
Nokia Marka Telefonlarda Nasıl BasKonuş kullanırım?  

Abonelik işlemleriniz tamamlandıktan sonra, kullanıma başlamak ve mesajlaşacağınız kişi 

listelerini oluşturmak için telefonunuza yüklediğiniz yazılımın menülerini kullanabilirsiniz.  

Ayarlar 

• Telefonuzun sol tarafındaki BasKonuş tuşuna basın, açılan pencerede Menü tuşuna 

basın.  

• Bas Konuş Ayarı bölümüne girip, GPRS Ayarları bölümünde APN alanına ptt yazın ve 

değiştir tuşuna basın. Diğer kısımlar boş bırakılacaktır.  
• BasKonuş Ayarı bölümünde Sunucu Ayarları bölümünden  

Sunucu1 alanına 192.168.155.29 yazıp, değiştir tuşuna basın. 

Sunucu2 boş bırakılacaktır.  

 

Nasıl Kullanıcı Tanımlarım?  

• Telefonun BasKonuş tuşuna basın, açılan pencerede BasKonuş Kişileri bölümüne girin.  

• Menü tuşuna basın, açılan menüde Ekle bölümünü seçin. İsim kısmına eklemek 

istediğiniz kişinin ismini yazın. Numara kısmına irtibat kurulacak kişinin telefon 

numarasını yazın ve onaylayın. Eklediğiniz isimler, BasKonuş Kişileri menüsünde 

listelenir.  
 

Nasıl Grup Tanımlarım?  

• Telefonun BasKonuş tuşuna basın, açılan pencerede BasKonuş Grupları bölümüne girin.  

• Menü tuşuna basın, açılan menüde Yeni Grup Yarat bölümünü seçin. İsim kısmına grup 

için kullanmak istediğiniz ismi yazın. Üyeler kısmına girdiğinizde BasKonuş kişileri 

görüntülenir, bu sayfadan gruba dahil etmek istediğiniz kişileri seçin ve onaylayın. Yeni 

grup ismi BasKonuş Grupları menüsünde listelenir.  

BasKonuş Mesajı Gönderme 

Birebir Mesajlaşma: 

• Telefonun BasKonuş tuşuna basın, açılan pencerede BasKonuş Kişileri bölümüne girin.  

• Menüde bulunan isim üzerine geldiğinizde BasKonuş tuşunu basılı tutun, önce 2 bip sesi 

gelir.  

• Bağlantı sağlandığı mesajı telefonda belirdikten sonra, BasKonuş tuşuna basılı tutarak 

karşı tarafa mesajı iletin.  

• BasKonuş tuşunu bıraktıktan sonra karşı tarafın mesaj göndermesi için bekleyin. Karşı 

taraf mesaj gönderirken, dinleyen taraf mesaj gönderemez; aynı anda sadece bir kişi 

mesaj gönderebilir.  

• Konuşma menüsü açıkken sağ alt köşedeki Hoparlör linki ya da telefonun üstündeki 

Hoparlör tuşunu kullanılarak, konuşma sesini hoparlöre verebilirsiniz.  

• Konuşmayı bitirmek istediğinizde konuşma menüsünün sol alt köşesindeki Çık 

bağlantısını ya da telefonun kapama tuşunu kullanarak konuşmayı sonlandırabilirsiniz.  

Grup Mesajlaşması: 

• Telefonun BasKonuş tuşuna basın, açılan pencerede BasKonuş Grupları bölümüne girin.  

• Menüde bulunan grup üzerine geldiğinizde BasKonuş tuşunu basılı tutun. Önce 2 bip 

sesi gelir.  

• Bağlantı sağlandığı mesajı telefonda belirdikten sonra, BasKonuş tuşunu basılı tutarak 

karşı tarafa mesajı iletin.  

• BasKonuş tuşunu bıraktıktan sonra karşı taraftaki kişileri mesaj göndermeleri için biraz 

bekleyin. Grup içindeki kişilerden birisi mesaj gönderirken, dinleyen kişiler gönderemez; 

aynı anda sadece bir kişi mesaj gönderebilir.  

• Konuşma menüsü açıkken sağ alt küşedeki Hoparlör bağlantısını ya da telefonun 

üstündeki Hoparlör tuşunu kullanarak, konuşma sesini hoparlöre verebilirsiniz.  

• Konuşma bitirilmek istendiğinde konuşma menüsünün sol alt köşedeki Çık bağlantısını 

ya da telefonun kapama tuşunu kullanarak konuşmayı sonlandırabilirsiniz.  



Uyarı Gönderme: 

• Telefonun BasKonuş tuşuna basın, açılan pencerede BasKonuş Grupları ya da BasKonuş 

Kişileri bölümüne girin.  

• Menüde bulunan grup / kişilerden çevrimiçi olanların isimleri üzerine geldiğinizde, sağ 

alt köşede bulunan uyarı bağlantısını kullanarak grup / kişilere konuşma için çağrı 

gönderin.  

• Karşı taraftaki dinleyicilerin telefonunda uyarı sesi ile beliren menüde Kabul tuşuna 

basan kişi/kişiler ile görüşme başlatılabilir.  

• Karşı taraftaki dinleyicilerin telefonunda uyarı sesi ile beliren menüde reddet tuşuna 

basan kişi/kişiler ile görüşme başlatılamaz, görüşme reddedilmiş olur.  

BasKonuş Ulaşılabilirlilik İşlemleri 

BasKonuş Kişileri: 

• BasKonuş ana menüsünden BasKonuş Kişileri bölümüne girin.  

• Menüde bulunan kişilerden yanlarında  ikonu bulunan isimler çevrimiçidir.  

• Menüde bulunan kişilerden yanlarında  ikonu bulunan isimler çevrimdışıdır.  

• BasKonuş Kişileri bölümündeki isimlerin üzerine gelip Menü tuşuna bastığınızda açılan 

bölümdeki fonksiyonların işlevleri aşağıdaki gibidir:  

o Durum: 

Bu bölüme girdiğinizde mesaj göndereceğiniz kişinin o an için çevrimiçi- çevrimdışı olup 

olmadığı ve kişisel bilgileri görüntülenir.  

o Çevrimiçi Olunca Uyar: 

Bu fonksiyon yalnızca çevrimdışı olan kişiler için menüde görüntülenir. Çevrimdışı olan 

kişi çevrimiçi olduğunda, bu fonksiyon sayesinde 2 bip sesiyle uyarılırsınız.  

o Liste Güncelleme: 

Bu fonksiyonu kullandığınızda BasKonuş Kişileri'nin o an için ulaşılabilirlikleri tekrardan 

sorgulanır ve liste güncellenir.  

o Bloke Aç/Et: 

Bu fonksiyonu kullandığınızda seçtiğiniz isim bloke edilir; size mesaj göndermesi 

engellenir. Kişi daha önce bloke edilmiş ise, blokaj açılır ve mesaj gönderip alma hakkı 

tekrar verilmiş olur.  

o BasKonuş Grupları: 

Bu bölüme girdiğinizde BasKonuş Grupları ana menüsüne ulaşırsınız.  

o Sık Kullanılanlar: 

Bu fonksiyonu kullandığınızda, en çok mesaj göndermiş olduğunuz kişiye göre BasKonuş 

Kişileri menüsü listelenir.  

o BasKonuş Ayarı  

 BasKonuş Kişiselleştir  

 Açma şekli: 

BasKonuş tuşuna bastığınızda ilk etapta açılacak olan ana menüyü belirlemenize yarar.  

 Sıralama şekli: 

BasKonuş Kişileri/Grupları menüsündeki isimlerin sıralamasını ayarlamanıza 

yaramaktadır. İsim, seçeceğiniz kişilerin isimlerine göre; Durum, ulaşılabilirliliklerine 

göre; Frekans, en çok mesajlaşma yapılandan en az yapılan göre bir sıralama 

sağlamaktadır.  

 Cevap Durumum: 

Size gelen BasKonuş mesajlarını;  

Otomatik kabul ederek telefonda anında duyulmasını; "Otomatik Kabul" 

Manuel olarak "Kabul/Red" seçeneğini seçerek duyulmasını; "Manuel" Seçenekleriyle 

sağlayabileceğiniz fonksiyondur. 

• "Rahatsız Etme" seçeneğini de kullanarak size gelen tüm mesajları engelleyebilirsiniz.  

• BasKonuş Hoparlörü: 

BasKonuş mesajlarının hoparlörden duyulup duyulmamasının ayarlayabilirsiniz.  

• Çevrimiçi Uyarı Ayarı: 

Çevrimiçi uyarı özelliğini kapatıp açabilirsiniz.  

• BasKonuş Tuş Kilidi: 

BasKonuş tuşunu kilitleyebilirsiniz.  

BasKonuş Grupları: 



• BasKonuş ana menüsünden BasKonuş Grupları bölümüne girin.  

• Menüde bulunan gruplardan yanlarında  ikonu bulunan gruplar çevrimiçidir.  

• Menüde bulunan gruplardan yanlarında  ikonu bulunan gruplar çevrimdışıdır.  

• BasKonuş Grupları bölümündeki grupların üzerine gelip Menü Tuşuna bastığınızda açılan 

bölümdeki fonksiyonların işlevleri aşağıdaki gibidir:  

o Durum: 

Bu bölüme girdiğinizde grubun o an için çevrimiçi- çevrimdışı bilgileri görüntüler.  

o Çevrimiçi Olunca Uyar: 

Bu fonksiyon yalnızca çevrimdışı olan gruplar için menüde görüntülenmektedir. 

Çevrimdışı olan grup içerisindeki bir kişi çevrimiçi olduğunda, bu fonksiyon sayesinde 2 

bip sesiyle uyarılırsınız.  

o Liste Güncelleme: 

Bu fonksiyonu kullandığınızda BasKonuş gruplarının o an için ulaşılabilirlikleri tekrar 

sorgulanır ve liste güncellenir.  

o Bloke Aç/Et: 

Bu fonksiyonu kullandığınızda grup bloke edilir ve o gruba gönderilen mesajların size 

ulaşması engellenir. Grup daha önce bloke edilmiş ise, blokaj açılır ve gruba gönderilen 

mesajları almaya başlarsınız.  

o BasKonuş Kişileri: 

Bu bölüme girdiğinizde BasKonuş Kişileri ana menüsüne ulaşırsınız.  

o Sık Kullanılanlar: 

Bu fonksiyon kullanıldığında, en çok mesaj göndermiş olduğunuz gruba göre BasKonuş 

Grupları menüsü listelenir.  

o BasKonuş Ayarı: 

Bu menü altındaki fonksiyonlar, BasKonuş Kişileri bölümü altında, yukarıda anlatılan aynı 

fonksiyonlardır.  
 

 


