýzla ortam dosyalarýný 
kontrol etme:
1 Nokia cihazýnýzý kullanarak, PC’nizdeki 

Home Media Server uygulamasýna baðlanýn.
2 Kontrol etmek istediðiniz dosyayý içeren medya 

kitaplýðýný seçin.
3 Bir medya doyasý seçin.
4 Dosyanýn gösterileceði uyumlu cihazý seçin.

Daha fazla bilgi
Home Media Server uygulamasý hakkýnda daha fazla bilgi 
için, www.simplecenter.net/nokia adresine gidin veya 
yardýmý açmak için Home Media Server uygulamasýnda 
F1 tuþuna basýn.

Nokia Lifeblog  

Nokia Lifeblog, cihazýnýzla topladýðýnýz öðelerin 
multimedya günlüðünü tutan bir cep telefonu ve 
PC yazýlýmý birleþimidir. Lifeblog, fotoðraflarýnýzý, 
videolarýnýzý, ses dosyalarýnýzý, kýsa mesajlarýnýzý, 
multimedya mesajlarýnýzý ve web günlüðü gönderilerinizi 
tarayabileceðiniz, arayabileceðiniz, paylaþabileceðiniz, 
yayýmlayabileceðiniz ve yedekleyebileceðiniz bir 
kronolojiye göre otomatik olarak düzenler. 
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Hem Nokia Lifeblog PC hem de Nokia Lifeblog cep 
telefonu, öðelerinizi baþkalarýna göstermek üzere 
göndermenize veya web günlüðüne kaydetmenize 
olanak saðlar.

Nokia Lifeblog cep telefonu, multimedya öðelerinizi 
otomatik olarak izler. Öðelerinizi taramak, baþkalarýna 
göndermek veya Web’de yayýmlamak için cihazýnýzdaki 
Nokia Lifeblog'u kullanýn. Cihazýnýzda bulunan öðeleri 
PC’nize aktarmak ve PC’nizdekilerle senkronize etmek için, 
USB veri kablosu veya Bluetooth baðlantýsý kullanarak 
cihazýnýzý uyumlu bir PC’ye baðlayýn.

Nokia Lifeblog PC, cihazýnýzla topladýðýnýz öðeleri kolayca 
taramanýzý ve aramanýzý saðlar. USB veri kablosu veya 
Bluetooth baðlantýsý kullandýðýnýzda, tek bir tuþ ile sýk 
kullandýðýnýz görüntüleriniz, videolarýnýz, kýsa mesajlarýnýz 
ve multimedya mesajlarýnýz cihazýnýza geri aktarýlýr.

Güvenli þekilde saklamak üzere Nokia Lifeblog 
veritabanýnýzý yedeklemek için uyumlu bir sabit disk, 
CD, DVD, çýkarýlabilir sürücü veya að sürücüsü kullanýn. 
Ayrýca, öðelerinizi web günlüðünüze (blog) 
gönderebilirsiniz.

Cihazýnýzda Nokia Lifeblog uygulamasýný baþlatmak için 
 tuþuna basýp Uygulamalar > Lifeblog seçeneðini 

belirleyin.

PC’nize yükleme 
Nokia Lifeblog’u uyumlu bir PC’ye yüklemeden önce 
aþaðýdakilere gereksiniminiz vardýr:
• 1 GHz Intel Pentium veya eþdeðeri, 128 MB RAM
• 400 MB kullanýlabilir sabit disk alaný 

(Microsoft DirectX ve Nokia PC Suite yüklenmesi 
gerekiyorsa)

• 24 bit renkli 1024x768 çözünürlüklü ekran
• 32 MB grafik kartý
• Microsoft Windows 2000 veya Windows XP

PC'nize Nokia Lifeblog yüklemek için aþaðýdakileri yapýn:
1 Cihazla birlikte verilen DVD-ROM’u takýn.
2 Nokia PC Suite uygulamasýný yükleyin (USB baðlantýsý 

için Nokia Baðlantý Kablosu Sürücülerini içerir).
3 Nokia Lifeblog PC uygulamasýný yükleyin. 

Microsoft DirectX 9.0 PC’nize önceden yüklenmemiþse, 
Nokia Lifeblog PC ile birlikte yüklenir.

Cihazýnýzla PC’niz arasýnda baðlantý 
oluþturma
Cihazýnýzý ve uyumlu bir PC'yi uyumlu bir USB veri kablosu 
kullanarak baðlamak için aþaðýdakileri yapýn:
1 Nokia PC Suite’i yüklemiþ olduðunuzdan emin olun.
25
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2 USB veri kablosunu cihaza ve PC’ye baðlayýn. 
Nokia PC  Suite’i yükledikten sonra cihazýnýzý PC’ye 
ilk defa baðladýðýnýzda, PC cihazýnýza özel sürücüyü 
yükler. Bu biraz süre alabilir.

3 Nokia Lifeblog PC uygulamasýný baþlatýn.

Cihazýnýzý ve uyumlu PC’yi Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisini kullanarak baðlamak için, aþaðýdakileri yapýn:
1 Nokia PC Suite’i PC’nize yüklemiþ olduðunuzdan 

emin olun.
2 Cihazýnýzla PC'yi Bluetooth kablosuz iletiþim 

teknolojisini kullanarak eþleþtirdiðinizden emin olun. 
Nokia PC Suite kullaným kýlavuzu ile cihazýnýzýn 
kullaným kýlavuzuna bakýn.

3 Cihazýnýzda ve PC'de Bluetooth baðlantýsýný 
etkinleþtirin. Ayrýntýlar için, cihazýnýzýn kullaným 
kýlavuzuna ve PC’nin belgelerine bakýn.

Öðe kopyalama
USB veri kablosunu veya Bluetooth baðlantýsýný kullanarak 
cihazýnýzý uyumlu bir PC’ye baðladýðýnýzda, öðelerinizi 
cihazýnýzla PC’niz arasýnda kopyalayabilirsiniz.

Cihazýnýzdaki yeni veya düzenlenmiþ öðeleri PC’ye 
ve PC’nizdeki seçili öðeleri cihazýnýza kopyalamak için:
1 PC’nizdeki Nokia Lifeblog uygulamasýný baþlatýn.
2 Nokia Lifeblog PC uygulamasýnda, Dosya > 

Telefondan ve telefona kopyala seçeneðini belirleyin.

Cihazýnýzdaki yeni öðeler PC’nize kopyalanýr. PC’nizdeki 
Telefona görünümündeki öðeler cihazýnýza kopyalanýr.

Web’e gönderme
En iyi Nokia Lifeblog öðelerinizi paylaþmak için, 
bunlarý diðer kiþilerin de görebileceði þekilde, 
Ýnternet’teki uyumlu bir web günlüðüne gönderin.

Öncelikle bir web günlüðü servisinde hesap oluþturmanýz, 
gönderilerinizin gideceði yer olarak kullanacaðýnýz bir veya 
birden çok web günlüðü oluþturmanýz ve bu web günlüðü 
hesabýný Nokia Lifeblog’a eklemeniz gerekir. Nokia Lifeblog 
için önerilen web günlüðü servisi, Six Apart'a ait olan 
TypePad’dir www.typepad.com.

Cihazýnýzda, web günlüðü ayarlarýna Nokia Lifeblog’daki 
web günlüðü hesabýný ekleyin. Uyumlu olan PC’nizde ise, 
Günlük hesaplarýný düzenle penceresinde bulunan 
hesaplarý düzenleyin.

Öðeleri cihazýnýzdan Web’e göndermek için, 
aþaðýdakileri yapýn:
1 Zaman Çizelgesi veya Sýk Kullanýlanlar klasöründen 

Web’e göndermek istediðiniz öðeleri seçin.
2 Seçenek > Web’de yayýnla seçeneðini belirleyin.
3 Bu özelliði ilk kez kullanýyorsanýz, Nokia Lifeblog web 

günlüðü sunucusundan bir web günlüðü listesi alýr.
4 Web günlüðüne gönderme iletiþim kutusu açýlýr. 

Yayýnlama yeri: listesinden kullanmak istediðiniz web 
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günlüðünü seçin. Yeni web günlükleri oluþturduysanýz, 
web günlüðü listesini güncellemek için Seçenek > 
Web günl. list. yenile seçeneðini belirleyin. 

5 Gönderiniz için bir baþlýk ve alt yazý girin. Ana metin 
alanýnda daha uzun bir anlatým veya açýklama da 
yazabilirsiniz.

6 Her þey hazýr olduðunda, Seçenek > Gönder 
seçeneðini belirleyin.

PC'nizden, Web’de öðe yayýnlamak için aþaðýdakileri yapýn:
1 Web’de yayýnlamak istediðiniz öðeleri (en çok 50) 

Zaman Çizelgesi veya Sýk Kullanýlanlar 
klasöründen seçin.

2 Dosya > Web’de yayýnla seçeneðini belirleyin. 
Web’de yayýnla açýlýr.

3 Gönderiniz için bir baþlýk ve alt yazý girin. Ana metin 
alanýnda daha uzun bir anlatým veya açýklama da 
yazabilirsiniz.

4 Yayýnlama yeri: listesinden kullanmak istediðiniz 
web günlüðünü seçin.

5 Her þey hazýr olduðunda, Gönder seçeneðini týklatýn.

Diðer kaynaklardan öðe alma
Nokia Lifeblog’a, cihazýnýzdaki .jpg görüntülerinin yaný sýra, 
diðer kaynaklardaki (örneðin uyumlu CD veya DVD’deki ya 
da uyumlu olan PC'nizin sabit diskinde bulunan 
klasörlerdeki) .jpg görüntülerini ve .3gp ve .mp4 video 

kliplerini, .amr ses dosyalarýný ve .txt metin dosyalarýný 
alabilirsiniz.

Uyumlu bir PC’den, Nokia Lifeblog PC’ye görüntü veya 
video almak için aþaðýdakileri yapýn:
1 Zaman Çizelgesi veya Sýk Kullanýlanlar > Dosya > 

Al seçeneðini belirleyin. Al açýlýr.
2 Almak istediðiniz görüntü, video, ses veya metin 

dosyasýný bulmak için listeye gözatýn veya size gereken 
dosyayý bulmak için diðer klasörlere gidin.

3 Bir klasör, dosya veya birkaç dosya seçin. 
Önizleme bölmesinde klasör veya dosyalarýn içeriðini 
görüntüleyebilirsiniz.

4 Klasörü (alt klasörler de dahil olmak üzere) veya seçili 
dosyalarý almak için Aç seçeneðini týklatýn.

Zaman çizelgesine ve sýk kullanýlanlara 
göz atma
PC’nizde Nokia Lifeblog uygulamasýný baþlattýðýnýzda, 
Zaman Çizelgesi ve Sýk Kullanýlanlar klasörlerinde 
hareket etmenizi saðlayacak birkaç yol vardýr. En hýzlý yol 
kaydýrýcýnýn tutamacýný kullanmaktýr. Bir diðer seçenek de, 
bir tarih seçmek üzere zaman çubuðunu týklatmak, Tarihe 
git seçeneðini kullanmak veya ok tuþlarýný kullanmaktýr.
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Daha fazla bilgi
Web günlüðü servisleri hakkýnda daha fazla bilgi 
için, www.nokia.com/lifeblog adresine gidin veya 
Nokia Lifeblog Yardýmý’ný açmak için Nokia Lifeblog PC 
uygulamasýnda F1 tuþuna basýn.

Nokia PC Suite 

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

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

DVD-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'teki bazý kullanýþlý uygulamalar þunlardýr:

Get Connected — Cihazýnýzý uyumlu bir PC’ye ilk defa 
baðlamak için kullanýlýr.

Senkronize et — Rehberi, ajandayý, yapýlacaklarý, not 
öðelerini ve e-postalarý cihazýnýz ile uyumlu bir PC 
kiþisel bilgi yöneticisi (PIM) arasýnda senkronize etmek 
için kullanýlýr.

Yedekle — Cihazýnýzdaki verileri yedeklemek veya 
kaydedilmiþ verileri uyumlu PC'den cihaza yüklemek 
için kullanýlýr.

Kýsa mesaj gönder — Kýsa mesaj oluþturmak ve göndermek 
için kullanýlýr.

Görüntü depola — Görüntüleri ve video klipleri 
cihazýnýzdan uyumlu bir PC'ye depolamak için kullanýlýr.

Dosya yöneticisi — Windows Gezgini üzerinden cihaz 
klasörlerinizin içeriðini yönetmek için kullanýlýr.

Müzik aktar — Uyumlu bir PC'de dijital müzik dosyalarý 
oluþturup düzenlemek ve bunlarý uyumlu bir cihaza 
aktarmak için kullanýlýr.

Ýnternet’e baðlan — Cihazýnýzý modem olarak kullanýp 
Ýnternet baðlantýsý kurmanýzý saðlar.

Daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi edinmek ve Nokia PC Suite'in en son 
sürümünü indirmek için www.nokia.com/pcsuite adresini 
ziyaret edin.
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Adobe Photoshop Album 
Starter Edition 

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

düzenleyebilirsiniz.
• Tüm dijital fotoðraflarýnýzý tek bir yerde görüntülemek 

üzere ajanda görünümünü kullanabilirsiniz.
• Genel fotoðraf kusurlarýný tek bir týklatmayla 

onarabilirsiniz.
• Fotoðraflarýnýzý birçok þekilde paylaþabilirsiniz: 

e-postayla gönderme, evde baský veya bunlarý uyumlu 
mobil cihazlara gönderme.

Yükleme
Starter Edition uygulamasýný, cihazýnýzla birlikte verilen 
DVD-ROM'dan uyumlu PC'nize yükleyin. Starter Edition 
için Microsoft Windows 2000 (Service Pack 4 veya üstü) 
veya XP iþletim sistemi (Service Pack 2 veya üstü), cihazýnýz 
ile PC arasýndaki baðlantý için Nokia PC Suite 6.5 veya üst 
sürümü, video klipleri görüntülemek ve düzenlemek için 
Apple QuickTime 6.5.1 veya üst sürümü gereklidir. 

Nokia PC Suite, cihazýnýzla birlikte verilen 
DVD-ROM’dadýr. Sisteminizde Apple QuickTime yüklü 
deðilse, www.apple.com/quicktime/download adresinden 
yükleyebilirsiniz. Ekrandaki yükleme talimatlarýný izleyin.

Cihazýnýzdan PC'ye aktarma
Fotoðraflarýnýzý cihazýnýzdan Starter Edition uygulamasýna 
aktarmanýn iki yolu vardýr.

Fotoðraflarý ve video klipleri uyumlu bir PC’ye otomatik 
olarak aktarmak için aþaðýdakileri yapýn:
1 Cihazýnýzý, uyumlu bir USB veri kablosu ile uyumlu bir 

PC'ye baðlayýn. PC’de Adobe Photo Downloader açýlýr 
ve son aktarmadan bu yana çekilen yeni görüntü ve 
video dosyalarý otomatik olarak seçilir.

2 Aktarmayý baþlatmak için, Fotoðraf Al seçeneðini 
týklatýn. Seçilen tüm dosyalar Starter Edition 
uygulamasýna alýnýr. Cihazýnýzdaki Galeri klasöründe 
oluþturduðunuz albümler otomatik olarak Starter 
Edition’a aktarýlýr ve etiket olarak tanýmlanýr.

3 Dosyalar Starter Edition’a aktarýldýktan sonra, 
bunlarý cihazýnýzdan silmeyi seçebilirsiniz.

Otomatik Adobe Photo Downloader öðesini 
etkinleþtirmek veya devre dýþý býrakmak için, 
görev çubuðundaki simgeyi sað týklatýn.
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Fotoðraflarý uyumlu bir PC’ye el ile aktarmak için 
aþaðýdakileri yapýn:
1 USB veri kablosunu veya Bluetooth baðlantýsýný 

kullanarak cihazýnýzý uyumlu bir PC’ye baðlayýn.
2 Starter Edition uygulamasýný baþlatýn.
3 Kýsayollar çubuðunda, Fotoðraflarý al > Kameradan, 

Cep Telefonundan veya Kart Okuyucudan seçeneðini 
týklatýn. Adobe Photo Downloader açýlýr.

4 Aktarmayý baþlatmak için Fotoðraflarý Al seçeneðini 
týklatýn. Seçilen tüm dosyalar Starter Edition 
uygulamasýna alýnýr. Cihazýnýzdaki Galeri klasöründe 
oluþturduðunuz albümler otomatik olarak Starter 
Edition’a aktarýlýr ve etiket olarak tanýmlanýr. 

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

PC'den cihazýnýza aktarma
Düzenlenen fotoðraflarý ve video klipleri cihazýnýza geri 
aktarmak için aþaðýdakileri yapýn:
1 USB veri kablosunu veya Bluetooth baðlantýsýný 

kullanarak cihazýnýzý uyumlu bir PC’ye baðlayýn.
2 Starter Edition uygulamasýný baþlatýn.
3 Cihazýnýza aktarmak istediðiniz fotoðraflarý 

ve videolarý seçin.
4 Kýsayol çubuðunda Paylaþ tuþunu týklatýn ve 

Cep Telefonuna Gönder seçeneðini belirleyin.
5 Tamam tuþunu týklatýn.

Fotoðraflarý tarihe göre düzenleme
Starter Edition, fotoðraflarýnýzýn kolayca bulunabilmesi 
için bunlarý tarihlerine göre otomatik olarak düzenler. 
Fotoðraflarý tarihe göre bulmanýn iki yolu vardýr: fotoðraf 
deposu ve takvim görünümü.

Fotoðraflarý, fotoðraf deposunu kullanarak bulmak için 
aþaðýdakileri yapýn:
1 Kýsayollar çubuðunda Fotoðraf Deposu seçeneðini 

belirleyin.
2 Kýsayollar çubuðunun altýndaki zaman çizgisinde, 

görüntülemek istediðiniz fotoðraflarýn ayýný seçin. 
O aya ait fotoðraflar fotoðraf deposunda gösterilir.

Fotoðraflarý ajanda görünümünü kullanarak bulmak için 
aþaðýdakileri yapýn:
1 Kýsayollar çubuðunda Takvim Görünümü 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.

Fotoðraflarý etiket kullanarak 
düzenleme
Fotoðraflarý bulmak için, içlerindeki kiþilere, yere, olaya ve 
fotoðrafýn diðer özelliklerine dayanan anahtar sözcük 
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etiketleri kullanýn. Fotoðraflarýnýzý etiketlediðinizde, 
her fotoðraf için dosya adý, tarih veya klasör anýmsamanýz 
gerekmez. Etiket bölmesini açmak için, kýsayol çubuðunda 
Düzenle tuþunu týklatýn.

Kendi etiketinizi oluþturmak için aþaðýdakileri yapýn:
1 Etiket bölmesinde Yeni tuþunu týklatýn ve Yeni Etiket 

seçeneðini belirleyin.
2 Etiketi hangi alt kategori altýnda listelemek istediðinizi 

belirlemek için, Etiket Oluþtur iletiþim kutusunda 
Kategori menüsünü kullanýn.

3 Ad metin kutusuna, etikete vermek istediðiniz adý girin.
4 Not metin kutusuna, etiket hakkýnda eklemek 

istediðiniz bilgileri girin.
5 Tamam tuþunu týklatýn.

Etiket, Etiket bölmesinde, seçtiðiniz kategorinin veya alt 
kategorinin altýnda görünür.

Bir fotoðrafa etiket eklemek için, etiketi Etiket 
bölmesinden fotoðraf deposundaki fotoðrafýn üstüne 
sürükleyin.

Fotoðraflarýnýzý bulmak için Etiket bölmesinde bir etiketi 
çift týklattýðýnýzda, arama iþlemi, söz konusu etiketin 
eklendiði tüm fotoðraflarý bulur.

Fotoðraf aralýðýný daraltmak ve belirli bir aya geçiþ yapmak 
için zaman çizelgesindeki çubuðu týklatýn. 

Cihazda yeni bir albüm oluþturduðunuzda, buna fotoðraf 
eklediðinizde ve fotoðraflarý Starter Edition uygulamasýna 
aktardýðýnýzda, albüm bilgileri, Alýnan etiketler altýnda 
yeni bir etiket olarak gösterilir.

Fotoðraflarýnýzý onarma
Fotoðraflarla ilgili olarak en sýk karþýlaþýlan sorunlarý 
çözmek için aþaðýdakileri yapýn:
1 Fotoðraf deposundaki bir fotoðrafý seçin.
2 Kýsayollar çubuðunda Fotoðraf onar tuþunu týklatýn. 

Starter Edition, düzenleme için orijinal fotoðraf 
dosyasýnýn bir kopyasýný oluþturur.
Fotoðrafý otomatik olarak onarmak için, Otomatik 
Akýllý Onarma seçeneðini belirleyin.
Fotoðrafý el ile onarmak için, Fotoðraf Onarma 
Penceresi... seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakileri 
arasýndan seçim yapýn: 
Genel — Renk, seviyeler, kontrast veya netlik için 
otomatik düzeltmeyi seçer.
Kýrp — Kompozisyonu geliþtirmek veya bir görüntüye 
vurgu eklemek için fotoðrafý kýrpar.
Kýrmýzý Göz — Kamera flaþýnýn neden olduðu kýrmýzý 
göz etkisini düzeltir.
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Videolarýnýzý oynatma ve düzenleme
Videolarýnýzý oynatmak için, video dosyasýný çift týklatýn 
ve video penceresi altýnda Oynat tuþunu týklatýn.

Mobil filmlerinizde sahneleri düzeltmek, yeniden 
düzenlemek ve silmek için aþaðýdakileri yapýn:
1 Film dosyasýný sað týklatýn ve Mobil Filmi Düzenle 

seçeneðini belirleyin. Videonuzun birinci karesini video 
penceresinde görürsünüz. Video penceresinin altýndaki 
zaman çizgisinde bulunan mavi iþaretçi, 
görüntülemekte olduðunuz kareyi gösterir.

2 Oynatmak, duraklatmak, durdurmak, baþa gitmek 
veya sona gitmek için, video penceresinin altýndaki 
kontrol düðmelerini kullanýn. Zaman çizgisindeki 
mavi iþaretçiyi sürükleyerek video üzerinde hareket 
edebilirsiniz.

3 Düzenlemek, yeniden düzenlemek veya silmek üzere 
videonun bir bölümünü seçmek için aþaðýdakilerden 
birini yapýn:
• Zaman çizgisinin baþýnda ve sonunda bulunan seçim 

tutamaçlarýný sürükleyin.
• Seçimin baþlangýç zamanýný iþaretlemek için, 

ÜstKrkt tuþunu basýlý tutarak zaman çizgisinde 
bir yeri týklatýn. Bitiþ zamanýný iþaretlemek için, 
Ctrl tuþunu basýlý tutarak zaman çizgisinde bir 
yeri týklatýn.

Bir seçimi belirledikten sonra, seçim çubuðunu zaman 
çizgisinde sürükleyebilirsiniz.

4 Videonun seçili bölümünü silmek için, araç çubuðunda 
Sil düðmesini týklatýn.
Seçimi kýrpmak ve dýþýnda kalan parçalarý silmek için, 
Araç çubuðunda Kýrp düðmesini týklatýn.
Seçimi kopyalamak ve zamandaki baþka bir noktaya 
yapýþtýrmak için, araç çubuðunda Kopyala düðmesini 
týklatýn. Zaman çizgisindeki mavi iþaretçiyi istediðiniz 
noktaya sürükleyin ve Yapýþtýr düðmesini týklatýn.

Daha fazla bilgi
Program iþlevleri hakkýnda ek yardým için, ana 
menüde Yardým > Adobe Photoshop Album Yardýmý 
seçeneðini belirleyin.

Starter Edition hakkýnda daha fazla bilgi almak için 
www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html 
adresini ziyaret edin.

Adobe Premiere Elements 
Aþaðýdaki talimatlar, metnin yazýldýðý sýrada mevcut 
olan en son uyumlu Adobe Premier Elements sürümü 
esas alýnarak yazýlmýþtýr. Öte yandan, özellikle farklý 
seçeneklerin konumlarýyla ilgili talimatlarýn ayrýntýlarý 
tamamen doðru olmayabilir ve farklýlýk gösterebilir.

Adobe Premiere Elements PC yazýlýmýyla, video kliplerinizi 
ve görüntüleriniz montajlayabilir, efekt, geçiþ, metin ve ses 
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ekleyebilir, çýktýyý QuickTime filmi veya Windows medya 
dosyasý olarak kaydedebilir veya doðrudan uyumlu bir 
DVD’ye yazdýrabilirsiniz. 

Adobe Premiere Elements uygulamasýný yüklemek ve 
kullanmak için, Microsoft Windows XP çalýþtýran uyumlu 
bir PC gerekir. Adobe Premiere Elements'i kullanmadan 
önce PC'nize yüklemeniz gerekir.

Adobe Premiere Elements aþaðýdakileri gerektirir:
• Intel Pentium 4 veya Intel Celeron 1.3 GHz iþlemci 

(veya SSE2 desteði olan uyumlu iþlemci); çift çekirdekli 
iþlemciler ve Hiper Ýþ Parçacýðý Teknolojisi desteði 
olanlar; yüksek tanýmlý video (HDV) için gerekli olan 
Pentium 4 3 GHz.

• Microsoft Windows XP (Home Edition veya 
Media Center Edition) (Service Pack 2 veya daha 
yüksek bir sürümü ile)

• HDV için 512 MB RAM; 1 GB boþ disk alaný
• Yükleme için 4 GB boþ disk alaný
• DVD-ROM sürücüsü (DVD yazmak için uyumlu 

DVD yazýcý gereklidir)
• 16 bit (XGA) renkli 1024x768 grafik çözünürlük
• Microsoft DirectX 9 uyumlu ses ve görüntü sürücüleri

Adobe Premiere Elements; .3gp (yalnýzca alma), mpeg, 
QuickTime, Windows Media, JVC Everio (yalnýzca alma), 
.asf (yalnýzca alma), .wav, .wma (yalnýzca alma), Dolby 
Digital Stereo, .psd (yalnýzca alma) gibi video dosyasý 

biçimlerini; .aiff, .mp3, ve .wav gibi ses dosyasý biçimlerini 
ve .png (yalnýzca alma) ve .jpeg gibi görüntü dosyasý 
biçimlerini destekler. Desteklenen dosya biçimlerinin 
tam bir listesi için, bkz. Adobe Premiere Elements 
uygulamasýndaki Adobe Yardým Merkezi. Adobe Yardým 
Merkezi’nin nasýl açýlacaðý hakkýnda bilgi için bkz. 
“Yardým ve öðreticiler”, s. 33.

Adobe Premiere Elements’i PC’ye 
yükleme
Adobe Premiere Elements uygulamasýný DVD-ROM’dan 
uyumlu PC’nize yüklemek için, aþaðýdakileri yapýn:
1 PC’nizdeki ve cihazýnýzdaki tüm açýk uygulamalarý 

kapatýn.
2 Standart satýþ paketinde verilen DVD-ROM’u PC’nizin 

DVD sürücüsüne takýn.
3 Install Software  (Yazýlým Yükle) menüsünden, 

Adobe Premiere Elements seçeneðini belirleyin.
4 Ekrandaki talimatlarý izleyin.

Yardým ve öðreticiler
Adobe Premiere Elements hakkýnda ayrýntýlý bilgi için, 
ana görünümde, birkaç kullanýþlý öðretici de içeren Adobe 
Yardým Merkezi’ni açmak üzere Yardým > Premiere 
Elements Yardýmý seçeneðini belirleyin. Ayrýca Adobe 
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Premiere Elements Düzen görünümündeki Nasýl yapýlýr 
bölümüne de bakýn.

Video oluþturma
Adobe Premiere Elements uygulamasýnýn dört etkin 
çalýþma alaný vardýr: Düzenle ve DVD. Uygulama 
açýldýðýnda, Düzenleme varsayýlan çalýþma alanýdýr. 
Baþka bir çalýþma alaný açmak için, Düzenleme çalýþma 
alanýnýn sað üst köþesinde istediðiniz düðmeye basýn.

Düzenleme çalýþma alaný, zaman çizgilerindeki dosyalarý 
görüntüleyebileceðiniz ve düzenleyebileceðiniz ana 
çalýþma alanýdýr. Baþlýklar çalýþma alanýnda baþlýk, 
jenerik bilgileri ve alt yazý ekleyebilirsiniz ve DVD çalýþma 
alanýnda videonuzu uyumlu bir DVD’ye yazabilirsiniz.

Yeni bir proje baþlatma
Adobe Premiere Elements uygulamasýnda, seçili video 
ve ses kliplerinin, fotoðraflarýn, efektlerin, geçiþlerin 
ve baþlýklarýn film olarak bir araya getirildiði projeler 
oluþturabilirsiniz. Yeni bir proje baþlatmak ve buna 
medya dosyalarý eklemek için aþaðýdakiler yapýn:
1 Adobe Premiere Elements uygulamasýný baþlatýn.
2 Hoþ geldiniz görünümünde, Yeni proje 

seçeneðini belirleyin.
3 Yeni proje iletiþim kutusunda, projeniz için bir ad girin 

ve Tamam düðmesine basýn.

Adý girdikten sonra, projeye medya dosyalarý 
yükleyebilirsiniz.

Proje için ortam dosyasý alma
Kaydedilen video klipleri, ses kliplerini ve görüntüleri 
projeye eklemek için, kýsayol çubuðundaki Ortam al 
düðmesini týklatýn. Uyumlu PC’nizdeki veya uyumlu bir 
çýkarýlabilir diskteki dosyalara göz atabilir ve bunlarý 
seçebilir ya da Nokia cihazýnýzdaki dosyalara göz atmak 
ve bu doayalarý seçmek için uyumlu bir USB veri kablosu 
kullanabilirsiniz.

Seçilen dosyalar Ortam panelinde listelenir. Ýstediðiniz 
bir klibi kullanmak için, klibi Ortam panelinden zaman 
çizelgesine sürüklemek üzere sol fare düðmesini basýlý 
tutun. Zaman çizgisindeki klipleri görünmelerini istediðiniz 
sýrada düzenleyebilir ve ayrýca kýrpabilir ve kesebilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için, bkz. Adobe Yardým Merkezi. Adobe 
Yardým Merkezi’nin nasýl açýlacaðý hakkýnda bilgi için bkz. 
“Yardým ve öðreticiler”, s. 33.

Video ve görüntüleri düzenleme
Videolarýnýza dönme ve bükülme gibi efektler ve kaybolma 
veya daðýlma gibi geçiþler ekleyebilirsiniz. Ayrýca renk ve 
aydýnlatmayý da düzenleyebilirsiniz.

Efekt veya geçiþ uygulamak için, Efektler ve geçiþler 
bölmesinde, istediðiniz efekti veya geçiþi seçin ve zaman 
çizgisindeki bir klibi üstüne sürükleyin.
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Oluþturduðunuz bir videoya baþlýk, jenerik bilgileri veya 
alt yazý eklemek için, Baþlýklar görünümünde istediðiniz 
baþlýðý seçin veya bir þablon kullanýn.

Video paylaþýmý
Adobe Premiere Elements ile, videolarýnýzý uyumlu bir 
PC’ye yazabilir ve uyumlu bir TV’de görüntüleyebilirsiniz. 
Ayrýca videolarý farklý bir dosya biçimine dönüþtürebilir 
ve Ýnternet’te paylaþabilirsiniz.

Videonuzu DVD’ye kaydetme
DVD çalýþma alanýnda, iki DVD türünden birini seçin: menü 
içermeyen otomatik olarak yürütülen bir DVD veya farklý 
sahneler, menüler ve þablonlar seçebileceðiniz menü 
tabanlý bir DVD.

DVD’yi önizlemek için, DVD çalýþma alanýnda DVD’yi önizle 
seçeneðini belirleyin ve Yürüt düðmesine basýn.

Filmi uyumlu bir Dvd’ye yazmadan önce DVD ayarlarýný 
yapmak için, Düzen panelinde, DVD’ye yaz seçeneðini 
belirleyin. Bkz. “DVD ayarlarý”, s. 35.

Filmi uyumlu bir DVD’ye yazmak için, Yaz seçeneðini 
belirleyin.

DVD ayarlarý
Videoyu uyumlu bir DVD’ye yazmadan önce, DVD ayarlarýný 
düzenleyebilirsiniz. Videoyu doðrudan DVD’ye mi 

yazdýrmak yoksa uyumlu PC'nizin sabit diskindeki bir 
klasöre mi kaydetmek istediðinizi seçin, DVD’nin kalitesini 
ayarlayýn ve bölgenizdeki TV standardýný seçin. Varsayýlan 
DVD kalitesi ayarý Fit to disc seçeneðidir. Adobe Premiere 
Elements uygulamasý, klibi kullanýlabilir disk alanýna 
sýðdýrýr ve klibin kaliteden ödün vermeyecek kadar 
sýkýþtýrýr. Videonun uzunluk ve karmaþýklýðýna baðlý 
olarak, sýkýþtýrma iþlemi uzun sürebilir.

Videonuzu baþka bir dosya biçimine aktarma
Örneðin videonuzu Ýnternet’te paylaþmak istiyorsanýz, 
QuickTime veya Windows Media gibi farklý bir dosya 
biçimine aktarabilirsiniz. Dosyayý farklý bir dosya biçimine 
aktarmak için, kýsayol çubuðundaki Ver düðmesine basýn.

Desteklenen dosya biçimlerinin tam bir listesi için, bkz. 
Adobe Premiere Elements uygulamasýndaki Adobe 
Yardým Merkezi. Adobe Yardým Merkezi’nin nasýl 
açýlacaðý hakkýnda bilgi için bkz. “Yardým ve 
öðreticiler”, s. 33.
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