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MOBILE READER YAZILIMININ KURULUMU
Bu belge, yeni veya yükseltilmiş Mobile Reader yazılımının nasıl kurulup
etkinleştirileceğini açıklar. İçinde Reader’ın hâlihazırda kurulu olduğu bir telefon
almışsanız bu adımları uygulamanız gerekmez.
En son yazılım, yönerge ve bilgiler, www.knfbReader.eu adresinden her zaman elde
edilebilir.

Genel Bakış
Mobile Reader kurulumunu tamamlamanız için aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:

-

Reader yazılımıyla kullanım için onaylanmış modelde, çalışan bir cep
telefonu.

-

Reader ürününü etkinleştirmek için internet erişimine sahip bir bilgisayar.
Telefonunuzu bilgisayara bağlayan, telefonla birlikte verilmiş USB kablosu.
Ürün kutunuzun dış kısmında basılı olan Mobile Reader seri numaranız.
www.knfbReader.eu adresinde önceden kayıt olduysanız seri numaranızı
burada bulabilirsiniz. Seri numaranız yoksa edinmek için dağıtıcınızla
bağlantıya geçin.

Mobile Reader’ın kurulumu aşağıdaki adımları içerir:

-

Kameralı telefonun yapılandırılması (uygunluğa göre Mobile Reader Kullanıcı
Kılavuzu, Ek A veya B’ye bakın).

-

Kullanıcının kaydedilmesi.
Telefon-Bilgisayar iletişiminin kurulması.
Mobile Reader yazılımının kurulması.
Mobile Reader’ın etkinleştirilmesi.

Kameralı Telefonun Yapılandırılması
Kullanıcı Kılavuzu’nda kullanacak olduğunuz telefona karşılık gelen eke bakın.

Kullanıcının Kaydedilmesi
- www.knfbReader.eu web sitesine gidin
- Soldaki listede “Reader’ım”ı tıklatın (My Reader)
- “Yeni Kullanıcı”yı tıklatın (New User)
Adınızı ve iletişim bilgilerinizi girerek kullanıcıyı kaydedin. Mobile Reader’ı başkası
için kuruyorsanız, o kişinin adını ve iletişim bilgilerini girin.
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Telefon-Bilgisayar İletişiminin Kurulması
CD’den (ya da internetten indirilmiş) Reader yazılımının telefona kurulabilmesi için
bilgisayarın Nokia telefonla iletişim kurabiliyor olması gerekir. Nokia, telefonlarıyla
birlikte ücretsiz iletişim yazılımı temin etmektedir. Kullanacağınız her bilgisayar için
bu yazılımı yalnızca bir defa kurmanız gerekir. Şu adımları izleyin:

-

Nokia PC Suite yazılımı, telefonla birlikte gelir. Ayrıca
www.nseries.com/index.html#l=support,downloads,nseriespcsuite,download
adresinden de indirilebilir. Körlerin erişebileceği bir sürümü mevcuttur.
www.blindsea.com adresine gidin ve şu bağlantıları izleyin: "Mobile Corner"
(Mobil Köşe), "3rd Edition 3rd-Party Software" (3’üncü Sürüm 3’üncü Parti
Yazılım) ve "Nokia PC Suite".

-

Yönergelere uygun olarak Nokia NSerisi PC Suite’i bilgisayarınıza kurun.
USB kablosunu kullanarak telefonu bilgisayara bağlayın.

Telefonda birtakım bağlantı seçenekleri belirecektir. “PC Suite”i seçin. Birkaç saniye
içinde bilgisayar, bağlantının başarılı olduğunu belirten bir ses çıkaracaktır. Not:
Bilgisayar ve cep telefonu arasındaki iletişim için PC Suite’in bilgisayarınıza
kurulmuş olması yeterlidir. Reader yazılımını kurmak için PC Suite’in açık olması ya
da PC Suite kullanılarak “Eşitleme” yapmak gerekmez.

Mobile Reader’ın Kurulması
- Telefonunuzda Mobile Reader varsa kaldırmalısınız. Reader’ı kaldırmak için
Menü düğmesi / Uygulamalar / Uyg. Yöneticisi / Reader / Seçenek / Kaldır’a
basın. Yazılımı aşağıda anlatıldığı gibi yeniden etkinleştirmelisiniz.

-

Reader Yazılım CD’sini bilgisayarınıza takın ya da web sitesinden kurulum
dosyalarını indirin. En son yazılım, web siteden her zaman edinilebilir.

-

İlk önce Reader’ın yürütülebilir dosyasını kurun (Reader executable).

-

Not: tüm dosyalar ya telefon hafızasına ya da bellek kartına birlikte
kurulmalıdır. Yalnızca Reader yazılımını ve tek bir dil kuruyorsanız daha hızlı
kurulum için telefon hafızasını tercih edebilirsiniz. Ancak ileride birden fazla dil
kurmayı düşünüyorsanız ya da 6220 Classic telefonuna kurulum yapıyorsanız
(bu telefonun hafızası kısıtlıdır), Reader yazılımını ve tüm dilleri bellek kartına
kurmalısınız.

-

Not: 6220 Classic telefonuna kurulum yaparken aşağıdaki mesajla
karşılaşabilirsiniz: “Uygulama, telefonla uyumlu değil. Yine de devam etmek
istiyor musunuz?” Bu uyarı yanlışlıkla ekrana gelmektedir. “Evet”i seçin;
kurulum devam edecektir.

-

İstediğiniz Kullanıcı Dili ile ilgili dil paketini kurun.

Bilgisayar monitörünüzdeki yönergeleri izleyin; bir noktadan sonra kuruluma
telefon ekranından devam etmek üzere yönlendirileceksiniz.

Ayrıca bu dil için dokümantasyon paketi yükleyebilirsiniz dil paketini
yükledikten sonra. Dokümantasyon paketi indirme bu doğrudan cep
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telefonunuzdan erişim mümkün hale getirecek Kullanıcı Kılavuzu, Komut
Özetl ve Hızlı Baslangıç.

-

Son olarak, varsa kurmak istediğiniz diğer dil paketlerini kurun. Mevcut
durumda etkin olmasını istediğiniz tüm dil paketleri, etkinleştirmeden önce
kurulmalıdır. Lisansınız, izin verilen dil sayısını sınırlandırabilir; ne var ki ana
kullanıcı diliniz için en az bir dil paketi kurmanız gerekmektedir. İleride ek dil
paketleri kurabilirsiniz. Bunların etkinleştirmesini, Mobile Reader Kullanıcı
Kılavuzu, bölüm 10’da açıklanan “Eklenti paketi etkinleştirme”den
yararlanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Kurulum sırasında Son Kullanıcı Lisans Anlaşması’nı kabul etmelisiniz. Bu anlaşma,
Reader kullanımıyla ilgili şart ve koşulları belirtir. Bilgilendirilmiş kabulünüz, bu ürünü
kullanmanız için size kişisel yetki verir. Bu yetki olmadan ürünü kullanamazsınız.
Anlaşma metni, Reader’ın kurulumu sırasında ekrana gelir; bkz. Şekil C1. Metin
boyunca kaydırmak için Aşağı’ya, kabul etmek için Tamam’a basın. Lisans
anlaşması, ayrıca, internette www.knfbReader.eu adresinden veya Mobile Reader
yazılımıyla birlikte gelen CD’den okunabilir.

ŞEKİL C1

Sonraki ekranda Reader kurulumuyla ilgili diğer anlaşma metinleri görüntülenir; bkz.
Şekil C2. Yine, metin boyunca kaydırmak için Aşağı’ya, kabul etmek için Tamam’a
basın.
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ŞEKİL C2

Ardından kurulum devam edecektir; bkz. Şekil C3.

ŞEKİL C3

Mobile Reader’ın Başlatılması
Kurulum tamamlandıktan sonra Mobile Reader’ı başlatabilirsiniz. Telefon ekranının
sol alt köşesinde “Reader” ibaresi görünüyorsa telefonunuz, Sol Seçme Düğmesine
basılarak Reader çalıştırılacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Aksi halde
telefonun “Kişiselleştirme” seçeneklerini kullanarak kendiniz bir kısayol
yapılandırabilirsiniz; Nokia kitapçığına bakın.
Alternatif olarak Reader’ı, her zaman, telefonun açılış ekranından başlatabilirsiniz.
Ayrıntılar için telefonunuzla ilgili eke bakın.

Mobile Reader’ın Etkinleştirilmesi
Reader ilk defa çalıştırıldığında ya da önceki sürüm kaldırılmışsa yazılımın
etkinleştirilmesi sürecinde Reader sizi yönlendirecektir. İlk ekranda işlemin birkaç
adımdan oluştuğu bilgisi verilir. Bkz. Şekil C4. İşlemin herhangi bir aşamasında,
devam etmek için İleri (Sol Seçme tuşu)’ye ya da işlemden çıkmak için İptal (Sağ
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Seçme tuşu)’e basabilirsiniz. Ürünü etkinleştirmezseniz, Reader yine çalışacak
ancak azaltılmış işlevselliğe sahip olacaktır.

ŞEKİL C4

Sonraki ekranda yazılımın etkinleştirme kodunu girmeniz istenecektir. Bkz. Şekil C5.
Daha fazla yönerge için aşağı ok tuşuna basın; bkz. Şekil C6.

ŞEKİL C5

www.knfbReader.eu web sitesine giderek bir etkinleştirme kodu edinebilirsiniz.
Oturum açtıktan sonra ürün kutunuzun yan tarafında görebileceğiniz ürün seri
numarasını girmeniz gerekecektir. Ardından telefon ekranınızın altında görülen
yazılım kodu istenecektir (Şekil C6). Sonradan telefonunuzdan kaldırdığınız, Mobile
Reader’ın eski bir sürümüne sahip olmuşsanız, web sitesinin “Reader’ım” kısmına
gidin ve lisansınızı burada görüntüleyin. “Etkinleştirmeyi yeniden dene”ye tıklatın ve
bir etkinleştirme kodu almak için buradaki adımları izleyin. Etkinleştirme kodunu nasıl
almış olursanız olun, telefon tuş takımını kullanarak kodu girin ve bitince İleri’ye
basın. Etkinleştirme kodları, yalnızca sınırlı bir süre için geçerlidir.
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ŞEKİL C6

Girdiğiniz kod yanlış ya da geçersiz ise sonraki ekranda kodu yeniden girmeniz
istenir. Bkz. Şekil C7. Kodu yeniden girebileceğiniz ekrana gitmek için Tamam’a
basın.

ŞEKİL C7

Girdiğiniz kod geçerli ise sonraki ekranda yazılım etkinleştirmenin başarılı olduğu
bilgisi verilir. Bkz. Şekil C8. Lisans Etkinleştirmeleri’nden çıkmak için Tamam’a basın
ve Reader’ı kullanmaya başlayın.
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ŞEKİL C8

Reader yazılımını etkinleştirmeseniz bile yine de deneme modunda kullanabilirsiniz.
Ancak yazılım, sınırlı kabiliyete sahip olacaktır.
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