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GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara 
uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Daha 
ayrýntýlý bilgiler ayrý bir kullaným kýlavuzunda yer almaktadýr.

ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Araç kullanýrken iletiþim cihazýnýzý kullanmayýn; 
önce aracýnýzý park edin! 

GÝRÝÞÝM Tüm telsiz telefonlar performansý etkileyen giriþime neden 
olabilir. 

HASTANELERDE ÝLETÝÞÝM CÝHAZINIZI KAPATIN Her türlü düzenleme 
ya da kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonunuzu kapatýn.

UÇAKTA ÝLETÝÞÝM CÝHAZINIZI KAPATIN Telsiz telefonlar giriþime neden 
olabilir. Uçakta kullanýlmasý yasalara aykýrýdýr.

BENZÝN ALIRKEN ÝLETÝÞÝM CÝHAZINIZI KAPATIN Ýletiþim cihazýnýzý 
benzin istasyonunda, yakýt veya kimyasal madde yakýnýnda kullanmayýn.

PATLATMA YAPILAN YERLERDE KULLANMAYIN Patlama yapýlan 
yerlerde telefonunuzu kullanmayýn. Kýsýtlamalara ve düzenlemelere ya da 
kurallara uyun.

DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca normal konumda (kulaða yakýn) kullanýn. 
Antene gereksiz yere dokunmayýn. 

YETKÝLÝ SERVÝSE BAÞVURUN Yalnýzca yetkili personel cihazý monte 
etmeli veya onarmalýdýr.
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AKSESUARLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý aksesuar ve 
bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn.

ARAMA YAPILMASI Kapaðý kapatýn ve telefonun açýk ve hizmete hazýr 
olduðundan emin olun.  Telefon numarasýný, alan koduyla birlikte tuþlayýn, 
sonra . tuþuna basýn. Görüþmeyi bitirmek için . tuþuna basýn. 
Aramaya yanýt vermek için tuþuna basýn.

ACÝL ARAMALAR Cihazýn kapaðýný kapatýn. Telefonun açýk ve hizmete 
hazýr olduðundan emin olun. Ekrandakileri silmek için  tuþuna birkaç 
saniye basýn. Acil numarayý tuþlayýn, sonra . tuþuna basýn. Yerinizi 
bildirin. Aksi istenmedikçe görüþmeyi bitirmeyin.

YEDEK KOPYALARIN ALINMASI Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný 
almayý unutmayýn.

DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLANILMASI Baþka bir cihaza baðlanýrken, 
kullaným kýlavuzundaki detaylý güvenlik talimatlarýný okuyun. Uyumsuz 
ürünleri baðlamayýn.

KIZILÖTESÝ ÝÇÝN ÖNLEMLERS Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözüne tutmayýn 
ve diðer kýzýlötesi araçlarla etkileþimine izin vermeyin.
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Gi
riþ1. Giriþ

Nokia 9210 Communicator’u satýn aldýðýnýz için sizi tebrik ederiz. Bu komple bir 
iletiþim cihazýdýr: cebinize sýðan tek bir pakette bir cep telefonu, mesaj cihazý ve bir 
avuçiçi bilgisayarýdýr.

Þekil 1

Telefon

Kulaklýk

Ön Arka

Mikrofon
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Gi

riþ Nokia 9210 Communicator iki bölümden oluþur: cep telefonu ve Communicator 
arabirimi. Her ikisi de Þekil 1 ve 2’de gösterildiði gibi olmak üzere, cep telefonu 
cihaz kapaðýnda, Communicator da kapaðýn içinde yer alýr.

Þekil 2

Her iki birim de Communicator hafýzasýndaki ayný bilgileri kullanýr - bunlar 
baðýmsýz cihazlar deðildir. Örneðin, cep telefonu Communicator arabiriminin 
Rehber'inde kayýtlý olan isim ve telefon numaralarýný kullanýrken Communicator 
arabirimi de faks göndermek, almak ve internete baglanmak gibi ses ve veri 
aramalarý için cep telefonunu kullanyr.

Ýpucu: Communicator 
arabiriminin açma/kapama 
düðmesi yoktur - kapaðý 
açtýðýnýzda cihaz açýlýr ve 
kapadýðýnýzda da kapanýr.

Communicator arabiriminde pek çok organizer ve iletiþim uygulamasý vardýr. Büyük 
klavyesi, komut düðmeleri ve ekraný uygulamalarýn kullanýmýný kolaylaþtýrýr. 

Cep telefonu çabucak arama yapmak ve aramalarý cevaplamak için kullanýlýr. 
Communicator, kulaklýk ve mikrofonunun cihazýn arka tarafýnda olmasý dýþýnda 
diðer Nokia cep telefonlarýna benzer ve onlar gibi çalýþýr. Cep telefonu kapaktaki 

 düðmesine basýlarak açýlýp kapatýlýr.

Communicator 
arabirimi
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Gi
riþÖNEMLÝ:Cep telefonu kullanýmýnýn yasak olduðu veya parazit ya da tehlikelere 

yol açabileceði yerlerde cep telefonunu açmayýn.

Yardým alma
Çevrimiçi Yardým
Communicator'da, herhangi bir uygulama veya görünümden eriþebileceðiniz bir 
yardým iþlevi bulunur. 

Yardýma bakmak için Communicator klavyesindeki  tuþuna basýn. Yapmakta 
olduðunuz iþle ilgili bir bilgi sayfasý ekrana gelir. Ayrýca belli konu ve anahtar 
sözcükler için yardýmda arama da yapabilirsiniz.

Satýþ paketindeki kýlavuzlar hakkýnda
Communicator'ý kullanmaya baþlamak konusunda yardým için satýþ paketinde 
gelen Baþlangýç kýlavuzuna bakýn. Burada, baþlangýç iþlemleri ve çeþitli 
uygulamalarýn kullanýmýyla ilgili temel bilgiler açýklanmaktadýr.

Bu kullaným kýlavuzunda Nokia 9210 Communicator’un nasýl çalýþtýðý daha ayrýntýlý 
olarak anlatýlmaktadýr. “Genel bilgiler” Communicator'in sýk kullanýlan 
özelliklerinin yaný sýra Communicator'in çeþitli bölümlerini ve bunlarýn iþlevlerini 
tanýtýr.

Bu kullaným kýlavuzunun geriye kalaný Communicator uygulamalarý ve cep 
telefonuyla ilgilidir. Kullaným kýlavuzunun arka kýsmýnda Ýnternet ve kablosuz 
baðlantý terimlerini içeren kýsa bir sözlük bulunur.
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riþ PC Suite Kýlavuzu, Nokia 9210 Communicator için PC Suite'in iþlevlerini 
açýklamaktadýr. PC Suite ile, Communicator'ýnýz ve uyumlu bir PC arasynda verileri 
taþýyabilir, kopyalayabilir, senkronize edebilir, yedekleyebilir ve geri 
yükleyebilirsiniz.

CD-ROM'daki Yazýlým Kýlavuzu, CD-ROM'da bulunan ve Communicator'ýnýza 
yükleyebileceðiniz uygulamalarýn iþlevlerini ayrýntýlarýyla açýklamaktadýr.

PC Suite ve CD-ROM'daki Yazýlým Kýlavuzlarýnýn her ikisi de CD-ROM'da " Nokia 
9210 Communicator'u kullanmak" bölümünde bulunmaktadýr.

Ek Uygulamalar Kýlavuzu, Nokia 9210 Communicator'da kullanabileceðiniz diðer 
yazýlýmlarý kýsaca tanýtmaktadýr. Bu kýlavuz, yalnýzca basýlý halde bulunmaktadýr.

Ayarlar Kontrol Listesi, Nokia 9210 Communicator'unuzu farklý kablosuz servislere 
baðlamanýza yardýmcý olur.

Nokia 9000 Communicator, Nokia 9000i Communicator, Nokia 9110 
Communicator veya Nokia 9110i Communicator’den Nokia 9210 Communicator’a 
geçiyorsanýz 35. sayfada ‘Diðer cihazlardan veri aktarmak’ ve CD-ROM'daki PC 
Suite Kýlavuzuna bakýn.

Not: Bu kullaným kýlavuzunda ve Baþlangýç kýlavuzunda, ekrandaki komutlarýn 
adlarý koyu, ayarlar ve seçenekler de italikle yazýlmýþtýr.
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Gi
riþCommunicator'ýnýz hakkynda bilgiler

Þebeke servisleri hakkýnda
Bu kullaným kýlavuzunda açýklanan cep telefonu, otomatik olarak GSM 900 ya da 
1800 þebekeleri kullanan çift bantlý bir telefondur.

Bu kullaným kýlavuzunda açýklanan özelliklerden bazýlarý, þebeke servisleri olarak 
adlandýrýlmaktadýr. Bunlar, kablosuz servis saðlayýcýlarý tarafýndan sunulan özel 
servislerdir. Bu þebeke servislerinden herhangi birini kullanmadan önce, servis 
saðlayýcýnýza baþvurarak istediðiniz servise ya da servislere abone olmalýsýnýz ve 
kullanýlmalarýyla ilgili bilgileri almalýsýnýz. Daha sonra kullaným kýlavuzunda 
açýklandýðý þekilde bu iþlevleri etkinleþtirebilirsiniz. Bir çok servis için elle 
etkinleþtirme komutlarý bu kullaným kýlavuzunda verilmemiþtir (örneðin servisleri 
etkinleþtirmek ya da devre dýþý býrakmak için   ve  karakterlerinin 
kullanýlmasý). Buna karþýn Nokia 9210 Communicator, bu biçimde verilen komutlarý 
da iþleyebilmektedir. Bu komutlarý öðrenmek için lütfen servis saðlayýcýlarýnýza 
baþvurun.

Abone olunmasý gereken servisler tipik olarak kýsa mesaj servisi, Ýnternet ve fakstýr.

Özel servis sayýsý kendi þebekenizde hangi servislerin bulunduðuna baðlý 
olduðundan maalesef bu kullaným kýlavuzunda ihtiyaç duyduðunuz servis ve 
ayarlarýn kapsamlý bir listesini saðlamak mümkün deðildir. Bu nedenle bu kullaným 
kýlavuzu ek servislerle ilgili olarak genel bilgi saðlar. Kendi þebekenizde bu 
servislerin bulunabilirliði ve ayrýntýlarý hakkýnda daha fazla bilgi için lütfen þebeke 
operatörünüze baþvurun.
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Gi

riþ Ýpucu: Servis 
saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz 
bilgileri, ileride kullanmak 
üzere Ayarlar Kontrol 
Listesine yazýn.

Bir servis baðýmsýz telefon numaralarý veya özel ayarlar gerektirirse bunlarýn 
Communicator'in ayarlarýna kaydedilmesi gerekir. Örneðin:

Kýsa mesajlarýn gönderilmesi ve alýnmasý bu servisin kullandýðýnýz þebeke 
tarafýndan desteklenmesi ve SIM kartýnýz için etkin kýlýnmasýný ve mesaj merkezi 
numarasýnýn SMS uygulamasý ayarlarýna kaydedilmesini gerektirir.

Ýnternet eriþimi, veri servisinin kullandýðýnýz þebeke tarafýndan desteklenmesini ve 
SIM kartýnýz için etkin kýlýnmasýný gerektirir. Buna ek olarak, bir Ýnternet servis 
saðlayýcýdan bir Ýnternet eriþim noktasý almýþ olmanýz gerekir.

Satýþ paketindeki etiketler
Etiketlerde servis ve müþteri desteði amacýyla kullanýlacak önemli bilgiler 
bulunmaktadýr. Bu etiketleri güvenli bir yerde saklayýn.

 etiketini, kullaným kýlavuzunun Ýçindekiler Tablosundan önceki sayfaya 
yapýþtýrýn. Etiketin yapýþtýrýlacaðý yer, bir çerçeve ile belirtilmiþtir.

 etiketini, satýþ paketiyle birlikte verilmiþse Club Nokia davetiye kartýna 
yapýþtýrýn.

Eriþim kodlarý
Nokia 9210 Communicator, Communicator'ýnýzýn ve SIM kartynýzý yetkisiz 
kullanýmlara karþý korumak için birkaç eriþim kodu kullanýr. En sýk ihtiyaç 
duyacaðýnýz kodlar þunlardýr: 
• kilit kodu (önceden 12345 diye belirlenmiþtir), ve
• SIM kartla birlikte verilen PIN kodu.
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Gi
riþHem cep telefonu hem de Communicator arabirimiyle kullanýlan eriþim kodlarýný, 

kodun deðiþtirilebilmesi koþuluyla kodlardan herhangi birini kullanarak 
deðiþtirebilirsiniz. Eriþim kodlarý hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi için 221. sayfada 
‘Telefon güvenliði’'ne bakýn.

Communicator'ýn Ynternet uygulamalarý Ýnternet ve servislerinin yetkisiz 
kullanýmýna karþý koruma saðlamak amacýyla þifre ve kullanýcý adlarý kullanýr. Bu 
þifreler Ýnternet uygulamalarýnýn ayarlarýndan deðiþtirilir.

Kartvizit bilgileri
Ýpucu: 

Communicator'ýnýzdaki 
kartvizit bilgilerini, uyumlu 
bir PC'deki ilgili 
uygulamayla senkronize 
edebilirsiniz. Daha fazla 
ayryntý için CD-ROM'daki PC 
Suite Kýlavuzuna bakýn.

Rehber uygulamasýnda kaydettiðiniz, isimler, adresler ve telefon numaralarý gibi 
tüm kartvizit bilgileri, Rehber'e gönderilir. Cep telefonu, Communicator arabirimi 
ve uygulamalarýndan her birinin kendi Rehber görünümü vardýr. Ekrana gelen 
bilgiler seçilen uygulamanýn kullanabileceði bilgilere baðlýdýr. Örneðin, cep 
telefonundan arama yaparken kartvizitin adýný ve telefon numaralarýný görürsünüz. 
Olabilecek faks numaralarý, e-posta adresleri, iþ unvanlarý ve benzeri bilgiler 
gösterilmez.

GSM veri iletimi
Nokia 9210 Communicator; faks, kýsa mesaj ve e-posta göndermek ve uzak 
bilgisayarlarla baðlantý kurmak için GSM þebekesinin veri iletim yeteneklerini 
kullanýr.

Kablosuz veri baðlantýlarý cep telefonunuzun çalýþtýðý çoðu yerden yapýlabilir. 
Ancak, Communicator'i olabilecek en güçlü kablosuz sinyalin elde edilebileceði bir 
yere taþýmanýz tavsiye edilir. Sinyal güçlüyken veri iletimi verimlidir. Genel olarak, 
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riþ telsiz ortama özgü özelliklerden dolayý, kablosuz veri iletiþiminden sabit hat 
iletiþimiyle ayný performansý göstermesini beklememelisiniz. Aþaðýdaki faktörler 
kablosuz baðlantýlarda bozulmalara neden olabilir:

Parazit
Diðer cep telefonlarýnýn yaný sýra elektronik cihaz ve ekipmanlardan kaynaklý telsiz 
giriþimi, kablosuz veri iletiminin kalitesini etkiler.

Hücre deðiþimi
Cep telefonu kullanýcýsý bir þebeke hücresinden diðerine geçerken kanalýn sinyal 
gücü düþer ve kablosuz telefon santrali kullanýcýyý sinyalin daha güçlü olduðu 
baþka bir hücre ve frekansa aktarabilir. Hücre deðiþimi ayrýca, kullanýcý sabitken de 
kablosuz trafik yüklerindeki deðiþiklikler nedeniyle meydana gelebilir. Bu gibi 
deðiþimler iletimde küçük gecikmelere yol açabilir.

Elektrostatik boþalým
Parmaktan veya bir iletkenden statik elektrik boþalmasý, elektrikli cihazlarda hatalý 
iþlevlere yol açabilir. Boþalým, ekran görüntüsünde bozulmalara ve yazýlýmýn 
çalýþmasýnda dengesiz çalýþmaya neden olabilir. Kablosuz baðlantýlarýn 
güvenilirliði kaybolabilir, veriler bozulabilir ve iletim durabilir. Bu durumda, (varsa) 
mevcut aramayý sona erdirmeniz, kapaðý kapatarak cep telefonunu kapatmanýz 
(açýksa) ve pili çýkarmanýz gerekebilir. Ardýndan pili geri takarak yeni bir kablosuz 
baðlantý kurun.
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Ölü noktalar telsiz sinyallerinin alýnamadýðý bölgelerdir. Atlamalar, kullanýcý telsiz 
sinyalinin coðrafi özellikler veya büyük yapýlar nedeniyle bloke olduðu veya azaldýðý 
yerlerden geçerken meydana gelir.

Sinyal bozulmasý
Mesafe ve engeller sinyallerin fazdan çýkmasýna neden olabilir. Bunlar ayrýca sinyal 
yansýmasýna da yol açabilirler. Her iki durum da sinyal þiddetinde azalmaya neden 
olur.

Düþük sinyal gücü
Mesafe veya engeller nedeniyle bir hücre konumundaki telsiz sinyal gücü iletiþim 
için güvenilir bir veri baðlantýsý saðlamak için yeterli þiddette veya yeterince 
dengeli olmayabilir. Bu nedenle, olabilecek en iyi iletiþimi saðlamak için aþaðýdaki 
hususlarý unutmayýn:
• Communicator sabit bir konumdayken en iyi veri baðlantýsý elde edilir. Hareketli 

bir araçtayken telsiz veri iletiþimi yapmaya çalýþmanýz tavsiye edilmez. Faks 
iletimi, veri veya kýsa mesaj iletimine göre daha kolay bozulabilir.

• Communicator'ý metal bir yüzey üzerine koymayyn.
• Communicator ekranýndaki sinyal gücünün yeterli olup olmadýðýný kontrol edin. 

Communicator'ýn oda içerisinde, özellikle de bir pencereye doðru hareket 
ettirilmesi daha güçlü bir sinyal elde edilmesini saðlayabilir. Sinyaller sesli bir 
aramayý destekleyecek kadar güçlü deðilse, daha iyi bir sinyal alýmý olan bir yer 
bulununcaya kadar veri baðlantýsý yapýlmaya çalýþýlmamalýdýr.
Not: Anten açýkken sinyal daha kuvvetlidir.
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Bu bölümde Communicator'ýn nasyl çalýþtýðý ve Communicator'a nasýl elektrik 
saðlanacaðý anlatýlmaktadýr. Communicator'in ilk çalýþtýrýlmasý ve kurulumuyla 
ilgili bilgiler için, Baþlangýç kýlavuzuna bakýn.

Communicator ekraný

Þekil 3

Communicator arabirimini açmak için kapaðýný açýn. Communicator'in son 
kullanýlýþýnda aktif olan uygulama ekrana gelir.

Kapaðý kapadýðýnýzda Communicator ekranýný kapatýr ve tüm verileri kaydeder.

Kaydýrma 

Komutlar

Komut düðmesi

Arama alanýGösterge alaný

Uygulamanýn adý ve simgesi
Menü çubuðu
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renkteyse kullanýlamaz.

Komutlar her zaman, Þekil 3’te gösterildiði gibi komut düðmelerine karþýlýk gelir.

Uygulamalar ekranýn ortasýndan çalýþýr. Göstergeler uygulama ve sistemle ilgili 
bilgileri gösterir.

Seçilen bir çerçevede gezinmek ve öðe seçmek için klavyenin sað alt köþesinde 
bulunan Ok tuþlarýný kullanýn.

Ekranýn alt tarafýnda bir arama alaný olduðunda bu alana metin girmek için 
klavyeyi kullanarak öðeleri arayabilirsiniz.

Þekil 4

Görünümde birden fazla çerçeve varsa seçili olan daima vurgulanýr. Tab tuþuna 
basarak bir çerçeveden diðerine geçebilirsiniz. Þekil 4’e bakýn.

Bu öðe seçili Öðenin ayrýntýlarý

Sol çerçeve vurgulanmýþ Sað çerçeveyi seçili duruma getirmek için Tab 
tuþuna basýn.

.  

Uygulayabileceðiniz 
komutlar
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Þekil 5

Þekil 5’te birkaç sayfa içeren bir iletiþim penceresi örneði gösterilmektedir.

Göstergeler
Gösterge alanýndaki uygulama simgesi ve uygulama adý, aþaðýda gösterildiði gibi o 
sýrada içinde olduðunuz uygulamayý gösterir.

Gelen Kutusu/Giden Kutusu gösterge satýrlarýnda görünen simgeler uygulamaya ve 
geçerli duruma göre farklýlýk gösterir. Pil seviyesi ve sinyal þiddeti göstergeleri, 
telefon açýkken cep telefonu ekranýnda gösterilenlerle aynýdýr.

Bu bir sayfadýr

Bu bir iletiþim penceresidir

Sayfa içinde hareket etmek için 
Ok tuþlarýný kullanýn.

Baþka sayfa. Buraya gitmek için 
Menü tuþuna basýn.
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Arama durumu
- Sesli bir aramanýz var ve ahizesiz konuþma hoparlörü ve mikrofon 

açýk. ‘To activatedisable the handsfree mode’ on page 74'na bakýn.

- Ahizesiz mod kapalý olarak sesli arama. Hoparlör ve mikrofon 
kapalý.

- Açýk bir veri baðlantýsý, 133. sayfadaki Ýnternet bölümüne bakýn. 

- Communicator bir faks alýyor veya gönderiyor.

- Communicator bir kýzýlötesi baðlantý kurmaya çalýþýyor.

- Kýzýlötesi baðlantý kuruldu.

- Kýzýlötesi baðlantý engelli.

- Communicator PC’ye baðlý.

- Communicator faks modem olarak kullanýlýyor.

- Communicator bir tercihte, bu durumda ‘Toplantý’  tercihi. 79. 
sayfada ‘Telefon Ayarlarý’'na bakýn.

Uygulama simgesi

Uygulama adý

Gelen Kutusu/Giden Kutusu

Sinyal þiddeti ve pil seviyesi

Saat
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r- Saat. Saati, Saat uygulamasýndan ayarlayabilirsiniz. 215. sayfaya 

bakýn.

Gelen Kutusu/Giden Kutusu
- Gelen kutusu göstergesi bir faks, kýsa mesaj veya posta aldýðýnýzý gösterir.

- Belge Giden kutusu gönderilmemiþ mesajlarý içerir. 163. sayfada ‘Giden 
Kutusu’'na bakýn.

Pil seviyesi
- Pil zayýf, þarj etmelisiniz.

- Pil þarj oluyor. Çubuk, pil tamamen þarj olana kadar hareket eder. Fiþ 
simgesi, Communicator'in harici bir güç kaynaðýna baðlý olduðunu gösterir.

- Pil tamamen þarj olmuþ durumda. Dört çubuk da ekrana gelir.

Sinyal þiddeti
- Communicator kablosuz þebekeye baðlý. Dört çubuðun dördü de görünür 

durumdayken, kablosuz sinyal alýþý iyidir. Sinyal zayýfsa, antenin açýk olduðundan 
emin olun. Ayrýca, Communicator'i hafifçe hareket ettirerek veya ahizesiz modda 
kullanarak da alýþý iyileþtirmeye çalýþabilirsiniz.

- Telefon açýk ama þebeke kapsama alaný dýþýnda.

- Telefon kapalý. Arama yapamaz veya kabul edemez ve iletiþim 
uygulamalarýndan herhangi biriyle (SMS, veri, faks veya e-posta) mesaj 
alamazsýnýz.
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Þekil 6

Normal karakter ve sayý tuþlarýna ek olarak klavyede Þekil 6’da gösterildiði gibi bir 
dizi özel tuþ vardýr.

Uygulama düðmeleri
Klavyenin üst tarafýndaki düðmeler, ilgili uygulamalarý baþlatýr ya da uygulama 
gruplarýný açar. Düðmeler þunlardýr: Masaüstü, Telefon, Mesajlar, Ýnternet, 
Rehber, Ajanda, Ofis ve Ekstra.

Uygulamalarýn kullanýlmasý
Kapak açýldýðýnda, Communicator'in son kullanýlýþýnda aktif olan uygulama ekrana 
gelir. 
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Bunu bir arama sýrasýnda bile yapabilirsiniz. Bir uygulamayý baþlatmak için içinde 
bulunduðunuz uygulamadan çýkmanýz gerekmez. Aktif olmayan tüm uygulamalar 
sizin tarafýnýzdan tekrar aktif kýlýnýncaya dek arkaplanda kalýrlar.

Not: WWW uygulamasýný açtýðýnýzda, WWW'ye hafýza ayýrmak için tüm diðer 
uygulamalar kapatýlýr.

Communicator uygulamalarýndan herhangi biriyle arama veya mesaj almak veya 
göndermek için telefonun açýk ve yeterli sinyal þiddeti olan bir servis bölgesinde 
olmasý gerektiðini unutmayýn.

Not: Bilgilerin özellikle kaydedilmesi gerekmez. Kapat’a bastýðýnýzda, baþka bir 
uygulamaya geçtiðinizde veya cihazýn kapaðýný kapattýðýnýzda, Nokia 
9210 Communicator tüm verileri kaydeder.

Tercih edilen bir uygulamaya klavye kýsayolu oluþturmak
Ofis, Masaüstü ve Ekstra gibi uygulama düðmeleri, doðrudan uygulamalarý 
açmazlar. Bununla birlikte uygulama grubundaki bir uygulamayý tercih edilen 
olarak belirleyebilir ve doðrudan klavyeden açabilirsiniz. Tercih edilen uygulamayý 
Ctrl + uygulama düðmesine basarak açabilirsiniz. 

Örnek: Word uygulamasýný, 
Ofis uygulama grubundaki 
tercih edilen uygulama 
olarak belirlerseniz, Word'u 
açmak için herhangi bir 
uygulama içinde Ctrl+Ofis 
düðmesine basmanýz yeterli 
olacaktýr.

Bir uygulamayý tercih edilen olarak belirlemek için, uygulama grubunu açýn (Ofis 
gibi), Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Tercih edilen baðlantý...'yý seçin. Listeden 
uygulamayý seçin. Bu paragrafýn yanýndaki sütunda bulunan örneðe bakýn.
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Bir iþlemi iptal etmek için Esc tuþuna veya Ýptal tuþuna basabilirsiniz. Esc tuþuna 
basýlmasý ayrýca iletiþim pencerelerini iptal eder ve kaldýrýr. Bilgi notlarý da 
kaldýrýlýr.

Sekme tuþu veya Tab
Tab (Sekme) tuþunu bir çerçeveden diðerine geçmek için kullanabilirsiniz. Metin 
yazarken veya düzeltirken, Tab tuþu, imleci bir sonraki sekme noktasýna götürür.

Shift
Shift tuþu, metne büyük harfler eklemek için harf tuþlarýyla, özel karakterler 
eklemek için numara tuþlarýyla birlikte kullanýlýr. Bir tuþa basýlýrken Shift tuþunun 
basýlý tutulmasý gerekmez: Ýlk önce Shift tuþuna, ardýndan da bir harfe ya da 
numara tuþuna basarak büyük harfler ya da özel karakterler yazabilirsiniz.

Kontrol tuþu ve belirlenmiþ harf tuþlarýyla birlikte kullanýldýðýnda, kýsayol komutu 
verir. 27. sayfada ‘Kýsayollar’'a bakýn.

Metin yazarken ve düzeltirken Shift ve Ok tuþlarý, metin seçimi için kullanýlabilir, 
27. sayfada ‘Kýsayollar’'a bakýn.

Kontrol (Ctrl)
Bu tuþa klavyedeki diðer tuþlarla basýldýðýnda metin izleme ve yazmada 
kullanýlabilecek kýsayol komutlarý elde edilir.  27. sayfada ‘Kýsayollar’'a bakýn.
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Özel karakterleri seçebileceðiniz karakter tablosunu açmak için karakter tuþuna 
basýn. Karakter tuþu, ayrýca yeþil renkte gösterilen karakterlere ve komutlara 
eriþmek için kullanýlmaktadýr. Karakter tuþu, görünümü büyütmek/küçültmek ya da 
kýzýlötesini etkinleþtirmek ya da devreden çýkartmak için de diðer tuþlarla birlikte 
kullanýlmaktadýr.

Yardým ( )
Herhangi bir anda çevrimiçi yardým almak için Communicator klavyesindeki  
tuþuna basýn. Daha fazla bilgi için 3. sayfada ‘Çevrimiçi Yardým’'a bakýn.

Menü
Ýpucu: Menü tuþu 

kullanýldýðýnda bazen 
Yakýnlaþtýr seçeneði karþýnýza 
gelir. Bu seçenek ekrandaki 
görüntüyü büyütmenizi 
saðlar.

Menü tuþuna basýlmasý seçenekleri ekrana getirir. Seçenekler içinde bulunduðunuz 
uygulamaya baðlý olarak deðiþir. Ýstenen seçeneðe gitmek için Ok tuþlarýný kullanýn 
ve Seç düðmesine basýn.

Yapýlan seçim sadece halen seçili, açýk veya gönderilmekte olan öðe üzerinde 
etkilidir. Menü’de ayrýca genel bir seçenek olan Ayarlar seçeneði de bulunabilir.

Ok tuþlarý
Ýpucu: WWW gezgini 

uygulamasýnda ekranda bir 
iþaretçiyi dolaþtýrmak için 
Ok tuþlarýný kullanýn. 151. 
sayfaya bakýn.

Ok tuþlarý, imleci veya seçilen çerçeveyi hareket ettirmek için kullanýlabilir.
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Ýmleç ekrandayken Enter tuþuna basýlmasý imleci bir sonraki metin satýrýna getirir 
veya yeni bir satýr ekler. Enter, ayrýca klasörleri, uygulamalarý ve belgeleri açmak 
için de kullanýlabilir. Komutun altý çizili olduðunda, komut düðmesi yerine Enter 
tuþuna basabilirsiniz. Bilgi notlarý ekrandayken Tamam yerine Enter’e 
basabilirsiniz. Seçeneklerde ya da ayarlarda, iki deðer arasýnda deðiþen bir ayar 
varsa Deðiþtir yerine Enter’e basabilirsiniz.

Konnektörler
Nokia 9210 Communicator çeþitli cihazlara baðlanabilir. Þekil 7’de konnektörler 
gösterilmiþtir: 

Þekil 7

kýzýlötesi 
baðlantý için

þarj cihazý için

RS232 Adaptör 
kablosu DLR-2L ve 
kulaklýklý mikrofon seti 
HDC-8L için
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kýzýlötesi baðlantý noktasýný kullanýn. 

Pilin þarj edilmesi
Not:22. sayfadaki pil kullanýmý hakkýnda önemli güvenlik bilgilerine bakýn.

Ýpucu: Geçerli pil 
seviyesini kontrol etmek için 
Communicator veya cep 
telefonu ekranýndaki pil 
göstergesine  bakýn.

1 Þarj cihazýnýn kablosunu Þekil 8’de gösterildiði gibi Communicator'in alt 
tarafýna takýn.

Þekil 8

2 Þarj cihazýný doðru voltajdaki elektrik prizine takýn. Þarj iþlemi sýrasýnda pil 
seviyesi göstergesi, cep telefonu ekranýnda sürekli olarak hareket eder.

3 Pil tamamen þarj olduðunda, çubuklarýn hareketi sona erer ve dört çubuk ekrana 
gelir. Artýk þarj cihazý fiþini Communicator'dan çýkarabilirsiniz.
Not: Þarj sýrasýnda Communicator'in tüm özelliklerini kullanabilirsiniz.
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uyarý tonu duyulacak ve BATARYA ZAYIF mesajý düzenli aralýklarla telefon ekranýna 
gelecektir. Þarj seviyesi iþlem için fazla düþük olduðunda , bir uyarý tonuyla birlikte 
BATARYAYI ÞARJ ET mesajý ekrana gelecektir. Communicator'i þarj cihazýna 
baðlamazsanýz Communicator kendiliðinden kapanýr.

Not: Pili tamamen boþalmýþ bir Communicator'i bir þarj cihazýna baðladýðýnýzda 
ÞARJ OLUYOR mesajýnýn ekrana gelmesi ve pil gösterge çubuðunun 
hareket etmeye baþlamasý için 30-60 saniye geçmesi gerekecektir. Bundan 
sonra, telefonu açabilmeniz için 10-30 saniye geçmesi gerekebilir.

Pille ilgili bilgiler
Ýpucu: Pilinizin ömrünü 

nasýl uzatabileceðinizle ilgili 
bilgi almak için bu bölümü 
okuyun. 

Pili sadece kendi amacý için kullanýn.

Hasar görmüþ veya yýpranmýþ þarj cihazý veya pilleri kullanmayýn.

Pili kýsa devre yaptýrmayýn. Örneðin pili cebinizde veya cüzdanýnýzda taþýrken metal 
bir nesne (örneðin, madeni para, ataþ veya kalem) pilin + ve - uçlarýnýn (pilin alt 
tarafýndaki metal þeritler) doðrudan temasýna neden olduðunda kýsa devre 
oluþabilir. Uçlarýn kýsa devre olmasý pile veya baðlantý yapan nesneye zarar 
verebilir.

Pilin yazýn veya kýþýn kapalý bir arabada býrakýlmasý gibi sýcak veya soðuk koþullarda 
býrakýlmasý pilin kapasitesini ve ömrünü azaltacaktýr. Pili her zaman +15°C (+59°F) 
ile +25°C (+77°F) arasýnda bulundurmaya çalýþýn. Pil tamamen þarj olmuþ olsa bile 
pili sýcak veya soðuk olan bir Communicator, geçici olarak çalýþmayabilir. Lityum 
iyon pillerin performansý özellikle 0°C’nin (+32°F) altýndaki sýcaklýklarda sýnýrlýdýr.

Pilleri ateþe atmayýn!
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atmayýn.

Yeni bir pilin tam performansa iki veya üç tam þarj ve boþalma döngüsünden sonra 
ulaþacaðýný unutmayýn.

Sadece Communicator üreticisi tarafýndan onaylanmýþ pilleri kullanýn ve pili 
sadece üretici tarafýndan onaylanmýþ þarj cihazlarýyla þarj edin. Onaylanmýþ þarj 
cihazlarý ve aksesuarlarla pil sürekli olarak þarj edilebilir.

Þarj edilebilmesi için pilin tamamen boþalmýþ olmasý gerekmez. Bir þarj cihazý 
kullanýmda deðilken þarj cihazýný güç kaynaðýndan ayýrýn. Aþýrý þarj pilin ömrünü 
kýsaltabileceðinden pili bir haftadan daha uzun süre þarj cihazýna baðlý býrakmayýn. 
Kullanýlmazsa, tamamen þarj edilmiþ bir pil zaman içerisinde kendiliðinden 
boþalacaktýr.

Pil yüzlerce kere þarj edilip boþalabilir ama sonuçta yýpranacaktýr. Çalýþma süresi, 
(konuþma süresi ve bekleme süresi) normale göre dikkate deðer ölçüde kýsaldýðýnda 
yeni bir pil almanýn zamaný gelmiþ demektir.

Aþýrý sýcak veya soðuk da pilin þarj olabilmesini etkileyecektir: önce pilin 
soðumasýna veya ýsýnmasýna izin verin.

Pilin çalýþma süresini aþaðýdakiler belirler: hem telefon hem de Communicator 
arabiriminin açýk olup olmamasý, sinyal þiddeti, çeþitli telefon ayarlarý ve ekran 
bekletme devreye girme süresinin uzunluðu.

Communicator'da her zaman dolu bir pil bulundurmanýz tavsiye edilir. Pilin dolu 
tutulmasý Communicator'in gerçek zamanlý saatine güç saðlayan yedek pilin 
ömrünün uzamasýný saðlar. Yedek pil boþalacak olursa þarjlý bir pilin 
Communicator'a bir sonraki takýlýþýnda otomatik olarak þarj olacaktýr.
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verileri kaydedecektir.

Not: SIM kart düzgün þekilde takýlmamýþsa pil yerine oturmaz. Pili yerine 
oturtmak için zorlamayýn! SIM kartý Baþlangýç kýlavuzunda belirtildiði 
þekilde taktýðýnýzdan emin olun. SIM kart düzgün þekilde takýlmamýþsa 
kartý yuvadan çekerek çýkartýn ve geri takýn.

Hafýza kartý
Satýþ paketinizle birlikte verilen hafýza kartýný belgelerinizi, rehber veritabanýnýzý, 
uygulamalarý vs. yönetmek için kullanabilirsiniz.

Hafýza kartýnýzdaki öðeleri Communicator'daki benzer öðelerle ayný þekilde 
kullanabilirsiniz. Örneðin, hafýza kartýnda yazýlým ekleme kaldýrma iþlemini Yazýlým 
Yükle/Kaldýr uygulamasýyla yapabileceðiniz gibi hafýza kartýnýn rehberindeki 
kartvizit numaralarýna mesaj gönderebilirsiniz.

Not: Bir iþlem devam ederken hafýza kartýný çýkarmayýn.

Hafýza kartýnýn takýlmasý
1 Cihazýn kapaðýný kapatýn ve cep telefonunun kapalý olduðundan emin olun. 

Açýksa  düðmesine basýn.
2 Yuvanýn her bir tarafýna bir parmaðýnýz koyarak ve en az iki parmaðýnýzý 

kullanarak Communicator'in arka tarafýndaki yuvayý açýn.
3 Hafýza kartýný, Þekil 9’da gösterildiði hafýza kartý yuvasýnýn altýna itin. Kartýn 

altýn rengi temas noktalarýnýn aþaðýya baktýðýndan emin olun.
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Þekil 9

4 Kartý yerine oturttuðunuzda yuvayý kapatýn.
UYARI: Hafýza kartlarýný küçük çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde bulundurun.

Genel özellikler
Ayný anda birkaç öðenin seçilmesi
Çoklu seçimin kullanýlabildiði yerlerde ayný anda birkaç öðeyi seçebilirsiniz. 
Kullandýðýnýz komutlar seçilen tüm öðeler üzerinde etkili olur. Çoklu seçim çoðu 
listede çalýþýr.

Öðeleri birer birer seçmek için öðeye gidin ve Ctrl + ara boþluk tuþuna basýn.

Birbiri ardýna gelen birden fazla öðe seçmek için Shift tuþuna basýp basýlý tutarak 
+ Ok tuþlarýndaki ∧  ve ∨  oklarýný veya boþluk tuþunu kullanarak öðeleri boyayýn.

Esc tuþuna bastýðýnýzda çoklu seçim iptal edilir.
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Communicator klavyesindeki karakter tuþu Chr, klavyede bulunmayan karakterleri 
oluþturmak için kullanýlýr. Klavyeden karakter girebildiðinizde de karakter tuþunu 
kullanabilirsiniz.

Not: Bazý özel karakterler Communicator'dan gönderildiklerinde bozulabilirler. 
Bu örneðin e-posta veya kýsa mesajlarda olur ve þebeke protokollerindeki 
farklýlýklardan kaynaklanýr. 

Özel karakterlerin karakter tablosundan girilmesi
1 Chr tuþuna basýn ve býrakýn. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
2 Eklemek istediðiniz karakterin bulunduðu sayfayý seçmek için Menü tuþuna 

basýn.
3 Özel karakter veya karakterleri seçin ve ardýndan Ekle tuþuna basýn.

Özel karakterlerin klavyeden girilmesi
Ya, Chr tuþuna basýn ve basýlý tutun ve ayný anda, üçüncü karakter olarak özel bir 
karakterin olduðu bir tuþa basýn. 

Ya da örneðin, “a” ve “e” gibi bazý iþaretlenmemiþ tuþlarý kullanarak özel karakter 
elde etmek için aþaðýdaki iþlemleri yapýn:
1 Chr tuþuna basýp basýlý tutarken ayný anda bir harf tuþuna da basýn. Harf tuþuna 

karþýlýk gelen ilk özel karakter ekrana gelir.
2 Chr tuþunu basýlý tutmaya devam edin ve harf tuþuna bir kez daha basýn. Ýlk özel 

karakterin yerine ikinci özel karakter ekrana gelir ve ilk karaktere sýra gelene dek 
bu böylece devam eder. 
Özel karakterin büyük veya küçük harf olmasý Shift veya Caps tuþunun basýlý 
olup olmamasýyla belirlenir.
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Ýpucu: Communicator 
arabirimi ekranýndaki 
menülerde daha baþka 
kýsayollar da bulunur.

Belge uygulamalarýnda kullanabileceðiniz birkaç kýsayol vardýr. Kýsayollar, 
kullanýlan uygulamaya göre deðiþir. Aþaðýdaki tabloda mevcut bazý kýsayollar 
verilmiþtir:

Kýsayol Ýþlev

Ctrl + a
Ctrl + c
Ctrl + x
Ctrl + v
Ctrl + z

Tümünü seçer
Seçili metni kopyalar
Seçili metni keser
Seçili metni yapýþtýrýr
Geri alýr (son iþlemi)

Ctrl + b
Ctrl + i
Ctrl + u

Koyu metin uygular
Ýtalik metin uygular
Altçizgi uygular

Ctrl + t
Ctrl + d

Tam ekran modu (kullanýlabiliyorsa)
Dosyalarý, mesajlarý, kýsayollarý ve diðer öðeleri siler.

Ctrl + p Yazdýrma ya da Özellikler

Ctrl + n
Ctrl + o
Ctrl + e

Yeni bir dosya oluþturur
Aç
Kapat

Ctrl + s
Ctrl + Shift + s

Kaydet
Farklý Kaydet

Chr + sol/sað ok (Ok tuþlarýnda) Ýmleci satýrýn baþýna veya sonuna taþýr
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Dosyalarýn kaydedilmesi
Yeni bir dosyayý ilk defa kapadýðýnýzda veya kaydetmek istediðinizde dosya için bir 
ad girmeniz ve kaydedileceði bir klasör belirtmeniz istenir.

Þekil 10

Ýletiþim penceresinde aþaðýdaki komutlar bulunur:

Tamam - Belgenin adýný onaylar.

Gözat - Dosyanýzý kaydedeceðiniz konuma gözatabileceðiniz bir iletiþim penceresi 
açar.

Chr + yukarý/aþaðý ok (Ok tuþlarýnda) Bir sayfa aþaðý veya yukarý gider

Chr + Ctrl + yukarý/aþaðý ok (Ok tuþlarýnda) Belgenin baþýna veya sonuna gider

Shift + Ctrl + sol/sað ok (Ok tuþlarýnda) Önceki veya sonraki kelimeyi seçer

Shift + sað/sol/yukarý/aþaðý ok (Ok tuþlarýnda) Bir metin karakteri veya satýrýný seçer

Shift + Chr + yukarý/aþaðý ok (Ok tuþlarýnda) Bir belgedeki metni sayfa sayfa seçer

Kýsayol Ýþlev
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rBiçimi deðiþtir - Biçimlerin bir listesini açar. Artýk, kaydedilmekte olan belgenin 

biçimini deðiþtirebilirsiniz. 

Ýptal - Kaydetme iþlemi yapýlmaz ve iletiþim penceresi kapanýr.

Not: Dosyayý kaydetmek istemiyorsanýz, Menü tuþuna basýn ve Dosya> 
Deðiþiklikleri sil…'i seçin ve dosyayý kapatýn.

Belgelerin gönderilmesi
Mesajlar uygulamasýndan mesajlarý göndermenin yaný sýra, gönder iþlevinin Menü 
listesinde bulunduðu uygulamalarda, Communicator'dan belgeler de 
gönderebilirsiniz.

Faks olarak - Belgeyi faks olarak gönderebilirsiniz.

E-posta olarak - Belgeyi e-posta mesajý olarak gönderebilirsiniz.

SMS olarak - Belgeyi kýsa mesaj olarak gönderebilirsiniz.

Kýzýlötesinden - Kýzýlötesini kullanarak belgeler gönderebilirsiniz.

Not: Bir belgeyi açtýðýnýzda belge uygun düzenleyici veya görüntüleyicide açýlýr. 
Komutlar düzenleyici/görüntüleyiciye göre farklýlýk gösterir.

Metin aramak
Bu iþlevin Menü listesinde bulunduðu uygulamalarda metin dizilimleri 
aratabilirsiniz.
1 Menü tuþuna basýn ve Düzen > Bul...’u seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
2 Arama alanýna metin dizesini girin ve Bul düðmesine basýn.
3 Uyan bir metin dizilimi bulunduðunda bu dizilim vurgulanýr. 
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düðmesine basýn.

4 Aramayý yeniden tanýmlamak için Seçenekler’e basýn. Büyük/küçük harf duyarlý 
veya Tam sözcük eþleþtir seçeneklerini tanýmlayabileceðiniz bir iletiþim penceresi 
ekrana gelir.

Metnin deðiþtirilmesi
1 Metinden bir bölüm seçin, Menü tuþuna basýn ve Düzenle > Bul…’u seçin. Veya

yukarýda anlatýlan Bul iþleviyle bir metin dizesi arayýn ve Deðiþtir düðmesine 
basýn. Bir iletiþim penceresi açýlýr.

2 Þununla deðiþtir: alanýna metin dizesini yazýn. 
3 Belgedeki uyan tüm metin dizelerini deðiþtirmek için Seçenekler düðmesine 

basýn. Bir iletiþim penceresi açýlýr; Evet’i seçin.
Ýpucu: Tümünü deðiþtir 

sadece Tümünü deðiþtir 
iletiþim penceresinde Evet’i 
seçmiþseniz kullanýlabilir.

4 Deðiþtir veya Tümünü deðiþtir’e basýn. 

Yazým denetimi yapýlmasý
Not: Sadece Ýngilizce metin ve sözcükler için yazým denetimi yapabilirsiniz.

Menü listesinde Yazým denetleme...’nin bulunduðu uygulamalarda sözcük ve 
metinlerin yazým denetimini yapabilirsiniz. Bu iþlevi kullanabilmeniz için önce 
Communicator'in satýþ paketindeki CD-ROM’dan Spell checker (Yazým Denetimi) 
uygulamasýný yüklemeniz gerekir. Ayrýntýlar için 34. sayfada ‘CD-ROM’dan yazýlým 
yüklenmesi’'n bakýn.
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yapýlacak sözcükleri 
seçebilirsiniz. Aksi takdirde 
metnin tamamý aranýr ve 
yazým denetimi yapýlýr.

1 Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Yazým denetleme...’yi seçin. Yazým denetimi, 
tanýmadýðý bir sözcükle karþýlaþýrsa bir iletiþim penceresi açýlýr.

2 Düzeltmeyi, düzeltme alanýna girebilirsiniz. Veya Öneriler alanýna gidin ve 
önerilerin bir listesini açmak için Tab veya Enter tuþlarýna basýn. 

3 Öneriler listesinden bir sözcük seçin ve ardýndan düzeltme veya öneriyi kabul 
etmek için Deðiþtir düðmesine basýn.

4 Ýþlem sýrasýnda tanýnmayan bir sözcüðü sözlüðe eklemek isterseniz Ekle 
düðmesine basýn.

Yazdýrma
Belgeler, resimler, fakslar, e-postalar ve kýsa mesajlar gibi çeþitli öðeleri 
yazdýrabilirsiniz.

Not: Desteklenen yazýcýlar hakkýnda daha fazla bilgi için World Wide Web’de 
www.forum.nokia.com adresindeki Forum Nokia ana sayfasýna bakýn

Yazdýrma cihazý hakkýnda ayrýntýlý güvenlik talimatlarý için yazýcýnýn kullaným 
kýlavuzuna baþvurun.
1 Menü tuþuna basýn ve Dosya > Yazdýrma > Yazdýr…’ý seçin. Yazdýrma aralýðý, 

baðlantý türü ve kullanýlan yazýcýyý gösteren bir not ekrana gelir.
2 Yazdýr düðmesine basýn. Yazdýrma seçeneklerini deðiþtirmek için Seçenekler’e 

basýn.
3 Yazdýrmak istediðiniz öðenin bir önizlemesini görmek için Yazdýrma önizleme 

düðmesine basýn. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
Sayfa düzenini tanýmlamak için Sayfa düzeni düðmesine basýn.
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Þekil 11

Kýzýlötesinden yazdýrýrken Communicator'in kýzýlötesi baðlantý noktasýnýn yazýcýnýn 
kýzýlötesi baðlantý noktasýyla karþý karþýya olduðundan emin olun. Kýzýlötesi 
baðlantýyý açýk tutun. Baðlantý uzun süre engellenirse, örneðin, kýzýlötesi 
sensörlerin arasýna bir þey konursa veya Communicator hareket ettirilirse yazdýrma 
kesintiye uðrar. Kýzýlötesi hakkýnda ayrýntýlar için 35. sayfaya bakýn.

Ýþlem kaydý
Ýpucu:Ýþlem kaydý 

dosyalarýyla, iletiþiminizi 
izleyebilir, içerdiði bilgileri, 
kartvizit oluþturmak veya 
kartvizitleri doldurmak için 
kullanabilir veya doðrudan 
iþlem kaydýndaki göndereni 
yanýtlayabilirsiniz.

Ýþlem kaydýnda Communicator'inýzýn iletiþim geçmiþiyle ilgili bilgiler bulunur. Ýþlem 
kaydýnda, tüm veya yalnýzca bazý türdeki iletiþim etkinlikleri kronolojik sýrayla 
gösterilir. 

Not: Uzak posta kutusu, WAP ve Ýnternet baðlantýlarý veri aramalarý olarak 
kaydedilir.
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kategorilerini Konu ve Durum 
olarak deðiþtirmek için Ok 
tuþlarýndaki < ve >'a basýn.

Þekil 12

Ýþlem kaydýna eriþim
Ýþlem kaydýna birkaç uygulamanýn Menü'sünden eriþebilirsiniz. 

Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Ýþlem kaydý’ný seçin. 

Bireysel bir iletiþim etkinliðinin kullanýlmasý
1 Bir iþlem kaydý etkinliði seçin ve Kullan düðmesine basýn. Komut düðmeleri 

deðiþir.
Ýpucu: Bir iletiþim 

türünün iletim durumu 
aþaðýdakilerden biri olabilir: 
beklemede, iletildi, baþarýsýz, 
gönderilen, gönderilmedi ve 
zamanlandý.

2 Artýk aþaðýdakileri yapabilirsiniz: kartvizite bir faks ya da kýsa mesaj 
gönderebilir, kartviziti arayabilir veya kartviziti Rehber'e ekleyebilirsiniz. 
Kullanýlabilen seçenekler için komut düðmelerine bakýn.

Sadece belirli iletiþim türlerine bakýlmasý
1 Bakmak istediðiniz bir iletiþim türünü seçmek için Türe göre filtrele'ye basýn.

Sizin tarafýnýzdan gönderilen iletiþimleri mi karþýdan gelen iletiþimleri mi 
görmek istediðinizi seçmek için Yöne göre filtrele'ye basýn.

2 Seçeneklerden istediklerinizi tercih edin.
3 Tamam’a basýn.
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Ýþlem kaydý etkinlikleri, belli sayýda gün boyunca iþlem kaydý veritabanýnda kalýr ve 
bunun sonunda Communicator'inýzýn hafyzasýnda yer boþaltmak için otomatik 
olarak silinirler. Gün sayýsýný yeniden tanýmlamak için Menü tuþuna basýn ve Araçlar 
> Ýþlem kaydý süresi...’ni seçin.
1 Ýþlem kaydý içeriðinin bir kýsmýný veya tamamýný silmek için Menü tuþuna basýn 

ve Dosya > Sil...’i seçin.
2 Tarihi girin. Daha eski tarihe sahip tüm iþlem kaydý etkinlikleri iþlem kaydýndan 

kaldýrýlacaktýr. 
3 Sil’e basýn.

CD-ROM’dan yazýlým yüklenmesi
Communicator'ýn CD-ROM’undaki uygulamalar ve dosyalar, Communicator'a 
yüklenmeye veya taþýnmaya hazýrdýr. Yükleme için aþaðýdaki iþlemleri yapýn:
1 PC Suite’i bilgisayarýnýza yüklediðinizden emin olun. Bu programý satýþ 

paketindeki CD-ROM’da bulabilirsiniz.
Ýpucu: PC Suite ile ilgili 

daha fazla bilgi için, CD-
ROM'daki PC Suite 
Kýlavuzuna bakýn.

2 CD-ROM’u bilgisayarýnýzýn CD-ROM sürücüsüne takýn.
3 Satýþ paketiyle gelen adaptör kablosunu kullanarak Communicator'i 

bilgisayarýnýza baðlayýn. 
Ya da: Communicator'ý ve bilgisayarý bir kýzýlötesi baðlantý için hazýrlayýn. Daha 
fazla bilgi için 35. sayfada ‘Kýzýlötesi baðlantýnýn etkinleþtirilmesi’'ne bakýn.

4 CD-ROM kullanýcý arayüzü otomatik olarak açýlmazsa, CD-ROM dosya yapýsýnda 
‘Nokia9210.exe’ dosyasýna çift týklayýn.

5 CD-ROM kullanýcý arabiriminden yüklemek istediðiniz bir programý seçin ve 
‘Yükle’yi týklatýn.
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CD-ROM’daki farklý uygulama ve dosyalar için daha fazla yer kazanmak için 
Communicator'da hafýza kartýný kullanýn.

Not:Yükleyebileceðiniz uygulamalarla ilgili daha fazla bilgi almak için, CD-
ROM'daki, CD-ROM Kýlavuzu'nda Yazýlým'a bakýn.

Kýzýlötesi baðlantýnýn etkinleþtirilmesi
Ýpucu: Kýzýlötesini 

etkinleþtirmek için, Menü 
tuþuna basýp, Araçlar > 
Kýzýlötesinden al'ý 
seçebilirsiniz.

1 Communicator'ýn kyzýlötesi baðlantý noktasýnýn, diðer cihazýn kýzýlötesi baðlantý 
noktasýna baktýðýndan emin olun.

2 Kýzýlötesi baðlantýsýný etkin kýlmak için Chr + ’e basýn (kýzýlötesi simgesinin 
bulunduðu tuþ; bu tuþ, sað tarafta, Enter tuþunun yanýndadýr).

3 Kýzýlötesi baðlantýyý sonlandýrmak için yeniden Chr + ’e basýn.
Not: Communicator'ýnýz 1. Synýf Lazer üründür.

Diðer cihazlardan veri aktarmak
Nokia 9110/9110i Communicator (Veri Taþýyýcý)
Veri Taþýyýcý, verileri Nokia 9110/9110i Communicator’den Nokia 9210 
Communicator’e taþýr. Örneðin kýzýlötesiyle, kartvizitleri, ajanda etkinliklerini, 
notlarý ve Ýnternet eriþim ayarlarýný aktarabilirsiniz. Tüm verileri aktarmayý veya 
aktarmak istediðiniz veri kategorilerini tanýmlamayý seçebilirsiniz.

Veri Taþýyýcýyý açmak için, Ekstra uygulama düðmesine basýn, Ok tuþlarýyla 
seçenekleri kaydýrýn ve Veri Taþýyýcýyý seçin.
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1 Ana görünümde, Þimdi aktar’a basýn.
2 Nokia 9110/9110i Communicator'da kýzýlötesi baðlantýyý etkinleþtirin. Aktarma 

baþlar. Tüm öðeler Nokia 9210 Communicator’e aktarýlýr.

Seçili verilerin aktarýlmasý
Ýpucu: Alternatif olarak, 

Menü tuþuna basýn ve 
Araçlar > Veri seç...'i seçin.

1 Ana görünümde Seçenekler düðmesine basýn. Dört sayfalýk bir iletiþim 
penceresi açýlýr.

2 Her sayfada, Nokia 9210 Communicator’e aktarýlacak veri kategorilerini seçmek 
veya seçili durumdan çýkarmak için Deðiþtir düðmesine basýn. Bir sayfadaki tüm 
verileri seçmek veya seçili durumdan çýkarmak için Tümünü seç veya Tümünü 
seçili durumdan çýkar düðmesine basýn. Hazýr olduðunuzda Tamam'a basýn. Bir 
onay iletiþim penceresi açýlýr.

3 Aktarmayý baþlatmak için Tamam'a basýn. Nokia 9110/9110i Communicator'da 
kýzýlötesi baðlantýyý etkinleþtirin. Kýzýlötesi baðlantý saðlandýktan sonra halen 
aktarýlmakta olan dosyayý ve aktarma iþleminin tamamýnýn ilerlemesini 
gösteren bir iletiþim penceresi açýlýr.

4 Aktarma tamamlandýðýnda uygulamayý kapatmak için Tamam'a basýn. 
5 Aktarma iþlemi baþarýsýz olursa bir iletiþim penceresi ekrana gelir. Tekrar 

denemek için Tamam’a basýn.
Not:Ýptal komut düðmesi ekrana geldiðinde aktarma iþlemini herhangi bir 

aþamada iptal edebilirsiniz.

Veri Taþýyýcýyý kaldýrmak için
Nokia 9110 /9110i Communicator'dan aktaracaðýnýz baþka veri yoksa, hafýzada yer 
kazanmak için Veri Taþýyýcý'yý kaldýrabilirsiniz. Daha fazla bilgi için 228. sayfada 
‘Yazýlýmýn kaldýrýlmasý’'na bakýn.
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PC'ler
Ýpucu: Kiþisel 

ajandalardan veri aktarmak 
için, ilk önce cihaz ve PC 
uygulamasý arasýndaki 
verileri birbiriyle senkronize 
edin, ardýndan PC 
uygulamasý ve Nokia 
uygulamasý arasýnda ayný 
iþlemi gerçekleþtirin.

Nokia 5100/6100/7100/8200/8800/9110/9110i cep telefonlarý, dizüstü ya da 
masaüstü bilgisayarýnýz ya da PalmPilot kiþisel ajandanýzdan Nokia 9210 
Communicator'unuza veri aktarmak için satýþ paketi CD-ROM'unda PC Suite 
kýlavuzuna bakýn.

Not: Eski SIM kartýnýzdaki kartvizitleri, Nokia 9210 Communicator'unuza 
aktarmak için 98. sayfada ‘SIM karttan kartvizitleri taþýmak ya da 
kopyalamak’'a bakýn.
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Þekil 13

Kapak telefonuyla aramalar yapabilir, alabilir ve bunlarý yönetebilirsiniz, kýsa 
mesajlar gönderip alabilirsiniz, telefon numaralarýný arayabilirsiniz, tercihleri 
deðiþtirebilirsiniz ve bir çok ayarý tanýmlayabilirsiniz. Uzun DTMF dizeleri 
göndermek ya da telefon ayarlarýný deðiþtirmek gibi daha karmaþýk görevlerde, 
Telefon uygulamasýný kullanýn. 69. sayfada baþlayan Telefon bölümüne bakýn.

Cep 

Kulaklýk

Ön Arka

Mikrofon
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Telefonla çalýþýrken, her seferinde bir tuþa basýn. Telefonun tuþlarý 
Communicator'in kapaðý açýkken iþlemezler.

Telefonu açar ve kapatýr.

Tercihler arasýnda geçiþ yapar. 79. sayfada ‘Tercih ayarlarý’'na bakýn.

 Menüler, alt menüler veya ayarlarý kaydýrýr. Etkin arama yoksa, 
kaydýrma tuþlarýný telefon defterini taramak için kullanabilirsiniz. Arama etkinse, 
kaydýrma tuþlarýna basarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Ýpucu: Telesekreterinizi 
aramak için  tuþuna 
basýlý tutun.

Bir telefon numarasýný çevirir ve bir aramayý cevaplar. Arama sýrasýnda 
basýldýðýnda, devam eden aramayý bekletmeye alýr. Bekleme modunda: En son 
aranan numaralarýn listesini gösterir.

Herhangi bir etkin aramayý sonlandýrýr, çevrilmiþ bir aramayý iptal eder 
veya ekraný temizler.

0...9 Rakam ve harf tuþlarý. 

Ýpucu:Ýki telefon hattýna 
abone olduysanýz,  
tuþuna basýlý tutarak bunlar 
arasýnda geçiþ yapabilirsiniz.

 Ýþlev yaratmak için kullanýlýr.

Bu iki seçim tuþunun iþlevi ekranýn altýnda gösterilen metne göre 
deðiþir. Þekil 14’e bakýn.

Not: Telefonu, diðer cep telefonlarýnda olduðu gibi anteni yukarý iþaret edecek 
ve omzunuzun üzerinde olacak þekilde tutun. Telefon açýkken gereksiz 
yere antene dokunmayýn. Antene temas etmek arama kalitesini etkiler ve 
telefonun normalde gerektiðinden daha fazla enerji harcamasýna neden 
olabilir.



©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

41

Ce
p 

te
le

fo
nuÖNEMLÝ! Telsiz telefonlarýn kullanýmýnýn yasak olduðu veya parazit ya da 

tehlikeye sebep olabileceði yerlerde telefonu açmayýn.

Seçim tuþlarýnýn kullanýlmasý

Þekil 14

Örnek: Menü metni 
altýndaki seçim tuþuna 
basmak, menü iþlevlerine 
ulaþmanýzý saðlar.

Seçim tuþlarý, kapaktaki ekranýn sað ve sol köþelerinde bulunan tuþlardýr. Ekrandaki 
komutlar duruma ve bir önceki seçime göre deðiþir. 

Ýpucu:  tuþuna 
basmak, ekraný bekleme 
moduna döndürür.

Genellikle Tamam’a basarak seçimi onaylamanýz gerekir.  Gösterildiðinde Geri 
komutunu kullanarak, herhangi bir deðiþiklik yapmadan bir önceki menü seviyesine 
geri dönebilirsiniz.

Ekran göstergeleri
Ekran göstergeleri, sizi telefonun o sýrada yaptýðý iþlem konusunda bilgilendirir. 
Aþaðýda açýklanan göstergeler telefon kullanýma hazýr ve ekrana hiçbir karakter 
girilmediði zaman görüntülenir.
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 ve çubuk- bulunduðunuz yerdeki sinyalin gücü. Ne kadar çok çubuk görünürse 
sinyal o kadar güçlüdür.

 ve çubuk - Pilin þarj düzeyi. Ne kadar çok çubuk görünürse, pilde o kadar yük 
vardýr.

 - Telefonun tuþ takýmý kilitli ya da kilitleme kodu etkin.

 - Telefon gelen aramalarý bildirmek için çalmayacaktýr.

 - Bir ya da birden fazla yeni sesli mesaj aldýnýz.

 - Bir ya da birden fazla yeni kýsa mesaj aldýnýz.

 - Bir ya da birden fazla yeni faks mesajý aldýnýz.

 - Kýzýlötesi iletim etkin.

 - Çaðrý yönlendirme etkin.

Arama yapýlmasý
Arama yapmak ve almak için,
• telefon açýk olmalý,
• Communicator'a geçerli bir SIM kart takýlmýþ olmalý ve
• kablosuz þebekenin servis alanýnda bulunmalýsýnýz.

Ýpucu: Arama etkin 
olduðunda, kulaklýðýn ses 
seviyesini düþürmek veya 
yükseltmek için  ve  
tuþlarýný kullanýn.

1 Aramak istediðiniz kiþinin alan kodu ve telefon numarasýný tuþlayýn. Bir hata 
yaparsanýz, Temizle’ye tekrar tekrar basarak her seferinde bir karakter 
silebilirsiniz. Bütün ekraný temizlemek için Temizle’ye basýlý tutun.

2 Telefon numarasýný çevirmek için  basýn. 
3 Aramayý sonlandýrmak için  basýn.
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Uluslararasý aramalar
Uluslararasý aramalar yaparken  hýzlýca iki defa basarak baþlayýn. Þebeke 
merkezini, uluslararasý arama önkodunu seçmesini bildiren uluslararasý arama 
karakteri ’+’ ekranda görünür. 

Bundan sonra, ülke kodu, alan kodu ve telefon numarasýný girebilirsiniz.

Telefon numaralarýnýn aranmasý
Telefon numaralarýný hafýzadan numaranýn saklandýðý adla çaðýrabilirsiniz. Daha 
fazla bilgi için 70. sayfada ‘Telefon rehberindeki bir numaranýn aranmasý’'na bakýn.

Ýpucu: Hangi hafýzanýn 
kullanýlacaðýný seçmek için 
Ýsimler'e basýn, Seçenekler’e 
kaydýrýn ve iki kez Seç’e 
basýn. Cihaz, SIM kart'ý ya da 
oluþturduðunuz bir rehber 
veritabanýný seçmek için 
kaydýrýn ve Seç'e basýn. 

1 Ýsimler'e basýn.
2 Ara’ya gidin ve Seç’e basýn.
3 Aramak istediðiniz kiþinin adýný veya ilk harf(ler)ini tuþlayýn.
4 Ara’ya basýn. Tuþlanan karakterlere en yakýn ad görünür.
5 Bulunan ad sizin aradýðýnýz deðilse, adlar arasýnda doðru olaný bulana kadar 

 ve  ile kaydýrýn.
6 Vurgulanan adýn detaylarýný görmek için Ayrýntýlar’a basýn, veya

kiþiyi aramak için  basýn. Kiþinin birkaç numarasý varsa seçim çerçevesini 
istediðinizin üzerine kaydýrýn ve  basýn.
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Hýzlý arama sýkça kullanýlan telefon numaralarýný aramak için kullanýþlý bir yoldur. 
Hýzlý aramayý etkinleþtirmeniz gerekmektedir. 57. sayfada ‘Arama ayarlarý (3-1)’'na 
bakýn. Communicator'in hafýzasýnda sekiz tane hýzlý arama tanýmlayabilirsiniz. Hýzlý 
aramalarýn nasýl ayarlanacaðý konusunda bilgi için sayfa 83’a bakýn.

Örnek:Telefon numarasýnýn 
hýzlý arama yeri 2’yse, 2’ye 
basýn.

1 Telefon numarasýný kaydettiðiniz hýzlý arama yerinin numarasýný tuþlayýn.
2  tuþuna basýn. Telefon, telefon numarasýný kýsaca görüntüler ve sonra 

çevirir. 
Ýpucu:  tuþuna 

basýlý tutmak telesekreter 
numaranýzý çevirir.

Arama sýrasýnda hýzlý arama kullanýlmaz.

Servis numaralarýnýn aranmasý
Servis saðlayýcýnýz servis numaralarýný SIM karta kaydetmiþ olabilir. Daha fazla bilgi 
için 70. sayfada ‘Telefon rehberindeki bir numaranýn aranmasý’’na bakýn.
1 Ýsimler'e basýn.
2 Service Nos.'a geçin ve Seç’e basýn.
3 Servis numarasýna kaydýrýn ve numarayý aramak için  basýn.

DTMF tonlarýnýn gönderilmesi
Uzun DTMF dizilimleri göndermeniz gerekirs,e bunlarý Communicator arayüzüyle 
göndermeniz daha uygundur, 78. sayfada ‘Arama sýrasýnda DTMF tonlarý 
göndermek’’e bakýn.
1 Ýstenilen telefon numarasýna aramayý yapýn.
2 DTMF tonu olarak göndermek istediðiniz basamaklarý tuþlayýn. Basamaklar 

þebekede teker teker gönderilir.
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Ýpucu: Zil sesinizi 
deðiþtirmek için 101. 
sayfada ‘Zil sesinin 
eklenmesi’’ne bakýn. 

Bir arama aldýðýnýzda, telefon bir zil sesi verir ve Arama metni ekranda yanýp söner. 
Sessiz tercih etkinse, yalnýzca tuþ takýmý ve ekran ýþýðý yanýp sönecektir.

Arayan belirlenebilirse, arayanýn adý veya telefon numarasý ve Arýyor yazýsý 
görüntülenecektir.

Ýpucu: Menü iþlevlerini 
kullanýrken bile aramayý 
cevaplayabilirsiniz.

1 Aramayý cevaplamak için  basýn.
Aramayý cevaplamak istemezseniz  basýn. Arayan meþgul sesine dönüþen 
bir ses duyacaktýr.
Gelen aramanýn zil sesini susturmak için Sustur’a basýn.

Ýpucu:Meþgulse aktar 
aramalarý, örneðin 
telesekreterinize aktarmak 
için etkinleþtirilmiþse, gelen 
aramayý reddetmek de 
aramayý aktarýr. 84. sayfada 
‘Sesli aramalarýn 
yönlendirilmesi’'ne bakýn.

2 Aramayý sonlandýrmak için  basýn.

Aramalarýn yönetilmesi
Arama sýrasýnda kullanabileceðiniz birtakým iþlemler vardýr. Arama sýrasýndaki 
seçeneklerin çoðu þebeke hizmetleridir.

Ýþlevlere eriþmek için arama sýrasýnda Seçenekler’e basýn. Aþaðýdaki arama içi 
seçeneklerden bazýlarý veya hepsi geçerlidir:

Cevapla - Gelen aramayý cevaplamanýza olanak tanýr.

Reddet - Gelen aramayý reddetmenize olanak tanýr.

Beklet/Devam - Beklet geçerli aramayý bekletmenizi, böylece yeni arama yapmanýzý 
saðlar. Orijinal aramayý yeniden etkinleþtirmek için Devam’ý seçin.

Yeni arama - Etkin aramayý bekletir ve yeni telefon numarasý çevirir.
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göndermek’'e bakýn.

Aktifi bitir - Etkin aramayý sonlandýrýr.

Aramalarý bitir - Etkin arama ve bekleyen aramanýn her ikisini de sonlandýrýr.

Rehber - Rehberi açar.

Menü - Menüyü açar.

Sustur/Sesi aç - Communicator'ýn mikrofonunu açar ve kapatyr. Communicator 
ahizesiz kullaným araç araç kitine baðlýysa Sustur ayný zamanda araç kitinin 
mikrofonunu da kapatýr.

Deðiþtir - Ýki arama, etkin arama ve bekleyen arama arasýnda geçiþ yapmanýza 
olanak tanýr.

Baðla - Ýki sesli aramayý baðlamanýza ve kendinizi her iki konuþmadan da 
ayýrmanýza olanak tanýr. 77. sayfada ‘Aramalarý aktarmak’'a bakýn.

Konferans - Bir arama etkin, diðeri de bekliyorsa bu seçenek hepsini bir konferans 
aramasýnda birleþtirir.

Özel - Konferans aramasý sýrasýnda seçilen bir katýlýmcýyla Özel konuþabilmenize 
olanak tanýr.

Tuþ kilidi
Tuþ kilidi, tuþ takýmýnýn tuþlarýna yanlýþlýkla basýlmasýný engeller.

Tuþlar kilitlendiði zaman aramalarý  basarak, normal olarak cevaplayabilirsiniz. 
Sesli arama sýrasýnda tuþ kilidi açýlýr ve Communicator her zamanki gibi iþler. 
Aramadan sonra tuþlar otomatik olarak kilitlenir.
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Communicator araç kitinden kapatýlmadan çýkarýldýðýnda tuþlar otomatik olarak 
tekrar kilitlenir.

Tuþlarýn kilitlenmesi
Menü’ye ve 3 saniye içinde  tuþuna basýn.

Not: Tuþlar kilitliyken  simgesi ve Tuþ aç komutu görüntülenir.

Kilidin açýlmasý
Tuþ aç’a ve 3 saniye içinde  tuþuna basýn.

Not: Tuþlar kilitlendiðinde, Communicator'inýzda programlý acil aramalarý 
yapmak mümkündür (örneðin 112 veya diðer resmi acil numaralar).

Tercihlerin deðiþtirilmesi
Tercihler tuþunu  Communicator'ýn telefon seslerini çeþitli ortamlar için 
ayarlayabilirsiniz. Her zaman bir tercih kullanýmdadýr.

Çeþitli tercihler hakkýnda, ayarlarýn nasýl yapýlacaðý hakkýnda vb. daha detaylý bilgi 
için 79. sayfada ‘Tercih ayarlarý’’na bakýn.

Ýpucu: Tercihleri seçmek 
için kaydýrma tuþunu 
kullanýp Tamam'a 
basabilirsiniz.

1 Tuþ takýmýnda  tuþuna basýn.
2 Seçim çerçevesi istenilen tercih üzerinde olana kadar tuþa tekrar tekrar basýn.
3 Tercihi seçmek için  basýlý tutun.
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Birçok menü iþlevinde görüntülenen iþlevin kýsa bir tanýmýný veren yardým metni 
vardýr.
1 Yardým istediðiniz menü iþlevine geçin.
2 Birkaç saniye bekleyin. Yardým metninin ilk sayfasý görünür. Metin otomatik 

olarak kayar. Kendiniz kaydýrmak isterseniz kaydýrma tuþlarýna veya Daha’ya 
basýn.

3 Yardýmdan çýkmak için Geri’ye basýn.

Menülerin kullanýlmasý
Ýpucu: Menü iþlevlerine 

bir arama sýrasýnda bile 
eriþebilirsiniz.

Telefon kendi özel kullanýmýnýza göre ayarlayabileceðiniz bir dizi menü iþlevi sunar. 
Menüler ve alt menülere, menüleri kaydýrarak veya uygun kýsayollar kullanarak 
eriþilebilirler.

Menülerin kaydýrýlmasý
1 Menü’ye basýn.
2 Ýstenilen menüye ulaþana kadar menü listesini kaydýrmak için  veya  

basýn.
3 Menüye eriþmek için Seç’e basýn. Menü, alt menüler içeriyorsa  veya  

ve Seç’e basarak istediðinize ulaþýn.
4 Bir önceki menü seviyesine dönmek için Geri’ye basýn.

Herhangi bir ayarý deðiþtirmeden menüden çýkmak ve bekleme moduna dönmek 
için  basýn.
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Bütün menü, alt menü ve ayarlar numaralýdýr. Bu numara ekranýn sað üst köþesinde 
gösterilir.

Örnek: Herhangi bir tuþla 
cevabý açmak için Menü 
3>1>1>1'e basýn.

1 Menü’ye basýn.
2 Eriþmek istediðiniz menünün indeks numarasýna basýn.

Menü yapýsý
Aþaðýdaki menü tablosu ana menüleri ve alt menülerini listeler. Bazý menüler 
servisin sizin alanýnýzdaki kullanýlabilirliðine baðlýdýr. Üçüncü seviye menüler 
gösterilmemiþtir.

Menü Ýþlev Alt menüler

MENÜ 1 MESAJLAR 1 Mesaj yaz, 2 Gelen Kutusu, 3 Taslaklar, 4 Gönderilmiþ, 5 Hücre yayýný, 6 
Servis komut düzenleyici, 7 Ses mesajlarý

MENÜ 2 ARAMA KAYDI 1 Cevapsýz aramalar, 2 Arayan numaralar, 3 Aranan numaralar, 4 Son arama 
listelerinin silinmesi, 5 Arama süresi, 6 Arama ücretleri

MENÜ 3 AYARLAR 1 Arama ayarlarý, 2 Telefon ayarlarý, 3 Güvenlik ayarlarý, 4 Fabrika ayarlarýna 
geri dön

MENÜ 4 ARAMA AKTARMA
1 Tüm sesli aramalarý aktar, 2 Meþgulse aktar, 3 Cevap verilmezse aktar, 4 
Ulaþýlamýyorsa aktar, 5 Bulunamýyorsa aktar 6 Tüm faks aramalarýný aktar, 7 
Tüm veri aramalarýný aktar, 8 Tüm aktarmalarý iptal et

MENÜ 5 KIZILÖTESÝ

MENÜ 6 SIM SERVÝSLERÝ Yalnýzca SIM kartýnýz destekliyorsa görüntülenir.
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Kýsa Mesaj Servisi (SMS) kýsa mesajlarý alma ve göndermenize olanak tanýyan bir 
þebeke servisidir. Ayrýntýlar için servis saðlayýcýnýzla baðlantý kurun. 

Mesaj yaz (1-1)
Bu menüde kýsa mesaj yazýp gönderebilirsiniz.

Gelen kutusu (1-2)
Bir kýsa mesaj veya resimli mesajý aldýðýnýzda Mesaj alýndý metni ve  göstergesi 
ekranda görüntülenir ve cihaz sessiz tercihlere ayarlanmamýþsa bir ses duyulur. 
Resimli mesajlar alabilir ve iletebilirsiniz ancak Nokia 9210 communicator'la 
bunlarý görüntülemeniz mümkün deðildir.

Faks veya e-posta aldýðýnýzda da bir not görüntülenir. Alýnan faks veya e-postalarý 
okumak için Communicator arayüzünün ilgili uygulamalarýný kullanmalýsýnýz.

Ýpucu: Mesajdaki telefon 
numarasýný, mesajý 
görüntülerken  basarak 
arayabilirsiniz.

1 Mesajý görüntülemek için Oku’ya iki defa basýn, veya
daha sonra görüntülemek için Çýk'a basýn.
Mesajý daha sonra görüntülerseniz Menü > 1 > 2 basýn, istenilen mesaja 
kaydýrýn ve mesajý görüntülemek için Oku’ya basýn.

2 Mesajý görüntülerken seçenekler listesini kaydýrmak için Seçenekler’e basýn ve 
vurgulanan seçeneði seçmek için Seç’e basýn. Kullanýlabilen seçenekler:
Sil - Seçilen mesajý hafýzadan siler.
Cevap yaz- Yanýtlama için düzenleyiciyi açar. Cevabý tuþlayýn ve 
Seçenekler>Gönder’e basýn.
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Tamam'a basýn.
Düzelt- Geçerli mesajý, mesajý deðiþtirebileceðiniz düzenleyicide açar.
Numarayý al - Mesajý telefon numarasýndan kopyalar ve cep telefonu ekranýna 
taþýr. Þimdi numarayý  ile arayabilirsiniz.
Ayrýntýlar - Gönderenin adý ve numarasýný, mesajýn gönderildiði tarih ve saati, ve 
mesaj merkezinin numarasýný görüntüler.

Taslaklar (1-3)
Bu menüde taslak kýsa mesajlarýnýzý görüntüleyebilir, deðiþtirebilir ve 
gönderebilirsiniz.

Gönderilmiþ (1-4)
Bu menüde göndermiþ olduðunuz kýsa mesajlarý görüntüleyebilir ve 
deðiþtirebilirsiniz.

Hücre yayýný (1-5)
Bu þebeke servisi, Communicator'in arayüzünde önceden tanýmladýðýnýz konularda 
SMS mesajlarý almanýza olanak tanýr. 236. sayfada ‘Hücre Yayýný görüntüleyici’'ne 
bakýn.

Geçerli konu ve ilgili konu numaralarý için servis saðlayýcýnýzla baðlantý kurun.

Açýk - Bilgi mesajý alýmýný açar.

Kapalý- Bilgi mesajý alýmýný kapatýr.
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Ýpucu: Bu istemler ayný 

zamanda USSD komutlarý 
olarak da bilinir.

Bu alt menüde, þebeke servislerinin etkinleþtirme komutlarý gibi servis isteklerini, 
servis saðlayýcýnýza gönderebilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis saðlayýcýnýzla 
baðlantý kurun. 

Ses mesajlarý (1-7)
Ses mesajlarýnýn dinlenmesi (1-7-1)

Ýpucu: Telesekreterinizi 
çabuk aramak için  
basýlý tutun.

Bu alt menüye girdiðinizde,  1-7-2 menüsünde kayýtlý telefon numarasýndaki 
telesekreterinizi otomatik olarak arar. Gerektiðinde telesekreteriniz veya kiþisel 
telesekreteriniz için baðlantý yapýldýðýnda, eriþim kodunu tuþlayýn.

Telesekreter numarasý daha önce kaydedilmemiþse telefon önce onu kaydetmenizi 
ister.

Telesekreterin bir þebeke servisi olduðunu ve önce abone olmanýz gerektiðini 
unutmayýn.

Telesekreter numarasý (1-7-2)
Bu alt menüde telesekreter numaranýzý kaydedebilir ve düzenleyebilirsiniz. 
Telesekreter bir þebeke servisi veya kendi kiþisel telesekreteriniz olabilir. Daha fazla 
bilgi ve telesekreter numarasý için servis saðlayýcýnýzla baðlantý kurun.
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Cevapsýz aramalar (2-1)
Ýpucu: Arayan numaralar 

ve Cevapsýz aramalar iþlevleri 
yalnýzca arayanýn telefon 
numarasýný 
görüntülemenize izin veren 
þebekelerin bir hizmetidir.

Cevaplamadýðýnýz aramalarý listeler.

Not: Communicator cevapsýz aramalarý yalnýzca telefon açýk ve kapsama 
alanýndayken kaydeder.

Arayan numaralar (2-2)
Arayan numaralarý listeler.

Aranan numaralar (2-3)
Aradýðýnýz numaralarý listeler.

Son arama listelerinin silinmesi (2-4)
Silmek istediðiniz aramalarý seçin . Seçenekler, Tümü/Cevapsýzlar/Arananlar/
Gelenler’dir.

ÖNEMLÝ: Telefon numaralarý uyarý olmaksýzýn silinir. Ýþlemi geri alamazsýnýz.

Arama süresi (2-5)
Aranan numaralar ve gelen aramalarýn sürelerini gösterir, sayaçlarý sýfýrlamanýza 
olanak tanýr.
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Aranan numaralar ve gelen aramalarýn süresini saat, dakika veya saniye, örneðin, 
00:02:15 olarak gösterir.

Tüm arama süreleri (2-5-2)
Communicator'ýnýzda kullandyðýnýz tüm SIM kartlarla yapýlan ve alýnan aramalarýn 
toplam süresini gösterir.

Gelen aramalar süresi (2-5-3)
Communicator'ýnýzda kullandyðýnýz tüm SIM kartlarla alýnan aramalarýn toplam 
süresini gösterir.

Aranan numaralar süresi (2-5-4)
Communicator'ýnýzda kullandyðýnýz tüm SIM kartlarla yapýlan aramalarýn toplam 
süresini gösterir.

Zaman sayaçlarýný sýfýrla (2-5-5)
Güvenlik kodunu ister ve sonra bütün zaman sayaçlarýný sýfýrlar. Ýþlemi geri 
alamazsýnýz.

Not: Aramalar ve servisler için servis saðlayýcýnýz tarafýndan faturalanan gerçek 
zaman, þebeke özellikleri, fatura için yuvarlama, vergiler vb.’ye baðlý olarak 
deðiþebilir.
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Bu þebeke servisi çeþitli arama ücretlerini kontrol etmenize olanak tanýr. Ücretler, 
ücretlendirme kontörleri veya Menü 2-6-3-2’de ayarlamýþ olduðunuz para 
birimleri olarak gösterilir. Arama ücretleri her SIM kartý için ayrý gösterilir. Servis 
saðlayýcýnýza baðlý olarak bu ayarlarý kullanmak için PIN2 kodu, PIN kodu 
gerekebilir ya da herhangi bir kod gerekmez. Daha fazla bilgi için servis 
saðlayýcýnýzla baðlantý kurun.

Son arama ücreti/kontörler (2-6-1) ve Tüm arama ücretleri/
kontörler (2-6-2)
Son arama ücreti/kontörler (2-6-1) son veya geçerli aramanýn ücretini veya 
kontörlerini gösterir. Tüm arama ücretleri/kontörler (2-6-2) geçerli SIM kartla 
yapýlan tüm aramalarýn toplam ücretini veya kontörlerini gösterir.

Hangi menüyü seçerseniz seçin, aþaðýdaki alt menülere ulaþmak için Seçenekler 
seçim tuþuna basýn:

Sayaçlarý sýfýrla (2-6-3-1)
Bütün zaman sayaçlarýný sýfýrlar.  Ýþlemi geri alamazsýnýz.

Ücreti göster / Kontörler olarak göster (2-6-3-2)
Arama ücretlerinin ve arama ücret sýnýrlarýnýn para birimi mi yoksa ücretlendirme 
kontörü mü olarak görüntüleneceðini seçebilirsiniz. Ücretlendirme kontörü 
fiyatlarý için þebeke servis saðlayýcýnýzla baðlantý kurun.
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Seç’e basýn. Ücreti göster’i seçtiyseniz, ücretlendirme kontör fiyatýný tuþlamalýsýnýz. 
Ondalýk noktasý yerleþtirmek için  veya  kullanýn. Sonra para birimi adýný 
girin.

Arama ücret sýnýrý (2-6-3-3)
Bu iþlev belirli bir numaraya yapýlan aramalarýn toplam ücretini Menü 2-6-3-2’de 
ayarlamýþ olduðunuz para birimi veya ücretlendirme kontörü olarak sýnýrlamanýza 
olanak tanýr.

Sýnýrý açmak için Açýk’ý seçin. Ücret sýnýrýný ücretlendirme kontörü veya para birimi 
olarak girin. Sýnýrý para birimi olarak tanýmlarsanýz, bir ondalýk noktasý koymak için 

 veya  basýn.

Sýnýr açýldýktan sonra kalan kontörlerin sayýsý bekleme modunda ekranda gösterilir. 
Bütün kontörler kullanýldýðýnda arama yapýlamaz. 

Sýnýrý kapatmak için Kapalý’yý seçin.

Not: Bazý þebekelerde, Communicator'inýzda programly acil numaralara 
(örneðin 112 veya diðer resmi acil numara) hiç ücretlendirme kontörü 
kalmasa bile arama yapýlabilir.

Not: Aramalar ve servisler için servis saðlayýcýnýz tarafýndan faturalanan gerçek 
zaman, þebeke özellikleri, fatura için yuvarlama, vergiler vb.’ye baðlý olarak 
deðiþebilir.
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Arama ayarlarý (3-1)
Herhangi bir tuþla cevap (3-1-1)
Seçildiðinde, gelen aramayý , ,  veya Sessiz seçim tuþu ya da boþ seçim 
tuþu haricinde herhangi bir tuþa basarak cevaplayabilirsiniz.

Otomatik tekrar arama (3-1-2)
Bu iþlev seçildiðinde, meþgul olan veya cevap vermeyen aramada telefon, arama 
baðlanana kadar numarayý arayacaktýr. Tekrar aramanýn maksimum sayýsý 10’dur.

Arama giriþimlerini sonlandýrmak için  basýn.

Hýzlý arama (3-1-3)
Seçildiðinde, hýzlý arama yerlerinde kayýtlý telefon numaralarýný yalnýzca atanan 
hýzlý arama tuþuna basýlý tutarak arayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için 83. sayfada 
‘Hýzlý aramalar’'a bakýn.

Arama bekletme servisi (3-1-4)
Arama bekletme bir þebeke servisidir. Abonelik için operatörünüzle baðlantý kurun. 
Daha fazla bilgi için 77. sayfada ‘Beklemekte olan bir aramayý cevaplamak’'a bakýn.

Arama bekletmeyi etkinleþtirmek için Etkin kýl'ý, arama bekletmeyi iptal etmek için 
Ýptal'i ya da arama bekletmenin etkin olup olmadýðýný ve hangi arama türleri için 
etkin olduðunu görmek için Durumu kontrolü'nü seçin.
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Bu þebeke hizmeti numaranýzýn aradýðýnýz kiþide görüntülenmesi veya gizlenmesini 
ayarlamanýza olanak tanýr. Standart telefonu varsayýlan ayarlara getirir, servis 
saðlayýcýnýzla anlaþtýðýnýz þekilde Açýk veya Kapalý’dýr.

Aramadan sonra özet (3-1-6)
Bu iþlevi Açýk’a ayarlarsanýz, telefon her aramadan sonra süreyi ve ücreti (þebeke 
servisi) kýsaca görüntüler.

Aranan numaralar için hat (3-1-7)
Þebekeniz bu servisi destekliyorsa, Communicator'inýzda iki telefon hatty 
kullanabilirsiniz. Arama yapmak istediðiniz hattý seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için 
92. sayfada ‘Hat seçimi sayfasý’'na bakýn.

Telefon ayarlarý (3-2)
Saat (3-2-1)
Saatin ekranda gösterilip gösterilmemesini seçebilirsiniz.

Hücre bilgi ekraný (3-2-2)
Bu iþlev seçildiðinde, telefon Mikro-Hücresel Þebeke teknolojisi tabanlý bir þebeke 
hücresinde kullanýldýðýný gösterir. Bu ayar SIM kart deðiþse veya telefon kapansa 
bile etkilidir.

Açýlýþ notu (3-2-3)
Telefonu açtýðýnýzda ekranda görüntülenecek olan 44 karakterlik bir mesaj 
yazabilirsiniz.
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Baðlý olduðunuz þebeke otomatik olarak veya elle seçilebilir.

Otomatik’i seçerseniz, telefon otomatik olarak bölgenizde bulunan telsiz 
þebekelerden birini seçer. Kendi þebeke servis alanýnýzýn dýþýnda, Communicator 
kendi þebekenizle dolaþým anlaþmasý olan þebekelerden birini seçecektir.

Manuel’i seçerseniz, telefon geçerli þebekelerin bir listesini gösterir ve kendi 
þebekenizle dolaþým anlaþmasý olan istediðiniz þebekeyi seçebilirsiniz. Böyle bir 
anlaþma yoksa, Giriþ yok metni görüntülenir, baþka bir þebeke seçmeniz gerekir.

SIM hizmeti iþlem onayý (3-2-5)
Telefonunuzu, SIM servislerini kullanýrken telefonunuzla þebeke arasýnda 
gönderilen mesajlarýn onayýnýn gösterilmesini menü 3-2-5’te (SIM hizmeti iþlem 
onayý) Evet seçeneðini seçerek saðlayabilirsiniz.

Güvenlik ayarlarý (3-3)
Güvenlik sisteminin amacý yetkisiz kullaným veya önemli ayarlarýn deðiþtirilmesini 
engellemektir. Birçok durumda, güvenlik seçeneklerini etkinleþtirmek veya 
deðiþtirmek uygun eriþim kodunu gerektirir. 221. sayfada ‘Telefon güvenliði’'ne 
bakýn. 

Not: Aramalarý sýnýrlayan güvenlik özellikleri kullanýmda olduðunda (örneðin, 
arama engellemesi, sabit arama veya sistem kilidi vs.) aramalar bazý 
þebekelerde belirli acil numaralara yapýlabilir (örneðin, 112 veya diðer 
resmi acil numara).
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Seçenekler Açýk ve Kapalý’dýr. 221. sayfada ‘Telefon güvenliði’'ne bakýn. 

Arama engelleme servisi (3-3-2)
Ýpucu: Bu iþlevin 

kullanýmý için bir engelleme 
þifresi gerekir.

Bu þebeke servisi gelen aramalarý ve aranan numaralarý sýnýrlamanýza olanak tanýr. 

Seçenekler: Giden aramalar/Uluslararasý aramalar/Kendi ülkeniz hariç uluslararasý/Gelen 
aramalar/Yurtdýþýnda gelen aramalar/Tüm engellemeleri iptal et’dir.

Sýnýrlý abone grubu (3-3-3)
Bu þebeke servisi Communicator'ý belirli bir grup insandan gelen ve bunlara 
yapylacak aramalarý kabul etmenize olanak tanýr. Abone grubu oluþturmak ve bu 
servisi etkinleþtirmek konusunda ayrýntýlar için þebeke servis saðlayýcýnýzla baðlantý 
kurun.

Standart - telefonu, SIM kart sahibinin þebeke servis saðlayýcýyla anlaþtýðý kullanýcý 
grubunu kullanmaya ayarlar.

Açýk - Belirli bir kullanýcý grubunu kullanýr. Yalnýzca seçili grubun üyeleri aranabilir 
ya da bunlardan gelen aramalar alýnabilir. 

Kapalý - Normal þekilde arama yapýlabilir ve alýnabilir. Bu seçeneði, yalnýzca 
yetkiniz varsa kullanabilirsiniz.

SIM deðiþtirme güvenliði (3-3-4)
Telefonunuzu kilit koduyla yetkisiz kullanýmlardan koruyabilirsiniz. Bunu yapmak 
için, SIM deðiþtirme güvenliðini seçmeniz gerekir. Ayrýntýlar için 221. sayfada 
‘Telefon güvenliði’'ne bakýn.
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Bu alt menüde, kilit kodu, PIN kodu, PIN2 kodu ve engelleme þifresini 
deðiþtirebilirsiniz. 221. sayfada ‘Telefon güvenliði’'ne bakýn.

Giriþ kodlarý 0’dan 9’a kadar rakamlarý içerebilir.

Sistem kilidi (3-3-6)
Ýpucu: Kilit kodunuzu 

girmek için Menü ve # 
tuþuna da basabilirsiniz.

Bu alt menüde, Communicator'ý kilitleyebilirsiniz. Seç’e basýn ve kilit kodunu girin. 
Communicator anýnda kilitlenir. Communicator kilitli olduðunda, kapak telefonunu 
kullanarak önceden tanýmlanmýþ numaralara acil aramalar yapabilirsiniz. Telefon 
uygulamasýný kullanarak da gelen aramalara cevap verebilir ve acil aramalar 
yapabilirsiniz. Tüm diðer iþlevlerin kullanýmý engellenir. Bataryayý deðiþtirip 
telefonu açsanýz dahi Communicator kilitli kalýr. Communicator'i açmak için Tuþ 
aç’a basýn ve kilit kodunu girin. Kilitleme ve diðer güvenlik seçenekleri hakkýnda 
daha fazla bilgi için 221. sayfada ‘Telefon güvenliði’'ne bakýn.

Fabrika ayarlarýna geri dön (3-4)
Menü ayarlarýnýn bazýlarýný orijinal deðerlerine döndürebilirsiniz. Bu iþlev için kilit 
koduna ihtiyacýnýz vardýr. Bu iþlev kaydedilmiþ telefon numara ve adlarýný, giriþ 
kodlarýný, kulaklýk ses ayarýný, arama zaman sayaçlarýný, ücret sayaçlarýný, seçilmiþ 
uygulama seslerini veya SMS mesajlarýný etkilemez.
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Ýpucu:  simgesi, 

bekleme modunda Tüm sesli 
aramalarý aktar’ý 
etkinleþtirdiðinizde 
görüntülenir.

Bu þebeke servisi, gelen sesli aramalarýnýzý rahatsýz edilmek istemediðinizde, kapalý 
veya kapsama alaný dýþýndayken telefonu baþka bir numaraya yönlendirmenize 
olanak tanýr. Ayrýntýlar için 84. sayfada ‘Sesli aramalarýn yönlendirilmesi’'ne bakýn.

Seçenekler: Tüm sesli aramalarý aktar/Meþgulse aktar/Cevap verilmezse aktar/
Ulaþýlamýyorsa aktar/Bulunamýyorsa aktar/Tüm faks aramalarýný aktar/Tüm veri 
aramalarýný aktar/Tüm aktarmalarý iptal et’tir.

Þebeke tarafýndan izin veriliyorsa, aktarma ayarýný açmak için Etkin kýl’ý, kapatmak 
için Ýptal et’i seçin. Aktarmanýn etkinleþtirilip etkinleþtirilmediðini kontrol etmek 
için Durum kontrolü’nü seçin.

Cevap verilmezse aktar veya Bulunamýyorsa aktar’ý seçerseniz, ayný zamanda, arama 
aktarýlmadan önce bir gecikme zamaný seçmek için Gecikme belirle’yi seçebilirsiniz. 
Seçenekler, 5 saniye/10 saniye/15 saniye/20 saniye/25 saniye/30 saniye'dir

Kýzýlötesi (Menu 5)
Baþka bir cihazdan kýzýlötesi yoluyla veri almak isterseniz bu iþlevi kullanýn. 
Communicator'in kýzýlötesi baðlantý noktasýnýn diðer cihazýn kýzýlötesi baðlantý 
noktasýna karþýlýk geldiðinden emin olun ve KÖ bað’a basýn. Daha fazla bilgi için 
35. sayfada ‘Kýzýlötesi baðlantýnýn etkinleþtirilmesi’'ne bakýn.

Not: Communicator'ýnýz 1. Synýf Lazer üründür.
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Telefonda geçerli olan yukarýdaki iþlevlere ek olarak SIM kartýnýz menü 6’da 
eriþebileceðiniz ek servisler saðlayabilir. Menü 6 yalnýzca SIM kart tarafýndan 
desteklendiðinde görüntülenir. Menünün adý ve içerikleri tamamýyla geçerli servise 
göredir.

SIM servislerini kullanma konusunda kullanýlabilirlik, ücretler ve bilgi için SIM kart 
satýcýnýz, yani þebeke servis saðlayýcýnýz, servis saðlayýcýnýz veya diðer üçüncü þahýs 
satýcýlarla baðlantý kurun.

Telefonunuzu, SIM servislerini kullanýrken telefonunuzla þebeke arasýnda 
gönderilen mesajlarýn onayýnýn gösterilmesini, menü 3-2-5’teki (SIM hizmeti iþlem 
onayý) Gösterilir seçeneðini seçerek saðlayabilirsiniz.

Not: Bu servislere eriþmek bir kýsa mesaj (SMS) atmanýzý veya ödemeniz gereken 
bir telefon aramasý yapmanýzý gerektirebilir.
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Ýpucu: Favori 

baðlantýlarýnýz, örneðin 
belirli WWW sayfalarý, WAP 
servisleri, uygulamalar, 
belgeler ve fotoðraf 
albümleri olabilir.

Masaüstü, favori belgeleriniz, uygulamalarýnýz veya üçüncü taraf yazýlýmlarýnýzla 
olan baðlantýlarýnýzý oluþturmak ve yönetmek için kullanabileceðiniz bir 
uygulamadýr.

Ana görünüm
Masaüstünü ilk kullandýðýnýzda ana görünümde varsayýlan olarak en az aþaðýdaki 
baðlantýlarý bulunur: Yeni internet hesabý  bir Ýnternet kýsayolu, "Önce beni oku" 
adlý bir belge ve resmi Nokia Web sitesine giden bir WWW baðlantýsý.

Bir seferde birden fazla baðlantý seçemezsiniz. Masaüstü baðlantlarýný, yalnýzca 
Masaüstü uygulamasýnda silebilirsiniz.

Ýpucu: Baðlantýnýn 
göründüðü sýrayý da 
deðiþtirebilirsiniz. Baðlantýyý 
seçin, Menü tuþuna basýn ve 
Dosya > Taþý’yý seçin. Ok 
tuþlarýný kullanarak 
baðlantýyý ekranda hareket 
ettirin ve Buraya yerleþtir’e 
basýn.

Þekil 15
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Ýpucu: Bir baðlantýnýn, 
simgesini, etiketini ve 
parametrelerini 
görüntülemek ve 
deðiþtirmek için, baðlantýyý 
seçin, Menü tuþuna basýn ve 
ardýndan Dosya > 
Özellikler…’i seçin.

1 Masaüstüne kýsayolunu eklemek istediðiniz programý, program grubunu ya da 
baþka bir öðeyi seçin.

2 Menü tuþuna basýn ve Dosya > Masaüstüne ekle’yi seçin.

Not yazmak

Örnek: Kýsa listeler yazarken 
Notlarý kullanabilirsiniz.

Ýpucu: Herhangi bir 
uygulamadayken, hatta bir 
telefon görüþmesi yaparken, 
Masaüstü uygulamasý 
düðmesine iki kez basarak 
çabucak bir not yazmaya 
baþlayabilirsiniz.

1 Not yaz’a basýn. Basit bir metin düzenleyicisi açýlýr.

Þekil 16

2 Notu yazýn.
3 Belgeyi kaydetmek için Kapat’a basýn. Not, Masaüstü’nün ana görünümünde 

belirecektir.
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Masaüstü ana görünümünün artalan resmini de özelleþtirebilirsiniz.
1 Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Ayarlar…’ý seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
2 Aþaðýdakileri tanýmlayýn:

Artalan resmi: Seçenekler Evet/Hayýr’dýr.
Resim dosyasý: Resim dosyalarýna gözatmak için Deðiþtir'e basýn. Görüntüye 
bakmak için Önizleme'ye basýn.

3 Kapat’a basýn.
Not: Artalan resmi için seçeceðiniz resim dosyasý, ekran boyutuna eþit ya da 

bundan daha büyük olacak þekilde ölçeklendirilmelidir. Ayrýntýlar için 231. 
sayfada ‘Resim Ýzleyici’'ye bakýn.
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Ýpucu: Telefon görüþmesi 
sýrasýnda diðer 
uygulamalara da 
geçebilirsiniz.

Telefon uygulamasýný telefon aramasý, ahizesiz aramalar veya konferans aramalarý 
yapmak ve kabul etmek için kullanabilirsiniz. Aramalarý kaydedebilir ve 
yönlendirebilir, telesekreteri kullanabilir, ayarlarý tercihleri yönetebilirsiniz.

Telefon uygulamasýný klavyedeki Tel uygulama tuþuna basarak açýn.

Telefon aramasý yapmak için,
• telefon açýk olmalý,
• Communicator'a geçerli bir SIM kart takýlmýþ olmalý ve
• kablosuz þebekenin servis alanýnda bulunmalýsýnýz.

Burada anlatýlan bazý iþlemler Communicator'in kapaðý kullanýlarak da yapýlabilir.

Not: Kapaðýn açýlmasý veya kapatýlmasý aktif telefon aramalarýný etkilemez. 
Telefon uygulamasýný kullanarak sesli bir arama yapmýþsanýz ve kapaðý 
kapatýrsanýz arama cep telefonunda devam eder. 
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Ýpucu: Ahizesiz modu 

kapatmak için, Menü tuþuna 
basýn Ayarlar > Ara…'yý 
ardýndan, Kapak açýkken ses’i 
seçin ve ahizesiz modu 
Kapatmak için Deðiþtir’e 
basýn.

1 Telefon numarasýný, ana görünümün alt tarafýndaki alana girin.
2 Ara tuþuna basýn. Kapak açýk olduðunda, Communicator'dan kýsa bir mesafede 

konuþmak ve dinlemek için ahizesiz modu kullanýn ya da kapaðý kapatýn ve 
kapak telefonundan konuþmaya devam edin.

Telefon rehberindeki bir numaranýn 
aranmasý
Aktif sesli arama yapmýyorken Telefon uygulamasý ana görünümünde Telefon 
rehberi görünür. Varsayýlan rehber, Communicator'in hafýzasýndadýr. Telefon 
listesinin en üstünden SIM kartta - ve takýlýysa -  hafýza kartýnda bulunan 
rehberleri seçebilirsiniz. Telefon numarasý içermeyen kartvizitler soluk renkte 
görünür.

Ýpucu: Metnin 
okunurluðunu artýrmak veya 
ekrana daha fazla kayýt 
sýðdýrmak için ekranda 
büyütme veya küçültme 
yapabilirsiniz. Menü tuþuna 
basýn ve Görünüm > Büyüt 
veya Küçült’ü seçin.

1 Kaydýrarak veya arama alanýný kullanarak rehberden bir kartvizit seçin.
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numarayý tekrar aramak için 
ayrýca Chr+Tel kýsayol 
tuþlarýna da basabilirsiniz.

2 Ara tuþuna basýn. Kartvizitte birden fazla telefon numarasý varsa kartvizitteki 
tüm telefon numaralarýný gösteren bir liste açýlýr. Listeden bir numara seçin ve 
Ara tuþuna basýn.

Þekil 17

Son aramalar listesindeki bir numaranýn 
aranmasý

Ýpucu:Cevapsýz aramalar 
görünümünü açmak için 
kýsayol, Ctrl + Tel tuþlarýdýr.

1 Ana görünümde Son aramalar'a basýn. Aranan numaralar iletiþim penceresi 
açýlýr. Yeni cevapsýz aramalarýnýz varsa Cevapsýz aramalar iletiþim penceresi 
açýlýr.

2 Diðer listelerden birindeki aramalarý görmek için ekranýn sað tarafýndaki komut 
düðmelerinden birini seçin. Örneðin gelen aramalarýn bir listesini görmek için 
Gelen aramalar tuþuna basýn.
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telefon numarasý 
ekleyebilirsiniz. Ana 
görünümde Son aramalar'a 
basýn.. Bir arama seçin, 
Menü tuþuna ve Düzen >  
Rehbere ekle'ye basýn.

3 Listeden bir numara seçin ve Ara'ya basýn. Numarayý çevirdikten sonra, ahizesiz 
seçeneðini kullanmak istemiyorsanýz kapaðý kapatýp görüþmeye devam 
edebilirsiniz. ‘To activatedisable the handsfree mode’ on page 72'na bakýn.

Bir aramaya cevap vermek

Þekil 18

Ýpucu: Aramayla birlikte 
telefon numarasý 
gönderiliyorsa ve arayanýn 
numarasý Rehber'de varsa, 
arayanýn adý notla birlikte 
ekrana gelir.

1 Bir arama geldiðinde, Communicator kapaðý da açýksa gelen aramayla ilgili bir 
not ekrana gelir. Aramayý cevaplamak için Cevapla tuþuna basýn veya cihazýn 
kapaðýný kapatýp aramayý telefondan cevaplayýn.

2 Aramaya cevap vermek istemiyorsanýz Reddet tuþuna basýn. Zil sesini 
susturmak için Sessiz tuþuna basýn.

Ýpucu: Hoparlörün sesini 
ayarlamak için Ok tuþlarýný 
kullanýn: > tuþuna basýlmasý 
sesi artýrýrken, < tuþuna 
basýlmasý sesi azaltýr. 

Not: Bir konferans aramada olmadýðýnýz sürece ayný anda iki aktif aramanýz 
olamaz. Gelen yeni bir aramaya cevap verdiðinizde geçerli arama otomatik 
olarak beklemeye alýnýr. Konferans aramalar hakkýnda bilgi için 75. 
sayfada ‘Konferans aramalarýn yapýlmasý’'na bakýn.
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oluþturulmasý
Telesekreter numaralarý týpký gerçek bir telesekreter gibi çalýþýr. Bunlarý, cevapsýz 
aramalarla ilgili gelen mesajlarý kaydetmek için kullanabilirsiniz. Pek çok þebeke 
operatörü SIM kartla birlikte bir telesekreter servisi de sunar. SIM telesekreterinizin 
bir numarasý yoksa bunu siz de girebilirsiniz. Bu telesekreterle kullanýlacak bir 
telefon numarasý için yine de þebeke operatörünüze baþvurmanýz gerektiðini 
unutmayýn. 

Telesekreterinizi aramak için Telefon rehberinin ana görünümünde Telesekreter'e 
basýn. Þekil 17’e bakýn. Birden fazla telesekreteriniz varsa, bir iletiþim penceresi 
listeden telesekreterlerden birini seçmenizi isteyecektir.

Ayrýca aþaðýdaki iþlemleri yaparak ilave telesekreterler de oluþturabilirsiniz:
Ýpucu: Telesekreterinizi 

aramanýn baþka bir yolu da 
telefonun ön kapaðýndaki 

 tuþuna basýp basýlý 
tutmaktýr.

1 Ýlave telesekreterle kullanýlacak bir numara için þebeke operatörünüze 
baþvurun.

2 Menü tuþuna basýn ve Ayarlar > Telesekreterler…’i seçin.
3 Telesekreterler iletiþim penceresi ekrana geldiðinde Ekle'ye basýn. Bir isim ve 

numara girin.

Bir aramayý kaydetmek
Bir arama sýrasýnda konuþmayý kaydedebilirsiniz. Arama sýrasýnda Menü tuþuna 
basýn ve Ara > Kaydet…’i seçin. Kayýt Cihazý uygulamasý hakkýnda daha fazla bilgi 
için, 230. sayfaya bakýn.

Not: Aramalarýn kaydedilmesiyle ilgili geçerli tüm kanunlara uyun.
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yapmak
Ayný anda aktif bir aramanýn yaný sýra bir aramayý da beklemede tutabilirsiniz. Bu 
iki arama arasýnda geçiþ yapabilirsiniz. Bu durum, aramalardan herhangi birini 
kendiniz yapmýþ veya cevaplamýþ olmanýzdan baðýmsýz olarak geçerlidir.

Ayný anda iki arama baðlý olabilse de ekranda en fazla üç arama gösterilebilir. Þekil 
19’e bakýn. BEKLÝYOR aramayý cevaplamak için önce BEKLEMEDE aramayý veya AKTÝF 
aramayý sona erdirmeniz gerekmektedir.
1 Zaten aktif bir arama ve beklemede olan bir aramanýz varsa bunlardan birini 

kapatýn veya ikisini bir konferans aramada birleþtirin.
2 Yeni arama'ya basýn ve yeni aramayý yapýn. Önceki arama beklemeye 

alýnacaktýr.
3 Aramalar arasýnda geçiþ yapmak için Ok tuþlarýný kullanýn. Aktif aramanýn 

etrafýnda koyu bir çizgiyle bir çerçeve vardýr. Komut tuþlarý seçilen aramanýn 
durumuna göre deðiþir. Örneðin, beklemede olan bir arama Ok tuþlarýyla 
vurgulanýp ardýndan da Etkin kýl düðmesine basýlarak aktif bir arama haline 
getirilebilir.



©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

75

Te
le

fo
n

Þekil 19

4 Bir aramayý sona erdirmek için Ok tuþlarýný kullanarak bitirmek istediðiniz 
aramayý seçin ve Aramayý bitir'e basýn.

Konferans aramalarýn yapýlmasý
Konferans arama bir þebeke servisidir. Bu servisin olup olmadýðýný öðrenmek için 
þebeke operatörünüzle baðlantý kurun. Bir konferans aramada siz ve en fazla beþ 
baþka kiþi birbirini ayný anda duyabilir. Konferans arama ekranda tek bir arama 
olarak görünür.
1 Bir arama yapýn.
2 Aranan kiþi cevap verdikten sonra Yeni arama'ya basarak yeni bir arama yapýn. 

Ýlk arama beklemeye alýnýr.
3 Ýkinci kiþi aramaya cevap verene kadar bekleyin.
4 Her iki kiþiyi de bir konferans aramaya almak için Konferans arama'ya basýn. 

Ekranda tek bir konferans arama görünür. Konferans aramanýn iki katýlýmcýsýný 
listelemek için Konferans komutlarý'na basýn.

Bu arama - çerçevenin etrafýnda koyu çizgi 
olan - seçilidir

Arama durumu 
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n 5 Baþka bir kiþiyi daha eklemek için Yeni arama'ya basýn. Konferans arama 
beklemeye alýnýr. Karþýdaki kiþi cevap verdiðinde Konferans arama'ya basýn. Bu 
yeni kiþi de konferans aramaya eklenir.

6 Daha baþka kiþileri de eklemek için 5. iþlemi tekrarlayýn.
Ýpucu: Tüm katýlýmcýlarý 

konferans aramaya 
ekledikten sonra kapaðý 
kapatýp aramaya cep 
telefonundan devam 
edebilirsiniz.

Þekil 20

Konferans aramadaki bir katýlýmcýnýn 
çýkarýlmasý
1 Konferans komutlarý'na basýn.
2 Katýlýmcý listesinden arayaný seçin ve Býrak tuþuna basýn. Þekil 20’e bakýn.

Konferans arama katýlýmcýlarýndan 
biriyle özel görüþme yapmak
1 Konferans komutlarý'na basýn.
2 Listeden bir katýlýmcý seçin ve Özel arama'ya basýn. Þimdi arama ikiye ayrýlýr: 

konferans arama beklemeye alýnýr ve bire bir arama aktif hale geçer.
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aramaya dönebilirsiniz.
Ýpucu: Tüm aramalarýn 

iþlem kaydý dosyalarýna 
bakmak için Menü tuþuna 
basýn ve Araçlar > Ýþlem kaydý 
seçeneðini seçin. Genel 
iþlem kaydý, gelen ve giden, 
sesli ve veri olmak üzere tüm 
aramalarý gösterir. 

Aramalarý aktarmak
Arama aktarma iki aramayý birbirine baðlayýp sonra da iki aramadan da kendi 
baðlantýnýzý kestiðiniz bir þebeke servisidir. Bu servisin olup olmadýðýný öðrenmek 
için þebeke operatörünüzle baðlantý kurun.
Beklemede olan bir aramanýn yaný sýra aktif baþka bir arama veya baðlanmakta 
olan giden bir aramanýz varsa aramalarý birbirine baðlamak için Menü tuþuna basýn 
ve Ara > Aktar… ’ý seçin.

Not: Aktarýlan aramanýn ücretinin bir kýsmýný sizin ödemeniz gerekebilir; 
ayrýntýlar için þebeke operatörünüze baþvurun.

Not: Sadece sesli aramalarý aktarabilirsiniz. Faks, veri veya konferans aramalarý 
aktarýlamaz.

Beklemekte olan bir aramayý cevaplamak
Beklemekte olan bir aramanýz olduðunu bilebilmeniz ve bunu cevaplayabilmeniz 
için önce arama bekletme þebeke servisine abone olmanýz gerekir. Arama bekletme, 
þebeke servislerinde seçilir. 86. sayfaya bakýn.
1 Aktif bir aramanýz varken yeni bir arama geldiðinde size yeni gelen arama 

olduðunu bildiren bir ses duyar ve bir not görürsünüz.
2 Cevapla'ya basýn. Aktif arama beklemeye alýnýr.
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DTMF (Ýkili ton çok frekansly) ton sistemi, tüm dokunma tonlu telefonlarda 
kullanýlmaktadýr. DTMF, her bir tuþa özel bir frekans ya da ton atayarak, hangi tuþa 
basýldýðýnýn mikro iþlemci tarafýndan kolaylýkla tanýnabilmesini saðlamaktadýr. 
DTMF tonlarý telesekreterler, bilgisayarlý telefon sistemleri vs. ile iletiþim kurmanýza 
olanak saðlar.

Bir arama sýrasýnda DTMF tonu göndermek için iki yöntem vardýr.

Ya,

Ýpucu: DTMF tonu 
gönderirken 0 - 9 
rakamlarýnýn yaný sýra, p, w,  
*  ve # karakterlerini de 
kullanabilirsiniz. Bu 
karakterler hakkýnda daha 
fazla bilgi için 103. sayfada 
‘DTMF tonlarýnýn 
saklanmasý’'na bakýn.

Numaralarý Communicator klavyesinden girin. Numaralarý girmeye baþlamadan 
önce herhangi bir menü veya komut tuþu seçmeniz gerekmez. Her bir tuþ basýþý, 
arama aktifken iletilen bir DTMF tonu üretir.

Ya da,
1 DTMF gönder'e basýn. Konuþtuðunuz kiþinin kartvizitine kaydetmiþ olduðunuz 

DTMF dizileri gösterilir. DTMF dizilerinin nasýl kaydedileceði hakkýnda bilgi için 
103. sayfaya bakýn.

2 Bir DTMF dizisi seçin. Diziyi düzenleyebilirsiniz. Kayýtlý dizi yoksa giriþ alanýna 
yeni bir DTMF dizisi de girebilirsiniz.

3 Ton gönder tuþuna basýn.
Not: Bir konferans arama sýrasýnda rakamlarý Communicator klavyesinden 

girerek DTMF tonlarý gönderebilirsiniz ama kayýtlý DTMF dizilerine 
eriþemezsiniz. 



©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

79

Te
le

fo
nTelefon Ayarlarý

Aþaðýdaki ayarlardan birini seçmek için telefon ana görünümünde Menü tuþuna 
basýn ve Ayarlar’ý seçin.

Tercih ayarlarý
Tercihler Communicator'ýn farkly çalýþma ortamlarý için olan ayarlarýný 
gruplandýrmak için kullanýlýr. Ayarlarda, tercih özelliklerini deðiþtirebilirsiniz. Her 
zaman bir tercih kullanýmdadýr.

Kullanýmdaki tercihi deðiþtirmek için Menü tuþuna basýn. Menü çubuðunun sað 
ucundaki Tercihler simgesini ve menü listesinden yeni bir tercih seçmek için Ok 
tuþlarýný kullanýn.

Þekil 21

Bir tercihi seçmek ve üzerinde deðiþiklik yapmak için Menü tuþuna basýn ve Ayarlar 
> Tercihler…’i seçin.

Communicator'da bulunan tercihler þunlardýr:
Genel - Communicator'ýn varsayylan tercihi.

Tercihler simgesi
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n Sessiz - Uyarý tonlarýnýn (Saat ve Ajanda alarmlarý hariç- 80. sayfadaki ’Not’a bakýn) 
sessiz kalmasýný istediðinizde bu tercihi açabilirsiniz.
Toplantý - Siz bir toplantýdayken Communicator'in nasýl çalýþacaðýný (tonlarýn sesini 
kýsmak gibi) belirtebilirsiniz.
Dýþ Mekan - Siz açýk havadayken Communicator'in nasýl çalýþacaðýný 
belirtebilirsiniz.
Çaðrý - Communicator'ýn bir çaðrý cihazý olarak davranmasýný istediðinizde bu 
tercihi açabilirsiniz. Varsayýlan ayar, zilin sadece bir kez çalmasý ve gelen kýsa 
mesajlarý için bir uyarý tonunun çalmasýdýr.
Uçak - Uçak tercihini açar. Daha fazla bilgi için 92. sayfada ‘Uçak tercihi’’ne bakýn.

Not: Saat alarmýný ya da Ajanda'daki zamanlanmýþ bir kayýt için alarmý 
kurmuþsanýz bu, Sessiz dahil tüm tercihlerde açýk kalýr.

Yeni bir tercih oluþturmak
1 Yeni bir tercih oluþturmak için, Menü tuþuna basýn, Ayarlar > Tercihler…’i seçin 

ve Yeni'ye basýn. Genel tercihinin geçerli deðerleri, üzerlerinde istediðiniz 
þekilde deðiþiklik yapmanýz için yeni tercihe kopyalanýr.

2 Tercihlerden herhangi birinin ayarlarýnda deðiþiklik yapmak için tercih adýný 
vurgulayýn ve Düzenle'ye basýn. Þekil 22’da gösterildiði gibi dört sayfasý olan bir 
iletiþim penceresi açýlýr. Sayfalardan her birinde aþaðýdakileri tanýmlayýn:
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Þekil 22

Genel sayfasý
Ad: Tercihin adýný girin. Bazý tercihleri yeniden adlandýramazsýnýz.
Zil sesi türü: Zil sesi için zil sesi türünü seçin. Seçenekler, Normal/Artarak/Tek zil’dir
Zil sesi: Gelen arama bildirim sesini tanýmlar. Communicator'la birlikte gelen ses 

dosyalarý veya varsa diðer tonlar arasýnda seçim yapmak için Deðiþtir’e 
basýn. Bir tonu kaydetmek için 230. sayfaya bakýn.

Zil sesi, 1. hat: ve Zil sesi, 2. hat:  Varsa iki farklý hattaki gelen aramalar için bildirim 
sesini tanýmlar. Communicator'la birlikte gelen ses dosyalarý veya varsa 
diðer tonlar arasýnda seçim yapmak için Deðiþtir’e basýn.

Kiþisel tonlar: Arayanlara baðlý kiþisel zil seslerinin kullanýlýp kullanýlmayacaðýný 
tanýmlar. Seçenekler, Açýk/Kapalý’dýr. Bir kartvizitle zil sesi iliþkilendirme 
hakkýnda bilgi için 101. sayfada ‘Zil sesinin eklenmesi’'ne bakýn.
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Saat alarmý, Ajanda alarmý, Gelen SMS ve Gelen faks: Bu durumlarýn her biri için size 

uyarýda bulunacak özel bir ses seçebilirsiniz.  Communicator'la birlikte 
saðlanan veya diðer ses dosyalarýndan birini seçmek için bir seçeneði 
vurgulayýn ve ardýndan Deðiþtir’e basýn. Alarmýn ses seviyesini ayarlamak 
için Ses seviyesi'ne basýn.

Bildirimler sayfasý
Klavye tonu: Klavye tuþlarýnýn sesini ayarlar. Seçenekler Kapalý/Sessiz/Yüksek’tir
Telefon tuþ sesi tonu: Tuþ sesini ayarlar. Seçenekler Kapalý/Sessiz/Yüksek’tir
Bildirim tonlarý:  Bildirim tonlarýný Açýk/Kapalý arasýnda deðiþtirir. Bildirim tonlarý, 

Communicator'in size bir hata (hatalý tuþa basýlmasý gibi) veya bir durumu 
(pil zayýf gibi) bildirmekte kullandýðý tonlardýr.

Diðer sayfasý
Telefonun çalacaðý aramalar:  Hangi gelen aramalarýn zil sesiyle bildirileceðini 

seçmenizi saðlar. Seçenekler, Tüm aramalar/Sadece VIP irtibatlar/Hiçbiri’dir. 
Sadece VIP irtibatlar’i seçerseniz telefon, sadece VIP olarak tanýmlanan 
birinden gelen aramalarda çalacaktýr; Rehber bölümünde 111. sayfaya 
bakýn. Tüm diðer aramalar ekrana gelen bir mesajla bildirilir ama zil sesi 
duyulmaz.

Tüm sesli aramalarý aktar:  Gelen tüm aramalarý yönlendirebileceðiniz bir numara 
tanýmlar. Ýlk seçenek, ana Arama aktarma iletiþim penceresinde belirtilen 
aktarma ayarlarýný kullandýðýnýz anlamýna gelen Genel’dýr. (84. sayfaya 
bakýn).
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Farklý bir tercihe geçtiðinizde burada yaptýðýnýz ayarlar, Menü tuþuna 
basýp > Ayarlar >  Þebeke servisleri > Arama aktarma…’da yaptýðýnýz ayarlarý 
geçersiz kýlar; 84. sayfada ‘Þebeke servisleri ayarlarý’'na bakýn.

Hýzlý aramalar
Ýpucu: Ayrýca 44. sayfada 

‘Hýzlý arama’'ya bakýn.
Hýzlý arama, sýk kullanýlan numaralarý aramak için hýzlý bir yoldur. Sekiz telefon 
numarasýna hýzlý arama numarasý atayabilirsiniz. Þekil 23’de bir örnek 
gösterilmiþtir.
1 Menü tuþuna basýn ve Ayarlar > Hýzlý aramalar…’ý seçin.
2 Bir numarayý bir hýzlý arama konumuna atamak veya mevcut bir numarayý 

deðiþtirmek için Numara ekle veya Numarayý deðiþtir’e basýn. Rehber 
veritabanýndaki kartvizitlerin bir listesi karþýnýza gelir.

3 Bir kartviziti vurgulayýn ve Seç’e basýn. Telefon numarasý olmayan kartvizitler 
soluk renktedir.

1 numaralý konum varsayýlan telesekreterinizi aramanýz için ayrýlmýþtýr; daha fazla 
bilgi için 87. sayfaya bakýn. Bunun deðerini deðiþtiremeyeceðinizden ayrýntý soluk 
renktedir. Telesekreterler hakkýnda daha fazla bilgi için 73. sayfaya bakýn. 

Þekil 23
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Not: Þebeke servisleri tüm operatörler tarafýndan saðlanmayabilir. Servisler 

saðlanýyorsa bunlara abone olmanýz gerekebilir.

Ýpucu: Sesli arama 
yönlendirme veya engelleme 
ayarlarýný deðiþtirmeniz için 
cep telefonunun açýk olmasý 
gerekir.

Bu servislerin durumu hakkýnda bilgiler þebekede saklanýr. Bu nedenle aþaðýdaki 
gibi þebekeden bilgi istemediðiniz sürece geçerli ayarlar gösterilmez:
1 Menü tuþuna basýn ve Ayarlar > Þebeke servisleri’ni seçin.
2 Örneðin Meþgulse aktar’ýn ayarýný denetlemek için,  Arama aktarma'yý seçin, bunu 

Ok tuþlarýyla vurgulayýn ve ardýndan Durumu denetle’ye basýn. Communicator 
þebekeden bir istekte bulunurken ekrana bir sorgu notu gelir.

3 Baþarýlý bir istekten sonra yeni durum artýk ayarlar listesinde görünür. 

Þekil 24

Sesli aramalarýn yönlendirilmesi
Sesli arama yönlendirme gelen sesli aramalarýnýz baþka bir telefon numarasýna 
yönlendirmenizi saðlar. Arama Aktarma olarak da bilinir.
1 Menü tuþuna basýn ve Ayarlar > Þebeke servisleri > Arama aktarma…’ya basýn. 

Sesli arama aktarma iletiþim penceresi açýlýr.
2 Aktarma seçeneklerini seçin:
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aramalarý aktar ayarý ekleyebileceðinizi de unutmayýn; daha fazla bilgi için 79. 
sayfaya bakýn.
Meþgulse aktar — Siz baþka bir aramayla meþgulken gelen aramalarý aktarýr.
Eriþilemiyorsa aktar — Telefon kapalýyken veya þebeke servis alaný dýþýndayken 
gelen aramalarý aktarýr.
Cevap verilmezse aktar — Gelen aramalarý belli bir süre içinde cevaplamazsanýz 
bu aramalar aktarýlýr.
Zaman ertelemesi — Cevap verilmezse aktar seçeneði için geçerlidir. Zaman 
ertelemesi, ne kadarlýk bir süre sonrasýnda aramanýn aktarýlacaðýný belirlemenizi 
saðlar. Gecikmeyi Varsayýlan/5 saniye/10 saniye/15 saniye/20 saniye/25 saniye/30 
saniye olarak ayarlayabilirsiniz
Ulaþýlamýyorsa aktar — Bu seçenek tek bir iþlemle Meþgulse aktar/Eriþilemiyorsa 
aktar/Cevap vermezse aktar seçeneklerini açar. 

3 Deðiþtir’e basýn ve aþaðýdaki seçeneklerden birini seçin: 
Þuraya:  — Aramalarý aktarmak istediðiniz numarayý girin. 
Varsayýlan telesekreter numarasý — Aramalarý telesekreterinize aktarýr. Birden 
fazla telesekreteriniz varsa karþýnýza gelen bir listeden seçim yapmanýz gerekir. 
Daha fazla bilgi için 87. sayfaya bakýn. Telesekreterin telefon numarasý, Menü 
tuþuna basýp Þebeke servisleri > Diðer servisler… seçilerek girilmelidir.
Kapalý — Aktarmayý kapatýr. 

Sesli aramalarýn kýsýtlanmasý
Sesli aramalarý kýsýtlamak için arama engelleme þebeke servisini kullanýrsýnýz. 
Arama engellemeyi kullanmak veya engelleme ayarlarýný deðiþtirmek için þebeke 
operatöründen edinebileceðiniz bir engelleme þifresine ihtiyaç duyarsýnýz. 
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aramasý engelleme iletiþim penceresi açýlýr.

2 Mevcut seçeneklerden birini seçin:
Giden aramalar — Arama yapýlamaz.
Gelen aramalar — Arama gelemez.
Uluslararasý aramalar — Yabancý ülkelere arama yapýlamaz.
Yurtdýþýndayken gelen aramalar — Kendi ülkeniz dýþýndayken arama kabul 
edilemez.
Kendi ülkeniz hariç uluslararasý aramalar - Þebeke operatörünüzle uluslararasý 
dolaþýmý açmýþ olsanýz da yurtdýþýndayken kendi ülkeniz hariç uluslararasý 
arama yapamazsýnýz.

Alternatif hat þebeke servisine abone olursanýz sesli arama engelleme sadece 
Seçilen hat için geçerlidir.

Not: Sesli arama engelleme kullanýmda olduðunda bazý þebekelerde belirli acil 
durum numaralarýna arama yapmak mümkün olabilir.

Tüm arama yönlendirme veya engellemeleri iptal etmek için Tümünü iptal veya 
Tümünü iptal et’e basýn.

Diðer þebeke servisleri
1 Menü tuþuna basýn ve Ayarlar > Þebeke servisleri > Diðer servisler…’i seçin
2 Diðer þebeke servisleri aþaðýdaki seçenekleri içerir:

Þebeke seçimi — Þebekenin seçim þeklini deðiþtirmenizi ve baþka bir þebekeye 
kaydolmanýzý saðlar. Þebeke seçiminin Otomatik veya Manüel yapýlmasýný 
ayarlayabilirsiniz. Otomatik þebeke seçiminde, Communicator en uygun 
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ve size bulunan þebekelerin bir listesini sunar; bunun ardýndan hangi þebekenin 
kullanýlacaðýný siz seçebilirsiniz.
Arama bekletme - Açýk veya Kapalý’yý seçmek üzere Deðiþtir’e basýn. Arama 
bekletmeyle ilgili kýsa bir açýklama için 77. sayfada ‘Beklemekte olan bir 
aramayý cevaplamak’'a bakýn.
Kendi numaranýzýn gönderilmesi — Numaranýzýn aramakta olduðunuz kiþiye 
gösterilip gösterilmeyeceðini belirler. Seçenekleri görmek için Deðiþtir’e basýn 
Varsayýlan/Açýk/Kapalý. 

Telesekreter ayarlarý
Telesekreterler hakkýnda bilgi için 73. sayfaya bakýn.
1 Menü tuþuna basýn ve Ayarlar > Telesekreterler’i seçin.
2 Bir telesekreterin ayarlarýný deðiþtirmek için telesekreteri vurgulayýn ve 

Düzenle’ye basýn. Ýki sayfalý bir iletiþim penceresi açýlýr. Þekil 25’e bakýn. 

Þekil 25

Özellikler sayfasý
Aþaðýdaki seçenekleri tanýmlayýn:

Ad: Telesekreter için tanýmlayýcý bir ad girin.
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Not: Telesekreterin türü, bu alanlarýn her ikisini de düzenleyip 

düzenleyemeyeceðinizi belirler. Örneðin, bir SIM telesekreterin adý ve 
numarasý düzenlenemez. 

DTMF tonlarý sayfasý
DTMF : SIM kartýnýzla gelmeyen bir telesekreter için DTMF tonlarý tanýmlayýn. Her 

bir ton bir karakterle temsil edilir. Karakter girmek için Ekle’ye basýn ve 
bunlarý DTMF2 gibi bir etiketle kaydedin. DTMF tonu yok da seçebilirsiniz. 
SIM kartýnýzla gelen bir telesekreteri düzenliyorsanýz bu sayfa 
soluklaþtýrýlýr.

Arama ayarlarý
1 Menü tuþuna basýn ve Ayarlar > Arama…’yý seçin.
2 Aþaðýdaki seçenekleri tanýmlayýn:

Kapak açýkken ses: Kapaðý açtýðýnýzda ahizesiz modun otomatik olarak seçilip 
seçilmeyeceðini belirler. Açýk/Kapalý arasýnda geçiþ yapmak için Deðiþtir’e basýn.
Otomatik tekrar arama: Bu ayar Açýk olduðunda, meþgul veya cevap vermeyen bir 
numarayý aradýðýnýzda, Communicator arama baðlanana kadar numarayý 
aramaya çalýþýr. Açýk/Kapalý arasýnda geçiþ yapmak için Deðiþtir’e basýn.

Geliþmiþ ayarlar
1 Menü tuþuna basýn ve Ayarlar > Geliþmiþ…’i seçin.
2 Aþaðýdaki seçenekleri tanýmlayýn:
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Ýpucu: Telefonun seri 
numarasýný görmek için 
Menü tuþuna basýn ve 
Araçlar> Seri numarasý 
(IMEI)’ný seçin. Þebeke 
operatörünüz sizden bu 
bilgiyi isteyebilir.

Þebekeniz arama ücretlendirme gösterimi servisini destekliyorsa arama 
ücretlendirme ayarlarýný deðiþtirmek ve ücret sayaçlarýna bakmak için bu sayfayý 
kullanýn. Communicator'ýnýz sizden PIN2 kodunuzu isteyecektir. Bu sayfa 
soluklaþtýrýlmýþsa SIM’iniz bu þebeke servisini desteklemiyor demektir. 

Þekil 26

Kredileri göster: Bir arama sýrasýnda ekranda gösterilen arama ücreti bilgilerini 
belirler. Seçenekler Hiçbiri/Kullanýlan/Kalan’dýr. Krediler kontör veya para 
olarak ölçülen ücretlerdir.

Para birimi: Para birimi tercihinizi belirtmek için maksimum üç karakter girin. Sayý 
veya harf girebilirsiniz. Örneðin, Finlandiya para birimi için ‘FIM’ 
girebilirsiniz. Bu alan aþaðýdaki Kontör ücreti ve Parayla göster ile birlikte 
kullanýlýr.

Kontör ücreti: ‘Kontör’ kullanýyorsanýz her bir kontörün ücreti için bir sayý girin. 
Ayrýca yukarýdaki Para birimi alanýný da doldurmanýz gerekir.



©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 

90
Te

le
fo

n Maks. ücret sýnýrý: Ýki seçeneðiniz vardýr: Hiçbiri veya alanda tanýmlayabileceðiniz bir 
deðer. Sýnýrý, kontör veya para birimi olarak tanýmlayabilirsiniz.  Sýnýra 
ulaþýldýðýnda bir arama yapmaktaysanýz arama sona erer. Bundan sonra 
baþka arama yapamazsýnýz. Arama sýnýrýna eriþilmeden önce ve sonra 
ekrana bir not gelir.

Ücretleri hesapla’ya basýn: Bu iletiþim penceresindeki bilgiler þunlardýr:
Son arama:  - Yapýlan son aramanýn ücreti.
Tüm aramalar:  - Ücret sayacý sýfýrlandýktan sonra yapýlan tüm aramalarýn 
ücreti. Þekil 27’e bakýn.
Kalan kredi - Maks. ücret sýnýrý’nda bir deðer belirtmiþseniz bu alan kalan para 
veya kontör miktarýný gösterir.
Communicator'da arama ücretlerinin nasýl gösterilmesini istediðinizi 
seçmek için Kontörle göster’e veya Parayla göster’e basýn. ‘Kontör’, ’21 
kontör’ gibi bir þebeke ölçümüdür. ‘Para birimi’, Para birimi alanýnda 
girdiðiniz karakterle gösterilir.
Arama sayaçlarýný sýfýrlamak için Ücretleri sýfýrla’ya basýn. PIN2 kodunuzu 
girmeniz istenir.

Þekil 27
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özellikleri, faturalandýrma için yuvarlama, vergiler vs.’ye baðlý olarak 
farklýlýk gösterebilir.

Sabit arama sayfasý
Sabit arama aramalarýnýzý SIM kartta kayýtlý sýnýrlý bir numara grubuna 
sýnýrlamanýza izin veren bir þebeke servisidir. Bu servis bazý þebeke operatörleri 
tarafýndan sunulmaktadýr. Sabit arama servisi aktifken SIM telefon rehberinde 
sadece sabit arama listesindeki numaralar gösterilir. Communicator'in Telefon 
rehberine ulaþabilirsiniz ama bu numaralarý arayamazsýnýz. SIM kartýnýz bu þebeke 
servisini desteklemiyorsa bu sayfa soluklaþtýrýlmýþtýr.

Þekil 28

Ayarlarý deðiþtirmek veya sabit numaralara bakmak isterseniz PIN2 kodunuzu 
girmeniz istenir. Numara eklemek, deðiþtirmek veya silmek için servis Açýk olarak 
ayarlýyken Numaralarý düzenle’ye basýn.

Sabit arama listesine isim ve numara girmeniz istenir. 

Not: Sabit arama açýkken bazý þebekelerde belli acil durum numaralarýna (112 
veya baþka bir resmi acil durum numarasý gibi) arama yapmak mümkün 
olabilir.
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Alternatif hat þebeke servisine abone olursanýz Communicator'inýz için iki telefon 
hattynýz (telefon numarasý) olacaktýr. Telefon özelliklerinin bazýlarý için her hattýn 
farklý ayarlarý olabilir. Bu servis yoksa veya siz bu servisi kullanmýyorsanýz Hat 
seçimi sayfasý gri renkte görünür.

Þekil 29

Bu sayfadaki seçenekler þunlardýr:

Seçilen hat: Giden aramalar için kullanýlan hattý tanýmlar. Seçenekler Birincil/
Alternatif’tir. Faks aramalarý her zaman birincil hattý kullanýr. Hat seçimi 
aktifse (bir sonraki paragrafa bakýn), kullanýmdaki hattý deðiþtiremezsiniz.

Hat seçimi: Seçilen hattýn deðiþtirilmesini engellemenizi saðlar. Deðerler Açýk/
Kapalý’dýr. Deðeri deðiþtirmek için PIN2 kodunuzu girmeniz gerekir.

Uçak tercihi
Uçak tercihi, bir uçaktayken cep telefonunu yanlýþlýkla açmanýzý önler. Uçak 
tercihini seçmek için:
1 Telefon ana görünümünde Menü tuþuna basýn, menü çubuðunu kaydýrarak 

Tercihler simgesine  gidin, ardýndan Uçak’ý vurgulayýn.
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Uçak tercihi aktifken kablosuz þebekeyle iletiþim gerektirmeyen iþlemleri 
yapabilirsiniz. Örneðin, önceden indirilmiþ postalarýnýzý okuyabilir, e-posta, not, 
kýsa mesaj, faks yazabilir veya ajandanýzý güncelleyebilirsiniz. Uçaktan indikten 
sonra Tercihten çýk’a basarak uçak tercihini kapatabilirsiniz. Ardýndan  tuþuna 
basarak cep telefonunuzu açabilirsiniz. Kýsa mesaj, faks ve e-postalarýnýz otomatik 
olarak gönderilir.

Uçak tercihi seçildiðinde acil aramalarýn cep telefonundan (Communicator 
kapaðýný kapatýn) yapýlmasý gerekir:
1  tuþuna basýn. Cep telefonu ekranýna Uçak tercihi açýk. mesajý gelir.
2 Not ekrandayken (yaklaþýk beþ saniye süreyle) Communicator'inýza 

programlanmyþ olan bir acil durum numarasýný, örneðin 112, arayabilirsiniz.
3  tuþuna basýn.

ÖNEMLÝ! Uçaktayken asla cep telefonunu kullanmayýn. Uçak personeli 
Communicator arabirimini kullanmanýza izin verirse uçak tercihini etkin 
KILMALISINIZ. Uçak tercihi sadece Communicator arabiriminin 
kullanýlmasýna izin vererek telefonunun kullanýlmasýný engelleyecektir. 
Tüm iletiþim uygulamalarý için telefonunun kullanýlmasýnýn gerekli 
olduðunu unutmayýn.
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Rehber uygulamasýný telefon numaralarý ve adresleri gibi bütün kartvizit bilgilerini 
oluþturmak, düzenlemek ve yönetmek için kullanabilirsiniz. 

Rehber uygulamasýný klavyedeki Rehber uygulamasý düðmesine basarak baþlatýn.

Ana rehber veritabaný Communicator'in hafýzasýnda bulunmaktadýr. Kartvizitleri 
ayný zamanda SIM kartýnda ve eklenen bir hafýza kartýnda veritabaný olarak da 
saklayabilirsiniz.

Communicator'ýnýzý uyumlu bir PC’ye baðladýðýnýzda kartvizitlerinizi Microsoft 
Outlook, Lotus Notes ve Lotus Organizer programlarýyla senkronize edebilirsiniz. 
Kartvizitlerinizi bir PC ile senkronize etmekle ilgili daha fazla bilgi almak için, satýþ 
paketindeki CD-ROM'da bulunan PC Suite kýlavuzuna bakýn.

Rehber
Rehber ana görünümü iki çerçeveden oluþur. 

Þekil 30
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arasýnda Ok veya Tab 
tuþlarýný kullanarak geçiþ 
yapabilirsiniz.

Sol taraftaki çerçevede, açýk olan rehber veritabanýndaki karvizitlerin bir listesi 
vardýr. Listenin en baþýnda sizin kendi kartýnýz ve diðer kullanýlabilir kartvizit 
veritabanlarý vardýr. Listenin altýndaysa kayýtlarý bulmak için bir arama kutusu 
vardýr. 

Sað taraftaki çerçevede, o sýrada seçili olan kartvizit vardýr.

Rehber veritabanlarý, Communicator'in dahili hafýzasýnda, bir hafýza kartýnda ya da 
SIM kartýnda bulunabilir. Bir hafýza kartýnda birden fazla rehber veritabaný 
bulunabilir. Her seferinde bir rehber veritabanýnda bulunan kartvizit verileri 
gösterilir. Örneðin, SIM kartýnda kayýtlý olan kartvizitleri görmek için, Ok tuþlarýný 
kullanarak listeyi SIM kartýna kadar kaldýrýn ve Aç'a basýn. 

Her bir kartvizit bir kiþinin bilgilerini içerir. Bir kartvizit grubunda, birden fazla 
kartvizit bulunur. Kartvizit grubunun adýný, listede koyu  olarak görebilirsiniz.

Kartvizitler ada göre listelenir. Listenin sýralama düzenini deðiþtirebilirsiniz. 110. 
sayfada ‘Genel sayfasý’'na bakýn. 

Bir hafýza kartýnda birden fazla rehber veritabaný oluþturabilirsiniz. Daha fazla bilgi 
için  111 sayfaya bakýn.

Not: Kendi kartvizitinizi, Communicator'ýn iç rehber veritabanyný, bir SIM 
kartýndaki rehber veritabanýný, bir salt-okunur hafýza kartý rehber 
veritabanýný veya salt okunur rehber veritabanýndaki kartvizitleri 
silemezsiniz.

Bir kartvizitin oluþturulmasý
1 Rehber ana görünümünde, sol taraftaki çerçeve vurgulanmýþ olarak, Yeni 

kartvizit’e basýn. Varsayýlan þablon kullanýlarak yeni bir kart oluþturulur. 
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ve Dosya > Yeni kartvizit’ý seçin. Listeden bir þablon seçmeniz istenir.

3 Kartvizit açýldýðýnda çeþitli alanlara gerekli bilgileri girin. Ayný yöntemi 
kullanarak kendi kartvizitinizdeki bilgileri girebilirsiniz. Þekil 31'deki örneðe 
bakýn.

4 Kartvizitinizi kaydetmek için Tamam’a basýn.
Not: Kartvizitteki telefon numarasýnýn yanýndaki hýzlý arama simgesi  , 

Telefon uygulamasýyla o telefon numarasý için bir hýzlý arama 
tanýmladýðýnýz anlamýna gelir. 

Þekil 31

Bir kartvizitin açýlmasý
Ýpucu: Bir dizi kartviziti 

kopyalamak ya da taþýmak 
için, Menü tuþuna basýn ve 
Dosya menüsünden uygun 
komutlarý seçin.

1 Sol taraftaki çerçevesi vurgulanmýþ olarak Rehber ana görünümünde bir kart 
seçin.

2 Kartý tam ekran görünümünde açmak için Aç'a basýn.
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kopyalamak
1 Rehber ana görünümünde sol taraftaki çerçeve vurgulanmýþ olarak SIM kartý 

seçin ve Aç'a basýn.
2 Menü tuþuna basýn ve Dosya > Diðer seçenekler > Kopyala ya da Taþý'yý seçin.
3 Rehber veritabanýný hedef rehber olarak seçin ve Seç'e basýn.

Kartvizitin aranmasý
1 Rehber listesinin altýndaki arama alanýna, kartvizitteki adýn baþlangýcýna uyan 

karakterleri girin. Örneðin, Mahmut’u bulmak için M veya Ma veya Mah girin. 
Girdiðiniz karakterlere uyan ada sahip kartvizitler ekrana gelir.
Arama kurallarý hakkýnda daha fazla bilgi için 98. sayfada ‘Arama alanýn 
kullanýlmasýyla ilgili notlar’ sayfaya bakýn.

2 Ok tuþlarýný kullanarak bir kartvizit seçin ve Aç’a basýn.
Not: Bu veritabanýnda kartviziti bulamýyorsanýz Rehber listesinin baþýna gidin 

ve ya SIM kart veya hafýza kartý veritabanýný açýn. Kartviziti, bu 
veritabanlarýndan birine kaydetmiþ olabilirsiniz.

Arama alanýn kullanýlmasýyla ilgili notlar
Arama, bir kartvizitteki en önemli alanlarý kontrol eder. Arama kriterinin 
eþleþtirilmesi kelimelerin baþlangýçlarýyla sýnýrlýdýr. Örneðin, 'Mut' karakterlerini 
kullanarak arama yaptýðýnýzda ’Mahmut’ deðil, ’Mutlu’ bulunur.



©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

99

Re
hb

erÖrnek: 
john.carr@florida.edu veya 
http://florida.edu/
~john.carr

Arama, aþaðýdaki karakterleri takip eden içerikleri de kontrol eder: '.' (nokta) veya 
'/' (bölü iþareti) veya '@' (‘at’ sembolü) veya '~’ (tilda).

Kartvizitteki alanlarýn deðiþtirilmesi
Bir alan eklemek
Kartvizitlere kendi gereksinimlerinize uygun olacak alanlar ekleyebilirsiniz. Belirli 
alanlar hakkýnda daha fazla bilgi için 100. sayfada ‘Alanlar hakkýnda bilgiler’ 
sayfaya bakýn.
1 Bir kartvizit açýn.
2 Alan ekle’ye basýn. Karta ekleyebileceðiniz alanlarý gösteren bir liste açýlýr.
3 Ok tuþlarýný kullanarak bir alan seçin ve Seç’e basýn.

Bir alaný yeniden adlandýrmak
Kartvizitlerinize uyacak þekilde alanlarý yeniden adlandýrabilirsiniz. Örneðin üç yeni 
Tel alaný ekledikten sonra, bunlarý sýrasýyla Tel(Ýþ), Tel (Özel) ve Tel (Araç) olarak 
yeniden adlandýrabilirsiniz.
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oluþturulmuþ bütün 
kartlardaki bir alaný silmek 
isterseniz, bunu karta 
eklenen þablondan silmek 
daha basittir. 102. sayfada 
‘Þablonlarýn oluþturulmasý 
ve deðiþiklik yapýlmasý’'na 
bakýn.

1 Bir kartvizit açýn.
2 Yeniden adlandýrmak istediðiniz alaný seçin. 
3 Alana yeni ad ver’e basýn. Alan için alternatif isimlerin olduðu bir liste açýlýr. 

Alaný yeniden adlandýrmanýza izin verilmezse Alana yeni ad ver komut düðmesi 
silik görünür.

Alanlar hakkýnda bilgiler
Firma, Adý, Soyadý, Sonek, Unvan, Göbek adý, Ýþ unvaný, Doðumgünü- Bu alanlarýn her 
birinden yalnýzca bir tane kullanabilirsiniz.

Telefon numarasý alanlarý - Ülke kodunun önüne bir ‘+’ (artý) karakteri koymanýz 
ayný telefon numarasýný ülke dýþýnda da kullanmanýza olanak tanýr. Kýsa mesajlar 
göndermek için cep telefonu numaralarýný bu alana girin.

Ülke - Bir ülke veya bölge adý girin. Bir adresin ülke veya bölge biçiminde 
görüntülenmesini istiyorsanýz 110. sayfadaki Varsayýlan ülke seçeneðinde listelenen 
ülke veya bölge adýnýn aynýsýný kullanýn.

Not:Ýþ tanýmý gibi bazý ekstra alan isimleri, ancak alýnan bir kartvizitte varlarsa 
görüntülenebilirler.
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Ýpucu: Bir zil sesi çalmak 

için Dosya Yöneticisi 
uygulamasýný kullanarak zil 
sesi dosyasýný açýn. 209. 
sayfada ‘Bir dosyanýn 
açýlmasý’'na bakýn. 
Varsayylan zil sesleri , Dosya 
Yöneticisinde 
görüntülenmez.

Her kartvizit için belirli bir zil sesi ayarlayabilirsiniz. O kartvizitteki kiþi sizi 
aradýðýnda Communicator seçilmiþ olan zil sesini çalar (telefon numarasý aramayla 
birlikte gönderildiyse).
1 Kartviziti açýn.
2 Menü tuþuna basýn ve Kartvizit > Zil sesi’ni seçin. Bu kartvizitin geçerli zil sesini 

gösteren bir iletiþim penceresi açýlacaktýr.
3 Deðiþtir’e basýn. Varsayýlan seslerin bir listesi görüntülenir.
4 Bir ses seçin ve Seç’e basýn. Communicator'da kayýtlý diðer ses dosyalarýný 

aramak için Gözat’a basýn.
Not: Kiþisel zil seslerini kullanmak için, kullandýðýnýz tercihte bu özellik aktif 

olmalýdýr. Daha fazla bilgi için 80. sayfada ‘Yeni bir tercih oluþturmak’'a 
bakýn.

Bir resim yerleþtirmek
Ýpucu: Varsayýlan klasörü 

tanýmlamak için, Denetim 
Masasýna geçin ve 
Varsayýlan Klasör 
uygulamasýný açýn.

1 Kartviziti açýn.
2 Kartýn sað tarafýndaki resim çerçevesini seçmek için Ok tuþlarýnda >’e basýn. 

Resim ekle’ye basýn. Varsayýlan klasörün içindekileri gösteren bir iletiþim 
penceresi açýlýr. Gerektiðinde resim dosyalarýný aramak için Gözat’a basýn.

Ýpucu: Alternatif olarak, 
bir resim yerleþtirmek için 
Menü tuþuna basýn ve 
Kartvizit >  Resim ekle’yi 
seçin.

3 Bir dosya seçin ve Tamam’a basýn. Resim, resim izleyicide açýlýr. Bu çerçeveli 
alan kartvizite yerleþtirilir. Ok tuþlarýný kullanarak alanda hareket edin ve + ve 
- düðmelerini kullanarak çerçeve boyutunu büyütün ya da küçültün. Ekle'ye 
basýn. Daha fazla bilgi için 231. sayfada ‘Resim Ýzleyici’'ye bakýn.
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yapýlmasý
Ýpucu: Þablonlar SIM 

karttaki kartvizitlere 
uygulanamazlar çünkü SIM 
kartvizitinin yapýsý sabittir.

Þablonlar, Communicator'in kartvizit oluþtururken veya görüntülerken kullandýðý 
alanlar dizisini tanýmlar. Varsayýlan þablonda, bir dizi tipik alan bulunmaktadýr. 
Varsayýlan þablonu deðiþtirebilirsiniz. Denizaþýrý ülkelerde yaþayanlar gibi belirli bir 
insan grubuna uygun alanlar içeren özel þablonlar da oluþturabilirsiniz. 

Þekil 32

1 Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Kartvizit þablonlarý’ný seçin. Bir þablonlar listesi 
açýlýr.

2 Yeni bir þablon oluþturmak için ya Yeni’ye basýn, ya da listedeki varolan bir 
þablona gidin ve Aç’a basýn. Bir kartvizit þablonu açýlýr.

3 Þablonu düzenleyin. Þablonun adýný deðiþtirebilir ve alan ekleyip 
çýkartabilirsiniz. 

Bir kartvizit oluþturduktan sonra, kart ve þablon aþaðýdaki gibi birbirine baðlanýr:
• Bir þablonda alanlar ekleyip deðiþtirirseniz veya adlarýný deðiþtirirseniz, bu 

deðiþiklikler bu þablonla oluþturulan bütün kartvizitleri etkiler. Bir alan 
þablondan silinirse, veri içerdiði yerler hariç tüm kartlardan silinir.
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hala yerinde olacaktýr.

DTMF tonlarýnýn saklanmasý
DTMF tonlarý telefonun numara tuþlarýna bastýðýnýzda duyduðunuz tonlardýr. DTMF 
tonlarý telesekreterler, bilgisayarlý telefon sistemleri vs. ile iletiþim kurmanýza 
olanak saðlar.

Kartvizitlerde bir dizi DTMF tonunu saklayabilirsiniz. Böyle bir kartvizitteki 
numarayý aradýðýnýzda yaptýðýnýzda, bu diziyi tekrar çaðýrabilirsiniz. Bu sizi, 
karakterleri tekrar girmekten kurtarýr.
1 Bir kartvizit açýn veya oluþturun.
2 Alan ekle’ye basýn. Bir liste açýlýr.
3 Listeyi DTMF’ye kadar kaydýrýn ve Seç’e basýn. DTMF alaný kartvizite yerleþtirilir.
4 DTMF alanýna bir DTMF dizisi girin. 

Bir kartvizit için telefon numarasý-DTMF kombinasyonu numarasýna ihtiyaç 
duyarsanýz, arkasýnda DTMF dizisinin bulunduðu telefon numarasýnýTel alanýna 
kaydedin. Aþaðýdaki nümerik olmayan karakterleri kullanabilirsiniz:

Karakter Ýþlev

*# DTMF servisinde kullanýlmasý gerekiyorsa yýldýz ve diyez sembolleri 
kullanýlabilir

p DTMF karakterlerinden önceye ya da bunlarýn aralarýna yaklaþýk 2 saniyelik bir 
duraklama yerleþtirir
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Kartvizit gruplarýnýn oluþturulmasý
Bütün kartvizit grubu üyelerine tek hareketle e-posta ve kýsa mesajlar göndermede 
zaman kazanmak için kartvizit gruplarý oluþturabilirsiniz.
1 Rehber ana görüntüsünde Menü tuþuna basýn ve Dosya > Yeni grup...’u seçin. Boþ 

bir kartvizit grubu açýlýr.
2 Grubunuz için bir ad girin.
3 Gruba kartvizitler eklemek için Üye ekle’ye basýn. Kartvizitler ve kartvizit 

gruplarý listesi açýlýr.
4 Bir kartvizit seçin ve Ekle’ye basýn. Bir gruba baþka bir kartvizit grubu 

ekleyebileceðinizi unutmayýn.
5 Gruba bir resim eklemek için Ok tuþlarýnda >’e basarak  resim çerçevesine geçin. 

Alternatif olarak, Menü tuþuna basýn ve Grup >Resim ekle’yi seçin. Varsayýlan 
klasörün içindekileri gösteren bir iletiþim penceresi açýlýr. Bir dosya seçin ve 
Tamam’a basýn veya bir resim dosyasý aramak için Gözat’a basýn.

6 Kartvizit grubu kartýný kaydetmek için Tamam’a basýn.

Üyeleriyle birlikte bir kartvizit grubu örneði Þekil 33'de gösterilmiþtir.

w Bu karakteri kullandýðýnýzda, dizinin kalan bölümü, arama sýrasýnda siz 
yeniden Ton gönder’e basana kadar gönderilmez.
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Þekil 33

Firma adý, asýl kartvizitte bulunuyorsa, kartvizitteki adýn sað tarafýnda görünür. 
Grup üyelerinden herhangi birinin ayrýntýlarýný görüntülemek için Aç’ý seçin. 

Bir kartvizit veya kartvizit grubunun, grup 
üyelerinin deðiþtirilmesi

Þekil 34

1 Bir kartvizit veya grubun ait olduðu gruplarý görüntülemek veya deðiþtirmek 
için kartviziti açýn, Menü tuþuna basýn ve Kartvizit veya Grup> Üye olduðu 
gruplar’ý seçin. Kartvizit veya grup için üyeleri gösteren bir liste açýlýr.

2 Kartý yeni bir gruba eklemek için Gruba ekle’ye basýn. Geçerli veritabanýndaki 
kartvizit gruplarýnýn bir listesi açýlýr.
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eklenir.
4 Deðiþiklikleri kaydetmek için Tamam’a basýn.

SIM kartvizitinin oluþturulmasý
Rehberde SIM kartý seçerek, SIM rehberini görebilirsiniz. SIM kartýnýzdaki adresler, 
aþaðýda gösterildiði gibi SIM yer numaralarýyla görüntülenir:

Þekil 35

1 SIM kartý ana görüntüsünde Yeni kartvizit’e basýn. Þekil 36’de gösterildiði gibi 
bir iletiþim penceresi açýlýr. Sabit arama aktifse, SIM içerikleri sadece sabit 
çevirme numaralarýnýzý gösterir. Sabit arama hakkýnda daha fazla bilgi için 91. 
sayfaya bakýn.

2 Hafýza konumu, ilk boþ yer numarasýný gösterir. Konumu deðiþtirmek için 
Deðiþtir’e basýn.

3 Kartvizite bir ad girin.
4 Kartvizite bir numara girin.

Not: Girebileceðiniz adýn ve telefon numarasýnýn uzunluðu SIM kart tarafýndan 
tanýmlanýr. Örneðin, bazý SIM kartlar yalnýzca on dört karaktere kadar izin 
verirler.
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Þekil 36

SIM rehberi seçenekleri
SIM rehberinin içeriðini alfabetik sýraya veya hafýza konumuna göre 
sýralayabilirsiniz. Menü tuþuna basýn ve Görünüm > Sýrala > Ada göre veyaSýrala > 
SIM konumuna göre’yi seçin.

SIM veritabanýnýn kullaným özetini görmek için Menü tuþuna basýn ve Dosya > 
Özellikler’i seçin. Sabit çevirme aktifse yalnýzca sabit çevirme numaralarýyla ilgili 
bilgileri görebilirsiniz.

Rehberdeki bir kartviziti elektronik 
kartvizit olarak göndermek

Ýpucu: Gönderdiðiniz her 
mesajda yalnýzca bir 
elektronik kartvizit 
gönderebilmenize karþýn 
bunu birçok alýcýya 
gönderebilirsiniz.

Communicator'la diðer aygýtlar arasýnda rehber kartý gönderir veya alýrken, 
’Elektronik Kartvizit’ terimi kullanýlýr. Elektronik kartvizit, iletime uygun ve 
genellikle vCard biçiminde olan bir karttýr. Aldýðýnýz elektronik kartvizitleri, 
Rehber'e kartvizit olarak ekleyebilirsiniz.
1 Rehber ana görünümünde göndermek istediðiniz kartý seçin.
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mesaj servisi, 159. sayfada 
baþlayan ‘Mesajlar’ 
bölümünde açýklanmýþtýr.  
Kýsa mesajlar 
kullanýldýðýnda, kart, 111. 
sayfada tanýmlanan 
Gönderim biçimi’nde 
gönderilir.

2 Menü tuþuna basýn ve Dosya > Gönder’i seçin. Gönder alt menüsünde bir ortam 
seçimi yapýn: E-posta olarak/SMS olarak/Kýzýlötesinden. Baþka yazýlýmlar 
yüklediyseniz farklý gönderme seçeneklerine sahip olabilirsiniz. Seçtiðiniz 
gönderme ortamýna göre aþaðýdaki örnekte gösterildiði gibi bir düzenleme 
iletiþim penceresi açýlýr. Göndermek istediðiniz rehber kartý ’elektronik kartvizit’ 
olmuþtur.

Þekil 37

3 Gönderilen kart mesajlarýný kimin alacaðýný seçmek için Rehber ’e basýn.
Ýpucu: Ayarlarý, 

mesajlara görüntü eklemek 
üzere deðiþtirdiyseniz, 
arama ücretlerini azaltmak 
için mesajý gönderdikten 
sonra bunu eski haline 
getirmeyi unutmayýn.

4 Kýsa mesaj servisini kullanarak gönderiyorsanýz, arama ücretlerini azaltmak için 
resimler varsayýlan olarak mesajla birlikte gönderilmemektedir. Mesaja resim 
eklemek istiyorsanýz bu ayarý deðiþtirmelisiniz. 111. sayfada ‘Kýsa mesajla 
gönder sayfasý’'na bakýn. 

5 Kýzýlötesinden gönderecekseniz, ilk olarak diðer cihazda kýzýlötesiyle alýmý 
etkinleþtirdiðinizden emin olun.

6 Gönder’e basýn. 
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Baþka bir cihazdan elektronik kartvizit aldýðýnýzda bir uyarý mesajý görürsünüz. Bu 
mesaj, ekranda herhangi bir uygulamada otomatik olarak görüntülenir. Elektronik 
kartviziti görüntülemek için ekranda verilen talimatlarý izleyin.

Alýnan kartýn (kartlarýn) içeriðiyle ilgili olarak aþaðýdakilere dikkat edin:

Bir alan algýlanýrsa görüntülenir; algýlanmazsa, yok sayýlýr.

Ýpucu: Rehber 
veritabanlarýnýn 
çalýþabilmesi için hafýza 
kartýnda System\Data 
klasöründe bulunmalarý 
gerekmektedir. Sistem Veri 
klasörü görünmüyorsa, 
Menü tuþuna basýn ve Dosya 
Yöneticisinde Görünüm > 
Tümünü göster'i seçin.

Desteklenen biçimdeki ses verileri, kartvizitin kiþisel zil sesi olarak ayarlanýr (kartý, 
Rehbere eklemeyi seçerseniz).

Alýnan kartý, Rehberinize eklemek için Rehbere ekle’ye basýn. Kart, kartvizit 
biçimine dönüþtürülür. Kartý reddetmek için Sil’e basýn.

Ayarlar
Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Ayarlar’ý seçin, sonra aþaðýda açýklandýðý gibi bir 
sayfa seçin:
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Þekil 38

Varsayýlan þablon: Yeni bir kartvizit oluþturulurken hangi þablonun kullanýlacaðýný 
tanýmlamanýza olanak tanýr. Deðiþtir’e bastýðýnýzda, geçerli veritabanýnda 
kullanýlan þablon listesinden bir þablon seçebilirsiniz.

Ýsim gösterimi: Rehber ana görünümündeki adlarýn görüntülenme sýrasýný 
tanýmlamanýza olanak tanýr. Deðerler, Adý Soyadý/Soyadý, Adý’dýr. Ýsimler, 
Telefon uygulamasýnda ve kapak telefonunda ayný sýrada 
görüntülenecektir.

Varsayýlan ülke: Communicator'ýn çeþitli ekranlarýnda kartvizitlerdeki adresleri 
görüntülerken, adres biçimi kullanýlan ülkeyle ilgilidir. Varsayýlan olarak, 
bir kartvizitin Ülke alanýna girdiðiniz ülkenin adres biçimi kullanýlýr. Ülke 
alanýna bilgi girmezseniz, Communicator Varsayýlan ülke’nin adres 
biçimini kullanýr. Her ülkenin önceden belirlenmiþ adres biçimi vardýr. 
Ülkelerin listesini görmek için Deðiþtir’e basýn.
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Örnek: Nokia 9000i/9110/
9110i Communicator’lar ve 
önemli e-posta 
istemcilerinden bir çoðu 
vCard biçimini 
desteklemektedirler. 

Gönderim biçimi: Bir elektronik kartviziti kýsa mesaj servisi yoluyla gönderirken 
kullanýlacak biçimi tanýmlamanýza olanak tanýr. Deðerler Biçim/vCard’dýr. 
Biçim, daha fazla servis tarafýndan destekleniyor olmasýna karþýn, 
gönderilebilen alan sayýsý sýnýrlýdýr. Alýcý aygýtýn vCard biçimini algýladýðýný 
biliyorsanýz vCard biçimini kullanýn. vCard biçimini kullanarak, Not ve 
DTMF dýþýnda tüm alanlarý gönderebilirsiniz.  

Kartvizit resimlerini gönder: Elektronik kartvizitleri kýsa mesaj servisi yoluyla vCard 
formatýnda gönderirken, resimlerin eklenip eklenmeyeceðini kontrol 
etmenize olanak tanýr. Deðerler Hayýr/Evet’tir.

VIP grubu sayfasý
VIP grubu: Daha önce varolan kartvizit grubunu VIP grubu olarak belirlemenize 

olanak tanýr. Yalnýzca VIP grubu üyelerinin aramalarýnýn çalacaðý, 
diðerlerinin çalmayacaðý þekilde gelen aramalarý kýsýtlayabilirsiniz. Tercih 
ayarlarý, 82. sayfada ‘Diðer sayfasý’'na bakýn.

Yeni rehber veritabanlarýnýn 
oluþturulmasý
 Rehber veritabanlarý, hafýza kartlarýnda oluþturulurlar.
1 Menü tuþuna basýn ve Dosya > Diðer seçenekler > Yeni veritabaný’ný seçin. 
2 Veritabanýnýzýn adýný girin, sonra Enter tuþuna basýn. Þekil 39’e bakýn. Yeni 

veritabanýnýz  Rehbere bir klasör olarak eklenir.
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kopyalamak veya taþýmak için, Rehberde bulunan kartvizitleri seçin, Menü 
tuþuna basýn ve Dosya > Diðer seçenekler>Kopyala veya >Taþý’yý seçin.

Ýpucu: Veritabaný 
kullanýmýnýn özetini görmek 
için Menü tuþuna basýn ve 
Dosya > Özellikler’i seçin.

Þekil 39

Not: Salt-okunur bir hafýza kartýnýz varsa, bu kart üzerindeki kartvizit veya 
veritabanlarýnda deðiþiklikler yapamazsýnýz.
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Ajanda uygulamasýnda, programlý etkinlikler, randevular, yýl dönümleri ve doðum 
günleri oluþturabilir ve bunlarý kontrol edebilirsiniz. Ayrýca yapýlacak iþlerinizi 
listeleyebilir ve bütün ajanda kayýtlarýnýza alarm ekleyebilirsiniz.

Communicator'ýnýzý uyumlu bir PC’ye baðladýðýnýzda ajandanýzý ve görevlerinizi 
Microsoft ve Lotus programlarýyla senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyonla ilgili 
daha fazla bilgi için 35. sayfada ‘Diðer cihazlardan veri aktarmak’  bölümüne ve 
CD-ROM'daki PC Suite kýlavuzuna bakýn.

Ajanda kayýtlarý
Ajanda uygulamasýna kaydedebileceðiniz dört kayýt tipi vardýr: 

Örnek: Randevu kayýtlarýný 
toplantýlar ve iþ yemekleri 
için kullanýn.

• Randevu kayýtlarý ajandanýzdaki temel kayýtlardýr.
• Etkinlik kayýtlarý günün belirli bir zamanýyla deðil, günün tamamýyla iliþkilidir. 

Etkinlik kayýtlarý Haftalýk programda görünmez.
• Yýldönümü kayýtlarý her yýl ayný tarihte tekrarlanýr. Yýldönümü kayýtlarýný, 

doðum günleri veya kutlamalar gibi önemli tarihlerin yýllýk hatýrlatmasý olarak 
kullanýn.
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görünümde kayýtlarý taþýmak 
ya da kopyalamak için kaydý 
Ctrl + X’le pano 
görüntüleyiciye kopyalayýn 
ve Ctrl + V’yle yeni 
baþlangýç zamanýna 
yapýþtýrýn.

• Görev kayýtlarý, görevleri not almak içindir. Bu görevlere öncelikler verilebilir ve 
görev listeleri olarak düzenlenebilir. Yapýlacak görevlerin de bitiþ tarihleri vardýr. 

Ayrýca kayýtlarý görüntülemek için yedi farklý görünüm bulunmaktadýr. Bir görünüm 
seçmek için Görünümü deðiþtir'e basýn. Görünümler hakkýnda daha fazla bilgi 
almak için 120. sayfada ‘Görünümler’ bölümüne bakýn.

Yeni ajanda kayýtlarýnýn oluþturulmasý
Ajanda kayýtlarý oluþturmanýn iki yolu vardýr:

Ýpucu: Baþka aygýtlarýn 
ajandalarýnda belirli bir 
zamaný ayýrmak amacýyla bir 
ajanda kaydýný göndermek 
için, Ok tuþlarýný kullanarak 
kaydýn bulunduðu tarihe 
geçin Menü tuþuna basýn ve 
Gönder > SMS olarak'ý ya da 
Kýzýlötesinden'i seçin.

• Kaydýnýzý yazmaya baþlayýn. Siz karakterleri girerken, Ajanda, geçerli 
görünümün varsayýlan kayýt iletiþim penceresini açar.  

• Menü tuþuna basýn ve Dosya > Yeni kayýt’ý seçin. Oluþturmak istediðiniz kaydý 
seçin. Seçenekler: Randevu..., Etkinlik..., Yýldönümü… veya Görev…. 
Belli bir görünüm için varsayýlan kayýt türünü kullanmak istemediðinizde yeni 
bir kayýt oluþturmak için bu yol kullanýlýr.

Bir ajanda kaydýnda bilgilerin tanýmlanmasý

Ýpucu:Bir kayýt ayrýntýlarý 
iletiþim penceresinin 
varsayýlan deðerlerini 
deðiþtirmek için, Menü 
tuþuna basýn ve Kayýt > 
Varsayýlan ayarlar’ý seçin.

Þekil 40
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oluþturulup bir kayda 
kopyalandýðýný görmek için 
120. sayfaya bakýn.

Not: Bir kayýt penceresinin içeriði kayýt türüne göre deðiþir; yani, kaydýn bir gün, 
etkinlik, yýldönümü veya görev kaydý oluþuna göre farklýlýk gösterir. Her 
iletiþim sayfasýnda bulunan aþaðýdaki tanýmlar, tüm olasýlýklarý listeler.

Ayrýntýlar sayfasý
Taným: Kaydýn tanýmý.

Ýpucu: Zamaný girilmemiþ 
bir kayýt  simgesiyle 
gösterilir.

Zamanlanmýþ: Bir gün kaydýnýn zamanlanmýþ olup olmadýðýný belirler. 
’Zamanlanmýþ’, kaydýn belirli bir baþlangýç zamaný, bitiþ zamaný ve süresi 
olduðu anlamýna gelir. ‘Zamanlanmamýþ’, kaydýn belirli bir tarihte ancak 
belirsiz bir zamanda gerçekleþtiði anlamýna gelir. Hayýr’ý seçerseniz, 
aþaðýdaki alanda gün kaydý için bir tarih tanýmlamanýz gerekebilir. Evet’i 
seçerseniz baþlangýç ve bitiþ zamanýný tanýmlamanýz gereklidir.

Tarih: Kaydýn tarihi.
Baþlangýç: Kayýt türüne göre kaydýn baþladýðý zaman veya tarih.

Örnek: Baþlangýç yýlý, kiþinin 
doðum yýlý olabilir, 
baþlangýçtan itibaren geçen 
yýl sayýsý da kiþinin yaþý 
olabilir.

Yýlý göster: Yýl dönümünün baþlangýç yýlýný, baþlangýç yýlýndan itibaren geçen yýl 
sayýsýný gösterir ya da herhangi bir yýl bilgisi göstermez. Seçenekler, 
Baþlangýç yýlý/Yýl sayýsý olarak/Hiçbiri’dir.

Süre: Kaydýn süresi. Baþlangýç ve Bitiþ alanlarýndaki deðerleri deðiþtirirseniz bu 
alan güncelleþtirilir.

Bitiþ: Kaydýn bittiði tarih.
Öncelik: Bir görevin önceliði. Seçenekler Yüksek/Normal/Düþük’tür.
Görev listesi:  Görev kaydýnýn baðlý olduðu görev listesi.
Bitiþ tarihi:  Bir görevin bitiþ tarihi.
Hatýrlatma baþlangýcý:  Görev bugünün kayýt listesinde gösterilmeye baþlandýðýnda, 

bitiþ tarihinden önceki günler.
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Ýpucu: Bir görev kaydý 
için, yalnýzca bir Bitiþ tarihi 
de ayarladýysanýz alarm 
ekleyebilirsiniz.

Alarm ekle:  Kayýt için alarm eklenip eklenmediðini belirler.
Ne kadar öncesinden:  Zamanlanmýþ bir gün kaydý için ayarlanmýþ alarmýn 

kapanacaðý zaman.
Alarm saati:  Zamanlanmamýþ bir kayýt için ayarlý alarmýn kapanacaðý zaman.
Kaç gün öncesinden:  Bir kayýtta alarmýn kapanacaðý zamana kadar olan gün sayýsý.

Tekrarlama sayfasý
Örnek: Kulübünüzün her 
ayýn ilk Pazartesi günü 
toplantýsý varsa,Aylýk - güne 
göre’yi seçerek kaydýn 
tekrarlanmasýný 
saðlayabilirsiniz.

Bu sayfada bir kaydýn tekrarlanýp tekrarlanmayacaðýný ve ne zaman 
tekrarlanacaðýný belirleyebilirsiniz:

Tekrarlama türü:  Kayýt için tekrarlama türü. Seçenekler Tekrarlama yok/Günlük/Ýþ 
günleri/Haftalýk/Aylýk - güne göre/Aylýk - tarihe göre/Yýllýk - güne göre/Yýllýk - 
tarihe göre’dir.

Not:Geri kalan alanlardaki seçenekler ne seçtiðinize göre belirlendiðinden 
Tekrarlama türü’nü önce tanýmlayýn.

Tekrarlandýðý gün:  Kaydýn tekrarlanacaðý günler. Seçmek istediðiniz güne gitmek 
için Ok tuþlarýný kullanýn ve Seç’e basýn. Bir kerede birden fazla gün 
seçebilirsiniz. Þekil 41’e bakýn.

Þekil 41
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için Ok tuþlarýný kullanýn ve Seç’e basýn. Bir kerede birden fazla tarih 
seçebilirsiniz. Þekil 42’e bakýn.

Þekil 42

Örnek: Bir kaydý her tekrar 
arasýnda iki gün olacak 
þekilde Günlük olarak tekrar 
etmesini tanýmlamak için, 
Tekrarlama aralýðý’ný “3 günde 
bir” olarak tanýmlayýn.

Tekrarlama aralýðý:  Tekrarlar arasýndaki zaman aralýðý. Bu seçenek Tekrarlama türü, 
Günlük, Haftalýk, Aylýk - güne göre veya Aylýk - tarihe göre’yi seçtiðinizde 
geçerlidir.

Sürekli olarak tekrarla:  Tekrarýn sýklýðý. Seçenekler Evet/Hayýr’dýr.
Not: Kayýt tekrar ediyor olsa bile tek bir kaydý silmek veya düzenlemek 

mümkündür. Bir kaydý düzenler ve tekrarlama seçeneði dýþýndaki herhangi 
bir seçeneði deðiþtirirseniz bir seçim listesi görüntülenir. Bundan sonra 
aþaðýdaki seçeneklerden hangisini istediðinizi seçebilirsiniz: Tüm tekrarlar/
Sadece bu tekrar/Bu ve ilerideki tekrarlar/Bu ve geçmiþ tekrarlar.

Durum sayfasý
Bu sayfada bir artalan deseni rengi ve kayýt için durumu tanýmlayacaðýnýz gibi 
kaydý senkronize etmek isteyip istemediðinizi belirleyebilirsiniz:
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sýnýflandýrmak için kullanýþlý 
bir yoldur - zamanýnýzýn 
nasýl ayrýldýðýný daha kolay 
görürsünüz.

Renk iþareti:  Tüm görünümlerde metnin arkasýnda görünen kayýt simgesinin rengi. 
Ajanda kayýtlarýnýzý Haftalýk zaman veya Yýllýk  programlarda kontrol 
ettiðinizde bu renk, kaydý belirten çubuk için kullanýlýr. 

Örnek: Bir kaydýn 
gerçekleþip 
gerçekleþmeyeceðinden 
emin deðilseniz onu Kesin 
deðil olarak 
iþaretleyebilirsiniz.

Kesin deðil:  Bir kaydýn onaylanýp onaylanmadýðý.
Üzeri çizili:  Bir kaydýn tamamlanýp tamamlanmadýðý. Bir kaydý çizmek onu 

ajandadan çýkarmaz.
Eþzamanlama:  Aða baðlanýp ajandanýzý senkronize ettiðinizde, ajanda 

kayýtlarýnýzýn baþkalarýna gösterilip gösterilmeyeceði. Seçenekler Genel, 
Özel ve Eþzamanlama yok’tur. Senkronizasyon hakkýnda daha fazla bilgi 
için, CD-ROM'daki PC Suite Kýlavuzuna bakýn.

Bir kaydýn düzenlenmesi
1 Programdaki kaydý seçin.
2 Enter’a basýn. Kayýt için bir ayrýntýlar iletiþim penceresi açýlýr. Çeþitli 

sayfalardaki ayrýntýlarý düzenleyin.
Þimdi, örneðin, alarmý sýfýrlayabilir veya kaydýn ajandada nasýl tekrarlandýðýný 
yeniden tanýmlayabilirsiniz. 114. sayfada ‘Bir ajanda kaydýnda bilgilerin 
tanýmlanmasý’'na bakýn.

Kayýt türünün deðiþtirilmesi
Örnek: Bir kayýt girmiþsiniz 
ancak þimdi onu bir 
randevuya dönüþtürmek 
istiyorsunuz.

1 Görünümdeki kaydý seçin.
2 Menü tuþuna basýn ve Kayýt > Kayýt türünü deðiþtir…’i seçin.
3 Aþaðýdaki seçeneklerden birini seçin: Randevu/Etkinlik/Yýldönümü/Görev.



©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

119

Aj
an

daÝpucu:Belirli bir 
görünümdeki varsayýlan 
kayýt türünü deðiþtirmek 
için, Menü tuþuna basýn ve 
Görünüm>Ayarlarý göster…’i 
seçin. 131. sayfada 
‘Görünüm ayarlarý’ 
sayfasýnda Varsayýlan kayýt 
türü'ne bakýn.

Kayýtlarýn silinmesi
Ajanda kayýtlarý zaman içinde biriktiðinden ve hafýzada yer kapladýðýndan, arada 
sýrada kayýtlarýnýzý silerek ajandanýzý temizlemeniz önerilir.

Not: Ajandanýzý uyumlu bir PC'ye de yedekleyebilirsiniz. Ayrýntýlar için satýþ 
paketindeki CD-ROM'da bulunan PC Suite Kýlavuzuna bakýn.

Tek kaydýn silinmesi

Ýpucu: Tek bir kaydý 
silmenin kýsayolu onu seçip 
Ctrl + D’ye basmaktýr.

• Görünümdeki kayýt veya kayýtlarý seçin, sonra silme tuþuna basýn. Silmeyi 
onaylamanýzý isteyen bir not ekrana gelir; veya

• Görünümdeki kayýt veya kayýtlarý seçin, Menü tuþuna basýn ve sonra Dosya> 
Kaydý sil’i seçin. Silmeyi onaylamak için Tamam’a basýn.

Bir dizi kaydýn, tanýmlanan ölçüt kullanýlarak silinmesi
Ýpucu: Hafýzayý 

boþaltmak için kayýtlarý 
baþka bir dosyaya, oradan da 
bir PC'ye taþýyabilirsiniz.

1 Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Taþý/Sil…’i seçin. Silinmek üzere önerilen kayýt 
dizisini gösteren bir iletiþim penceresi açýlacaktýr.

2 Adým 1'deki iletiþim kutusunda tanýmlanan tüm kayýtlarý silmek için Tamam'a 
basýn ya da bir ölçüt daha tanýmlamak için ('taþýmak' ya da 'silmek' istemeniz 
de dahil) Seçenekler'e basýn. Ýki sayfalý bir iletiþim penceresi açýlýr. Aþaðýdakileri 
tanýmlayýn ve bir önceki iletiþim penceresine geri dönmek için Tamam'a basýn.

Ayrýntýlar sayfasý
Ýþlem:  Kayýtlarý silmenin yaratacaðý sonuçlar. Seçenekler Sil/Dosyaya taþý’dýr.
Kayýtlar: Çýkarýlacak kayýt tipleri. Seçenekler Tümü/Üzeri çizililer’dir.
Zaman aralýðý: Çýkarýlma iþleminin zaman dilimi. Seçenekler Tüm ajanda/Bugüne 

kadar/Bugünden itibaren/Diðer’dir.
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da Baþlangýç:  Çýkarýlacak kayýtlarýn baþlangýç tarihi.

Bitiþ:  Çýkarýlacak kayýtlarýn bitiþ tarihi.

Kayýt türleri sayfasý
Aþaðýdaki seçeneklerden birini seçin: Randevular/Etkinlikler/Yýldönümleri/Görevler.

Eklerin görüntülenmesi, oluþturulmasý ve silinmesi 
için
1 Enter’a basarak bir ajanda kaydý açýn. Dört sayfalýk kayýt ayrýntýlarý iletiþim 

penceresi açýlýr.
2 Ekler’e basýn. Ajanda kaydýna baðlý eklerin seçim listesi açýlýr.
3 Seçilen eki görüntülemek için Aç’a basýn.

Yeni bir ek oluþturmak için Yeni’ye basýn. 
Bir eki silmek için Sil’e basýn.

Görünümler
Ýpucu: Görünümü 

deðiþtirmek için Ajanda 
uygulamasý düðmesine arka 
arkaya basabilirsiniz.

Ajanda, yedi görünümden oluþur. Her görünümün amacý, zamanýnýzý günlük, 
haftalýk, aylýk ve yýllýk olarak yönetebilmeniz için ajandanýzý düzenlemenize 
yardýmcý olmaktýr. Görünüm ekranlarýnýn tümünü özelleþtirebilirsiniz.
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Ýpucu: Görünümlerin bir 

çoðunda, klavyede Boþluk 
tuþuna basarak bugünün 
tarihine geçebilirsiniz.

Tüm görünümlerde aþaðýdaki komut düðmeleri bulunmaktadýr:

Düzenle - Seçilen bir ajanda kaydýný düzenlemek için açar.
Yeni kayýt - O gün için herhangi bir kayýt yoksa yeni bir ajanda kaydý oluþturmanýzý 
saðlar. Yeni bir ajanda kaydýný yalnýzca klavyedeki karakterlerle yazmaya 
baþlayarak oluþturabilirsiniz, 114. sayfada ‘Yeni ajanda kayýtlarýnýn 
oluþturulmasý’'na bakýn.
Görünümü deðiþtir - Diðer ajanda görünümlerinden herhangi birine 
geçebileceðiniz bir seçim listesi açar. Seçenekler Aylýk/Haftalýk/Günlük/Görev 
listeleri/Haftalýk program/Yýllýk program/Yýldönümleri’dir.
Tarihe git- Ýstenilen tarihi yazarak, ajandadaki herhangi bir tarihe geçebileceðiniz 
bir arama iletiþim penceresi açar. Tarihi girin ve Tamam’a basýn. Bugünün tarihine 
gitmek için Bugün’e basýn. Ajandaya gözatmak için Gözat’a basýn.

Aylýk görünüm

Þekil 43
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Ýpucu: Bir etkinliði 
düzenlemek için sað çerçeve 
etkin olmalýdýr. Sol 
çerçevedeyseniz istediðiniz 
tarihe geçin ve Enter tuþuna 
basýn. Sað çerçeve seçili 
duruma gelir.

Gün tablosundaki bir satýr bir haftaya karþýlýk gelir. Haftanýn günleri için kullanýlan 
kýsaltmalar en üst satýrdadýr. 

Bugünün tarihi yeþille iþaretlenmiþtir.

Zamanlanmýþ etkinliklerin olduðu tarihler koyu olarak ve mavi renkle 
iþaretlenmiþtir.

Seçili olan tarih vurgulanmýþtýr.

Sað çerçeve
Ýpucu: Bütün 

görünümlerde görüntülenen 
simgelerin bir listesini 
görmek için 127. sayfaya 
bakýn.

O sýrada seçili tarihte olan etkinlikler, saðdaki gün ayrýntýlarý çerçevesinde 
gösterilir. 

Haftalýk görünüm

Ýpucu: Haftanýn 
baþlangýç gününü 
deðiþtirmek için Ekstra'ya 
basýn, Denetim masasý'ný 
açýn ve Bölgesel ayarlar'ý 
seçin. Tarih sayfasýný ve daha 
sonra Haftanýn ilk günü’nü 
seçin. Þekil 44
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konumunu soldan saða 
taþýmak için, Menü tuþuna 
basýn ve Görünüm > 
Görünüm ayarlarý…’ný seçin. 
131. sayfada ‘Görünüm 
ayarlarý’'nda Baþlýk 
konumu'na bakýn.

Haftalýk görünümde, seçili haftadaki etkinlikler yedi güne ayrýlmýþ kutular içinde 
gösterilir. 

Gün kutularýnýn yanýndaki renkli gösterge alaný günün tarihini ve adýný gösterir. 
Seçilen günün gösterge alanýnýn etrafýnda yeþil renkli bir çerçeve bulunur.

Günlük görünüm

Þekil 45

Günlük görünümde seçilen günün etkinlikleri gösterilir.

Ýpucu: Bir zaman 
aralýðýndaki zaman süresini 
deðiþtirmek için Menü 
tuþuna basýn ve Görünüm > 
Görünüm ayarlarý…’ný seçin. 
131. sayfada ‘Görünüm 
ayarlarý’'nda Zaman dilimi 
ayýrma'ya bakýn.

Etkinlikler, baþlangýç saatlerine göre tek zaman aralýðýnda gruplandýrýlýrlar.

Bir önceki günün günlük görünümünü görüntülemek için Ok tuþlarýnda < okuna 
basýn. Bir sonraki günü görüntülemek için > tuþuna basýn.
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görünümlerde, Tab 
düðmesine basýp, Ok 
tuþlarýyla istenen tarihi 
seçtikten sonra Enter'a 
basarak çabucak baþka bir 
tarihe geçebilirsiniz.

Görev listeleri

Þekil 46

Ýpucu: Yapýlacak iþler 
listelerinin nasýl 
oluþturulduðunu görmek 
için 128. sayfaya bakýn.

Bitiþ tarihi bulunan ya da bulunmayan görevler içerebilecek bir ya da birden fazla 
iþ ya da kiþisel görev listesi oluþturabilirsiniz. Ayrýca bir görev için alarm ya da 
tekrarlama isteði koyabilirsiniz.

Görev listesinin sað üst köþesinde bulunan sayfa numarasý görev listesinin diðer 
görev listeleri içindeki konumunu belirtir. Örneðin, 46. þekildeki ‘1/5’, toplam beþ 
görev listesi olduðunu ve ’Acil görevler’in birinci liste olduðunu gösterir. 

Ýpucu: Bütün listelerin bir 
listesini görmek için Tab 
tuþuna basýn.

Bir önceki görev listesini ekrana getirmek için Ok tuþlarýnda <'a basýn. Bir sonraki 
görev listesini görüntülemek için >’e basýn.

Bitiþ tarihleri, görevin saðýnda, parantez içinde gösterilir.

Not: Görev listesinde yalnýzca yapýlacak görev kayýtlarý gösterilir.
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Þekil 47

Ýpucu: Farklý türlerdeki 
kayýtlar için farklý çubuk 
renkleri seçebilirsiniz. 117. 
sayfada ‘Durum sayfasý’'na 
bakýn.

Haftalýk  program, seçilen hafta için ayrýlan saatleri gösterir. Bu, yalnýzca zamanlý 
kayýtlarýn gösterileceði anlamýna gelir. Seçilen zaman kutusu çerçevelidir.

Kayýtlar, çubuklarla iþaretlenmiþlerdir.

Örnek: Hafta boyunca 
gerçekleþtireceðiniz 
etkinliklerin hangi türlerde 
olduðunu genel olarak 
görebilmek amacýyla hobiler 
için yeþil, iþ gezileri için 
kýrmýzý çubuk kullanýn. 131. 
sayfada ‘Görünüm 
ayarlarý’'na bakýn.

Zaman kutusunda bir kayýt varsa , haftalýk programýn altýndaki çubuk, kaydýn 
ayrýntýlarýný gösterir. Kaydýn saðýndaki rakamlar o zaman kutusundaki kayýtlarýn 
sayýsýný belirtir. Örneðin, 47. þekildeki ‘1/2’, iki kayýttan ilkinin ayrýntýlarýný 
gördüðünüz anlamýna gelir.

Bir zaman kutusunda birden fazla kayýt varsa kayýtlarýn listesini Tab tuþuna basarak 
görüntüleyebilirsiniz.
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Þekil 48

Yýllýk programda seçilen yýlýn zaman çizelgesi gösterilir. Yýllýk programda yalnýzca 
renklendirilmiþ kayýtlar gösterilir. Güne baðlý birkaç renk varsa yalnýzca biri 
gösterilebilir.

Haftanýn günleri için kýsaltmalar en üst satýrda ve yýlýn aylarý en sol sütundadýr.

Zaman kutularý Haftalýk programdakilerle ayný iþleve sahiptir.

Yýldönümleri

Þekil 49
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görünümündeki ay sayýsýný 
deðiþtirmek için, Menü 
tuþuna basýn ve Görünüm >  
Ayarlarý göster…'i seçin. 131. 
sayfada ‘Görünüm 
ayarlarý’'nda Görünümdeki 
aylar'a bakýn.

Yýldönümü görünümü, her seferinde dört aylýk süre içindeki yýldönümlerini gösterir. 
Buraya doðum günlerini ve hatýrlatýlmasýný istediðiniz diðer yýldönümlerini 
ekleyebilirsiniz.

Not: Yýldönümü görünümünde yalnýzca yýldönümü kayýtlarý gösterilir.

Simgeler
Ajanda'da aþaðýdaki simgeleri görebilirsiniz:

- Alarm

- Yýldönümü

- Ek

- Etkinlik

- Tekrarlanan kayýt

- Kesinleþmemiþ kayýt

- Görev

- Çok önemli görev

- Az önemli görev

- Zamanlanmamýþ kayýt
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Yeni bir görev listesinin yaratýlmasý
1 Menü tuþuna basýn ve Dosya > Yeni görev listesi…’ni seçin. Ýki sayfalý bir iletiþim 

penceresi açýlýr.
2 Ýletiþim penceresinin iki sayfasýnda görev listesini tanýmlayýn. Aþaðýda 

‘Ayrýntýlar sayfasý’'na ve ‘Görünürlük sayfasý’'na bakýn.
3 Hazýr olduðunuzda Kapat’a basýn. Yeni görev listesi, Görev listelerine eklenir.

Ayrýntýlar sayfasý
Ýpucu: Bir görev listesini 

manuel olarak sýralamayý 
seçerseniz, listedeki tüm 
görevler numaralý gösterilir. 
Listede bir yere odaklanarak 
yeni bir görev kaydýný 
rasgele seçebilirsiniz. 
Görevlerin sýrasýný keserek 
ve yapýþtýrarak da 
deðiþtirebilirsiniz (Ctrl + X 
ve Ctrl + V).

Liste adý: Görev listesinin adý.
Konum:  Görev listesinin, diðer görev listeleri arasýndaki konumu.
Sýralama: Görevlerin, görev listesinde hiyerarþik olarak nasýl sýralanacaðý. 

Seçenekler Manüel/Öncelikten sonra tarih/Tarihten sonra öncelik’tir.

Görünürlük sayfasý
Görevleri göster: Görevlerin listede olduðu görünümler gösterilecektir. Seçenekler 

Tüm görünümlerde/Görev listesi görünümünde’dür.
Görev konumu: Görevlerin hepsi Tüm görünümlerde’de gösterildiðinde, etkinlik 

listesinde görevlerin konumu.

Bir görev listesini düzenlemek
1 Görev listesini açýn.
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da2 Menü tuþuna basýn ve Görünüm > Görev listesi ayarlarý…’ný seçin. Yukarýda 
açýklandýðý gibi Ayrýntýlar ve Görünürlük olmak üzere iki sayfalý bir iletiþim 
penceresi açýlýr.

Bir görev listesini silmek
1 Görev listesini açýn.
2 Menü tuþuna basýn ve Dosya > Listeyi sil’i seçin.

Ajanda kayýtlarýnýn aranmasý
Metinlerin belirli bir bölümünü bulmak için kayýtlarda arama yapabilirsiniz. 
1 Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Kayýt bul…’u seçin. Bir arama alaný açýlýr.
2 Aramak istediðiniz kayýt için bir anahtar kelime girin, veya

bir dizi özellik tanýmlayarak aramayý sýnýrlandýrmak için Seçenekler’e basýn. Ýki 
sayfalý bir iletiþim penceresi açýlýr.
Aþaðýdakileri tanýmlayýn:
Ayrýntýlar sayfasý
Aramayý daralt: Aramayý tanýmlar. Seçenekler Hayýr/Alarmlý kayýtlar/Tekrarlanan 
kayýtlar/Üzeri çizili kayýtlar’dýr.
Zaman aralýðý: Arama iþleminin zaman dilimi. Seçenekler Tüm ajanda/Bugüne 
kadar/Bugünden itibaren/Kullanýcý tanýmlý’dýr.
Baþlangýç: Aramanýn baþlangýç noktasý.
Bitiþ: Aramanýn bitiþ noktasý.
Kayýt türleri sayfasý
Bulmak istediðiniz kayýt türlerini seçin. Seçenekler: Randevular/Etkinlikler/
Yýldönümleri/Görevler.
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Dur’a basarak 
durdurabilirsiniz.

3 Aramayý baþlatmak için Bul’a basýn. Bulunan sonuçlarýn kronolojik bir listesi 
ekrana gelir. Þekil 50’e bakýn.

Þekil 50

4 Bir kayýt seçin ve þunlardan birine basýn: 
• Düzenle kaydý düzenlemek amacýyla kayýt ayrýntýlarý iletiþim penceresini 

açmak için,
• Git, bir tarihe gitmek ya da kaydýn nerede bulunduðunu görmek için ya da
• Yeni bul, yeni bir arama baþlatmak için.

5 O sýrada etkin olan görünüme dönmek için Kapat’a basýn.

Ayarlar
Genel ayarlar
1 Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Genel ayarlar…’ý seçin. Bir iletiþim penceresi 

açýlýr.
2 Aþaðýdakileri tanýmlayýn:

Varsayýlan görünüm: Baþka veya yeni bir ajanda dosyasýný açarken varsayýlan 
görünüm.
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listelerinde bulunan zamanlanmamýþ gün, etkinlik ve yýldönümü kayýtlarýnýn 
konumlarý.

3 O sýrada etkin olan görünüme dönmek için Kapat’a basýn.

Görünüm ayarlarý
Aþaðýdaki iþlemlerle her görünümün nasýl görüneceðini ve her görünümdeki 
varsayýlan kayýt türlerini tanýmlayabilirsiniz: 
1 Tanýmlamak istediðiniz görünüme gidin.
2 Menü tuþuna basýn ve Görünüm > Görünüm ayarlarý…’ný seçin. Ýki sayfalý bir 

iletiþim penceresi açýlýr.
3 Ýletiþim penceresinin iki sayfasýnda görünüm ayarlarýný tanýmlayýn. Aþaðýda 

‘Ayrýntýlar sayfasý’'na ve ‘Kayýt türleri’'ne bakýn.
4 O sýrada etkin olan görünüme dönmek için Kapat’a basýn.

Not: Farklý görünümlerde iletiþim penceresinin içeriði deðiþir. Aþaðýdakiler, 
bütün olasýlýklarýn listesidir.

Ayrýntýlar sayfasý
Varsayýlan kayýt türü: Yeni bir kayýt oluþturduðunuzda görünüme varsayýlan olarak 

yerleþtirilen kayýt türü. Seçenekler Randevu/Etkinlik/Yýldönümü/Görev’dir.
Metni sar: Herhangi bir görünümde gösterildiðinde kayýt içindeki bilgi metninin 

sarýlýp sarýlmayacaðýný belirler.
Örnek: Baþlýk konumunun 
saðda olmasýný seçerseniz 
haftasonu günleri de saðda 
görünür.

Baþlýk konumu: Haftalýk görünümde hafta baþlýðýnýn, ekranýn saðýnda mý yoksa 
solunda mý olacaðýný belirler.

Zaman aralýðý: Günlük görünümlerde ve haftalýk programlarda, bir zaman aralýðýnýn 
kapsadýðý süre. Seçenekler 2 saat/1 saat/30 dakika/15 dakika’dýr.
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da Gün baþlangýcý:  Günlük görünümde günün baþladýðý zaman.

Gün bitiþi: Günlük görünümde günün baþladýðý zaman.
Renk iþaretlerini göster:  Yýllýk görünümde bütün simgelerin mi yoksa yalnýzca bir 

simgenin mi gösterileceðini belirler.
Varsayýlan renk:  Belirli bir görünümdeki farklý kayýt tiplerinin simgeleri ve artalan 

deseni renkleri.
Görünümdeki aylar: Yýldönümü görünümünde ay kutularýnýn sayýsý.

Kayýt türleri
Kayýt türleri sayfasýnda tanýmladýðýnýz görünümde gösterilmesini istediðiniz kayýt 
türlerini seçebilirsiniz: Randevular/Etkinlikler/Yýldönümleri/Görevler.
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Bu bölüm Ýnternet uygulamalarý, WWW (World Wide Web) gezgini ve WAP’ý 
(Kablosuz Uygulama Protokolü) içerir.

Not: Mesajlar bölümünde açýklanan E-posta uygulamasý da Ýnternet baðlantýsý 
kullanýr. 172. sayfada ‘E-posta’'ya bakýn.

Ýnternete eriþim saðlamanýz için,
• kullandýðýnýz kablosuz þebeke veri aramalarýný desteklemelidir,
• veri hizmeti SIM kartýnýz için etkin kýlýnmalýdýr,
• bir Ýnternet servis saðlayýcýsýndan (ÝSS) Ýnternet eriþim noktasý edinmiþ 

olmalýsýnýz ve
• uygun Ýnternet ayarlarýný girmiþ olmalýsýnýz.

ÝSS’niz Ýnternet ayarlarýný nasýl yapacaðýnýz konusunda size talimatlar verebilir. 
Talimatlara özenle uyun.

Not: Ýnternete baðlanmak için telefonunuz açýk ve þebeke kapsama alanýnda 
olmalý ve baþka herhangi bir ses veya veri aramasý yapýlmýyor olmalýdýr.
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Ýpucu: Bu kullaným 

kýlavuzunun arkasýnda 
Ýnternet terimleri ve 
kýsaltmalarýný içeren bir 
sözlük vardýr.

Þekil 51

Communicator'ýnýzý kullanmaya baþladýðýnýzda, aþaðýdaki uygulamalarýn cihazda 
önceden bulunduðunu göreceksiniz:
World Wide Web (WWW) - Ýnternet üzerinde kaynaklarý bulmak ve onlara eriþmek 
için hipermetin tabanlý bir sistem.

Ýpucu: WAP servislerine 
eriþmek için hem bir Ýnternet 
eriþim noktasýna hem de bir 
WAP eriþim noktasýna sahip 
olmalýsýnýz. 153. sayfaya 
bakýn.

Wireless Application Protocol (WAP) - Deðiþik tipte bilgiler, eðlence ve diðer 
hizmetlere eriþmek için kullanýlan hipermetin tabanlý bir sistem. Küçük ekranlý ve 
sýnýrlý hafýzaya sahip mobil cihazlara uygundur. WAP'ta daha çok metin 
kullanýlmasýna karþýn resimler de desteklenmektedir. 

Ýnternet eriþim noktanýzý ayarlamak
Not: Ýnternet servislerini kullanmaya baþlamadan önce bir Ýnternet baðlantýsý 

yapýlandýrmanýz gerekmektedir. Bazý Ýnternet servis saðlayýcýlarý, SMS 
yoluyla akýllý mesajlar göndererek Ýnternet ayarlarýnýzý yapma olanaðý 
tanýrlar. Bu, sizin yapmanýz gereken ayarlarýn sayýsýný azaltabilir veya bu 
ihtiyacý tamamen ortadan kaldýrabilir. Ayrýntýlar için lütfen Ýnternet Servis 
Saðlayýcýnýzla (ÝSS) baðlantý kurun.
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Ýnternet ayarlarýný kurmak ve deðiþtirmek için iki seçeneðiniz vardýr:
• Ekstra uygulamasýndaki Denetim Masasýna gidin ve Ýnternet eriþimini açýn, 218. 

sayfaya bakýn veya
• Ýnternet uygulamalarý ana görünümünden, Menü tuþuna basýn ve Araçlar > 

Ýnternet eriþimi...’ni seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr, Þekil 52’ye bakýn.

Þekil 52

Ýlk iki satýr, tercih edilen baðlantýnýn ayrýntý özetini gösterir. Aþaðýdakileri 
tanýmlayýn:

Ýpucu: Eriþmek istediðiniz 
sitelere baðlý olarak birkaç 
Ýnternet baðlantýsý kurmanýz 
gerekebilir. Örneðin, 
WWW’ye göz atmak bir 
kurulum gerektirirken 
firmanýzýn intranetini 
taramak baþka bir baðlantý 
gerektirebilir.

Tercih edilen baðlantý: Ýnternete baðlanmak için kullanýlacak olan varsayýlan 
baðlantý.

Boþsa çevrimiçi kalma süresi: Burada tanýmlanan boþta kalma süresinden sonra 
Ýnternet baðlantýsý otomatik olarak kapanacaktýr. Seçenekler 2 dakika/5 
dakika/10 dakika/60 dakika’dýr.

ÖNEMLÝ: Bazý Ýnternet baðlantýlarý aktif deðilmiþ görünebilir ancak arka planda 
hala veri gönderiyor ve alýyor olabilir. Bu baðlantýlar, burada belirlenen 
aktif olmama süresinin baþlangýcýný erteleyebilir, böylece baðlantýnýn 
kesilmesini de geciktirirler.
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baðlandýðýnýzda, baðlantýyý onaylamanýzý, deðiþtirmenizi veya iptal 
etmenizi ya da Ýnternet eriþim noktanýzý deðiþtirmenizi soran bir baðlantý 
penceresi görüntülenir. Hayýr’ý seçerseniz, Communicator varsayýlan 
Ýnternet eriþim noktasýný seçecektir.

Yeni bir baðlantýnýn oluþturulmasý veya varolan baðlantýnýn 
düzenlenmesi
Ýnternet baðlantý penceresinde yeni bir baðlantý oluþturmak için Yeni’ye ya da 
varolan bir baðlantýyý düzenlemek için Düzenle’ye basýn.

Þekil 53

Baðlantýlarýnýz daha önceden tanýmlanmýþsa, varolan baðlantýyý yeni baðlantý için 
temel olarak kullanabilirsiniz; Yeni’ye bastýktan sonra Olaný kullan’a basýn. 
Görüntülenen listeden istediðiniz baðlantýyý seçin ve Tamam’a basýn.

Baðlantý ayrýntýlarýyla ilgili bir iletiþim penceresi açýlýr. Þekil 54’e bakýn.

Not: Ayarlar için tam deðerleri ÝSS’nizden alabilirsiniz.
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Þekil 54

Ýpucu: Bütün 
baðlantýlarýnýz farklý ada 
sahip olmalýdýr.

Baðlantý adý: Baðlantý için tanýmlayýcý bir ad girin.
Telefon numarasý:  ÝEN’nin modem telefon numarasý.

Ýpucu: Genellikle bir 
Ýnternet baðlantýsý için 
asgari gereklilikler: Telefon 
numarasý, Kullanýcý adý ve 
Þifre’dir.

Þifre sorma: Bir sunucuda oturum açtýðýnýz her seferde yeni bir þifre girmelisiniz 
veya þifrenizi kaydetmek istemiyorsanýz Evet’i seçin. Seçenekler Evet/
Hayýr’dýr.

Kullanýcý adý: Ýnternet Servis Saðlayýcýsý (ÝSS) tarafýndan isteniyorsa, bir kullanýcý adý 
yazýn. Kullanýcý adý, Ýnternete baðlanmak için gerekebilir ve genellikle ÝSS 
tarafýndan saðlanýr. Kullanýcý adý genellikle büyük/küçük harf duyarlýdýr.

Þifre: ÝSS tarafýndan isteniyorsa, bir þifre yazýn. Þifre, Ýnternete baðlanmak için 
gerekebilir ve genellikle ÝSS tarafýndan saðlanýr. Þifre genellikle büyük/
küçük harf duyarlýdýr.

Þifreyi onayla: Þifrenizi bu alana yeniden yazarak onaylayýn.
Baðlantýnýn Geliþmiþ ayarlarýný tanýmlamak için Geliþmiþ ayarlar’a basýn. Dört 
sayfalýk bir iletiþim penceresi açýlýr.
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Ýnternete eriþimi hýzlandýrmak için yakýn kopya kullanmak isteyebilirsiniz. Bazý 
ÝSS’lerin Web yakýn kopyalarýnýn kullanýmýný gerektirdiðini unutmayýn; yakýn kopya 
ayrýntýlarýný almak için ÝSS’nizle baðlantý kurun.

Firmanýzýn intraneti için Ýnternet baðlantýsý yaptýðýnýzda ve genel WWW'den Web 
sayfalarýný alamadýðýnýzda, firmanýzýn intraneti dýþýndaki Web sayfalarýný alabilmek 
için bir yakýn kopya sunucusu kurmanýz gerekebilir.

Ýpucu:Yakýn kopya 
sunucusu’nu Hayýr’a 
ayarlarsanýz, Baðlantý noktasý 
numarasý, Yakýn kopya 
sunucusu ve Ýçin yakýn kopya 
yok soluklaþtýrýlýr.

Yakýn kopya sunucusu: Yakýn kopya sunucusu kullanmak isteyip istemediðiniz. 
Seçenekler Evet/Hayýr’dýr.

Baðlantý noktasý numarasý:: Yakýn kopya baðlantý noktasý numarasý. Genel deðerler 
8000 ve 8080’dir, ancak yakýn kopya sunucusuna baðlý olarak deðiþir.

Örnek: Örnek etki alaný 
adlarý: company.com ve 
organizasyon.org’dur. Bir 
listede etki alaný adlarýný 
noktalý virgüllerle ayýrýn.

Yakýn kopya sunucusu: Yakýn kopya sunucusunun IP adresi veya etki alaný adý.
Ýçin yakýn kopya yok: HTTP yakýn kopyasýnýn gerekmediði etki alanlarý 

tanýmlayabilirsiniz. 

Veri aramasý sayfasý

Þekil 55
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aktarmak ve engellemek için 
Ýnternet uygulamalarý ana 
görünümüne gidin, sonra 
Araçlar > Denetim Masasý > 
Ekran’a basýn.

Baðlantý türü: Seçenekler Normal/Yüksek hýzlý’dýr. 
Not:Yüksek hýzlý’yý kullanabilmek için þebeke servis saðlayýcýsýnýn bu özelliði 

desteklemesi ve gerektiðinde SIM kartýnýz için etkinleþtirmesi gerekir.

Karþý modem türü: Seçenekler Analog/V.110 ISDN/V.120 ISDN’dir. Bu ayar hem GSM 
þebeke operatörünüze, hem de ÝSS’nize baðlýdýr, çünkü bazý GSM 
þebekeleri belirli türdeki ISDN baðlantýlarýný desteklemez. Ayrýntýlar için 
ÝSS’nizle baðlantý kurun. ISDN baðlantýlarý yapýlabiliyorsa, bunlar analog 
yöntemlerden daha çabuk baðlantý kurarlar.

Ýpucu: Çok temel bir GSM 
veri baðlantýsý þöyledir: 
Baðlantý türü: Normal, Karþý 
modem türü: Analog ve Maks. 
baðlantý hýzý: Otomatik.

Maks. baðlantý hýzý: Seçenekler Baðlantý türü ve Karþý modem türü’nde ne seçtiðinize 
baðlý olarakOtomatik/9600/14400/19200/28800/38400/43200’dür. Bu 
seçenek Yüksek hýzlý kullanýldýðýnda en yüksek baðlantý hýzýný sýnýrlamanýza 
olanak tanýr. Þebeke servis saðlayýcýnýza baðlý olarak daha yüksek veri 
hýzlarý daha pahalý olabilir.

Not: Yukarýda verilen hýzlar baðlantýnýzýn iþleyeceði en yüksek hýzlardýr. 
Baðlantý sýrasýnda þebeke þartlarýna baðlý olarak iþlem hýzý daha düþük 
olabilir.

Modem hazýrlama:  Modem AT komutlarýný kullanarak Communicator'inýzý kontrol 
eder. Gerektiðinde GSM þebeke servis saðlayýcýnýz veya ÝSS’niz tarafýndan 
belirlenen karakterleri girin.

Geri arama sayfasý
Geri arama kullan: Bu seçenek, baðlantý kurduðunuzda aramayý ödememeniz için 

sunucunun, siz ilk aramayý yaptýktan sonra geri arama yapmasýný saðlar. 
Bu hizmete abone olmak için ÝSS’nizle baðlantý kurun. Seçenekler Evet/
Hayýr’dýr.
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ücretli olabilir. Daha fazla bilgi için GSM þebeke operatörünüzle baðlantý 
kurun.

Not: Communicator, geri aramanýn, geri aramayý isteyen aramada kullanýlan 
ayný veri aramasý ayarlarýnýn kullanýlmasýný bekler. Þebeke, 
Communicator'a gelen ve giden olmak üzere her iki yönde de bu tür 
aramalarý desteklemektedir.

Geri arama türü: Seçenekler Sunucu numarasýný kullan/Sunucu numarasýný kullan (IETF)/
Aþaðýdaki numarayý kullan’dýr. Kullanýlacak doðru ayarý ÝSS’nize sorun; 
ÝSS’nizin yapýlandýrmasýna baðlý olacaktýr.

Geri arama numarasý: Sunucunun kullandýðý geri arama için Communicator'ýnýzýn 
veri telefon numarasyný yazýn. Genellikle bu numara Communicator'inýzýn 
veri arama telefon numarasydýr.

Diðer sayfasý

Þekil 56

Düz metin oturum açma izni: Evet’e ayarlandýðýnda, baðlantýdaki korunmadan 
gönderilebilir. Seçenekler Evet/Hayýr’dýr. En yüksek düzeyde güvenlik için 
Hayýr seçeneðini kullanýn. Bazý ÝSS'ler bu ayarýn Evet olmasýný gerektirir.
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desteklenirse, veri aktarýmýný hýzlandýrýr. Seçenekler Evet/Hayýr’dýr. 
Baðlantý kurmakta sorunla karþýlaþýyorsanýz, bu ayarý Hayýr yapmayý 
deneyin. Bilgi için ÝSS’nizle baðlantý kurun.

Ýnternet baðlantýnýz için komut dosyasý seçeneklerini tanýmlamanýz gerekiyorsa, 
Geliþmiþ ayarlar penceresinin ’Diðer’ sayfasýna gidin, sonra Komut dosyasý’na 
basýn. Bir komut dosyasý Communicator'la sunucu arasýndaki baðlantýyý 
otomatikleþtirebilir. Þekil 57’e bakýn.

Ýpucu: ÝSS’niz size bir 
komut dosyasý saðlayabilir.

Not: Bir baðlantý kurduðunuzda genellikle komut dosyalarý gerekmez. Komut 
dosyasýna ihtiyacýnýz olup olmadýðýný öðrenmek için ÝSS’nizle baðlantý 
kurun.

Þekil 57
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kullanýcýlar, komut 
dosyasýnýn kullanýlmasýna 
izin verilen durumlarda, bu 
özelliði bir avantaj oalrak 
göreceklerdir. 
www.forum.nokia.com 
URL'sindeki Forum 
Nokia'dan bu konuda bilgiler 
alabilirsiniz.

Komut dosyasýný düzenlemek için Komut dosyasý düzenle’ye basýn. Komut 
dosyasýný düzenle penceresinde bir komut dosyasý almak için Komut dosyasý al’a 
basabilirsiniz. Alma iþlemi komut dosyasýnýn geçerli içeriðini deðiþtirir.

Oturum açma komut dosyasý kullan: Seçenekler Evet/Hayýr’dýr. 
Uçbirim penceresini göster: Seçenekler Evet/Hayýr’dýr. Evet’i seçerseniz, baðlantý 

kurulduktan sonra komut dosyasýnýn iþleyiþini görürsünüz. Bu pencereyi 
ÝSS’nizle birlikte komut dosyasýyla ilgili baðlantý sorunlarýný çözerken 
kullanýn.

 için geliþmiþ ayarlar penceresinin Diðer sayfasýnda IP ve DNS adreslerini tanýmlamak 
için Adres seçenek’e basýn. Þekil 58’e bakýn.

Þekil 58

IP adresi otomatik alýmý: Evet’e ayarlandýðýnda IP adresi sunucuda otomatik olarak 
alýnýr. Seçenekler Evet/Hayýr’dýr. Bu ayar ayný zamanda ’dinamik IP adresi’ 
olarak adlandýrýlýr.

IP adresi: Communicator'ýn IP adresi. IP adresi otomatik alynýyorsa, buraya 
ayrýntýlarý girmeniz gerekmez. 

DNS adresi otomatik alýmý: Evet’e ayarlandýðýnda, DNS (Etki Alaný Adý Sunucusu) 
adresi sunucudan otomatik alýnýr. Seçenekler Evet/Hayýr’dýr. 

Birincil DNS adresi: Birincil DNS sunucusunun IP adresi.
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Not:IP adresi, Birincil DNS adresi veya Ýkincil DNS adresi’ni girmeniz gerekirse bu 
adresleri almak için ÝSS’nizle baðlantý kurun.

Ýnternet baðlantýsýnýn kurulmasý
Ýpucu: Ayný anda 

Ýnternete baðlý ve açýk 
birden fazla uygulamaya 
sahip olabilirsiniz.

1 Communicator klavyesinde Ýnternet uygulamasý düðmesine basýn.
2 Ýstediðiniz uygulamayý seçin, örneðin, WWW ve Aç’a basýn. Uygulamanýn 

baðlantý kurmasý gerektiðinde baðlantý kurmak için kullandýðýnýz Ýnternet eriþim 
noktasýnýn Baðlantý adý ve Telefon numarasý’ný gösteren bir pencere açýlýr. Þekil 
59’e bakýn. Baðlantý penceresini görmeyi seçebilirsiniz; 135. sayfada ‘Ýnternet 
baðlantýlarý’na bakýn.

Þekil 59

Ýnternet eriþim noktasýný deðiþtirmek isterseniz Baðlantýyý deðiþtir’e basýn. 
3 Baðlantý kurmak için Tamam’a basýn.
4 Bir uygulamayý kapatmak için Tamam’a basýn.
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baðlantýsýný kesmenin 
alternatif bir yolu, kapaðý 
kapatýp  tuþuna 
basmaktýr.

5 Ýnternet uygulamalarýnýn herhangi birinde Ýnternetten baðlantýyý kesmek için 
klavye üzerindeki Ýnternet düðmesine basýn, sonra Aramayý sonlandýr’a basýn. 
Baðlantý anýnda kesilir.
Not: Þebeke ayarýna ve yüke göre Ýnternet baðlantýsý kurmak bir dakika veya 

daha fazla zaman alabilir.

World Wide Web (WWW) gezgini
Ýpucu: Communicator'ýn 

iþaretçisini WWW 
uygulamalarýnda sayfalarda 
hareket etmek için kullanýn. 
151. sayfada ‘Ýþaretçi’'ye 
bakýn.

Communicator'ýn WWW gezgini uygulamasy çerçeveli HTML 3.2’yi destekler. 
Uygulama ayný zamanda güvenlik protokolü SSL’in sürüm 3’ünü de destekler.

World Wide Web’e baðlanmak için
• GSM veri servisi SIM kartýnýz için etkin kýlýnmalýdýr ve
• bir Ýnternet eriþim noktasý ayarlamalýsýnýz. 134. sayfaya bakýn.

Not: Büyük Web sayfalarý için daha fazla hafýza alaný boþ býrakmak için WWW 
gezgini açýldýðýnda tüm diðer uygulamalar otomatik olarak kapanýr.

Ýpucu: WWW’yi 
taradýðýnýzda, bazý Web 
sayfalarý yerel diskinize 
(Communicator'inýz) bir 
dosyayy kaydetmenizi 
(indirmek) ister. Bu kýsýmda 
virüsler konusunda uyarýda 
bulunan ÖNEMLÝ notuna 
bakýn.

ÖNEMLÝ: Virüslere dikkat edin. Communicator'ýnýza yalnyzca virüslere karþý 
yeterli koruma sunan kaynaklardan edindiðiniz yazýlýmlarý yükleyin. 
Yazýlým yükleme ve güvenlik sertifikalarý hakkýnda bilgi için 223. sayfada 
‘Sertifika yönetimi’ne bakýn.

WWW’ye baðlanmak için kullandýðýnýz internet eriþim noktasýný deðiþtirmek için 
WWW uygulamasýnýn ana görünümünde Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Ýnternet 
eriþimini düzenle…’yi seçin.
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WWW ayarlarýný deðiþtirmek için Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Ayarlar….’ý seçin. 
Beþ sayfalýk bir iletiþim penceresi açýlýr. Þekil 60’e bakýn.

Þekil 60

Genel sayfasý
Resimleri otomatik yükle:  Web sayfasýný görüntülediðinde WWW gezgininin bütün 

resimleri yükleyip yüklemeyeceðini belirler. Seçenekler Evet/Hayýr’dýr.
Animasyonu etkin kýl: Hareketli resimlerin, hareketli gösterilip gösterilmeyeceðini 

belirler. Seçenekler Evet/Hayýr’dýr. 
Metinler ve artalanlar: Seçenekler Renkli/Siyah beyaz’dýr. Bazý Web sayfalarý, 

okumayý güçleþtiren renkler kullanýr, bu yüzden Siyah beyaz ayarýný tercih 
edebilirsiniz.

Ýpucu: Çerçeve içeren 
Web sayfalarýnda gezinme 
hakkýnda daha fazla bilgi 
için 150. sayfada ‘Çerçeve 
boyutlarýnýn 
deðiþtirilmesi’ne bakýn.

Çerçeve seçenekleri: Seçenekler, Tüm çerçeveleri göster/Çerçeveleri tek tek göster/
Sadece baðlantýlarý göster/Çerçeve kullanma'dýr. Bazý Web sayfalarý okumayý 
güçleþtirecek þekilde birkaç çerçeveye bölünmüþtür, bu yüzden, size uyan 
seçeneði seçin.
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Ana sayfa adresi: Ana sayfanýzýn yerini yazýn. Bu yer Ýnternette bir sayfa olabilir. 

Ayný zamanda, Communicator'in hafýzasýndaki bir dosyayý da 
seçebilirsiniz.

Ýpucu:Arama sayfasý 
adresi’ne, en sýk kullandýðýnýz 
arama motorunun veya 
portalýn URL adresini 
girebilirsiniz.

Arama sayfasý adresi: Arama sayfanýzýn yerini yazýn.
Baþlangýçta yükle: Web tarayýcýsýnýn baþlangýcýnda hangi Web sayfasýnýn 

açýlacaðýný belirler. Seçenekler Ana sayfa/Arama sayfasý/Yok’tur. 

Yazýtipi sayfasý
Standart yazýtipi: Kullanýlan varsayýlan yazýtipini tanýmlar.
Sabit geniþlikli yazýtipi: Belirli Web sayfalarýnda kullanmak için sabit geniþlikli 

yazýtipini tanýmlar.
Yazýtipi boyutu: Varsayýlan yazýtipi boyutunu tanýmlar.

Kaydýrma çubuklarý sayfasý
Yatay kaydýrma çubuðu: Seçenekler Daima açýk/Kapalý/Otomatik’tir.
Dikey kaydýrma çubuðu: Seçenekler Daima açýk/Kapalý/Otomatik’tir.

Geliþmiþ sayfasý
Çerezleri kabul et: Bazý Web sayfalarý Communicator'inýza ’çerez’ ady verilen 

dosyalar içinde veri kaydederler. Bu ayarý, çerezleri kabul edip etmemeyi, 
ve kabul ederseniz, her çerez yükleniþinde uyarýlmak isteyip istemediðinizi 
belirlemekte kullanýn. Seçenekler Her zaman/Asla/Sor’dur. 
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Communicator'inýzýn önbelleðine saklanýr. Bu, her görüntülediðinizde 
sayfanýn WWW’den indirilmesini engelleyerek sayfanýn gezginde 
görüntülenme hýzýný artýrýr. Web sayfalarýný saklamak hafýza tükettiði için, 
önbellek için kullanýlan hafýzayý seçebilirsiniz. Seçenekler Küçük/Büyük’tür. 

Çýkýþta önbelleði boþalt: WWW gezgininden çýktýðýnýzda önbelleði boþaltmak isteyip 
istemediðinizi belirler. Seçenekler Evet/Hayýr’dýr. 

Not Önbelleði görüntülemek ve boþaltmak için Menü tuþuna basýn ve Araçlar > 
Bilgiler > Önbellek…’i seçin.

NOT Þifre gerektiren gizli bilgilere (örneðin, banka hesabýnýzýn þifresi) eriþmeyi 
denediðinizde veya eriþtiðinizde güvenliði saðlamak için her kullanýmdan 
sonra önbelleði boþaltýn.

Çýkýþta geçmiþi sil: Seçenekler Evet/Hayýr’dýr. 

WWW’de gezinmek
Ýpucu: WWW 

uygulamasýnýn durumunu 
kontrol etmek için Menü 
tuþuna basýn ve Araçlar > 
Bilgiler > Durum…’u seçin.

1 Menü tuþuna basýn ve Dosya > Aç > Web sayfasý…’ný seçin; adres alanýna bir URL 
adresi girin ve Buraya git’e basýn. URL adresine bir örnek: www.nokia.com’dur. 
Ýnternet'e Baðlan iletiþim penceresinde Baðlantý adý'ný girin ve Tamam'a basýn. 
Alternatif olarak, Yer imleri listesinden bir yer imi seçin ve Buraya git’e basýn. 
Baþka bir yöntem WWW gezgininizin açýlýþ sayfasýndan diðer siteleri 
gezinmektir.
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Web sayfasýnýn özelliklerini 
kontrol etmek için Menü 
tuþuna basýn ve Araçlar > 
Bilgiler > Sayfa…’yý seçin.

Þekil 61

Ýpucu: Geçerli oturum 
boyunca taradýðýnýz 
sayfalarý görüntülemek 
isterseniz Menü tuþuna 
basýn ve Git > Geçmiþ 
listesi…’ni seçin.

2 Bir Web sayfasý yakýnlarda ziyaret edildiyse sayfa Communicator'in 
önbelleðinden çaðýrýlýr. Aksi halde, sayfa seçilmiþ Ýnternet eriþim noktasýndan 
bir veri aramasý kullanýlarak Ýnternetten çaðýrýlýr.
Sayfa ve bileþenleri güvenlik protokolüyle þifrelenmiþse güvenlik simgesi  
ekranýn üst satýrýnda görünür.

Ýpucu: Web sayfalarýný 
indirirken 
karþýlaþabileceðiniz sorunlar 
konusunda yardým için 
Sorun giderme bölümüne 
bakýn.

3 Bazý sunucular geçerli bir kullanýcý adý ve þifre gerektiren eriþim kýsýtlamalarýna 
sahiptir. Bu durumda, Web sayfasý indirilmeden önce kullanýcý adý ve þifresi 
istenecektir. Communicator bu Web sayfasýna eriþim saðlamak için yazdýðýnýz 
kullanýcý adlarýný ve þifreleri saklar ve bunlar ayný Web sayfasýna bir sonraki 
baðlanýþýnýzda otomatik olarak sunulurlar.

4 Web sayfasý indirildiðinde, ekranýn en üst satýrý baðlantý durumunu, sayfa 
baþlýðýný ve alýnan sayfanýn yüzdesini gösterir.

5 Baðlantý veya önemli noktalarý seçmek için Tab tuþuna basýn. Geri gitmek için, 
Shift + Tab’ý kullanýn. Alternatif olarak, Ýþaretçi aracýný kullanýn; bunu Ctrl + Q 
kýsayoluyla açabilirsiniz. 151. sayfada ‘Ýþaretçi’ye bakýn.

Web sayfasý indirildikten sonra, sayfa üzerinde seçilenlere baðlý olarak aþaðýdaki 
komutlarý kullanmak mümkündür:
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gitmek için Menü tuþuna 
basýn ve Git > Ana sayfa’yý 
seçin.

Buraya git - Bir hipebað veya önemli nokta olabilecek vurgulanmýþ URL veya 
baðlantýya götürür.

Ýpucu: Bir Web 
sayfasýndaki çerçeveleri, 
baðlantýlarý ve resimleri 
Communicator'inýza 
kaydetmek için Menü 
tuþuna basýn ve önce 
Dosya>Kaydet’i, sonra da 
uygun alt menü komutunu 
seçin.

Resmi yükle - Bir resim almanýzý ve bunu Communicator'a kaydetmenizi 
saðlar.
E-posta yaz - Ýstediðiniz adrese bir e-posta yazmanýz için e-posta 
düzenleyicisini açar.
Geri - En az iki sayfa taradýysanýz, bir önceki sayfayý indirmenizi saðlar.
Yer imleri - Yer imleri görüntüsünü açar. 
Durdur - Ýndirme iþlemini durdurur.
Kapat - WWW gezgini uygulamasýný kapatýr.

Ýpucu: Yararlý kýsayollar: 
Yeniden yükle için Ctrl + R ve 
Yüklemeyi durdur için 
Ctrl + Z.

Not: Bir Web sayfasý yavaþ yükleniyorsa tekrar yüklemeyi seçebilir veya 
yüklemeyi tamamen durdurabilirsiniz; Menü tuþuna basýn ve Görünüm > 
Yeniden yükle veya Yüklemeyi durdur’u seçin. Yavaþ yüklemenin çeþitli 
nedenleri olabilir. Örneðin, þebeke yapýlandýrmasýndan ya da Ýnternet ve 
kablosuz þebekelerdeki yükten kaynaklanabilir.

Not: Her bir Web sitesi için saklanan þifreler Communicator tekrar 
çalýþtýrýldýðýnda veya önbellek boþaltýldýðýnda silinir. Çýkýþta önbelleði 
boþalt’ý çalýþtýrabilirsiniz; 146. sayfada ‘Geliþmiþ sayfasý’na bakýn.



©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 

150
Ýn

te
rn

et Çerçeve boyutlarýnýn deðiþtirilmesi
Ýpucu: Web sayfasý 

çerçeve içerdiði zaman etkin 
çerçeveyi deðiþtirmek için 
Ctrl + Tab’a basýn. Bir 
çerçeve içinde ilerlemek için 
Tab’a basýn.

Web sayfasýnýn çerçeve içerdiði yerlerde sayfanýn çerçeve boyutlarýný, seçilen 
çerçevenin içeriðini daha iyi görüntülemek için deðiþtirebilirsiniz. 
1 Menü tuþuna basýn ve Görünüm > Çerçeve boyutunu deðiþtir’i seçin. Seçilen 

kenarlýk oklarla vurgulanýr.
2 Kenarlýðý imleçle tekrar hizalayýn ve Tamam veya Enter tuþuna basýn. 

Bir önceki geçiþi iptal etmek için Ýptal’e basýn. 
Baþka bir kenarlýðý hizalamak için Sonraki kenarlýk’a basýn.

Yer imleri
Ýpucu: Yer imlerini 

kaydýrdýðýnýzda, o sýrada 
seçili olan yer iminin tam 
URL adresi ekranýn en 
üstünde görüntülenir.

Yer imleri görüntüsüne WWW uygulamasýnýn ana görüntüsünde Yer imleri’ne 
basarak ulaþýlabilir. Þekil 61’e bakýn. 

Yer imleri ilgili klasörlerde WWW sayfalarýna giden baðlantýlarý listeler. Bu yer 
imlerini organize edebilir, düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ayný zamanda, 
bunlarý arayýp URL adresine doðrudan baðlanabilirsiniz. Þekil 62’e bakýn.

Ýpucu: Klasörleri 
oluþturmak ve yeniden 
adlandýrmak için Menü 
tuþuna basýn ve Dosya > 
Klasör>Yeni klasör oluþtur ya 
daKlasöre yeni ad ver'ý seçin.

Þekil 62

Geçerli vurgulanmýþ Web sayfasýný indirmek için Git’e basýn.

Klasörleri açmak ve kapamak için Klasörü aç ve Klasörü kapat’a basýn.
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Bir yer iminin adýný veya adresini düzenlemek için Düzenle’ye basýn.

Ana görünüme dönmek için Sayfa görünümü’ne basýn.

Yeni bir yer iminin eklenmesi
Yer imleri listenize bir Web sayfasýný, bir Web sayfasýndaki çerçeve veya baðlantýyý 
yer imi olarak ekleyebilirsiniz.

Ýpucu: Ayný zamanda yer 
imlerini Ctrl + B kýsayolunu 
kullanarak veya Yer imi ekle 
penceresindeki karþýlýk gelen 
alanlara ad ve adresi 
doðrudan yazarak 
oluþturabilirsiniz.

1 Açýk bir Web sayfasýnda Menü tuþuna basýn ve neyi yer imi yapmak istediðinize 
baðlý olarak Yer imleri > Yer imi ekle, Çerçeveyi yer imi olarak ekle veya Baðlantýyý yer 
imi olarak ekle’yi seçin.

2 Ýsterseniz yer iminin adýný ve adresini düzenleyin.
3 Tamam’a basýn.

Ýþaretçi
Ýpucu: Ok tuþlarýnda 

Chr + ∧ /∨  basarak, sayfayý 
aþaðý ya da yukarý 
kaydýrabilirsiniz.

WWW gezgininde ve Java uygulamasýnda gezintiyi kolaylaþtýrmak için iþaretçiyi 
kullanabilirsiniz. Ýþaretçinin iþlevi fareninkine benzer, ama Ok tuþlarýyla kontrol 
edilir. Bu, iþaretçinin ekranda sekiz yönde hareket ettirilebilmesini saðlar.

Ýþaretçiyi açmak için klavyede Ctrl + Q’ya basýn veya Menü tuþuna basýn ve 
Görünüm > Ýþaretçi’yi seçin.

Ýþaretçiyle týklamak için Enter’a basýn. Alanlarý seçmek ve boyamak için Enter’a 
basýlý tutun ve iþaretçiyi alan üzerinde Ok tuþlarýyla hareket ettirin.
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WAP uygulamasý Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) tabanlý Ýnternet servislerine 
eriþim için kullanýlabilir. Bu servisler haber, hava raporu, uçuþ zamanlarý, sözlükler 
vs.’yi içerir.

Not: Her servisin içeriði servis saðlayýcýsýnýn içeriðine baðladýr. Bu servisleri 
kullanmak için içerik saðlayýcý tarafýndan saðlanan talimatlara uyun.

WAP servislerine eriþim saðlanmasý
• veri aramalarýný destekleyen bir þebekenin kapsama alanýnda olmalýsýnýz,
• SIM kartýnýz için bir veri servisi etkin kýlýnmalý,
• bir WAP servis saðlayýcýsýnda WAP eriþim noktasý edinmiþ olmalýsýnýz ve
• uygun WAP ayarlarýný girmiþ olmalýsýnýz.

WWW ve WAP servis uygulamalarý arasýndaki 
farklar
WAP uygulamasý WWW uygulamasýna benzer ancak iki fark vardýr:
• WAP servislerine eriþmek için Communicator'inýzda WAP eriþim noktalarýný 

tanýmlamanýz gerekir. WAP eriþim noktalarý Ýnternet ayarlarýna ek olarak yapýlýr. 
WAP eriþim noktalarýný WAP servis saðlayýcýnýzdan kýsa mesaj yoluyla alabilir 
veya kendiniz tanýmlayabilirsiniz. Bu bölüm, manuel kurmak için gerekli 
talimatlarý içermektedir.
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hizmetlerine bankanýn kendi eriþim noktasýyla eriþilebilir. Bu tür servisleri 
kullanmanýn en kolay yolu doðru WAP ve Ýnternet eriþim noktasýný kullanan 
tamamen yeni yer imleri tanýmlamaktýr.

WAP baðlantýlarýnýn kurulmasý
Not: WAP servislerini kullanmadan önce WAP ayarlarýný yapmanýz gerekir. WAP 

servis saðlayýcýnýz WAP ayarlarý için tam deðerleri saðlayacaktýr. 
Talimatlara özenle uyun. Bu bilgileri ayarlarý kendiniz tanýmlamak ve 
düzenlemek için kullanabilirsiniz. Ayný zamanda, servis saðlayýcýnýz 
gereken ayarlarýn bir kýsmýný veya tamamýný özel kýsa mesaj, Over The Air 
(OTA) yoluyla gönderebilir. Ayarlarý aldýktan sonra, WAP uygulamasýný 
kullanmaya baþlayabilir veya ayarlarý aþaðýda anlatýldýðý gibi 
düzenleyebilirsiniz.

WAP baðlantýlarýnýn tanýmlanmasý ve düzenlenmesi
1 Menü tuþuna basýn ve Araçlar > WAP eriþimi’ini seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
2 Yeni bir baðlantý oluþturmak için Yeni’ye ve varolan bir baðlantýyý düzenlemek 

için Düzenle’ye basýn. Bir iletiþim penceresi açýlýr. Þekil 63’e bakýn.

Þekil 63
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Ýpucu: WAP eriþim 

noktalarýný tanýmlama ve 
düzenlemenin kýsayolu Ctrl 
+ Shift + X’tir.

Ad: Baðlantýnýn adý. Bütün baðlantýlarýnýz farklý ada sahip olmalýdýr. Her adý 
istediðiniz gibi tanýmlayabilirsiniz. 

Güvenli baðlantý: Ýletim katmaný güvenliðinin baðlantý için kullanýlýp 
kullanýlmamasý. Seçenekler Evet/Hayýr’dýr. WAP servis saðlayýcýnýz 
tarafýndan verilen talimatlara uyun.

Not: Bazý güvenli baðlantýlar doðrulama prosedürleri kullanýrlar. Doðrulama 
çalýþmazsa bazý sertifikalama anahtarlarýný indirmeniz gerekebilir. 
Ayrýntýlar için WAP servis saðlayýcýnýzla baðlantý kurun.

Ýnternet eriþimi: Bu baðlantý için kullanmak istediðiniz ÝEN’yi bir listeden seçin. Hiç 
ÝEN’niz yoksa, Yeni Ýnternet eriþimi’ne basarak yeni bir tane 
oluþturabilirsiniz. 136. sayfaya bakýn.

Að Geçidi IP adresi: Gereken WAP kapýsýnýn kullandýðý IP adresi.

WAP eriþim noktalarýnýn deðiþtirilmesi
1 WAP eriþim noktalarýný deðiþtirmek için Menü tuþuna basýn ve Araçlar > WAP 

eriþimi’ni seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
2 Baðlantýyý deðiþtirmek için Deðiþtir’e basýn. Bir liste açýlýr.
3 Baðlantýyý listeden seçin ve Tamam’a basýn.

Yer imleri
Yer imleri görüntüsü WAP uygulamasýnýn ana görüntüsüdür. Bu yer imlerini WWW 
yer imleriyle ayný þekilde organize edebilir, düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz, 
150. sayfaya bakýn.
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eklemenin kýsayolu 
Ctrl + B’dir.

Bir yer imi eklemek için Menü tuþuna basýn ve Yer imleri > Yer imi ekle.’yi seçin. Bir 
iletiþim penceresi açýlýr. Þekil 64’e bakýn.

Þekil 64

Not: Bir yer imi her zaman WAP eriþimi alanýnda tanýmlanan yerle ayný yeri 
kullanýr. Bir WAP eriþim noktasý kurmak için 153. sayfaya bakýn.

Bir yer iminde tanýmlý WAP sayfasýný açmak için yer imini seçin ve Git’e basýn.

Yer imi ayarlarýný düzenlemek için yer imini seçin ve Düzenle’ye basýn.

Yer imlerini almak ve vermek için Menü tuþuna basýn ve sýrasýyla Yer imleri > Yer 
imlerini al veya Yer imlerini ver’i seçin.

WAP servislerinde gezinilmesi
Bir WAP sayfasýnýn açýlmasý için üç yol vardýr:
1 Yer imleri listesinden bir WAP yer imi seçin ve Git’e basýn. Sayfa indirilir veya

Ýpucu: Ana sayfaya 
gitmenin kýsayolu 
Ctrl + H’dir.

2 WAP uygulamasý ana sayfasýna gidin. Menü tuþuna basýn ve Git > Ana sayfaya’yý 
seçin. WAP ana sayfasýný tanýmlama hakkýnda daha fazla bilgi için 156. sayfada 
‘WAP ayarlarý’na bakýn veya

Ýpucu: Bir URL açmanýn 
kýsayolu Ctrl + O’dur.

3 Bir URL açýn; Menü tuþuna basýn ve Dosya > Sayfayý aç’ý seçin. Bir iletiþim 
penceresi açýlýr. URL’nin adresini girin, örneðin: mobile.club.nokia.com .
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noktalarý seçmek için Ok tuþlarýndaki ∧  ve ∨  oklarýný kullanýn.

Not: Bazý sunucular geçerli bir kullanýcý adý ve þifresi gerektiren eriþim 
kýsýtlamalarýna sahiptir. Bu durumda servisle baðlantý kurulmadan önce 
kullanýcý adý ve þifresini yazmanýz istenecektir.

WAP ayarlarý
WAP servis ayarlarýný tanýmlamak için Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Ayarlar.’ý 
seçin. Ýki sayfalý bir iletiþim penceresi açýlýr.

Þekil 65

Burada WAP ana sayfanýz gibi ayarlarý deðiþtirebilirsiniz.

Not: Communicator'ýnýzdaki bir dosyayy ana sayfanýz olarak kullanabilirsiniz.

Java
Nokia 9210 Communicator’daki Java, Communicator için özel olarak tasarlanmýþ 
Kiþisel Java uygulama ortamýdýr. Java, Ýnternetten Java uygulamalarýný indirmenizi 
saðlar.
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ÖNEMLÝ: Java, satýþ paketindeki hafýza kartýna önceden yüklenmiþtir. Hafýza 
kartýný çýkarýrsanýz, Java çalýþmaz.
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Ýpucu: Mesajlarý 

baþlatmak için, 
Communicator'in 
klavyesinde Mesajlar 
uygulama düðmesine basýn.

Mesajlar aþaðýdaki uygulamalarý içerir: Faks, E-posta ve SMS (Kýsa Mesaj Servisi).

Faks, e-posta ve SMS kullanmak için genel gereklilikler aþaðýda verilmiþtir:
• Telefon açýk olmalýdýr.
• Kullandýðýnýz þebeke, faks aramalarý, veri aramalarý ve Kýsa Mesaj Servisi’ni 

desteklemelidir.
• Faks, veri ve Kýsa Mesaj Servisi hizmetleri SIM kartýnýz için etkin kýlýnmýþ 

olmalýdýr.
Ýpucu: Ýnternet ayarlarýný 

yapmak için 134. sayfadaki 
Ýnternet ayarlarýna bakýn. E-
posta ayarlarýný yapmak için 
172. sayfaya bakýn.

• Bir Ýnternet servis saðlayýcýsýndan Ýnternet Eriþim Noktasý (ÝEN) edinmiþ 
olmalýsýnýz.

• Ýnternet ve e-posta ayarlarýný doðru girmiþ olmalysýnýz.
• Kýsa mesaj merkezi numarasý SMS uygulamasý ayarlarýna kaydedilmiþ olmalýdýr.

Ayrýntýlar için kendi servis saðlayýcýnýzla baðlantý kurun.

Communicator'ýnýzý bir PC’ye baðladýðýnýzda, e-postalarýnýzý Microsoft Windows 
programlarýyla senkronize edebilirsiniz. Ayný zamanda, uzaktan Microsoft 
Windows ve Lotus e-postalarýný okuyup gönderebilirsiniz. Senkronizasyonla ilgili 
daha fazla bilgi için 183. sayfada ‘PC'niz ile e-posta senkronizasyonu’'na ve PC 
Suite kýlavuzuna bakýn.
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Þekil 66

Ýpucu: Ýki çerçeve 
arasýnda Ok tuþlarý veya 
Tab’la geçiþ yapabilirsiniz.

Mesajlar’ýn ana görünümünde iki çerçeve bulunur: soldaki Mesaj merkezlerindeki 
dosyalarýn bir listesi, saðdakiyse geçerli seçili klasöre baðlý mesajlardýr.

Mesajlar ana görünümündeki klasörler þunlardýr:
Gelen kutusu - Gelen faks ve kýsa mesajlar. Gelen e-postalar Uzak posta kutusu 
klasöründe görünür.
Giden kutusu - Communicator'dan gitmeyi bekleyen mesajlar.
Taslaklar - Kaydedilmiþ mesaj taslaklarý.
Gönderilmiþ - Diðer cihazlara gönderilmiþ mesajlar.
Kurduðunuz posta kutusu, klasör listesinin en altýnda görünür.

Klasör ve mesajlarýn açýlmasý
Bir klasörü açmak için Mesajlar ana görüntüsünde sol çerçeveyi seçin ve klasöre 
gidip Klasörü aç’a basýn. 
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klasörleri açmak için Enter’a 
da basabilirsiniz.

Bir mesajý açmak için ana görünümün mesaj listesinde mesaja gidin ve Aç’a basýn. 
Mesaj uygun görüntüleyicide açýlýr, örneðin, e-posta mesajý e-posta 
görüntüleyicisinde açýlýr.

Klasörlerin yönetilmesi
Kendi klasörlerinizi Taslaklar’da, kendi klasörlerinizin içinde ve klasör listesinin kök 
dizininde oluþturabilirsiniz. Gelen kutusu, Giden kutusu veya Gönderilmiþ içinde yeni 
klasörler oluþturamazsýnýz.

Ýpucu: Çevrim içi 
durumdayken IMAP4 uzak 
posta kutularýnda klasörler 
oluþturabilirsiniz.

1 Mesajlarýn ana görünümünde sol çerçeveyi seçin. 
2 Menü tuþuna basýn ve Dosya > Klasör > Yeni klasör oluþtur…’u seçin.
3 Klasöre bir ad verin.
4 Klasörü nerede oluþturmak istediðinizi seçin.
5 Oluþtur’a basýn. Yeni klasör, klasör listesinde görünür.

Faks, e-posta ve kýsa mesajlarý bir klasörden bir baþkasýna taþýmak için dosyayý 
seçin, Menü tuþuna basýn ve Düzen > Taþý’yý seçin. 

Faks, e-posta ve kýsa mesajlarý ad, tarih, saat veya herhangi bir metin parçasýna 
göre aramak için Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Bul…’u seçin. Daha fazla bilgi için 
29. sayfada ‘Metin aramak’'a bakýn.

Mesaj ve fakslarýn sýralanmasý
Faks, e-posta ve kýsa mesajlarý tarih ve boyut gibi Mesajlarýn deðiþik görüntülerinde 
nasýl görüntüleneceklerini etkileyecek çeþitli ölçütlere göre sýralayabilirsiniz. 
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seçmek için Menü tuþuna 
basýn ve Görünüm > Sýralama 
düzeni’ni seçin. Artan ve 
Azalan arasýnda bir seçim 
yapýn.

1 Mesaj ve fakslarý sýralamak istediðiniz klasörleri açýn.
2 Menü tuþuna basýn ve Görünüm > Sýrala’yý seçin.
3 Aþaðýdaki seçeneklerden birini seçin: Mesaj türü/Gönderen/Alýcý/Konuya göre/

Tarihe göre/Büyüklüðe göre/Önceliðe göre.

Gelen kutusu

Þekil 67

Ýpucu: Gelen kutusundaki 
bir mesajý yanýtlamak için 
Menü tuþuna basýn ve Yaz > 
Yanýtla’yý seçin.

Okunmamýþ mesajlar koyu olarak görüntülenir. 

Mesajlarýn önündeki simgeler mesaj tipini, önceliði ve olasý ekleri gösterir. Aþaðýda 
görebileceðiniz simgelerden bazýlarý sýralanmýþtýr:

uzak posta kutusunda yeni e-posta

yeni faks

yeni kýsa mesaj (SMS)

yeni telesekreter mesajý

þebeke servis saðlayýcýnýzdan yeni mesaj

yeni kartvizit

yeni ajanda daveti
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ryeni zil sesi

yeni uzak ayar verisi

okunmamýþ e-posta

senkronizasyonla PC’den alýnmýþ okunmamýþ e-posta

yüksek öncelikli

düþük öncelikli

mesaj ek içeriyor

Giden Kutusu
Ýpucu: Ýletim ayarlarýna 

baðlý olarak fakslarý, e-
postalarý ve kýsa mesajlarý 
anýnda, belirlenmiþ bir 
zamanda ya da isteðe baðlý 
olarak gönderebilirsiniz. 
Ýlgili düzenleyicilerdeki 
Gönderme seçenekleri’ne 
bakýn. 

Þekil 68

Durumlar
Communicator'da bekleyen faks, e-posta ve kýsa mesajlar, Giden Kutusunda 
aþaðýdaki durumlara sahip olabilirler:

Gönderiliyor - Faks  ya da kýsa mesaj gönderiliyor.

Ýstek üzerine - E-posta, faks ya da kýsa mesajlar, Giden kutusu görünümünde özel 
olarak Þimdi gönder'e basarsanýz gönderilecektir.
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örneðin, telefon açýldýðýnda, sinyal yeterli olduðunda veya bir önceki telefon 
aramasý sona erdiðinde gönderilecek. E-posta mesajlarýnýn gönderilmesinde, 
Bekliyor durumu, mesajýn, uzak posta kutunuza ilk baðlandýðýnýzda gönderileceðini 
göstermektedir. 

Arýyor… - Giden kutusu, faks mesajýnýn alýcýsýný arýyor.

%%%d hazýrlanýyor.- Giden kutusu, T.4 biçiminde bir faks mesajýný oluþturuyor; yani 
renk siyah ve beyaza dönüþtürülüyor.

Baþarýsýz - Bir ya da daha fazla faks sayfasý ya da kýsa mesaj gönderilemedi.

Ýpucu: Faksýn, e-posta ya 
da kýsa mesajýn durumu 
Bekletildi, Tekrar yolla ya da 
Programlý ise bunlarý açabilir, 
silebilir ya da göndermeyi  
sürdürebilirsiniz.

Beklemede - Mesajýn gönderilmesini bekletmeye aldýnýz. Giden kutusu 
görünümündeÞimdi gönder'e basarak, mesajýn gönderilmesine devam 
edebilirsiniz.

Tekrar gönder  - Faks ya da kýsa mesaj gönderilemedi, ancak Communicator bunu 
yeniden göndermeyi deneyecek.

Zamanlanmýþ -Faks veya kýsa mesaj belirli bir saatte gönderilmeye programlý.

Faks, e-posta veya kýsa mesajýn gönderilmesini iptal etmek için Göndermeyi iptal 
et’e basýn.

Mesaj ya da faks baþarýyla gönderildiðinde, otomatik olarak Gönderilmiþ klasörüne 
taþýnýr. 

Faks, e-posta ve kýsa mesajlar yazmak
Faks, e-posta ve kýsa mesajlarý karþýlýk gelen düzenleyicilerde yazar, düzenler ve 
gönderirsiniz. Bu düzenleyiciler aþaðýdaki üç yöntemden herhangi birini 
izlediðinizde açýlýr: 
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rÝpucu: Bir mesaj veya 
faksý daha önceden yazmiþ 
ve yeni bir mesaja baþlamak 
istiyorsanýz, Menü tuþuna 
basýn ve Dosya > Yeni 
mesaj…’ý seçin.

• Communicator'da metni izin verilen bütün uygulamalarda yazýn ve biçimleyin; 
bundan sonra bunu Menü tuþuna bastýktan sonra Dosya > Gönder seçeneðini 
gördüðünüzde faks, SMS veya e-posta mesajý olarak gönderebilirsiniz. 

• Mesajlar ana görüntüsünde aþaðýdaki komutlardan herhangi birine basýn: Faks 
yaz, E-posta yaz veya SMS yaz.

• Mesajlar ana görüntüsünde Menü tuþuna basýn ve Yaz > Yeni mesaj…’ý seçin. 
Sonra uygun mesaj tipini seçin.

Ýpucu:Yeni bir faks, e-
posta veya kýsa mesaj 
yazmaya baþladýðýnýzda, 
geçici bir kopyasý otomatik 
olarak Taslaklar klasörüne 
saklanýr. Gönder’e 
bastýðýnýzda, öðe 
Taslaklardan alýnýr ve Giden 
Kutusuna konur.

Ýlgili düzenleyicide yeni yazmýþ olduðunuz bir faks, e-posta veya kýsa mesajý 
kaydetmek istiyor ama göndermek istemiyorsanýz, Kapat’a basýn. Mesaj Taslaklar 
klasörüne kaydedilir. Kaydedilen mesaj ayný mesajýn daha önce kaydedilmiþ 
olanýyla deðiþtirilir. E-posta veya faksýn daha önce kaydedilmiþ olanýna dönmek 
istiyorsanýz Menü tuþuna basýn ve Dosya > Deðiþiklikleri sil’i seçin. Bunun kýsa 
mesajlar için mümkün olmadýðýný unutmayýn.

Alýcýlarýn seçilmesi
Faks, e-posta veya kýsa mesajýnýz için alýcýlarý seçmenin iki yolu vardýr:

Not: Bir faksýn sadece bir alýcýsý vardýr.

1 Karþýlýk gelen mesaj düzenleyicisinde Rehber ’e basýn. Kartvizitlerinizi listeleyen 
bir iletiþim penceresi açýlýr, þekil 69’e bakýn. 

Þekil 69
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fazla kartvizit seçebilirsiniz, 
25. sayfada ‘Ayný anda 
birkaç öðenin seçilmesi’'ne 
bakýn.

2 Sol çerçevede kartvizit veya kartvizitler aramak için Seç’e basýn. 
Sað çerçeve seçmiþ olduðunuz kartvizitleri gösterir; bir kartviziti silmek için onu 
seçin ve Seçimi iptal et’e basýn.

3 Tamam’a basýn.

Faks, e-posta veya kýsa mesajýn baþlýðýna alýcýnýn adýnýn tamamýný veya ilk birkaç 
harfini yazabilir ve ad veya harflerin rehber veritabanýnýzdaki kayýtlara uyup 
uymadýðýný kontrol edebilirsiniz: 
1 Mesajýn baþlýðýna alýcýnýn adýný yazýn.
2 Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Adlarý denetle’yi seçin.

Ýpucu: E-posta 
durumunda, Kime, Kopya 
veya Gizli’ye basarak, 
iletiþim kutusundaki uygun 
alanlara gerekli bilgileri 
seçmeniz gerekir.

3 Girdiðiniz ad birden fazla adla uyuþuyorsa veya kiþinin birden fazla GSM telefon 
numarasý, faks numarasý veya e-posta adresi varsa, seçim listesi görünür.
Doðru adý, telefon numarasýný veya adresi listeden seçin ve Seç’e basýn.
Kontrol edilen alýcýlar mesajýn baþlýðýnda ayrý satýrlara taþýnýr. Faksýn yalnýzca 
tek bir alýcýsý olabileceðini unutmayýn.

4 Bir e-posta veya kýsa mesaja baþka bir alýcý eklemek için kontrol edilmiþ bir 
alýcýdan sonra Enter’a basýn veya ayýrýcý olarak noktalý virgül “;” yerleþtirin.
Kontrol edilmiþ bir alýcýyý silmek için imleci kaydýn sonuna götürün ve silme 
tuþuna basýn.

Hafýzanýn azalmasýnýn önlenmesi
Hafýza alanýný boþaltmak için Gelen kutusu ve Gönderilmiþ klasörlerindeki mesajlarý 
ve Communicator'in hafýzasýndaki gelen -postalarý düzenli olarak silmelisiniz.
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rÝpucu: E-posta 
mesajlarýnýzý uzak gelen 
kutusundan diðer klasörleri 
arþivlemek amacýyla taþýmak 
için PC posta istemcisi 
kullanýn. Uzak gelen 
kutunuzdaki mesaj sayýsýný 
olabildiðince düþük 
tutarsaniz, 
Communicator'inýzýn daha 
fazla hafyzasý boþ kalacak ve 
e-posta baðlantýsý daha hýzlý 
olacaktýr.

Ýndirilmiþ e-posta mesajlarýný Communicator'dan silmek:
1 Mesajlarýn ana görünümünde Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Mesaj 

depolama…’yý seçin. Ýki sayfalý bir iletiþim penceresi açýlýr.
2 Communicator sayfasýnda tüm e-posta mesajlarýný ya da belirli bir zamandan 

eski olan mesajlarý silmeyi seçebilirsiniz. Seçilen mesajlarý silmek için Þimdi sil’e 
basýn. Mesajlar Communicator'in hafýzasýndan silinmesine karþýn, uzak posta 
kutusundan silinmezler.
Hafýza sayfasýnda mesajlarý geçerli depodan silebilirsiniz. Kullanýlan depoyu 
deðiþtirmek için Deðiþtir’e basýn. Mesaj deposunu, ileitþim cihazýnýn 
hafýzasýndan hafýza kartýna ya da tam tersi yönde taþýmak için Taþý’ya basýn. 
Seçilen mesaj deposundaki tüm mesajlarý silmek için Sil'e basýn.

Ýpucu: Gelen e-posta 
mesajlarýndaki ekleri silmek 
için 181. sayfada ‘E-posta 
ekleri’'ne bakýn.

UYARI: Mesaj depolarýnýn silinmesi, tüm mesajlarý ve posta kutusu 
klasörlerini siler ve tüm mesaj ayarlarýný fabrika deðerlerine geri 
getirir.

Not: Hafýza kartýnda yeni mesaj deposu oluþturursanýz ve kartý çýkartýrsanýz, 
yeni mesaj alýndýðýnda iç hafýzada yeni bir deponun yaratýlmasý 
gerekmektedir. Bu durum nedeniyle ayný anda yalnýzca bir mesaj deposu 
kullanýlabileceðinden mesajlarý bir hafýza deposundan diðerine 
taþýyamazsýnýz. 
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Ýpucu: Daha ileri düzeyde 
sözcük iþleme için faks 
düzenleyicisi yerine Word’ü 
kullanýn.

Faks düzenleyicisinde fakslarý yazabilir ve gönderebilirsiniz.

Word veya Tablolama uygulamalarýnda belgeleri yazabilir ve sonra faks olarak 
gönderebilirsiniz. Ayný zamanda, içinde resim olan fakslarý da göndermek 
mümkündür. Resimler hakkýnda ayrýntýlar için 231. sayfada ‘Resim Ýzleyici’ye bakýn.

Yeni bir faks yazmak ve göndermek
1 Mesajlarýn ana görünümünde Faks yaz'a basýn. Faks düzenleyici açýlýr, þekil 70'a 

bakýn.
Ýpucu: Faks 

düzenleyicisinde büyütme 
yapabilirsiniz. Menü tuþuna 
basýn ve Görünüm 
>Yakýnlaþtýr> Büyüt veya 
Küçült’ü seçin.

Þekil 70

2 Faksý yazýn
Metni biçimlendirmek için Menü tuþuna basýn ve Biçim'i seçin.

Ýpucu: Alýcýlarýn nasýl 
seçileceðini görmek için 
sayfa 165. sayfaya bakýn.

3 Alýcýyý seçmek için Rehber'e basýn. Faksýn sadece bir alýcýsý olabilir. 
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rÝpucu: Faksýn 
gönderileceði belirli bir tarih 
ve saat tanýmlamak için Faks 
gönder seçeneðinde 
Zamanlanmýþ’ý seçin.

4 Faksýn gönderme seçeneklerini ayarlamak istiyorsanýz, Gönderim 
seçenekleri’ne basýn. Ayrýntýlar için 171. sayfadaki Faks ayarlarýna bakýn.

5 Gönder’e basýn.
Not: Faks gönderilir veya alýnýrken sesli aramalarýn yapýlmasý mümkün deðildir. .

Faks kapak sayfasý
Ýpucu: Fakslarýnýzda 

baþlýðýn varsayýlan biçimiyle 
birlikte faksa kapak 
þablonunun eklemek isteyip 
istemediðinizi tanýmlamak 
için 171. sayfadaki Faks 
ayarlarýna bakýn.

O sýrada oluþturuyor veya düzenliyor olduðunuz faksa bir kapak sayfasý 
ekleyebilirsiniz.
1 Gönderim seçenekleri’ne basýn ve Kapak sayfasý’ný seçin.
2 Aþaðýdaki seçeneklerden birini seçin:

Yok: Faksýn baþlýðý yalnýzca Kime: ve Faks: alanlarýný içerecektir.
Baþlýk: Faksýn baþlýðý faksýn gönderici ve alýcýsý hakkýnda bilgilerle faksýn tarihini 
içerecektir.
Sablon 1: Faksýn baþlýðý faksýn gönderici ve alýcýsý hakkýnda bilgileri ve ayrý bir  
Notlar: alanýný içerecektir.
Tam þablon: Faksýn baþlýk alaný, faksýn gönderici ve alýcýsý, tarihi hakkýnda daha 
fazla bilgiyle birlikte ayrý bir Notlar: alanýný içerecektir.

Özelleþtirilmiþ kapak þablonlarýný Dosya Yöneticisindeki Þablonlar klasörüne 
kaydedebilir ve buradan kullanabilirsiniz; daha fazla bilgi için 207. sayfaya bakýn. 
Hangi kapak þablonunu kullanýrsanýz kullanýn, olasý alýcý bilgileri otomatik olarak 
doldurulur.

Fakslarýn alýnmasý ve okunmasý
Ýpucu: Alýnan bir faksý 

iletmek için Menü tuþuna 
basýn ve Dosya > Ýlet’i seçin.

Servis etkinse, telefon açýk ve kapsama alanýndaysa, fakslar otomatik olarak alýnýr. 

Bir faks alýndýðýnda, ses duyarsýnýz - sistem sessiz tercihe ayarlanmamýþsa- ve 
ekrana bir bilgi notu gelir. 
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görüntüleyicide büyütebilir 
ve döndürebilirsiniz. 
Döndür’e her basýþta, faksi 
saat yönünde 90 derece 
döndürür.

Alýnan bir faksý açmak için Gelen kutusuna gidin, faksý seçin ve Aç’a basýn.

Not: Faks bir hatadan dolayý tam olarak alýnamamýþsa, Eksik faks olarak 
adlandýrýlýr.

Alýnan bir faksýn tamamýný veya bir kýsmýnýn seçilmesi ve 
kaydedilmesi
Faksýn tamamýný veya bir kýsmýný seçebilir ve ileride düzenlemek için baþka bir 
biçimde kaydedebilirsiniz.
1 Faks görüntüleyicisinde Menü tuþuna basýn ve Dosya > Ver...’i seçin. Bir iletiþim 

penceresi açýlýr.
2 Kapat’a basýn. Yeni belgenin nereye kaydedileceðini soran bir pencere açýlýr.

Faks  isteme
Faks istemeyi kullanarak uzak bir faks kutusundan þebeke uygunsa faks 
alabilirsiniz. Bu faks makinesine bir faks aramasý yapmanýza ve sonra bilgiyi faks 
olarak almanýza olanak tanýr. 

Uzak bir faks kutusundan faks alýnmasý
1 Mesajlarýn ana görüntüsünden Menü tuþuna basýn ve Al > Faks > Faks isteði için 

çevir’i seçin. 
2 Uzak faks kutusunun faks numarasýný yazýn veya numarayý Rehber ’e basarak 

seçin. 
3 Numarayý aramak için Ara’ya basýn.
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Faks ayarlarýnda yaptýðýnýz herhangi bir deðiþiklik fakslarýnýzýn gönderiliþ ve 
alýnýþýný etkiler.
1 Mesajlarýn ana görünümünden Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Hesap 

ayarlarý...’ný seçin.
2 Faks’ý seçin ve Aç’a basýn. Ýki sayfalý bir iletiþim penceresi açýlýr. Aþaðýdakileri 

tanýmlayýn:

Ayarlar sayfasý
Kapak sayfasý: Bir kapak sayfasýnýn kullanýlýp kullanýlmayacaðýný tanýmlar. 

Seçenekler Yok/Baþlýk/Sablon 1/Tam þablon'dur - Yukarýdaki seçeneklere ek 
olarak, seçenekler listesi Þablonlar klasöründe kayýtlý diðer þablonlarý da 
içerebilir.

Faks gönderimi: Faksýn ne zaman gönderileceðini tanýmlar. Seçenekler  Hemen/Ýstek 
üzerine’dir.

Geliþmiþ sayfasý
Gönderim çözünürlüðü: Gönderilen ve alýnan   fakslarýn çözünürlüðü. Seçenekler  

Yüksek/Standart’týr.
ECM: Hata Düzeltme Modu’nun fakslar gönderilirken kullanýlýp 

kullanýlmayacaðýný tanýmlar. Açýk’a ayarlanýrsa, hata içeren sayfalar 
hatalar düzeltilene kadar otomatik olarak göndericiye geri gönderilir. 
Seçenekler, Açýk/Kapalý’dýr.

Tekrar gönder: Faks gönderiminde sorun olduðunda hangi sayfalarýn tekrar 
gönderileceðini tanýmlar. Seçenekler Tümü/Cevapsýzlar’dýr.
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Nokia 9210 Communicator’un e-posta sistemi, SMTP, IMAP4 (rev 1) ve POP3 
standartlarýyla uyumludur.

E-posta alýp gönderebilmek için, uzak bir posta kutusu servisi kurmanýz gerekir. Bu 
servis, bir Ýnternet servis saðlayýcý, þebeke servis saðlayýcýnýz veya firmanýz 
tarafýndan sunulabilir.

Ýpucu: Mesajlar ana 
görünümünde E-posta 
yaz’a basarsanýz ve e-posta 
hesabýnýzý kurmamýþsanýz, 
bunu yapmanýz istenir.

Communicator'ýnýzda e-posta alýp, gönderip, yanýtlayýp iletmeden önce, 
aþaðýdakileri yapmalýsýnýz:
• Bir Ýnternet eriþim noktasýný (ÝEN) doðru olarak ayarlamalýsýnýz. 134. sayfada 

‘Ýnternet eriþim noktanýzý ayarlamak’'a bakýn.
• E-posta ayarlarýnýzý doðru tanýmlamalýsýnýz. 172. sayfada ‘E-posta ayarlarý’'na 

bakýn.
Not: Uzak posta kutunuz ve Ýnternet servis saðlayýcýnýz tarafýndan verilen 

talimatlara uyun.

E-posta ayarlarý
E-posta ayarlarýnda yaptýðýnýz herhangi bir deðiþiklik e-postalarýnýzýn gönderiliþ ve 
alýnýþýný etkileyecektir. 

Uzak posta kutunuza baðlanmak için Communicator'inýzda bir e-posta hesaby 
tanýmlamanýz gerekir:
1 Mesaj merkezi ana görünümünde Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Hesap 

ayarlarý...’ný seçin.
2 Yeni oluþtur’a basýn. Olasý hesap tiplerinin bir listesi açýlýr.



©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

173

M
es

aj
la

r3 E-posta’yý seçin ve Tamam’a basýn. Dört sayfalýk bir pencere açýlýr. Þekil 71’ya 
bakýn.

Þekil 71

4 Aþaðýdakileri tanýmlayýn:

Genel sayfasý
E-posta hesabý adý: Uzak posta kutusunun adý. Posta kutusunu tanýmlayan herhangi 

bir adý buraya yazabilirsiniz.
Ýsim: Adýnýzý yazýn. 
Kullanýcý adý: Kullanýcý adýnýzý yazýn. 
Þifre: Þifrenizi yazýn. Bu alaný boþ býrakýrsanýz, uzak posta kutunuzdaki e-

postalarýnýzý okumayý denediðinizde, sizden þifre sorulacaktýr. 
E-posta adresim: Servis saðlayýcýnýz tarafýndan verilen e-posta adresini yazýn. Adres 

mutlaka ‘@’ karakteri içermelidir. Mesajlarýnýza gelen yanýtlar bu adrese 
gönderilir.

Ýnternet eriþimi: Posta kutusu için kullanýlan ÝEN baðlantýsý. Listeden bir ÝEN seçin. 
Bir ÝEN oluþturmak için 134. sayfada ‘Ýnternet eriþim noktanýzý 
ayarlamak’'a bakýn.
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baþka hesaplar oluþturulana kadar varsayýlan olacaktýr.

Sunucular sayfasý
E-posta hesabý türü: Uzak posta kutusu servis saðlayýcýsýnýn önerdiði e-posta 

protokolünü tanýmlar. Seçenekler POP3 ve IMAP4’tür.
Giden E-posta sunucusu: Ýnternet postanýzý gönderen bilgisayarýn IP adresi veya ana 

bilgisayar adý.
Ýpucu: Giden posta 

sunucularý genellikle SMTP 
sunucularý, gelen posta 
sunucularý ise POP3 veya 
IMAP4 sunucularý olarak 
adlandýrýlýr.

Gelen E-posta sunucusu: Internet postanýzý alan bilgisayarýn IP adresi veya ana 
bilgisayar adý.

Alýnacaklar

Ýpucu: E-posta 
mesajlarýnýzý uzak posta 
kutusuna baðlýyken okumayý 
ve yanýtlamayý tercih 
ediyorsanýz, Mesaj üstbilgileri 
(çevrimiçi kal)'ý seçin. 
Mesajlarý almak ve 
baðlantýyý kesmek 
istiyorsanýzMesajlar'ý seçin.

Alýnacaklar: Baðlantý saðlandýðýnda uzak posta kutusundan ne alýnacaðýný belirler. 
Seçenekler Mesaj üstbilgileri (çevrimiçi kal)/Mesajlar/Mesajlar ve ekler’dir. 
Mesajlar seçeneði yalnýzca posta kutusu tipi IMAP4 olduðunda geçerlidir.

Maks. E-posta büyüklüðü: Alýnan mesajýn maksimum boyutu. Minimum 1 KB ve 
maksimumu 1000 KB’dir.

Geliþmiþ sayfasý
Varsayýlan E-posta türü: Communicator'dan yazýp gönderebileceðiniz e-postanýn 

tipi. Seçenekler Düz metin/Düz metin/Biçimlendirilmiþ metin (HTML)’dir.
E-posta gönderimi: E-postanýn Communicator'inýzdan nasyl gönderileceði. 

Seçenekler Hemen/Bir sonraki baðlantýda/Ýstek üzerine’dir.
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Seçenekler Hayýr/Kartvizitimi kullan/Özel’dir. Özel’i seçerseniz, imza 
dosyasýný deðiþtirmek için Ýmzayý düzenle’ye basabilirsiniz.

Okundu raporu iste: Alýcý e-postayý açtýðýnda uyarý isteyip istemediðinizi belirler. Bu 
uyarýyý, yalnýzca alýcýnýn e-posta uygulamasý bu özelliði destekliyorsa 
alýrsýnýz. Seçenekler Evet/Hayýr’dýr. 

Rapor isteklerine izin ver: Seçenekler Evet/Hayýr’dýr. Eðer Hayýr'ý seçerseniz, siz mesajý 
açtýðýnýzda, mesajýn göndereni bir uyarý bildirimi almaz.

E-posta adresime kopya gönder: Seçenekler Evet/Hayýr’dýr.
Güvenli doðrulama (APOP): Uzak posta sunucusuna gönderilen þifrelerin kodlanmasý 

için POP3 protokolüyle birlikte kullanýlýr. Seçenekler Evet/Hayýr. 
Güvenli baðlantý (SSL): Uzak posta kutusu baðlantýlarýnýzý güvenli hale getirmek için 

POP3, IMAP4 ve SMTP protokolleriyle birlikte kullanýlýr. Seçenekler Evet/
Hayýr’dýr. 

IMAP4 klasör yolu: Otomatik olarak tanýmlanmýyorsa, IMAP posta klasörlerinizin 
konumunu burada tanýmlayabilirsiniz. Bu seçenek yalnýzca posta kutusu 
tipi IMAP4 olduðunda geçerlidir.

Bir hesabýn düzenlenmesi
1 Mesajlarýn ana görünümünden Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Hesap 

ayarlarý...’ný seçin. Hesaplarýn bir listesi açýlýr.
2 Düzenlemek istediðiniz hesabý seçin ve Aç’a basýn. 
3 Genel, Sunucular, Alýnacaklar ve Geliþmiþ sayfalarýnda ayarlarý yukarýda 

açýklandýðý gibi tanýmlayýn.
4 Deðiþiklikleri iptal etmek için Esc tuþuna basýn. 

Yapmýþ olduðunuz deðiþiklikleri kabul etmek için Tamam’a basýn.
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Yeni e-posta yazýlmasý ve gönderilmesi
Ýpucu: 

Communicator’dan e-posta 
gönderemiyorsanýz, ilk 
olarak E-posta ayarlarýnda 
e-posta adresinizin doðru 
olduðunu kontrol edin. 173. 
sayfaya bakýn.

1 Mesajlarýn ana görünümünde E-posta yaz'a basýn. E-posta düzenleyici açýlýr, 
bakýnýz þekil72.

Ýpucu: E-posta 
düzenleyicisinde büyütme 
yapabilirsiniz.

Þekil 72

2 E-posta mesajýný yazýn.
Ýpucu: Alýcýlarýn nasýl 

seçileceðini görmek için 
sayfa 165. sayfaya bakýn.

3 Mesajýn alýcýsýný ya da alýcýlarýný seçmek için Rehber'e basýn ya da
adý ya da e-posta adresini Kime:, Kopya: ve Gizli: alanlarýna girin. Bir girdi 
alanýndan bir baþkasýna Tab tuþuna basarak geçiþ yapabilirsiniz.

4 E-posta mesajýnýn gönderme seçeneklerini ayarlamak isterseniz Gönderim 
seçenekleri’ne basýn. Ýki sayfalýk bir pencere açýlýr, 178. sayfaya bakýn.

5 Gönder’e basýn. 
Not: é veya ä gibi aksanlý karakterleri e-posta adresi olarak giremezsiniz.
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Bir e-posta mesajýnda alýcýlarýn üç hiyerarþik seviyesi vardýr:

Ýpucu: e-posta 
düzenleyicisinde Kopya: ve 
Gizli: alanlarýný gizleyip 
görünür yapmak için Menü 
tuþuna basýn ve Görünüm > 
Kopya alanýný göster veya Gizli 
alanýný göster’i seçin.

Kime: - Mesaj doðrudan alýcýya gönderilir.
Kopya: - Mesajýn bir kopyasý alýcýya gönderilir ve alýcýnýn adý diðer alýcýlarýn 
mesajlarýnda görünür.
Gizli: - Mesajýn bir kopyasý alýcýya gönderilir ancak alýcýnýn adý diðer alýcýlarýn 
mesajlarýnda görünmez.

Not:  Gönder’e bastýðýnýzda girdiðiniz adresler, rehber veritabanýnýzdakilerle 
kontrol edilir. Rehber veritabanýyla uyuþmayan adlar ve ‘@’ karakteri 
içermeyen adresler, adres alanlarýndan kaldýrýlmalýdýr.

Adres alanlarýna girilen adreslerden biri, bir grup adýna uyuyorsa, ad grup 
üyelerinin e-posta adresleriyle deðiþtirilir.

Gönderilen e-postanýn biçimi
Yalnýzca HTML mesajlarý biçimlendirilebilir. Menü tuþuna basýn ve Biçim > 
Biçimlendirme’yi seçin. Bu, biçimlendirme için aþaðýdaki seçenekleri açar: Koyu, 
Ýtalik, Alt çizgi ve Madde imleri.

Ýpucu: Seçilen bir metin 
alanýnda yazýtipini 
biçimlendirmek için Menü 
tuþuna basýn ve Biçim > 
Yazýtipi...’ni seçin. 

Düz bir metin ve HTML postasý için tercih edilen yazý tipini ayarlamak için Menü 
tuþuna basýn ve Araçlar > Tercihler…’i seçin.

E-posta mesajýný hizalamak için Menü tuþuna basýn ve Biçim > Hizalama’yý seçin. 
Bu, aþaðýdaki seçenekleri açar: Sola, Ortaya ve Saða.
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Ýpucu: PC posta mesajý 
durumunda (184. sayfaya 
bakýn), Öncelik ve Kullanýlan 
posta hesabý 
deðiþtirebileceðiniz 
seçeneklerdir.

Gönderim seçenekleri iletiþim penceresindeki seçenekler, 172. sayfadaki e-posta 
ayarlarýnda açýklanan deðerleri içerir. Ýletiþim penceresini açmak için Gönderim 
seçenekleri'ne basýn. Bu pencerede yaptýðýnýz herhangi bir deðiþiklik yalnýzca 
göndermek üzere olduðunuz geçerli e-posta mesajýný etkiler.

Not: Gönderim seçeneklerindeki, ayarlarý deðiþtirmek mesajýn biçimini alýcý 
tarafýndan açýldýðýnda etkiler. Örneðin, biçim, karakterlerin 
okunabilirliðini etkiler.

Mesaj sayfasý
Öncelik: Bir mesajýn önceliði. Seçenekler Yüksek/Normal/Düþük’tür.
Mesaj türü: Mesajýn tipi. Seçenekler Düz metin (MIME yok)/Düz metin/Biçimlendirilmiþ 

(HTML)’tir.
Okundu raporu iste: Mesajý alýcý okuduðunda, bunu belirten bir uyarý isteðinin giden 

bir e-postaya eklenip eklenmemesi.

Ýletim sayfasý
E-posta hesabý kullanýmda:  Mesajý göndermek için kullanýlan uzak posta servisi.

Not: E-posta hesabýný deðiþtirmek bu sayfanýn diðer alanlarýndaki varsayýlan 
seçenekleri deðiþtirmez.

E-posta gönder: Mesajýn ne zaman gönderileceði. Seçenekler Hemen/Ýstek üzerine/
Bir sonraki baðlantýda’dýr.
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Ýpucu: Hafýzayý 

boþaltmak için düzenli 
olarak e-postalarýnýzý 
silmelisiniz. Daha fazla bilgi 
için 166. sayfada ‘Hafýzanýn 
azalmasýnýn önlenmesi’'ne 
bakýn.

Size gönderilen e-posta, Communicator'ýnýz tarafyndan deðil, uzak posta kutunuz 
tarafýndan alýnýr. E-postanýzý okumak için önce uzak posta kutunuza baðlanmanýz, 
sonra Communicator'inýza almak istediðiniz mesajlarý seçmeniz gerekir. Uzak posta 
kutusuyla baðlantý kurmak için veri aramasý kullanýlýr.

Uzak posta kutusuna baðlanýlmasý
1 Mesajlar ana görünümündeki sol çerçeveden uzak posta kutusunu seçin.

Ýpucu: Uzak posta 
kutusuna ilk defa 
baðlanýrken bir þifre 
belirlemezseniz bir pencere 
açýlýr. Þifreyi yazýn ve 
Tamam’a basýn.

2 E-posta al’a basýn. 
3 Uzak posta kutusuyla baðlantý kurulduðunda, Menü tuþuna basýn ve Alýnacaklar 

> Yeni veya Seçili veya Tümü postalarýný seçin.
4 Ýstediðiniz bütün e-postalar alýndýðýnda Çevrimdýþý ol’a basýn.

Not:Çevrimdýþý ol’a basmak baðlantýyý kullanan baþka uygulamalar açýksa, 
baðlantýyý kesmez. Telefonu kapatmak için Menü tuþuna basýn ve Dosya 
>Baðlantýyý kes’i seçin.

Uzak posta kutusu klasörlerine abone olunmasý ve aboneliðin 
iptal edilmesi
Uzak posta kutunuz IMAP4 standardýndaysa, Communicator'inýzda uzak posta 
kutusu klasörlerini düzenleyip senkronize edebilirsiniz. Bunu yapmak için klasörlere 
abone olmanýz ve bunlarý Communicator'inýzda görünür hale getirmeniz gerekir.
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kutunuzda yeni klasörler 
oluþturmak için çevrim içi 
olun, Menü tuþuna basýn ve 
Dosya > Klasör’ü seçin. Þimdi 
Yeni klasör oluþtur… veya 
Klasöre yeni ad ver...’i 
seçebilirsiniz.

1 Çevrim içi olun.
2 Menü tuþuna basýn ve Al > Klasör abonelikleri…’ni seçin. Uzak posta kutusundaki 

klasörlerin bir listesi açýlýr.
3 Klasörü seçin.
4 Abone ol’a basýn. Klasöre daha önceden abone olduysanýz, aboneliði iptal 

etmek için Aboneliði iptal et’e basýn.
5 Yeni abone olunan klasörleri listeye dahil etmek için Çevrimdýþý ol ve Çevrimiçi 

ol’a basýn.

E-postanýn okunmasý
E-postalarý, e-posta görüntüleyicisinde okuyabilir, yanýtlayabilir ve iletebilirsiniz.

Alýnan mesajlarý okumak için, mesajý Gelen kutusunda seçin ve Aç’a basýn.

E-posta görüntüleyicisi mesajý postayý veya ona baðlý ekleri salt okunur durumunda 
açar. Yani bunlarý düzenleyemezsiniz. 

Mesajda bir Web baðlantýsý varsa, bunu üzerine gidip Kullan’a basarak 
açabilirsiniz.

Ýpucu: Alýnan e-postanýn 
diðer alýcýlarýndan yeni 
kartvizitler 
oluþturabilirsiniz; Menü 
tuþuna basýn ve Araçlar > 
Rehbere ekle’yi seçin.

Mesajla baðlantýlý bir faks, e-posta veya kýsa mesaj varsa, URL’yi seçip Kullan’a 
basarak faks, e-posta veya kýsa mesaj gönderebilirsiniz. Bu, baðlantýdaki faks, e-
posta adresi veya GSM numarasýný kullanarak tamamlanan alýcý alanýna uygun 
düzenleyiciyi açar.

Mesajý silmek için Sil’e basýn.

UYARI!Çevrimdýþýyken silinmiþ olarak iþaretlenen mesajlar, çevrimiçi 
olduðunuzda uzak posta kutusu sunucusundan da silinecektir. Uzak 
posta kutusundaki dosyalarý silmeden, yerel e-posta mesajlarýný silmek 
için 166. sayfada ‘Hafýzanýn azalmasýnýn önlenmesi’'ne bakýn.
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1 Gelen kutusundaki e-posta mesajýný seçin ve Aç’a basýn. E-posta görüntüleyici 

açýlýr.
Ýpucu: E-postayý iletmek 

için Menü tuþuna basýn ve 
Dosya > Ýlet’i seçin.

2 Yanýtla tuþuna basýn. E-posta düzenleyici açýlýr.
E-postanýn yalnýzca gönderenini deðil, bütün alýcýlarýný yanýtlamak isterseniz, 
Menü tuþuna basýn ve Dosya > Yanýtla > Tüm alýcýlarý seçin.

Ýpucu: Bir e-postada 
metni aramak ve 
deðiþtirmek için Menü 
tuþuna basýn ve Düzen > 
Bul…’u seçin.

3 Mesajý e-posta düzenleyicisinde düzenleyin ve Gönder’e basýn.
Not: Bir e-posta mesajýný yanýtlarken, HTML mesajlarý ek olarak gönderilir. 

Yanýtlanan ve iletilen e-postanýn biçimi
Yanýtlanan ve iletilen e-postalarýn biçimini düzenleyebilirsiniz.
1 Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Tercihler…’i seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
2 Aþaðýdakileri tanýmlayýn:
Mesajý yanýta ekle: Orijinal mesajýn yanýtlanan mesaja eklenip eklenmemesi. 

Seçenekler Evet/Hayýr’dýr.
Düz metin yazýtipi: Düz metin mesajlarýnda kullanýlan yazý tipini tanýmlar.
HTML normal yazýtipi: HTML mesajlarýnda kullanýlan varsayýlan yazýtipi boyutu ve 

ailesini tanýmlar. HTML mesajlarýnýn bu seçenekte ayarladýklarýnýzý 
deðiþtiren etiketleri içerdiðini unutmayýn.

E-posta ekleri
Communicator'ýn Word gibi diðer uygulamalarýnda yazdýðýnýz belge ve mesajlarýn 
çoðunu e-posta ekleri olarak gönderebilirsiniz. 
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zararly olabilir. Gönderenin güvenilirliðinden emin deðilseniz, hiçbir 
eki açmayýn. Daha fazla bilgi için 223. sayfada ‘Sertifika yönetimi’'ne 
bakýn.

E-posta eklerini ekleme
Ýpucu: E-posta eklerini 

düzenlemek için Menü 
tuþuna basýn ve Ekler > 
Düzen’i seçin. Alýnan e-posta 
mesajlarýnda ekleri 
düzenleyemezsiniz.

1 E-posta düzenleyicisinde Menü tuþuna basýn ve Ekler > Dosya…’yý seçin. 
2 E-postaya eklemek istediðiniz dosyayý bulun ve seçin.

E-posta eklerinin görüntülenmesi ve kaydedilmesi
Ekler her zaman açýk e-posta mesajýnýn en altýnda görünür.

Mümkün olduðu zaman ekleri uygun görüntüleyicilerde izleyebilirsiniz.

Ýpucu: Bir eki 
görüntülemek amacýyla 
açmak için onu Ok tuþlarýyla 
seçin ve Enter’a basýn.

1 Ek içeren e-posta mesajýný açýn ve Ekler’e basýn. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
2 Eki görüntüleme amacýyla açmak için Aç’a basýn.

Eki kaydetmek için Kaydet’e basýn. 
Eki Communicator'ýnýzdan silmek için Yerel olarak sil’e basýn; ek uzak posta 
kutunuzdan silinmez.

Çevrim içi ve çevrim dýþý çalýþýlmasý
 Çevrim içi çalýþmak Communicator'inýzýn Ynternet baðlantýsý yoluyla uzak bir 
posta kutusuna baðlý çalýþmasý anlamýna gelir.

Çevrimdýþý çalýþýrken, yani Communicator'i uzak posta kutusuna baðlý deðilken, 
yalnýzca mesajlarý silebilir, klasörleri silemezsiniz. Çevrimiçiyken uzak posta 
kutunuzdaki klasörleri silebilir, yeniden adlandýrabilir veya oluþturabilirsiniz. 
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herhangi bir deðiþiklik bir sonraki çevrimiçi olduðunuzda ve senkronize 
ettiðinizde etkili olurlar. Örneðin, çevrimdýþýyken Communicator'inýzdan 
bir e-posta mesajyný silerseniz, posta kutunuza bir sonraki baðlanýþýnýzda 
mesaj uzak posta kutunuzdan silinir.

Bir mesajý hafýzaya kaydetmek için Communicator'inýzdan silmek isterseniz, 166. 
sayfada ‘Hafýzanýn azalmasýnýn önlenmesi’'ne bakýn. 

E-postanýzý çevrimdýþý yönetmek sizi baðlantý masraflarýndan kurtarýr ve uçak gibi 
veri baðlantýsýna izin verilmeyen þartlarda çalýþmanýza olanak tanýr. 
Communicator'i uçakta kullanmak hakkýnda bilgi için 92. sayfada ‘Uçak tercihi’'ne 
bakýn. Ayný zamanda, ilgili uyarýlarý hatýrlayýn, 259. sayfada ‘Önemli güvenlik 
bilgileri’'ne bakýn.

PC Posta
Bir veri aramasý üzerinden Ýnternet postasý gönderip alabilmenize raðmen, 
Communicator'inýzdan PC postasy gönderemezsiniz. PC postasý, 
Communicator'inýzda okuyup, yazyp, düzenleyebileceðiniz ancak 
Communicator'ýnýzy bir PC’yle senkronize ettiðiniz bir sonraki seferde, bir PC 
üzerinden gönderip alabileceðiniz bir e-postadýr.

PC’niz ile e-posta senkronizasyonu
Senkronizasyon, e-posta mesajlarýnýzý ve e-posta klasörlerinizi hem 
Communicator'da hem  de PC'nizde ayný duruma getirme iþlemine verilen addýr. Bu 
da iki makine arasýnda bilgi kopyalama ve birleþtirmeyle gerçekleþtirilir. Daha fazla 
bilgi için satýþ paketindeki CD-ROM'da bulunan PC Suite Kýlavuzuna bakýn.
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senkronize etmeden önce, 
satýþ paketi CD-ROM'undan 
PC posta yazýlýmýný 
yüklemeniz gerekmektedir. 
34. sayfada ‘CD-ROM’dan 
yazýlým yüklenmesi’'ne 
bakýn.

E-posta senkronizasyonu, mesaj okuma ve yanýtlamada her iki cihazi da 
kullanabilmeniz için mesajlarý Communicator'inýzla PC E-posta programy arasýnda 
kopyalar.

Bir PC’yle senkronize olacak þekilde Ýnternet postanýzý PC postasýna 
dönüþtürebilirsiniz veya doðrudan Communicator'inýzdan gönderilebilecek þekilde 
PC postasýný Ýnternet postasýna dönüþtürebilirsiniz. Tüm senkronizasyon ayarlarý 
PC'de tanýmlanýr. Communicator'inýzda yapabileceðiniz tek deðiþiklik, kullandýðýnýz 
hesabý silmektir.

Yeni PC postasýnýn oluþturulmasý
Not: Yeni PC posta oluþturabilmek için uzak PC’nizde bir e-posta hesabý 

kurmanýz gerekir. 

1 Mesajlar ana görüntüsünde Menü tuþuna basýn ve Yaz > Yeni mesaj…’ý seçin. Bir 
seçim listesi görünür.

2 PC posta’yý seçin ve Tamam’a basýn. 
Birden fazla PC hesabýnýz varsa, PC posta gönderilirken hangi PC hesabýnýn 
kullanýlacaðýný belirten bir pencere açýlýr. PC hesabýný seçin ve Tamam’a basýn.

3 E-posta düzenleyicisinde PC postasýný yazýn.

PC veya Ýnternet postasýna dönüþtürülmesi
Ýpucu: 

Communicator'ýnýzda PC 
postasyný ayný Ýnternet 
postasý gibi görüntüleyebilir 
ve düzenleyebilirsiniz.

Not: HTML mesajlarý dönüþtürülemez, çünkü PC postasý HTML mesajlarýnýn 
gönderilmesini desteklemez. Mesajý PC postaya dönüþtürmeden önce 
Gönderme seçenekleri penceresinde düz metne veya MIME olmayan tipe 
deðiþtirmelisiniz. Daha fazla bilgi için 178. sayfaya bakýn.

PC ve Ýnternet postalarý klasörlerde birlikte görünür.
1 Dönüþtürmek istediðiniz e-posta mesajý ya da mesajlarýný seçin.
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rÝpucu: PC postasý 
Internet postasýndan farklý 
bir simgeyle ayrýlýr.

2 Menü tuþuna basýn ve dönüþtürmek istediðiniz e-posta tipine göre Araçlar > E-
postaya dönüþtür veya PC postaya dönüþtür’ü seçin. 

3 Birden fazla PC posta veya SMTP servisi tanýmlanmýþsa, mesaj sunucusunda 
tanýmlý olasý servislerin seçim listesi gösterilir. Servisi seçin ve Dönüþtür’e basýn.
Not: Birkaç e-postayý ayný anda dönüþtürebilirsiniz, ancak Ýnternet veya PC 

posta olsun, bütün e-postalarýn ayný tipte olduðundan emin olun.

Kýsa Mesaj Servisi
Ýpucu: Servis saðlayýcýnýz, 

kýsa mesajlar biçiminde akýllý 
mesajlar gönderebilir; bu 
mesajlar, örneðin 
yapýlandýrma ayarlarýný 
içerebilir. Ayrýntýlar için 
servis saðlayýcýnýzla baðlantý 
kurun.

Kýsa Mesaj Servisi (SMS) dijital kablosuz þebeke üzerinden kýsa mesajlar gönderip 
almanýza olanak tanýr.

Kýsa mesajlar bir ses, veri hatta faks aramasý sýrasýnda bile gönderilip alýnabilirler. 
Mesajlar bu özelliðe sahip herhangi bir cep telefonunda okunabilir. Alýcý telefon 
gönderme anýnda kapalýysa, kýsa mesaj merkezi að tarafýndan izin verilen geçerlilik 
süresi dolana kadar mesajý gönderme giriþimine devam eder.

Not: Baþka bir uygulamada yazdýðýnýz veya düzenlediðiniz bir metni kýsa mesaj 
olarak göndermek isterseniz, bütün eklenmiþ nesneler ve varsa zengin 
biçimler kaybolacaktýr. Kýsa mesajla ek de gönderemezsiniz.

Yeni bir kýsa mesajýn yazýlmasý ve gönderilmesi
Not: Kýsa mesajlarý biçimleyemezsiniz; yani yazýtipi, stil veya biçimini 

deðiþtiremezsiniz.

1 Mesajlarýn ana görünümünde SMS yaz'a basýn. SMS düzenleyici açýlýr, þekil 
73’a bakýn.
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Þekil 73

Ýpucu: SMS 
düzenleyicisinde büyütme 
yapabilirsiniz. Menü tuþuna 
basýn ve Görünüm 
>Yakýnlaþtýr> Büyüt veya 
Küçült’ü seçin.

2 Alýcýyý seçmek için Rehber ’e basýn veya numarayý mesajýn baþlýðýna doðrudan 
yazýn.

3 Mesaj alanýný aþaðý hareket ettirmek için Ok tuþlarýna basýn ve kýsa mesajý yazýn. 
Geçerli mesajýn uzunluðunu görüntülemek için Menü tuþuna basýn ve Görünüm 
> Mesaj uzunluðu’nu seçin.

Ýpucu: Kýsa mesajýn 
gönderileceði belirli bir tarih 
veya saati tanýmlamak için 
Kýsa mesajý gönder 
seçeneðinde Zamanlanmýþ’ý 
seçin.

4 Kýsa mesajýn gönderim seçeneklerini ayarlamak isterseniz, Gönderim 
seçenekleri’ne basýn. Gönderim seçenekleri ve Geliþmiþ sayfalarýný içeren iki 
sayfalýk bir pencere açýlýr. Ayrýntýlar için 188. sayfadaki SMS ayarlarýna bakýn.

5 Gönder’e basýn.
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Ýpucu: Gelen kutunuz, 

alýnan kýsa mesajlarýn 
tarihini ve o gün gelen kýsa 
mesajlarýn saatini gösterir. 
Ne zaman gönderildiðini 
görüntülemek için, mesajý 
SMS görüntüleyicisinde 
açýn. 

Kýsa mesajlar, bu hizmet mümkün olduðunda ve telefon açýk ve kapsama 
alanýndayken, otomatik olarak alýnýr.

Yeni bir kýsa mesaj geldiðinde, bir zil sesi duyulur - cihaz sessiz tercihe 
ayarlanmamýþsa - ve bir bilgi notu ekrana gelir.

SMS Görüntüleyici mesajý düzenleyemeyeceðiniz anlamýna gelen, salt okunur 
durumda gösterir.

Ýpucu: Kýsa mesajý 
gönderenin kartvizitini 
oluþturmak için Menü 
tuþuna basýn ve Araçlar > 
Rehbere ekle...’yi seçin

Alýnan kýsa mesajlar URL’ler gibi özel metin dizilimleri de içerebilirler. Bir URL 
vurgulanmýþsa, imleci üzerine götürdüðünüzde karþýlýk gelen baðlantýyý Git’e 
basarak açabilirsiniz.

Kýsa mesajlarýn yanýtlanmasý

Ýpucu: Bir mesajý 
yanýtlarken, alýnan mesajýn 
yanýta dahil edilip 
edilmemesini 
belirleyebilirsiniz. SMS 
ayarlarýnda yanýt 
uzunluðunu kýsaltmak için 
Yanýtý göster’de Hayýr’ý seçin.

Mesajý seçin, Yanýtla’ya basýn ve baþka bir kýsa mesaj yazýn.

Alýnan mesajýn bir yanýt yolu varsa, Ayný merkezle yanýtla notu mesajýn baþlýðýnda 
görünür.

SIM karttaki kýsa mesajlar
Mesajlarý SIM karttan Gelen kutusuna taþýmak ve kopyalamak için Menü tuþuna 
basýn ve Al > Kýsa mesaj > SIM iletiþim penceresi’ni seçin. Mesajlarý taþýmak, 
kopyalamak veya silmek için karþýlýk gelen komut düðmesine basýn.
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SMS ayarlarýnda yaptýðýnýz herhangi bir deðiþiklik kýsa mesajlarýnýzýn gönderiliþ ve 
alýnýþýný etkiler. 
1 Mesajlarýn ana görünümünden Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Hesap 

ayarlarý...’ný seçin.
2 SMS’i seçin ve Aç’a basýn. Ýki sayfalý bir iletiþim penceresi açýlýr. Aþaðýdakileri 

tanýmlayýn:

Ayarlar sayfasý
Yeni mesaj merkezleriyle birlikte varolanlarý düzenleyip silebileceðiniz bir pencere 
açan Servis merkezleri’ne basýn. Bütün mesaj merkezleri, ad ve numaralarýyla 
listelenir.

Kullanýlan servis merkezi: Kýsa mesajlarýn iletimi için kullanýlan servis merkezlerini 
tanýmlar.

Ýpucu: Sistem iþlem 
kaydýný açmak için Menü 
tuþuna basýn ve Araçlar > 
Ýþlem kaydý’ný seçin.

Ýletim raporu: Bu þebeke servisi Evet’e ayarlandýðýnda, gönderilen mesajýn durumu 
(beklemede, baþarýsýz, Ýletildi) sistem iþlem kaydýnda gösterilir. Hayýr’a 
ayarlandýðýnda, yalnýzca gönderilen durumu sistem iþlem kaydýndan 
gösterilir.

Ýletim raporu: Mesajýn ne zaman gönderilmesini istediðinizi seçebilirsiniz. 
Seçenekler  Hemen/Ýstek üzerine/Zamanlanmýþ'týr. Zamanlanmýþ 
seçildiðinde, bir Tarih tanýmlamalýsýnýz.

Geçerlilik süresi: Mesajýn alýcýsýna belirlenen geçerlilik süresi içinde ulaþýlamazsa, 
mesaj kýsa mesaj servis merkezinden kaldýrýlýr. Maksimum seçilmiþse, 
geçerlilik süresi mesaj merkezi tarafýndan tanýnan en uzun süreye 
ayarlanýr. Þebekenin bu özelliði desteklemesi gerektiðini unutmayýn. 
Seçenekler 1 saat/6 saat/1 gün/1 hafta/Maksimum’dur.
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Ayný merkezle yanýtla: Bu ºebeke servisi kýsa mesajýnýzýn alýcýsýna sizin mesaj 

merkezinizi kullanarak yanýtlama olanaðý tanýr. Bu seçeneði Evet’e 
ayarladýðýnýzda alýcý mesajýnýzý yanýtlarsa, gönderilen mesaj ayný servis 
merkezi numarasýný kullanarak gönderilir. Bu, alýcýnýn Kýsa Mesaj 
Servisi’ne abone olmasýný, bir mesajý yanýtlayabilmesini ve bu özelliði 
destekleyen bir cihaz kullanmasýný gerektirir. Þebekenin de bu özelliði 
desteklemesi gerektiðini unutmayýn. 

Yanýtý göster: Alýnan kýsa mesajýn metninin yanýta dahil edilip edilmemesini belirler. 
Evet’e ayarlanýrsa, mesajýn metni yeni kýsa mesaja kopyalanýr.

Birleþtirme: Hayýr’a ayarlanýrsa 160 karakterden uzun olan mesajlar, birkaç kýsa 
mesaj olarak gönderilir. Evet’e ayarlanýrsa, 160 karakterden uzun olan 
mesajlar birkaç mesaj olarak gönderilir ancak alýcý Nokia  Communicator’a 
sahipse mesajlar tek bir uzun mesaj olarak alýnýr.
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Ofis her biri Microsoft Windows’la uyumlu olan þu uygulamalarý içerir, Word, 
Tablolama, Sunum gösterici. Ofis, ayný zamanda dosyalarýn ya da klasörlerin 
taþýnmasý, kopyalanmasý ya da yeniden adlandýrýlmasý gibi görevlerde kullanýlan 
Dosya Yöneticisi uygulamasýný da içerir. 

Þekil 74

Word
Word’ü yeni belgeler yazmak ve varolanlarý düzenlemek için kullanabilirsiniz. 
Resimler ekleyebilir ya da görüntüleyebilir ve belgelere baþka dosyalar 
ekleyebilirsiniz. Ayrýca belgeleri faks, SMS, e-posta, PC posta olarak veya kýzýlötesi 
yoluyla gönderip alabilirsiniz.

Word, Microsoft Word for Windows’un son sürümleriyle oluþturulan belgeleri 
açabilir. Orijinal belgenin bütün özelliklerinin ve biçiminin desteklenmeyeceðini 
unutmayýn. Microsoft Word’ün diðer sürümleriyle oluþturulmuþ belgeler sadece 
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Microsoft Word biçiminde kaydedebilirsiniz. Dosya biçimi dönüþümleriyle ilgili 
daha fazla bilgi almak için, PC Suite Kýlavuzuna bakýn.

Yeni bir belge oluþturulmasý
Ýpucu: Metin kesmek, 

kopyalamak ve metni 
yapýþtýrmak için Ctrl+x, 
Ctrl+c ve Ctrl+v gibi pano 
komutlarý kýsayollarýný 
kullanabilirsiniz.

Word uygulamasýný açtýðýnýzda, yeni bir belge açýlýr. Hemen yazmaya 
baþlayabilirsiniz.

Belgenin stilini, yazýtipi ya da paragraf düzeyinde deðiþtirebilirsiniz. Farklý 
yazýtipleri, yazýtipi boyutlarý ve stilleri kullanabilirsiniz. Metnin belirli parçalarýný 
ayrý ayrý deðiþtirerek veya metnin stilinin temel aldýðý bir þablon kullanarak farklý 
önceden ya da kullanýcý tarafýndan tanýmlanmýþ stilleri uygulayabilirsiniz. 194. 
sayfaya bakýn.)

Yazýtiplerinin deðiþtirilmesi
1 Oluþturduðunuz veya düzenlediðiniz belgede Yazýtipi’ne basýn. Bir iletiþim 

penceresi açýlýr, Þekil 75’ye bakýn.

Þekil 75

2 Liste öðesinin deðerini deðiþtirmek için Deðiþtir’e basýn.
Yaptýðýnýz deðiþikliðin etkilerini görmek için Önizleme’ye basýn.
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Metin stilinin deðiþtirilmesi
1 Stilini deðiþtirmek istediðiniz metni seçin.
2 Stil’e basýn. Alfabetik sýrada seçenekler listesi açýlýr. 
3 Listeden bir stil seçin ve Belirle’ye basýn:

Bunlar listedeki stil seçeneklerinin varsayýlan deðerleridir:

Stil 
seçeneði Yazýtipi

Punto 
boy-
utu

Koy
u Ýtalik Altý 

çizili Hizalama

Normal URW Sans 12 pt Kap
alý Kapalý Kapal

ý Sol

Üstbilgi URW Sans 10 pt Kap
alý Kapalý Kapal

ý Sol

Altbilgi URW Sans 10 pt Kap
alý Kapalý Kapal

ý Sol

Baþlýk 1 URW Sans 16 pt Açýk Kapalý Kapal
ý Sol

Baþlýk 2 URW Sans 14 pt Açýk Kapalý Kapal
ý Sol

Baþlýk 3 URW Sans 12 pt Açýk Kapalý Kapal
ý Sol

Belge Baþlýðý URW Sans 18 pt Açýk Kapalý Kapal
ý Ortalý
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düzenlenmesi
1 Stil’e basýn.
2 Yeni bir stil seçeneði oluþturmak için Yeni’ye basýn. Veya, bir stil seçeneðini 

düzenlemek için stili seçin ve Düzenle’ye basýn. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
3 Eski adýn üzerine yazarak stil seçeneðine yeni bir ad verin. Varsayýlan stillerin 

adlarýný düzenleyemeyeceðinizi unutmayýnýz.
Deðiþtirebileceðiniz stil deðerlerinin bir listesini görmek için Biçimlendir’e 
basýn. 

4 Þunlarýn deðerlerini deðiþtirmek için Deðiþtir’e basýn: Yazýtipi, Hizalama, 
Girintiler, Tablar, Satýr aralýðý, Kenarlýklar, Madde imleri ve Anahat düzeyi.

5 Deðiþiklikleri onaylamak için Tamam’a basýn.

Þablonlar
Örnek: Firma adýný gösteren 
ve özel bir görünüm 
tanýmlayan bir firma 
þablonuna sahip 
olabilirsiniz.

Belgeleri oluþtururken veya düzenlerken þablonlarý kullanabilir ve belgeleri þablon 
olarak kaydedebilirsiniz. 

Bir þablon seçmek için Menü tuþuna basýn ve Dosya > Þablonlar > Þablonu seç…’i 
seçin. Olasý þablonlarýn bir listesi açýlýr; birini seçin ve Tamam’a basýn. 

Bir belgeyi þablon olarak kaydetmek için Menü tuþuna basýn ve Dosya > Þablonlar 
> Þablon olarak kaydet…’i seçin.

Þablonu silmek için Dosya Yöneticisi'ne gidin. 207. sayfaya bakýn.
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Ýpucu: Yerleþtirdikten 

sonra bir resmi yeniden 
boyutlandýrmak için, Menü 
tuþuna basýn ve Düzenle > 
Nesne > Nesne detaylarý…'ný 
seçin.

1 Oluþturduðunuz veya düzenlediðiniz belgede Nesne ekle’ye basýn. Bir iletiþim 
penceresi açýlýr. Þekil 76’e bakýn.

Þekil 76

2 Yerleþtirmek istediðiniz nesnenin tipini listeden seçin.
3 Ýlgili düzenleyiciyi açmak için Yeni ekle’ye basýn.

O nesne türündeki dosyalarýn listesini açmak için Mevcut ekle'ye basýn. 
Yalnýzca ekleyebileceðiniz dosyalar açýlýr.
Not: Belgelerdeki nesneler baðlantý deðil gömülü eklerdir ve belgenin 

boyutunun önemli ölçüde büyümesine neden olabilirler.

Metin iþaretleyicileri gizlemek ya da görünür 
yapmak
Belge içinde düzenlemede kullanýlan iþaretleyicileri gizlemek ya da görünür 
yapmak için aþaðýdakileri uygulayýn.
1 Menü tuþuna basýn ve önce Araçlar > Tercihler…’i seçin. Ýki sayfalý bir iletiþim 

penceresi açýlýr.
2 Aþaðýdaki seçenekleri açýk veya kapalý olarak ayarlayýn: 
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s Temel seçenekler sayfasý: Tablarý göster, Boþluklarý göster ve Paragraf imlerini göster,

Geliþmiþ seçenekler sayfasý: Zorunlu satýr sonlarýný göster, Kesilmeyen boþluklarý 
göster ve Kesilmeyen tireleri göster.

Bir belgenin anahattýnýn görüntülenmesi
Ýpucu: Bir belgede belirli 

bir sayfayý açmak için Menü 
tuþuna basýn ve Araçlar > 
Git…’i seçin.

1 Menü tuþuna basýn ve Görünüm > Anahat…’tý seçin. Belgenin aðaç yapýsý açýlýr.
2 Daha fazla ayrýntýyý göstermek için Geniþlet'e basýn.

Daha az ayrýntýyý göstermek için Daralt'a basýn. 
Belgedeki seçili bir noktayý açmak için Git’e basýn.

3 Belge görüntüsüne dönmek için Kapat’a basýn.

Sayfalandýrma
Yeni bir belge oluþturduktan sonra onu sayfalara bölebilirsiniz. Menü tuþuna basýn 
ve Araçlar > Diðer > Sayfalandýr’ý seçin. Bu komut, ayný zamanda, sayfa sayýlarýný da 
güncelleþtirecektir.

Tablolama
Tablolama'da verilerinizle çalýþabilir ve bunlarý çalýþma kitabý olarak adlandýrýlan 
bir dosyada saklayabilirsiniz. Her çalýþma kitabý en az bir çalýþma sayfasý içerir. 
Çalýþma kitabýnda grafik sayfalarý da bulunur; grafik sayfasý çalýþma sayfasýndaki 
verileri temel alan grafiði içeren bir tablolama dosyasýdýr.

Tablolama, Microsoft Excel for Windows’un son sürümlerinde oluþturulmuþ 
dosyalarý açabilir. Orijinal dosyanýn bütün özelliklerinin ve biçiminin 
desteklenmeyeceðini unutmayýn. Microsoft Excel’in diðer sürümleriyle 
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soluþturulmuþ dosyalar sadece görüntülenebilir. Ayný zamanda 
Communicator'inýzla oluþturulmuþ dosyalarý Microsoft Excel biçiminde 
kaydedebilirsiniz. Diðer dosya biçimi dönüþümleriyle ilgili daha fazla bilgi için CD-
ROM'daki PC Suite kýlavuzuna bakýn.

Not: Microsoft Excel’le uyumluluk hakkýnda bilgi için satýþ paketindeki CD-
ROM’a bakýn.

Çalýþma kitaplarý
Ýpucu: Bir çalýþma 

kitabýný,  Masaüstü 
uygulamasýna eklemek için 
Menü tuþuna basýn ve Dosya 
> Masaüstüne ekle’yi seçin.

Yeni çalýþma kitabý oluþturmak için Menü tuþuna basýn ve Dosya > Yeni çalýþma 
kitabý’ný seçin.

Varolan bir çalýþma kitabýný açmak için Menü tuþuna basýn ve Dosya > Aç’ý seçin.

Çalýþma kitabýný kaydetmek için çalýþma sayfasý görüntüsünde Menü tuþuna basýn 
ve Dosya > Kaydet’i seçin.

Bir çalýþma kitabýný e-posta veya kýzýlötesi yoluyla göndermek için çalýþma sayfasý 
görünümünde Menü tuþuna basýn ve Dosya > Gönder’i seçin.

Çalýþma sayfalarý
Çalýþma kitabýnda yeni bir çalýþma sayfasý oluþturmak için Menü tuþuna basýn ve 
Ekle > Yeni çalýþma sayfasý’ný seçin.

Veri girilmesi
Veri girmek için, Ok tuþlarýný kullanarak bir hücre seçin ve seçtiðiniz hücrede veriyi 
yazmaya baþlayýn.
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baþka bir hücreye gidin. Ýþlemi iptal etmek için Esc tuþuna veya Ýptal’e basýn.

Hücredeki verinin ait olmasýný istediðiniz kategoriyi belirlemek için Ýþlev’e basýn. 
Kategoriler aþaðýdaki gibidir: All, Financial, Date and time, Mathematical, Statistical, 
Lookup, Text, Logical ve Information. Her kategori Ýþlev adý’nýn yanýndaki listede 
görebileceðiniz bir dizi fonksiyona sahiptir. Þekil 77’e bakýn.

Þekil 77

Örnek: C2 ile C4 arasýndaki 
hücreleri C5’e toplamak 
isteyebilirsiniz; C5’i seçin, 
Referansý göster’e basýn ve 
C2’den C4’e kadar olan 
hücre alanýný seçin. Ýþlemi 
onaylamak için Enter'e ya da 
Tamam’a basýn. TOPLAM 
artýk C5’te görünecektir.

Ayný zamanda düzenlediðiniz hücredeki fonksiyon için hücre veya hücreleri 
referans olarak seçebilirsiniz: 
1 Düzenle’e ve Referansý göster'na basýn.
2 Fonksiyonun ilgili olduðu hücreleri seçin. 199. sayfada ‘Hücrelerin seçilmesi’'ne 

bakýn. Odak, düzenlediðiniz hücrede kalýr.
3 Ýþlemi onaylamak için Enter'e ya da Tamam’a basýn. Þekil 78’e bakýn.
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Þekil 78

Hücrelerin seçilmesi
Çalýþma sayfasýndaki hücre veya hücre aralýðýnýn seçilmesi için iki yol vardýr:

Örnek: A sütununu seçmek 
için, A:A girin. 1. sýrayý 
seçmek için, 1:1 girin. B ve C 
sütunlarýnýn yaný sýra, 2. ve 
3. sýralarý seçmek için B2:C3 
seçin.

• Menü tuþuna basýn ve Düzen > Seç’i seçin. Sonra seçim aralýðýný girin veya 
listeden bir aralýk seçin.

• Shift tuþuna basýp tuþu basýlý tutun ve seçim çerçevesini Ok tuþlarýyla artýrýn.

Sýra veya sütunlarýn tamamýný seçmek için Shift tuþuna basýp basýlý tutun ve 
istenilen sýra veya sütun baþlýklarýný Ok tuþlarýyla seçin.

Bütün çalýþma sayfasýný seçmek için Ctrl + A kýsayolunu kullanýn.

Ok tuþlarýna ya da Tab tuþuna bastýðýnýzda seçim iptal edilir.

Hücrelerin yerleþtirilmesi
1 Çalýþma sayfasýna yerleþtirmek istediðiniz hücre grubunu seçin.
2 Menü tuþuna basýn ve Ekle > Hücre’yi seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
3 Yerleþtirilen hücre veya hücrelerin, seçilen hücrenin üstünde mi Hücreleri aþaðý 

kaydýr) veya solunda mý (Hücreleri saða kaydýr) olacaðýný belirleyin.
Sýra veya sütunlarýn tamamýný yerleþtirmek için Tüm satýr’ý veya Tüm sütun’u 
seçin.
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Hücrelerin sýralanmasý
Hücrelerin düzenini yukarýda aþaðýya ve soldan saða yeniden düzenleyebilirsiniz.
1 Aralýðý seçin.
2 Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Sýrala’yý seçin. 
3 Sonra ya Üstten alta’yý veya Soldan saða’yý seçin. Uygun sayýda sayfalý bir iletiþim 

penceresi açýlýr.
4 Sýralama ölçütünü tanýmlayýn.
5 Sýralamayý yapmak için Kapat'a basýn.

Verinin aranmasý
1 Menü tuþuna basýn ve Düzen > Bul’u seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
2 Bul: alanýnda, aramak istediðiniz dizeyi girin.

Ýpucu:Seçenek’e 
bastýðýnýzda aþaðýdakiler 
açýlýr: Deðerlerde ara, 
Formüllerde ara, Büyük/küçük 
harf eþleþtir, Sadece tam 
hücreleri bul, Yön ve Þuna göre 
ara.

3 Dizilimi aramak için Bul’a basýn.
Arama ölçütüne göre çalýþma sayfasýnda arama yapmak için Seçenekler’e 
basýn.
Dizilimi herhangi bir þeyle deðiþtirmek için Deðiþtir’e basýn.

Hücrelerin temizlenmesi
1 Temizlemek istediðiniz hücre veya hücreleri seçin.
2 Sil’e basýn. Bir seçenekler listesi görünür.
3 Hücre veya hücrelerin, hem içeriðini hem de biçimlerini silmek için, Tümü’nü 

seçin.
Hücre veya hücrelerin yalnýzca içeriklerini silmek için, Ýçerik’i seçin.
Hücre veya hücrelerin yalnýzca biçimlerini silmek için, Biçimler’i seçin.
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1 Satýrlarý veya sütunlarý seçin.
2 Menü tuþuna basýn ve Biçim > Sütun geniþliði…’ni veya Satýr yüksekliði…’ni seçin.
3 Sütun geniþliðini artýrmak için Ok tuþlarýnda > oka gerektiði kadar basýn. Sütun 

geniþliðini azaltmak için < oka basýn.
Satýr yüksekliðini artýrmak için Ok tuþlarýnda ∨  oka gerektiði kadar basýn. Satýr 
yüksekliðini azaltmak için ∧  oka basýn.
Geniþlik veya yüksekliði tam oranlarda ayarlamak için Geniþliði tanýmla’ya 
basýn.

Þekil 79

Hücre içeriklerinin hizalanmasý
Ýpucu: Yaptýðýnýz 

deðiþiklikleri onaylamak için 
Seç’e veya Tamam’a basýn. 
Deðiþiklikleri iptal etmek 
için Esc’ye veya Ýptal’e 
basýn.

1 Hücre veya hücreleri seçin.
2 Menü tuþuna basýn ve Biçim > Hizalama’yý seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
3 Aþaðýdaki seçenekleri tanýmlayýn: Yatay, Dikey ve Metni hücreye sar.

Hücre kenarlýklarýnýn görünümünün deðiþtirilmesi
1 Hücre veya hücreleri seçin.
2 Menü tuþuna basýn ve Biçim > Hücre görünümü > Kenarlýklar’ý seçin. Bir iletiþim 

penceresi açýlýr.
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Sayý biçiminin deðiþtirilmesi
1 Hücre veya hücreleri seçin.
2 Menü tuþuna basýn ve Biçim > Sayýlar’ý seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
3 Listeden gereken biçimi seçin. Seçtiðiniz biçime göre ondalýðýn yerini 

tanýmlayabilirsiniz.

Yazýtiplerinin deðiþtirilmesi
1 Hücre veya hücreleri seçin.
2 Menü tuþuna basýn ve Biçim > Yazýtipi’ni seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
3 Liste öðesinin deðerini deðiþtirmek için Deðiþtir’e basýn.
4 Yaptýðýnýz deðiþikliðin etkilerini görmek için Önizleme’ye basýn.
5 Yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek için Tamam’a basýn.

Artalan renginin deðiþtirilmesi
1 Hücre veya hücreleri seçin.
2 Menü tuþuna basýn ve Biçim > Hücre görünümü > Artalan rengi’ni seçin. Bir 

iletiþim penceresi açýlýr.
3 Rengi seçin. 

Sayfa kesmelerinin yerleþtirilmesi
1 Menü tuþuna basýn ve Ekle > Sayfa kesmesi’ni seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
2 Aþaðýdaki seçenekleri tanýmlayýn: Sütunda kes ve Satýrda kes.
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Ýpucu: Görüntüleyici 

tercihlerini deðiþtirmek için 
Menü tuþuna basýn ve 
Araçlar > Ayarlar’ý seçin. 
Aþaðýdaki seçenekleri açýk 
veya kapalý olarak ayarlayýn: 
Kýlavuz çizgilerini göster, Satýr 
baþlýklarýný göster, Sütun 
baþlýklarýný göster, Otomatik 
yeniden hesaplama, Sýfýr 
deðerleri göster ve 
Sayfalandýrma çizgilerini 
göster.

1 Hücre veya hücreleri seçin.
2 Menü tuþuna basýn ve Ekle > Ýsim > Ekle’yi seçin. Hücre veya hücrelerin önceden 

adlarý varsa, adý Düzen’i seçerek düzenleyebilirsiniz. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
3 Adý girin. 

Çalýþma sayfalarýnýn adlandýrýlmasý
1 Menü tuþuna basýn ve Düzen > Çalýþma sayfasýna yeni ad ver’i seçin. Bir iletiþim 

penceresi açýlýr.
2 Listeden çalýþma sayfasýný seçin ve adlandýrýn.

Hücrelerin, sütunlarýn, satýrlarýn, sayfa kesmelerinin ve çalýþma 
sayfalarýnýn silinmesi
1 Menü tuþuna basýn ve Düzen > Sil’i seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
2 Listeden silmek istediðinizi seçin.

Ayný çalýþma kitabý içinde herhangi bir sayfa veya grafiðe 
gidilmesi

Ýpucu: Sayfalarý Grafik 
sayfasý görünümünde 
görüntülemek için Sayfa/ 
Grafik’e basýn.

1 Menü tuþuna basýn ve Görünüm > Çalýþma sayfalarý’ný seçin. Bir sayfalar listesi 
açýlýr.

2 Bir sayfa seçin ve sayfayý açmak için Tamam’a ve iptal etmek için Ýptal’e basýn.
Not: Sayfalarýn sýrasýný deðiþtiremezsiniz.
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Grafik sayfalarýnýn oluþturulmasý
Yedi deðiþik türde grafik olabilir: Satýr,Sütun, Yýðýnlý sütun, Çubuk, Yýðýnlý çubuk, X/Y 
daðýtma ve Pasta.
1 Çalýþma sayfasýnda bir hücre aralýðý seçin. Bunlar yeni grafik sayfanýz için 

verileri oluþturacaktýr.
2 Menü tuþuna basýn ve Ekle > Yeni grafik’i seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
3 Aþaðýdakileri tanýmlayýn: Grafik adý, Grafik türü, 3-B, Artalan rengi ve Eksen rengi.
4 Yeni grafik sayfasý oluþturmak için Kapat’a ve iptal etmek için Esc tuþuna basýn.

Not: Bir çalýþma sayfasýný temel almadan grafik sayfasý oluþturabilirsiniz ancak 
bunu yapmak için x ve y-eksenleri için verileri kendinizin girmelisiniz.

Grafik sayfalarýnýn düzenlenmesi
Ýpucu: Nesneleri seçmek 

için Tab ve Enter tuþuna da 
basabilirsiniz. Seçimi iptal 
etmek için Esc tuþuna basýn.

1 Nesne seç’e basýn. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
2 Düzenleme için aþaðýdaki listeden bir nesne seçin ve Tamam’a basýn: Grafik, 

Grafik baþlýðý, X-ekseni,Y-ekseni, X-ekseni baþlýðý, Y-ekseni baþlýðý, Gösterge, Birincil 
X-ekseni kýlavuz çizgi, Ýkincil X-ekseni kýlavuz çizgi, Birincil Y-ekseni kýlavuz çizgi, 
Ýkincil Y-ekseni kýlavuz çizgi ve Dizin.

3 Nesneyi düzenlemek için Deðiþtir’e veya Enter’a basýn. Bir iletiþim penceresi 
açýlýr.
Nesneyi silmek için Sil’e basýn.

4 Yeni deðerleri tanýmlayýn. X-ekseni ayarlarýnýn düzenlenmesiyle ilgili bir örnek 
için Þekil 80’ya bakýn.
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Þekil 80

5 Deðiþiklikleri onaylamak için Kapat’a ve reddetmek için Esc tuþuna basýn.
Not: Her seferinde tek bir nesne seçebilirsiniz. 

Grafik sayfasý verilerinin deðiþtirilmesi
Ýpucu: Sayfa ayrýntýlarýný 

düzenlemek için Grafik 
ayarlarý’na basýn. Sayfa 
stilini ve adýný açýlan iki 
sayfalýk iletiþim 
penceresinde tanýmlayýn.

Grafik sayfanýzýn temel aldýðý verileri deðiþtirebilirsiniz.
1 Sayfa/ Grafik'e basýn ve grafiklerinizin oluþturulduðu çalýþma sayfasýný seçin.
2 Çalýþma sayfasýnda grafik için yeni bir veri alaný seçin, Menü tuþuna basýn ve 

grafik sayfasýna geri dönmek için Görünüm>Sayfa/Grafik...'i seçin.
3 Menü tuþuna basýn, Araçlar > Verileri deðiþtir seçin ve deðiþiklikleri onaylamak 

için Tamam'a, iptal etmek için Ýptal'e basýn.

Sunum Gösterici
Sunum Gösterici'yi sunumlarý görüntülemek için kullanabilirsiniz. Ayný zamanda, 
bu sunumlarý e-posta veya kýzýlötesi yoluyla gönderip alabilirsiniz.
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görüntüleyebilirsiniz. Orijinal belgenin bütün özelliklerinin ve biçiminin 
desteklenmeyeceðini unutmayýn. Ayný zamanda, Communicator'ýnýzla oluþturulan 
belgeleri Microsoft PowerPoint biçiminde kaydedebilirsiniz.

Bir sunumun görüntülenmesi
Bir belgeyi seçmek ve görüntülemek için Sunum ana görünümünde Aç’a basýn. 
Uygulamayý kapatmak için Kapat’a basýn.

Ýpucu: Sunumun daha iyi 
bir görüntüsünü almak için 
büyütüp küçültebilirsiniz.

Bir belge açýldýðýnda ilk slaytýn en üst kýsmý görüntülenir. Bir sonraki slaytý 
görüntülemek için Sonraki’ne veya Enter’a basýn. Bir önceki slaytý görüntülemek 
için Önceki’ne basýn. Geçerli slaytý kaydýrmak için Ok tuþlarýný kullanýn.

Anahat görünümü
Sunumun tamamýnýn genel görüntüsünü almak için Anahat görünümü’ne basýn. 
Bu sunumun metin içeriðinin liste biçiminde görüntüsünü açar. Þekil 81’e bakýn. 

Þekil 81

Yalnýzca baþlýk metinlerini görüntülemek için Sadece baþlýklar’a basýn. Standart 
slayt görünümüne dönmek için Slayt görünümü’ne basýn.
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1 Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Slayda git...’i seçin. Sunumdaki slaytlarýn listesi 

açýlýr. 
2 Ok tuþlarýný kullanarak istediðiniz slayta gidin.
3 Slaytý açmak için Git’e basýn.

Sunucunun notlarýnýn görüntülenmesi
Sunucunun notlarýný slaytlarla birlikte görüntülemek için Menü tuþuna basýn ve 
Görünüm > Not görünümü’nü seçin.

Dosya Yöneticisi
Ýpucu: Klasörleri 

Communicator'ýn 
hafyzasýndan kaldýrýp 
hafýzayý boþaltmak için 
Dosya Yöneticisini hafýza 
kartýyla birlikte kullanýn. 
212. sayfada ‘Hafýza kartýna 
yedeklemek ve karttan geri 
yüklemek’'e bakýn.

Dosya Yöneticisini çeþitli klasörlerin içerik ve özelliklerini yönetmek için 
kullanabilirsiniz.

Ana görünümde iki çerçeve vardýr: solda bir klasör aðacý ve saðda dosya listesi.

Þekil 82

Çerçeveler arasýnda Tab tuþuyla geçiþ yapabilirsiniz.
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Klasör aðacý, Communicator ve hafýza kartý olmak üzere iki ayrý kökten klasörler 
içerebilir.

Ýpucu: Dosyalarý 
Communicator'in kök 
dizinine kaydetmekten 
kaçýnýn; klasörleri kullanýn.

Communicator'ýn kökünde dört varsayylan klasörü içeren C:\Documents\ klasörü 
bulunmaktadýr: \Documents\Downloaded\, \Documents\Photo gallery\, 
\Documents\Templates\ ve \Documents\Tones\.

Klasör listesi çerçevesinde alt klasörleri göstermek ya da gizlemek için Ok 
tuþlarýnda < ve> oklarýna basýn. Klasör simgelerinin önündeki - ve + iþaretleri 
geçerli görüntünün seviyesini gösterir. Bu iþaretlerden birine sahip olmayan 
klasörlerin alt klasörü yoktur ve klasör görünümü ve dosya görünümü arasýnda 
geçiþ yapmak için Ok tuþlarý kullanýlabilir.

Not: Klasör listesi çerçevesinde çoklu seçim olamaz.

Dosyalar görünümü
Ýpucu: Sýra düzenini veya 

dosyalarýn sýralandýðý deðeri 
(ad, tarih ve zaman, tür ve 
boyut) deðiþtirmek için 
Menü tuþuna basýn ve 
Görünüm > Sýrala’yý veya 
Sýralama düzeni’ni seçin.

Saðdaki dosya listesi, kaynaktaki ya da sol çerçevedeki o sýrada seçili klasörde 
bulunan tüm dosyalarý gösterir. Dosya listesi çerçevesinin baþlýðý geçerli seçilmiþ 
dosyanýn yolunu gösterir. Dosya listesi çerçevesi, ayný zamanda, dosyanýn 
uygulamayla ilgili simgesini, adýný ve son deðiþiklik tarihini de gösterir.

Dosyalar alfabetik olarak sýralanýr.

Not: Gizli dosyalar yalnýzca Menü tuþuna basýp Görünüm > Tümünü göster’i 
seçtiðinizde görüntülenir.



©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

209

O
fi

sBir klasörün içeriðinin görüntülenmesi
1 Sol klasör aðacý çerçevesinden bir dosya seçin ve Aç’a basýn. 

Üst klasörün bütün alt klasörleri ve dosyalarýnýn bir görüntüsü açýlýr. Þekil 83’e 
bakýn.

Þekil 83

2 Herhangi bir alt dosyayý görüntülemek için onu seçin ve Aç’a basýn.
3 Üst klasörleri görüntülemek için, Esc tuþuna basýn ya da Görünüm > Sýrala'yý 

seçin.
4 Ana görünüme dönmek için Klasörü kapat’a basýn.

Klasör içerik görünümünün baþlýðý, klasördeki bütün dosyalarýn toplam boyutunun 
yaný sýra klasördeki dosya ve alt klasörlerin yol adlarýný ve sayýlarýný gösterir.

Bu görünüm belirli bir dosyanýn adýný, son deðiþiklik tarihini ve o dosyanýn 
boyutunu gösterir. Adýn önündeki simge, dosya veya alt klasörün tipini belirtir.

Bir dosyanýn açýlmasý
1 Bir dosya seçin ve Aç’a basýn. Dosya, ilgili uygulamada açýlýr. 
2 Ana görünüme dönmek için Klasörü kapat’a basýn.

Not: Her seferinde bir dosya açabilirsiniz.
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Ýpucu: Çoklu seçim için 
25. sayfada ‘Ayný anda 
birkaç öðenin seçilmesi’'ne 
bakýn.

1 Taþýmak istediðiniz klasörleri ya da dosyalarý seçin ve Dosya yöneticisinin ana 
görünümünde Taþý'ya basýn. Þekil 84’da gösterildiði gibi bir klasörler listesi 
açýlýr.

Þekil 84

2 Ok tuþlarýyla hedef klasörü arayýn.
Bir klasörün alt klasörlerini göstermek ya da gizlemek için, sýrasýyla Daralt’a ve 
Geniþlet’e basýn. Ok tuþlarý ve +/- tuþlarýný kullanarak da klasörler listesinde 
hareket edebilirsiniz.
Yeni bir hedef klasör oluþturmak için Yeni klasör’e basýn. 

3  Taþýmayý onaylamak için Tamam’a ve reddetmek için Ýptal’e basýn.

Yeni klasörlerin oluþturulmasý
1 Dosya yöneticisinin ana görüntüsünde Menü tuþuna basýn ve Dosya > Yeni 

klasör’ü seçin.
2 Yeni klasörü adlandýrýn.
3 Yaptýðýnýz deðiþiklikleri onaylamak için Tamam’a basýn. Deðiþiklikleri 

reddetmek için Ýptal’e basýn.
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1 Dosya yöneticisinin ana görünümünde dosya veya klasörleri seçin.
2 Menü tuþuna basýn ve Dosya > Yeni ad ver’i seçin. Ýmleç, seçilen dosya veya 

klasör adýnýn sonunda görünür.
3 Dosya veya klasörü yeniden adlandýrýn.
4 Yaptýðýnýz deðiþiklikleri onaylamak için Tamam’a basýn. Deðiþiklikleri 

reddetmek için Ýptal’e basýn.

Dosya, klasör ve sürücülerin özelliklerinin 
görüntülenmesi

Ýpucu: Özellikler iletiþim 
penceresinde, dosya ya da 
klasörleri gizli ya da salt 
okunur duruma 
getirebilirsiniz.

1 Dosya Yöneticisinin ana görüntüsünde dosya, klasör veya sürücüyü seçin.
2 Menü tuþuna basýn ve Dosya > Özellikler…’i seçin. Þekil 85’de gösterildiði gibi bir 

iletiþim penceresi açýlýr.

Þekil 85

Dosya ve klasörlerin aranmasý
1 Aramanýn gerçekleþmesini istediðiniz klasör veya hafýza kartýný seçin. 
2 Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Bul…’u seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr. 
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4 Aramayý daha detaylý tanýmlamak için Seçenekler’e basýn. Þekil 86’e bakýn.
Ýpucu: Zaman aralýðý, 

baþlama ve bitiþ zamaný ve 
dosya türüne göre 
arayabilirsiniz.

Þekil 86

Liste öðesinin deðerini deðiþtirmek için Deðiþtir’e basýn. 
Hazýr olduðunuzda Kapat’a basýn.

5 Aramayý baþlatmak için Yeni bul’a basýn.
Aramayý durdurmak için Dur’a basýn.

6 Arama bittiðinde bulunan klasör veya dosyayý açmak için Aç’a basýn.
Yeni arama baþlatmak için Yeni bul’a basýn.

7 Ana görünüme dönmek için Kapat’a basýn.

Hafýza kartýna yedeklemek ve karttan geri 
yüklemek
Communicator'ýnýzdaki verilerinizi düzenli olarak yedeklemeniz önerilmektedir. 

Not: Yedekle ve Geri yükleme komutlarý bütün verileri kopyalar. Tek bir klasörü 
yedekleyemez veya geri yükleyemezsiniz. Yedekle ve Geri yükle komutlarý 
tekrar eder; yani klasör ve içeriklerini, klasörlerin içine kopyalar. Seçici 
yedeklemeler, seçici geri yükleme ve yedeklemek ve geri yüklemek için 
PC'nin kullanýlmasýyla ilgili daha fazla bilgi PC Suite kýlavuzuna bakýn.
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Communicator'a takýlý olmalýdýr. Ayrýntýlar için 24. sayfada ‘Hafýza kartýnýn 
takýlmasý’'na bakýn.
1 Menü tuþuna basýn ve yapmak istediðinize göre Hafýza kartý > Hafýza kartýna 

yedekle…’yi veya Hafýza kartýndan geri yükle…’yi seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr. 
2 Yedekleme yapýyorsanýz, Deðiþtir’e basarak hafýza kartýnda bir klasör seçin veya 

Yedekleme klasörü alanýna yeni bir klasör adý yazýn.
Communicator'ýnýza veri geri yüklemesi yapyyorsanýz, Communicator'inýzda 
verileri saklamak istediðiniz klasörü seçin. Normal olarak, kök klasörü seçmeniz 
gereklidir.

3 Bütün Communicator verilerini hafýza kartýna yedeklemek için Yedekle’ye 
basýn. 
Hafýza kartýndaki bütün yedekleme verilerini Communicator'a geri yüklemek 
için Geri yükle’ye basýn.
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Ekstra'da þu uygulamalar bulunur: Hesap Makinesi, Saat, Denetim Masasý, Kayýt 
Cihazý, Resim Ýzleyici, Hücre Yayýný, Video Oynatýcý ve Faks modem.

Yükleyeceðiniz her türlü yeni uygulama, Ekstra uygulama grubuna eklenecektir. 
Satýþ paketi CD-ROM'unda bulunan uygulamalarla ilgili daha fazla bilgi almak için, 
CD-ROM'un Nokia 9210 Communicator'i kullanmak bölümündeki CD-ROM 
kýlavuzunda Yazýlým'a bakýn.

Þekil 87

Ýpucu: Uygulamalarý 
yüklemek için 226. sayfada 
‘Yazýlým yüklemek ya da 
kaldýrmak’'a bakýn.

Saat
Saat, kendi þehriniz ve ülkenizin yaný sýra, dünyadaki birkaç þehir ve ülkeninkini 
saat ve tarihini de gösterir. Saat uygulamasý ayný zamanda bir çalar saat de içerir.

Communicator'ýnýzda geçerli tarih ve saati ayarlamak için Menü tuþuna basýn ve 
Araçlar > Tarih ve saat...’i seçin.
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seçmek için Menü tuþuna 
basýn ve Görünüm > Saat türü 
> Dijital ya da Analog seçin.

Alarmýn kurulmasý

Ýpucu: Ajanda 
uygulamasýnda, ajanda 
alarmlarýný 
ayarlayabilirsiniz, sayfa 
116’e bakýn.

1 Ana görünümde Çalar saat’e basýn. Bir çalar saat açýlýr. 

Ýpucu: Bir alarmý silmek 
için listeden alarmý seçin ve 
silme tuþuna basýn.

2 Geçerli aktif alarmlar saatin yanýnda listelenir.
3 Yeni bir alarm oluþturmak için Yeni alarm'a basýn ya da alarmý düzenlemek için 

Alarmý düzenle'ye basýn.
4 Saat'ini ve Tekrar ve Gün alanlarýnda alarmýn frekansýný tanýmlayýn. Alarm 

kapandýðýnda görüntülenen Metin'ý da belirleyin.
Ýpucu: Çalan bir alarmý 

kapatmak için Dur'a ya da 
telefon kapaðýndaki tuþ 
takýmýnda herhangi bir tuþa 
basýn. Alarmý beþ dakika 
susturmak için Ertele’ye 
basýn.

5 Alarmýn ayarlanmasýný onaylamak için Kapat’a basýn.

Kendi þehrinizin deðiþtirilmesi
Kendi þehriniz ve Communicator'inýzdaki saat ayarlarynýz doðru ayarlanmamýþsa 
önce kendi þehrinizi, sonra saati ayarlamalýsýnýz, çünkü konumunuz kullanýlan saat 
dilimini belirler.
1 Dünya saati ana görünümüne gidin.

Ýpucu: Dünya haritasýnda 
seçili durumdaki hedef þehir, 
kesiþen çizgilerle gösterilir.

2 Þehri deðiþtir’e basýn. Þehirler görüntüsü açýlýr. Þekil 88’ya bakýn.
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Þekil 88

3 Arama alanýna þehri yazýn ya da listeyi kaydýrýn ve hazýr olduðunda Seç'e basýn.
4 Saat dilimi deðiþikliðini kabul etmek için Tamam’a ya da reddetmek için Ýptal’e 

basýn.
Not: Saat'le ilgili daha ayrýntýlý bilgi almak için, Nokia 9210 Communicator 

yardýmýna bakýn. 

Hesap Makinesi
Hesap Makinesinde iki mod vardýr: basit aritmetik iþlemler için masaüstü hesap 
makinesi, karmaþýk matematiksel hesaplamalar için bilimsel hesap makinesi.

Ýþlemleri gerçekleþtirmenin iki yolu vardýr,  karakterleri girdi alanýna girerek veya 
sembolleri iþlev haritasýndan seçerek. Bir hesaplama, Enter veya =’e basýlarak 
yapýlýr.. 

Ýþlem ve sonucu, soldaki çýktý sayfasýnda görülebilir. Çýktý sayfasýna yazamazsýnýz, 
ancak birden fazla öðeyi seçmek mümkündür.
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Þekil 89

Girdi alaný, çýktý sayfasý ve fonksiyon haritasý arasýnda geçiþ yapmak için Tab tuþuna 
basýn.

Masaüstü hesap makinesinde girdi alaný hiçbir zaman boþ deðildir: ya önceki 
iþlemin sonucu veya silme tuþuna bastýysanýz sýfýr (0) vardýr.

Not: Hesap Makinesiyle ilgili daha ayrýntýlý bilgiler için, Nokia 9210 
Communicator yardýmýna bakýn. 

Denetim Masasý
Denetim Masasýnda þunlarý görüntüleyebilir ya da deðiþtirebilirsiniz: Ekran, Tarih ve 
saat, Bölgesel ayarlar, Ýnternet eriþimi, Tercihler, Güvenlik, Sertifika Yöneticisi, Yazýlým 
Yükle/Kaldýr, Varsayýlan klasör, Hafýza ve Bu ürün hakkýnda.

Bu özelliklerin deðiþtirilmesi bütün uygulamalarda Communicator'inýzyn iþleyiþini 
etkiler.
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Þekil 90

Düzenleme amacýyla bir programý açmak için onu Ok tuþlarýyla seçin ve Aç’a basýn.

Ekran
Burada ekranýn görünümünü tanýmlarsýnýz.

Kontrast sayfasý

Þekil 91

Deðiþiklik yaptýðýnýz çubuðu ayarlamak için + ve -’ye basýn.

Kontrast seviyesi: +’ya basýlmasý ekranýn kontrastýný çoðaltýrken -’ye basýlmasý 
azaltýr.

Parlaklýk: Ekranýn parlaklýk seviyesi. Seçebileceðiniz beþ farklý seviye vardýr.
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düþük seviyeye geleceði zaman dilimi. Parlaklýk seviyesi, herhangi bir tuþa 
basýlýr basýlmaz tekrar Parlaklýk’ta tanýmlandýðý seviyeye gelecektir. 
Seçenekler 15 sec/30 sec/45 sec/1 min/2 min’dýr.

Ýpucu: Son iki seçenekte 
düþük bir parlaklýk seviyesi 
ve kýsa bir süre seçmek, pil 
tasarrufu saðlar ve 
Communicator'in 
çalýþabildiði süreyi uzatýr.

Ekran koruyucu süresi: Cihaz aktif olmadýðýnda ekranýn kararacaðý süre. Seçenekler 
2 min/4 min/6 min/8 min/10 min’dýr. Ekran karartýcý kapatýlamaz.

Renkler sayfasý
Renk paleti: Ekran renk düzeni. Seçenekler Nokia/Spider/Jungle/Graphite’tir.
Artalan deseni: Komut düðmeleri alanýnýn artalan resmi. Seçenekler Plain/Wheels/

Sand/Water/Leaves’dir.

Tarih ve saat ayarlarý
Burada, Communicator'ýnýzyn, saatini ve tarihini tanýmlarsýnýz.

Saat: Geçerli saat.
Tarih: Geçerli tarih.
Yaz saati: Communicator'ýnýzyn saatinin, yaz saatindeki veya bir PC’ye baðlandýðý 

zamanki deðiþikliklerden nasýl etkilendiðini belirler. Seçenekler Açýk/
Kapalý/Yaz tanýmý'dýr. Yaz tanýmý seçildiðinde Yaz saati baþlangýcý ve Yaz saati 
sonu tarihlerini girmeniz gerekmektedir.

Bölgesel ayarlar
Bu dört sayfada yerel saati, tarihi, numaralandýrmayý ve parabirimi ifadelerini 
tanýmlayabilirsiniz.
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Communicator yardýmýna bakýn.

Ýnternet eriþim noktasý
Burada, mevcut Ýnternet eriþim noktasýný düzenleyebilir, yenisini oluþturabilir ve 
silebilirsiniz.

Bunun yapýlýþý hakkýnda detaylý bilgi için, satýþ paketinizle size iletilen Ayarlar 
Kontrol Listesinin Ýnternet bölümüne bakýn. IEN'larý hakkýnda ayrýntýlar için 134. 
sayfada ‘Ýnternet eriþim noktanýzý ayarlamak’'a bakýn.

Tercihler
Burada tercihleri düzenleyebilir ve seçebilirsiniz. Tercihler, Communicator'ýnýzyn 
farklý çalýþma ortamlarýndaki tonlarýný ve ses seviyesini tanýmlar.

Tercihlerle ilgili detaylý bilgi için 79. sayfada ‘Tercih ayarlarý’'na bakýn.

Telefon güvenliði
Buradan Communicator'ýnýzyn telefon güvenlik seviyesini ayarlayabilirsiniz.

ÖNEMLÝ: Önceden belirlenmiþ varsayýlan kilit kodu, 12345'tir. Güvenlik 
nedeniyle, kilit kodunu deðiþtirmeniz zorunludur. Kodu gizli tutun ve 
Communicator'dan uzakta güvenli bir yerde saklayýn.

Kodlar yýldýz iþaretiyle gösterilmiþtir. Bir kodu deðiþtiriyorsanýz, önce geçerli kodu 
girmeniz, daha sonra da yeni kodu iki defa girmeniz istenecektir. Uygun güvenlik 
özelliði kullanýmda deðilse kod deðiþtirilemez; örneðin, PIN kodu istemi Kapalý’ya 
ayarlýysa, PIN kodu deðiþtirilemez.
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veya geçerli bir SIM kart 
takýlý deðilse bu ayar 
deðiþtirilemez.

PIN kodu isteði: PIN kodu istemini Açýk’a ayarlarsanýz , Communicator telefonu her 
açýþýnýzda kodu girmenizi ister. PIN kodunu arka arkaya üç kez hatalý 
olarak girerseniz, SIM kartý çözebilmek için PUK koduna ihtiyaç duyarsýnýz. 
SIM kart bloke olduðunda, önceden programlanmýþ acil numaralar 
dýþýnda, hiçbir yeri arayamaz veya belge gönderemez ya da alamazsýnýz. 
Bunun dýþýnda, Communicator normal olarak kullanýlabilir. Bu ayarý 
deðiþtirmek için güvenlik kodu gerekmektedir.

Not: Bazý SIM kartlarý PIN kodu istemini kapatmanýza izin vermez.

Otomatik kilit süresi: Communicator'ýn kilitleneceði güvenlik zaman aþýmý süresini 
belirler. Seçenekler Yok/2 dakika/5 dakika/10 dakika/   dakika’dýr. 
Communicator kilitli olduðunda, kapak telefonunu kullanarak önceden 
tanýmlanmýþ numaralara acil aramalar yapabilirsiniz. Telefon 
uygulamasýný kullanarak da gelen aramalara cevap verebilir ve acil 
aramalar yapabilirsiniz. Tüm diðer iþlevlerin kullanýmý engellenir. 
Herhangi bir giriþ, bilgi aktarýmý, yazdýrma, vs. ile sayaç sýfýrlanýr. Bu ayarý 
deðiþtirmek için güvenlik kodu gerekmektedir.

SIM kart deðiþtiyse kilitle: Açýk olarak ayarlanýrsa bu güvenlik seçeneði, telefonun her 
açýlýþýnda Communicator'daki SIM kartýn deðiþtirilip deðiþtirilmediðini 
kontrol eder. SIM kart deðiþtirildiyse ve yeni SIM kart daha önce 
Communicator'inýzla hiç kullanylmadýysa, kilit kodu doðru olarak girilene 
kadar cihaz kendini kilitler. Communicator, beþ farklý SIM kartýný, cihaz 
sahibinin kartý olarak tanýyabilir. Bu ayarý deðiþtirmek için güvenlik kodu 
gerekmektedir.
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deðiþtirmek için PIN kodu 
sorulmasý’nýn seçilmiþ, 
telefonun açýk ve geçerli bir 
SIM kartýn takýlmýþ olmasý 
gerekir.

PIN kodu: Bu ayar PIN kodunu deðiþtirmenizi saðlar. Yeni PIN kodunun uzunluðu 4 
ile 8 rakam arasýnda olmalýdýr.

PIN2 kodu: Bu ayar PIN2 kodunu deðiþtirmenizi saðlar. PIN2 kodunun arama ücret 
ayarlarý gibi, SIM kartýnýz tarafýndan desteklenen, bazý iþlevlere eriþimi 
olmasý gerekir. PIN2 kodunu üç kez hatalý olarak girerseniz, PIN2 kodunu 
çözmek için PUK2 koduna ihtiyaç duyarsýnýz. Yeni PIN2 kodunun 
uzunluðu, 4 ile 8 rakam arasýnda olmalýdýr.

Kilit kodu: Bu ayar, kilit kodunu deðiþtirmenizi saðlar. Yeni kilit kodu 5 ile 10 rakam 
uzunluðunda olmalýdýr. Kilit kodunu 5 sefer hatalý girerseniz, tekrar 
deneyebilmeniz için telefon beþ dakika kilitli kalacaktýr. Beþ dakika 
dolmadan yeniden denerseniz, herhangi bir kod kabul edilmeden önce 
fazladan beþ dakika daha beklemeniz gerekir.

Ýpucu: Engelleme 
þifresini deðiþtirmek için 
telefonun açýk ve SIM 
kartýnýzda Arama engelleme 
servisinin devrede olmasý 
gerekir.

Engelleme þifresi: Bu ayar engelleme þifresini deðiþtirmenizi saðlar. Þifreyi üç kez 
hatalý girerseniz þifre bloke olur ve þebeke servis saðlayýcýdan yeni bir þifre 
istemeniz gerekir.

Not: Bir acil numaranýn yanlýþlýkla aranmasýný önlemek için acil numaralara 
benzer kodlar kullanmaktan kaçýnýn.

Not:  Communicator kilitliyken bile telefona girilmiþ acil numaralarý aramak 
mümkündür (örneðin, 112 veya diðer bir resmi acil servis numara).

Sertifika yönetimi
WWW sitelerine, WAP hizmetlerine, posta sunucularýna baðlanýrken ve yazýlým 
yüklerken kullandýðýnýz dijital sertifikalarý Sertifika Yöneticisiyle yönetebilirsiniz. 
Bu sertifikalara aþaðýdaki iþlemlerde ihtiyaç duyarsýnýz:
• çevrimiçi bir bankaya veya gizli bilgi iletimi gerektiren baþka bir siteye veya 

uzak bir sunucuya baðlanmak istediðinizde,
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ve yüklerken yazýlýmýn orijinalliðinden emin olmak istediðinizde.

Ancak, sertifikalarýn kullanýlmasý uzak baðlantýlar ve yazýlým yüklemeleriyle 
baðlantýlý riskleri önemli ölçüde azaltýyor olmasýna karþýn, güvenliðin artabilmesi 
için doðru kullanýlmalarý gerekmektedir. Sertifikanýn var olmasý tek baþýna 
herhangi bir koruma sunmamaktadýr; daha iyi güvenlik saðlamak için Sertifika 
Yöneticisinde doðru, gerçek ve güvenilir sertifikalar bulunmalýdýr.

Sertifika Yöneticisinin ana görünümünü açmak için Menü tuþuna basýn, Araçlar > 
Denetim masasý’na basýn, Sertifika yöneticisi’ne gidin ve Seç’e basýn.

Alternatif olarak,  Ekstra uygulama düðmesine basýn, Denetim masasý'ný, ardýnda 
Sertifika yöneticisi'ni seçin.

Ana görünüm, mevcut sertifikalarý ve bunlarýn geçerlilik bilgisini listeler. 

Not: Sertifikalarýn sýnýrlý ömrü vardýr. Bir sertifika Geçerli’yle iþaretli olmasý 
gerekirken Sona erdi’le iþaretliyse, Communicator'inýzyn tarih ve saatinin 
doðru olup olmadýðýný kontrol edin.

Sertifika kullanýmýnýn tanýmlanmasý
1 Sertifikayý seçin ve Ayrýntýlara bak’a basýn. Sertifika ayrýntýlarýný gösteren bir 

iletiþim penceresi  açýlýr.
2 Güven ayarlarý’na basýn. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
3 Bu sertifikanýn WWW sitelerini ve e-posta sunucularýný onaylayabilmesini 

istiyorsanýz, Web gezgini ve Posta’yý seçin, Deðiþtir’e basýn ve Evet’i seçin.
4 Bu sertifikanýn yeni bir yazýlýmýn kaynaðýný onaylamasýný istiyorsanýz, Yazýlým 

yükleme’yi seçin, Deðiþtir’e basýn ve Evet’i seçin. 
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güvendiðinizden ve sertifikanýn gerçekten listedeki sahibine ait 
olduðundan emin olmalýsýnýz.

Bir sertifikanýn orijinalliðinin kontrol edilmesi
Sertifikalar WWW sayfalarýnýn ve yüklenen yazýlýmýn kaynaðýnýn doðrulanmasý için 
kullanýlýrlar. Bununla birlikte, yalnýzca sertifikanýn kaynaðýnýn eminseniz 
güvenilirdirler. Yeni bir sertifika ekliyorsanýz veya varolan sertifikanýn kaynaðýný 
kontrol ediyorsanýz, aþaðýdaki iþlemleri yapýn:
1 Sertifikayý seçin ve Ayrýntýlara bak’a basýn. Bir sertifika ayrýntýlarý görünümü 

açýlýr.
2 Konu: alaný, bu sertifikanýn sahibini tanýmlar. Bu kiþinin isminin, sizin bu 

sertifikanýn sahibi olarak bildiðiniz isimle ayný olduðundan emin olun.
3 Ýletiþim penceresini Parmakizi:  alanýný görene kadar kaydýrýn.
4 Parmakizi: alaný, sertifikayý benzersiz biçimde tanýmlar. Yardým masasýyla veya 

sertifika sahibinin müþteri hizmetleriyle görüþün (yukarýda madde 2’ye bakýn) ve 
sertifikanýn MD5 parmakizini isteyin. Parmakizini, iletiþim penceresinde 
görünenle karþýlaþtýrýn. Birbirleriyle eþleþiyorlarsa sertifikanýn kaynaðý 
doðrudur.
Not: Her yeni sertifika eklediðinizde bu doðrulama iþlemlerini kullanýn.

Sertifikalarýn eklenmesi ve silinmesi
Yeni bir sertifika eklemek için Ekle’ye basýn. Yeni sertifikayý arayabileceðiniz ve 
seçebileceðiniz bir iletiþim penceresi açýlýr.

Bir sertifikayý silmek için onu seçin ve Sil’e basýn.
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Yükle/Kaldýr ile Communicator'inýza yeni yazylým yükleyebilir ya da yüklü 
uygulamalarý kaldýrabilirsiniz.

Yükle/Kaldýr uygulamasýný açarsanýz Yüklü yazýlýmlar sayfasý adlarý, sürüm 
numaralarý, tipleri ve boyutlarýyla yüklenmiþ olan bütün yazýlým paketlerini listeler. 

Dijital imzasý ve sertifikasý olan yüklenmiþ bir yazýlým paketinin sertifika detaylarýný 
görüntülemek için Sertifika bilgileri’ne basýn.

Yazýlýmýn yüklenmesi
Yüklediðiniz uygulamalar özellikle Nokia 9210 için yazýlmýþ veya Crystal stili 
cihazlar üzerinde çalýþan Symbian EPOC iþletim sistemlerine ve Java 
uygulamalarýna uyumlu tiplerdir.

Not: Özellikle Nokia 9210 Communicator için yazýlmamýþ bir yazýlým 
yüklerseniz kullanýmý alýþýlmýþ Nokia 9210 Communicator 
uygulamalarýndan önemli bir biçimde farklý olacaktýr.

Örnek: Ýnternet 
uygulamasýný kullanarak 
World Wide Web'den bir 
uygulamanýn indirilmesi.

Uygulamanýn dosyalarýný içeren yazýlým paketini Communicator'ýnýza indirebilir 
veya aktarabilirsiniz. Daha sonra uygulamayy yükleyebilirsiniz. Yazýlýmlar hafýza 
kartlarýndan da yüklenebilir. Bir yazýlým paketi, genellikle birçok ilgili dosyanýn 
bulunduðu büyükçe bir sýkýþtýrýlmýþ dosyayý içerir.
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Yöneticisi'yle yükleme 
paketini Communicator'ýn 
hafyzasýnda ya da hafýza 
kartýnda bulduktan sonra 
seçip Enter tuþuna basarak 
da yüklemeyi 
baþlatabilirsiniz.

ÖNEMLÝ: Yazýlým paketlerini Communicator'inýza indirir veya aktaryrken 
yalnýzca dosya adlarý ‘.sis’ ile biten dosyalarý kullanýn. Uygun bir örnek 
dosya adý ‘MediaPlayer.sis’tir. 

UYARI! Yalnýzca virüsler ve diðer zararlý yazýlýmlara karþý yeterli koruma 
saðlayan kaynaklardan yazýlým yükleyin. Size yardýmcý olmak için 
Nokia 9210 Communicator’daki yazýlým yükleme sistemi yazýlým 
paketlerinde dijital imzalar ve sertifikalar kullanýr. 223. sayfaya bakýn.

Dijital imzasý veya sertifikasý olmayan bir yazýlým yüklüyorsanýz, Þekil 92’de 
gösterildiði gibi Communicator sizi yazýlýmý yüklemenin riskleri konusunda uyarýr.

Ýpucu: PC’nize PC Suite 
for Nokia 9210 
Communicator’u 
yüklediyseniz ve 
Communicator'ý PC'nize 
baðlýysa, PC'nizde kayýtlý SIS 
dosyasýna da çift týklayarak 
yazýlým yükleyebilirsiniz.Þekil 92

Bu uyarý mesajýný görürseniz, yalnýzca yazýlým paketinin kökeni ve içeriðinden 
kesinlikle eminseniz yüklemeye devam edin.

Yükleme iþlemi ayný zamanda yüklenecek paketin bütünlüðünü de kontrol eder. Bu 
kontroller tamamlandýktan sonra uygulama Communicator'ýnýza yüklenir. Yükleme 
iþlemi sýrasýnda paket üzerinde yapýlan kontroller hakkýndaki bilgiler size gösterilir. 
Ayný zamanda yüklemeye devam etme veya iptal etme seçeneði de sunulur.
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1 Communicator'ýnýzdan yüklenmiþ bir yazýlým paketini kaldýrmak için, kaldýrmak 
istediðiniz yazýlým paketini Yüklü yazýlýmlar sayfasýndan seçin ve Kaldýr’a basýn. 

2 Onayýnýzý isteyen bir iletiþim penceresi açýlýr. Yazýlýmý kaldýrmak için Tamam’a 
basýn. 
Not: Bazý yazýlým paketleri varolan yazýlýmý günceller ve kaldýrýlamaz.

ÖNEMLÝ: Yazýlýmý kaldýrýrsanýz yalnýzca orijinal yazýlým paket dosyasýndan veya 
kaldýrýlmýþ yazýlým paketini içeren tam yedeklemeyi geri kopyalarak 
yazýlýmý tekrar yükleyebilirsiniz. Bir yazýlým paketini kaldýrýrsanýz, bu 
yazýlým tarafýndan oluþturulmuþ belgeleri artýk açamayabilirsiniz. Baþka 
bir yazýlým paketi kaldýrdýðýnýz yazýlýmla iliþkiliyse bu yazýlým paketi 
çalýþmayabilir. Ayrýntýlar için yüklenmiþ yazýlým paketinin belgelerine 
baþvurun. 

Yükleme iþlem kaydý
Daha önce gerçekleþmiþ yazýlým yükleme ve kaldýrmalarýnýn listesini görüntülemek 
için Menü tuþuna basýn ve Yükleme kaydý sayfasýna gidin. Liste hangi yazýlýmlarýn 
yüklenip kaldýrýldýðýný ve bu iþlemlerin ne zaman gerçekleþtiðini gösterir. Bir yazýlým 
paketi yüklendikten sonra cihazla ilgili sorunla karþýlaþýrsanýz hangi yazýlým 
paketinin soruna sebep olduðunu bulmak için bu listeyi kullanabilirsiniz. Bu 
listedeki bilgiler ayný zamanda birbirleriyle uyumsuz olan yazýlým paketleri 
tarafýndan kaynaklanan sorunlarý da belirlemekte yardýmcý olur.

Yükleme ayarlarý
Tercihler sayfasýnda yazýlým yüklemeyle ilgili seçenekleri seçebilirsiniz. 
Aþaðýdakileri tanýmlayabilirsiniz: 
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(.sis’le biten) yüklemeden sonra cihazdan silinecektir. WWW gezginini kullanarak 
yazýlým paketleri indirirseniz, bu seçenek gereken saklama alanýný azaltma 
konusunda yardýmcý olabilir.

Not: Yazýlým paket dosyasýný daha sonraki olasý yüklemeler için saklamak 
isterseniz, ya bunu Hayýr’a ayarlayýn ya da yazýlým paketi dosyasýnýn 
PC’nizde veya CD-ROM’da saklý bir kopyasý olduðundan emin olun.

Varsayýlan yükleme dili - Varsayýlan yükleme dilini Nokia 9210 Communicator 
cihazýnýzýn kullandýðý dil olarak ayarlayabilirsiniz. Yazýlým paketi yazýlýmýn birkaç 
deðiþik dil sürümünü içeriyorsa, burada belirlenen dil sürümü yüklenecektir.

Yüklenmiþ yazýlým sýralamasý - Yüklenmiþ yazýlým paketlerinin listesini sýralamak için 
Ýsme göre, Türe göre veya Boyuta göre seçeneklerinden birini seçin.

Varsayýlan Klasör:
Varsayýlan klasör ile, Communicator'ýnýzyn hafýzasýndaki bir belgeyi kaydetmek 
istediðinizde varsayýlan kayýt klasörü olarak çalýþan klasörü tanýmlayabilirsiniz. 
Dosya ve klasörlerinizin yönetimi hakkýndaki detaylar için 207. sayfada ‘Dosya 
Yöneticisi’’ne bakýn.

Hafýza
Burada veri saklamak ve yeni yazýlým yüklemek için kullanabileceðiniz boþ 
hafýzanýn miktarýný görebilirsiniz. Þu ayrýntýlarý kaydýrabilir ve hafýza tüketimlerini 
görüntüleyebilirsiniz: Belgeler, Sayfalar, Sesler, Fakslar, E-posta, SMS, Ajanda verileri, 
Rehber, Resimler, Yüklü programlarve Diðer türler.
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miktarýný görüntülemek için Hafýza kartý’na basýn. Communicator'in hafýzasýný 
görüntülemeye geri dönmek için Cihaz’a basýn.

Hafýza azalýrsa bazý belgeleri kaldýrmanýz gerekir. Kaldýrmadan önce bunlarý 
yazdýrabilir, fakslayabilir veya e-postalayabilir, ya da bir PC veya hafýza kartýna 
aktarabilirsiniz.

Bu ürün hakkýnda
Burada Nokia 9210 Communicator hakkýndaki genel bilgileri kaydýrarak 
görebilirsiniz. 

Kayýt Cihazý
Ýpucu: Kaydettiðiniz ses 

ve konuþmalarý zil sesi 
olarak ayarlayabilirsiniz. 
101. sayfaya bakýn.

Kayýt Cihazý, telefon görüþmelerini ve ses hatýrlatmalarýný kaydetmenize olanak 
tanýr. Ayný zamanda, kayýtlarýnýzý ve diðer ses dosyalarýný dinleyebilirsiniz.

Kaydýn maksimum uzunluðu, kullanýlabilir hafýzaya baðlýdýr.

 Aþaðýdaki dosya biçimlerinde kayýtlý dosyalarý açabilirsiniz:  .WAV, .AU ve 
sýkýþtýrýlmýþ GSM kodlu dosya biçimi. Sýkýþtýrma, kayýt sýrasýnda kendiliðinden 
yapýlýr.

Kayýt Cihazýnda, herhangi bir kayýt cihazýnda genellikle bulunan Çal, Durdur, 
Duraklat ve Kaydet gibi kontrollerin tümü vardýr. Devam'a, kayýt ya da çalma 
duraklatýldýðýnda devam etmek için basýlýr.
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Þekil 93

Kayýt Cihazý uygulamasýnýn ses seviyesini Ok tuþlarýndaki ∧  ve ∨  tuþlarýna basarak 
deðiþtirebilirsiniz. Düzen menüsündeki komutlarý kullanarak da ses dosyalarýný 
düzenleyebilirsiniz.

Not: Aramalarýn kaydedilmesiyle ilgili geçerli tüm kanunlara uyun. 

Not: Ses Kayýt Cihazý ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi almak için, Nokia 9210 
Communicator yardýmýna bakýn.

Resim Ýzleyici

Resim Ýzleyici uygulamasý, resimler için bir dosya yöneticisi gibidir. Resimleri 
saklamak için oluþturulan uygulama klasörlerine albüm denir. Resimler albümlerde 
küçük resim þeklinde gösterilir. Küçük resim orijinal tam boyutun küçük bir 
görüntüsüdür.

Resim izleyici, aralarýnda JPEG, TIFF, GIF, BMP, MBM ve WBMP’nin de olduðu bir 
çok resim biçimini destekler.
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basýn ve tam bir oranda 
yakýnlaþtýrma saðlamak için 
Görünüm > Yakýnlaþtýr > 
Yakýnlaþtýrma oraný... seçin.

Sýklýkla kullanýlan tüm resim dosyalarý görüntülemek için doðrudan açabilirsiniz. 
Resmi büyütmek için Büyüt'e, ekrandaki resmi küçültmek için Küçült’e ve resmi 
döndürmek için Döndür'e basýn.

Resim özelliklerini izlemek için Menü tuþuna basýn ve Dosya>Özellikler…’i seçin.

Resim Ýzleyici uygulamasýný, resimleri izlemek ve resim albümlerini yönetmek için 
kullanabilirsiniz.

Resimleri bir albümden silebilir, yeniden adlandýrabilir, baþka bir albüme 
kopyalayabilir ve taþýyabilir, kendi sýk kullanýlan albümlerinizi oluþturabilirsiniz.

Ýpucu: Takýlý bir hafýza 
kartý üzerinde 
d:\Documents\Photo gallery\ 
dizininde resimleriniz ya da 
albümleriniz varsa, bu 
görünümde onlar da 
görüntülenecektir.

Þekil 94

Not: Albümler yalnýzca resimler içerir, alt albümleri içermez.

Resimleri KÖ yoluyla da alabilirsiniz. Ayrýntýlar için 235. sayfada ‘Resimlerin 
kýzýlötesinden alýnmasý’ na bakýn.

Yeni bir albüm oluþturulmasý
1 Menü tuþuna basýn ve Dosya > Yeni albüm…’ü seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
2 Aþaðýdakileri tanýmlayýn:

Ad: Albüm adý.
3 Albümü Communicator'a kaydetmek için Yerel olarak oluþtur’a basýn.
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Albüm içeriðinin izlenmesi
Ýpucu: Resim 

albümlerinin dýþýnda 
yerleþtirilmiþ bir resmi 
açmak için Dosya > Þuradan 
aç…’ý seçin.

1 Resim Ýzleyici ana görünümünden albümü seçin ve Aç’a basýn. Albüm içeriðinin 
küçük resim görünümü açýlýr.

2 Albümün içeriðini Ok tuþlarýyla kaydýrabilirsiniz.
Görüntülemek üzere bir resmi açmak için Aç’a basýn.

3 Varsa resimdeki bir sonraki kareyi görmek için Görünüm > Sonraki kare'yi seçin. 
Bir önceki resme geri dönmek için Önceki kare’yi seçin.

4 Küçük resim görünümüne dönmek için Kapat’a basýn.

Resimlerin albümlere/den taþýnmasý
Ýpucu: Boþluk tuþuyla 

birden fazla resim 
seçebilirsiniz. Resimleri 
taþýmak veya kopyalamak 
için Düzen menü komutlarýný 
ve karþýlýk gelen (Ctrl+c, 
Ctrl+x, Ctrl+v) kýsayollarýný 
kullanabilirsiniz.

1 Küçük resim görünümündeki resim veya resimleri Ok tuþlarýyla seçin.
2 Menü tuþuna basýn ve önce Düzen > kopyala veya Kes’i seçin. 
3 Albümü kapat’a basýn.
4 Hedef albümü açýn. 
5 Menü tuþuna basýn ve Düzen > Yapýþtýr’ý seçin.
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albümleri yeniden 
adlandýrmak için Dosya > 
Yeni ad ver...'ý seçin, bir ad 
tanýmlayýn ve Tamam'a 
basýn. Dosya uzantýsý 
deðiþtirilemez.

6 Hedef albüm ayný adla resim veya resimlere sahipse varolan resmi deðiþtirmek 
isteyip istemediðinizi soran bir onaylama notu açýlýr. Aþaðýdaki seçeneklerden 
birini seçin:
Deðiþtir - Varolan resim, yapýþtýrdýðýnýz resimle deðiþtirilir.
Tümünü deðiþtir - Varolan bütün resimler ayný adla deðiþtirilir.
Atla - Resmi atlar ve iþleme devam eder.
Ýptal - Yapýþtýrma iþlemini iptal eder.

Orijinallerden yeni resimlerin oluþturulmasý
Açýlmýþ bir resmin parçalarýný seçebilir, onlarý ayrý resimler olarak kaydedebilir ve 
tekrar kullanabilirsiniz.
1 Bir resim açýn. Menü tuþuna basýn ve Düzen > Resim aralýðýný seçin’i seçin. Seçme 

çerçevesi artýk resim üzerinde görünür.
2 Seçme çerçevesini taþýmak için Ok tuþlarýný kullanýn.

Seçme çerçevesinin boyutunu deðiþtirmek için Ctrl tuþuna basýlý tutun ve Ok 
tuþlarýný kullanýn.

3 Çerçeveyi bir resim olarak kaydetmek için Menü tuþuna basýn ve Dosya > Farklý 
kaydet...’i seçin. Seçilen aralýk’ý seçin.

4 Kaydý yapmak istediðiniz klasörü seçin, yeni resim dosyasýna bir ad verin ve 
Tamam'a basýn.

Resimlerin yeniden boyutlandýrýlmasý
1 Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Boyut...’u seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
2 Ok tuþlarýyla kaydýrarak yeni boyutu seçin ve Seç’e basýn veya resmin ekranda 

pencere alanlarýna yatay olarak sýðacaðý izleme deðerleri için En uygun’a basýn.
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1 Alýnan dosyayý kaydetmek istediðiniz albümü açýn.
2 Resimler kýzýlötesinden’e basýn. Bir iletiþim penceresi açýlýr.
3 Aþaðýdakilerden birini seçin:

Albüm içinde al: Resmi almak ve kaydetmek için.
Al ve postala: Resmi almak ve bir e-posta mesajý olarak göndermek için.
Al ve faksla: Resmi almak ve faksla göndermek için.

4 Tamam’a basýn.

Video Oynatýcý
Video Oynatýcý ’Nokia Interleaved Multimedia’ (NIM) biçimindeki dosyalarýn video 
kliplerini oynatýr. Bu dosyalarý Dosya yöneticisinde ya da Communicator'daki diðer 
uygulamalarda açabilirsiniz ya da Web gezgininizle indirebilir ve oynatabilirsiniz.

Ýpucu: Club Nokia’ya 
katýlmak için, 
www.nokia.com/phones/
clubnokia.html Web 
sayfasýna bakýn veya yerel 
Nokia satýcýnýzý arayýn. 
Ayrýca satýþ paketinde Club 
Nokia Davetiye kartýna 
bakýn.

NIM biçimindeki dosyalarý satýþ paketindeki CD-ROM’da bulabilirsiniz. NIM 
dosyalarýný, ayný zamanda, Club Nokia Web sayfalarýnda da bulabilirsiniz; 
www.club.nokia.com’a bakýn. Alternatif olarak, AVI gibi genel bir video dosyasý 
biçimini NIM biçimine dönüþtürmek için Çoklu ortam dönüþtürme uygulamasýný 
kullanýn. Bu uygulamayý CD-ROM’da bulabilirsiniz. Dosyalarý CD-ROM’dan yükleme 
konusunda daha fazla bilgi için 34. sayfaya bakýn.

ÖNEMLÝ: Video Oynatýcý satýþ paketindeki hafýza kartýna önceden yüklenmiþtir. 
Hafýza kartýný çýkarýrsanýz çalýþmaz.

Video dosyalarýnýn oynatýlmasý
Video Oynatýcýnýn ana görünümü þekil 95’da gösterilmiþtir.
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Þekil 95

Oynatmak, duraklatmak ve durdurmak için göstergeler. Geçen zaman ve toplam 
zaman basamaklar halinde gösterilmiþtir.

Hücre Yayýný görüntüleyici
Ýpucu: CBS’in 

kullanýlabilir olup olmadýðýný 
öðrenmek için þebeke 
hizmet saðlayýcýnýza danýþýn.

Hücre Yayýný görüntüleyicisi, mesajlara bakmak ve ilgilendiðiniz konulara abone 
olmak için Hücre Yayýn Servisiyle (CBS) birlikte kullandýðýnýz bir uygulamadýr. 
CBS’in saðlandýðý alanlarda taksiler, hava durumu, servis saðlayýcý hizmetleri ve 
rehber sorgularý gibi çeþitli konularda kýsa mesajlar alabilirsiniz.

Þekil 96

CBS mesajlarýný almayý baþlatmak veya durdurmak için CBS görüntüleyicisinin ana 
görüntüsünde Alýþ açýk veya Alýþ kapalý’ya basýn.
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arayabilirsiniz. Arama 
alanýna bir konu adý girin.

Mesajlarý okumak için Oku'ya basýn, daha fazla mesaja bakmak için Ýleri'ne basýn 
ya da Görünüm menüsündeki komutlarý kullanýn.

Abone olmak için, bir konuya geçin ve Abone ol’a basýn. Konunun sol ucundaki 
kutuda bir iþaret görüntülenir. Abonelikten çýkmak için Aboneliði iptal et’e basýn.

Alým kapalýyken konularý eklemek, düzenlemek ya da kaldýrmak için, Menü tuþuna 
basýn ve > Konu > Konu ekle/Konuyu düzenle/Konuyu/larý sil'i seçin.

Ýpucu: Önce konuyu 
seçip sonra da Ctrl + M’ye 
basarak bir konuyu önemli 
konu olarak 
iþaretleyebilirsiniz.

Yeni bir konu mesajý alýndýðýnda belirli bir konudaki mesajý görüntüleyen bir 
iletiþim penceresiyle uyarýlmak istiyorsanýz, Menü tuþuna basýn ve Konu>Önemli 
konu olarak iþaretle'yi seçin. Önemli konu , ünlem iþaretiyle “!” iþaretlenir.

Konu listelerinin oluþturulmasý ve yeniden 
adlandýrýlmasý
Yeni bir liste oluþturmak için Menü tuþuna basýn ve Liste > Yeni boþ liste… ya da 
Seçilen konularla yeni liste…'yi seçin.

Ýpucu: Menü tuþuna 
basarak ve Görünüm 
menüsünden bir sýralama 
komutunu seçerek konularý 
sýralayabilirsiniz.

Açýk olan listenin adýný deðiþtirmek için, Menü tuþuna basýn ve Liste > Listeye yeni 
ad ver...'ý seçin.

Alýþýn kapatýlmasý gerektiðini unutmayýn.

Konu listelerini açmak için
Baþka bir liste açmak için Menü tuþuna basýn ve Liste > Konu listesi seçimi’ni seçin. 

Baþka konu listelerinde, konulara abone olabilir, abonelikten çýkabilir ve bunlarý 
önemli konu olarak ayarlayabilirsiniz.
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Yeni konularý otomatik olarak belirlemek için Menü tuþuna basýn ve Araçlar > 
Ayarlar…’ý seçin. Aþaðýdakileri tanýmlayýn:

Listeye yeni konu ekle - Seçenekler Evet/Hayýr’dýr. Evet’i seçerseniz, tüm yeni konular, 
geçerli konu listenize otomatik olarak eklenir. Hayýr'ý seçerseniz, yalnýzca abone 
olduðunuz konularla ya da konu listenizde bulunan önemli konularla ilgili mesajlarý 
alýrsýnýz.

Dil - Almak istediðiniz konularýn dilini seçin. Konu mesajlarýný bütün dillerde almak 
için Tümü’nü seçin.

Ýpucu: Yeni boþ bir liste 
oluþturun ve o alanla ilgili 
konularýn tam bir listesini 
almak için Evet ve Tümü 
seçeneklerini seçin.

Not: Yalnýzca seçtiðiniz dillerdeki mesajlarý alacaksýnýz. Bütün mesajlarý 
aldýðýnýzdan emin olmak için Tümü’nü seçin.

Faks Modem
Communicator'ý, uyumlu bir bilgisayarla birlikte bir faks modem olarak 
kullanabilirsiniz. Communicator'ýnýz, seri kablo ya da kyzýlötesi baðlantý türü 
kullanýlarak bir PC'ye baðlanabilir.  

. PC’niz Communicator'ý faks modem olarak algylamadan önce, PC'nizde yeni bir 
modem yapýlandýrmasý yüklemeniz gerekmektedir. Lütfen daha fazla bilgi için, 
iþletim sistemi el kitabýnýza bakýn. Genellikle bu yükleme sýrasýnda, model bilgi 
dosyasýnýn yolunu girmeniz istenir; satýþ paketi CD-ROM'u üzerinde bulunan bu 
yol: PC Yazýlýmý:Yazýcý ve Modem sürücüleri. Daha çok uzman kullanýcýlarýn 
kullanabileceði, desteklenen AT komutlarýnýn listesini de burada bulabilirsiniz. 
Genellikle bu komutlarýn kullanýlmasý gerekmez.
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kullandýðýnýz þebeke operatörü tarafýndan desteklenmesini ve bu hizmetin 
SIM kartýnýzda etkinleþtirilmiþ olmasýný gerektirmektedir.

Faks Modem'i açmak için Ekstra uygulama düðmesine basýn, Faks modem'e gidin ve 
Aç’a basýn.

Faks Modem'i kullanan etkin bir PC baðlantýsýnýn, 20 dakika boyunca herhangi bir 
veri gönderilip alýnmadýðýnda kapanacaðýný unutmayýnýz. Ancak, etkin bir arama 
otomatik olarak kapatýlmaz.

Not: Faks Modem etkinken bu ayarlarý deðiþtiremezsiniz; bu ayarlarý 
deðiþtirmek için faks modem'in etkin olmadýðýndan emin olun. 

Ayarlar
Faks modemi açýn ve Ayarlar'a basýn. Ýki sayfalý bir iletiþim penceresi açýlýr.

Aþaðýdakileri tanýmlayýn:

Baðlantý sayfasý
Baðlantý türü: Bu seçeneði deðiþtirmek için Deðiþtir’e basýn. Seçenekler Kýzýlötesi ve 

Kablo’dur. Kýzýlötesi seçerseniz, geri kalan seçenekler otomatik olarak 
ayarlanýr.Kablo seçerseniz, aþaðýdakileri de tanýmlamalýsýnýz:

Aktarým hýzý: Communicator'ýnýz ve bilgisayar arasynda aktarýlan verinin hýzý.  
Normal GSM aramalarýnda en iyi baud hýzý 19200'dür ve yüksek hýzlý 
aramalar için 115200'ü seçmeniz gerekmektedir. PC uygulamanýzda da 
ayný hýzý seçin.
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çoðu durumda iþe yaramaktadýr.
Eþlik: Eþlik hata kontrol prosedürü. Varsayýlan seçenek hiçbiri'dir ve çoðu 

durumda iþe yaramaktadýr.
Dur biti sayýsý: Kullanýlan dur bitlerinin sayýsýný tanýmlar. Varsayýlan seçenek bir'dir 

ve çoðu durumda iþe yaramaktadýr.
Akýþ denetimi: Bu seçenek akýþ kontrolünü tanýmlar ve Yazýlýmla akýþ kontrolünün 

kullanýlmasý önerilmektedir. Bu ayar, PC'nizde de ayný olmalýdýr.

Ýþletim sistemi sayfasý
Windows 2000: Windows 2000 kullanmýyorsanýz Tamam'ye basýn ve Hayýr'ý seçin. 

Sayfadaki geri kalan seçeneklerin rengi soluklaþtýrýlmýþtýr. Windows 2000 
kullanýyorsanýz Evet'i seçin. Baðlantýyla ilgili aþaðýdaki bilgileri de 
tanýmlayýn. Gereken bilgiler, aramak üzere olduðunuz ana makine 
tarafýndan saðlanýr. Bu bilgilere sahip deðilseniz, belirtilen varsayýlan 
deðerleri kullanmayý deneyin.

Baðlantý türü:  Seçenekler Normal/Yüksek hýzlý’dýr. Normal varsayýlan deðerdir.
Karþý modem türü: Seçenekler Analog/ISDN V.110/ISDN V.120Analog , varsayýlan 

deðerdir.
Maks. baðlantý hýzý: Analog baðlantýnýn varsayýlan deðeri Otomatik'tir.

Not: Farklý bir modem türü kullandýðýnýzda bu yapýlandýrmanýn yeniden 
tanýmlanmasý gerekmektedir. Baðlantý ayarlarý doðru olmadýðýnda, arama 
yapýlamaz.
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raFaks modemin etkin kýlýnmasý veya devreden 
çýkarýlmasý
Faks modem ana görüntüsünde Etkin kýl veya Devre dýþý’na basýn.
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e12. Sorun Giderme
Communicator'ýnýzla ilgili sorunlarla karþýlaþýyorsanýz sorularýnýzýn yanýtlarýný ve 
gerekli talimatlarý Club Nokia Careline’dan telefonla alabilirsiniz. Club Nokia 
Careline hakkýnda daha fazla bilgi için Aksesuar kýlavuzuna ve Web sayfasýna 
bakýn.

Ayrýca, Communicator'la ilgili bilgi ve destek malzemesi için 
www.forum.nokia.com adresindeki Forum Nokia'yý u da ziyaret edebilirsiniz.

1. Telefon veya Communicator açýlmýyor; her iki ekran da boþ kalýyor

Pilin düzgün þekilde takýlmýþ ve þarjlý olduðundan emin olun.

Pil ve masaüstü standý temas noktalarýnýn temiz olduðundan emin olun.

Pilin þarjý çalýþamayacak kadar zayýf olabilir. Ekraný kontrol edin ve batarya zayýf 
uyarý sesi çýkýp çýkmadýðýna dikkat edin. 21. sayfada anlatýldýðý þekilde pili þarj edin. 
Ekrana ÞARJ OLMUYOR mesajý geliyorsa þarj durmuþ demektir. Aþýrý sýcak veya 
soðuk da pilin þarj olabilmesini etkileyecektir: önce pilin soðumasýna veya 
ýsýnmasýna izin verin. Biraz bekleyin, þarj cihazýný çýkartýn, tekrar takýn ve yeniden 
deneyin. Þarj iþlemi yine yapýlamýyorsa Nokia bayinize baþvurun.

2. Communicator arayüzü açýlmýyor; kapak telefonu ekraný yanýp sönüyor

Communicator'ýn hafyzasý bozulmuþ. Yerel Nokia bayinizle görüþün.

3. Pil takýlý ama telefon çalýþmýyor

Pili çýkarýp otuz saniye bekleyerek ve sonra da pili geri takarak Communicator'i 
kapatýp açýn.
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e Communicator'ý þarj etmeyi deneyin. Telefon ekranýnda pil düzeyi göstergesini 

görürseniz ama telefon çalýþmýyorsa Nokia bayinize baþvurun.

Þebeke sinyal gücü göstergesini kontrol edin: þebeke kapsama alaný dýþýnda 
olabilirsiniz. 

SIM kartýnýz için telefon hizmetinin açýk olduðundan emin olun.

Açýlýþtan sonra ekrana bir hata mesajý gelip gelmediðini kontrol edin. Öyleyse, 
Nokia bayinize baþvurun.

SIM kartýn düzgün þekilde takýlýp takýlmadýðýný kontrol edin, Baþlangýç kýlavuzuna 
bakýn.

4. Communicator arabirimi çalýþmýyor veya uygulamalar yanýt vermemeye 
baþlýyor

Kapaðý kapatýp açýn. Bu iþe yaramazsa kapaðý kapatýn ve pili çýkarýn. Pili yerine 
takýn ve kapaðý tekrar açýn. Communicator kendini test edip açarken bekleyin.

Communicator'ý þarj etmeyi deneyin.

Hala bir tepki yoksa, aþaðýdaki gibi tüm geçici dosyalarý kaldýrýn: 
1 Communicator'ý yeniden baþlatmak için þarj cihazýný çýkartýn ve pili sökün.
2 Pili takýn ve kapaðý açýn. 
3 Nokia 9210 Communicator Açýlýþ ekranýný gördüðünüzde hemen Ctrl+Shift+I 

tuþlarýna basýn ve basýlý tutun. I tuþuna en son basýlmalýdýr.
4 Geçici dosyalar silinir. Bu iþlem, bazý uygulamalarda yaptýðýnýz ayarlarý sýfýrlar 

ama Ýnternet Eriþim Noktasý ayarlarý gibi sistem ayarlarýný etkilemez. Tüm diðer 
uygulamalar ve dosyalar olduðu gibi kalýr.
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eYukarýda anlatýlan iþlemler bir iþe yaramazsa, yerel bayinizle görüþmeden önce son 
iþlem olarak, Communicator'in iç hafýzasýný biçimlendirmeyi deneyebilirsiniz. 
Hafýzayý biçimlendirmenin, fabrikada ROM hafýzaya yüklenmiþ standart 
uygulamalar dýþýndaki tüm öðeleri sildiðini unutmayýn! PC Suite kullanarak tam 
yedekleme yaptýysanýz, hafýzayý biçimlendirmek ve yedeklenmiþ dosyalarý geri 
yüklemek için PC Suite'yi kullanabilirsiniz. Hafýza kartýna yedekleme yaptýysanýz 
212. sayfada ‘Hafýza kartýna yedeklemek ve karttan geri yüklemek’'e bakýn. 
Yedekleme yapmadýysanýz, ama yine de iç hafýzayý biçimlendirmeniz gerekiyorsa 
aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtirin:
1 Communicator'ý yeniden baþlatmak için þarj cihazýný çýkartýn ve pili sökün.
2 Pili takýn ve kapaðý açýn. 
3 Nokia 9210 Communicator Açýlýþ ekranýný gördüðünüzde hemen Ctrl+Shift+F 

tuþlarýna basýn ve basýlý tutun. F tuþuna en son basýlmalýdýr.
4 Biçimlendirme baþlar. Tamamlanmasý en az iki dakika sürecektir.
5 Windows Gezgini'ni kullanarak, satýþ paketi CD-ROM'unun Preinstalled in device 

klasöründe bulunan All_Nokia_9210_data.sis yükleme paketini bulun ve 
yükleyin.

5. Arama yapýlamýyor veya kabul edilemiyor

‘Uçak’ tercihinin açýk olup olmadýðýný kontrol edin. Bu tercih ‘açýkken’ arama 
yapamaz veya arama kabul edemezsiniz.

Telefonun kapalý olmadýðýndan emin olun. Kapaðý kapatýn ve telefonu açýn.

GEÇERSÝZ SIM KART mesajýný alýyorsanýz SIM kartinýz Communicator'da 
kullanylamaz. Nokia bayisi veya þebeke servis saðlayýcýsýna baþvurun.

Arama engelleme ve yönlendirmelerin durumunu kontrol edin.84. sayfada ‘Þebeke 
servisleri ayarlarý’
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e Telefon meþgul olabilir: veri veya faks gönderiliyor ya da alýnýyor veya 

Communicator bir faks modem olarak kullanýlýyor olabilir. Veri/faks iletiminin sona 
ermesini bekleyin veya telefondaki  tuþuna basarak aramayý sona erdirin.

6. Arama kalitesi kötü

Bulunduðunuz yerde daha iyi arama kalitesi elde edilemeyebilir. Bu sorunla 
özellikle hareket halindeki bir araba veya trende karþýlaþabilirsiniz. Telsiz sinyal 
alýþýnýn daha iyi olduðu bir yere geçin. 7. sayfada ‘GSM veri iletimi’'ne bakýn.

Alýþ genellikle zemin kat seviyesinde, açýk havada ve siz hareket halinde deðilken 
daha iyidir. Bazen Communicator'ý birazcyk hareket ettirmek bile alýþý iyileþtirir. 
Ayrýca, Communicator'i ahizesiz modda kullanmayý da deneyebilirsiniz, 74. sayfaya 
bakýn. Anteni dik konuma getirmeyi unutmayýn.

7. Ses, faks veya veri aramalarý yönlendirilemiyor veya engellenemiyor

Söz konusu servise abone olmamýþ olabilirsiniz veya bu servis þebeke tarafýndan 
desteklenmiyor olabilir ya da mesaj merkezi numarasý ve aramalarýnýzý 
yönlendirmek istediðiniz numara eksik veya yanlýþ olabilir.

Faks yönlendirme ve engelleme ayarlarý,  Mesajlar'da Araçlar > Hesap ayarlarý… > 
ECM'de tanýmlanýr. Veri engelleme ayarlarý Ýnternet ayarlarýnda yapýlýr. Veri 
aramalarý yönlendirilemez.

8. Bir kartvizit seçilemiyor

Telefon, Faks, SMS veya E-posta rehberinde bir kartviziti seçemiyorsanýz, kartvizitte 
telefon numarasý, faks numarasý, cep telefonu numarasý veya e-posta adresi yok 
demektir. Rehber uygulamasýnda kartvizite eksik bilgileri ekleyin.

9. Faks, kýsa mesaj veya e-posta gönderilemiyor veya alýnamýyor

Bu þebeke servislerine abone olduðunuzdan emin olun.
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eTelefon kapalý veya Communicator'in hafýzasý azalmýþ olabilir.

Kullandýðýnýz numara biçimi geçersiz olabilir veya aradýðýnýz numara 10 çalýþta 
cevap vermiyor ya da yanlýþ numarayý arýyor olabilirsiniz.

Telefon meþgul olabilir: veri veya faks gönderiliyor ya da alýnýyor, Communicator 
faks modem olarak kullanýlýyor olabilir. Veri/faks iletiminin sona ermesini bekleyin 
veya telefondaki  tuþuna basarak aramayý sona erdirin.

Faks/veri engellemeleri veya faks yönlendirmeleri aktif olabilir. Faks yönlendirme/
engellemelerini,  Mesajlar'da Araçlar > Hesap ayarlarý…  >ECM'de tanýmlanýr.

Faks alýmý: SIM kartýnýzýn bir faks numarasý olmayabilir. 

E-posta alýmý: Bir uzak posta kutusu servisine abone deðilsiniz ya da kullandýðýnýz 
e-posta servisi, seçtiðinizden farklý bir e-posta protokolü kullanýyor. (POP3 ya da 
IMAP4 protokollerinden hangisini kullanmanýz gerektiðini, Ýnternet Servis 
Saðlayýcýnýzdan öðrenin.) Güvenli baðlantý kullanýyorsanýz, uzak posta kutusu 
servisinizin de güvenli baðlantýlarý desteklemesi gerekmektedir. Uzak posta kutusu 
servisinde ya da Communicator'inýzla uzak posta kutusu arasyndaki Ýnternet 
sunucularýnda geçici bir sorun olabilir. Bir kaç dakika sonra yeniden deneyin, sorun 
devam ediyorsa Ýnternet Servis Saðlayýcýnýzla görüþün.

E-posta gönderimi: Bir posta kutusu servisine abone deðilsiniz veya postanýzý ileten 
e-posta sunucusu SMTP protokolüne uygun deðil. Güvenli baðlantý kullanýyorsanýz, 
uzak posta kutusu servisinizin de güvenli baðlantýlarý desteklemesi gerekmektedir. 
Uzak posta kutusu servisinde ya da Communicator'inýzla uzak posta kutusu 
arasyndaki Ýnternet sunucularýnda geçici bir sorun olabilir. Bir kaç dakika sonra 
yeniden deneyin, sorun devam ediyorsa Ýnternet Servis Saðlayýcýnýzla görüþün. 
Ýstek üzerine gönderim seçeneðini kullanýyorsanýz Belge giden kutusundaki e-
postanýn gönderilmesi gerekir, 163. sayfada ‘Giden Kutusu’'na bakýn.



©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 

248
So

ru
n 

Gi
de

rm
e Uzak posta kutunuza baðlanýrken servis saðlayýcý hata mesajlarý alýyorsanýz posta 

kutusu servis saðlayýcýnýza baþvurun. Uzak posta kutunuzda bozuk e-posta 
mesajlarý olabileceði gibi e-posta sunucusu ayarlarýnýz yanlýþ olabilir.

Ekleri olan e-postalarý göndermekte sorunlarla karþýlaþýyorsanýz Gönderimi Ýptal 
Et’i seçip tekrar deneyin. Bu iþe yaramazsa Shift-Tab-sað ok tuþ bileþimini deneyin. 
Bazý e-posta ekleri hafýzada çok yer tutabilir ve bu yüzden Communicator 
hafýzasýndan bir þeyler silerek hafýzada yer açmak da iþe yarayabilir. 

Kýsa mesaj gönderimi: Kýsa Mesaj Servisine abone deðilsiniz veya mesaj merkezi 
numarasý eksik ya da yanlýþ olabilir. Servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Sorunun nedeni þebekeye de baðlý olabilir: þebeke SMS, faks veya veri/e-postayý 
desteklemiyor; þebekede arýza var veya þebeke meþgul; sinyal gücü gönderim için 
yetersiz olabilir.

10. Gelen bir kýsa mesajý açmayý denediðimde ekranda “Mesaj çok uzun” yazýsý 
çýkýyor.

Gelen mesaj 1377 karakterden daha uzun. Bunu okumak için Telefon uygulamasýný 
kullanýn. 

11. Ýnternet baðlantýsý kurulamýyor

Ýnternet'e baðlanmaya çalýþýyorsanýz (WWW servislerini kullanmak ya da e-posta 
gönderip almak için) ancak baþaramýyorsanýz, sorunun nerede olabileceðini bulmak 
için aþaðýdaki kontrol listesini kullanabilirsiniz:
1 Baðlanmaya çalýþýrken, veri aramasý etkin mi? Cep telefonu tarafýndaki veri 

aramasý göstergesine bakýn. Veri aramasý, baðlanmaya baþladýktan sonraki bir 
iki saniye içinde kesiliyorsa, Ýnternet Eriþim ayarlarýnda telefon numarasýný 
kontrol edin. Ayrýntýlar için sayfa 134’a bakýn. 
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eTelefon numarasý doðruysa, sorun kötü þebeke koþullarýndan ya da yoðun GSM 
þebekesinden kaynaklanýyor olabilir. Ayrýca, Ýnternet Eriþim ayarlarýnda Veri 
aramasý ayarýný kontrol edin (baðlantý türü, veri aramasý türü ve en yüksek 
baðlantý hýzý). Ayrýntýlar için sayfa 134’a bakýn. 
Veri aramasý yapmada sorunlar yaþýyorsanýz þebeke hizmet saðlayýcýnýzla, doðru 
karþý modem türünü belirlemek için de Ýnternet Servis Saðlayýcýnýzla görüþün. 
Asýl þebekeniz dýþýnda bir þebekede dolaþýmdaysanýz (roaming), 139. sayfada bir 
ipucunda verilen temel GSM veri aramasý ayarlarýný kullanmayý deneyebilirsiniz.

2 Veri aramasý etkin ama e-posta gönderip alamýyorsanýz, Ýnternet Servis 
Saðlayýcýnýzýn WWW sayfalarýna baðlanmak için WWW gezginini kullanmayý 
deneyin. Bunu yapabiliyorsanýz, sorun büyük olasýlýkla e-posta ayarlarýnda ya da 
uzak posta kutusu servisindedir. Daha fazla bilgi için 246. Sayfada E-posta 
göndermede sorun gidermeye ve 172. sayfada e-posta ayarlarýna bakýn.

3 Veri aramasý etkinse ancak WWW gezginiyle WWW sayfalarýný 
yükleyemiyorsanýz, WWW gezgininizin baþlýk çubuðunda en sonra gösterilen 
durum göstergesini not alýn.
• Durum göstergesinde "Ana makineden yanýt bekleniyor" ya da "Ana makine 

adý aranýyor" mesajlarýndan biri varsa, WWW adresi (URL) yanlýþ yazýlmýþ 
olabilir, Ýnternet Eriþim Noktasýnda yakýn kopya sunucusu ayarlarýnda ya da 
bu sunucunun kendisinde bir sorun olabilir ya da WWW sunucusu ile Ýnternet 
Servis Saðlayýcýnýz arasýndaki WWW sunucularýnda ya da Ýnternet 
baðlantýsýnda bir geçici sorun olabilir. 138. sayfada açýklanan þekilde yakýn 
kopya sunucusu ayarlarýný kontrol edin. Aramayý kapatýn, birkaç dakika 
bekleyin ve yeniden baðlanmayý deneyin. Baðlanma yine baþarýsýz olursa, 
Ýnternet Servis Saðlayýcýnýzla görüþün.

•  Durum göstergesinde "Aða oturum açýlýyor" ya da "Baðlandý" mesajlarýndan 
biri varsa, sorun büyük olasýlýkla Ýnternet Eriþim Noktasý ayarlarýnýzda 
(ayrýntýlar için 134. sayfaya bakýn) ya da Ýnternet Servis Saðlayýcýnýzýn 
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bir komut dosyasýna gereksinim duyuyor olabilirsiniz. Veri aramasýný kapatýn, 
birkaç dakika bekleyin ve yeniden baðlanmayý deneyin. Baðlanma yine 
baþarýsýz olursa, Ýnternet Servis Saðlayýcýnýzla görüþün.

4 Veri baðlantýnýz beklenmedik bir þekilde kesiliyorsa, bunun nedeni kötü þebeke 
koþullarý, telefon þebekesindeki yoðunluk ya da çok kýsa boþta kalma süresi ayarý 
olabilir.

Arka arkaya yaptýðýnýz giriþimlerde Ýnternet'e baðlanamýyorsanýz ve daha önceleri 
Ýnternet baðlantýnýzý sorunsuz biçimde kullanýyorsanýz ya da WWW gezginini 
çalýþtýrýrken  hata mesajlarý alýyorsanýz, pili çýkartýn ve yeniden takýn.

12. Kýzýlötesi sorunlarý

Communicator, kýzýlötesi baðlantý aracýlýðýyla bir PC, dizüstü bilgisayar, yazýcý, 
dijital fotoðraf makinesi, kablosuz telefon veya baþka bir Communicator'a 
baðlanabilir.

PC’nizde Nokia 9210 Communicator PC Suite programýný kullanýyorsanýz veya 
baþka bir Communicator ya da dijital fotoðraf makinesinden veri almak istiyorsanýz 
Communicator'inýzdaki Kyzýlötesi baðlantýyý, baðlantý yapýlmadan önce 
etkinleþtirmeniz gerekir. Ayrýntýlar için satýþ paketindeki CD-ROM'da bulunan PC 
Suite Kýlavuzuna ve bu kýlavuzun 35. sayfada ‘Kýzýlötesi baðlantýnýn 
etkinleþtirilmesi’'ne bakýn.

Baðlantý kurmak istediðiniz PC’de IrDA uyumlu bir kýzýlötesi baðlantý noktasý; yüklü 
ve etkin IrDA sürücüleri ve Microsoft Windows 95/98/98SE/Me olmasý gerekir. IrDA 
sürücüleri ve Windows ’daki kullanýmlarý hakkýnda daha fazla bilgi için Microsoft’a 
baþvurun.
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baðlantý yaparken sorunlarla karþýlaþabilirsiniz. Sorun yaþýyorsanýz aþaðýdaki 
iþlemleri yapýn:
1 Windows Baþlat  düðmesini týklatýn ve Ayarlar > Denetim Masasý’ný seçin.
2 Windows 98'in Denetim Masasýnda Sistem'i açýn.
3 Sistem özellikleri iletiþim penceresinde Aygýt Yöneticisi sekmesini seçin.
4 Að Baðdaþtýrýcýlar'ýn altýnda IBM Thinkpad Fast Infrared Port'u seçin ve Özellikler 

düðmesini týklayýn. IBM Thinkpad Fast Infrared Port Properties iletiþim penceresi 
açýlýr.

5 Sürücü sekmesini, ardýndan da Sürücüyü Güncelleþtir...'i  týklayýn. Aygýt 
Sürücüsü Güncelleþtirme Sihirbazý çalýþýr.

6 Ýleri ’yi týklatýn.
7 Diðer sürücülerden birini yükle'yi seçin ve Listeyi Göster... düðmesini týklayýn.
8 Kýzýlötesi PnP Seri Baðlantý Noktasý bulundu. Tamam’ý týklatýn.
9 Ýleri ’yi týklatýn.
10 Kýzýlötesi PnP Seri Baðlantý Noktasý yüklenmeye hazýr. Ýleri ’yi týklatýn.
11 Yeni sürücü yüklenmiþ olur. Sonlandýr'ý týklayýn.
12 Yeni sürücünün kullanýlmaya baþlanmasý için bilgisayar yeniden baþlatýlmalýdýr. 

Bilgisayarý yeniden baþlatmak için Evet'i týklayýn.

Daha fazla bilgi için Communicator satýþ paketindeki CD-ROM’un Belgeler 
bölümüne bakýn.

13. Yazdýrmayla ilgili sorunlar

Kýzýlötesi baðlantýyý kullanýyorsanýz yazýcýnýn kýzýlötesi baðlantý noktasýnýn IrDA 
standardýna uygun olmasý gerekir. 31. sayfada ‘Yazdýrma’'ya bakýn.
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PC’yi kullanýn. Ya da belgeyi en yakýn faks makinesine fakslayabilirsiniz. 168. 
sayfada ‘Yeni bir faks yazmak ve göndermek’'e bakýn.

14. PC baðlantýsýyla ilgili sorunlar

Nokia 9210 Communicator PC Suite’nin PC’nizde yüklü ve çalýþýyor olduðundan 
emin olun. Daha fazla bilgi için, PC Suite Kýlavuzuna bakýn.

Bir kablo baðlantýsý kullanýyorsanýz kablonun her iki ucunun da düzgün bir þekilde 
takýlmýþ olduðundan emin olun.

Kýzýlötesi bir baðlantý kullanýyorsanýz her iki KÖ baðlantý noktasýnýn da birbirine 
baktýðýndan ve baðlantý noktalarý arasýnda herhangi bir engel olmadýðýndan emin 
olun.

PC'nizde doðru COM (seri) baðlantý noktasýný kullandýðýnýzý kontrol edin.

PC Suite’yle ilgili tüm diðer sorunlar için PC Suite kýlavuzuna ve PC Suite çevrim içi 
yardýmý ‘Sorun Giderme’ bölümüne bakýn.

15. Faks modemle ilgili sorunlar

Communicator'ý faks modem olarak kullandyðýnýzda Communicator'la PC’nin ayný 
baud hýzýný kullandýðýndan emin olun. Kýzýlötesi baðlantý kullanýyorsanýz baud hýzý 
otomatik olarak ayarlanýr. Kablo baðlantýsýný kullanýyorsanýz baud hýzý ayarýný Faks 
modem ayarlarýndan yapýn. PC için baud hýzý PC’nin baðlantý yazýlýmýndan 
ayarlanýr.

Kablo baðlantýsýný kullanýyorsanýz tüm PC faks ve terminal yazýlýmlarýyla tam 
uyumlu çalýþma garantisi verilemez. Bayinize baþvurun. PC faks yazýlýmýyla ilgili 
sorunlarýnýz varsa kýzýlötesi baðlantýyý kullanýn. 
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kullanarak veri aktarým hýzýný düzeltmeyi deneyin. ETSI 07.07 standardý esas 
alýnarak geliþtirilmiþ olan ve Nokia 9210 Communicator tarafýndan desteklenen sýk 
kullanýlan AT komutlarý Communicator'la birlikte gelen CD-ROM'da atcomm.txt 
dosyasýnda verilmiþtir. AT komutlarýnýn nasýl kullanýlacaðý ve faks modem 
sürücüleri hakkýnda bilgi için PC’nizde kullandýðýnýz iletiþim veya faks 
uygulamasýnýn belgelerine bakýn.

16. Eriþim kodu sorunlarý

Önceden belirlenmiþ varsayýlan kilit kodu, 12345'tir. Kilit kodunu unutursanýz veya 
kaybederseniz Communicator bayinize baþvurun. 

Bir PIN veya PUK kodunu unutur veya kaybederseniz ya da size böyle bir kod 
verilmemiþse þebeke servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Ýnternet veya Uçbirim þifreleri hakkýnda bilgi için Ýnternet servis saðlayýcýnýza 
baþvurun.

17. Hafýza az

Communicator'ýnýzyn hafýzasýnýn azaldýðýný fark ederseniz veya yetersiz hafýzayla 
ilgili bir uyarý notu alýrsanýz Hafýza uygulamasýný kontrol edin. WWW gezgininde 
bir uyarý bildirisi alýrsanýz, bunun için sorun giderme listesinin 18. maddesine bakýn.

Hangi tür verilerin en fazla hafýzayý kullandýðýný görmek için Ayrýntýlar düðmesine 
basýn. 229. sayfada ‘Hafýza’'ya bakýn.

Tüm önemli verileri yedekleyin. 

Belgeler, gelen fakslar veya günü geçmiþ ajanda bilgileri gibi hafýzada çok yer tutan 
öðeleri elle veya Veri kaldýrma uygulamasýyla kaldýrýn. 229. sayfada ‘Hafýza’'ya 
bakýn. Veya bu öðeleri hafýza kartýnýza aktarabilirsiniz.
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tutabilir

18. Dolaþýmdayken Ýnternet’e baðlanamýyorsunuz

Kendi ülkenizdeyken Ýnternet’e baðlanabiliyorsunuz. Þu anda dolaþýmdasýnýz ve 
Ýnternet baðlantýnýz çalýþmýyor. Temel bir GSM veri baðlantýsýnýn ayarlarýný 
kullanmaya çalýþýn. 138. sayfada ‘Veri aramasý sayfasý’'na bakýn.

19. Çok büyük WWW sayfalarý indirilirken ‘Hafýza’ hata notu görülüyor

Bazý WWW sayfalarý pek çok büyük resim ve tablo içerdiklerinden son derece 
büyüktürler. Bu tür sayfalar Communicator hafýzasýný çok hýzlý bir þekilde tüketirler. 
WWW sayfalarýný indirirken hafýzayla ilgili bir hata notuyla karþýlaþýrsanýz, 
yapmanýz gereken ilk iþlem, WWW gezginini açtýktan sonra baþlatmýþ 
olabileceðiniz uygulamalarý kapatmaktýr. Bunu yapmak için Menü tuþuna basýn ve 
'Görev menüsü'nde bulunan açýk öðeleri görmek için Menü çubuðunun sol ucuna 
doðru kaydýrýn. Her bir öðeyi seçin ve kapatýn.

Hala sorunlarla karþýlaþýyorsanýz, resimleri otomatik yükleme ayarýný da 
kapatabilirsiniz. Yapýlabilecek son iþlem WWW gezgini uygulamasýndan çýkýp sonra 
yeniden baþlatmak ve sayfayý resimler olmadan bir kez daha indirmeyi denemektir. 

Not: Veri dosyalarýnýn kaldýrýlmasý ya da uygulamalarýn yüklenmesinin, WWW 
tarayýcýnýn kullanacaðý hafýzaya herhangi bir etkisi yoktur.

20. Bazý uygulamalar kayboldu ya da yanlýþlýkla silindi.

Communicator'ýnýzda ilk baþta takýlý olan hafýza kartýný çýkartmýþ ya da deðiþtirmiþ 
olabilirsiniz.

Kartý çýkarttýysanýz lütfen yerine takýn.



©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

255

So
ru

n 
Gi

de
rm

eDeðiþtirdiyseniz, satýþ paketindeki CD-ROM'da bulunan Preinstalled in Memory Card 
klasöründeki hafýza kartý uygulamalarýný hafýza kartýna yüklemek için Nokia 9210 
Communicator için PC Suite uygulamasýný kullanýn. 

Satýþ paketindeki CD-ROM'un Preinstalled in device klasöründe, diðer önyüklü 
uygulamalar için yükleme paketlerini bulabilirsiniz.

Eksik olan tüm uygulamalarý yeniden yükleyin.
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Nokia 9210 Communicator üstün tasarým ve ustalýðýn ürünü olup, dikkatle 
kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüðünü yerine 
getirmenize ve bu ürünü uzun yýllar boyunca sorunsuz kullanmanýza yardýmcý 
olacaktýr. Ýletiþim cihazýnýzý, bataryanýzý, þarj cihazýný VEYA herhangi bir aksesuarý 
kullanýrken:

Ýletiþim cihazýnýn bütün parça ve aksesuarlarýný küçük çocuklarýn eriþebileceði 
yerlerden uzak tutun.

Ýletiþim cihazýnýzý kuru tutun. Nemli ortamlar ve sývýlarda elektronik devrelere zarar 
verecek olan mineraller bulunur. 

Ýletiþim cihazýnýzý tozlu, kirli yerlerde kullanmayýn, saklamayýn. Oynayan parçalar 
zarar görebilir.

Yüksek sýcaklýklar elektronik devrelerin ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar 
verebilir ve bazý plastik maddeleri bükebilir ya da eritebilir.

Ýletiþim cihazýnýzý soðuk yerlerde tutmayýn. Ýletiþim cihazý normal sýcaklýðýna 
ýsýnmaya baþladýðýnda telefon içinde elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek 
rutubet oluþabilir. 

Ýletiþim cihazýnýzý açmaya çalýþmayýn. Ehliyetsiz kiþilerin müdahalesi iletiþim 
cihazýnýza zarar verebilir.

Ýletiþim cihazýnýzý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn düzensiz 
kullanýmý iç devre kartlarýna zarar verebilir. Ürünü düþürmek hassas renkli ekranýn 
kýrýlmasýna neden olabilir.
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kuvvetli deterjanlar kullanmayýn. Sabunlu suyla nemlendirilmiþ yumuþak bir bezle 
silin. 

Ýletiþim cihazýnýzý boyamayýn. Boya aletin hareketli parçalarýna zarar verebilir ve 
uygun biçimde çalýþmasýný engelleyebilir.

Yalnýzca verilen veya onaylý anteni kullanýn. Onaysýz antenler, deðiþiklikler veya 
eklentiler iletiþim cihazýnýza zarar zarar verebilir ve radyo cihazlarýyla ilgili 
kurallara ters düþebilir. 

Ýletiþim cihazý, batarya, þarj cihazý ya da herhangi bir aksesuar gerektiði gibi 
çalýþmýyorsa, en yakýn yetkili servis merkezine götürün. Buradaki personel size 
yardýmcý olacak ve gerekirse onarýmýný yapacaktýr.
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bilgileri
Trafik güvenliði 
Ýletiþim cihazýnýzý araç sürerken kullanmayýn. Ýletiþim cihazýnýzý kullanmadan önce 
aracý park edin. Ýletiþim cihazýnýzý her zaman kabýnda tutun, ve yolcu koltuðuna, 
veya çarpma veya ani durma anýnda vere düþebileceði bir yere koymayýn. 

Aracýn farlarý veya kornasýný halka açýk yollarda harekete geçirecek bir alarm 
cihazýnýn kullanýlmasý yasaktýr. 

Unutmayýn, yol güvenliði her zaman önce gelir.

Çalýþma ortamý
Herhangi bir bölgede yürürlükteki özel talimatlara uymayý ve hücresel telefon 
kullanýmýnýn yasak olduðu yerlerde veya giriþim ve tehlikeye neden olduðunda 
iletiþim cihazýnýzýn telefon arabirimini kapatmayý unutmayýn.

Ýletiþim cihazýnýzý veya aksesuarlarýný baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik 
talimatlarý için Kullanýcý El Kitabýný okuyun. Uyumsuz ürünlere baðlamayýn.

Diðer mobil radyo verici cihazlarda olduðu gibi, cihazýn iyi çalýþmasý ve kiþisel 
güvenlik için, cihazýn yalnýzca normal çalýþma konumunda (kulaðýnýza yakýn ve 
anten omzunuzdan yukarýda olacak þekilde) kullanýlmasý tavsiye edilir.
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etkileþimine izin vermeyin.

Radyo frekansýna maruz kalýnmasýyla ilgili kurallara uygunluðu saðlamak için her 
zaman Nokia tarafýndan onaylanmýþ aksesuarlarý kullanýn. Telefon açýkken iletiþim 
cýhazýný onaylý taþýma kýlýfýnda veya kemer kýlýfýnda taþýmalýsýnýz.

Elektronik cihazlar
Modern elektronik aletlerin çoðu radyo (RF) sinyallerine karþý korumalýdýr.  Ancak, 
bazý elektronik donanýmlar iletiþim cihazýnýzdan çýkan RF sinyallerine karþý 
korumalý olmayabilir.

Kalp atýþý düzenleyicisi:  Bu cihazýn imalatçýlarý potansiyel bir giriþimi 
engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasýnda en az 20 cm 
uzaklýk saðlanmasýný tavsiye ederler. Bu tavsiyeler Telsiz Teknolojisi 
Araþtýrmalarýnýn bundan baðýmsýz araþtýrma ve tavsiyeleriyle de uyumludur. Kalp 
atýþý düzenleyicisi bulunan kiþiler:
Telefon açýkken iletiþim cihazýnýzý düzenleyiciden her zaman 20 cm’den fazla bir 
uzaklýkta tutmalýdýrlar;
Ýletiþim cihazýnýzý göðüs cebinde taþýmamalýdýr;
Giriþim potansiyelini minimuma indirmek için düzenleyicinin tersindeki kulaðý 
kullanmalýdýrlar;

Eðer etkileþim olduðundan þüpheleniyorsanýz iletiþim cihazýnýzýn telefon 
arabirimini derhal kapatýn.

Kulaklýklar: Bazý dijital telsiz telefonlar bazý kulaklýklarla giriþime neden 
olabilirler. Böyle bir giriþim olduðunda, servisinize danýþmak isteyebilirsiniz.
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cihazýnýn çalýþtýrýlmasý yeterli oranda korunmamýþ týbbi cihazlarýn iþlemini olumsuz 
etkileyebilir. Bir sorununuz olduðunda veya týbbi cihazlarýn harici RF enerjisine 
karþý yeterli korunmuþ olup olmadýðýný belirlemek için bir doktora veya týbbi cihazýn 
üreticisine danýþýn. Saðlýk merkezlerinde telefonunuzu kapatmanýz gerektiðini 
belirten talimatlarýn bulunmasý durumunda iletiþimcinizin telefonunu kapatýn. 
Hastaneler ve saðlýk ocaklarý dýþtan gelen RF enerjisine duyarlý aletler kullanýyor 
olabilir.

Araçlar: RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doðru bir biçimde monte edilmemiþ veya 
yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir. (örneðin, elektronik yakýt 
enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hýz kontrol sistemleri, 
hava yastýðý sistemleri). Aracýnýzla ilgili olarak imalatçý veya temsilcisine danýþýn. 
Aracýnýza eklenen herhangi bir cihazýn üreticisine de danýþmalýsýnýz.

Uyarý Levhalarý: Telefonunuzu kapatmanýzý isteyen uyarý levhalarýnýn 
bulunduðu her yerde  iletiþim cihazýnýzýn telefonunu kapayýn. 

Potansiyel olarak patlayýcý ortamlar
Potansiyel olarak patlayýcý bir ortamda bulunan herhangi bir alanda  iletiþim 
cihazýnýzýn telefonunu kapayýn ve tüm iþaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki 
kývýlcýmlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangýna 
sebep olabilirler. 

Kullanýcýlara, bir yakýt istasyonundayken telefonlarýný kapatmalarý tavsiye edilir. 
Kullanýcýlarýn, yakýt depolarý (yakýt depolama ve daðýtým alanlarý), kimya fabrikalarý 
veya patlayýcý maddelerin bulunduðu ortamlarda radyo cihazlarýnýn kullanýmýyla 
ilgili kýsýtlamalara dikkat etmeleri gerekir.
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bulunur, fakat bu her zaman geçerli deðildir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, 
kimyasal transfer veya depolama alanlarý; benzin (propan veya bütan) kullanan 
araçlar; havanýn içinde zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal veya parçacýklar 
bulunan yerler; veya aracýnýzýn motorunu kapatmanýzýn isteneceði herhangi bir yer 
dahildir.

Araçlar
Ýletiþim cihazýnýzý araca sadece yetkili personel kurmalý ve servisini yapmalýdýr. 
Yanlýþ montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi 
geçersiz kýlar.

Aracýnýzdaki telsiz telefon aletinin doðru bir biçimde monte edilip edilmediðini ve 
doðru bir biçimde çalýþýp çalýþmadýðýný düzenli olarak kontrol edin.

Ýletiþim cihazý, parçalarý ve aksesuarlarýnýn bulunduðu bölümlerde alev alýcý sývýlar, 
gazlar veya patlayýcý malzeme depolamayýn ve taþýmayýn.

Hava yastýðý bulunan araç sahibi hava yastýðýnýn büyük bir güçle açýldýðýný 
unutmamalýdýr. Monte edilmiþ veya taþýnabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava 
yastýðýnýn üzerine veya hava yastýðýnýn açýldýðý alana yerleþtirmeyin. Eðer araç içi 
telsiz cihaz doðru olmayan bir biçimde monte edilmiþse ve hava yastýðý açýlýrsa, 
ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Uçaða binmeden önce iletiþim cihazýnýzýn telefonunu kapatýn. Uçakta telsiz 
telefonlarýn kullanýlmasý uçaðýn çalýþma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon 
aðýný bozabilir ve yasadýþý olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon servislerinin askýya alýnmasýna veya kaldýrýlmasýna 
veya yasal önlem alýnmasýna veya ikisine birden neden olabilir. 
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ÖNEMLÝ!

Bu Nokia 9210 Communicator, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, 
telsiz ve þebekeler kullanarak çalýþýr ve diðer kullanýcýya programlý fonksiyonlarý 
kullanýr, ancak her koþulda baðlantý garanti edilemez. Bu sebeple, önemli iletiþim 
durumlarý (örneðin týbbi aciliyet durumlarý) için yalnýzca herhangi bir telsiz 
telefona güvenmemelisiniz. 

Unutmayýn, arama yapmak veya aramaya cevap verebilmek için telefonunuz açýk 
olmalý ve yeterli sinyal gücüne sahip bir alanda bulunmalýsýnýz. Tüm telsiz telefon 
aðlarýnda veya bazý þebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanýmdayken 
acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servisinize danýþýn.

Acil arama yapmak için: 
1 Cihazýn kapaðý açýksa, kapayýn.
2 Telefon açýk deðilse açýn (  tuþuna basýn). Bazý þebekeler geçerli bir SIM kartýn 

iletiþimcinin içine düzgün bir þekilde yerleþtirilmesini gerekli kýlar.
3 Telefon arabirimini görüþmelere hazýr duruma getirmek için  tuþuna basýp 

birkaç saniye için basýlý tutun.
4 Key in the emergency number for your present location (for example, 112 or 

other official emergency number). Emergency numbers vary by location.
5   tuþuna basýn.

Bazý özellikler (örneðin arama engelleme, sabit arama, sýnýrlý abone grubu, sistem 
kilidi, tuþtakýmý kilidi gibi) kullanýmdaysa acil arama yapmadan önce bu özellikleri 
kapamanýz gerekebilir. Kullanýcý El Kitabýna ve yetkili yerel þebekenize baþvurun.
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verin. Ýletiþim cihazýnýzin bir kaza yerindeki tek iletiþim cihazý olabileceðini 
unutmayýn ve kapatabileceðiniz söylenmediði sürece konuþmayý bitirmeyin. 

Bu kullaným kýlavuzunu kullanma

Bu kýlavuzda açýklanan telsiz telefon GSM900 ve 1800 þebekelerinde kullanýlmak 
üzere onaylanmýþtýr.

Bu kullaným kýlavuzunun içerdiði özellikler þebeke hizmetleri olarak anýlmaktadýr. 
Bu özellikler hücresel hizmet saðlayan þebekeler tarafýndan sunulan özel 
hizmetlerdir. Bu þebeke hizmetlerinden yararlanmadan önce, yerel hizmet saðlayan 
þebekenizden istediðiniz hizmet(ler)e abone olmanýz ve kullanýmla ilgili talimatlarý 
almanýz gerekir. Daha sonra bu fonksiyonlarý, bu kullaným kýlavuzunda açýklandýðý 
þekilde etkinleþtirebilirsiniz. Birçok hizmetle ilgili kullaným kýlavuzu elle 
etkinleþtirme komutlarý bu kullaným kýlavuzunda açýklanmaktadýr (örneðin 
hizmetlerin etkinleþtirilmesi veya devre dýþý býrakýlmasý için  ve  karakterinin 
kullanýlmasý). Yine de, Nokia 9210 Communicator bu formda verilen komutlarý 
uygulamaktadýr. Bu komutlarla, ilgili olarak lütfen size yerel hizmet saðlayan 
firmaya baþvurun.

Önemli Güç Kaynaðý Bilgileri
UYARI! Bu cihaz Lithium-Ion batarya ve ACP-9E, ACP-9X ve ACP-9A þarj 

cihazlarý ile kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Farklý bir kullaným, cihaza 
iliþkin olarak verilen onaylarý geçersiz kýlacak ve tehlikeli olacaktýr. 
Yalnýzca iletiþim cihazý üreticisi tarafýndan bu özel iletiþim cihazý 
modeliyle kullaným için onaylanan pilleri, þarj cihazlarýný ve 
aksesuarlarý kullanýn. Herhangi baþka ürünlerin kullanýmý iletiþim 
cihazý için verilen her türlü onay veya garantiyi geçersiz kýlar ve 
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ritehlikeli sonuçlara yol açabilir. Onaylý aksesuarlar için lütfen 

bayinize baþvurun. Herhangi bir aksesuarýn besleme kablosunu 
çekerken kabloyu deðil fiþi tutup çekin.
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Sözlük
AT Komutlarý

Bir faks modemin çalýþmasý AT komutlarý aracýlýðýyla denetlenebilir. Bu 
komutlar, ileri düzeydeki kullanýcýya modemin tüm özelliklerini denetleme 
olanaðý saðlarlar. ETSI 07.07 standardýný esas alan ve Nokia 9210 
Communicator tarafýndan desteklenen yaygýn AT komutlarýnýn bir listesi, 
Communicator'inýzýn satyþ paketindeki CD-ROM'da bulunabilir.

Engelleme þifresi
Engelleme þifresi faks ve sesli arama engellemelerini deðiþtirmek için 
kullanýlan 4 rakamlý bir koddur, 85. sayfada ‘Sesli aramalarýn kýsýtlanmasý’'na 
bakýn. ÞÝfre, Communicator'ýnýzýn SIM kartynda deðil þebekede bulunur. 
Arama engelleme servisine abone olduðunuzda þifreyi þebeke operatöründen 
alýrsýnýz.

Çerezler
Çerezler, bir web sitesine ziyaretleriniz hakkýnda bilgi kaydetmek üzere 
sunucu tarafýndan size verilen bilgi parçacýklarýdýr. Çerezleri kabul 
ettiðinizde sunucu web sitesini kullanýmýnýzý; neyle ilgilendiðinizi, neleri 
okumak istediðinizi vs. deðerlendirebilir.

DNS
Etki Alaný Adý Servisi. www.nokia.com gibi etki alaný adlarýný 
192.100.124.195 gibi IP adreslerine çeviren bir Ýnternet servisi. Etki alan 
adlarý kolaylýkla hatýrlanabiliyor olmasýna karþýn, Ýnternet IP adreslerine 
dayalý olduðundan bu çevrim zorunludur.
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Etki alaný adý ve Ana bilgisayar adý

“Etki alaný adý” ve “ana bilgisayar adý” terimleri bazen yanlýþ þekilde eþ 
anlamlýymýþ gibi kullanýlýr. www.forum.nokia.com gib tam bir etki alaný 
adýnda, adýn ilk kýsmý ana bilgisayarýn adý ve bunu izleyen kýsýmlar da ana 
bilgisayarýn baðlý olduðu etki alanlarýnýn adlarýdýr. Her bir ana bilgisayar adý 
belli bir IP adresine karþýlýk gelir. Hatýrlanmalarý IP adreslerinden daha kolay 
olduðundan ana bilgisayar adlarý kullanýlýr.

DTMF (Ýkili Ton Çok Frekanslý) Tonlar
Sistem, dokunma tonlu telefonlarda kullanýlýr. DTMF, her bir tuþa özel bir 
frekans ya da ton atayarak, hangi tuþa basýldýðýnýn mikro iþlemci tarafýndan 
kolaylýkla tanýnabilmesini saðlamaktadýr. DTMF tonlarý telesekreterler, 
bilgisayarlý telefon sistemleri vs. ile iletiþim kurmanýza olanak saðlar.

Að Geçidi IP adresi
WAP Að geçidinin adresi. (bakýnýz: WAP að geçidi).

Önemli nokta
Bir World Wide Web (WWW) sayfasýnda seçim listeleri, metin giriþ alanlarý 
ve sýfýrlama/gönderme düðmeleri gibi WWW’ye bilgi girmenizi saðlayan 
önemli noktalar olabilir.

HSCSD
Yüksek Hýzlý Devre Anahtarlamalý Veri, mobil telefon kullanýcýlarý için devre 
anahtarlamalý kablosuz veri iletiminde1999 yýlýndaki Mobil Ýletiþim için 
Küresel Sistem (GSM- Global System for Mobile) standartlarýnda verilen veri 
aktarým hýzýndan dört kat daha hýzlý olan 38,4 Kbps'ye kadar veri hýzý 
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saðlamaktadýr. HSCSD, günümüzde sabit telefon þebekelerinden iletiþim 
kurmaya yarayan bir çok bilgisayar modeminin hýzýyla yarýþabilecek 
düzeydedir. 

HTML (Hiper Metin Ýþaretleme Dili)
WWW belgelerinin görünüm ve içeriðini tanýmlamakta kullanýlan bir dil.

HTTP (Hiper Metin Ýletim Protokolü)
WWW’de kullanýlan bir belge iletim protokolü.

HTTPS
Güvenli baðlantý üzerinden HTTP. Güvenli Soket Katmaný (SSL)'na bakýn.

Hiperbað
Bir WWW sayfasýnda bulunan ve baþka bir WWW sayfasýna, sitesine ya da 
ayný sayfadaki baþka bir yere yönelten baðlantýdýr. Hiperbaðlarýn altý 
genellikle çizilidir ve renkleri etrafýndaki metinden farklýdýr. Resimler de 
hiperbað olabilir.

ÝEN (Ýnternet Eriþim Noktasý)
Communicator'ýnýzyn bir veri aramasý aracýlýðýyla Ýnternet’e baðlandýðý 
nokta. Bir Ýnternet eriþim noktasý, örneðin, ticari bir Ýnternet servis saðlayýcý 
(ÝSS) veya kendi þirketiniz tarafýndan saðlanabilir. 

Resimler, yerleþik, dýþsal
Alýnan bir WWW sayfasýndaki resimler yerleþik resimlerdir. Daha büyük 
resimler genellikle dýþsal resim olarak yerleþtirilir ve bunlara ayrýca bakýlmasý 
gerekir.

IMAP4 (Ýnternet Posta Eriþim Protokolü, sürüm 4)
Uzak posta kutunuza eriþim için kullanýlan bir protokol.
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IETF (Ýnternet Mühendisliði Görev Gücü

IETF, Ýnternetteki standartlaþmadan sorumludur. Nokia 9210 
Communicator'da, bir çok IETF özelliði kullanýlmaktadýr. Geri arama 
ayarlarýnda, ayarlardan bir tanesi IETF tarafýndan, diðerleri ise Microsoft 
tarafýndan belirlenmiþtir.

ISDN baðlantýlarý
ISDN baðlantýlarý, Communicator ve Ýnternet Eriþim Noktanýz arasýnda veri 
aramasý yapmakta kullanýlan bir yöntemdir. ISDN baðlantýlarý, tamamen 
dijitaldir. Bu nedenle Analog baðlantýlara göre hem daha çabuk kurma süresi 
hem de daha yüksek veri aktarma hýzlarý sunmaktadýr. ISDN kullanabilmek 
için hem Ýnternet servis saðlayýcýnýz, hem de þebeke hizmet saðlayýcýnýz 
bunu destekliyor olmalýdýr.

Java
Sun Microsystems tarafýndan, öncelikle elde taþýnabilir cihazlar için 
tasarlanmýþ nesneye dayalý, genel amaçlý bir programlama dilidir. 
Java, C++ benzeri bir dildir ancak genel programlama hatalarýna neden olan 
dil özelliklerini ortadan kaldýrmak için basitleþtirilmiþtir. Ýþletim 
sistemlerinden bir çoðu için java yorumlayýcýlarý ve çalýþtýrma ortamlarý 
bulunduðundan derlenmiþ Java kodu, bir çok bilgisayarda çalýþabilmektedir.

Kilit kodu
Kilit kodu Communicator'ý kilitlemek ve açmak için gereken beþ rakamlý bir 
koddur. Ayrýca, belli ayarlarý deðiþtirdiðinizde de kilit kodu gerekir. Önceden 
belirlenmiþ varsayýlan kilit kodu, 12345'tir. Güvenlik nedeniyle, kilit kodunu 
deðiþtirmeniz zorunludur. Bu kodu gizli tutun ve Communicator'dan ayrý 
olarak güvenli bir yerde bulundurun.
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MCN (Mikro Hücresel Þebeke) teknolojisi

Mikro hücreler, kent alanlarýnda kablosuz þebekelerin kapasitesini artýrmak 
için kullanýlýr.

MIME (Çok Amaçlý Ýnternet Posta Uzantýlarý)
Tek bir mesajda birden çok e-posta nesnesinin bulunmasýna izin veren 
standart bir Ýnternet formatý. E-posta nesneleri örneðin, biçimlendirilmiþ, 
birden fazla yazýtipi içeren metin mesajlarý ve resimler ve ses parçacýklarý 
gibi metin dýþý öðeler olabilir.

PIN (Kiþisel Tanýtým Numarasý)
PIN kodu telefonunuzu izinsiz kullanýmlara karþý korur. PIN kodu SIM kartla 
birlikte gelir. PIN kodu sorma açýk olarak seçilmiþse telefonun her açýlýþýnda 
kodun girilmesi gerekir. PIN kodunun 4 ile 8 rakam arasýnda olmasý gerekir.

PIN2 Kodu
PIN2 kodu bazý SIM kartlarda bulunur. SIM kart tarafýndan desteklenen bazý 
iþlevlere eriþim için PIN2 kodu gerekir. PIN2 kodunun uzunluðu 4 ile 8 rakam 
arasýndadýr.

Eklenti
Eklentiler WWW’den indirilebilen ek yazýlýmlardýr. Communicator, WWW 
uygulamasýnýn gösteremediði bir belgeyi ekrana getirmek için eklentileri 
kullanýr

POP3 (Posta Protokolü, sürüm 3)
Uzak posta kutusuna eriþim için kullanýlabilecek yaygýn bir posta protokolü.
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Noktadan Noktaya Protokol (PPP)

Modemi olan herhangi bir bilgisayarýn bir telefon hattýyla doðrudan 
Ýnternet’e baðlanmasýný saðlayan yaygýn bir að yazýlým protokolü.

Protokol
Verilerin iki cihaz arasýnda nasýl aktarýldýðýný düzenleyen resmi bir kurallar 
topluluðu.

Yakýn kopya
Bazý aðlarda, WWW ile istediðiniz site arasýndaki baðlantý, bir güvenlik 
duvarýyla bloke edilmiþtir. Güvenlik duvarý aðý, yetkisi olmayan kiþilerin aða 
dýþarýdan girmelerine karþý aðý korur. Yakýn kopya, güvenlik duvarýndan 
geçerek eriþim saðlayan bir aracý programdýr. Yakýn kopya ayrýca, sayfa alma 
iþlemini hýzlandýrmak için bir að önbelleði iþlevini de görebilir.

PUK (PIN Açma Anahtarý) kodu
PUK, SIM kartla birlikte gelen 8 rakamlý bir koddur. Bu kod, devredýþý 
býrakýlmýþ bir PIN kodunu deðiþtirmek istediðinizde sorulur. Arka arkaya on 
kez hatalý bir PUK kodu girerseniz SIM kart reddedilir ve acil aramalar 
dýþýnda hiçbir arama yapamaz veya kabul edemezsiniz. SIM reddedildiðinde, 
size yeni bir SIM kart gerekir. PUK kodunu deðiþtiremezsiniz. Kodu 
kaybederseniz þebeke servis saðlayýcýnýzla baðlantý kurun.

PUK2 Kodu
PUK2 kodu bazý SIM kartlarla verilir. Bu kod, devredýþý býrakýlmýþ bir PIN2 
kodunu deðiþtirmek istediðinizde sorulur. Arka arkaya on kez hatalý PUK2 
kodu girerseniz PIN2 kodu gerektiren iþlevlere giremezsiniz. Bu iþlevleri 
tekrar kullanmak için þebeke servis saðlayýcýnýzdan yeni bir SIM kart almanýz 
gerekir. PUK2 kodunu deðiþtiremezsiniz.
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Dolaþým anlaþmasý

Bir servis saðlayýcýnýn kullanýcýlarýnýn, diðer servis saðlayýcýnýn servislerini 
kullanabilmesini saðlayan, iki ya da daha fazla þebeke servis saðlayýcý 
arasýnda yapýlan anlaþma.

Güvenli Soket Katmaný (SSL)
Ýnternet üzerinden dinleme, tahrifat veya mesaj sahteciliðini önleyen bir 
güvenlik protokolü. SSL kullanan belgeler HTTPS önekiyle tanýtýlýr.

SIM (Abone Tanýtým Modülü) kartý
SIM kart, hücresel þebekenin þebeke kullanýcýsýný tanýmak için ihtiyaç 
duyduðu tüm bilgileri içerir. SIM kart ayrýca güvenlikle ilgili bilgileri de içerir.

Basit Posta Aktarým Protokolü (SMTP)
Elektronik posta aktarýmýný düzenleyen bir Ýnternet protokolü.

TCP baðlantý noktasý
Hedef bilgisayarýn veri baðlantý noktasýný belirtir.

TCP/IP (Ýletim Kontrol Protokolü/Ýnternet Protokolü)
Ýnternet’te ve TCP/IP aðlarda veri iletiþimini düzenleyen bir protokol.

Þablon
Kelime iþlemcilerde, bir þablon ya da stil sayfasý, belgenin genel görünümünü 
tanýmlayan bir dosya ya da formdur. Þablonlar, sayfa boyutu, kenar 
boþluklarý ve yazýtipleri gibi parametreleri belirleyebilir. Bir çok belge için 
ayný stil sayfasýný kullanabilirsiniz. Örneðin kiþisel mektuplarýnýz için ayrý, 
resmi mektuplarýnýz için ayrý ve raporlarýnýz için ayrý bir stil sayfasý 
tanýmlayabilirsiniz. 
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Ýletim Katmaný Güvenliði

Baþtan baþa þifreli ve doðrulanan baðlantýlar sunan, SSL benzeri bir güvenlik 
protokolü. Baðlantýnýn kurulduðu sunucu, sertifikalar kullanýlarak 
doðrulanýr. Veri transferleri, þifreleme algoritmalarýyla güvenli hale 
getirilmiþtir. Nokia 9210 Communicator, TLS sürüm 1'i desteklemektedir. 
Ayrýca Güvenli Soket Katmaný (SSL)'na bakýn.

URL (Tekbiçimli Kaynak Konumlandýrýcý)
WWW tarafýndan belli bir WWW ana bilgisayarýna baðlantý için gereken 
baðlantý bilgisi. URL genellikle http:// ile baþlar. Örneðin, Nokia Kablosuz 
Veri Forumu ana sayfasý http://www.forum.nokia.com adresinde bulunabilir. 
URL’lerden genellikle “Ana sayfa konumu,” “Site konumu,” “burada 
bulunabilir” þeklinde bahsedilir.

Telesekreter
Telesekreter, baþkalarýnýn size sesli mesaj býrakabileceði þebeke servisi veya 
kiþisel telesekreterdir.

WAP
Kablosuz Uygulama Protokolü. WAP gezgini tarafýndan kullanýlan, WAP 
servisileri için iletim protokolü.

WAP eriþim noktasý
WAP gezgininin WAP servisine baðlanabilmesi için gereksinim duyduðu ek 
bilgileri saðlayan, bir internet eriþim noktasý uzantýsý (bakýnýz:IAP).
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