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Lütfen Devam Etmeden Önce Okuyun
KUTUSUNDAN ÇIKARTTIĞINIZDA PİL TAMAMEN ŞARJ EDİLMEMİŞ HALDEDİR.

AYGITINIZ ŞARJ HALİNDEYKEN PİLİ ÇIKARTMAYIN.

BU AYGITI SÖKERSENİZ YA DA SÖKMEYE ÇALIŞIRSANIZ GARANTİNİZ 
GEÇERSİZ HALE GELİR.

GİZLİLİK KISITLAMALARI
Bazı ülkeler, telefon görüşmesinin kaydedileceğinin tam olarak bildirilmesini 
gerektirmektedir. Bu nedenle görüşmenin kaydedildiği konusunda konuştuğunuz 
kişiye haber vermenizi zorunlu kılmaktadır. Telefonunuzun kayıt özelliğini 
kullanırken her zaman bulunduğunuz ülkenin yasa ve yönetmeliklerine uygun 
hareket edin.

FİKRİ MÜLKİYET HAKKI BİLGİLERİ
Telif hakkı © 2009, HTC Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.

HTC logosu, HTC hafif parlak logosu, HTC HD2, HTC Sense, Footprints ve HTC 
Care, HTC Corporation'ın ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, 
Windows Mobile Device Center, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows 
Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote ve Windows Media, Microsoft 
Corporation’ın Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da 
tescilli ticari markalarıdır.

Bluetooth ve Bluetooth logosu, Bluetooth SIG, Inc.’nin sahip olduğu ticari 
markalardır.

Wi-Fi, Wireless Fidelity Alliance, Inc.’in kayıtlı ticari markasıdır.

Java, J2ME ve tüm diğer Java tabanlı markalar, Sun Microsystems, Inc.’nin Birleşik 
Devletler ve diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

Telif hakkı © 2009, Sun Microsystems, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Telif hakkı © 2009, Adobe Systems Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır.

microSD, SD Card Association’ın ticari markasıdır.
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Google, Google Maps ve YouTube, Google, Inc.’nin Birleşik Devletler ve diğer 
ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Telif hakkı © 2009, Aplix Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.

Opera Mobile, Opera Software ASA tarafından sağlanmaktadır. Telif hakkı 
1995- 2009 Opera Software ASA. Tüm Hakları Saklıdır.

Telif hakkı © 2004-2009, Ilium Software, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Facebook, Facebook, Inc.’in ticari markasıdır. 

Twitter, Twitter, Inc.’in ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır. 

Flickr, Yahoo! Inc.’in ticari markasıdır.

QUALCOMM Incorporated tarafından, aşağıdaki patentlerden biri ya da birden 
fazlası ile lisanslanmıştır:

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,778,338
5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,710,784
5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,659,569
5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797

Burada belirtilen tüm diğer firma, ürün ve servis adları, ilgili sahiplerinin ticari 
markası, tescilli ticari markası ya da servis markasıdır.

HTC, burada yer alan teknik hatalardan ya da yazım hatalarından veya 
ihmallerden; veya bu malzemenin kullanılmasından kaynaklanacak arızi ya da 
sonuçta meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir. Bilgiler, herhangi bir tür 
garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlanmıştır ve önceden haber verilmeden 
değiştirilebilir. HTC, aynı zamanda önceden haber vermeden bu belgenin içeriğini 
düzenleme hakkını saklı tutmaktadır.

Bu belgenin hiçbir bölümü, HTC’den önceden alınmış yazılı izin olmadan fotokopi, 
kayıt ya da dışarıdan alıma izin veren sistemler de depolama dahil olmak üzere 
elektronik ya da mekanik, hiçbir şekilde ya da yöntemle çoğaltılamaz ya da 
iletilemez ya da herhangi bir şekilde başka bir dile çevrilemez.
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Feragatnameler
HAVA DURUMU BİLGİLERİ, HİSSE BİLGİLERİ, VERİLER VE BELGELER, “OLDUĞU 
GİBİ” VE HTC TARAFINDAN HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA TEKNİK DESTEK 
VERİLMEDEN SAĞLANMAKTADIR. YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE 
HTC VE İŞTİRAKLERİ, açık ya da zımni ticari garanti, açık ya da zımni olarak 
belirli bir amaca uygunluk garantisi, ihlalin bulunmaması, kalite, doğruluk, tamlık, 
etkinlik, güvenilirlik, yararlılık, Hava durumu bilgilerinin, Hisse Bilgilerinin, Veri 
ve/veya Belgelerin hatasız olacağı garantileri ya da işlem veya performans 
durumundan kaynaklanan zımni garantiler dahil olmak üzere ancak bunlarla 
sınırlı kalmamak kaydıyla, Hava Durumu Bilgileri, Hisse Bilgileri, Veri, Belge ya da 
diğer Ürün ve hizmetlerle ilgili olarak açık ya da zımni bir şekilde, yasaların ya da 
benzerlerinin gerektirdiği her türlü ve tüm temsil ya da garantileri açık biçimde 
reddetmektedir.

Yukarıda belirtilenleri sınırlandırmamak kaydıyla, HTC ve Tedarikçilerinin, Hava 
Durumu Bilgileri, Hisse Bilgileri, Veri ve/veya Belgeleri kullanmanız ya da yanlış 
kullanmanızdan veya bu tür kullanımın sonucunda meydana geleceklerden 
sorumlu olmadığı anlaşılmalıdır. HTC ve Tedarikçileri, hava durumu bilgilerinin, 
raporlar, tahminler, veriler ya da bilgilerin belirttiği, gösterdiği ya da anlattığı 
gibi olacağı ya da olduğu hakkında hiçbir açık ya da zımni garanti, onaylama 
ve doğrulama temin etmez ve hava durumu bilgilerinin tutarsızlığından, 
yanlışlığından; veya tahmin edilen ya da anlatılan, bildirilen, gerçekleşen ya 
da gerçekleşmiş hava durumu ya da etkinliklerin eksikliğinden dolayı hiçbir 
kişiye, varlığa, tarafa ya da taraf olmayanlara karşı bir sorumluluk ya da 
yükümlülüğe sahip olmayacaktır. YUKARIDA BELİRTİLENLERİN GENELLİĞİNİ 
SINIRLANDIRMADAN, HAVA DURUMU BİLGİLERİNİN, HİSSE BİLGİLERİNİN, 
VERİLERİN VE/VEYA BELGELERİN HATALAR İÇEREBİLECEĞİNİ VE HAVA 
DURUMU BİLGİLERİNİN, HİSSE BİLGİLERİNİN, VERİLERİN YA DA BELGELERİN 
KULLANILMASIYLA İLGİLİ SAĞDUYUNUZU KULLANACAĞINIZI VE STANDART 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE UYACAĞINIZI ONAYLAMAKTASINIZ.
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Zararların Sınırlandırılması
YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, 
HİÇBİR DURUMDA HTC YA DA TEDARİKÇİLERİ, KULLANICIDA YA DA 
HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHISTA MEYDANA GELEBİLECEK, YARALANMA, 
GELİR KAYBI, İTİBAR KAYBI, İŞ FIRSATI KAYBI, VERİ KAYBI VE/VEYA 
HERHANGİ BİR ŞEKİLDE YÜKÜMLÜLÜKLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, YERİNE 
GETİRİLMESİ YA DA GETİRİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN, BUNLARLA 
İLGİLİ OLAN YA DA ÖNCEDEN BİLİNEBİLİRLİĞİ DİKKATE ALINMADAN 
HAVA DURUMU BİLGİLERİNİN, HİSSE BİLGİLERİNİN, VERİLERİN YA DA 
BELGELERİN KULLANILMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK 
ÜZERE SÖZLEŞMEYE YA DA UYGULAMALARA BAĞLI OLARAK, DOLAYLI, 
ÖZEL, SONUÇTA MEYDANA GELEN, ARIZİ YA DA CEZA GEREKTİREN 
ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. 

Önemli Sağlık Bilgileri ve Güvenlik Uyarıları
Bu ürünü kullanırken, olası yasal yükümlülükleri ve hasarları önlemek için 
aşağıdaki güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır.

Tüm güvenlik ve işletim sistemi talimatlarını saklayın ve bunlara uygun hareket 
edin. Ürün üzerindeki çalıştırma talimatlarındaki tüm uyarılara uyun.

Vücut yaralanmaları, elektrik çarpması, yangın ve cihazda hasar riskini en aza 
indirmek için aşağıdaki uyarıları dikkate alın.

ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
Bu ürün, tasarlanan pil ya da güç beslemesi ünitesiyle birlikte kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Diğer kullanımlar tehlikeli olabilir ve bu ürüne verilen onayları 
geçersiz hale getirebilir.

DÜZGÜN TOPRAKLAMA TESİSATI İÇİN GÜVENLİK UYARILARI
DİKKAT: Düzgün biçimde topraklanmamış bir cihaza bağlanmak, cihazınızda 
elektrik şokuna neden olabilir.
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Bu üründe, bir masaüstü ya da dizüstü bilgisayara bağlanması için USB kablosu 
bulunmaktadır. Bu ürünü bilgisayara bağlamadan önce bilgisayarın düzgün 
biçimde topraklandığından emin olun. Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarın 
elektrik kablosu, cihaz topraklama kontağına ve topraklama fişine sahiptir. Fişin, 
tüm yerel yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak takılmış ve topraklanmış 
uygun bir prize takılması gerekmektedir.

ELEKTRİK KAYNAĞI ÜNİTESİNİN GÜVENLİK UYARILARI
Doğru harici elektrik kaynağını kullanın
Bir ürün, yalnızca elektrik bilgi etiketinde belirtilen türde elektrik kaynağına 
bağlı olarak kullanılmalıdır. Gereken elektrik kaynağı türünden emin 
değilseniz, yetkili servis sağlayıcınıza ya da yerel elektrik şirketine başvurun. 
Pil gücü ya da diğer kaynaklardan enerji alarak çalışan ürünler için, ürünle 
birlikte verilen çalıştırma talimatlarına bakın.

Bu ürün, yalnızca aşağıdaki atanmış güç besleme üniteleriyle 
çalıştırılmalıdır.

AC Adaptör
1. HTC, Model TC P300
2. Phihong, Model PSAA05X-050

Pil paketlerini düzgün biçimde kullanma
Bu üründe, Lityum İyon pil bulunmaktadır. Pil paketi düzgün 
kullanılmadığında yangın ve yanık riski bulunmaktadır. Pil paketini açmaya 
ya da onarmaya çalışmayın. Pil paketlerini sökmeyin, ezmeyin, delmeyin, dış 
kontakları kısa devre yaptırmayın, ateşe ya da suya atmayın veya 60°C’den 
(140°F) yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.

  UYARI: Pil yanlış takılırsa patlama tehlikesi. Yangın ya da yanık 
riskini azaltmak için sökmeyin, ezmeyin, delmeyin, dış kontakları 
kısa devre yaptırmayın, 60° C’den (140° F) yüksek sıcaklıklara 
maruz bırakmayın, ya da ateşe veya suya atmayın. Yalnızca 
belirtilen pillerle değiştirin. Kullanılmış pilleri, yerel yönetmelikler 
ya da ürününüzle birlikte sağlanan referans kılavuza göre geri 
dönüştürün ya da uzaklaştırın.

•

•
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NOT: Bu ürün, yalnızca aşağıdaki atanmış Pil Paketleriyle çalıştırılmalıdır.

HTC, Model BB81100

Ekstra önlemler alın
Kısa devreye neden olabileceğinden pili ve cihazı kuru yerde saklayın ve 
sudan veya sıvılardan uzak tutun. 

Çalışma sırasında kısa devreye neden olabileceğinden, metal nesneleri 
pil ya da pil konektörlerinden uzak tutun. 

Telefon yalnızca USB-IF logosuna sahip ya da USB-IF uyumluluk 
programını tamamlamış ürünlere bağlanmalıdır.

Hasarlı, bozuk ya da rengi değişmiş veya muhafazası üzerinde pas 
bulunan, fazla ısınan veya kötü koku veren pilleri kullanmayın. 

Yutmalarını önlemek için pili her zaman bebeklerin ve küçük çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde tutun. Pil yutulursa hemen bir doktora danışın. 

Pil sızıntı yaparsa: 

Sızan sıvının, deri ya da giysilerle temas etmesine izin vermeyin. 
Zaten temas etmişse, etkilenen alanı bol ve temiz suyla yıkayın ve 
tıbbi yardım alın. 

Sızan sıvının gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Zaten temas 
ederse, SİLMEYİN; hemen bol suyla durulayın ve tıbbi yardım alın. 

Tutuşma ya da patlama tehlikesi olduğundan sızıntı yapan pilleri ateş 
kaynaklarından uzak tutmak için gerekli tedbirleri alın. 

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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DOĞRUDAN GÜNEŞ IŞIĞI İLE İLGİLİ GÜVENLİK UYARILARI
Bu ürünü, aşırını nem ve aşırı sıcaklıklardan uzak tutun. Bu ürünü ya da pilini 
arabanın içinde ya da araç torpido gözü, pencere eşiği gibi 60°C’den (140°F) 
daha sıcak olabilecek yerlerde ya da uzun süre doğrudan güneş ışığı ya da güçlü 
morötesi ışınlara maruz kalan pencerelerin arkasında bırakmayın. Bu durum 
ürüne zarar verebilir, pilin aşırı ısınmasına neden olabilir ya da araçta bir riske yol 
açabilir.

İŞİTME KAYBININ ÖNLENMESİ

DİKKAT: Kulaklıklar ya da mikrofonlu kulaklıklar, uzun süreli 
yüksek ses seviyesinde kullanıldığında, kalıcı işitme kaybı meydana 
gelebilir.

NOT: Fransa’da bu cihaz için Mikrofonlu Kulaklıkların (aşağıda sıralanan), 
Fransa Madde L. 5232-1’de gereken, yürürlükteki NF EN 50332-1:2000 ve/
veya NF EN 50332-2:2003 standartlarında belirtilen Ses Basıncı Seviyesi 
gereksinimine uygun olduğu test edilmiştir.

Kulaklık, HTC tarafından üretilmiştir, Model adı: RC E160.

UÇAKTA GÜVENLİK
Bu ürünün uçağın hareket sistemi ve iletişim ağında neden olabileceği parazit 
nedeniyle bu cihazın telefon işlevinin bir uçağın içinde kullanılması, birçok ülkede 
yasalara aykırıdır. Bu cihazı, bir uçağın içindeyken kullanmak istiyorsanız, Uçak 
Modu’na getirerek telefon işlevini kapatmayı unutmayın.

ÇEVRESEL KISITLAMALAR
Bu ürünü benzin istasyonları, yakıt depoları, kimyasal tesisler ya da patlatma 
işlemleri yapılan yerlerde ya da yakıt doldurma alanları, yakıt hafıza alanları, 
gemilerde güverte seviyesinin altı, kimyasal tesisler, yakıt ya da kimyasal aktarma 
ya da hafıza tesisleri ve havada tanecik, toz ya da metal tozları gibi kimyasal 
veya parçacıklar içeren alanlarda kullanmayın. Bu alanlarda ortaya çıkabilecek 
kıvılcımların, vücut yaralanmaları, hatta ölüme neden olabilecek bir patlama ya 
da yangına yol açabileceğini unutmayın.

•
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PATLAYICI ORTAMLAR
Olası bir patlayıcı ortamda ya da yanıcı malzemelerin bulunduğu alanlarda bu ürün 
kapatılmalıdır ve kullanıcı her türlü tabela ve talimata uygun hareket etmelidir. 
Ortaya çıkabilecek kıvılcımlar bu alanlarda, vücut yaralanması, hatta ölüme 
neden olabilecek patlama ya da yangına yol açabilir. Kullanıcıların cihazı, servis 
ya da benzin istasyonları gibi yakıt ikmalinin yapıldığı alanlarda kullanmamaları 
ve yakıt depoları, kimyasal madde tesisleri ve patlatma işlemlerinin devam ettiği 
yerlerde telsiz cihazların kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalara uygun hareket etmeleri 
gerekmektedir. Patlama olasılığı bulunan alanlar her zaman olmasa bile genellikle 
açıkça işaretlenirler. Bunlar arasında yakıt doldurma alanları, gemilerde güverte altı 
alanlar, yakıt ya da kimyasal ikmal ya da hafıza tesisleri ve havada tanecik, toz ya 
da metal parçacıkların bulunduğu alanlar gösterilebilir.

YOL GÜVENLİĞİ
Hareket halindeki araç sürücülerinin, acil durumlar dışında elde taşınır cihazlarla 
telefon hizmetini kullanmalarına izin verilmemektedir. Bazı ülkelerde alternatif 
olarak tutmadan konuşma sağlayan (hands-free) cihazlara izin verilmektedir.

RADYO FREKANSINA (RF) MARUZ KALMA KONUSUNDA GÜVENLİK UYARILARI
Telefonunuzu metal yapıların (örneğin, binanın çelik iskeleti) yakınında 
kullanmaktan kaçının.
Telefonunuzu, mikrodalga fırınlar, ses hoparlörleri, TV ve radyo gibi 
elektromanyetik kaynakların yakınında kullanmaktan kaçının.
Yalnızca üretici onaylı orijinal donanımları veya metal içermeyen 
donanımları kullanın.
Üretici tarafından onaylı orijinal aksesuarlar dışındaki aksesuarların 
kullanılması, Radyo Frekansına maruz kalma ile ilgili bölgenizde geçerli 
olan kuralların çiğnenmesine neden olabileceğinden bu aksesuarların 
kullanımından kaçınılmalıdır.

TIBBİ CİHAZ İŞLEVLERİNDE GİRİŞİM
Bu ürün, tıbbi cihazların yanlış çalışmasına neden olabilir. Bu cihazın, birçok 
hastane ve tıbbi klinikte kullanılması yasaktır.

Başka bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisine karşı yeterince 
korumalı olup olmadığını tespit etmek için cihazınızın üreticisine başvurun. Bu 
bilgilere ulaşmanızda doktorunuz yardımcı olabilir.

•

•

•

•



Sağlık bakım tesislerinde, bu alanlardaki herhangi bir yönetmelik gerektiriyorsa 
telefonunuzu KAPALI duruma getirin. Hastanelerde ya da sağlık bakım tesislerinde, 
harici RF enerjisine karşı hassas olabilecek cihazlar kullanılıyor olabilir.

YARDIMCI İŞİTME AYGITLARI
Bazı kablosuz dijital telefonlar, bazı yardımcı işitme cihazlarında parazite 
neden olabilmektedir. Bu tür bir parazit meydana gelmesi durumunda, servis 
sağlayıcınıza danışmak ya da alternatifleri tartışmak için müşteri hizmetleri hattını 
aramak isteyebilirsiniz.

İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYON
Cihazınızda bir dahili anten bulunmaktadır. Bu ürün, radyasyon performansı ve 
girişim güvenliğini sağlamak için normal çalışma konumunda kullanılmalıdır. Diğer 
mobil kablosuz verici cihazlarında olduğu gibi kullanıcıların, bu cihazın tatmin edici 
kullanımı ve personelin güvenliği açısından, insan gövdesinin hiçbir bölümünün, 
cihazın kullanımı sırasında antene çok yakın hale gelmesine izin verilmemelidir.

Yalnızca ürünle birlikte sağlanan tümleşik anteni kullanın. İzin verilmeyen ya da 
değiştirilmiş antenlerin kullanılması, görüşme kalitesini düşürebilir ve telefona 
zarar verebilir. Bu nedenle performans kaybına, SAR seviyesinin önerilen limitlerin 
üzerine çıkmasına neden olabilir ve ülkenizdeki yerel yönetmelik gereksinimlerine 
uygunsuz hale gelebilir.

En iyi telefon performansını elde 
etmek ve insan vücudunun RF 
enerjisine maruz kalmasının, ilgili 
standartlarda belirtilen kurallar 
dahilinde olmasını sağlamak 
için cihazınızı her zaman 
normal kullanım pozisyonunda 
kullanın. Antene temas edilmesi 
görüşme kalitesini düşürebilir 
ve cihazınızın gerektiğinden 
daha yüksek bir güç seviyesinde 
çalışmasına neden olabilir. Bu 
telefon KULLANIMDAYKEN anten 
alanıyla temas edilmemesi, antenin 
performansını ve pil ömrünü en iyi 
hale getirir.

Antenin konumu

10 



Genel Uyarılar
Cihazınıza çok fazla baskı uygulamayın.
Hasar görmelerini önlemek için ekrana ve cihaza aşırı basınç uygulamayın 
ve oturmadan önce pantolon cebinizden cihazı çıkarın. Aynı zamanda, 
cihazı koruyucu kabında saklamanız ve dokunmatik ekranla etkileşim 
için sadece özel kalemi veya parmaklarınızı kullanmanızı öneririz. Yanlış 
kullanımdan dolayı çatlamış ekranlar garanti kapsamında değildir.

Uzun kullanımdan sonra cihaz ısınmaya başlar
Telefonda konuşmak, pili şarj etmek veya web’de gezinmek gibi uzun süreli 
kullanımlarda cihazınız ısınabilir. Birçok olayda bu durum normaldir ve bunu 
cihazınızda bir problem olarak yorumlamayın.

Önemli servis işaretleri
Çalıştırma ve Servis belgelerinde açıklananlar hariç olmak üzere hiçbir 
üründe kendiniz onarım yapmaya çalışmayın. Cihazın içindeki parçaların 
gerektirdiği bakım ya da onarım yalnızca yetkili servis teknisyeni ya da 
sağlayıcı tarafından yapılmalıdır.

Servis gerektiren hasar
Aşağıdaki koşullarda ürünü elektrik prizinden çıkartın ve ürünü servis için 
yetkili bir teknisyene ya da sağlayıcıya ulaştırın:

Ürünün üzerine sıvı dökülmesi ya da içine bir nesne girmesi.
Ürünün yağmura ya da suya maruz kalması.
Ürünün yere düşürülmesi ya da zarar görmesi.
Fark edilebilir aşırı ısınma belirtileri olması.
Çalıştırma talimatlarına uygun hareket ettiğinizde ürünün normal 
çalışmaması.

Sıcak alanlardan kaçının
Ürünü, radyatör, ısıtıcılar, soba ve diğer ısı veren ürünlerden (yükselteç 
dahil) uzak tutun.

Islak alanlardan kaçının
Ürünü asla ıslak bir yerde kullanmayın.

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•
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Cihazı, sıcaklıkta aşırı değişim olduktan sonra kullanmayın
Cihazınızı, sıcaklık ve/veya nem oranları çok farklı alanlara götürdüğünüzde, 
cihazın üzerinde ya da içinde nem yoğuşması meydana gelebilir. Cihazın 
zarar görmesini önlemek için cihazı kullanmadan önce nemin buharlaşması 
için yeterince bekleyin.

UYARI: Cihazı, soğuk ortamlardan sıcak bir ortama, ya da sıcak ortamdan 
daha soğuk bir ortama aldığınızda, açmadan önce oda sıcaklığına 
gelmesini bekleyin.

Ürünün içine hiçbir şey sokmayın
Ürünün kasa deliklerinden ya da diğer açıklıklarından hiçbir nesne 
sokmayın. Delikler ve açıklıklar havalandırma için sağlanmıştır. Bu açıklıklar 
tıkanmamalı ya da kapatılmamalıdır.

Aksesuarları takma
Bu ürünü dengesiz bir masa, sehpa, tripod ya da destek üzerinde 
kullanmayın. Bu ürünün herhangi bir şekilde montajı, üreticinin talimatlarına 
uygun olmalıdır ve bu işlemde üretici tarafından önerilen aksesuarlar 
kullanılmalıdır.

Dengesiz montajlardan kaçının
Ürünün, dengesiz bir tabana yerleştirmeyin. 

Ürünü onaylı cihazlarla kullanın
Bu ürün yalnızca cihazınızla kullanıma uygun olarak tespit edilen kişisel 
bilgisayarlar ya da isteğe bağlı cihazlarla kullanılmalıdır.

Ses seviyesini ayarlama
Kulaklık ya da diğer ses cihazlarını kullanmadan önce sesi kapatın.

Temizleme
Temizleme işleminden önce ürünün fişini prizden çıkartın. Sıvı ya da aerosol 
temizlik maddeleri kullanmayın. Temizlik için nemli bir bez kullanın ancak 
LCD ekranı temizlemek için ASLA su kullanmayın. 

•

•

•

•

•

•

•
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Bölüm 1  

Başlarken

1.1 Kutu İçeriği
Kutunun içinde aşağıdakileri bulacaksınız:

HTC HD2 telefonu, pille birlikte

USB eşitleme kablosu

AC adaptörü

Güç fişi

3,5 mm stereo kulaklık

microSD™ kartı

Kılıf

Hızlı Başlama Kılavuzu

•

•

•

•

•

•

•

•
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1.2 Telefonunuzla Tanışın

Ön panel

START

TALK/SEND
END/POWER

Dokunmatik Ekran

HOME
BACK

Bildirim LED’i Ahize kulaklığı

Düğme İşlev

Bildirim LED’i Bu LED:
Yanıtsız bir arama, yeni metin mesajı, yeni e-posta ya da 
diğer bir bildirim olduğunda yeşil renkte yanıp söner.
Telefon güç adaptörüne ya da bilgisayara bağlandığında ve 
pil tam dolu olduğunda yeşil renkte sabit yanar.
Pil şarj edilirken kehribar renkte sabit yanar.
Pil düzeyi çok düştüğünde kehribar renkte yanıp söner.

•

•

•
•
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Düğme İşlev

Ahize kulaklığı Telefon aramasını buradan dinleyin.

TALK/SEND Bir aramayı yanıtlamak ya da arama yapmak için basın.
Bir arama sırasında, hoparlörü açmak ya da kapatmak için 
basılı tutun.
Bir metni görüntülerken, göndereni aramak için basın.

•
•

•

HOME Giriş ekranına dönmek için basın.

START Başlat ekranını açmak için basın. Kapatmak için iki kez basın.

BACK Önceki ekrana dönmek için basın.

END/POWER Arama sırasında, aramayı bitirmek için basın.
Ekranı açmak ya da kapatmak için basın.
Hızlı Liste’yi görüntülemek ve gücü kapatmayı, telefonunuzu 
kilitlemeyi, telefonu titreşime ayarlamayı veya veri 
bağlantısını kesmeyi seçmek için basılı tutun.

•
•
•

Arka panel

Arka Kapak

Çift LED El Feneri
Hoparlör

� Megapiksel Kamera
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Sol panel

VOLUME UP
Bir arama sırasında ahize 
kulaklığı ya da hoparlör ses 
düzeyini artırmak için basın.

VOLUME DOWN
Bir arama sırasında ahize 
kulaklığı ya da hoparlör ses 
düzeyini azaltmak için basın.

Alt panel
�.� mm Ses Jakı
Eller serbest konuşma ya da müzik 
dinlemek için 3,5mm kablolu kulaklığı 
takın.

Eşitleme Bağlayıcı
Pili şarj etmek için güç adaptörünü bağlayın. 
Sağlanan USB kablosunu, telefonunuzu bilgisayarınızla 
eşitlemek için bağlayın.

•
•

Mikrofon
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1.� Pili Şarj Etmeden ve Telefonunuzu Açmadan 
Önce

Telefonunuzu kutusundan alıp arka kapağı çıkardığınızda, pille pil 
bölmesi arasına geçirilmiş ince bir filmle birlikte pilin telefonun içinde 
olduğunu göreceksiniz. Telefonu şarj etmeden ya da açmadan önce bu 
ince filmi çıkarmanız gerekir.

Telefonu açmadan önce SIM kartınızı ve microSD kartınızı da takın.

Arka kapağı çıkarma
Pil bölmesine, SIM kartı yuvasına ve depolama kartı yuvasına erişmek 
için arka kapağı çıkarın.

Telefonunuzu, önü aşağı bakacak 
şekilde sıkıca tutun.

Baş ya da işaret parmağınızla, kapağın 
sol tarafından kaldırarak arka kapağı 
açın.

1.

2.

İnce filmi ve pili çıkarma
Arka kapağı çıkardıktan sonra, ince filmin üst kanadının, pilin üst 
yarısına sarılı olduğunu göreceksiniz.

microSD

Pili, filmle birlikte telefondan ayırmak 
için ince filmin üst kanadını çekin.

Filmi çıkarıp atın.

Pili çıkarın.

1.

2.

�.
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SIM kartı takma
SIM kartında, telefon numaralarınız, servis bilgileri ve rehber/ileti belleği 
yer almaktadır. Telefonunuz, 1.8V ve 3V SIM kartları desteklemektedir.

Not Bazı eski SIM kartları telefonunuzla çalışmayabilir. SIM kartınızı 
değiştirmek için mobil operatörünüzle görüşmelisiniz. Bu hizmet için 
ücret alınabilir.

microSD

SIM CARD

SIM kartını, altın temas noktası 
aşağı bakar ve kesik köşesi 
dışa bakar biçimde takın.

SIM kartını tamamen yuvaya 
kaydırın.

1.

2.

Pili takma
SIM kartınızdan sonra pil paketini takın.
Önemli Pille pil bölmesi arasına geçirilen ince filmi henüz çıkarmadıysanız, pili 

tekrar takmadan önce bunu çıkardığınızdan emin olun. Yönergeler için 
“İnce filmi ve pili çıkarma” başlığına bakın.

microSD

Pilin bakır kaplı temas 
yerlerini pil bölmesindeki pil 
konektörleriyle hizalayın.

Öncelikle pilin temas yerlerinin 
olduğu kısmı takın ve ardından 
pili nazikçe yerine oturtun.

1.

2.
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microSD kartı takma
Depolama kartı yuvası, pil bölmesinin hemen altında, sol alt tarafta 
bulunmaktadır.

microSD kartı altın temas noktaları aşağı bakar şekilde yuvasına 
yerleştirin ve yerine tıklayarak oturana kadar itin.

microSD

SIM

Arka kapağı yerine takma
İnce film çıkarıldıktan, SIM kartı, pil ve microSD kart takıldıktan sonra, 
arka kapağı geri takın.

Önce arka kapağın sağ tarafını sabitleyip, ardından kapağı yerine 
bastırın.

microSD
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1.� Pili Şarj Etme
Pil kısmen şarj edilmiştir. Telefonunuzu açıp kullanmaya başlamadan 
önce, pili şarj etmeniz önerilir. Bazı piller, birçok şarj/deşarj 
döngüsünden sonra en iyi şekilde performans göstermektedirler.

Güç fişini AC adaptörüne takın.

USB eşitleme kablosunun bir ucunu, 
telefonunuzdaki eşitleme bağlantısına 
takın.

USB eşitleme kablosunun diğer ucunu 
AC adaptörünün USB bağlantı noktasına 
bağlayın.

Pil şarjını başlatmak için AC adaptörünü 
elektrik prizine takın.

Pil şarj edilirken, bildirim LED’i (ahize 
kulaklığının sol tarafında bulunan) kehribar 
renkte sabit yanar. Telefon tamamen şarj 
olduğunda ışık sabit yeşile döner.

1.

2.

�.

�.

Telefonunuz açıkken pili şarj ettiğinizde, ekranın üst kısmındaki 
başlık çubuğunda şarj simgesini de  göreceksiniz. Pil tamamen şarj 
olduğunda, başlık çubuğunda tam dolu pil simgesi  görüntülenir.
Önemli • Pili şarj etmek için yalnızca telefonunuzla birlikte verilen AC adaptörü 

ve USB eşitleme kablosu kullanılmalıdır.

AC ya da araç adaptörü kullanarak şarj ederken pili telefondan 
çıkartmayın.

Pil aşırı ısındığında, güvenlik önlemi olarak pil şarjı durdurulur. 

•

•
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Uyarı! Yangın ya da yanık riskini en aza indirmek için:

Pil paketini açmaya, sökmeye ya da onarmaya çalışmayın.
Ezmeyin, delmeyin, dış kontaklarına kısa devre yaptırmayın ya da 
yangına veya suya atmayın.
60oC’den (140oF) yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Yalnızca bu ürün için tasarlanmış pil paketleriyle değiştirin.
Kullanılmış pili yerel yönetmeliklerde şart koşulduğu şekilde geri 
dönüşüme verin ya da atın.

1.� Başlatma
SIM kartını, pili ve microSD kartını takıp pili şarj ettikten sonra, 
telefonunuzu açıp kullanmaya başlayabilirsiniz.

Gücü açma
Dokunmatik ekranın altında en sağdaki düğme END/POWER 
düğmesidir. Telefonunuzu açmak için bu düğmeye basın.

Arama yaptığınız sırada aramayı sonlandırmak için de aynı düğmeye 
basın. Arama yapmak ve almak konusunda daha fazla bilgi için Bölüm 
2’ye bakın.

Telefonunuzu ilk kez ayarlama
Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, öğreticiler gösterir ve e-posta 
hesaplarınızla Facebook®, YouTube™ ve Twitter™ gibi sevdiğiniz sosyal 
ağlarınızı ayarlamanıza kılavuzluk eder. Ayarlamayı tamamlamak için 
ekrandaki yönergeleri izleyebilir veya ayarı atlayıp başka bir zaman 
yapabilirsiniz.

Not SIM kartını takmayıp telefonunuzu ilk kez açtığınızda, telefonunuz, 
SIM kartı ve pilin nasıl takılacağını gösteren bir kılavuz görüntüler. 
Telefonunuzu kullanmaya devam etmeden önce, telefonu kapatın, SIM 
kartınızı takın ve pili yeniden takın.

•
•

•
•
•
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Telefonunuz, SIM kartınıza bağlı olarak önce GPRS/3G, 
MMS ve WAP bağlantılarını otomatik olarak ayarlar. Ayarın 
tamamlanmasını bekleyin.

Telefonunuz, ekran klavyesinin kullanımını anlatan bir kılavuz 
görüntüler. Ekran klavyesinin kullanımını öğrenmek için kılavuzu 
izleyin.

Mesafe içinde Wi-Fi® ağları varsa, bir ileti, Wi-Fi ağına bağlanmak 
isteyip istemediğinizi sorar. Önce Tamam düğmesine, ardından da 
istediğiniz kablosuz ağına dokunun veya Wi-Fi bağlantınızı daha 
sonra ayarlamak için İptal düğmesine dokunun.

Telefonun, Hava ve Footprints gibi özellikleri, Google konum 
hizmetinin geçerli konumunuzu belirlemesini gerektirir. Google 
Konum ekranında, Google’ın konum hizmetinin konumunuz 
hakkında bilgi toplamasına izin verip vermemeyi seçebilirsiniz.
Not Bu hizmet, sağlayıcınızın ek veri aktarım ücretleri uygulamasına 

neden olabilir. Bu hizmeti, telefonunuzun konum ayarlarında daha 
sonra etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

Hesapları Kur ekranında, kurmak istediğiniz e-posta hesabı 
türünü seçin ve e-posta kurulumunu tamamlamak için ekrandaki 
yönergelerini izleyin.

Bir hesap kurduktan sonra, daha fazla e-posta hesabı 
kurabilmeniz için Hesapları Kur ekranına geri döndürülürsünüz. 
E-posta hesaplarını kurmayı tamamladığınızda İleri öğesine 
dokunun.

Sosyal Ağları Kur ekranında, telefonunuzdan erişmek istediğiniz 
Facebook ve YouTube gibi sosyal ağ hesabı türünü seçin. Sosyal 
ağ hesabınızda oturum açmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Hesaplarınızı kurmayı tamamladığınızda, Sosyal Ağları Kur 
ekranında İleri öğesine dokunun.

1.

2.

�.

�.

�.

�.
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Daha sonra telefonunuz, otomatik olarak geçerli zaman diliminizi 
belirlemeyi ve yerel saatinizi ayarlamayı dener.

Otomatik algılama başarısız olursa, yerel saatinizi ayarlamak için 
Yerel Saat Ayarları öğesine dokunun.

Sonraki ekran, bilgisayar eşitleme yazılımının indirilebileceği 
Web adresini görüntüler. Eşitleme yazılımını daha sonra indirip 
bilgisayarınıza kurabilmeniz için Web adresini not edip İleri 
öğesine dokunun.

Son ekran, telefonunuzu kullanmakla ilgili daha fazla bilgiyi 
nerede bulabileceğinizi gösterir. Son öğesine dokunun.

Uyku moduna geçiş yapma
Görüntüyü geçici olarak kapatmak ve telefonunuzu Uyku modu’na 
geçirmek için END/POWER düğmesine kısa bir süre basın. Uyku 
modu, ekran kapalıyken telefonunuzu düşük güç moduna getirerek pil 
tasarrufu sağlar.

Belirli bir süre boşta bıraktığınızda telefonunuz otomatik olarak Uyku 
moduna geçer. Telefonunuz Uyku modundayken hala ileti ve arama 
alabilirsiniz. Telefonunuz, gelen bir arama aldığınızda otomatik olarak 
uyku modundan çıkar.

Telefonunuz uyku modundan el ile çıkarmak için, END/POWER 
düğmesine basın. Ardından telefonun ekranı kilitlediğini görürsünüz. 
Ekran kilidinin nasıl açıldığını öğrenmek için bu bölümdeki “Kilit Ekranı” 
başlığına bakın.

İpucu Ekran zaman aşımı süresini ayarlayabilirsiniz. Yönergeler için, Bölüm 
14’teki “Arkaplan ışığı ve otomatik Uyku modu ayarlarını değiştirmek 
için” başlığına bakın.

�.

�.

�.
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Gücü kapatma
Telefonu kullanmanıza gereksiniminiz yoksa, pil ömrünü korumak için 
kapatabilirsiniz.

Ekran kapalıysa, tekrar açmak için END/POWER düğmesine 
basın.

Kilit ekranı görüntüleniyorsa telefonunuzun kilidini açın. Ayrıntılar 
için “Kilit Ekranı” başlığına bakın.

END/POWER düğmesini birkaç saniye basılı tutun.

Hızlı Liste ekranında Kapalı öğesine dokunun.

1.� Giriş Ekranı
Giriş ekranı, zamanı ve geçerli konumunuzun 
hava durumunu gösteren, yaklaşan 
randevunuzu görüntüleyen bir hava saati 
sağlar. Hava saatini farklı bir konumu 
görüntüleyecek biçimde değiştirmeyi, hava 
durumu bilgisini güncellemeyi ya da Takvim’e 
erişmeyi istediğinizde karşılık gelen öğeye 
dokunun.

Sıklıkla kullandığınız Favori Kişiler, İletiler, 
Posta, Internet ve diğer temel özelliklere, Giriş 
ekranından kolayca erişilebilir. Giriş ekranının 
altındaki sekmeler, farklı telefon özelliklerine 
karşılık gelir. Etkin sekmeyi basılı tutup, 
parmağınızı kullanmak istediğiniz özelliğe 
doğru sağa ya da sola kaydırmanız yeterlidir. 
Bir sekmeye doğrudan da dokunabilirsiniz.

1.

2.

�.

�.
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Giriş ekranı hareketli bir duvar kağıdıyla özelleştirebilme (Menü > 
Giriş Duvar Kağıdı öğesine dokunarak), sekmeleri yeniden 
düzenleyebilmenin yanı sıra, sizin için önemli kişilere, sık kullandığınız 
web sitelerine ve uygulamalara hızlı bağlantılar ekleyebilirsiniz.

Giriş ekranını kullanmak konusunda daha fazla bilgi için Bölüm 3’e 
bakın.

1.� Durum Simgeleri
Durum simgeleri, ekranın en üstündeki başlık çubuğunda görüntülenir. 
Telefonunuzda görebileceğiniz bazı durum simgeleri aşağıda 
gösterilmektedir.

Yanıtsız arama Yeni e-posta

Pil şarj oluyor Kullanılabilir HSDPA

Tam dolu pil HSPA bağlandı

Çok düşük pil  Kullanılabilir WCDMA/UMTS

Ses açık WCDMA/UMTS bağlandı

Sessiz Kullanılabilir EDGE

Titreşim EDGE bağlandı

Maksimum sinyal gücü Kullanılabilir GPRS
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Telefon bağlantısı kapalı GPRS bağlandı

Telefon hizmeti aranıyor Wi-Fi açık

Telefon hizmeti yok Kablosuz ağ(lar) mevcut

Sinyal yok Bir kablosuz ağa bağlanıldı

Sesli arama devam 
ediyor Fotoğraf ya da video yükleniyor

 Hoparlör açık Fotoğraf ya da video yükleme 
tamamlandı

Çoklu bildirimler Bağlantı etkin

Alarm Bağlantı etkin değil

Kablolu kulaklık bağlı Eşitleme devam ediyor

Bluetooth açık Çağrı beklemede

Bluetooth görünür 
modu açık Çağrılar iletildi

Bluetooth stereo ses Dolaşımda

Bluetooth eller serbest SIM kart takılı değilken arama 
yapılıyor

Yeni Windows Live iletisi SIM kart takılı değil

Yeni metin ya da çoklu 
ortam iletisi alındı Çoklu ortam iletisi gönderiliyor

Çoklu ortam iletisi 
başarıyla gönderildi
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1.� Bildirimler
Başlık çubuğundaki durum simgelerinden herhangi birine 
dokunduğunuzda, Bildirimler ekranı açılır ve kalan pil durumunu, 
devam eden bir aramanın süresini, bunların yanı sıra Wi-Fi (telefonunuz 
bir Wi-Fi ağına bağlıysa), veri bağlantısı kullanımı (veri bağlantınız 
açıksa) ve diğer bağlantı türleri gibi ağ bağlantı durumunu görüntüler. 
Bu ekran, yanıtsız aramaları, yeni SMS/MMS iletilerini ve daha fazlasını 
içeren tüm bekleyen bildirimlerinizi de gösterir. İlgili ekranı açmak için, 
Bildirimler ekranında bir durum simgesine ya da öğeye dokunun.

Bildirimler ekranını kapatmak için Kapat öğesine dokunun veya 
telefonunuzdaki BACK düğmesine basın. 
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1.� Başlat Ekranı
Başlat ekranı, programlara ve telefonunuzun ayarlarına tek bir 
dokunuşla erişimi sağlar. Başlat ekranını açmak için, ekranın sol üst 
köşesindeki Başlat öğesine (  ) dokunun veya START düğmesine 
(  ) basın.

Başlat ekranında:

Ekran boyunca kaydırmak için 
parmağınızı yukarı ya da aşağı sürükleyin.
Giriş ekranına geri dönmek için Bugün 
simgesine dokunun. Ayrıntılar için Bölüm 
3’teki “Giriş” başlığına bakın.

Karşılık gelen programı ya da daha fazla 
programı içeren bir klasörü açmak için bir 
simgeye dokunun.
Telefonunuzun ayarlarına erişmek için 
Ayarlar simgesine dokunun.
Telefonunuzu kilitlemek için Başlat 
ekranının sol alt köşesindeki Kilit 
öğesine dokunun. Ayrıntılar için “Kilit 
Ekranı” başlığına bakın.
Başlat ekranını kapatmak için START 
düğmesine iki kez basın.

•

•

•

•

•

•

Bir simgeyi Başlat ekranının üstüne taşıma
Sık kullanılan simgeleri, kolay erişim için Başlat ekranının üstüne 
taşıyabilirsiniz.

Taşımak istediğiniz simgeyi basılı tutun.

Üste Taşı öğesine dokunun.

Simge, Başlat ekranının üstüne taşınır.

1.

2.
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Bir simgeyi özgün konumuna geri döndürmek için, simgeyi basılı tutup 
Aşağı Taşı öğesine dokunun.

1.10 Kilit Ekranı
Kilit ekranı, telefonunuz her kilitlendiğinde görüntülenir. Telefon 
çantanızda veya cebinizdeyken, düğmeye ya da dokunmatik ekrana 
yanlışlıkla basmayı önlemek için telefonunuzu kilitleyebilirsiniz.

Telefonunuzu kilitleme
Aşağıdakilerden biri meydana geldiğinde telefonunuz otomatik olarak 
kilitlenir:

Ekran kapatıldığında (otomatik olarak ya da END/POWER 
düğmesine bastığınızda) ve telefonunuz uyku moduna girdiğinde. 
Ayrıntılar için, bu bölümde daha önce geçen “Uyku moduna geçiş 
yapma” başlığına bakın.

•
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Telefonunuz parola korumalıdır ve ayarlı bekleme süresi geçmiştir. 
Telefonunuz kendisini kilitler ve kilidin açılması için doğru 
parolanın girilmesini gerektirir. Telefonunuz için bir parola ve 
bekleme süresi ayarlama konusunda daha fazla bilgi için, Bölüm 
14’teki “Telefonunuzu parolayla koruma” başlığına bakın.

Telefonu el ile de kilitleyebilirsiniz. Başlat öğesine, ardından da Başlat 
ekranının sol alt köşesindeki Kilitle öğesine dokunun.

Telefonunuzun kilidini açma
Kilit ekranını gördüğünüzde, telefonunuzun kilidini açmak için Kilit 
düğmesini (  ) sola ya da sağa kaydırın.

Not Telefonunuz için bir parola ayarlamışsanız, telefonun kilidini açtığınızda 
parola sorulacaktır. Parola ayarlama konusunda bilgi için Bölüm 14’teki 
“Telefonunuzu parolayla koruma” başlığına bakın.

Telefon kilitliyken bildirimleri kontrol etme
Telefonunuz kilitliyken, yanıtsız aramalar, yeni iletiler ve yaklaşan 
randevular konusunda bilgilendirilmeye devam edersiniz. Kilit ekranı 
yaklaşan sıradaki randevuyu, Kilit düğmesi de bildirim sayısını gösterir.

Bildirimleri görüntülemek için
Kilit ekranında Kilit düğmesine (  ) dokunun. Yanıtsız 
aramalar, yeni e-posta ve yeni metin mesajları gibi alınan her bilgi 
türünü temsil eden bildirim düğmeleri Kilit düğmesinin altında 
görüntülenir.

İlgili bilgiyi görmek için, bir bildirim düğmesini sağa ya da sola 
kaydırın. Örneğin, Arama Kaydı’na erişmek ve yanıtsız aramaları 
görmek için Yanıtsız Arama düğmesini (  ) kaydırın.

•

1.

2.
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Not Telefonunuz için bir parola ayarlamışsanız, bilgileri görüntüleyebilmeniz 
için önce parola sorulacaktır. Parola ayarlama konusunda bilgi için Bölüm 
14’teki “Telefonunuzu parolayla koruma” başlığına bakın.

Telefon kilitliyken arama alma
Telefonunuz kilitli olduğunda bile arama alıp yanıtlayabilirsiniz. 
Aramaları yanıtlamak konusunda daha fazla bilgi için, Bölüm 2’deki 
“Aramaları Yanıtlama ve Bitirme” başlığına bakın.

Aramayı bitirdikten sonra, telefonunuz kilitli kalır ve Kilit ekranı 
görüntülenir. Kullanmak için telefonunuzun kilidini açmanız gerekir.
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1.11 Ses Düzeyini Ayarlama
Hem sistem hem de zil sesi için tek bir ses düzeyi belirleyebilir veya bu 
ses düzeylerini ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Devam eden bir aramanın 
telefon ses düzeyini de ayrı olarak kontrol edebilirsiniz.

Tek bir ses düzeyi ayarlama
Varsayılan olarak, telefonunuz, hem sistem (bildirimler ve ses/video 
yürütme) hem de zil için tek bir ses düzeyi ayarlamanıza izin verir.

Ses Düzeyi ekranını açmak için, 
telefonunuzun sol panelindeki VOLUME 
UP/DOWN düğmesine basın.

Ses düzeyini yükseltmek ya da düşürmek 
için parmağınızı ses düzeyi çubuklarında 
yukarı ya da aşağı kaydırın veya VOLUME 
UP/DOWN düğmesine basın. Ayrıca şunu 
da yapabilirsiniz:

Ses düzeyini kapatmak için Sessiz 
öğesine dokunun.

Telefonu Titreşim moduna almak için 
Titreşim öğesine dokunun.

Ses düzeyi ekranı otomatik olarak kapanır. 
Bu ekranı kapatmak için, Ses düzeyi 
ekranının boş bir alanına da dokunabilirsiniz.

1.

2.

•

•

�.

Sistem ve zil ses düzeylerini ayrı ayrı ayarlama
Telefonunuzun, farklı sistem ve zil sesi düzeylerine izin verebilmesi 
için önce Tek Ses Düzeyi seçeneğini kapatmanız gerekir. Ayrıntılar 
için Bölüm 14’teki “Sistem ve zil sesi düzeylerini ayrı ayrı ayarlama” 
başlığına bakın.
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Telefon arama ses düzeyini ayarlama
Devam eden bir arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için 
telefonunuzun sol panelindeki VOLUME UP/DOWN düğmesine basın. 

Arama yapmak ve almak konusunda daha fazla bilgi için Bölüm 2’ye 
bakın.

1.12 Parmak Hareketlerini Kullanma
Telefonunuzun dokunmatik ekranı, kusursuz parmakla dokunma 
kontrolüne yönelik yapılmıştır. Kaydırma, gezinme ve ekranı 
yakınlaştırıp uzaklaştırma için parmak hareketlerini kullanın.

Parmakla kaydırma
Parmakla kaydırma, Web sayfalarını, belgeleri ve kişi listesi, dosya 
listesi, ileti listesi, takvim randevuları gibi listeleri aşağı ve yukarı 
kaydırmak için kullanılabilir.

Aşağı ve yukarı kaydırmak için
Aşağı kaydırmak için parmağınızı dokunmatik ekranda yukarı 
sürükleyin.

Yukarı kaydırmak için parmağınızı dokunmatik ekranda aşağı 
sürükleyin.

Otomatik kaydırma için parmağınızı dokunmatik ekranda yukarıya 
ya da aşağıya hafifçe vurun. Kaydırmayı durdurmak için ekrana 
dokunun.

Sola ve sağa kaydırmak için
Sağa doğru kaydırmak için parmağınızı sola sürükleyin.

Sola doğru kaydırmak için parmağınızı sağa sürükleyin.

Otomatik kaydırma için parmağınızı sola ya da sağa hafifçe vurun. 
Kaydırmayı durdurmak için ekrana dokunun.

•

•

•

•
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Parmakla gezinme
Yakınlaştırılmış bir fotoğrafın, Web sayfasının, belgenin ya da 
e- postanın diğer kısımlarına gitmek ve buraları görüntülemek için 
parmakla gezinmeyi kullanabilirsiniz. Gezinmek için, dokunmatik 
ekrana dokunup basılı tutun ve ardından parmağınızı herhangi bir 
yönde sürükleyin.

Kıstırarak yakınlaştırma
Web sayfalarını, fotoğrafları, iletileri ya da belgeleri görüntülerken, 
yalnızca parmaklarınızı kıstırarak serbest biçimde yakınlaştırıp 
uzaklaştırın. Baş ve işaret parmaklarınızı kullanarak, yakınlaştırmak 
için dokunmatik ekrana basıp parmaklarınızı birbirinden ayırın. 
Uzaklaştırmak için de parmaklarınızı kıstırın.

Yakınlaştırma Uzaklaştırma
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Kıstırarak yakınlaştırmayı, ekran kontrolleri ya da simgelerinin küçük 
ve dokunulması zor olduğu bazı ekranlarda da yakınlaştırmak ve 
uzaklaştırmak için kullanabilirsiniz. Yakınlaştırdıktan sonra, ekran 
kontrolü ya da simgesi daha büyük olur ve parmağınızla kolayca 
dokunabilirsiniz. Yakınlaştırılan ekranın çevresinde kaydırmak için, 
parmağınızı göreceğiniz küçük bir önizleme penceresinin etrafında 
sürükleyebilirsiniz.

Normal ekran Yakınlaştırılmış ekran
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1.1� Telefonunuzu Bir Bilgisayara Bağlama
Telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayara bağladığınızda, Bilgisayara 
Bağlan ekranı görüntülenir ve USB bağlantı türünü seçmenizi ister:

ActiveSync
Aşağıdakileri gerçekleştirmeniz gerektiğinde bu modu seçin:

Telefonunuzla bilgisayarınız arasında, Outlook e-posta iletilerini, 
kişileri, takvim randevularını, dosyaları ve diğer verileri eşitleyin.

Tüm telefon için okuma ve yazma erişimine sahiptir.

ActiveSync kullanımı konusunda daha fazla bilgi için Bölüm 6’ya bakın.

Disk Sürücüsü
Bu mod yalnızca, telefonunuza bir microSD kartı taktığınızda seçilebilir 
hale gelir. Depolama kartınızı USB flash sürücüsü olarak kullanmak ve 
telefonunuzun depolama kartıyla bilgisayarınız arasında dosyaları daha 
hızlı kopyalamak istediğinizde bu modu seçin.

Telefonunuz bilgisayara bağlanırken Disk Sürücüsü modu 
etkinleştirildiğinde:

Depolama kartından dosyalara erişmek ya da depolama 
kartında kurulu olan uygulamaları çalıştırmak için telefonunuzu 
kullanamayacaksınız.

Bilgisayarınız yalnızca telefonun depolama kartına bağlanacaktır. 
Bilgisayardan telefonunuza eriştiğinizde, yalnızca telefonun 
depolama kartının içeriğini göreceksiniz.

Internet Paylaşımı
Bilgisayarınızda Internet erişimi olmadığında, telefonunuzu 
bilgisayarınızın modemi olarak kullanmak için bu modu seçebilirsiniz. 
Internet Paylaşımını kullanma konusunda daha fazla bilgi için Bölüm 
9’daki “Telefonunuzu Modem Olarak Kullanma” başlığına bakın. 

•

•

•

•
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Telefon Aramaları

2.1 Arama Yapma
Arama yapmak için ya bir numara çevirin ya da aramak istediğiniz 
kişiyi seçin. Aldığınız bir iletiyi görüntülerken, gönderenin telefon 
numarası kişilerinizde kayıtlıysa, iletiyi göndereni doğrudan da 
arayabilirsiniz.

Aramaları yapmaya başlamadan önce, yeni kişiler oluşturarak veya 
kişileri telefonunuza eşitleyerek kişileri telefonunuza ekleyin. Kişi 
eklemek konusunda daha fazla bilgi için, Bölüm 4’teki “Telefonunuza 
Kişiler Ekleme” başlığına bakın.

Not Birçok SIM kart, mobil operatörünüz tarafından sağlanan bir PIN (kişisel 
tanımlama numarası) ile ayarlanmıştır. İstendiğinde, ön ayarlı PIN’i girin, 
daha sonra Gir öğesine dokunun. PIN’inizi üç kez yanlış girerseniz, SIM 
kartınız engellenir. Bu durumda mobil operatörünüzden edinilen PUK (PIN 
Engeli Kaldırma Anahtarı) ile engeli kaldırabilirsiniz.

Telefon çevirici ekranından arama yapma
Telefon çeviricisinin Akıllı Arama özelliği kolay ve hızlı arama yapmanızı 
sağlar. Aramak istediğiniz telefon numarasını ya da kişinin ilk birkaç 
harfini girmeniz yeterlidir. Akıllı Arama, kişiler listenizi (telefonunuz ve 
SIM kartınızda kayıtlı olan) ve Çağrı Kaydı’ndaki telefon numaralarını 
otomatik olarak arar ve filtreler. Filtrelenen listeden aramak istediğiniz 
numara ya da kişiyi seçin.
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Telefon çevirici ekranını açmak için, telefondaki TALK/SEND 
düğmesine basın.

Telefon tuş takımındaki tuşlara dokunarak ilk birkaç numarayı 
ya da harfi girmekle işe başlayın. Siz numaraları ya da harfleri 
girdikçe, Telefon çevirici ekranı bulunan eşleşmeleri gösterir.

Yanlış bir numara ya da karaktere dokunursanız, bir sonraki rakam 
ya da karakterden her birini silmek için  öğesine dokunun. Tüm 
girişi silmek için  öğesine dokunup basılı tutun.

Tuş takımını kapatmak ve daha fazla eşleşen numara ya da 
kişi bulunup bulunmadığını görmek için  öğesine dokunun. 
Filtrelenen listeye göz atmak için, liste boyunca hafifçe vurun veya 
parmağınızı listede yavaşça yukarı ya da aşağı kaydırın.

1.

2.

�.
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Bir numara ya da kişiyi aramak için aşağıdakilerden birini yapın:

Listeden istediğiniz numaraya ya da kişiye dokunun.

Kişiyle ilişkili farklı bir telefon numarasını aramak için, kişi adının 
sağ tarafındaki kişi kartı simgesine  dokunun. Kişi özeti 
ekranında, aramak istediğiniz numaraya dokunun.

İpuçları • Bir arama sırasında, telefonun ses düzeyini ayarlamak için yan 
tarafındaki VOLUME UP/DOWN düğmesini kullanın.

Bir telefon numarasını kişilerinize kaydetmek için, telefon 
numarasının sağ tarafında görünen Arama Kaydı düğmesine (  ), 
ardından Menü > Kişilere Kaydet öğesine dokunun.

Sesli posta araması yapma
1 rakamı genellikle sesli postalarınız için ayrılmıştır. Sesli posta araması 
yapmak ve sesli posta iletilerinizi almak için Telefon çevirici tuş 
takımındaki bu tuşu basılı tutun.

Alınan iletilerden ve takvim anımsatıcılarından arama 
yapma
Bir SMS ya da e-posta iletisini görüntülerken, telefonunuzda kayıtlı 
bir kişiyse, iletiyi göndereni doğrudan arayabilirsiniz. İletinin gövde 
metninde bulunan bir telefon numarasını da arayabilirsiniz. Alınan 
SMS mesajlarından arama yapmak konusunda daha fazla bilgi için, 
Bölüm 3’teki “Mesajlar” ve Bölüm 7’deki “SMS Mesajlarından Doğrudan 
Arama Yapma” başlıklarına bakın. Alınan e-postadan arama yapmak 
konusunda daha fazla bilgi için, Bölüm 3’teki “Posta” ve Bölüm 7’deki 
“E-posta iletilerinden doğrudan arama yapma” başlıklarına bakın.

Toplantı isteği e-postasından ve takvim anımsatıcılarından da 
doğrudan arama yapabilirsiniz. Ayrıntılar için Bölüm 8’deki “Toplantı 
İsteğinden ya da Anımsatıcıdan Arama Yapma” başlığına bakın.

1.

•

•

•
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Acil bir arama yapma
Telefon çevirici ekranında, bölgeniz için uluslararası acil durum 
numarasını girin ve telefonunuzdaki TALK/SEND düğmesine basın.

İpucu İlave acil numaraları SIM kartınızda bulunuyor olabilir. Ayrıntılar için 
mobil operatörünüzle iletişim kurun.

Uluslararası bir arama yapma
lUluslararası bir arama yapmak için, önce Telefon çevirici ekranındaki 
0 tuşunu artı (+) işareti belirene kadar basılı tutun. Artı (+) işareti, 
aradığınız ülkenin uluslararası ön eki yerine geçer.

Artı (+) işaretinden sonra, ülke kodunu, alan kodunu (varsa başındaki 
0 olmadan) ve telefon numarasını içeren tam telefon numarasını girin. 
Numarayı çevirmek için ekrandaki Konuş öğesine dokunun ya da 
telefonunuzdaki TALK/SEND düğmesine basın.

Evi arama
Evi arama, uluslararası dolaşımdayken ülkenizdeki bir telefon 
numarasını kolayca aramanıza yardımcı olan bir özelliktir.

Evi arama özelliğiyle bir arama yapmak için
Telefonunuz, SIM kartınızdan ülke bilginizi tanıma becerisine sahiptir ve 
dolaşımdayken ülkenizi aradığınızda ülke kodunu telefon numarasının 
başına otomatik olarak ekleyebilir.

Ülkenizdeki yerel telefon numarasını, artı (+) işareti ve başındaki 0 
olmadan girip Konuş düğmenize dokunmanız yeterlidir.
Notlar • Başına bir sıfır eklerseniz, otomatik olarak kaldırılacaktır. 

Telefon numarasından önce bir artı (+) işareti girerseniz, 
telefonunuz artı işaretli arama kullanarak normal şekilde 
çevirecektir.

1.

•
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Daha sonra Evi Arama ekranı açılır ve ülke kodunuzun başına 
eklenmiş olduğu telefon numarasını görüntüler.

Görüntülenen numarayı aramak için Evet, yukarıdaki numarayı 
kullan öğesine dokunun.

Başa eklenen kodu başka bir ülke koduyla değiştirmek 
için, ülke seçim kutusuna dokunup istediğiniz ülkeyi seçin. 
Ekrandaki numara, seçtiğiniz ülkenin kodu başına eklenip 
değiştirilmiş olarak görüntülenir. Görüntülenen numarayı 
aramak için Evet, yukarıdaki numarayı kullan öğesine dokunun.

Evi arama özelliğini kapatmak için
Evi arama değil de normal aramayı (yani tüm numaraları el ile girip 
çevirmeyi) tercih ederseniz, evi arama özelliğini kapatabilirsiniz. 

Giriş ekranına dönmek için HOME düğmesine basın.

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Menü > Tüm Ayarlar 
öğesine dokunun.

Kişisel > Telefon öğesine dokunun.

Ekranın altında, Gelişmiş sekmesini görene kadar sağ tarafa 
kaydırın.

Önce Gelişmiş sekmesine dokunup, ardından şu onay kutusunun 
işaretini kaldırın: Uluslararası dolaşımdayken kendi ülkenizin ön 
ekini ekleyin.

Tamam öğesine dokunun.

2.

•

•

1.

2.

�.

�.

�.

�.
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2.2 Aramaları Yanıtlama ve Sonlandırma
Bir telefon araması aldığınızda, aramayı yanıtlamanıza ya da 
reddetmenize olanak tanıyan Gelen Sesli Arama ekranı görülecektir.

Gelen aramayı kabul etme ya da reddetme
Aramayı yanıtlamak için
TALK/SEND düğmesine basın veya Yanıtla/Reddet çubuğunun orta 
düğmesini sol tarafa tamamen kaydırın.

Aramayı reddetmek için
END/POWER düğmesine basın veya Yanıtla/Reddet çubuğunun orta 
düğmesini sağ tarafa tamamen kaydırın.

Aramayı reddetmeden zil sesini kapatmak için
Zil Sesini Kapat öğesine dokunun veya VOLUME DOWN düğmesine 
basın.

Telefonunuz çaldığında ön tarafını aşağı doğru çevirmek de zil sesini 
kapatır.

Not Telefonun ön tarafı zaten aşağı doğru bakıyorsa, daha sonraki gelen 
aramalarda telefon çalmaya devam edecektir.
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Bir aramayı reddetmek ve SMS mesajı göndermek için
Meşgulseniz ve gelen bir aramaya yanıt veremiyorsanız, arayan kişiye 
bir SMS mesajı gönderebilir ve gelen sesli aramayı reddedebilirsiniz. 
Gelen bir arama olduğunda SMS Gönder öğesine dokunun, ön ayarlı 
metni kullanın ya da başka bir metin girin ve Gönder öğesine dokunun.

Telefon ayarlarınızda aramaları reddetmeye yönelik ön ayarlı metni 
değiştirmek için, Telefon çevirici ekranını açın, Menü > Seçenekler 
öğesine dokunun, Telefon Ayarları ekranına doğru aşağı kaydırın, 
Aramayı Mesajla Reddet öğesine dokunun ve sağlanan metin kutusuna 
yeni ön ayarlı mesajınızı girin.

Telefonu elinize alırken zil sesi düzeyini otomatik olarak düşürmek için
Telefonunuzu, aramalara yanıt vermek için telefonu elinize aldığınızda 
zil sesi düzeyini otomatik olarak düşürmeye ayarlayabilirsiniz.

Giriş ekranına dönmek için HOME düğmesine basın.

Giriş ekranında Ayarlar sekmesine kaydırıp, Ses ve görüntü 
öğesine dokunun.

Ekranı aşağı kaydırın ve bu özelliği açmak için Telefonu açarken 
sessiz zil sesi öğesine dokunun.

Giriş ekranının Ayarlar sekmesine geri dönmek için Geri öğesine 
dokunun.

Telefonunuz cebinizdeyken zil sesi düzeyini otomatik olarak artırmak için
Telefonunuz cebinizde ya da çantanızdayken gelen aramaların 
yanıtsız kalmasını önlemeye yardım etmek için, arama aldığınızda zil 
sesi düzeyini yavaş yavaş artmaya ve titretmeye ayarlayabilirsiniz. 
Cebinizde ya da çantanızda olmadığında, telefonunuz ayarlı normal ses 
düzeyinde çalacaktır.

Giriş ekranına dönmek için HOME düğmesine basın.

Giriş ekranında Ayarlar sekmesine kaydırıp, Ses ve görüntü 
öğesine dokunun.

1.

2.

�.

�.
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Ekranı aşağı kaydırın ve bu özelliği açmak için Cep modu öğesine 
dokunun.

Giriş ekranının Ayarlar sekmesine geri dönmek için Geri öğesine 
dokunun.

Bir arama sırasında
Arama sürerken, yanlışlıkla dokunulmasını önlemek için, Telefon 
çeviricinin ekran düğmelerini bir gölge kapatır. Yalnızca Tuş Takımı ve 
Aramayı Sonlandır düğmeleri etkindir.

Ekran düğmelerine erişmek için, gölgenin üstünden başlayarak 
parmağınızı aşağı doğru kaydırın. Bir aramayı beklemeye almak, 
telekonferans için başka bir kişiyi aramak, görüşme notları girmek ve 
daha fazlasını yapmak için bu ekran düğmelerini kullanabilirsiniz. 

Arama sırasında, ekranın altındaki sekmelere dokunarak, bu kişinin 
SMS, çoklu ortam ve e-posta iletileriyle diğer kişisel ayrıntıları arasında 
da gezinebilirsiniz.

Kişi bilgileri

SMS ve çoklu ortam iletileri

E-posta

Facebook bilgisi (kişinin Facebook 
hesabı varsa)

Arama kaydı

Bu sekmeler, Favori Kişiler öğesindekiyle aynı bilgileri 
gösterir. Ayrıntılar için Bölüm 4’e bakın.

�.

�.



Bölüm 2 Telefon Aramaları ��

Hoparlörü kullanmak için
Telefonunuzun ön tarafını aşağı doğru çevirmek hoparlörü otomatik 
olarak açar. Hoparlörü kapatmak için, telefonunuzun önünü yukarı 
çevirin.

Hoparlörü açmak ya da kapatmak için ekrandaki Hoparlör düğmesine  
(  ) dokunabilir ya da TALK/SEND düğmesini basılı tutabilirsiniz.

Hoparlör açıkken, hoparlör simgesi (  ) başlık çubuğunda 
görüntülenir.

Uyarı! İşitme duyunuzda olası hasarı azaltmak için, hoparlör açıkken telefonu 
kulağınıza tutmayın.

Bir arama sırasında mikrofonun sesini kapatmak için
Mikrofonu açmak ya da kapatmak için Sesi Kapat düğmesine (  ) 
dokunun. Mikrofon kapatıldığında, ekranda sessiz simgesi (  ) 
görünür.

İki arama almak ve aramalar arasında geçiş yapmak için
İkinci aramayı kabul etmek için TALK/SEND düğmesine basın 
veya ikinci aramayı yapmak için Arama Ekle düğmesine (  ) 
dokunun. İkinci aramayı kabul ettiğinizde ya da yaptığınızda ilk 
arama beklemeye alınır.

İki arama arasında geçiş yapmak için, Değiştir düğmesine (  ) 
veya ekrandaki “Beklemede” yazan loş alana dokunun.

Aramaları sonlandırmak için
Geçerli aramayı sonlandırmak için, Aramayı Sonlandır öğesine 
dokunun veya END/POWER düğmesine basın. Devam eden iki 
aramanız varsa, her ikisini de bitirmek için Menü > Tüm Aramaları 
Sonlandır öğesine dokun.

1.

2.



�0 Bölüm 2 Telefon Aramaları

2.� Arama Kaydını Kullanma
Bir aramayı yanıtlamadığınızda, başlık çubuğunda yanıtsız arama 
simgesi  belirir. Kimin aradığını kontrol etmek veya tüm aradığınız 
numaraları ve aldığınız aramaları görmek için Arama Kaydı sekmesini 
kullanın.

Alınan arama

Aranan numara

Yanıtsız arama

Arama Kaydı’na, Favori Kişiler, Bildirimler ekranı ya da Telefon çevirici 
menüsünden erişebilirsiniz:

Giriş ekranında, Favori Kişiler sekmesine kaydırın, Tüm Kişiler 
öğesine, ardından da Arama Kaydı sekmesine (en sağdaki sekme) 
dokunun.

Başlık çubuğunda yanıtsız arama simgesini (  ) gördüğünüzde, 
Bildirimler ekranını açmak için başlık çubuğuna, ardından da 
Yanıtsız Arama öğesine dokunun.

Telefon çeviriciyi açmak için TALK/SEND düğmesine basıp, 
Menü > Arama Kaydı öğesine dokunun.

•

•

•
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Arama Kaydı sekmesinde uzun bir aramalar listeniz varsa, Menü > 
Filtre öğesine dokunun ve ardından görüntülemek istediğiniz arama 
türünü seçin.

Yalnızca belirli bir kişiyle aramaların değişimini görüntülemek için, 
kişinin sağında görülen Kişi Kartı düğmesine (  ) dokunun.

2.� Hızlı Arama
Sık kullanılan numaraları tek dokunuşla aramak için Hızlı Arama 
seçeneğini kullanın. Örneğin, Hızlı Arama’da 2 konumuna bir kişi 
atarsanız, kişinin numarasını çevirmek için Telefon çevirici tuş takımı 
ekranında 2 tuşunu basılı tutabilirsiniz. 

Bir Hızlı Arama girdisi oluşturma
0 ve 1 sayı tuşları ayrılmış olduğundan hızlı arama tuşları olarak 
atanamazlar. 1 sayı tuşu sesli posta için ayrılmıştır. 2 ile 99 arasındaki 
herhangi bir sayıyı, hızlı arama tuşu olarak ayarlayabilirsiniz.

Telefon çevirici ekranını açmak için TALK/SEND tuşuna basın.

Menü > Hızlı Arama öğesine dokunun. Hızlı Arama listesi 
görüntülenir.

Menü > Yeni öğesine dokunun.

Bir kişiye dokunun, ardından hızlı arama tuşuna atamak istediğiniz 
kişinin telefon numarasını seçin.

Konum kısmında, hızlı arama tuşu olarak kullanmak istediğiniz 
uygun bir tuşu seçin.

Tamam öğesine dokunun.
Notlar • Dolu bir hızlı arama tuşuna yeni bir telefon numarası atadığınızda, yeni 

numara eskisinin yerine geçer.

Bir Hızlı Arama girdisini silmek için, Hızlı Arama listesindeki girdiyi 
basılı tutun ve Sil öğesine dokunun.

1.

2.
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Hızlı Arama kullanarak arama yapma
Bir hızlı arama tuşuna atanan kişiyi aramak için aşağıdakini yapın:

Tek basamaklı bir hızlı arama sayısıysa, Telefon çevirici ekranında 
atanan tuşu basılı tutun.

İki basamaklı bir hızlı arama sayısını çevirmek için, önce ilk sayı 
tuşuna dokunun, ardından da ikinci sayı tuşunu basılı tutun.

2.� Konferans Aramalar Yapma
Telefon çevirici ekranından bir konferans görüşme başlatmanın iki 
yolu vardır. Konferans görüşmesine başlamadan önce katılımcılarınızı 
belirleyebilirsiniz. Bir kerede birden çok arama yaparak ya da kabul 
ederek de, bu kişileri konferans aramaya alabilirsiniz.

Not SIM kartınızda konferans arama hizmetinin etkin olduğundan emin olun. 
Ayrıntılar için mobil operatörünüzle iletişim kurun.

Katılımcıları seçme ve konferans arama başlatma
Katılımcıları seçebilmeniz ve konferans arama başlatabilmeniz için, 
Telefon çeviricide konferans aramayı etkinleştirmeniz gerekir.

Telefon çeviriciyi açmak için TALK/SEND düğmesine basın.

Menü > Konferans Modu öğesine dokunun.

Konferans modunu ilk kez kullanıyorsanız, konferans 
arama hizmetinin, telefonunuzda kullanılmadan önce mobil 
operatörünüz tarafından etkinleştirilmesi gerektiğini anımsatan 
bir ileti görüntülenecektir. Bu hizmete sahip değilseniz, arama 
planınızda sağlaması için mobil operatörünüzle iletişim kurun.

Konferans aramayı kullanmaya hazırsanız, devam etmek için 
Tamam öğesine dokunun.

•

•

1.

2.
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Kişiler ya da telefon numaraları arasında gezinip seçim 
yapabilmek için  öğesine dokunarak Telefon çevirici tuş takımını 
kapatın.

Kişilerin ya da telefon numaralarının onay kutularını işaretleyerek 
konferans arama katılımcılarını seçip Konferans öğesine dokunun.

Katılımcılar listesi görüntülenir.
İpuçları • Bir katılımcının kayıtlı diğer telefon numaralarından seçim 

yapmak isterseniz, katılımcı adının yanında görülen Telefon 
Seçimi düğmesine (  ) dokunup başka bir numara seçin.

Konferans görüşmesine başlamadan önce bir katılımcıyı 
çıkarmak için Tuş Takımı öğesine dokunup bu katılımcının onay 
kutusunun işaretini kaldırın.

Sağında görülen Konuş düğmesine (  ) dokunarak ilk katılımcıyı 
arayın.

�.

�.

•

�.
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İlk arama bağlantısı kurulduğunda, ikinci aramayı yapmak için 
ikinci katılımcının Konuş düğmesine (  ) dokunun. İlk arama 
otomatik olarak beklemeye alınır.

İkinci arama bağlandığında, konferans aramasına dahil etmek 
için Kat düğmesine (  ) dokunun. Aramaları konferansla 
birleştirdikten sonra, sıradaki katılımcıyı arayın.

Tüm katılımcılar eklenene ve konferans aramaya bağlanana kadar 
7. ve 8. adımları tekrarlayın.

Konferans arama devam ederken, daha fazla arama yapıp 
ekleyebilirsiniz. Başka bir arama yapmak için Katılımcıları davet 
et (  ) öğesine dokunun. Konferans aramada en fazla beş kişiye 
kadar katılımcı olabilir.

İlk aramayı yapma ve aramaları konferansa ekleme
Bir konferans arama ayarlamak için, ilk aramayı yapıp, ardından 
konferansa eklemek için sonraki her aramayı gerçekleştirin.

Telefon çeviriciyi açmak için TALK/SEND düğmesine basın.

İlk katılımcıya bir arama yapın ya da gelen bir aramayı kabul edin.

İlk arama bağlandığında, ikinci bir aramayı kabul edin ya da ikinci 
katılımcıyı aramak için Arama Ekle düğmesine (  ) dokunun. 
İkinci aramayı kabul ettiğinizde ya da yaptığınızda ilk katılımcı 
beklemeye alınır.

İkinci arama bağlandığında, bir konferans arama başlatmak için 
Konferans düğmesine (  ) dokunun.

Konferans aramaya başka bir katılımcı eklemek için, Katılımcıları 
davet et (  ) öğesine dokunup diğer çağrıyı yapın. Başka bir 
arama yaptığınızda konferans arama beklemeye alınır.

Bağlandığında, katılımcıyı konferans aramaya eklemek için Kat 
düğmesine (  ) dokunun.

�.

�.

�.

10.
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2.
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Daha fazla katılımcıyı arayıp konferans aramaya eklemek 
isterseniz 5. ve 6. adımları tekrarlayın. Konferans aramada en fazla 
beş kişiye kadar katılımcı olabilir.

Konferans arama sırasında
Konferans arama sırasında telefonun ön tarafını aşağı doğru çevirerek 
hoparlörü açabilirsiniz.

Konferans arama devam ederken bir katılımcıya dokunduğunuzda şu 
düğmeleri görürsünüz: 

Seçili katılımcıyla özel görüşmek için Özel düğmesine (  ) dokunun. 
Bu işlem, katılımcıyı konferans aramadan ayırır ve diğerlerini 
beklemeye alır. Özel aramayla konferans arama arasında geçiş yapmak 
isterseniz, “Beklemede” yazan loş alana dokunun.

 

�.
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 öğesine ya da ekranın altındaki Aramayı Sonlandır düğmesine 
dokunarak özel görüşmeyi bitirebilirsiniz.

Konferans aramayı sonlandırmak ve özel görüşmeye bağlı kalmak için 
Menü > Aktif Görüşmeleri Bitir öğesine dokunun. Özel görüşmeyi ve 
konferans aramayı sonlandırmak için, Menü > Tüm Aramaları Sonlandır 
öğesine dokunun. Herhangi bir özel görüşmeniz yoksa, ekranın 
altındaki Aramayı Sonlandır düğmesine basmak konferans aramayı 
sonlandırır.

Bir e-postadan konferans arama yapma
Telefon numaraları kişilerinizde kayıtlıysa, alınan bir e-posta 
iletisinden, gönderen ve diğer alıcılarla doğrudan bir konferans arama 
başlatabilirsiniz.

Alınan bir e-postadan bir konferans arama başlatmak konusunda daha 
fazla bilgi için Bölüm 8’e bakın.
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2.� Telefon Bağlantısını Açma ve Kapatma
Birçok ülkede yasalar, uçağa bindiğinizde telefonu kapatmanızı 
gerektirmektedir.

Telefon bağlantısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için
Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, ardından Kablosuz 
kontroller öğesine dokunun.

Telefon bağlantısını etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak 
için, Telefon seçeneğinin sağ tarafındaki Kapalı/Açık kaydırıcısına 
dokunun.

Uçak modunu etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için
Telefon bağlantısını kapatmanın bir başka yolu da telefonunuzu 
Uçak moduna geçirmektir. Uçak modunu etkinleştirdiğinizde, telefon 
bağlantısı, Bluetooth® ve Wi-Fi de dahil telefonunuzdaki tüm kablosuz 
bağlantı sinyalleri kapanır.

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, ardından Kablosuz 
kontroller öğesine dokunun.

Uçak modunu etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için Uçak 
modu öğesine dokunun.

Uçak modunu devre dışı bıraktığınızda, telefon bağlantısı tekrar açılır 
ve Bluetooth ile Wi-Fi önceki durumuna geri getirilir.

1.

2.

1.

2.



�� Bölüm 2 Telefon Aramaları



Bölüm �  

Giriş Ekranını Kullanma

�.1 Giriş Ekranı Hakkında
Giriş ekranı, telefonunuzun, Favori Kişiler, Mesajlar, Posta, Internet ve 
diğer önemli özelliklerine ulaşmanın en hızlı yoludur. Giriş ekranının 
altındaki sekmeler, farklı telefon özelliklerine karşılık gelir.

Giriş 
ekranı 
sekmeleri

Giriş Fotoğraflar ve 
Videolar

Favori Kişiler Müzik

Mesajlar Hava Durumu

Posta Twitter

Internet Footprints

Takvim Ayarlar

Hisse 
Senetleri
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�.2 Giriş Ekranı Sekmeleri Arasında Geçiş Yapma
Sekmeler arasında geçiş yapmak için aşağıdakilerden birini 
yapabilirsiniz:

Giriş ekranında istenen sekmeye dokunun.

Parmağınızı etkin sekme üzerinde basılı tutun ve ardından 
sekmeler üzerinde sağa veya sola kaydırın. İstenilen sekmeye 
gelindiğinde parmağınızı çekin.

İpucu Başka bir sekme ya da ekrandayken, Giriş sekmesine dönmek için 
HOME düğmesine basın.

•

•
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�.� Giriş Ekranı Sekmelerini Kişiselleştirme
Giriş sekmesi haricinde, Giriş ekranındaki sekmeleri taşıyabilir ya 
da gizleyebilirsiniz. Giriş ekranından Ayarlar sekmesi de devre dışı 
bırakılamaz ve gizlenemez.

Giriş sekmesinde Menü > Giriş Ekranı Sekmelerini Kişiselleştir 
öğesine dokunun.
Bir sekmeyi taşımak için, sekme adı önündeki simgeye basılı 
tutup, sekmeler listesinde aşağı ya da yukarı sürükleyin. 
İstediğiniz konuma geldiğinizde simgeyi bırakın.
Sekmeyi gizlemek için, sekme adının sağındaki onay kutusunun 
işaretini kaldırın.
Bitti öğesine dokunun.

�.� Giriş
Geçerli konumunuzun saatini ve hava durumunu doğrudan Giriş 
sekmesinden kontrol edin.

Bu sekmede, çevirmeli hava saatini, geçerli tarihi ve alarm saatinin açık 
ya da kapalı olduğunu belirten bir alarm simgesini göreceksiniz. Tarihin 
altında, yaklaşan takvim randevunuz (içinde bulunduğunuz ya da ertesi 
gün) ya da Takvim’e bir bağlantı (randevunuz yoksa) gösterilir. Hava 
saatini farklı bir konumu görüntüleyecek biçimde değiştirmeyi, hava 
durumu bilgisini güncellemeyi, tarih ya da alarm saatini ayarlamayı 
veya Takvim’e erişmeyi istediğinizde karşılık gelen öğeye dokunun.

Giriş sekmesini kendi duvar kağıdınızla kişiselleştirebilir, sık 
kullandığınız programlara, kişilere ve web sitelerine hızlı bağlantılar da 
ekleyebilirsiniz.

1.

2.
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Alarm simgesi

Hava durumu saati

Hızlı bağlantılar

Takvim randevusu
Tarih

Duvar kağıdını değiştirme
Giriş sekmesinde, geçerli hava durumunuzun gerçekçi bir 
animasyonunu görürsünüz. Bu hava durumu animasyonunun duvar 
kağıdını değiştirebilir ya da Giriş sekmesinden farklı bir animasyonlu 
duvar kağıdı seçebilirsiniz.

Giriş sekmesinde, Menü > Giriş Duvar Kağıdı öğesine dokunup 
aşağıdakilerden birini yapın:

Hava durumu animasyonu için başka bir duvar kağıdı seçmek 
amacıyla Hava Durumu Duvar Kağıdı öğesine dokunun. Sonraki 
ekranda, duvar kağıdınız olarak kullanmak için ön ayarlardan birini 
seçin.

Kullanmak istediğiniz kendi özel duvar kağıdınız varsa, önce 
Albümler, ardından da Tümü öğesine dokunun. Telefonunuzla 
depolama kartınızda kayıtlı fotoğraflar arasında gezinip, 
kullanmak istediğiniz fotoğrafa dokunun.

•
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Başka bir animasyonlu duvar kağıdı seçmek için, Animasyonlu 
Duvar Kağıdı öğesine dokunup, ön ayarlı animasyonlardan birini 
seçin.

Giriş sekmesini hava animasyonuna sıfırlamak için, Menü > Giriş Duvar 
Kağıdı > Hava Durumu Duvar Kağıdı öğesine dokunun ve herhangi bir 
duvar kağıdı resmini seçin.

Hava durumu bilgisini güncelleme
Telefonunuz, geçerli konumunuzu belirleyebilir ve hava durumu 
saatinde yerel saatinizle hava durumunuzu görüntüleyebilir.

Hava durumu saati en güncel hava durumunu ya da bir nedenden 
dolayı (örneğin otomatik indirme seçeneği devre dışı olduğunda) 
hiçbir hava durumu bilgisini göstermezse, Hava Durumu sekmesine 
gitmek için hava durumu resmine ya da “Konumum” metnine, ardından 
da Şimdi Güncelleştir öğesine dokunun. Konumunuzun en güncel 
hava durumu bilgisi, hem Hava Durumu sekmesinde hem de Giriş 
sekmesinin hava durumu saatinde gösterilir.

Hava durumu bilgisini otomatik güncelleştirme zaman aralığını Giriş 
sekmesinde ayarlayabilirsiniz. Giriş sekmesine geri dönmek için HOME 
düğmesine basın, Menü > Hava Durumu Ayarları öğesine dokunup bir 
zaman aralığı seçin.

Hava durumu bilgisini görmek konusunda daha fazla bilgi için, bu 
bölümün ilerleyen kısımlarındaki “Hava Durumu” başlığına bakın.

Giriş sekmesinde görüntülemek için başka bir konum 
seçme
Giriş sekmesini, başka bir konumun tarihi, saati ve hava durumu 
bilgisini göstermek üzere değiştirebilirsiniz.

Giriş sekmesinde saat simgesine dokunun.

Dünya Saati ekranı açılır. Şehir listesi boyunca kaydırın.

•

1.

2.
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İstediğiniz konum listelenmiyorsa, Şehir Ekle öğesine dokunun.

Konum Ekle ekranında, ülke ya da şehir adının ilk birkaç harfini 
girin. Ekran, eşleşen konumların bir listesini görüntüler. Liste 
içinde kaydırın ve istediğiniz şehrin adına dokunun.

Dünya Saati ekranında, şehir listesi içinde kaydırıp bir şehir seçin. 
Seçmek için, şehrin solunda görülen daireye dokunun.

İpuçları • Dünya Saati ekranında şehirleri yeniden düzenleyebilir ya da 
kaldırabilirsiniz. Önce Menü > Şehirleri Yeniden Düzenle öğesine 
dokunun, ardından istediğiniz sıraya sürükleyin. Bir ya da daha fazla 
şehri silmek için Menü > Şehirleri Kaldır öğesine dokunun.

Dünya Saati ekranına eklediğiniz konumlar, Hava Durumu sekmesine 
de eklenir.

Tarih ve saati değiştirme
Giriş sekmesinde görüntülenen tarihi değiştirmek isterseniz, tarihe 
dokunup başka bir tarih seçin. Tarihi ayarlamayı tamamladığınızda 
Ayarla öğesine dokunun.

�.

�.

•
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Giriş sekmesinde görüntülenen yerel saati değiştirmek için, Menü > 
Yerel Saat Ayarları öğesine dokunup yeni saati ayarlayın. Seçilen saati 
değiştirmek için Bitti öğesine dokunun.

İpucu Tarih ve saati, Dünya Saati ekranından da değiştirebilirsiniz. 

Alarm saatini ayarlama
Alarm saati etkin değilken, Giriş sekmesinde “Alarm Kapalı” ifadesi 
gösterilecektir. Alarm saatini etkinleştirip ayarlayabilmek için buna 
dokunup Alarm Saati ekranını açın.

Alarm Saati ekranında, alarm saatini açmak için Kapalı/Açık 
anahtarına dokunun. Üç tane alarm saati açıp ayarlayabilirsiniz.

Açtığınız alarm saatlerinden birinin zamanına dokunun.

Alarm Ayarla ekranında, alarm saatinin çalacağı zamanı ve günleri 
ayarlayın.
İpucu İstediğiniz günlere dokunarak birden çok gün seçebilirsiniz. Alarm 

dışına çıkarmak istediğiniz seçili bir güne dokunun.

Bir açıklama girebilir ve alarm saati sesini seçebilirsiniz. Alarm 
başladığında telefonunuzun titreşmesini isteyip istemediğinizi de 
seçebilirsiniz.

Bitti öğesine dokunun.

Diğer alarm saatlerini ayarlamak için, 2 ile 5. adımlar arasını 
tekrarlayın.

Not Bir alarm çaldığında, alarmı Erteleme veya Kapatma seçeneğiniz vardır. 
Erteleme seçeneğini belirlediğinizde, alarm 5 dakika sonra tekrar 
çalacaktır.

1.

2.

�.

�.

�.

�.
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Hızlı bağlantılar ekleme
Hızlı bağlantılar, sık kullanılan programlarınıza, sizin için önemli kişilere 
ve sık ziyaret edilen web sitelerine tek dokunuşla erişim sağlayan 
kısayollardır. Giriş sekmesinin ön kısmına, dokuz adete kadar hızlı 
bağlantı ekleyebilirsiniz.

Bir hızlı bağlantı eklemek için, boş bir alana dokunup, Giriş sekmesine 
eklenecek bir kısayol türü seçin.

İlk üç alan dolduğunda, hızlı bağlantılar eklemek için daha fazla alana 
erişmek amacıyla parmağınızı ekranda yukarı kaydırın.

Not Parmağınızı ekranda yukarı kaydırdığınızda, Giriş sekmesinin görünümü, 
yatay bir çubukta yalnızca tarih, saat ve alarm simgesini gösterecek 
şekilde değişir. Tarih, saat ya da alarm saati ayarını değiştirmek 
istediğinizde yatay çubuğa dokunun. (Yatay çubuğa dokunmak Dünya 
Saati ekranını açar.)
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�.� Favori Kişiler
Kişiler listenize gitmek zorunda kalmadan arama yapabilmeniz veya 
SMS ve e-posta iletileri gönderebilmeniz için, önemli kişilerinizi Favori 
Kişiler sekmesine ekleyin. Favori Kişiler sekmesine ekleyebilmeniz için, 
önce kişilerinizin telefonunuzda kayıtlı olması gereklidir.

Favori Kişiler sekmesinden, kendi kişi kartınızı ayarlayıp paylaşabilir, 
yeni kişiler ekleyebilir, kişilerle alıp verdiğiniz SMS, çoklu ortam ve 
e-posta iletilerini de kolayca görebilirsiniz. Kişilerin kendi Facebook 
hesapları varsa, Facebook durumlarını ve güncellemelerini 
görüntüleyebilirsiniz.

Favori Kişiler sekmesini kullanmak konusunda daha fazla bilgi için 
Bölüm 4’e bakın.
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�.� Mesajlar
Aldığınız SMS mesajları arasında kolayca gezinip, doğrudan Mesajlar 
sekmesinden okuyun. Bu sekme, alınan çoklu ortam mesajlarını da 
görüntüler. Alınan mesajın çoklu ortam mesajı olduğunu belirten bir 
ek simgesi görüntülenir. Çoklu ortam mesajının yalnızca konusunu 
görebilirsiniz.

SMS mesajı Çoklu ortam mesajı

Mesajlar sekmesinde yapabilecekleriniz:
Alınan SMS ve çoklu ortam mesajları boyunca gezinmek için 
parmağınızı ekranda yukarı ya da aşağı kaydırın.
Gönderenin tüm mesaj dizisini görmek için görüntülenen bir 
mesaja dokunun.
Gönderen kayıtlı bir kişiyse, gönderenin numarasını Telefon 
çevirici ekranına otomatik olarak getirmek için TALK/SEND 
düğmesine basabilir ve göndereni arayabilirsiniz.

•

•

•
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Yeni bir SMS mesajı oluşturmak için, ekranın sağ üst tarafındaki 
Yeni Mesaj simgesine (  ) dokunun.
Gelen kutunuza ve diğer mesaj klasörlerinize erişmek için Tüm 
Mesajlar öğesine dokunun.
Mesajları kullanmak konusunda daha fazla seçeneğe erişmek için 
Menü öğesine dokunun.

SMS ve çoklu ortam mesajlarıyla çalışmak konusunda daha fazla bilgi 
için Bölüm 7’ye bakın.

�.� Posta
E-posta iletilerinizi kolayca kontrol edip gönderebilmeniz için, e-posta 
hesaplarınızı Posta sekmesinde ayarlayın. Bir e-posta hesabı seçtikten 
sonra, parmağınızı ekranda yukarı ya da aşağı sürükleyerek alınan 
e- postalar boyunca gezinip göz atabilirsiniz.

Internet e-posta hesabınızı ekleme
Posta sekmesinde, Yahoo!® Mail Plus ve AOL® ya da diğerleri gibi 
popüler Web tabanlı e-posta sağlayıcılardan alınan POP3 ya da IMAP 
e-posta hesaplarını kolayca ekleyin.

Giriş ekranında Posta sekmesine kaydırın.

İlk kez bir e-posta hesabı kuruyorsanız, ekranın ortasındaki büyük 
e-posta resmine veya ekranın altındaki Hesap Ekle öğesine 
dokunun. Aksi halde, Menü > Hesap Ekle öğesine dokunun.

Sonraki ekranda bir e-posta sağlayıcısı seçin. E-posta sağlayıcınız 
listede yoksa, Diğer öğesine dokunun.

E-posta adresinizi ve parolanızı girin, ardından İleri öğesine dokunun.

Adınızı ve görüntülenecek hesap adını girin, ardından İleri öğesine 
dokunun.

•

•

•

1.

2.

�.

�.

�.
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Kurmak istediğiniz e-posta hesabının türü telefon veritabanında 
yoksa, sonraki ekranlar, gelen ve giden e-posta sunucusu ayarları 
gibi daha fazla ayrıntı girmenizi isteyecektir. Bu ayarları e-posta 
sağlayıcınızdan edinin.

Telefonunuzun, e-posta iletilerini otomatik olarak göndermesini 
ve alınan e-posta iletilerini belirli aralıklarla indirmesini isterseniz, 
E-postaları otomatik olarak Gönder/Al onay kutusunu seçip 
istediğiniz zaman aralığını belirleyin.

Bitti öğesine dokunun.

Outlook iş hesabınızı ekleme
İş e-postanız, takvim, kişiler ve görevler için bir Exchange Sunucusu’na 
bağlanıyorsanız, Outlook iş hesabınızı telefonunuza kurabilirsiniz. 
Telefonunuz her ne kadar çoklu e-posta hesaplarını desteklese de, 
telefonunuzda aynı anda yalnızca bir Outlook hesabınız olabilir.

Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ya da Microsoft 
Exchange Server 2007 çalıştıran sunucuyla eşitleyen bir Outlook 
hesabını kurup kullanmanız gerekir.

Giriş ekranında Posta sekmesine kaydırın.

İlk kez bir e-posta hesabı kuruyorsanız, ekranın ortasındaki büyük 
e-posta resmine veya ekranın altındaki Hesap Ekle öğesine 
dokunun. Aksi halde, Menü > Hesap Ekle öğesine dokunun.

Sonraki ekranda Outlook öğesine dokunun.

İş e-posta adresinizi ve parolanızı girip, İleri öğesine dokunun.

Posta Ayarı, telefonunuza Exchange Sunucusu ayarlarını 
indirecektir.

�.

�.

1.

2.

�.

�.
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Not Exchange Sunucusu ayarları telefonunuza indirilemezse, etki alanı 
ve Exchange Sunucusu adresi gibi Exchange Sunucusu ayarlarını ağ 
yöneticinizden edinmeniz ve sağlanan kutulara girmeniz gereklidir. 
(Sunucu adresi, Outlook Web Access adresi olmalıdır.)

Ayrıca, Bu sunucu şifreli (SSL) bağlantı gerektirir seçeneğinin 
etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini de ağ yöneticinize danışmanız 
gereklidir.

Exchange Sunucusu ile eşitlemek için Posta öğesini ve diğer bilgi 
türlerini seçin.

Telefonunuz varsayılan olarak, Outlook e-posta ve diğer 
bilgilerin, iş yerinde alındıklarında ya da Exchange Sunucusu’nda 
güncellendikleri anda telefonunuzla eşitlenebilmesi için Direct 
Push özelliğini kullanır. 

Direct Push özelliğini kullanmak istemezseniz, Outlook e-posta 
ve diğer bilgilerin telefonunuzla eşitlenmesi için düzenli bir 
zamanlama ayarlayabilirsiniz. Önce Gelişmiş Ayarlar öğesine 
dokunup, ardından Yoğun zamanlar ve Yoğun olmayan zamanlar 
bilgilerini uygun şekilde ayarlayın.
İpucu Çalışma saatleriniz sırasında Outlook e-posta ve diğer bilgilerin 

daha sık eşitlenmesi için, Yoğun saatler kutusunda daha kısa, 
Yoğun olmayan saatler kutusunda da daha uzun bir aralık 
seçebilirsiniz.

Bitti öğesine dokunun. Ardından telefonunuz Exchange Sunucusu 
ile eşitleme yapar ve e-posta iletilerinizi indirir.

�.

�.

�.
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E-posta kontrol etme ve okuma

E-posta 
hesaplarınız 

Yeni aldığınız ya da okunmamış 
e-posta iletileriniz varsa, Posta 
sekmesindeki simge ve e-posta 
hesaplarınızın ilgili simgeleri 
yeni e-posta iletilerinin sayısını 
gösterecektir.

Ekranın sağ tarafında görüntülenen 
posta simgeleri e-posta 
hesaplarınızdır. Bir e-posta hesabı 
seçmek için bir simgeye dokunun.

Bir e-posta hesabı seçtikten sonra şunları yapabilirsiniz:

Parmağınızı ekranda yukarı ya da aşağı kaydırarak, seçili 
hesaptaki alınan e-posta iletilerine göz atın.

İletiyi açıp okumak için görüntülenen e-posta iletisine dokunun.

Gönderen kayıtlı bir kişiyse, gönderenin numarasını Telefon 
çevirici ekranına otomatik olarak getirmek için TALK/SEND 
düğmesine basabilir ve göndereni arayabilirsiniz.
Yeni bir e-posta iletisi oluşturmak için Yeni E-posta simgesine 
(  ) dokunun.

Hesabınızın gelen kutusuna ve diğer mesaj klasörlerine erişmek 
için Gelen Kutusu öğesine dokunun.

Başka bir e-posta hesabı eklemek, e-posta iletileri gönderip almak 
ve diğer işlemler için Menü öğesine dokunun.

E-posta iletileriyle çalışmak konusunda daha fazla bilgi için Bölüm 7 ve 
8’e bakın.

•

•

•

•

•

•
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�.� Internet
Web’de kolayca bilgi arayın. Doğrudan Internet sekmesinde, arama 
çubuğuna sözcükler girebilir ve Web tarayıcıyı açıp istediğiniz bilgileri 
bulmak için Ara simgesine (  ) dokunabilirsiniz. Web tarayıcıyı açmak 
için Tarayıcıyı Başlat öğesine veya dünya resmine de dokunabilirsiniz.

Arama çubuğu

Web sık kullanılanı Web sık kullanılanı 
eklemek için boş alan

Web tarayıcıyı kullanmak konusunda daha fazla bilgi için Bölüm 9’a bakın.

Web sık kullanılanları ekleme 
Sık ziyaret edilen web sitelerine, Internet sekmesine Web sık 
kullanılanları olarak ekleyerek hızla erişebilirsiniz. 10 adete kadar Web 
sık kullanılanı ekleyebilirsiniz.

Internet sekmesinde, önce boş bir alana, ardından da Sık 
Kullanılanlara Ekle öğesine dokunun.

Bir başlık ile web sitesi adresi girin, sık kullanılanın kaydedileceği 
bir klasör seçin ve Bitti öğesine dokunun.

İlk iki alan dolduğunda, Web sık kullanılanı eklemek için daha fazla 
alana erişmek amacıyla parmağınızı ekranda yukarı kaydırın.

1.

2.
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�.� Takvim
Önemli randevularınızı ve etkinliklerinizi takvimle takip edin.

Takvim sekmesi, randevu ve etkinliklerinizin tarihlerini bildiren işaretler 
içeren bir aylık takvim görüntüler. Sekmeyi, gün, hafta, yıl ya da ajanda 
görünümünü yansıtacak biçimde de değiştirebilirsiniz.

Not Ajanda görünümü, geçerli günden başlamak üzere, sonraki yedi günün 
randevularını görüntüler.

Bir randevu oluşturma
Randevu ve etkinliklerinizi takvime kolayca ekleyin ve anımsatıcılar 
ayarlayın.

Giriş ekranında Takvim sekmesine kaydırın.

Geçerli tarih için bir randevu oluşturuyorsanız, Menü > Yeni 
Randevu öğesine dokunun. Farklı bir tarih için, takvimde başka bir 
tarihe, ardından da Yeni Randevu öğesine dokunun.

Randevu için, Başlık kutusuna bir ad ve konum girin.

Randevunun Başlangıç ve Bitiş tarihleriyle saatlerini ayarlayın.

Aksi halde, bu doğum günü ya da tüm gün etkinliği gibi özel bir 
durumsa, Tüm Gün onay kutusunu seçin.

Randevudan ne kadar önce bildirilmesini istediğinizi Anımsatıcı 
altında seçin.

Diğer ilgili randevularla gruplandırılması için randevunun kategori 
türünü belirtin. Önce Kategori altındaki kutuya dokunup, ardından 
ön ayarlı bir kategori seçin (İş, Tatil, Kişisel ya da Mevsimsel).

Randevunun diğer ayrıntılarını doldurun. 

Tamamladığınızda Bitti öğesine dokunun.

1.

2.
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Randevularınızı görme ve yönetme
Aylık görünümde, vurgulanan tarih geçerli tarihi belirtir. Randevular 
içeren tarihler, tarih kutusunun sağ üst köşesindeki bir üçgen 
simgesiyle (  ) belirtilir.

Randevularınızı kontrol etmek için
Belirli bir gün boyunca hangi randevularınız olduğunu kontrol etmek 
için, aylık takvimde bir tarihe dokunun. Takvim sekmesi Günlük 
görünüme değişir ve o güne ait tüm randevularınızla hava durumu 
bilgilerini görüntüler.

Aylık görünüm Günlük görünüm

Not Hava durumu bilgisi yalnızca, yerel saatinizi Dünya Saati’ndeki bir şehre 
ayarladıysanız ve randevu tarihi, Hava Durumu sekmesinde 5 günlük hava 
tahminin içindiyse görüntülenir. Ayrıntılar için bu bölümdeki “Giriş” ve 
“Hava Durumu” başlıklarına bakın.
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Günlük görünümde, tüm ayrıntılarını görüntülemek için bir randevuya 
dokunun. Sonraki ekranda, randevuyu düzenlemeyi ya da silmeyi 
seçmek için Menü öğesine dokunun.

Aylık görünümdeyken, takvimde sonraki ya da önceki ayı 
görüntülemek için parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı kaydırın. Ayın 
sol ve sağ tarafında beliren Yukarı ve Aşağı oklara da dokunabilirsiniz.

Farklı takvim görünümleri arasında geçiş için
Takvim sekmesinde, Menü öğesine dokunup, takvimin Ajanda, Günlük, 
Haftalık, Aylık ya da Yıllık görünümlerden birinde görüntülenmesini 
seçin.
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�.10 Hisse Senetleri
Sık kullandığınız hisse senedi fiyatlarını ve piyasa endekslerini Hisse 
Senetleri sekmesine ekleyerek en son hisse senedi güncellemelerini alın. 

Not Hisse senedi veya borsa bilgilerini indirmek, mobil operatörünüzün ek 
ücretler almasına neden olabilir. Ayrıntılar için mobil operatörünüzle 
iletişim kurun.

Hisse senedi fiyatları ve piyasa endeksleri ekleme
Hisse Senetleri sekmesine 30 adete kadar hisse senedi fiyatı ve piyasa 
endeksi ekleyebilirsiniz.

Giriş ekranında, Hisse Senetleri sekmesine 
kaydırıp, Menü > Hisse Senedi Ekle 
öğesine dokunun.

Hisse Senedi Ekle ekranında, şirket adını, 
hisse senedi piyasa endeksini veya arama 
kutusuna kaydedici simgesini girip, Ara 
düğmesine (  ) dokunun.

Eşleşen arama sonuçları 
görüntülenecektir. Ekranda aşağıya doğru 
kaydırmak için kaydırıp daha fazla arama 
sonucuna erişin.

Hisse Senedi sekmesinde görüntülemek 
için şirket adına, hisse senedi piyasa 
endeksine veya kaydedici simgesine 
dokunun.

Başka bir hisse senedi fiyatı veya hisse 
senedi piyasa endeksi eklemek için 1 ile 3. 
adımlar arasını tekrar edin.

1.

2.

�.

�.

�.
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Hisse senedi bilgilerini görüntüleme
Hisse Senetleri sekmesi, tüm hisse senedi fiyatlarınızı ve hisse senedi 
piyasa endekslerinizi, geçerli fiyatı ya da işlem hacmi ve bir önceki 
işlem gününe göre fiyat ya da işlem hacmi değişikliğiyle birlikte listeler. 
Fiyat veya işlem hacmi kutusundaki değişiklik, hisse senedinde veya 
hisse senedi piyasasında kazanç mı (yeşil) yoksa kayıp mı (kırmızı) 
olduğunu gösterir.

1 Hisse Senetleri sekmesinde hisse 
senedi fiyatları listesini aşağı 
kaydırmak için parmağınızı yukarıya 
sürükleyin.
Gün içi grafiğini ve diğer ayrıntıları 
görüntülemek için hisse senedi 
fiyatına veya hisse senedi piyasa 
endeksi adına dokunun.

2 En son hisse senedi bilgisi 
güncellemesinin zamanını gösterir. 
En son hisse senedi bilgisini indirmek 
için bu öğeye ya da ekranın sol alt 
tarafındaki Şimdi Güncelleştir öğesine 
dokunun.

� Geçerli işlem fiyatı ya da hacmini 
gösterir.

1
2

�

�

�

� Puan/fiyat ya da önceki işlem gününe göre yüzde değişimini göstermek 
arasında geçiş yapmak için yeşil veya kırmızı kutuya dokunun.

� Hisse senedi fiyatlarını ve piyasa endekslerini eklemek, silmek ya da yeniden 
düzenlemek için Menü öğesine dokunun. (Listeyi yeniden düzenlerken, 
sıralarını değiştirmek için öğeleri listede yukarı ya da aşağı sürükleyin.)

Hisse senedi bilgileri, ön ayarlı bir zamanda otomatik olarak indirilip, Hisse 
Senetleri sekmesinde görüntülenir. İndirme zamanını değiştirmek veya 
otomatik indirmeyi kapatmak isterseniz, Menü > Ayarlar öğesine dokunup 
bu indirme ayarlarını değiştirin. Ülkenizde o şekilde kullanılıyorsa, hisse 
senedi fiyatının yükseliş gösterim rengini kırmızıya da değiştirebilirsiniz.
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�.11 Fotoğraflar ve Videolar
Telefonunuzun büyük ekranıyla, fotoğraflara bakmaktan ve videoları 
izlemekten tam anlamıyla keyif alın. Fotoğraf ve videolarınızı, 
Fotoğraflar ve Videolar sekmesinde dikey ya da yatay görünümde 
izleyebilirsiniz.

Dikey görünüm
Telefonunuzu dik olarak tuttuğunuzda, 
parmağınızı ekranda yukarı ya da aşağı kaydırıp 
fotoğraflar ve videolar arasında gezinin.

Fotoğraflar ve Videolar sekmesinin dikey 
görünümünde şunları yapabilirsiniz:

Tam ekranda görüntülemek ya da 
oynatmak için görüntülenen fotoğraf veya 
videoya dokunun.

Kamera kullanarak fotoğraf ya da video 
çekmek için Kamera düğmesine (  ) 
veya ekranın sağ tarafındaki Video 
Kamera düğmesine (  ) dokunun.

Fotoğrafları slayt gösterisiyle 
görüntülemek için Slayt Gösterisi 
öğesine dokunun. Bir video seçilmişse 
Yürüt öğesine dokunun.

Fotoğraf ve videoları Albümler programını 
kullanarak görüntülemek için Albümler 
öğesine dokunun. 

(Ayrıntılar için Bölüm 12’deki “Albümleri 
Kullanarak Fotoğraf ve Videoları 
Görüntüleme” başlığına bakın.)

•

•

•

•
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Yatay görünüm
Fotoğraflar ve Videolar sekmesindeyken, telefonunuzu sola doğru 
yana yatırmak, ekranı yatay görünüme geçirir. Yatay yönlendirmede, 
daha geniş bir ekran görüntüsü elde edersiniz ve fotoğraflarınızla 
videolarınız arasında daha kolay kaydırabilirsiniz.

Fotoğraflar ve videolar arasında gezinmek için

Çok fazla fotoğraf ve videonuz 
varsa, aralarından hızlıca geçmek 
için ekran boyunca sola ya da sağa 
hafifçe vurun.

Fotoğraflar ve videolar arasında 
daha yavaş gezinmek için 
parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.

Fotoğraflar ve videoları tam ekranda görmek için
Ekranın ortasına getirmek istediğiniz fotoğraf ya da videoya dokunun. 
Seçilen fotoğraf ya da video ortaya geldikten sonra, tam ekranda 
görüntülemek için tekrar dokunun.

Bir fotoğraf slayt gösterisi çalıştırmak için, ekranın sağ altındaki Yürüt 
düğmesine (  ) dokunun. Albümleri kullanmak için sol alttaki Albümler 
düğmesine (  ) dokunun. (Ayrıntılar için Bölüm 12’deki “Albümleri 
Kullanarak Fotoğraf ve Videoları Görüntüleme” başlığına bakın.)
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�.12 Müzik
Hareket halindeyken müzik dinlemenin keyfini çıkarın. Tüm albümleri 
ya da seçilen şarkıları telefonunuza indirip, Müzik sekmesini kullanarak 
dinleyin.

Not Telefonunuz, aşağıdaki konumlardan desteklenen tüm müzik dosyalarını 
arar: 
Telefon: \Müziğim (tüm alt klasörlerle birlikte)
 \Belgelerim (tüm alt klasörlerle birlikte)
Depolama Kartı: \Depolama Kartı (tüm alt klasörlerle birlikte)
Desteklenen müzik dosyası biçimleri konusunda bilgi için Ek’teki 
“Özellikler” başlığına bakın.

Dikey görünümde müzik çalma
Telefonunuzu dik durumda tutarken, telefonunuzla depolama 
kartınızda kayıtlı olan tüm şarkılar arasında gezinmek için parmağınızı 
ekranda yukarı ya da aşağıya kaydırın ve istediğiniz müziği bulun.

1 2

�

�
�
��
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1 Albüm kapaklarını güncellemek için dokunun. (Menü > Albüm Güncelle 
öğesine dokunup, indirmek ve güncellemek istediğinizi seçin.)

Not Albüm kapaklarını güncellemek, ek veri masraflarıyla sonuçlanabilir.
2 Yineleme modunu gösterir (Tümünü Yinele, Birini Yinele ya da Yineleme 

Kapalı).
� Karışık modunun açık mı kapalı mı olduğunu gösterir.

� İlerleme çubuğunu görmek için albüm simgesinin altındaki ince çubuğu 
basılı tutun. Dinlenen şarkıda ileri veya geri gitmek için parmağınızı ilerleme 
çubuğunda sağa ya da sola sürükleyin.

� Seçilen müziği yürütmek için Yürüt düğmesine dokunun.

� Sonraki şarkıya gitmek için İleri düğmesine dokunun.

� Önceki şarkıya gitmek için Önceki düğmesine dokunun.

Yatay görünümde müzik çalma
Müzik sekmesindeyken telefonunuzu sola doğru yana yatırmak, ekranı 
yatay görünüme geçirir. Yatay yönlendirmede, daha geniş bir ekran 
görüntüsü elde edersiniz ve albüm kapakları arasında daha kolay 
kaydırabilirsiniz.

Müzik albümleri arasında gezinmek için

Çok fazla müzik albümünüz varsa, 
aralarından hızlıca geçmek için ekran 
boyunca sola ya da sağa hafifçe 
vurun.

Müzik albümleri arasında daha yavaş 
gezinmek için parmağınızı sola ya da 
sağa kaydırın.
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Bir albüm seçmek ve müzik dinlemek için
Ekranın ortasına getirmek istediğiniz müzik albümünün kapağına 
dokunun.

Seçilen albüm ekranın ortasına geldikten sonra, albüme tekrar 
dokunun veya albümün şarkılarını görüntülemek için ekranın sol 
atındaki Şarkı Listesi düğmesine (  ) dokunun.

Tüm albümü dinlemek için ekranın sağ altındaki Yürüt düğmesine 
(  ) dokunun. Önce müzik listesi boyunca da kaydırabilir ve 
çalmak için bir şarkıya dokunabilirsiniz.

Yinele ve karışık modlarını ayarlama
Telefonunuzu dik konumda tutun, Menü > Yinele öğesine dokunun ve 
geçerli şarkıyı yineleme, geçerli albüm ya da çalma listesindeki tüm 
şarkıları yineleme ya da yinelememe arasından seçim yapın. Karışık 
modu açmak ya da kapatmak için, Menü > Karışık öğesine dokunun.

Müzik sekmesinin sağ üst tarafındaki simgeler yinele ve karışık 
modlarının etkin olup olmadığını gösterir.

Birini Yinele Tümünü Yinele Karışık Açık

1.

2.

�.
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Kitaplıkta albümleri ve şarkıları bulma
Kitaplık, müzikleri, Tüm Şarkılar, Sanatçılar, Albümler, Tarzlar ve başka 
kategorilerde düzenler. Telefonunuza eklediğiniz yeni albümleri ya da 
şarkıları, Kitaplıkta bulabilirsiniz.

Müzik sekmesinde Kitaplık öğesine dokunun.

Kitaplık ekranının altındaki sekmeler, farklı kategorilere karşılık 
gelir. Bir kategori seçin.

Örneğin, belirli bir sanatçıya ait şarkıları arıyorsanız, Sanatçılar 
sekmesine kaydırıp, sanatçı adına dokunun. Telefonunuz ve 
depolama kartınızda kayıtlı tüm şarkılar arasında gezinmek için, 
Tüm Şarkılar sekmesine kaydırın.

İlk şarkıya ya da listedeki herhangi bir şarkıya dokunun. Müzik, 
seçtiğiniz şarkıdan başlayarak Müzik sekmesinde çalmaya başlar.

Not Müzik sekmesi, Kitaplık’ın Şimdi Yürütülüyor listesindeki şarkıları çalar. 
Kitaplık’ta, Sanatçılar gibi bir kategori seçip müzik çaldığınızda, Şimdi 
Yürütülüyor listesi, bu kategorideki müzik parçalarıyla değiştirilecektir.

Çalma Listeleri
Kitaplık’a eklenebilecek ve Müzik sekmesinde çalınabilecek iki tür 
çalma listesi vardır:

Telefonunuzda oluşturulan Özel çalma listeleri (  ).

Bilgisayarınızdaki Windows Media Player ile eşitlenen Windows 
Media® Player çalma listeleri (  ). (Bu çalma listeleri 
düzenlenemez ve telefonunuzdan silinemez.)

Not Windows Media Player çalma listesi, müzik, video ve resim dosyalarından 
oluşan bir bileşim içeriyorsa, yalnızca çalma listesindeki müzik dosyaları 
telefonla eşitlenir ve diğer ortam türleri dışarıda bırakılır.

1.

2.

�.

•

•
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Çalma listesi oluşturmak için
Müzik sekmesinde Kitaplık öğesine dokunun.

Çalma Listeleri sekmesine dokunun ya da kaydırın.

Menü > Yeni öğesine dokunun, bir çalma listesi adı girin ve Bitti 
öğesine dokunun.

Çalma Listeleri ekranında, yeni oluşturduğunuz çalma listesine, 
ardından da Şarkı Ekle öğesine dokunun.

Sonraki ekranda, bir kategori seçmek için dokunun ya da 
sekmeler boyunca parmağınızı kaydırın. Örneğin, belirli bir 
albümden şarkı seçmek için Albümler sekmesine, ardından da 
istediğiniz albüme dokunun.

Çalma listenize eklemek istediğiniz şarkıların onay kutularını 
seçin veya tüm şarkıları seçmek için Menü > Tümünü Seç öğesine 
dokunun.

Bitti öğesine dokunun.

Tekrar Şarkı Ekle öğesine dokunun ve daha fazla şarkı eklemek 
için 5 ile 7. adımlar arasını yineleyin. Çalma listenize şarkı eklemeyi 
tamamladığınızda, Çalma Listeleri ekranına dönmek için Geri 
öğesine dokunun.

Bir çalma listesini yürütmek için
Müzik sekmesinde Kitaplık öğesine dokunun.

Çalma Listeleri sekmesine dokunun ya da kaydırın.

Çalma Listeleri ekranında bir çalma listesi seçmek için dokunun.

İlk şarkıya ya da çalma listesindeki herhangi bir şarkıya dokunun. 
Müzik sekmesi, seçtiğiniz şarkıdan başlamak üzere, çalma 
listesindeki şarkıları çalar.

Not Müzik dosyaları telefonun belleğinden ya da depolama kartından 
silindiğinde, çalma listeleri otomatik olarak güncellenmez.

1.

2.
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�.1� Hava Durumu
Telefonunuz, hava durumu bilgisini indirmek için otomatik olarak 
Internet’e bağlanır. Hava Durumu sekmesinde, geçerli konumunuzun 
ve önceden seçilen diğer şehirlerin hava durumunu görüntüler. İçinde 
olduğunuz gününkinin yanı sıra, izleyen dört günün de hava durumu 
görüntülenir.

Hava Durumu sekmesinde 
yapabilecekleriniz:

Diğer şehirlerdeki hava durumunu 
görmek için parmağınızı ekranda 
yukarı ya da aşağı kaydırın.

En güncel hava durumu bilgilerini 
indirmek için Şimdi Güncelleştir 
öğesine dokunun.

Web tarayıcıyı açmak ve web 
sitesinde daha fazla hava durumu 
bilgisini görüntülemek için Çevrimiçi 
Daha Fazla Ayrıntı öğesine dokunun. 
(Bu seçenek, geçerli konumunuz 
için hava durumunu görüntülerken 
kullanılamaz.)

Önce Menü öğesine dokunup, 
ardından şehir ekleyin, kaldırın ya da 
yeniden düzenleyin veya hava durumu 
ayarlarını değiştirin. 

•

•

•

•
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Bir şehir ekleme
Hava Durumu sekmesi, geçerli konumunuz da dahil olmak üzere 15 
adete kadar şehrin hava durumu bilgisini görüntüleyebilir. Bu sekmeye 
şehir eklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Hava durumu sekmesinde, Menü > Konum Ekle öğesine dokunun.
Konum Ekle ekranında, ülke ya da şehir adının ilk birkaç harfini 
girin. Ekran, eşleşen konumların bir listesini görüntüler. Liste 
içinde kaydırın ve istediğiniz şehrin adına dokunun.

Ardından, telefonunuz seçtiğiniz şehrin hava durumu bilgisini indirir ve 
bunu Hava Durumu sekmesine ekler.

Hava durumu ayarları
Görüntülenen sıcaklığı, Hava Durumu sekmesinde Derece ya da 
Fahrenhayt cinsine değiştirebilirsiniz. Ayrıca, otomatik indirme 
seçeneklerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilir ve indirme 
zamanını değiştirebilirsiniz.

Hava Durumu sekmesinde, Menü öğesine dokunun ve sıcaklığı, 
Derece ya da Fahrenhayt cinsinden görüntülemeyi seçin.
Diğer hava durumu ayarlarını değiştirmek için, Menü > Ayarlar 
öğesine dokunup, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Hava durumunu otomatik olarak indir. Bu seçenek 
seçildiğinde, hava durumu bilgisi, Hava Durumu sekmesi her 
seçildiğinde ayarlı indirme zamanında otomatik olarak indirilir. 
İndirme zamanını değiştirmek için, ön ayarlı zamanı gösteren 
kutuya dokunup, başka bir zaman aralığını seçin.
Hava durumu bilgilerini el ile indirmek istediğinizde bu 
seçeneğin işaretini kaldırın.
Dolaşımdayken hava durumunu indir. Dolaşımdayken 
(roaming) hava durumu bilgilerinin otomatik olarak 
indirilmesini istiyorsanız bu seçeneği tercih edin. Bu durum ek 
veri masraflarına neden olabilir.

1.
2.

1.

2.
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�.1� Twitter

 

Sesinizi doğrudan telefonunuzdan 
duyurmanın keyfini çıkarın. Twitter 
sekmesinde sözünüzü yazıp 
gönderebilirsiniz. Bu sekme, izlediğiniz 
kişilerin en son sözlerini de anında 
görüntüler.

Ayrıntılı bilgi için Bölüm 9’daki 
“Telefonunuzda Twitter Kullanma” başlığına 
bakın.

�.1� Footprints

 

Hayatınızın kaydını tutun. Gittiğiniz her 
yerde, ziyaret ettiğiniz yerlerin fotoğrafını 
çekin, bunların GPS konumlarını ve diğer 
ayrıntılarını telefonunuza kaydedin. 
Footprints sekmesinden, fotoğraflara 
kolayca göz gezdirebilir ve beğendiğiniz 
yerleri tekrar bulabilirsiniz.

Footprints kullanmak konusunda daha 
fazla bilgi için, Bölüm 11’deki “HTC 
Footprints” başlığına bakın.
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�.1� Ayarlar

 

Ayarları değiştirmek çok kolaydır. Telefon 
ayarlarının Ayarlar sekmesinde sorunsuz 
biçimde düzenlenmesi ve anlaşılır 
açıklamalarla etiketlenmesiyle, aradığınızı 
kolayca bulabilir ve değiştirmek istediğiniz 
ayara yalnızca dokunarak ulaşabilirsiniz.

Telefon ayarlarını değiştirmek konusunda 
daha fazla bilgi için Bölüm 14’e bakın.
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Bölüm �  

Yakın Durma

�.1 Her Şey Kişilerle İlgilidir
Sizin için önemli olan insanları yakınınızda tutun – telefonunuzun 
anlamı tamamen burada yatıyor.

Tanıdığınız herkesi, iletişim halinde kalmak için telefonunuza 
ekleyin. Daha da hızlı iletişim için, sık görüştüğünüz kişileri Giriş 
ekranının Favori Kişiler sekmesine yerleştirebilirsiniz. Telefonunuza 
kişisel ayrıntılarınızı da ekleyebilir, bu bilgileri başkalarına kolayca 
gönderebilirsiniz. 

Telefonunuz, bir kişinin SMS ve çoklu ortam mesajlarını, e-posta 
görüşmelerini ve telefon günlüklerini tek bir yerde düzenlediğinden, 
bu kişiyle tüm iletişimleri bir bakışta görürsünüz. Telefonunuz, kayıtlı 
kişilerinizin kişisel ayrıntılarına Facebook bilgilerini ekleyerek sosyal 
gruplarınızla da uyumlu kalmanızı sağlar.

Bu bölümde, kişisel ayrıntılarınızı paylaşmayı, kişilerin iletişim bilgilerini 
telefonunuza kaydetmeyi ve sık görüştüğünüz kişileri Giriş ekranının 
Favori Kişiler sekmesine yerleştirmeyi öğrenirsiniz. Ayrıca, bir kişiyle 
yapılan mesaj alışverişlerini ve görüşmeleri nasıl görüntüleyeceğinizi de 
öğrenirsiniz.

Kişilere nasıl ulaşabileceğinizi ve düşüncelerinizi, fotoğraflarınızı ve 
videolarınızı, Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal ağlarda nasıl 
paylaşacağınızı öğrenmek için Bölüm 9’a bakın.
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�.2 Kişisel Ayrıntılarınızı Ekleme ve Paylaşma
Telefon numaranızla kişisel ayrıntılarınızı telefonunuza kaydedebilir 
ve bunları, ailenize, arkadaşlarınıza ve diğer kişilere kolayca 
gönderebilirsiniz.

Kişisel ayrıntılarınızı ekleme
Kişi Kartım, kişisel ayrıntılarınızı telefonunuzda saklar. Kişisel 
ayrıntılarınızı Kişi Kartım’a eklemenin iki yolu vardır.

Kişi Kartım’a kişisel bilgilerinizi girmek için
Telefonunuzda, kişisel ayrıntılarınızı doğrudan Kişi Kartım’a girin.

Giriş ekranında, Favori Kişiler sekmesine kaydırıp Tüm Kişiler 
öğesine dokunun.

Kişi Kartım ekranını açmak için Ben öğesine dokunun.

Kişisel fotoğrafınızı eklemek için, Kişi Kartım ekranının sağ üst 
köşesindeki Kişi Fotoğrafı simgesine (  ) dokunun. Facebook 
fotoğrafınızı kullanma, Albümler’den bir fotoğraf seçme ya da 
Kamera kullanarak fotoğraf çekme arasından seçim yapın.

Facebook fotoğrafınızı kullanmayı seçerseniz, Facebook’ta 
oturum açmanız istendiğinde, Facebook hesabınızda kullandığınız 
e-posta adresini ve parolayı girin.

Sağlanan alanlara adınızı, telefon numaranızı ve e-posta adresinizi 
girin. Ekranı aşağı kaydırın ve diğer kişisel ayrıntıları doldurun.

Bitti öğesine dokunun.

1.

2.

�.
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Bilgisayarınızdaki Outlook kişi kartınızı eşitlemek ve telefondaki Kişi 
Kartım’a kaydetmek için
Bilgisayarınızda Microsoft® Office Outlook® kullanıyorsanız, 
bilgisayarınızdaki kişisel ayrıntılarınızı içeren kendi kişi kartınızı oluşturabilir 
ve Outlook kişileriyle birlikte telefonunuza eşitleyebilirsiniz. Bilgisayarınızın 
telefonunuzla nasıl eşitleneceğini öğrenmek için Bölüm 6’ya bakın.
Eşitleme tamamlandıktan sonra aşağıdakileri yapın:

Giriş ekranında, Favori Kişiler sekmesine kaydırıp Tüm Kişiler 
öğesine dokunun.
Kişiler arasında ilerleyip adınıza dokunun.
 Menü > Kişi Kartıma Kaydet öğesine dokunun.

Not Kişi Kartım’a herhangi bir kişiyi ya da SIM kişisini kaydedebilirsiniz.

Kişisel ayrıntılarınızı paylaşma
Kişisel ayrıntılarınızı, telefonlarına kolayca ekleyebilmeleri için ailenize, 
arkadaşlarınıza ve tanıdığınız kişilere SMS ya da çoklu ortam mesajıyla 
gönderin.

Giriş ekranında, Favori Kişiler sekmesine kaydırıp Tüm Kişiler 
öğesine dokunun.
Ben (Kişi Kartım) öğesinin sağında görülen Gönder düğmesine  
(  ) dokunun.
SMS ile Gönder ya da MMS ile Gönder arasından seçim yapın.
Tüm kişisel ayrıntılarınızı paylaşmak için Tümünü seç onay 
kutusunu işaretleyin veya paylaşmak istediğiniz kişi bilgileri 
türlerinin onay kutularını işaretleyin.
Bitti öğesine dokunun. Yeni bir mesaj oluşturulur. Kişisel 
bilgilerinizi çoklu ortam mesajıyla paylaşıyorsanız, bilgiler, 
mesajınızda ek olarak kapsanacaktır.
Mesajınızı oluşturup gönderin. SMS ve çoklu ortam mesajları 
göndermek konusunda daha fazla bilgi için Bölüm 7’ye bakın.

1.

2.
�.
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�.� Kişileri Telefonunuza Ekleme
Kişileri telefonunuza eklemenin çeşitli yolları vardır. Yapabilecekleriniz:

Telefonunuzda yeni kişiler oluşturun. Ayrıntılar için “Yeni kişiler 
oluşturma” başlığına bakın.

Bilgisayarınızdaki Outlook kişilerini telefonunuzla eşitleyin. 
Ayrıntılar için Bölüm 6’ya bakın.

Kullanıyorsanız, var olan Microsoft® My Phone hesabınızdan 
kişileri eşitleyin. Ayrıntılar için Bölüm 6’daki “Microsoft My Phone 
ile Eşitleme” başlığına bakın.

Yeni kişiler oluşturma
Telefonunuzda, cep, ev ve iş numaraları, e-posta adresleri, ev ve 
iş adresleri ve diğer her türlü iletişim bilgileriyle eksiksiz kişiler 
oluşturabilirsiniz. Yalnızca telefon numaralarıyla SIM kişileri de 
oluşturabilir ve bunları SIM kartınıza kaydedebilirsiniz.

Bir kişi oluşturmak için
Giriş ekranında, Favori Kişiler sekmesine kaydırıp Tüm Kişiler 
öğesine dokunun.

Yeni bir kişi oluşturmak için Yeni öğesine dokunun.

Sağlanan alanlara kişi adını, cep telefonu numarasını ve e-posta 
adresini girin. Başka bir telefon numarası eklemek için Numara 
Ekle öğesine dokunun. Başka bir e-posta adresi eklemek için 
E- posta Ekle öğesine dokunun.

Ekranı aşağı kaydırın ve diğer kişi ayrıntılarını doldurun.

Kişiyi Facebook hesabına bağlamak için, Yeni Kişi Kartı ekranının 
altındaki Bağla öğesine dokunun. (Facebook hakkında daha fazla 
bilgi için, bu bölümdeki “Facebook Güncellemeleri ve Etkinlikleri” 
başlığına bakın.)

•

•

•

1.

2.

�.

�.

�.
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Kişinin fotoğrafını eklemek için, Yeni Kişi Kartı ekranının sağ üst 
köşesindeki Kişi Fotoğrafı simgesine (  ) dokunun. Facebook 
fotoğrafını kullanma, Albümler’den bir fotoğraf seçme ya da 
fotoğraf çekme arasından seçim yapın.

Tüm kişi ayrıntılarını girmeyi tamamladığınızda Bitti öğesine 
dokunun.

İpucu Ek kişi bilgileri girmek için, Yeni Kişi Kartı ekranının altındaki Diğer 
öğesine dokunun.

Bir SIM kişisi oluşturmak için
Giriş ekranında, Favori Kişiler sekmesine kaydırıp Tüm Kişiler 
öğesine dokunun.

Menü > Yeni Kişi > SIM öğesine dokunun.

Kişi adını ve telefon numarasını girip Bitti öğesine dokunun.

İpucu Telefonunuza SIM kişilerini almak, kişi listesinde çift kişi adlarının 
olmasına neden olur.

�.

�.

1.

2.

�.



10� Bölüm � Yakın Durma

�.� Sık Kullanılan Kişilerle Çalışma
Giriş ekranının Favori Kişiler sekmesine sık kullanılan kişiler olarak 
ekleyebilmeniz için önce kişilerin telefonunuzda kayıtlı olması gereklidir. 
Var olan hiçbir kişi yoksa, önce oluşturun veya telefonunuzda eşitleyin. 
Ayrıntılar için bu bölümdeki “Kişileri Telefonunuza Ekleme” başlığına 
bakın.

Favori Kişiler sekmesine sık kullanılan kişileri ekleme
Giriş ekranının Favori Kişiler sekmesine 15 adete kadar sık kullanılan kişi 
ekleyebilirsiniz.

Not SIM kişileri sık kullanılan kişiler olarak eklenemez.

Giriş ekranında, Favori Kişiler sekmesine kaydırın.

Boş bir alana dokunun. (Alanlar doluysa, daha fazla boş alan 
bulmak için ekranı aşağı kaydırın.)

Favori Kişiler sekmesine eklemek istediğiniz kişiyi bulmak için, kişi 
listesini aşağı kaydırın. Uzun bir kişi listeniz varsa, kişi listesinin 
üstündeki metin kutusuna kişi adının ilk birkaç harfini girerek önce 
listeyi filtreleyebilirsiniz.

İstediğiniz kişiyi bulduğunuzda kişi adına dokunun.

Seçili kişiye arama yaparken ya da ileti gönderirken kullanmak için 
bir telefon numarası ya da e-posta adresi seçin.

Bu kişinin ilişik bir fotoğrafı yoksa, sonraki ekran, kişinin fotoğrafını 
çekmenize ya da var olan bir fotoğrafı seçmenize olanak tanır.

Seçtiğiniz kişi fotoğrafının boyutu büyükse, fotoğrafı kırpmanız 
gerekir. Sonraki ekranda fotoğraf üzerinde bir kırpma kutusu 
görünür. Bu kutuyu kişinin yüzünde ortalayıp Bitti öğesine 
dokunun.

1.

2.

�.

�.

�.

�.
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İpucu Sık kullanılan kişileri Favori Kişiler sekmesinden kaldırmak için, 
Menü > Sık Kullanılanı Kaldır öğesine, kaldırmak istediğiniz kişilerin 
fotoğraflarına, ardından da Bitti öğesine dokunun.

Sık kullanılan kişiye arama yapma ya da mesaj 
gönderme
Giriş ekranının Favori Kişiler sekmesinde, sık kullanılan her bir kişiyle 
ilişkili iletişim yöntemi türünü belirtmek için aşağıdaki simgeler 
gösterilir.

Cep telefonu

Ev telefonu

İş telefonu

SMS mesajı

E-posta

Parmağınızı ekranda yukarı ya da aşağı sürükleyerek sık kullanılan 
kişileriniz arasında gezinin. Yalnızca kişinin fotoğrafına dokunarak, 
sık kullanılan bir kişiye arama yapın ya da gönderilecek bir mesaj 
oluşturun.
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�.� Kişilerinizi Görüntüleme ve Yönetme
Telefonunuzdaki kişilere bakmak için, Giriş ekranının Favori Kişiler 
sekmesine gidin ve Tüm Kişiler öğesine dokunun. Favori Kişiler ekranı açılır.

Favori Kişiler ekranında, aşağıdaki sekmeler arasında geçiş yapmak için 
ekranın altına dokunun veya parmağınızı sağa ya da sola kaydırın:

1 2 � � �

1 Tümü Telefonunuz ve SIM kartınızdaki tüm kişileri listeler. Bu 
sekme, bir kişi oluşturma, silme ya da düzenlemenize, 
SIM kişilerini telefonunuza almanıza veya bir kişiyi SIM 
kartınıza kaydetmenize olanak tanır. Kişi Ayrıntıları 
ekranını açmak için bir kişiye dokunun. Bu sekmeyi, 
Kişi Kartım’ı açmak ya da güncellemek için de 
kullanabilirsiniz.

İpucu Telefonunuza SIM kişilerini aldıysanız ve çift 
kişiler görüntülenirse, yalnızca telefonunuzda 
kayıtlı kişileri filtreleyip görüntülemek için 
Menü > Görünüm > Kişiler öğesine dokunun.

2 Sık 
Kullanılanlar

Giriş ekranının Favori Kişiler sekmesine eklediğiniz 
sık kullanılan kişileri gösterir. Bu sekme aracılığıyla sık 
kullanılan kişileri de ekleyebilirsiniz.

� Gruplar SMS, çoklu ortam ve e-posta iletilerini, kişileri tek tek 
girmek zorunda kalmadan bir grup kişiye kolayca 
gönderebilmeniz için, kişi grupları oluşturmanıza 
olanak tanır. Ayrıntılar için bu bölümdeki “Kişi Grupları” 
başlığına bakın. 

� Güncellemeler 
ve Etkinlikler

Facebook’ta güncellemeler olduğunda bildirimleri 
görüntüler. Bu sekme, kayıtlı kişilerinizin etkinliklerini 
de gösterir. Ayrıntılar için bu bölümdeki “Facebook 
Güncellemeleri ve Etkinlikleri” başlığına bakın.
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� Arama Kaydı Tüm çevrilen, gelen ve yanıtsız aramalarınızı listeler. 
Bölüm 2’deki “Arama Kaydını Kullanma” başlığına bakın.

Kişilere göz atma ve bulma
Favori Kişiler ekranında, Tümü sekmesi, telefonunuz ve SIM kartınızda 
kayıtlı olan tüm kişi listesini gösterir. Kişi listesini kaydırmak için 
ekranda aşağı ya da yukarı doğru sürükleyin. İstediğiniz kişileri hızla 
bulmak için Hızlı Kaydırma Çubuğunu ya da Ara düğmesini kullanın.

1 “f” simgesi, fotoğrafın, kişinin Facebook 
profili fotoğrafı olduğunu belirtir.
Not Kişinin Facebook profiline 

bağlandığınızda, telefonunuz kişinin 
Facebook fotoğrafını kullanır. 
Telefonunuzda kayıtlı bir kişi 
fotoğrafınız varsa, kişinin Facebook 
profiline bağlanmış olsanız bile, 
kişinizde Facebook fotoğrafı 
gösterilmeyecektir.

2 “!” simgesi şu durumlarda görülür:
Yeni bir SMS, çoklu ortam ya da e-posta 
iletisi aldığınızda veya kişiden gelen 
aramayı yanıtlamadığınızda.
Kişinin, Facebook’ta yeni güncellemeleri 
ya da etkinlikleri olduğunda.

•

•

� Bu bir SIM kişisi.

2

1

�

�

�

�

�

�

� Kişi Kartım’ı, SMS ya da çoklu ortam mesajı olarak göndermek için bu düğmeye 
dokunun. Ayrıntılar için bu bölümdeki “Kişisel ayrıntılarınızı paylaşma” başlığına bakın.

� Kişileri aramak için bu düğmeye dokunun.

� Belirli bir harfle başlayan kişi adlarına hızla gitmek için bu Hızlı Kaydırma çubuğunu 
kullanın. Kaydırma çubuğunu basılı tutup parmağınızı yukarı ya da aşağı kaydırın.

� Kişinin Facebook’ta yeni bir durum mesajı olduğunda Facebook durumu belirir.

� Menüden, bir telefon ya da SIM kişisi oluşturma, kişileri silme, kişi listesini gruplara göre 
filtreleme ve diğer işlemler arasından seçim yapabilirsiniz.
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�.� Kişi Bilgilerini ve Kişiyle Haberleşme 
Alışverişini Görüntüleme

Telefonunuz, bir kişinin ayrıntılarını, SMS ve çoklu ortam mesajlarını, 
e- posta görüşmelerini, Facebook bilgilerini ve telefon günlüklerini tek 
bir yerde düzenler. Tüm bu bilgileri görüntülemek için kişi listesinden 
bir kişi adına dokunmanız yeterlidir.

Bir kişi seçtiğinizde Kişi Ayrıntıları ekranı açılır. Bu ekranda, aşağıdaki 
sekmeler arasında geçiş yapmak için ekranın altına dokunun veya 
parmağınızı sağa ya da sola kaydırın: Ayrıntılar, Mesajlar, E-posta, 
Güncellemeler ve Etkinlikler ve Arama Kaydı.

1 2 � � �

1 Ayrıntılar Bir kişinin ayrıntılarını gösterir. Bu sekmeden, kişiye arama 
yapabilir veya bir SMS, çoklu ortam ya da e-posta iletisi 
gönderebilir, kişi bilgilerini düzenleyebilir ya da silebilir 
veya kişiyi SIM kartınıza kaydedebilirsiniz.

2 Mesajlar Kişiyle SMS ve çoklu ortam mesaj alışverişini görüntüler. 
Bu sekmede doğrudan bir SMS mesajıyla da yanıt 
verebilirsiniz.

� E-posta Kişiden alınan tüm e-posta iletilerini görüntüler. 

� Güncellemeler 
ve Etkinlikler

Kişinin Facebook hesabında güncellemeler varsa, 
bildirimler görüntüler. Bu sekme, kişinin etkinliklerini 
de gösterir. Ayrıntılar için bu bölümdeki “Facebook 
Güncellemeleri ve Etkinlikleri” başlığına bakın.

� Arama Kaydı Kişiyle yapılmış tüm gelen, giden ve yanıtsız aramaları 
listeler. Bu sekme, kişiyi aramanıza ve kişinin telefon 
günlüklerini silmenize de olanak tanır. Ayrıntılar için Bölüm 
2’deki “Arama Kaydını Kullanma” başlığına bakın.
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SMS ve çoklu ortam mesajlarının gönderileceği 
numarayı değiştirme
Varsayılan olarak, kişi ayrıntılarındaki Cep alanına girilmiş olan numara, 
Kişi Ayrıntıları ekranında Mesaj Gönder öğesine dokunduğunuzda SMS 
ve çoklu ortam mesajlarınızın gönderileceği birincil telefon numarasıdır.

Bir kişi, kişisel kullanım ve işe yönelik iki ya da daha fazla cep telefonu 
numarasına sahipse, kişiye mesaj göndermek için Kişi Ayrıntıları 
ekranında birincil telefon numarasını değiştirebilirsiniz.

Giriş ekranında, Favori Kişiler sekmesine kaydırıp Tüm Kişiler 
öğesine dokunun.

Kişi listesinden bir kişiye dokunun.

Kişi Ayrıntıları ekranında, Mesaj Gönder öğesinin sağ tarafında 
görülen Numara değiştir düğmesine (  ) dokunun. Sonraki 
ekranda, kişiye SMS mesajlarını göndermede kullanılacak başka 
bir telefon numarasına dokunun.

Yeni bir mesaj oluşturulur. Mesajınızı oluşturup gönderin. (SMS ve 
çoklu ortam mesajları göndermek konusunda daha fazla bilgi için 
Bölüm 7’ye bakın.)

1.

2.

�.

�.
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�.� Kişi Grupları
Kişileri gruplar halinde düzenlemek, çeşitli kişilere mesaj göndermeyi 
oldukça kolaylaştırır. Kişileri sınıflandırmak için grupları kullanmak, 
kişiler arasında gezinme ve bulmanın daha hızlı ve kolay olabilmesi 
amacıyla kişi listesini filtrelemenin de bir yoludur.

Bir kişi grubu oluşturma
Mesajınızın gönderileceği kişileri tek tek eklemek zorunda kalmadan bir 
SMS ya da çoklu ortam mesajını gruba kolayca gönderebilmek için kişi 
grupları oluşturun.

Giriş ekranında, Favori Kişiler sekmesine kaydırıp Tüm Kişiler 
öğesine dokunun.

Gruplar sekmesine (  ) dokunun ya da kaydırın.

Yeni öğesine dokunun. Bir grup adı girin ve gruba bir fotoğraf 
atamak için Kişi Fotoğrafı simgesine (  ) dokunun.

Bu gruba kişiler eklemek için Ekle öğesine dokunun. Gruba 
eklemek istediğiniz kişileri seçip Tamam öğesine dokunun.

Bitti öğesine dokunun.

Bir gruba SMS ya da çoklu ortam mesajı gönderme
Bir SMS ya da çoklu ortam mesajı gönderirken, mesaj varsayılan olarak 
grupta bulunan her bir kişinin Cep telefonu numarasına gönderilecektir. 
SMS ve çoklu ortam mesajları göndermek konusunda daha fazla bilgi 
için Bölüm 7’ye bakın.

1.

2.

�.

�.

�.
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Kişi listesini gruba göre filtreleme
Uzun bir kişi listeniz varsa, listeyi yalnızca belirli bir kişi grubunu 
görüntülemek üzere filtreleyerek daha kolay göz gezdirip istediğiniz 
kişileri bulabilirsiniz.

Giriş ekranında, Favori Kişiler sekmesine kaydırıp Tüm Kişiler 
öğesine dokunun.

Menü > Filtre öğesine dokunun.

İstediğiniz grup adını seçip Bitti öğesine dokunun.

�.� Facebook Güncellemeleri ve Etkinlikleri
Siz ve kayıtlı kişileriniz Facebook hesabına sahipse ve telefonunuzda 
Facebook hesabına bağlıysanız, kendinizin ve kişilerinizin Facebook’ta 
yeni güncellemeleri ve etkinlikleri olup olmadığını kolayca kontrol 
edebilirsiniz.

Facebook oturumu açma ve kapatma
Giriş ekranının Ayarlar sekmesinden Facebook hesabınızda kolayca 
oturum açın ya da kapatın.

Giriş ekranında Ayarlar sekmesine kaydırın.

Veri hizmetleri öğesine dokunun.

Facebook hesabınıza bağlı değilseniz, Facebook öğesine 
dokunun, Facebook hesabınızda kullandığınız e-posta adresini ve 
parolayı girip Oturum Aç öğesine dokunun.

Facebook oturumunu kapatmak için, Facebook seçeneğinin 
sağında görülen Kapalı/Açık anahtarına dokunun. Onaylamak ve 
oturumu kapatmak için Tamam öğesine dokunun.

1.

2.

�.

1.

2.

�.

�.
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Tüm Facebook güncellemeleri ve etkinliklerini kontrol etme
Kendinizin ve diğer kişilerin Facebook güncellemeleriyle etkinliklerini 
tek bir uygun konumda kontrol edebilirsiniz.

Giriş ekranında, Favori Kişiler sekmesine kaydırıp Tüm Kişiler 
öğesine dokunun.

Güncellemeler ve Etkinlikler sekmesine dokunun (  ).

Kayıtlı kişilerinizi Facebook hesaplarına bağlamadıysanız, 
Güncellemeler ve Etkinlikler sekmesinde Profilleri Bağla seçeneği 
görünecektir. Bu seçeneğe dokunun, Facebook’a bağlamak 
istediğiniz kişileri seçin ve Bitti öğesine dokunun.

Hangi Facebook güncellemeleriniz olduğunu kontrol etmek 
için, Güncellemeler ve Etkinlikler sekmesindeyken Ben öğesine 
dokunun. Güncellemelerim ekranında, okunmamış dürtme (poke), 
okunmamış mesaj, okunmamış etkinlik daveti ve benzeri gibi 
farklı güncelleme türlerini görürsünüz. Bir güncelleme türüne 
dokunmak, Web tarayıcıyı açar ve güncelleme ayrıntılarını 
görebileceğiniz Facebook sitenize yönlendirir.

1.

2.

�.

�.
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Güncellemeler ve Etkinlikler sekmesinin Etkinlikler listesinde, 
kişilerinizin, doğum günü ya da yıldönümü gibi etkinliklerini 
görürsünüz. Kişinin etkinlikleri konusunda daha fazla ayrıntı 
görmek amacıyla Web tarayıcıyı açmak için bu listedeki bir kişiye 
dokunun.

Güncellemeler listesindeki bir kişiye dokunduğunuzda, kişinin 
durum mesajının tamamını ve diğer Facebook güncellemelerini 
görürsünüz.

Notlar • En yeni Facebook güncellemelerini el ile yenilemek ve görüntülemek 
için, Menü > Şimdi Güncelleştir öğesine dokunun.

Facebook güncellemelerinin otomatik olarak yenilenmesini 
etkinleştirmek için Menü > Ayarlar öğesine dokunup, Verileri otomatik 
olarak indir seçeneğini işaretleyin. Telefonunuz, Facebook’u sabit 
aralıklarla otomatik olarak kontrol eder.

Bir kişinin Facebook güncellemelerini ve etkinliklerini 
kontrol etme
Yalnızca tek bir kişinin Facebook güncellemelerini ve etkinliklerini 
kontrol etmek için, önce kişi listesinden kişiyi seçebilir, ardından da 
Kişi Ayrıntıları ekranından Güncellemeler ve Etkinlikler sekmesine 
gidebilirsiniz.

Giriş ekranında, Favori Kişiler sekmesine kaydırıp Tüm Kişiler 
öğesine dokunun.

Kişi Ayrıntıları ekranını açmak için bir kişiye dokunun.

Güncellemeler ve Etkinlikler sekmesine (  ) dokunun.

Etkinlikler listesinde, Web tarayıcıyı açmak için bir Facebook 
etkinliğine dokunun ve etkinlik hakkında daha fazla bilgi görün.

Güncellemeler listesinde, Web tarayıcıyı açmak için bir Facebook 
güncellemesine dokunun ve bu güncellemenin ayrıntılarını görün.

�.

�.

•
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Facebook durumunuzu güncelleme
Düşüncelerinizi, Facebook kişilerinizle doğrudan telefonunuzdan 
paylaşabilirsiniz.

Giriş ekranında, Favori Kişiler sekmesine kaydırıp Tüm Kişiler 
öğesine dokunun.

Kendi kişi kartınızı açmak için Ben öğesine dokunun.

Ekranın altına doğru kaydırıp, Facebook adınıza dokunun.

Sağlanan mesaj kutusuna durum mesajınızı girip Paylaş öğesine 
dokunun.

1.

2.

�.

�.
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Metin Girme

�.1 Ekran Klavyesini Kullanma
Metin ya da sayı girmenize olanak tanıyan bir program başlattığınızda 
ya da bir alanı seçtiğinizde, ekranın alt ortasında, ekran klavyesinin 
kullanıma hazır olduğunu belirten bir klavye simgesi belirecektir. Ekran 
klavyesini görüntülemek ya da gizlemek için klavyeye dokunun.

Farklı klavye düzenlerini seçebileceğiniz ve metin giriş ayarlarını 
özelleştirebileceğiniz bir menüyü açmak için, klavye simgesinin yanında 
görülen Giriş Seçici okuna dokunun. Aşağıdaki klavye düzenleri 
arasından seçim yapabilirsiniz: Tam QWERTY, Basit QWERTY ve 
Telefon Tuş Takımı.

Giriş Seçici okuKlavye simgesi
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Tam QWERTY
Tam QWERTY, masaüstü bilgisayar 
klavyesine benzeyen tam ekran QWERTY 
klavye düzenidir.

Basit QWERTY
Basit QWERTY yerleşiminde, her tuşta iki harf 
vardır.  Geniş, dokunmaya duyarlı tuşlarıyla ve 
XT9 öngörülü giriş gibi gelişmiş özellikleriyle, 
metni daha hızlı ve doğru bir şekilde 
girebilirsiniz. 

Telefon Tuş Takımı
Telefon Tuş Takımı, cep telefonu tuş 
takımlarına benzeyen, bazı ek tuşlar içeren 
bir yerleşime sahip olan ekran tuş takımıdır.  
Telefon Tuş Takımında geniş tuşlar ve 
iletilerinizle belgelerinize metin girmenizi 
daha hızlı kılan XT9 öngörülü giriş gibi 
gelişmiş giriş özellikleri bulunmaktadır.
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Ekran gezinti takımı
Ekranda yön kontrolü için ekran gezinme takımını kullanın.

Ekran gezinti takımı

Metin girerken ya da düzenlerken, metin imlecini istediğiniz yöne 
taşımak için gezinme takımında yukarı, aşağı, sol ya da sağ tuşa 
dokunun. Bir listeye göz atıyorsanız, listede gezinmek için yukarı ya da 
aşağı tuşuna dokunabilir ve listeden bir öğe seçebilirsiniz.

Metin girme
Word Mobile gibi metin girişini kabul eden bir program başlatın.

Önce Giriş Seçici okuna dokunun, ardından Tam QWERTY, Basit 
QWERTY ya da Telefon Tuş Takımı arasından seçim yapın.

Normal metin girişini (ABC modu) ve XT� öngürülü modu 
kullanmak arasında geçiş yapmak için  öğesine dokunun. XT9 
modunda nasıl metin girileceğini öğrenmek için bu bölümdeki 
“Öngörülü Modu Kullanma” başlığına bakın.

Klavyeyi normal metin girişine (ABC moduna) değiştirin ve 
harfleri girmek için klavyedeki tuşlara dokunmaya başlayın:

Tam QWERTY klavyeyi kullanırken, klavyedeki tuşlara, tıpkı bir 
bilgisayar klavyesinde olduğu gibi dokunun.

Basit QWERTY klavyeyi kullanırken, tuşta görünen ilk harfi 
girmek için tuşa bir kez dokunun. İkinci harfi girmek için, iki kez 
dokunun.

1.

2.

�.

�.

•

•
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Telefon Tuş Takımını kullanırken, tuş üzerinde gösterilen ilk 
harfi girmek için bir kez, ikinci harfi girmek için iki kez ya da 
üçüncü harfi girmek için üç kez tuşa dokunun.

Büyük harf girmek için CAPS geçiş tuşuna (  ) dokunun. Ardı 
ardına büyük harfler girmeniz gerektiğinde, Caps Lock özelliğini 
açmak için bu tuşa iki kez dokunun.

Tuşun üst yarısında gösterilen bir noktalama işareti, simge ya da 
sayıyı girmek için tuşu basılı tutun. Örneğin, 1 sayısını girmek için 

 tuşunu basılı tutun.

Tuşla ilintili vurgulu karakterler de varsa (ünlü tuşları gibi), tuşa 
dokunup basılı tutmak bir seçim çubuğu görüntüler. Metninize 
girmek istediğiniz vurgulu karakteri seçmek için, parmağınızı 
seçim çubuğu boyunca sağa ya da sola kaydırın.

Daha fazla simge arasından seçim yapmak için  öğesine 
dokunun veya daha hızlı sayısal giriş için sayı tuş takımını kullanın. 
Ayrıntılar için “Sayıları ve Simgeleri Girme” başlığına bakın.

•

�.

�.

�.
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�.2 Öngörülü Modu Kullanma
XT�, siz ilk birkaç karakteri girdikçe, arasından istediğiniz sözcüğü 
seçebilmeniz için bir sözcük önerileri listesi görüntüleyen öngörülü 
metin giriş modudur.

XT� modunu kullanarak metin girmek için
Giriş modunun XT9 (  ) seçeneğine ayarlandığından emin olun.

Bir sözcüğün ilk bir kaç harfini girmeye başlayın. Siz her harfi 
girdikçe önerilen sözcükler görüntülenecektir.

Sözcük öneri listesinde, en soldaki sözcük girdiğiniz harfleri aynen 
gösterirken, diğerleri önerilen sözcüklerdir.

İstediğiniz sözcüğü göremezseniz, daha fazla sözcük önerisi 
almak için aşağı ok simgesine (  ) dokunun.

İstediğiniz sözcüğü gördüğünüzde, metninize eklemek için 
sözcüğe dokunun. 

İstediğiniz sözcüğü, öneriler listesinde vurgulanmış olarak 
gördüğünüzde, sözcüğü metninize eklemek için Enter tuşuna ya 
da Boşluk çubuğuna da dokunabilirsiniz.

Sözlüğüne yeni bir sözcük eklemek için
XT9 öngörülü modda, Tam QWERTY, Basit QWERTY ya da Telefon 
Tuş Takımını kullanarak metin girerken, önerilen bir sözcüğe (sözcük 
önerileri listesinde vurgulanan sözcüğe) dokunmak, sözlükte yoksa, bu 
sözcüğü otomatik olarak sözlüğe ekler.

1.

2.

�.
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Basit QWERTY ya da Telefon Tuş Takımını kullanırken, sözlüğe el ile de 
yeni sözcükler ekleyebilirsiniz.

XT9 modundayken, bir harf girin ve sözcük önerileri listesinin sağ 
tarafındaki aşağı ok simgesine (  ) dokunun.

Sözcük ekle öğesine dokunun.

Eklemek istediğiniz yeni sözcüğü girin ve onay işareti simgesine 
(  ) dokunun.

�.� Sayıları ve Simgeleri Girme
Sayıları ve parantez, küme parantezi, para birimi işaretleri, noktalama 
işaretleri, özel karakterler gibi genel simgeleri kolayca girebilmek 
amacıyla, sayısal ve simgesel klavye düzenine geçmek için ekran 
klavyesinde  öğesine dokunun.

Bir sayı ya da simge girmek için
Metninize eklemek için bir sayı ya da simgeye dokunun. Aralarından 
seçim yapabileceğiniz çeşitli simge sayfaları vardır.

Sonraki ya da önceki simge sayfasına gitmek için bu tuşa dokunun.

Tam QWERTY klavyede sayısal 
ve simge klavye düzeni

Basit QWERTY ve Telefon Tuş Takımında 
sayısal ve simge klavye düzeni

1.

2.

�.
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Vurgulu karakterleri girmek için
Basit QWERTY ya da Telefon Tuş Takımını kullanıyorsanız, vurgulu 
karakterleri bulmak için en son simge sayfasına gidin.

Metninize girmek için bir vurgulu karaktere dokunun.

Caps Lock özelliğini açmak için CAPS geçiş tuşuna (  ) 
dokunun ve vurgulu karakterleri büyük harf olarak girin. Küçük 
harfe geri dönmek için tekrar dokunun.

Diğer benzer vurgulu karakterlerden seçim yapmak için bir tuşu 
basılı tutun. Metninize girmek istediğiniz vurgulu karakteri seçmek 
için, parmağınızı seçim çubuğu boyunca sağa ya da sola kaydırın.

Alfabetik klavye düzenine dönmek için
Alfabetik klavyeye geri gitmek için  öğesine dokunun.

•

•

•
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�.� Metin Giriş Ayarları
Metin giriş ayarlarına, klavye düzeni seçimi menüsünden ya da telefon 
ayarlarından erişilebilir:

Herhangi bir klavye düzeninden, ekranın altındaki Giriş Seçici 
okuna, ardından da Metin Giriş Ayarları öğesine dokunun. Veya

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp Yerel ayar ve metin > 
Metin girişi öğesine dokunun.

Metin Giriş Ayarları ekranında, çeşitli giriş ayarlarını etkinleştirmek 
ya da devre dışı bırakmak için Kapalı/Açık anahtarlarına dokunun. 
Ekran klavyesiyle metin girmek konusunda temel bir öğreticiyi de 
görüntüleyebilirsiniz.

•

•
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Bilgileri Eşitleme

�.1 Telefonunuzu Eşitlemenin Yolları
Bilgileri, telefonunuzla eşitleyerek istediğiniz yere götürebilirsiniz. 
Telefonunuzu eşitlemenin farklı yolları vardır:

Bilgisayarınızdaki bilgileri telefonunuzla eşitleyin. 

Aşağıdaki bilgi türleri eşitlenebilir:

Microsoft Office Outlook bilgileri — Office Outlook e-posta, 
kişiler, takvim, görevler ve notlar

Microsoft® Office OneNote® 2007 kullanılarak oluşturulan notlar

Ortam — Resimler, müzik ve video

Sık Kullanılanlar — Telefonunuzdaki Internet Explorer® ile Sık 
Kullanılan olarak kaydettiğiniz ya da bilgisayarınızdaki Internet 
Explorer’ın Mobil Sık Kullanılanları klasöründeki web sitesi 
adresleri.

Dosyalar — Belgeler ve diğer dosyalar

Telefonunuzu, Exchange Sunucusu’ndaki Outlook iş hesabınızla 
eşitleyin.

Telefonunuzu Exchange Sunucusu ile eşitlemek üzere ayarlamak 
konusunda daha fazla bilgi için Bölüm 8’e bakın. 

•

•
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Telefonunuzu Microsoft My Phone ile eşitleyin.

Bir Microsoft My Phone hesabınız varsa, hesabınızda kayıtlı olan 
kişileri, takvim randevularını, fotoğrafları ve diğer bilgileri geçerli 
Windows telefonunuza eşitleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. 
Ayrıntılar için bu bölümdeki “Microsoft My Phone ile Eşitleme” 
başlığına bakın.

�.2 Bilgisayarınızla Eşitlemeden Önce
Bilgisayarınızla eşitlemeden önce, eşitleme yazılımını bilgisayarınıza 
kurmanız gerekmektedir. Daha fazla bilgi için, bu bölümdeki “Windows 
Vista’da Windows Mobile Aygıt Merkezi’nin Kurulumu” ve “Windows 
XP’de ActiveSync’in Kurulumu” başlıklarına bakın.

Eşitleme yazılımını bilgisayarınıza kurduktan sonra, USB eşitleme 
kablosunu kullanarak telefonu bilgisayarınıza bağlayın. Telefonunuzda 
Bilgisayara Bağlan ekranı görüldüğünde, önce ActiveSync, ardından da 
Bitti öğesine dokunun.

Bilgisayarınızla bilgi eşitlemeyi Bluetooth kullanarak da yapabilirsiniz. 
Bu bölümün ilerleyen kısımlarındaki “Bluetooth ile Eşitleme” başlığına 
bakın.
Notlar • ActiveSync veya Windows Mobile Aygıt Merkezi yalnızca bilgisayarınız 

ve telefonunuzdaki verileri eşitler. Bir depolama kartı taktıysanız 
ve bu karttaki dosyaları yedeklemek istiyorsanız, karttaki dosyaları 
bilgisayarınıza kopyalamak için bilgisayarınızda Windows Gezgini’ni 
kullanın.

Telefonunuzu tamire gönderiyorsanız veya donanımdan sıfırlama 
gerçekleştiriyorsanız, telefonunuzdaki veriler kaybolacaktır. 
Dosyalarınızı yedeklemek için telefonunuzu bilgisayarınızla eşitlemeniz 
önerilir. Depolama kartındaki dosyaları bilgisayarınıza yedeklemek 
için, Windows Gezgini’ni kullanarak karttaki dosyaları bilgisayara 
kopyalayın.

•

•
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�.� Windows Vista’da Windows Mobile Aygıt 
Merkezi’nin Kurulumu

Microsoft Windows Mobile® Aygıt Merkezi, Microsoft® ActiveSync®’in 
Windows Vista®’daki karşılığıdır. Windows Vista’nın bazı sürümleri, 
Windows Mobile Aygıt Merkezi kurulu olarak gelmektedir. Windows 
Vista üzerinde Windows Mobile Aygıt Merkezi bulunmuyorsa, Windows 
Mobile Aygıt Merkezi’ni indirip bilgisayarınıza kurma konusunda bilgi 
için aşağıdaki web sitesine gidin: 
http://www.windowsmobile.com/getstarted

Windows Mobile Aygıt Merkezi’nde eşitlemeyi ayarlama
Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayıp, Windows Mobile Aygıt 
Merkezi’ni ilk kez başlattığınızda, telefonunuzla bir Windows Mobile 
ortaklığı oluşturmanız istenir. Bir ortaklık oluşturmak için:

Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Windows Mobile Aygıt 
Merkezi, kendini yapılandırır ve açılır.

Lisans sözleşmesi ekranında Kabul Et öğesini tıklatın.

Windows Mobile Aygıt Merkezi Giriş ekranında Cihazınızı 
ayarlayın öğesini tıklatın.

1.

2.

�.

http://www.windowsmobile.com/getstarted
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Not Yalnızca ortam dosyalarını aktarmak, güncelleştirmeleri kontrol 
etmek ve Outlook bilgilerini eşitlemeden telefonunuzda gezinmek 
istiyorsanız Aygıtı ayarlamadan bağlan seçeneğini belirleyin.

Eşitlemek istediğiniz bilgiyi seçin ve ardından İleri öğesini tıklatın.

Telefonunuz için bir ad girip Kur öğesini tıklatın.

Kurulum sihirbazını tamamladığınızda, Windows Mobile Aygıt Merkezi 
telefonunuzu otomatik olarak eşitler. Outlook e-posta iletileri ve diğer 
bilgilerin, eşitlemeden sonra telefonunuzda göründüğüne dikkat edin.

Windows Mobile Aygıt Merkezi’ni Kullanma
Windows Mobile Aygıt Merkezi’ni açmak için Windows Vista’da 
Başlat > Tüm Programlar > Windows Mobile Aygıt Merkezi’ni seçin.

Windows Mobile Aygıt Merkezi’nde aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Eşitleme ayarlarını değiştirmek için Mobile Aygıt Ayarları öğesini 
tıklatın. 

�.

�.

•
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Resimler, Müzik ve Video > XX yeni resimler/video klipler 
alınmaya hazır öğesini tıklattığınızda, bir sihirbaz telefonunuzdaki 
fotoğrafları etiketlemenize ve bilgisayarınızdaki Fotoğraf 
Galerisi’ne aktarmanız kılavuzluk eder.

Windows Player’ı kullanarak müzik ve video dosyalarını eşitlemek 
için Resimler, Müzik ve Video > Windows Media Player’dan aygıta 
ortam ekle seçeneğini tıklatın. Daha fazla bilgi için Bölüm 12’deki 
“Windows Media Player Mobile Kullanımı” başlığına bakın.

Telefonunuzdaki belgeleri ve dosyaları görüntülemek için Dosya 
Yönetimi > Aygıtınızın içeriğine gözatın öğesini tıklatın.

Not Daha fazla bilgi için Windows Mobile Aygıt Merkezi Yardım’ına bakın.

�.� Windows XP’de ActiveSync’in Kurulumu
Windows® XP kurulu bir bilgisayarda, Microsoft ActiveSync® 4.5 veya 
daha üst sürümünü kullanmanız gerekir. Bilgisayarınızda bu yazılım 
yüklü değilse, Microsoft ActiveSync yazılımını bilgisayarınıza indirip 
kurma konusunda bilgi için aşağıdaki web sitesine gidin: 
http://www.windowsmobile.com/getstarted

ActiveSync’te eşitlemeyi ayarlama
Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Eşitleme Kurulumu 
Sihirbazı otomatik olarak çalışır ve eşitleme ortaklığı oluşturmanız 
için size yol gösterir. Devam etmek için İleri öğesini tıklatın.

Telefonunuzu bilgisayarınızla eşitlemek için Microsoft Exchange 
çalıştıran sunucuyla doğrudan eşitle onay kutusunun işaretini 
kaldırıp İleri öğesini tıklatın.

Eşitlemek istediğiniz bilgi türlerini seçi p İleri öğesini tıklatın.

•

•

•

1.

2.

�.
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Tercihinize bağlı olarak Kablosuz veri bağlantılarına izin ver onay 
kutusunu işaretleyin ya da işaretini kaldırın.

Son öğesini tıklatın.

Sihirbazı tamamladığınızda, ActiveSync telefonunuzu otomatik olarak 
eşitler. Outlook e-posta iletileri ve diğer bilgilerin, eşitlemeden sonra 
telefonunuzda göründüğüne dikkat edin.

�.� Bilgisayarınızla Eşitleme
USB kablosu ya da Bluetooth bağlantısı kullanarak telefonunuzu 
bilgisayarınıza bağlayıp eşitleyin.

Eşitlemeyi başlatma ve durdurma
Telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan el ile eşitleme yapabilirsiniz.

Telefonunuzdan
Başlat > Araçlar > ActiveSync, ardından da Eşitle öğesine dokunun. 
Eşitlemeyi tamamlanmadan sonlandırmak için Durdur öğesine 
dokunun.

İpucu Bir bilgisayarla ortaklığı tamamen kaldırmak için, öncelikle 
telefonunuzun o bilgisayarla olan bağlantısını kesin. Telefonunuzdaki 
ActiveSync’te, Menü > Seçenekler öğesine, bilgisayar adına, ardından da 
Sil öğesine dokunun.

Windows Mobile Aygıt Merkezi’nden
Başlat > Tüm Programlar > Windows Mobile Aygıt Merkezi 
öğesini tıklatın.

Windows Mobile Aygıt Merkezi’nin sol altındaki  simgesini tıklatın.

Eşitlemeyi tamamlanmadan sonlandırmak için,  öğesini tıklatın.

�.

�.

1.

2.
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Bilgisayarınızdaki ActiveSync’ten
Telefonunuzu bilgisayarınıza bağladığınızda, ActiveSync otomatik 
olarak açılır ve eşitler.

Eşitlemeyi el ile başlatmak için  simgesini tıklatın.

Eşitlemeyi tamamlanmadan önce sonlandırmak için  simgesini 
tıklatın.

Eşitlenecek bilgileri seçme
Telefonunuz ya da bilgisayarınızdaki her tür için eşitlenecek bilgi 
türlerini ve miktarını seçebilirsiniz. Telefonunuzdaki eşitleme ayarlarını 
değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Not Telefonunuzdaki eşitleme ayarlarını değiştirmeden önce, telefonunuzun 
bilgisayarla olan bağlantısını kesin.

Telefonunuzdaki ActiveSync’te Menü > Seçenekler öğesine dokunun.

Eşitlemek istediğiniz tüm öğeler için onay kutusunu seçin. Bir onay 
kutusu seçemezseniz, listede başka bir yerde bulunan aynı bilgi 
türü için onay kutusunun işaretini kaldırmanız gerekiyor olabilir.

E-posta gibi bir bilgi türüne yönelik eşitleme ayarlarını 
değiştirmek için, bu öğeyi seçip Ayarlar öğesine dokunun.

Daha sonra indirme boyutu sınırını ayarlayabilir, indirilecek 
bilgilerin zaman dilimini ve diğer ayrıntıları belirleyebilirsiniz.

Notlar • Sık Kullanılanlar, Dosyalar ve Ortam gibi bazı bilgi türleri, 
telefonunuzdaki ActiveSync Seçenekleri’nde seçilemez. Bu öğeleri 
yalnızca bilgisayarınızdaki Windows Mobile Aygıt Merkezi ya da 
ActiveSync’ten seçebilir ya da kaldırabilirsiniz.

Bir bilgisayar, pek çok farklı Windows telefonuyla eşitleme 
ortaklıklarına sahip olabilir ancak bir telefon en fazla iki bilgisayarla 
eşitleme ortaklığı yapabilir. Telefonunuzun her iki bilgisayarla da düzgün 
biçimde eşitleme yaptığından emin olmak için, ikinci bilgisayarda, ilk 
bilgisayarda kullandığınız aynı eşitleme ayarlarını yapın.

Outlook, yalnızca bir bilgisayarla eşitlenebilir.

•

•

1.
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Eşitleme bağlantısı sorunlarını giderme
Bazı durumlarda, bilgisayar Internet’e ya da yerel ağa bağlandığında, 
Internet ya da ağ bağlantısı için telefonunuzla olan bağlantıyı kesebilir.

Bu meydana gelirse, Giriş ekranının Ayarlar sekmesine kaydırın, Diğer > 
USB’den PC’ye öğesine dokunun ve Daha hızlı veri eşitlemesini 
etkinleştir onay kutusunun işaretini kaldırın. Bu işlem, bilgisayarınızın 
telefonunuzla olan seri USB bağlantısını kullanmasını sağlar.

�.� Bluetooth aracılığıyla Eşitleme
Bluetooth kullanarak telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayabilir ve 
eşitleyebilirsiniz.

Not Telefonunuzu, Bluetooth aracılığıyla bir bilgisayara bağlayıp eşitlemek 
için, bilgisayarınızda yerleşik Bluetooth bulunmalı veya bir Bluetooth 
adaptörü ya da aygıtı takılı olmalıdır.

Bluetooth aracılığıyla eşitlemek için bilgisayarınıza Windows 
Mobile Aygıt Merkezi ya da ActiveSync kurun. Bilgisayarınızda 
bir Bluetooth COM bağlantı noktası kurduğunuzdan emin olun. 
Yönergeler için programın Yardım kısmına bakın.
Telefonunuzda Başlat > Araçlar > ActiveSync öğesine dokunun.
Menü > Bluetooth ile Bağlan > Bir aygıt ekle öğesine dokunun.
Sonraki ekranda, Bluetooth’un açılıp açılmayacağını soran bir 
mesaj görüntülenir. Evet öğesine dokunun.
Ardından telefonunuz mesafe içindeki Bluetooth aygıtlarını 
arar, bilgisayarınızın adını ve bulduğu diğer Bluetooth aygıtlarını 
listeler. Listede bilgisayarınızın adına dokunun.

1.

2.
�.
�.

�.
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Bilgisayarınızla güvenli bir Bluetooth bağlantısı oluşturmak için 
1 ila 16 karakterden oluşabilecek alfasayısal bir parola girin ve 
Tamam öğesine dokunun.

Bilgisayarınızda Bluetooth bağlantısını kabul edip aynı parolayı 
girin. 

Sonraki ekranda, ActiveSync ile kullanılacak bir seri bağlantı 
noktası seçip Devam öğesine dokunun.

Bilgisayar adı, Bluetooth ayarlarının Aygıtlar sekmesinde (  ), 
ActiveSync hizmet olarak eklenmiş şekilde görülür. Bluetooth 
ayarları ekranını kapatın.

Bilgisayarınızda Windows Mobile Aygıt Merkezi ya da ActiveSync’i 
kontrol edin. Bilgisayarınızın telefonunuza bağlandığını görüyor 
olmalısınız. Bağlandığınızda, Bluetooth aracılığıyla herhangi bir 
zamanda bilgi eşitleyebilirsiniz.

Telefonunuz bilgisayarınıza otomatik olarak bağlanmazsa, 
telefonunuzda ActiveSync'i açıp, Bluetooth kullanarak telefonunuzu 
bilgisayarınıza bağlamak için Menü > Bluetooth ile Bağlan > bilgisayar 
adı öğesine dokunun.

�.� Müzik ve Video Eşitleme
Seyahat ederken müzik ve diğer dijital ortamlarınızı yanınızda taşımak 
isterseniz, bilgisayarınızdaki Windows Media® Player’ı, telefonunuzla 
müzik ve videoları eşitleyecek şekilde ayarlayın.

Eşitlenecek Ortam bilgi türünü seçmek dışında, tüm ortam 
eşitleme ayarları Windows Media Player’da yapılmalıdır. Ortamların 
eşitlenebilmesinden önce aşağıdakileri yapmanız gerekmektedir:

Bilgisayarınıza Windows Media Player Sürüm 11’i kurun. (Windows 
Media Player 11, yalnızca Windows XP ya da ileri sürümlerde 
çalışır).

�.

�.

�.

�.
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Telefonunuzu, bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. 
Telefonunuz Bluetooth kullanılarak bağlanmış durumdaysa, 
ortamın eşitlenebilmesi için önce bağlantıyı sonlandırmanız 
gerekir.

Telefonunuzla bilgisayarınızdaki Windows Media Player arasında 
bir eşitleme ortaklığı ayarlayın.

Ayrıntılar için Bölüm 12’deki “Windows Media Player Mobile Kullanımı” 
başlığına bakın.

�.� Microsoft My Phone ile Eşitleme
Microsoft My Phone, telefonunuzla Microsoft tarafından barındırılan 
parola korumalı bir web sitesi arasında bilgileri eşitler. Kişilerinizi, 
takvim randevularınızı, fotoğraflarınızı ve diğer bilgilerinizi yedekleyip 
geri yükleyebilirsiniz.
Not My Phone ile kişileri, takvimi ve görevleri, yalnızca telefonunuzun 

bir Exchange Sunucusu ile eşitleme ortaklığı olmaması koşuluyla 
eşitleyebilirsiniz.

My Phone hesabınızı ayarlama
İster yeni bir hesap ayarlıyor isterseniz de var olan bir hesapla eşitliyor 
olun, ilk adım, telefonunuzda My Phone’u ayarlamaktır.

Başlat > Microsoft My Phone öğesine dokunun.

My Phone hesabınızı ayarlamak için sihirbazdaki yönergeleri 
izleyin. Ayarlama sırasında:

Hotmail® ya da Windows Live™ adresi ve parolanızı kullanarak 
oturum açın. 

Eşitleme yöntemini, tercihinize bağlı olarak Otomatik ya da El 
İle seçeneğine ayarlayın. 

İstenirse, güncellenmiş My Phone yazılımını kurun.

•

•
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Eşitleme ayarlarını değiştirme
Eşitleme zamanlaması ve eşitlenecek öğeler gibi eşitleme ayarlarını 
değiştirmek için, menüden ayarlara erişmeniz gerekir.

Hangi öğelerin eşitleneceğini değiştirmek için
Başlat > Microsoft My Phone öğesine dokunun.

Menü > Eşitleme Seçenekleri öğesine dokunun.

Eşitleme sırasında dahil etmek ya da etmemek istediğiniz öğeleri 
seçin.

Bitti öğesine dokunun.

Eşitleme zamanlamasını ve dolaşım ayarlarını ayarlamak için
Başlat > Microsoft My Phone öğesine dokunun.

Menü > Eşitleme Zamanlaması öğesine dokunun.

Mevcut zamanlama seçenekleri arasından seçim yapın.

Dolaşımdayken otomatik eşitlemeyi etkinleştirmek için (ana 
şebekenize erişimin dışındayken), Dolaşımdayken bu ayarları 
kullan onay kutusunu seçin.

Bitti öğesine dokunun.

My Phone Web hesabınızla eşitleme ortaklığını 
durdurmak için
Telefonunuzdaki My Phone Web hesabınızla eşitlemeyi 
durdurabilirsiniz. Bu işlem, telefonunuzla eşitlenmiş verileri ve My 
Phone Web hesabınızda kayıtlı olan verileri silmez.

Başlat > Microsoft My Phone öğesine dokunun.

Menü > Hesap öğesine dokunun.

Önce Hizmet Kullanımını Durdur, ardından da Evet öğesine 
dokunun.

1.
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My Phone Web hesabınızı bilgisayarınızdan yönetme
My Phone Web hesabınıza erişmek için bilgisayarınızdaki Web 
tarayıcıyı kullanabilirsiniz ve:

Kişileri, takvim randevularını ve diğer bilgi türlerini ekleyebilir, 
düzenleyebilir ya da silebilirsiniz. Değişiklikler, telefonunuzla 
eşitlenecektir.

My Phone hesabınızda kayıtlı fotoğrafları ve videoları 
görüntüleyebilir, silebilir, bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Doğrudan Facebook, Flickr™, MySpace™ ve Windows Live 
üzerinde fotoğraf paylaşabilirsiniz.

Kaybettiğinizde telefonunuzu bulabilir veya önemli bilgilerinizi 
koruyabilirsiniz (bazı hizmetler için ücretlendirme uygulanır).

My Phone Web hesabınıza bilgisayarınızdan erişmek için,  
http://myphone.microsoft.com adresine gidip, Hotmail ya da Windows 
Live adresi ve parolanızı kullanarak oturum açın.

•

•

•
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İleti Gönderme ve Alma

�.1 SMS Mesajlarını Gönderme
Diğer cep telefonlarına kısa metin iletisi (SMS) gönderin. Tek bir metin 
iletisi için karakter sayısı sınırını aşarsanız, iletiniz tek parça olarak 
gönderilir ama birden fazla ileti olarak ücretlendirilir.

Giriş ekranında, Mesajlar sekmesine kaydırın.

Yeni Mesaj simgesine (  ) dokunun.

Bir ya da daha fazla alıcı girin. Kime alanında yapabilecekleriniz:

Kayıtlı kişilerinizden bir eşleşen adlar listesi görüntülemek 
için alıcının adının ilk birkaç harfini girmeye başlayın. Sonuçlar 
listesindeki her alıcının birkaç telefon numarası olabilir. SMS 
mesajınızı göndermek istediğiniz numaraya dokunun.

Başka bir alıcı eklemek için yukarıdaki işlemi yineleyin.

Alıcının cep telefonu numarasını girip, Enter (  ) ya da noktalı 
virgül tuşuna (  ) dokunun. Başka bir numara girmek için bu 
işlemi yineleyin.

SMS mesajını bir ya da daha fazla kişi grubuna gönderin. Bunu 
yapmak için, Menü > Alıcı Ekle öğesine, ardından da Gruplar 
sekmesine (  ) dokunun. Bir ya da daha fazla grubun onay 
kutusunu işaretleyip Bitti öğesine dokunun. 

1.
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”Mesaj oluşturmak için dokunun” yazan metin kutusuna dokunup 
SMS mesajınızı girin.

Genel SMS mesajları arasından seçim yapmak için, Menü > Hızlı 
Metin öğesine dokunup, mesajınıza eklemek için bir tanesini seçin.

Metin iletinizi oluşturmayı tamamladığınızda Gönder öğesine 
dokunun.

�.2 Çoklu Ortam Mesajları Gönderme
Telefonunuzla, metin, fotoğraf ya da video, ses, slayt gösterisi ve kişi 
bilgileri ya da takvim randevusu gibi diğer ekleri içeren çoklu ortam 
mesajları (MMS) gönderebilirsiniz.
Notlar • Çoklu ortam mesajı gönderme ücretlendirilir ve cep telefonu 

hesabınızda sağlanmalıdır. Çoklu ortam mesajı göndermeyi, arama 
planınızın bir parçası olarak sağlaması için mobil operatörünüzle 
iletişime geçin.

Gönderdiğiniz çoklu ortam mesajlarının boyutunun, mobil 
operatörünüzce izin verilen sınırlar içinde olduğundan emin olun.

Çoklu ortam mesajı oluşturmak için, bir SMS mesajı oluşturmaya 
başlayın. Alıcı olarak birinin e-posta adresini girdiğinizde, bir konu 
eklediğinizde veya fotoğraf, video ya da diğer ekler içerdiğinde, 
mesajınız çoklu ortam mesajı olur.

”Metin Mesajları Gönderme” başlığındaki 1 ve 4 arası adımları 
izleyerek yeni bir mesaj oluşturun. Bir ya da daha fazla alıcıyı 
Kime alanına eklerken, her alıcının cep telefonu numarasını ya da 
e-posta adresini seçin veya girin.

Ekle düğmesine (  ) ya da Menü > Ekle öğesine dokunun.

Çoklu ortam mesajınızda kapsamak istediklerinizi seçin.

�.
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Ek türleri Yapılacaklar

Fotoğraf ya 
da Video

İletinize eklemek için bir fotoğraf ya da video seçin. 
İstediğiniz fotoğraf ya da videoyu göremezseniz, 
fotoğraf ya da videonun bulunduğu depolama kartını 
ya da başka bir albümü seçmek için önce Albümler 
öğesine dokunun. Bir fotoğraf ya da video çekerek 
de iletinize ekleyebilirsiniz.

Ses kaydı Bir ses dosyası seçin ya da sesinizi kaydedin ve 
iletinize ekleyin.

Kişi kartı 
(vCard) Bir kişi seçip, bu kişinin ayrıntılarını iletinize ekleyin. 

Takvim 
randevusu 
(vCalendar)

İletinize eklemek üzere takvimden bir randevu seçin.

Slayt 
Gösterisi

Bir konu ekleyip, slayt gösterisi oluşturun. Ayrıntılar 
için “Bir slayt gösterisi oluşturma” başlığına bakın.

Çoklu ortam iletinizi oluşturmayı tamamladığınızda Gönder 
öğesine dokunun.

İpucu Kamera, Albümler ya da Resimler ve Videolar bölümlerinden de çoklu 
ortam mesajı gönderebilirsiniz.

Bir slayt gösterisi oluşturma
Çoklu ortam mesajında, her biri fotoğraf, video, ses veya kişi kartı ya da 
takvim randevusu gibi diğer ekleri içeren slaytlar ekleyebilirsiniz.

Çoklu ortam mesajınızda, Ekle düğmesine (  ) ya da Menü > 
Ekle öğesine dokunun.

Slayt Gösterisi (  ) öğesine dokunun.

Yeni slaytta konunuzu girin.

�.
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Resim Ekle öğesine dokunup, slayta eklemek için bir fotoğraf ya 
da video seçin.

Fotoğraf boyutu kalan mesaj boyutunu aşarsa, yeniden 
boyutlandırmak için Evet öğesine dokunun. Seçilen bir videonun 
dosya boyutu sınırı aşarsa eklenemez.

Daha fazla ek yapmak için, tap Menü > Ekle öğesine dokunup, 
eklemek istediğiniz ek türünü seçin.

Başka bir slayt eklemek amacıyla, Slayt Ekle düğmesine dokunup, 
bir fotoğraf ya da video ve diğer ekleri eklemek için 4. ve 5. 
adımları yineleyin.

Bir slaytı görüntüleyebilmek ya da düzenleyebilmek amacıyla 
önceki ya da sonraki slayta gitmek için, sol ok (  ) veya sağ ok 
düğmesine (  ) dokunun.
İpuçları • Bir fotoğrafı, videoyu ya da başka bir eki kaldırmak için, Menü 

öğesine, ardından da kaldırılacak öğeye dokunup.

Bir slaytı silmek için, Menü > Slaytı Kaldır öğesine dokunun.

Bir fotoğraf slaytının görüntülenme süresini ayarlamak için, 
Menü > Süre öğesine dokunup bir süre seçin. Her slayt için farklı 
bir süre ayarlayabilirsiniz.

Slayt gösterinizi oluşturmayı tamamladığınızda Bitti öğesine dokunun.

Gönder öğesine dokunun.
İpuçları SMS ya da çoklu ortam mesajı oluştururken şunları yapabilirsiniz:

Bir menü açmak için bir alıcıya dokunun ve alıcının aranıp 
aranmayacağını seçin, mesajı göndermeden önce kişinin telefon 
numarasını değiştirin, alıcıyı kaldırın ve daha fazla işlem yapın.

Mesajınızı taslak olarak kaydetmek için Menü > Taslak Olarak Kaydet 
öğesine dokunun. Mesajı düzenlemeye devam etmek amacıyla, 
farklı mesaj klasörlerine erişmek için Tüm Ayarlar ekranında Menü > 
Ayarlar > Geleneksel Mod öğesine dokunup, Taslaklar klasöründen 
mesajı açın.

�.
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�.� Yeni SMS ve Çoklu Ortam Mesajları Aldığınızı 
Nasıl Anlarsınız

Telefonunuzda alınan yeni SMS ya da çoklu ortam mesajları olduğunda, 
başlık çubuğunda yeni mesaj simgesi (  ) görülür. Giriş ekranının 
Mesajlar sekmesi de (  ), yeni ya da okunmamış mesajların sayısını 
gösterir.

Telefonunuzda ayarlı bildirim sesine bağlı olarak, yeni mesajlar 
aldığınızda telefon titrer ya da uyarı çalar. Bildirim sesinin nasıl 
değiştirileceğini bulmak için Bölüm 14’e bakın.

Giriş ekranında, Mesajlar sekmesine kaydırıp, 
alınan iletilere göz atmak için parmağınızı 
ekranda yukarı ya da aşağı vurun. Yeni 
bir SMS mesajını doğrudan Mesajlar 
sekmesinden de okuyabilirsiniz.

Bir çoklu ortam mesajını görüntülemek için, 
önce Mesajlar sekmesinde mesaja dokunup 
açmanız gereklidir.

SMS ve çoklu ortam mesajlarını 
görüntülemek konusunda daha fazla bilgi 
için, “Mesaj Konuşmaları” başlığına bakın.
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�.� Mesaj Konuşmaları
Bir kişiye (ya da numaraya) gönderilen ve alınan SMS ve çoklu ortam 
mesajları, konuşmalarda veya mesaj zincirlerinde gruplandırılır. 
Zincirlenen mesajlar, bir kişiye gönderilip alınan SMS ve çoklu ortam 
mesajları tek bir yerde görmenizi sağlar.

Bir kişiyle yapılan mesaj alışverişini görüntüleme
Mesaj alışverişini görüntülemek istediğiniz kişiyi seçmek için Tüm 
Mesajlar ekranına gidin.

Giriş ekranında Mesajlar sekmesine kaydırıp, Tüm Mesajlar 
öğesine dokunun.

Tüm Mesajlar ekranında bir kişiye dokunun.

Kişinin, onunla yaptığınız SMS ve çoklu ortam mesajı alışverişini 
görüntüleyen Mesajlar sekmesini görürsünüz. Birkaç mesaj varsa, 
bunlar boyunca kaydırmak için parmağınızı ekranın yukarısına ya 
da altına hafifçe vurun.

1.
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İpucu Giriş ekranının Mesajlar sekmesinde, alınan bir SMS ya da çoklu 
ortam mesajına dokunmak da kişinin Mesajlar sekmesini açar.

Konuşmadaki kişiye yanıt verme
Bir kişiyle olan mesaj alışverişini görüntülerken, yanıtınızı, ekranın 
altındaki yanıtlama penceresinde doğrudan girip gönderebilirsiniz. 
Bir SMS ya da çoklu ortam mesajına yanıt verebilirsiniz. SMS ve çoklu 
ortam mesajlarının nasıl oluşturulup gönderileceği konusunda ayrıntılar 
için bu bölümdeki “SMS Mesajlarını Gönderme” ve “Çoklu Ortam 
Mesajlarını Gönderme” başlıklarına bakın.

İpucu Yanıtınız, kişiden alınan en son mesajın telefon numarasına 
gönderilecektir. Kişinin, telefonda kayıtlı birkaç numarası varsa ve 
yanıtınızı başka bir numaraya göndermek isterseniz, Menü > Alıcı 
Telefon Numarası öğesine dokunup başka bir numara seçin.

Yanıt mesajına metin kopyalayıp yapıştırma
Yanıt verirken, konuşma zincirindeki herhangi bir metni seçip 
kopyalayabilir ve yanıt mesajınıza yapıştırın.

Kaynak mesajdaki herhangi bir sözcüğü basılı tutun. Sözcük 
vurgulanır, ekranda, metin vurgulamaya ve kopyalamaya yönelik 
ekran düğmeleri belirir.

1.
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Metin vurgulayıp seçmek için şunları yapabilirsiniz:

Kaynak mesajdaki tüm metni seçmek için Tümünü Seç 
düğmesine dokunun.

Kaynak mesajda bir metin dizisini vurgulayıp seçmek için sol 
ve sağ yer işareti düğmelerini taşıyın.

İstediğiniz metni seçtikten sonra, Kopyala düğmesine dokunun.

Ekranın, yanıt mesajınızın olduğu alt tarafına kaydırın. Yanıtlama 
penceresini basılı tutup Yapıştır düğmesine dokunun.

Çoklu ortam mesajlarını görüntüleme
Bir çoklu ortam mesajı aldığınızda, Giriş ekranının Mesajlar sekmesi 
yalnızca mesajın konusunu görüntüler. (Konu yoksa, MMS’nin nasıl 
görüntüleneceği konusunda bir kısa mesaj gösterilir.) İçeriği görmek 
için çoklu ortam mesajını açmanız gereklidir.

Giriş ekranında Mesajlar sekmesine kaydırıp, aldığınız çoklu ortam 
mesajına dokunun. Kişinin Mesajlar sekmesi açılır.

Görüntülemek istediğiniz çoklu ortam mesajına dokunun.

2.
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Fotoğraf, video, ses ya da slayt gösterisi gibi ortam eki yürütülür. 
Ekran düğmelerini görüntülemek için, ekrana dokunun ya 
da yürütmenin bitmesini bekleyin. Bir slayt gösterisinde, 
duraklatmak, yeniden yürütmek ya da ileri ve geri almak için 
ekran düğmelerini kullanabilirsiniz.

Ortam ve diğer ekleri telefonunuza ya da depolama kartınıza 
kaydetmek için Kaydet düğmesine (  ) dokunun.

Liste Kaydet ekranında, kaydetmek istediğiniz ekleri seçip Bitti 
öğesine dokunun.

Her ek için, dosya adını, hedef klasörü ve kaydetme konumunu 
(Ana bellek ya da Depolama kartı) belirleyip Kaydet öğesine 
dokunun.
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Mesajları ve mesaj zincirlerini ayrı ayrı yönetme
Bir kişiyle yapılan mesaj alışverişini görüntülerken, iletmek, silmek, 
telefonunuz ve SIM kartınız arasında kopyalamak ya da taşımak için 
tek bir mesajı seçebilirsiniz. Bir mesaj zincirini tümüyle de silebilir ve 
yönetebilirsiniz.

Telefondan SIM kartına bir SMS mesajını kopyalamak ya da taşımak 
için

Bir kişiyle yapılan mesaj alışverişini görüntülerken, SIM kartınıza 
kopyalamak ya da taşımak istediğiniz SMS mesajına dokunun.

Bir seçim menüsü açılır. Ya SIM’e Kopyala ya da SIM’e Taşı öğesine 
dokunun.

Notlar • Gönderilmiş bir mesajı mesaj zincirinden SIM kartına 
kopyalayamazsınız.

Telefonunuzdan SIM karta SMS mesajlarını kopyalamak, SIM kartınız 
kullanılırken mesajların iki kez listelenmesine neden olur.

SIM kartından telefona bir SMS mesajını kopyalamak ya da taşımak 
için

Bir kişiyle yapılan mesaj alışverişini görüntülerken, SIM kartınızdan 
telefona kopyalamak ya da taşımak istediğiniz SMS mesajına 
dokunun.
Not SIM kartındaki SMS mesajları, bir SIM kartı simgesiyle (  ) birlikte 

görüntülenir.

Bir seçim menüsü açılır. Ya Telefona Kopyala ya da Telefona Taşı 
öğesine dokunun.

Bir SMS ya da çoklu ortam mesajını silmek için
Bir kişiyle yapılan mesaj alışverişini görüntülerken, silmek 
istediğiniz SMS mesajına dokunun.

Bir seçim menüsü açılır. Mesajı Sil öğesine dokunun.
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Zincirden birkaç SMS ya da çoklu ortam mesajını silmek için
Bir kişiyle yapılan mesaj alışverişini görüntülerken, Menü > 
Mesajları Sil öğesine dokunun.

Silmek istediğiniz SMS ya da çoklu ortam mesajlarının onay 
kutularını seçin veya tüm mesajları seçmek için Menü > Tümünü 
Seç öğesine dokunun.

Bitti öğesine dokunun.

Bir kişiyle yapılan tüm mesaj alışverişini silmek için
Mesajlarını silmek istediğiniz kişiyi basılı tutun.

Sil öğesine dokunun.

Alınan bir mesajın telefon numarasını kişilerinize kaydetmek için
Kişilerinizde kayıtlı olmayan bir telefon numarasından SMS ya da çoklu 
ortam mesajı alırsanız, Tüm Mesajlar ekranında bu telefon numarasına, 
ardından da Kişilere Kaydet öğesine dokunun.

Teslim edilemeyen bir SMS ya da çoklu ortam mesajını yeniden 
göndermek için
Mesaj zincirindeki bir SMS ya da çoklu ortam mesajının (veya Tüm 
Mesajlar ekranında bir kişinin en son mesajının) bir uyarı simgesiyle  
(  ) belirtilmesi, mesajın başarıyla gönderilememiş olduğu anlamına 
gelir.

Mesajı yeniden göndermek için, mesaj zincirindeki mesaja (veya Tüm 
Mesajlar ekranında kişiyi basılı tutup), ardından da Yeniden Gönder 
öğesine dokunun.

1.

2.

�.

1.

2.
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Bir SMS ya da çoklu ortam mesajını iletmek için
Giriş ekranının Mesajlar sekmesindeyken, geçerli SMS ya da çoklu 
ortam mesajını, Menü > İlet öğesine dokunarak iletebilirsiniz.

Tüm Mesajlar ekranındayken, bir kişi seçip, en son gönderilen ya 
da alınan mesajı iletebilirsiniz. İstediğiniz mesaja sahip kişiyi basılı 
tutun ve İlet öğesine dokunun.

Bir kişiyle yapılan SMS ve çoklu ortam mesajı alışverişini 
görüntülerken, gönderilmiş ya da alınmış herhangi bir mesajı 
iletebilirsiniz. İstediğiniz mesaja, ardında da İlet öğesine dokunun.

SMS ve çoklu ortam mesajlarını klasörlerle yönetmek için
Mesajlarınızı yönetmenin geleneksel yolu olan 
klasörleri kullanmak isterseniz, Tüm Mesajlar 
ekranında Menü > Ayarlar > Geleneksel Mod 
öğesine dokunun. Gelen Kutusu klasörü, SMS ve 
çoklu ortam mesajlarını, zincir yerine ayrı ayrı 
listeler şekilde görüntülenir.

Gelen Kutusu öğesine dokunduğunuzda, 
Gönderilmiş Öğeler ve Taslaklar gibi diğer 
mesaj klasörlerini görüntülemeyi seçebileceğiniz 
bir menü açılır.

İpucu Mesajları, zincirli konuşmalar olarak 
görüntülemeye geri dönmek için, Menü > 
Ayarlar > Konuşma Modu öğesine dokunun.  

•

•

•
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�.� SMS ve Çoklu Ortam Mesajı Ayarları

Tüm Mesajlar ekranında, telefonunuzda var 
olan SMS ve çoklu ortam mesajı ayarlarını 
kontrol etmek ve gereksinimlerinize göre 
değiştirmek için Menü > Ayarlar > Seçenekler 
öğesine dokunun.

MMS sunucu ayarlarını ekleme
Mobil operatörünüzün MMS sunucusu ayarlarıyla önceden 
yapılandırılıp yapılandırılmadığını görmek için telefonunuzu kontrol 
edin. Telefonunuz önceden yapılmış MMS sunucu ayarlarına sahipse, 
bu ayarları değiştirmemeniz önerilir. Önceden yapılmış ayarları 
değiştirirseniz, telefonunuz çoklu ortam mesajlarını gönderip 
alamayabilir.

Mobil operatörünüzün önceden yapılmış hiçbir MMS sunucusu 
ayarı yoksa, Menü > Ayarlar > Seçenekler, ardından Menü > MMS 
Sunucusu > Yeni öğesine dokunup ayarları girin. Ayarlar için mobil 
operatörünüze danışın.

Not MMS sunucusu ekranına birden fazla MMS mesajı hizmeti sağlayıcısı 
eklerseniz, bunlardan birini varsayılan olarak seçebilirsiniz. Listeden 
sağlayıcının adını basılı tutup, Varsayılan Olarak Ata öğesine dokunun.
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�.� Doğrudan SMS Mesajlarından Arama Yapma
Giriş ekranının Mesajlar sekmesinde bir SMS mesajını görüntülerken, 
mesajı gönderen kişiyi doğrudan arayabilirsiniz.

SMS mesajını görüntülerken TALK/SEND düğmesine basın.

Telefon çevirici ekranı, gönderenin telefon numarası otomatik 
olarak doldurulmuş ve aramaya hazır bir durumda açılır. Aramayı 
yapmak için TALK/SEND düğmesine tekrar basın.

Bir SMS mesajında bulunan telefon numarasına dokunmak da, o 
numarayı aramanıza olanak tanır.

1.

2.
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�.� E-posta
Telefonunuza aşağıdaki e-posta hesabı türlerini kurabilirsiniz:

Bilgisayarınız veya Exchange Sunucusu ile eşitlediğiniz Outlook 
e-postası.

Bir Internet Servis Sağlayıcı (ISS) ya da başka bir e-posta 
sağlayıcısından aldığınız e-posta hesabı.

Yahoo!, Mail Plus, AOL ve diğerleri gibi web tabanlı e-posta 
hesapları.

Özel etki alanı e-posta hesapları. E-posta etki alanı adı, farklı bir 
e-posta sağlayıcısı tarafından barındırılır. Daha fazla bilgi için, 
telefonunuzun Yardım bölümündeki “özel etki alanı e-postası” 
konusunu arayın.

Bir VPN bağlantısı kullanarak ulaşabileceğiniz iş hesabı.

Outlook hesabını bilgisayarınızla eşitleme
Bilgisayarınıza eşitleme yazılımı kurup telefonunuzla bir ortaklık 
oluşturduysanız, telefonunuz, Outlook e-postası gönderip almaya 
hazırdır.

Bilgisayarınıza eşitleme yazılımı kurup telefonunuzla bir ortaklık 
oluşturmadıysanız, bunu yapmak için Bölüm 6’daki yordamları izleyin.

İpucu Outlook e-posta iletilerine kablosuz olarak erişebilmek amacıyla şirket 
e-posta hesabınızı ayarlamak için, telefonunuzu, kablosuz bağlantı 
aracılığıyla şirketinizin Exchange Sunucusu ile eşitlemeniz gerekir. Şirket 
e-posta sunucusuyla eşitleme konusunda daha fazla bilgi için Bölüm 8’e 
bakın.

•

•

•

•

•
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Internet e-posta hesabınızı kurma
Giriş ekranınızın Posta sekmesinde, Yahoo!, Mail Plus, AOL ya da diğer 
popüler Web tabanlı e-posta sunucularının POP3 veya IMAP e-posta 
hesaplarını kolayca kurabilirsiniz. Yönergeler için Bölüm 3’teki “Posta” 
başlığına bakın.

E-posta iletileri oluşturma ve yanıtlama
E-posta hesaplarınızı telefonunuza kurduktan sonra, e-posta iletileri 
gönderip almaya başlayabilirsiniz.

Bir e-posta oluşturup göndermek için
Giriş ekranında Posta sekmesine kaydırın.

Ekranın sağ tarafında, kullanmak 
istediğiniz e-posta hesabına dokunun 
veya istediğiniz hesabı seçene kadar 
parmağınızı yukarı veya aşağı doğru 
kaydırın.

Yeni Posta simgesine (  ) dokunun. 

Bir ya da daha fazla alıcı girin. Kime 
alanında yapabilecekleriniz:

Kayıtlı kişilerinizden e-posta 
adresleriyle birlikte bir eşleşen adlar 
listesi görüntülemek için alıcının adının 
ilk birkaç harfini girmeye başlayın. 
E-postanızı göndermek istediğiniz 
e- posta adresine dokunun.

1.

2.

�.

�.

•

Noktalı virgülle (;) ayırarak e-posta adreslerini girin.

Telefonunuzdan kişileri seçmek için Kime öğesine dokunun.

Bir konu girin ve iletinizi oluşturun.

•

•

�.
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İletinize bir eklenti eklemek için Menü > Ekle öğesine, ardından 
da eklemek istediğiniz öğeye dokunun: Resim, Sesli Not veya 
Dosya. Eklemek istediğiniz dosya veya resmi seçin ya da sesli not 
kaydedin.

İleti oluşturmayı tamamladıktan sonra, Gönder öğesine dokunun.
İpuçları • Metin ve simge girmekle ilgili daha fazla bilgi için 5. Bölüm’e bakın.

Çevrimdışı çalışıyorsanız, e-posta iletileri Giden Kutusu klasörüne 
taşınır ve ilk bağlandığınızda gönderilir.

Bir e-postayı yanıtlamak ya da iletmek için
Giriş ekranında Posta sekmesine kaydırın, e-posta hesabını seçip 
Gelen Kutusu öğesine dokunun.

İletiyi açıp Menü > Yanıtla, Menü > Tümünü Yanıtla ya da Menü > 
İlet öğesine dokunun.

Yanıt iletinizi girip Gönder öğesine dokunun.

Gönderilen e-postaya imzanızı ekleme
Telefonunuzu, adınız ve imzanız gibi diğer bilgileri gönderilen 
SMS mesajları ve e-posta iletilerine otomatik olarak eklemesi için 
ayarlayabilirsiniz:

Önce Başlat > E-posta, ardından da Menü > Seçenekler öğesine 
dokunun.

İmzalar öğesine dokunup, imzanızı eklemek istediğiniz hesabı 
seçin.

Bu hesapla imza kullan onay kutusunu işaretleyip, sağlanan metin 
kutusuna imzanızı girin.

İmzanızı, yanıtlanan ve iletilen iletilere de eklemek için, Yanıtlarken 
ve iletirken kullan onay kutusunu seçin.

Not Her ileti hesabı türü için imzanızı belirtmeniz gereklidir.

�.

�.

•

1.

2.

�.

1.

2.

�.

�.
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Tüm bir e-postayı indirme
Varsayılan olarak, aldığınız uzun e-posta iletileri, iletinin sadece ilk 
birkaç kilobaytını içerir. Bir e-postayı açtığınızda, sadece başlıkları ve 
mesaj kısmı görüntülenir. İçeriğin tamamını görüntülemek için tüm 
e- postayı indirmeniz gerekir.

Tüm e-posta mesajını indirmek için, e-postayı açıp aşağıdakilerden 
birini yapın:

Mesajın sonuna doğru kaydırıp, İletinin ve eklerin tamamını al 
(POP3 e-posta hesabı) veya Bu iletinin geri kalanını al (IMAP4 ve 
Outlook e-posta hesapları) öğesine dokunun.

Menü > İletiyi Yükle öğesine dokunun.

Not İnternet bağlantınızın hızına, e-postanın tamamının büyüklüğüne ve 
dosya eklerinin otomatik olarak indirilip indirilmeyeceğine bağlı olarak 
indirme biraz zaman alabilir.

Dosya eklerini indirme
E-posta hesabınızın türüne bağlı olarak, telefonunuz, e-posta iletileriyle 
birlikte dosya eklerini otomatik olarak indirebilir ya da indiremeyebilir.

POP� e-posta hesabı:
Dosya ekleri, e-posta iletisiyle birlikte otomatik olarak indirilir.

IMAP� ve Outlook e-posta hesapları:
Dosya ekleri, e-posta iletisinin konusu altında görünür. Eke 
dokunmak, tamamen indirilmişse eki açar veya bir sonraki e-posta 
gönderip almanız sırasında indirilmek üzere eki işaretler.

Dosya eklerinin otomatik olarak indirilmesini ayarlayabilirsiniz. 
Ayrıntılar için bu bölümdeki “E-posta ayarlarını özelleştirme” 
başlığına bakın.

•

•

•

•
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E-postayı görüntülerken
E-postayı görüntülerken yapabilecekleriniz:

Kişinin ayrıntılarına erişmek için 
gönderenin fotoğrafına ya da bir alıcıya 
dokunun.

Gönderen ya da bir alıcı kayıtlı 
kişilerinizde yoksa, E-posta adresini 
doğrula ekranını açmak için kişinin adına 
dokunun. Bu ekranda, kişinin e-posta 
adresini telefon kişilerinize kaydetmek 
için Kişilere Kaydet öğesine dokunun. 
Gönderene ya da alıcıya bir e-posta da 
gönderebilirsiniz.

Görüntülenen numarayı aramak, e-posta 
göndermek ve bir web sitesine erişmek 
için ileti gövdesindeki bağlantılara 
dokunun.

•

•

•

Göndereni arayın. Ayrıntılar için “Doğrudan e-posta iletilerinden 
arama yapma” başlığına bakın.

Göndereni ve tüm alıcıları yanıtlayın.

E-posta kullanımı konusunda daha fazla seçenek görüntülemek 
için Menü öğesine dokunun.

Not E-posta iletisinde, gönderici adı veya e-posta adresi bir Ara düğmesiyle 
(  ) görüntülenirse ve telefonunuzda bir Exchange Sunucusu e-posta 
hesabı kuruluysa, göndericiyi Şirket Dizini içinde aramak için bu düğmeye 
dokunabilirsiniz. Şirket Dizini’nde kişileri bulmak konusunda daha fazla 
bilgi için Bölüm 8’e bakın.

•

•

•
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Doğrudan e-posta iletilerinden arama yapma
Telefon numarası kişilerinizde kayıtlıysa, e-posta iletisini göndereni 
doğrudan arayabilirsiniz. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Açık bir e-postayı görüntülerken, gönderenin numarasını 
çevirmek için, gönderen adının sağında beliren Telefon düğmesine 
(  ) dokunun.

Giriş ekranının Posta sekmesinde bir e-posta seçin veya Gelen 
Kutusu’nda bir e-postaya gidin ve TALK/SEND düğmesine basın. 
Telefon çevirici ekranı, gönderenin telefon numarası otomatik 
olarak doldurulmuş ve aramaya hazır bir durumda açılır. Numarayı 
çevirmek için tekrar TALK/SEND düğmesine basın.

Arama devam ederken, Tuş Takımı düğmesine dokunarak, 
gönderenin e-posta mesajını Telefon çevirici ekranında doğrudan 
görüntüleyebilirsiniz.

•

•
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E-posta iletilerini eşitleme
E-posta iletilerini eşitleme, yeni e-posta iletilerinin telefonun Gelen 
Kutusu klasörüne indirilmesini, Giden Kutusu klasöründeki e-posta 
iletilerinin gönderilmesini ve sunucudan silinen e-posta iletilerinin 
telefonunuzdan kaldırılmasını sağlar. E-posta iletilerini eşitleme 
yolunuz, e-posta hesabınızın türüne bağlıdır.

Bir Outlook e-posta hesabını otomatik olarak eşitlemek için
USB veya Bluetooth aracılığıyla telefonunuzu bilgisayarınıza 
bağlayın.

Aksi halde, Outlook e-postasını Exchange Sunucusu ile 
eşitliyorsanız Wi-Fi veya veri bağlantısı üzerinden bağlanın. Daha 
fazla bilgi için Bölüm 8’e bakın.

Eşitleme otomatik olarak başlar ve telefonunuz Outlook 
e- postasını gönderip alır.

Outlook ya da Internet e-posta hesabınızı el ile eşitlemek için
Başlat > E-posta öğesine dokunun veya Giriş ekranından Posta 
sekmesine kaydırın.

Eşitlemek istediğiniz e-posta hesabını seçin.

Menü > Gönder/Al öğesine dokunun.

1.

2.

1.

2.

�.
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E-posta gelen kutunuzu filtreleme
Gelen kutunuz e-postalarla dolduğunda, yalnızca belirli bir göndericiyi 
ya da aradığınız bir konuyu içeren e-posta iletilerini görüntülemek için 
gelen kutusunu filtreleyebilirsiniz.

Giriş ekranında Posta sekmesine 
kaydırın.

Bir e-posta hesabına, ardından da 
Gelen Kutusu öğesine dokunun.

Aramak istediğiniz gönderici adını 
veya konuyu girin. Karakteri girdikçe, 
girilen karakterlerin sıralaması ileti 
listesini daraltır.

Örneğin, “je” karakterlerini girmek, 
listeyi, yalnızca “je” ile başlayan 
gönderici adlarını ve konudaki 
sözcükleri içeren e-posta iletilerini 
gösterecek biçimde daraltır.

1.

2.

�.

 

E-posta ayarlarını özelleştirme
E-posta hesabı ayarlarınızda değişiklikler yapabilir veya indirme ve 
e- posta boyutu ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Temel e-posta ayarlarını değiştirmek için
Giriş ekranında, Posta sekmesine kaydırıp, Menü > Hesap Ayarları 
öğesine dokunun.

Düzenlemek istediğiniz e-posta hesabına dokunup gerekli 
değişiklikleri yapın. Hesabınızı kurarken hatalı yazdıysanız ya da 
yanlış seçenekleri belirlediyseniz, e-posta adresinizi, parolanızı, 
e- posta sağlayıcı ayarlarını ve diğer bilgileri değiştirebilirsiniz.

1.

2.
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Bir Internet e-posta hesabının eşitleme zamanlamasını değiştirmek 
için

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Veri hizmetleri 
öğesine dokunun.

E-posta hesaplarınızı görmek için ekranı aşağıya kaydırın.

Eşitleme zamanlamasını değiştirmek istediğiniz e-posta hesabına 
dokunun.

E-postaları otomatik olarak Gönder/Al seçeneğinin işaretli 
olduğundan emin olup, e-posta eşitlemeye yönelik bir zaman 
aralığı seçmek için bu seçeneğin altındaki kutuya dokunun.

Bitti öğesine dokunun.

Bir Internet e-posta hesabının gelişmiş ayarlarını özelleştirmek için
Başlat > E-posta öğesine dokunun.

Önce Menü > Seçenekler öğesine, ardından da düzenlemek 
istediğiniz e-posta hesabına dokunun.

Sonraki ekranda yapabilecekleriniz:

E-posta hesabınızı kurarken hatalı yazdıysanız ya da yanlış 
seçenekleri belirlediyseniz, e-posta adresinizi, parolanızı ve 
diğer ayarları düzenlemek için Hesap Ayarını Düzenle öğesine 
dokunun.

Telefonunuza indirilecek mesajların gün sayısını seçmek için 
Gönder/Al Zamanlaması öğesine dokunun.

İleti biçimini HTML ya da düz metin olarak ayarlamak, e-posta 
iletileri için indirme boyutu seçmek ve e-posta indirirken dosya 
eklerinin dahil edilip edilmeyeceğini (yalnızca IMAP4 hesapları) 
belirlemek için Yükleme Boyutu Ayarları öğesine dokunun. 

1.

2.

�.

�.

�.

1.

2.

�.
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Outlook E-posta ayarlarını özelleştirmek için
Telefonunuzun bilgisayarla olan bağlantısını kesin.

Başlat > Araçlar > ActiveSync öğesine dokunun.

Menü > Seçenekler öğesine dokunun, E-posta öğesini seçin ve 
Ayarlar öğesine dokunun.

Eşitleme Seçenekleri ekranında, ileti biçimini HTML ya da düz 
metin olarak ayarlayabilir, indirme boyutu sınırını seçebilir ve 
e-postayı telefonunuza indirirken dosya eklerinin dahil edilip 
edilmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

ActiveSync’i kapatıp telefonunuzu tekrar bilgisayara bağlayın.

Ekleri depolama kartında saklamak için
Başlat > E-posta öğesine dokunun.

Menü > Seçenekler > Depolama sekmesine dokunun.

Mevcutken, ekleri saklamak için bu depolama kartını kullan onay 
kutusunu seçip, Tamam öğesine dokunun.

1.

2.

�.

�.
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Bölüm �  

Şirket E-postası ve Toplantı İstekleriyle 

Çalışma

�.1 Exchange Sunucusu İle Eşitleme
İş e-postanız ile toplantı zamanlamalarınızla güncel kalmak ve ofis 
dışındayken Şirket Dizini’ne erişmeye devam etmek için, telefonunuzu 
Wi-Fi ya da veri bağlantısı aracılığıyla Internet’e bağlayabilir ve 
şirketinizin Exchange Sunucusu ile eşitleyebilirsiniz.

Exchange Sunucusu bağlantısı ayarlama
Outlook iş e-postası ve toplantı zamanlamalarınıza telefonunuzdan 
erişmek için, telefonunuzda bir Exchange Sunucusu bağlantısı 
ayarlamanız gerekir. Bunu, Giriş ekranının Posta sekmesinden 
yapabilirsiniz. Yönergeler için Bölüm 3’teki “Posta” başlığına bakın.

Eşitlemeyi başlatma
Exchange Sunucusu ile eşitlemeye başlamadan önce, kablosuz 
eşitleme yapabilmek için telefonunuzda bir Wi-Fi veya veri bağlantısı 
ayarı yapılmış olduğundan emin olun. Bağlantılarla ilgili daha fazla bilgi 
için Bölüm 9’a bakın.

Exchange Sunucusu bağlantısı kurmayı tamamladıktan sonra 
telefonunuz eşitlemeyi otomatik olarak başlatır.
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Eşitlemeyi el ile başlatmak için
Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Veri hizmetleri 
öğesine dokunun.

ActiveSync öğesine dokunun.

Şimdi eşitle öğesine dokunun.

�.2 Şirket E-posta İletileriyle Çalışma
Telefonunuz, şirket e-posta iletilerinize anında erişmenizi ve iletilerinizi 
daha kolay yönetmenizi sağlar. Direct Push, Fetch Mail, Uzak e-posta 
araması ve e-posta bayrakları, e-posta iletilerinizi yönetmek için 
kullanabileceğiniz araçlardan birkaçıdır.

Not Bazı ileti özellikleri, şirketinizde kullanılan Microsoft Exchange Sunucusu 
sürümüne bağlıdır. Bu özelliklerin kullanılabilirliği konusunda ağ 
yöneticinize danışın.

Direct Push aracılığıyla otomatik eşitleme
Direct Push teknolojisi (push e-posta özelliği), yeni e-posta iletilerini, 
Exchange Sunucusu’ndaki Gelen Kutunuza ulaştığı anda telefonunuza 
almanızı sağlar. Kişiler, takvim ve görevler gibi öğeler, Exchange 
Sunucusu üzerinde değiştirildiğinde ya da yenileri eklendiğinde, 
telefonunuzda hemen güncellenir.

Direct Push’un çalışması için telefonunuzda Wi-Fi veya veri bağlantısı 
olması gerekir. Direct Push özelliğini ilk kez kullanıyorsanız, özelliğin 
etkinleştirilebilmesinden önce, telefonunuzla Exchange Sunucusu 
arasında tam bir eşitleme gerçekleştirmeniz de gereklidir.

Gereksinim Direct Push özelliği, telefonunuzda, yalnızca şirketinizde Exchange 
ActiveSync’e sahip Microsoft Exchange Server 200� Service Pack 
2 (SP2) ya da daha ileri bir sürümü kullanılıyorsa işe yarar.

1.

2.

�.
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İletişim Yöneticisi’nde Direct Push özelliğini açıp kapatmak için
Outlook iş hesabınızı kurduktan sonra, telefonunuz, Exchange 
Sunucusu ile otomatik olarak tam bir eşitleme gerçekleştirir ve Direct 
Push özelliğini etkinleştirir. Direct Push özelliğini, herhangi bir anda 
İletişim Yöneticisi’nden açıp kapatabilirsiniz.

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Kablosuz kontroller 
öğesine dokunun.

İletişim Yöneticisi ekranında, Microsoft Direct Push öğesinin sağ 
tarafındaki Kapalı/Açık kaydırıcısına dokunun.

Not Direct Push kapalı olduğunda, e-posta iletilerinizi el ile almanız gerekir.

Zamanlamalı eşitleme
Direct Push özelliğini kullanmak istemiyorsanız, Outlook e-postalarını 
ve bilgilerini eşitlemek için düzenli bir zamanlama ayarlayabilirsiniz.

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Veri hizmetleri 
öğesine dokunun.

ActiveSync öğesine dokunun.

Her biri için farklı eşitleme zamanlaması seçmek amacıyla Yoğun 
zamanlar ve Yoğun olmayan zamanlar öğelerine dokunun.

Tamam öğesine dokunun.

1.

2.
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Fetch Mail ile anında indirme
Fetch Mail özelliği, tam Gönder/Al işlemi yapmanıza gerek olmadan 
tüm e-postaları indirir. Bu, indirme işlemini yalnızca istediğiniz e- posta 
iletisini almakla sınırlar ve veri maliyetlerinden tasarruf etmeye 
yardımcı olur.

Gereksinim Fetch Mail, yalnızca şirketinizde Microsoft Exchange Server 200� 
ya da daha ileri sürümünü kullanılıyorsa telefonunuzda çalışır.

Başlat > E-posta > Outlook E-posta öğesine dokunun ve bir 
e- posta iletisi açın.

Varsayılan olarak iletinin yalnızca ilk birkaç sözcüğü gösterilir. Tüm 
e-postayı indirmek için, iletinin sonuna kadar kaydırıp Bu iletinin 
geri kalanını al öğesine dokunun.

İleti gövdesinin kalanının indirilmesini bekleyin.
Notlar • E-posta indirme boyutunu ayarlamak gibi e-posta eşitleme 

seçeneklerini değiştirmek konusunda bilgi için, Bölüm 7’deki “E-posta 
ayarlarını özelleştirme”.

SharePoint üzerinde ya da dahili dosya sunucusunda yer alan PDF 
ya da Microsoft Office belgesi gibi bir belgeye bağlantı içeren bir 
e-posta aldığınızda, bağlantıya dokunarak bu belgeyi telefonunuzda 
görüntüleyebilirsiniz. Bu belgeyi, yalnızca Microsoft Exchange Server 
2007 ya da daha ileri bir sürümüyle eşitleme yapan bir Microsoft 
Outlook hesabınız varsa görüntüleyebilirsiniz. Exchange Sunucusu, 
SharePoint belge kütüphanelerine ya da dahili dosya sunucularına 
erişime izin verecek şekilde de ayarlanmalıdır.

1.

2.

�.
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Exchange Sunucusu üzerinde e-posta iletilerini arama
Microsoft Exchange Server posta kutunuzu arayarak telefonunuzda 
bulunmayan e-postalara ulaşabilirsiniz. Arama sonuçları, Arama 
Sonuçları klasörüne indirilip görüntülenir.

Gereksinim Şirketinizin Microsoft Exchange Server 200� ya da ileri sürümünü 
kullanıyor olması gerekir.

Başlat > E-posta >Outlook E-posta öğesine dokunun.

Menü > Araçlar > Sunucuda Ara öğesine dokunun.

Bul metin kutusuna anahtar sözcüğü girin.

Aramanın yapılacağı ileti tarihi aralığını seçin.

Ara listesinde, Gelen Kutusu, Gönderilmiş Öğeler veya Tüm 
Klasörler öğelerinin hangisinde arama yapacağınızı belirleyip Ara 
öğesine dokunun.

İpucu Arama sonuçlarını silip ileti listesine geri dönmek için Menü > Sonuçları 
Temizle öğesine dokunun.

İşyeri dışında otomatik yanıtı
Outlook E-posta, işyeri dışında durumunuzu almanıza ve 
değiştirmenize olanak tanır. Telefonunuzdaki Outlook E-posta, tıpkı 
masaüstü Outlook gibi, bulunmadığınız zamanlarda otomatik bir yanıt 
iletisi gönderir.

Başlat > E-posta >Outlook E-posta öğesine dokunun.

Menü > Araçlar > İşyeri Dışı öğesine dokunun.

Şimdi listesinden İşyeri Dışında öğesini seçin.

Otomatik yanıt iletinizi girip Bitti öğesine dokunun.

1.
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İletilerinize bayrak atama
Bayraklar, e-postalarda yer alan önemli konuları ya da istekleri takip 
etmeniz için anımsatıcı görevi görür. Masaüstü Outlook E-posta’daki 
yararlı bir özellik olan iletilere bayrak atanması, telefonunuzdaki 
Outlook E-posta’da da yapılabilir. Telefonunuzdaki alınan e-posta 
iletilerine bayrak atayabilirsiniz.

Gereksinim Bayraklar yalnızca, e-posta iletileriniz Microsoft Exchange Server 
200� ya da ileri sürümüyle eşitlenirse etkinleştirilir. Bayraklar, 
e-postalar, Microsoft Exchange Server’ın daha önceki sürümleriyle 
eşitlenirse devre dışı bırakılır ya da gizlenir.

Başlat > E-posta >Outlook E-posta öğesine dokunun.

Bir ileti açın.

Menü > İzle öğesine dokunup aşağıdaki seçeneklerden birini 
seçin:

Bayrağı Ayarla — Takip etmenizi anımsatması için iletiyi kırmızı 
bayrakla işaretleyin.

Tamamlandı Bayrağı — E-postadaki konu ya da isteğin 
tamamlanmış olduğunu belirtmek için iletiyi bir onay işaretiyle 
işaretleyin.

Bayrağı Temizle — İletinin işaretini silmek için bayrağı kaldırın.

Not E-posta iletisi anımsatıcıları, iletileriniz anımsatıcılarla işaretlenmişse ve 
Exchange Sunucusu’ndan eşitlendiyse telefonunuzda görüntülenir.

1.

2.
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�.� Bir E-postadan Konferans Arama Başlatma
Outlook iş hesabınıza aldığınız bir e-posta iletisinden, gönderen 
ve e-postanın diğer alıcılarıyla doğrudan bir konferans araması 
başlatabilirsiniz.

Giriş ekranında, Posta sekmesine kaydırıp, Outlook E-posta 
hesabınızı seçin.

Alınan iletiler arasında gezinmek için parmağınızı ekranda yukarı ya 
da aşağı doğru kaydırın. Açmak için bir e-posta iletisine dokunun.

Kime ya da Bilgi düğmesine dokunun.
İpucu Ekranda Kime ve Bilgi düğmelerini göremiyorsanız ekranı yukarı 

kaydırın.

Aranacak Kişileri Seç ekranında, gönderenin ve konferans 
aramanıza katmak istediğiniz alıcıların onay kutularını seçip 
Konferans öğesine dokunun.

İpucu Göndereni göremiyorsanız, göndereni görüp seçebilmek için önce 
ekranı yukarı kaydırın.

1.

2.

�.

�.
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Konferans aramayı başlatabileceğiniz 
katılımcılar listesi görüntülenir. Her 
katılımcıyı tek tek aramanız ve her 
aramayı konferans aramaya bağlamanız 
gerekir. Her katılımcının birincil telefon 
numarası (cep telefonu numarası) 
çevrilecektir.
İpuçları • Bir katılımcının kayıtlı diğer telefon 

numaralarından seçim yapmak 
isterseniz, katılımcı adının yanında 
görülen Telefon Seçimi düğmesine 
(  ) dokunup başka bir numara 
seçin.

Konferans görüşmesine 
başlamadan önce bir katılımcıyı 
çıkarmak için Tuş Takımı öğesine 
dokunup bu katılımcının onay 
kutusunun işaretini kaldırın.

�.

•

Sağında görülen Konuş düğmesine (  ) dokunarak ilk katılımcıyı 
arayın.

İlk arama bağlantısı kurulduğunda, ikinci aramayı yapmak için 
ikinci katılımcının Konuş düğmesine (  ) dokunun. İlk arama 
otomatik olarak beklemeye alınır.

İkinci arama bağlandığında, konferans aramasına dahil etmek 
için Kat düğmesine (  ) dokunun. Aramaları konferansla 
birleştirdikten sonra, sıradaki katılımcıyı arayın.

Tüm katılımcılar eklenene ve konferans aramaya bağlanana kadar 
7. ve 8. adımları tekrarlayın.
İpucu Konferans arama devam ederken, daha fazla arama yapıp 

ekleyebilirsiniz. Başka bir arama yapmak için Katılımcıları davet 
et (  ) öğesine dokunun. Konferans aramada en fazla beş kişiye 
kadar katılımcı olabilir.

�.

�.

�.

�.
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Bir katılımcıyla özel olarak konuşurken konferans aramasını 
beklemeye almak, konferans aramayı sonlandırmak ve diğer 
işlemlerle konferans aramanızı yönetme ayrıntıları için, Bölüm 
2’deki “Konferans araması sırasında” başlığına bakın.

�.� Toplantı İstekleri
Telefonunuzdan toplantı istekleri zamanlayıp gönderdiğinizde, 
toplantıya katılımcıları davet edebilir ve uygun olup olmadıklarını 
kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca telefonunuzda toplantı istekleri alıp bunları yanıtlayabilirsiniz.

Gereksinim Microsoft Exchange Server 200� ya da ileri sürümüyle eşitleme 
yapan bir Outlook E-posta iş hesabına sahip olmalısınız.

Toplantı istekleri gönderme
Toplantı istekleri oluşturup göndermek için Giriş ekranının Takvim 
sekmesine dokunun.

Giriş ekranında Takvim sekmesine kaydırın.

Geçerli gün için bir toplantı zamanlıyorsanız Menü > Yeni 
Randevu öğesine dokunun. Farklı bir tarih için, takvimde başka bir 
tarihe, ardından da Yeni Randevu öğesine dokunun.

Toplantı konusunda açıklayıcı ad, konum, başlangıç ve bitiş 
saatleri gibi ayrıntıları doldurun.

Toplantıdan ne kadar önce bildirilmesini istediğinizi Anımsatıcı 
altında seçin.

Gerekli ve isteğe bağlı katılanları eklemek için, Ekle düğmesine  
(  ) dokunun.

10.
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”E-posta adresi” yazan metin kutusuna dokunun. Katılımcıların 
e-posta adresleri kişilerinizde kayıtlıysa, bir katılımcının adının ilk 
birkaç harfini girmeniz yeterlidir. Eşleşen kişiler listesi görüntülenir 
ve eklemek için bir kişiye dokunabilirsiniz.

Daha fazla katılımcı eklemek için bu işlemi yineleyin. Tüm 
katılımcıları ekledikten sonra Bitti öğesine dokunun.
Not Toplantı isteğini, Outlook iş hesabınızı kullanarak gönderiyorsanız, 

telefonunuzdaki Outlook E-posta hesabınızın, Microsoft Exchange 
Server 2007 ya da daha ileri sürümüyle eşitleme yapması 
koşuluyla, bir katılımcının gerekli mi yoksa isteğe bağlı mı olduğunu 
belirleyebilirsiniz. Aksi takdirde tüm katılımcılar gerekli olarak 
tanımlanır.

Toplantı isteğini göndermek için Bitti öğesine dokunun.

Katılımcılar toplantı isteğinizi kabul ettiğinde toplantı otomatik olarak 
programlarına eklenir. Yanıt gönderdiklerinde, sizin takviminiz de 
güncellenir.

Toplantı isteklerini yanıtlama
Outlook E-posta hesabınızda bir toplantı isteği aldığınızda, isteği 
kabul ederek ya da reddederek yanıtlayabilirsiniz. Toplantı isteği aynı 
zamanda çakışan ya da çok yakın zamanlı toplantı olup olmadığını da 
açıkça gösterir.

Toplantı isteği e-postası aldığınızda, telefonunuzda bir bildirim 
görüntülenir. E-postayı açın.

Toplantı isteğini yanıtlayıp kabul etmek için Kabul Et öğesine, 
toplantıya katılamayacaksanız Menü > Reddet öğesine dokunun.

�.

�.
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İpuçları • Yanıt vermeden önce Takviminizi görüntüleyin öğesine 
dokunarak istenen toplantının saatleri boyunca uygunluk 
durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

Toplantının saatleri diğer randevularınızla çakışıyorsa, 
e- postanın en üstünde bir “Zamanlama Çakışması” durumu 
görüntülenir.

Göndermeden önce yanıt e-postanızı düzenleyip 
düzenlemeyeceğinizi seçip, Tamam öğesine dokunun.

Toplantı isteğini kabul ederseniz, telefonunuzun Takvim’ine 
otomatik olarak bir randevu olarak eklenir.

�.� Bir Toplantı İsteği ya da Anımsatıcıdan 
Arama Yapma

Bir telefon numarası içeren takvim 
anımsatıcısı veya toplantı isteği e-postası 
aldığınızda, doğrudan aramak için bu 
numaraya dokunabilirsiniz.

Örneğin, seyahat halindeyseniz ve ev 
ofisten geri aramalı bir konferans köprüsüne 
katılmanız gerekiyorsa, bu aramaya hiçbir 
gecikme olmaksızın katılabileceğinizden 
şüpheniz olmasın. Aygıtınızda aldığınız 
randevu anımsatıcıları, telefon numarasını 
ve PIN’i, arama yapmanıza hazır bir şekilde 
görüntüleyecektir.

•

�.
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�.� Şirket Dizininde Kişileri Bulma
İş kişilerinizin, e-posta adresleri gibi bilgilerine, telefonunuzdaki 
şirketinizin Şirket Dizini’nden erişebilirsiniz. Şirket Dizini’ne kablosuz 
erişim sağlayarak, şirketinizdeki herhangi bir kişiye kolayca e-posta 
iletileri ve toplantı istekleri gönderebilirsiniz.

Gereksinim Şirket Dizini’ne erişim yalnızca, telefonunuzdaki Outlook E-posta 
iş hesabı, Microsoft Exchange Server 200� SP2 ya da daha 
ileri sürümüyle eşitleme yaparsa ve Exchange Sunucu ile ilk 
eşitlemenizi tamamlamışsanız kullanılabilir.

Kişiler arasında gezinirken, e-posta düzenlerken veya bir 
toplantı isteği oluştururken

Exchange Sunucusu ile eşitleyin.

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
Kişi listenize göz atarken, Menü > Şirket Dizini öğesine 
dokunun.

Yeni bir e-posta iletisinde, Kime öğesine (ya da Menü > Alıcı 
Ekle), ardından da listenin en üstündeki Şirket Dizini öğesine 
dokunun.

Bir kişi adının bir kısmını ya da tamamını girip Ara öğesine 
dokunun. Arama sonuçları listesinde, seçmek için bir kişiye 
dokunun.

Daha sonra kişiyi Şirket Dizini'nden telefonunuza kaydedebilir, 
kişiyi arayabilir, bir e-posta gönderebilir ve diğer işlemleri 
yapabilirsiniz.

Not Aşağıdaki bilgileri, Şirket Dizini’nde mevcut olduğu sürece arayabilirsiniz: 
Ad, Soyad, E-posta adı, Görüntü adı, E-posta adresi ya da İşyeri konumu. 

1.
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Alınan bir Outlook e-posta iletisini görüntülerken
Alınan bir Outlook e-posta iletisini açın.

E-posta iletisinde gönderici adının sağ tarafında bir Ara düğmesi 
(  ) görüntülenirse, göndericiyi Şirket Dizini’nde aramak için bu 
düğmeye dokunun.

Gönderici bulunursa, kişi ayrıntıları görüntülenecektir. Ardından 
göndericiyi kişilerinize kaydedebilir, göndericiyi arayabilir ve diğer 
işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

1.
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Internet ve Sosyal Ağ

�.1 Internet’e Bağlanma Yolları
Telefonunuzun ağ iletişimi özellikleri, Internet’e veya iş ağınıza, Wi-Fi, 
GPRS/3G (ya da mevcutsa EDGE) ya da çevirmeli bağlantı aracılığıyla 
erişmenize olanak tanır. Ayrıca, bir VPN veya proxy bağlantısı ekleyip 
kurabilirsiniz.

Wi-Fi
Wi-Fi, 100 metreye kadar olan mesafelerde kablosuz Internet erişimi 
sağlar. Telefonunuzda Wi-Fi kullanmak için bir kablosuz erişim 
noktasına ya da “hotspot’a (bağlantı noktası)” erişmeniz gerekir.

Not Telefonunuzun Wi-Fi sinyalinin kullanılabilirliği ve menzili, sayıya, altyapıya 
ve sinyalin geçtiği diğer nesnelere bağlıdır.

Wi-Fi’yi açmak ve bir Wi-Fi ağına bağlanmak için
Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine gelip ardından Kablosuz 
kontroller öğesine dokunun.

Wi-Fi öğesine dokunun. Algılanan kablosuz ağlar ekranda 
görüntülenir.

İstediğiniz Wi-Fi ağına dokunun.

Açık (emniyetsiz) bir ağı seçerseniz, ağa otomatik olarak 
bağlanırsınız.

Güvenli bir ağ seçtiyseniz, güvenlik anahtarını girip Bitti 
öğesine dokunun. Sonra ağa bağlanırsınız.

1.

2.
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Güvenli bir Wi-Fi ağını 
belirtir.

Telefonunuzun bu Wi-Fi 
ağına bağlandığını belirtir.

Sinyal gücü

Ağ adı (SSID)

Önceki ekrana dönmek için Geri öğesine dokunun.
Wi-Fi ağlarını algılamak için telefonunuzu bir sonraki kullanışınızda, 
daha önce eriştiğiniz Wi-Fi ağının anahtarını girmeniz istenmez 
(telefonunuzdaki özel ayarları silen donanımdan sıfırlama yapmadığınız 
sürece).
Notlar • Wi-Fi ağları kendiliğinden tespit edilebilir, yani telefonunuzu bir Wi-Fi 

ağa bağlamak için başka herhangi bir işlem yapmanız gerekmez. Bazı 
kapalı kablosuz ağlarda kullanıcı adı ve parola girmeniz gerekebilir.

Wi-Fi’yi kapatmak için, Kablosuz kontroller ekranında Wi-Fi öğesinin 
sağ tarafındaki Kapalı/Açık anahtarına dokunun.

�.

•
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Bir kablosuz ağ eklemek için
Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Menü > Tüm Ayarlar 
öğesine dokunun.
Önce Bağlantılar > Wi-Fi öğesine, ardından da Kablosuz Ağlar 
düğmesine dokunun. Kablosuz Ağları Yapılandır ekranı açılır.
Yeni Ekle (ya da Menü > Yeni Ekle) öğesine dokunun ve kablosuz 
ağa bağlanma ayrıntılarını girin.

Telefonunuzu, Wi-Fi bağlantısını otomatik olarak kapatacak şekilde 
ayarlamak için
Wi-Fi kullanmak pilin çabuk bitmesine neden olur. Kullanılmadığında 
Wi-Fi bağlantısını el ile kapatın. Telefonunuzu, belirli bir zaman aşımı 
süresinden sonra Wi-Fi bağlantısını otomatik olarak kapatacak şekilde 
de ayarlayabilirsiniz.

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Menü > Tüm Ayarlar 
öğesine dokunun.

Önce Bağlantılar > Wi-Fi öğesine, ardından da Kablosuz Ağlar 
düğmesine dokunun.

Kablosuz Ağları Yapılandır ekranında Menü > Gelişmiş öğesine 
dokunun.

Telefonunuz herhangi bir kablosuz ağa bağlı değilken, Wi-Fi’yi 
otomatik olarak kapatmak için zaman aşımı süresini seçin.

1.

2.

�.

1.

2.

�.

�.
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GPRS/�G
Internet’e bağlanmak ve telefonunuzda e-posta gönderip almak 
için GPRS/�G (ya da mevcutsa EDGE) öğesini kullanın. Mobil 
operatörünüzün GPRS/3G ağını kullanmak için bir veri planına 
ihtiyacınız olacaktır. GPRS/3G ücretlerini öğrenmek için mobil 
operatörünüze başvurun.

İlk açtığınızda, telefonunuz, SIM kartınıza bağlı olarak veri bağlantısını 
otomatik olarak ayarlar. Hizmetlerin çalışmasını durdurabileceğinden, 
bağlantı ayarlarını değiştirmeyin. Telefonunuza başka bir GPRS/3G 
bağlantısı eklemeniz gerekirse, mobil operatörünüzle iletişime geçin.

Not Veri bağlantıları için kullanmak üzere mobil operatörünüzü el ile 
de seçebilirsiniz. Ayrıntılar için Bölüm 14’teki “Bağlantı Kurulumunu 
Kullanma” konusuna bakın.

Çevirmeli ağ
Telefonunuzda Internet Servis Sağlayıcınıza (ISS) bir çevirmeli bağlantı 
kurmak için, bilgisayarınızdan çevirmeli bağlantı yaparken kullandığınız 
ayarların aynısına gereksiniminiz vardır. Bu ayarlar arasında ISS 
sunucusu telefon numarası, kullanıcı adınız ve parolanız vardır.

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine gelip ardından Kablosuz 
kontroller öğesine dokunun.

Önce Menü > Bağlantılar, ardından Yeni bir modem bağlantısı 
ekle öğesine dokunun.

Bir modem seçin listesinde, Cep Telefonu Hattı öğesini seçip, İleri 
öğesine dokunun.

ISS sunucusu telefon numarasını girip İleri öğesine dokunun.

Kullanıcı adınızı, parolanızı ve ISS’nizin istediği diğer bilgileri girip 
Son öğesine dokunun.

1.

2.

�.

�.

�.
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Veri bağlantısı başlatma
Telefonunuzda GPRS/3G ya da ISS çevirmeli ağ gibi bir veri bağlantısı 
kurduktan sonra telefonunuzu Internet’e bağlayabilirsiniz. E-posta 
ya da Web tarayıcı gibi, Internet’e erişen bir işlevi kullanmaya 
başladığınızda, bağlantı otomatik olarak başlatılır.

Veri bağlantısını el ile başlatmak için
Telefonunuzda birden fazla veri bağlantısı türü varsa, bir bağlantıyı el 
ile başlatabilirsiniz.

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine gelip ardından Kablosuz 
kontroller öğesine dokunun.

Önce Menü > Bağlantılar, ardından da Var olan bağlantıları yönet 
öğesine dokunun.

İstediğiniz bağlantı adını basılı tutup Bağlan öğesine dokunun.

Etkin veri bağlantısını kesmek için
Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, ardından Kablosuz 
kontroller öğesine dokunun.

Veri Bağlantısı öğesinin sağ tarafındaki Kapalı/Açık anahtarına 
dokunun.

1.

2.

�.

1.

2.
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�.2 Opera Mobile Kullanımı
Opera Mobile™, telefonunuzda kullanım için en iyi hale getirilmiş, tüm 
özelliklere sahip bir Internet tarayıcısıdır.

Giriş ekranında Internet sekmesine kaydırıp, Opera Mobile öğesini 
başlatmak için Tarayıcıyı Başlat öğesine dokunun. Internet sekmesinden, 
Opera Mobile’da bir Web araması yapmak için önce arama kutusuna 
önce bir anahtar sözcük girip Ara düğmesine de (  ) dokunabilirsiniz.

Tarayıcı ekranı
Opera Mobile iki modda görüntüler: tam ekran ve normal gösterim 
modları. Tam ekran modu, adres çubuğunu ve tarayıcı kontrollerini gizler. 
Tam ekran modundan normal gösterim moduna değiştirmek için, tarayıcı 
ekranının sağ alt köşesindeki Geri Yükle simgesine (  ) dokunun.
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Normal görünüm modunda aşağıdaki tarayıcı kontrollerini kullanabilirsiniz:

1 2 � � �

1 Görüntülenen bir önceki Web sayfasına geri dönün.

2 Web sık kullanılanlarını ekleyin, düzenleyin ya da silin.

� Yeni bir tarayıcı sekmesi ekleyin veya başka bir tarayıcı sekmesine geçin.

� Giriş sayfasına gidin.

� Tarayıcı menüsünü açıp, görüntü ayarları, Web sayfalarını kaydetme ve 
diğer işlemler seçin. Ayrıntılar için “Opera Mobile menüsü” başlığına bakın.

Bir web sitesini arama ve sık kullanılanlara ekleme
Opera Mobile tam ekran modundaysa Geri Yükle simgesine (  ) 
dokunun.

Web’de bilgi aramak ve istediğiniz bir web sitesini seçmek için, 
adres çubuğuna dokunun, adres çubuğunun altındaki arama 
kutusuna bir anahtar sözcük girin ve Ara simgesine (  ) dokunun.

Web adresini biliyor olmanız durumunda, adres çubuğuna 
dokunun, web sitesi adresini girin ve Git simgesine (  ) dokunun.

Bir web sitesine göz attıktan sonra, tarayıcı kontrollerini 
görüntülemek için tekrar Geri Yükle simgesine (  ), ardından da 
Sık Kullanılanlar simgesine (  ) dokunun.

Sık Kullanılanlara Ekle öğesine dokunun.

Sağlanan başlığı kullanın ya da web sitesi için açıklayıcı bir başlık 
girin. 

Web sitesi adresini sık kullanılan olarak kaydetmek için, Bitti 
öğesine dokunun.

1.

2.

�.

�.

�.
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Mobil görünüm
Opera Mobile’de bir Web sayfası açtığınızda, sayfa, masaüstü 
görünümünde görüntülenir ve metin en küçük boyutta belirebilir. 
Web sayfalarını, içeriğin okunabilir olması için telefonunuzun ekranına 
sığacak şekilde yeniden biçimlendirmek amacıyla, Opera Mobile’ı, 
mobil görünüme ayarlayın.

Önce  > Ayarlar > Görünüm öğesine dokunup, ardından Mobil 
görünüm onay kutusunu seçin.

Masaüstü görünümü Mobil görünüm
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Yakınlaştırma ve gezinme
Bir web sayfasını kolayca yakınlaştırıp uzaklaştırmak için kıstırarak 
yakınlaştırmayı kullanın. Baş ve işaret parmaklarınızı dokunmatik 
ekranda basılı tutup, yakınlaştırmak için parmaklarınızı birbirinden 
ayırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı kıstırın.

Yakınlaştırdığınızda, Web sayfası çevresinde hareket etmek için 
parmağınızı sürükleyin. 

Opera Mobile menüsü
1

2

�

�

�

�

�

1 Giriş sayfanızı ayarlayabileceğiniz, görüntü ayarlarını 
değiştirebileceğiniz, gizlilik ayarlarını ve daha fazlasını 
yapabileceğiniz Ayarlar ekranını açın.

2 İndirilen öğeleri görüntüleyin ve geçerli indirmeleri devam ettirin 
veya durdurun.

� Göz attığınız Web sayfasıyla ilgili bilgileri görüntüleyin.

� Görüntülediğiniz Web sayfalarına bakın.

� Kaydettiğiniz Web sayfalarını yönetin ve görüntüleyin.

� Opera Mobile yardım dosyasını açın.

� Opera Mobile’i tamamen kapatın.

Not Opera Mobile kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki adresi 
ziyaret edin: http://www.opera.com/products/mobile/.http://www.opera.com/products/mobile/.
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�.� Internet Explorer Mobile Kullanımı
Internet Explorer Mobile, Windows Mobile’da kapsanan standart Web 
tarayıcıdır. Internet Explorer Mobile’ı kullanmak için, Başlat > Internet 
Explorer öğesine dokunun.

Tarayıcı ekranı
Internet Explorer Mobile iki modda görüntüler: tam ekran ve normal 
gösterim modları. Tam ekran modu, adres çubuğunu ve tarayıcı 
kontrollerini gizler. Tam ekran modundan normal gösterim moduna 
değiştirmek için, tarayıcı ekranının sağ alt köşesindeki Geri Yükle 
simgesine (  ) dokunun. 
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Normal görünüm modunda aşağıdaki tarayıcı kontrollerini 
kullanabilirsiniz:

1 2 � � �

1 Görüntülenen bir önceki Web sayfasına geri dönün.

2 Web sık kullanılanlarını ekleyebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ya da 
silebileceğiniz Sık Kullanılanlar ekranını açın.

� Telefonunuzun ekran klavyesini görüntüleyin ya da gizleyin.

� Sayfayı yakınlaştırıp uzaklaştırabilmeniz için, ekran yakınlaştırma 
kaydırıcısını görüntüleyin.

� Tarayıcı menüsünü açıp, görüntü seçeneklerini ve diğer ayarları seçin.

Web sitesi adresi girme ve sık kullanılanlara ekleme
Internet Explorer tam ekran modundaysa Geri Yükle simgesine  
(  ) dokunun.

Adres çubuğuna dokunun, web sitesinin adresini girin ve Git 
simgesine (  ) dokunun.

Web sitesine göz attıktan sonra, tarayıcı kontrollerini 
görüntülemek için tekrar Geri Yükle simgesine (  ), ardından da 
Sık Kullanılanlar simgesine (  ) dokunun.

Sık Kullanılanlara Ekle öğesine dokunun.

Sağlanan başlığı kullanın ya da web sitesi için açıklayıcı bir başlık 
girin. 

Web sitesi adresini sık kullanılan olarak kaydetmek için, Bitti 
öğesine dokunun.

1.

2.

�.

�.

�.
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Yakınlaştırma ve gezinme
Ekran yakınlaştırma kaydırıcısını görüntüleyip 
kullanmak için, tarayıcı ekranının altındaki 
Yakınlaştır simgesine (  ) dokunun. Bir Web 
sayfasını görüntülerken, yakınlaştırmak için 
parmağınızı ekran yakınlaştırma kaydırıcısında 
yukarıya, uzaklaştırmak için de aşağıya kaydırın.

Yakınlaştırdığınızda, Web sayfası çevresinde 
hareket etmek için parmağınızı sürükleyin.
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�.� YouTubeKullanımı
YouTube™ uygulaması, YouTube’a gönderilmiş Internet videolarına 
göz atmanızı, videoları arayıp izlemenizi sağlar. YouTube’u açmak için 
Başlat > YouTube öğesine dokunun.

Not YouTube uygulamasını kullanmak için etkin bir veri bağlantısına 
veya Wi- Fi bağlantısına gereksiniminiz vardır. GPRS/3G bağlantısı 
kullanıyorsanız, Internet videolarını izlemek veri bağlantısı masraflarınızı 
önemli ölçüde arttırabilir.

YouTube ana ekranı
En popüler YouTube videoları arasında gezinmek için parmağınızı ana 
ekranda yukarı ya da aşağı kaydırın. Video listesinin altındaki İndir 
öğesine dokunarak daha fazla videoya göz atabilirsiniz.

YouTube giriş ekranında yapabilecekleriniz:

Videolar YouTube sunucusuna 
yüklendiğinde, listeyi video türüne (Öne 
Çıkan, En Çok Görüntülenen, En Sık 
Kullanılan veya En Sevilen) ve zaman 
dilimine göre filtrelemek için Filtre 
öğesine dokunun.

Videolara kanallara göre göz atmak 
isterseniz Program Kılavuzu’nu kullanın. 
Ayrıntılar için “Program Kılavuzu’nu 
Kullanma” başlığına bakın.

Bir video hakkında ayrıntıları 
görüntülemek için  öğesine dokunun.

İzlemek için videoya dokunun. Ayrıntılar 
için “Video seyretme” başlığına bakın.

•

•

•

•

Farklı YouTube ekranları arasında geçiş yapmak için alttaki 
sekmelere dokunun: Giriş ekranı, Yer İmleri, Geçmiş ve Ara.

•
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Video arama
YouTube videolarını aramaya yönelik ölçütünüzü belirleyebileceğiniz 
Ara ekranını açmak için Ara sekmesine (  ) dokunun.

Ara ekranında, video bilgisini girip Ara öğesine dokunun.

YouTube uygulaması, video arar ve ardından ilgili tüm videoları 
ekranda görüntüler.

İzlemek için videoya dokunun. Ayrıntılar için “Video seyretme” 
başlığına bakın.

Program Kılavuzu’nu Kullanma
Program Kılavuzu, videoları kanallar halinde kategorilere ayırdığından, 
YouTube uygulamasında mevcut videolara göz atıp izleyebilirsiniz. 
Program Kılavuzu’nda sık kullanılan video kanallarınızı da ekleyebilirsiniz.

Yeni bir kanal eklemek için
Program Kılavuzu’na eklemek 
istediğiniz kanalı ya da videoyu 
arayın. Ayrıntılar için “Video 
arama” başlığına bakın.

Arama sonuçları listesinde, 
ayrıntılar ekranını açmak için 
video veya kanalın sağ tarafındaki 

 öğesine dokunun.

 öğesine, ardından da onay 
ekranında Tamam öğesine 
dokunun.

Üye olduğunuz kanal, Program 
Kılavuzu’na dokunduğunuzda 
gösterilecektir.

1.

2.

�.

İpucu Bir arama bilgisini program kanalı olarak da ekleyebilirsiniz.

1.

2.
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Program kanalını değiştirmek için
Ana ekrana dönmek için  öğesine, ardından da ekranın 
üstündeki Program Kılavuzu öğesine dokunun.

Program Kılavuzu listesinde bir kanal seçin.
İpucu Daha fazla kanal görüntülemek için aşağı doğru kaydırabilirsiniz.

Seçili kanal için uygun videoların görüntülenmesi amacıyla video 
listesi yenilenir.

Bir program kanalını silmek için
Sadece Program Kılavuzu listesine eklemiş olduğunuz kanalları 
silebilirsiniz.

Program Kılavuzu öğesine dokunun.

Silmek istediğiniz kanala kaydırıp  öğesine dokunun.

Onay ekranında, Evet öğesine dokunun.

Video seyretme
YouTube Video Player’ı başlatmak için herhangi bir YouTube ekranında, 
program kılavuzu kanalında veya arama sonuçları listesinde bir videoya 
dokunun. Yürütmeyi kontrol etmek için, oynatıcının altındaki ekran 
kontrollerini kullanın.

İpucu Ses düzeyini ayarlamak için telefonun sol panelindeki VOLUME UP ve 
VOLUME DOWN düğmelerine basın.

Bir videoyu izlemeyi 
durdurduğunuzda ya da 
sonlandırdığınızda, videoyu Yer 
İmleri’ne ekleyebilir, videoya olan 
bağlantıyı e-postayla gönderebilir, 
diğer ilgili videoları izlemeyi 
seçebilir ve başka işlemleri 
yapabilirsiniz.

1.

2.

1.

2.

�.



Bölüm � Internet ve Sosyal Ağ 1��

�.� Yürütülen Ortamı Kullanma
Yürütülen Ortam, Web’den canlı yayınları ya da talep üzerine sunulan 
ortam içeriklerini izlemenizi sağlar. Bu ortam, telefonunuza sürekli akım 
halinde gönderilir ve ulaştığı anda sesle birlikte yürütülür.

Yürütülen Ortam programı, �GP ve MPEG-� dosyalarını yürütmenize 
olanak tanır. Ayrıca SDP (Session Description Protocol) dosyalarının 
yürütülmesini de destekler.

Web tarayıcı aracılığıyla yürütülen içeriğe erişmek için
Telefonunuzda Web tarayıcıyı kullanarak, yürütülen ortam içeriğine 
RTSP (Real Time Streaming Protocol) bağlantıları içeren bir Web 
sayfasını açıp, Yürütülen Ortam programında içeriği yürütebilirsiniz.

Giriş ekranında, Internet sekmesine kaydırıp, Tarayıcıyı Başlat 
öğesine dokunun.

Adres çubuğuna, istenen *.3gp, *.mp4 veya *.sdp dosyasına RTSP 
bağlantısı içeren Web sayfasının URL adresini girin.

Web sayfasında RTSP bağlantısına dokunun.

Yürütülen Ortam programı otomatik olarak açılır ve dosyayı 
yürütmeye başlar. Yürütme sırasında, yürütmek/duraklatmak, ileri 
sarmak, videoyu gerçek boyutta ya da tam ekran görüntülemek 
ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için kaydırıcı ve düğme 
kontrollerini kullanın.

Yürütülen Ortam Yürütücüsü’nde ortam dosyalarını doğrudan 
yürütmek için
Yürütülen Ortam programı, RTSP bağlantılarını sadece *.3gp ve *.mp4 
dosyalarını doğrudan program üzerinde yürüttüğünüzde destekler.

Başlat > Çoklu Ortam > Yürütülen Ortam öğesine dokunun.

Menü > Bağlan öğesine dokunun.

1.

2.

�.

�.
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Tam RTSP bağlantısını girip Bağlan öğesine dokunun. Yürütülen 
Ortam programı dosyayı yürütmeye başlar.

Yürütme sırasında, yürütmek/duraklatmak, tam ekrana geçmek, 
ileri sarmak ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için kaydırıcı ve 
yürütme kontrol düğmelerini kullanın.

Yürütülen video bağlantısı ayarlarını yapılandırmak için
Yürütülen Ortam ayarlarını yapılandırmak için Menü > Seçenekler 
öğesine dokunun. Bu ekrandan, ortam arabelleğini ayarlayabilir, 
kullanılacak bağlantıyı seçebilir ve tüm yürütülen videoların tam 
ekranda gösterilmesini ayarlayabilirsiniz.

�.� Windows Live Kullanımı
Windows Live, Windows Live Search kullanarak hızlı biçimde bilgi 
bulmanıza, Windows Live Posta ve kişilerine erişip eşitlemenize ve 
Windows Live Messenger kullanarak anlık ileti göndermenize yardımcı olur.

Windows Live’ı ilk kez ayarlamak için
Başlat > Windows Live öğesine dokunun.

Windows Live’da Oturum Aç öğesine dokunun.

Windows Live Kullanım Koşulları ve Microsoft Çevrimiçi Gizlilik 
Bildirimi’ni okumak için bağlantılara dokunun. Okuduktan sonra 
Kabul Et öğesine dokunun.

Windows Live Mail veya Hotmail adresinizle parolanızı girin, 
Parolayı kaydet onay kutusunu seçin ve İleri öğesine dokunun.

İleri öğesine dokunun.

Telefonunuzla çevrimiçi eşitlemek istediğiniz bilgileri seçin.

�.

�.
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Windows Live kişileri, cep telefonunuzun kişi listesinde saklansın 
seçeneğini belirlerseniz, Windows Live kişileriniz telefonunuzdaki 
kişi listesine ve Windows Live Messenger’a eklenecektir.

E-postayı eşitle öğesini seçtiğinizde, Windows Live Mail ya da 
Hotmail gelen kutusu iletileriniz telefonunuza indirilecektir.

İleri öğesine dokunun.

Eşitledikten sonra Bitti öğesine dokunun.

Windows Live ekranı

1

�

2

�

1 Arama çubuğu. Aramak istediğiniz 
bilgiyi girip  öğesine dokunun.

2 Windows Live Messenger, Windows 
Live Mail ve Eşitleme durumu 
ekranları arasında geçiş yapın.

3 Görüntü adınızı, resminizi ve kişisel 
iletinizi değiştirin.

4 Windows Live ayarlarını yapın.

Windows Live Messenger Kullanımı
Windows Live Messenger programının bu mobil sürümüyle anlık iletiler 
gönderip alabilirsiniz.

�.

�.
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Windows Live Messenger’da oturum açmak ve bir konuşma başlatmak 
için

Windows Live ekranında Messenger öğesine dokunun.

Messenger ekranında Oturum aç öğesine dokunun. Oturum açma, 
bağlantı hızınıza bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

Kişi listesinde, çevrimiçi bir kişi seçip ileti ekranını açmak için Anlık 
ileti gönder öğesine dokunun.

İleti ekranında, metin alanına iletinizi girin, ardından iletiyi 
göndermek için ekran klavyesindeki Giriş tuşuna dokunun. İleti 
ekranında aşağıdakilerden birini de gerçekleştirebilirsiniz:

Bir ifade eklemek için, Menü > İfade ekle öğesine, ardından da 
ekranda bir ifadeye dokunun. Bu ifade iletinize eklenir.

Dosya göndermek için, Menü > Gönder öğesine dokunun, 
dosya türünü (resim, ses klibi veya herhangi bir dosya) 
belirleyin ve göndermek istediğiniz dosyayı bulun.

Konuşmaya bir ya da daha fazla kişi davet etmek için Menü > 
Seçenekler > Katılımcı ekle öğesine dokunun.

Bir ses iletisi göndermek için ileti ekranında Ses klibi öğesine 
dokunup konuşmaya başlayın. Kaydı tamamladıktan sonra, 
Gönder öğesine dokunun.

Geçerli kişiyle konuşmayı bitirmek için Menü > Konuşmayı bitir 
öğesine dokunun.

Oturumu kapatmak için Menü > Oturumu kapat öğesine dokunun.

Bir Windows Live kişisi eklemek için
Windows Live Messenger’da yeni Windows Live kişileri ekleyebilirsiniz.

Menü > Yeni kişi ekle öğesine dokunun.

Kişinin e-posta adresini girip Tamam öğesine dokunun.

1.

2.
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�.� Telefonunuzda Twitter Kullanma
Görüşlerinizi, Twitter’da insanlarla ne zaman ve nerede isterseniz 
paylaşın. Bu popüler Internet sosyal ağ hizmetini doğrudan Giriş 
ekranının Twitter sekmesinde kullanmak basit ve kolaydır.

Twitter hesabınızda oturum açma
Bir Twitter hesabınız yoksa, bilgisayarınızı ya da telefonunuzun Web 
tarayıcısını kullanarak, aşağıdaki Twitter web sitesine ücretsiz üye 
olabilirsiniz: http://twitter.com/signup.

Telefonunuzu ilk kez açıp ayarladığınızda 
Twitter hesabınızda oturum 
açmadıysanız, Giriş ekranının Twitter 
sekmesi, Twitter’da oturum açmanıza 
olanak tanır.

Giriş ekranında Twitter sekmesine 
kaydırıp, orta ekrandaki Twitter 
simgesine (  ) dokunun.

Twitter hesabınız için kullandığınız 
kullanıcı adı ya da e-posta adresiyle 
parolanızı girin.

Oturum Aç öğesine dokunun.

Oturum açtığınızda, telefonunuzda 
sözleri gönderip izlemeye hazırsınızdır.

1.

2.

�.
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Sözleri görüntülemek

Giriş ekranının Twitter sekmesinde, izlediğiniz 
kişilerin sözlerini ve en güncel olanından 
başlayarak kendi gönderdiğiniz sözleri 
görebilirsiniz. Sözler boyunca kaydırmak için 
parmağınızı ekranda yukarı ya da aşağı vurun. 

Daha fazla Twitter işlevi kullanmak için, ekranın 
altında herhangi bir söze ya da Tüm Sözler 
öğesine dokunun. 

Tüm Sözler ekranı, tarihe göre düzenlenmiş tüm sözleri listeleyerek 
açılır. Yanıt ya da doğrudan mesaj gönderme, birinin profilini 
görüntüleme ve benzeri Twitter işlevlerine erişmek için bir söze 
dokunun. Aşağıdaki söz türleri arasında değiştirmek için, alt sıradaki 
sekmeler boyunca da dokunabilir ya da kaydırabilirsiniz: 

Sekmeler İşlev

Tüm Sözler

İzlediğiniz tüm Twitter 
kullanıcılarına ait olan ve 
gönderdiğiniz sözleri, tarihe göre 
gruplandırılmış biçimde gösterir.

İmalar Yalnızca insanların size gönderdiği 
söz yanıtlarını gösterir.

Doğrudan 
Mesajlar

Size gönderilen özel mesajları 
gösterir. 

Sık 
Kullanılanlar

Sık kullanılan olarak işaretlediğiniz 
sözleri gösterir. 
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Söz gönderme
Giriş ekranının Twitter sekmesinden ya da Tüm Sözler ekranından söz 
gönderebilirsiniz.

“Şu anda ne yapıyorsun?” yazan metin kutusuna dokunun.
Sonraki ekranda mesajınızı girin.
Sözünüzde fotoğraf ya da konum bilgisini de paylaşabilirsiniz. 
Ayrıntılar için “Twitter’da fotoğraf paylaşma” başlığına bakın.
Sözünüzü göndermek için Güncelle öğesine dokunun. 

İmalar ve doğrudan mesajlar gönderme
İma (yanıt), özellikle bir kişiye gönderilmesi ve adının, gönderdiğiniz 
sözünüzde görünecek olması dışında herhangi bir sözlü mesajın 
aynısıdır. Oysa doğrudan mesaj, birine gönderilen özel bir mesajdır ve 
Twitter’daki diğer hiç kimse tarafından görülemez.

Giriş ekranında Twitter sekmesine kaydırıp, Tüm Sözler öğesine 
dokunun.
Bir yanıt ya da doğrudan mesaj göndermek isteğiniz kişiden 
gelen bir söze dokunun.
Seçenekler menüsünde, göndermek istediğiniz söz türünü (Yanıt 
ya da Doğrudan Mesaj) seçin.
Mesajınızı girip, göndermek için Güncelle öğesine dokunun. 

İzlemek için Twitter kullanıcılarını arama
Kişileri ya da başlıkları arayıp bunları izleyebildiğiniz için, en son söz 
güncellemelerini telefonunuzda anında görebilirsiniz.

Giriş ekranının Twitter sekmesinde ya da Tüm Sözler sekmesinde 
Menü > Ara öğesine dokunun.
”Söz ara” yazan metin kutusuna dokunun. Twitter kullanıcı adını 
ya da anahtar sözcüğü girip, Ara düğmesine (  ) dokunun.

1.
2.
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Arama sonuçları arasından, izlemek istediğiniz kişinin fotoğrafına 
ya da başlığa dokunun.

Kişi ya da başlık konusundaki ayrıntıları gösteren Profil ekranı 
görüntülenir. İzle öğesine dokunun.

Belirli bir Twitter kullanıcısı ya da başlığını izlemeyi sonlandırmak 
isterseniz, Tüm Sözler ekranına geri gidip, kullanıcının fotoğrafına ya da 
başlığa, ardından da İzleme öğesine dokunun.

Twitter’da fotoğraf paylaşma
Twitter’da paylaştığınız fotoğraflar, telefonunuzun Twitter ayarlarında 
belirtilen bir fotoğraf barındırma hizmetine yüklenir. Barındırma 
hizmetinin nasıl seçildiğini bulmak için, “Twitter ayarlarını değiştirme” 
başlığına bakın.

Bir kerede yalnızca bir fotoğraf yükleyebilirsiniz. Önce yeni bir söz 
oluşturun, ardından bir fotoğraf seçin ya da fotoğraf çekmek için 
Kamerayı kullanın. Fotoğrafınızın URL konumu sözlü mesajınıza 
eklenecektir.

Yeni bir söz oluşturun. Yönergeler için “Söz gönderme” başlığına 
bakın.

Sözlü mesajınızı girmiş olduğunuz ekranda Kamera düğmesine  
(  ) dokunun.

Fotoğraflarınıza göz atın. İstediğiniz fotoğrafı göremezseniz, 
Albümler öğesine dokunup, paylaşmak istediğiniz fotoğrafı içeren 
albümü seçin.

İstediğiniz fotoğrafı gördüğünüzde, seçmek için fotoğrafa 
dokunun. Telefonunuzun Kamera özelliğini kullanarak bir fotoğraf 
çekmek için Kamera simgesine de (  ) dokunabilirsiniz.

�.

�.
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Ardından telefonunuz, fotoğrafı Twitter fotoğraf sunucusuna 
yüklemeye başlar. Yükleme tamamlandığında, fotoğrafın URL 
konumu sözlü iletinize girilir.

Diğer kişilerin Twitter’da görebilmesi amacıyla, sözünüzü 
fotoğrafın URL konumuyla birlikte göndermek için Güncelleştir 
öğesine dokunun.

Giriş ekranının Twitter sekmesine dönüp Tüm Sözler öğesine 
dokunduğunuzda, paylaşılan fotoğrafınızın URL konumunu içeren 
gönderilmiş sözü görürsünüz.

Twitter ayarlarını değiştirme
Giriş ekranının Twitter sekmesi ya da Tüm Sözler ekranında, indirilecek 
sözlerin sayısını, indirme zamanını, fotoğraf barındırma sitesini, URL 
kısaltma barındırıcısını ve diğer bilgileri değiştirmek için Menü > 
Ayarlar öğesine dokunun.

Twitter oturumunu kapatma
Telefonunuz Internet’e bağlıyken, telefonunuzda Twitter hesabınızdaki 
oturumunuz her zaman açık olur. Twitter oturumunu, Giriş ekranının 
Twitter sekmesinden kapatabilirsiniz.

Giriş ekranında Twitter sekmesine gelin.

Menü > Ayarlar öğesine dokunun.

Oturumu kapatmak için, Twitter hesap adınıza, ardından da Evet 
öğesine dokunun.

İpucu Twitter oturumunu, Giriş ekranının Ayarlar sekmesinden de 
kapatabilirsiniz. Bu sekmeden, Veri hizmetleri öğesine, Twitter  
Kapalı/Açık anahtarına, ardından da Tamam öğesine dokunun.

�.

�.
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�.� Facebook, Twitter ve YouTube’da Fotoğraf 
ve Video Paylaşma

Fotoğraflarınızı doğrudan telefonunuzdan Facebook ve Twitter’da 
kolayca paylaşın. YouTube’a video da yükleyebilirsiniz.

Sosyal ağlarınızda oturum açma
Telefonunuzu ilk kez açtığınızda sosyal ağ hesaplarınızı kurmayı 
atladıysanız, dosya ve videolarınızı yükleyip paylaşmadan önce 
hesaplarınızda oturum açmanız gerekir.

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Veri hizmetleri 
öğesine dokunun.

Facebook, YouTube ve Twitter’da teker teker oturum açın. Bu 
sosyal ağların her birinin sağında görünen Kapalı/Açık anahtarına 
dokunun. Sonraki ekranda kullanıcı adı ve parolanızı girip Oturum 
Aç öğesine dokunun.

Facebook’a fotoğraf yükleme
Telefonunuzun Kamerasıyla fotoğraf çektikten sonra Facebook’a 
yükleyebilirsiniz. Aynı anda birkaç fotoğraf yüklemek isterseniz 
Albümler’i kullanın.

Kamerayı açıp bir fotoğraf çekin. Yönergeler için, Bölüm 12’deki 
“Fotoğraf ve Video Çekimi” başlığına bakın.

Fotoğrafı çektikten sonra, Gönder simgesine (  ) dokunun, 
Facebook’a Yükle öğesini seçin ve Gönder öğesine dokunun.

Birden fazla fotoğraf paylaşmak için, Giriş ekranında Fotoğraflar 
ve Videolar sekmesine kaydırıp Albümler öğesine dokunun.

Albümler kısmında, Menü > Paylaş > Facebook öğesine, 
paylaşmak istediğiniz fotoğrafların her birine, ardından da Yükle 
öğesine dokunun.

1.

2.

1.
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Yükleme tamamlandıktan sonra, Albümler kısmında Facebook 
fotoğraflarınızı kontrol edip görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılar için Bölüm 
12’deki “Facebook fotoğraflarını görüntüleme” başlığına bakın.

Twitter’a bir fotoğraf yükleme
Twitter’a bir kerede yalnızca bir fotoğraf yükleyebilir ve gönderilen 
sözünüzde fotoğrafın URL konumunu paylaşabilirsiniz. Twitter’a nasıl 
fotoğraf yükleneceğini bulmak için, bu bölümdeki “Twitter’da fotoğraf 
paylaşma” başlığına bakın.

YouTube’a video yükleme
Bir video çekmek için Kamerayı kullanabilir ve YouTube’da hemen 
paylaşabilirsiniz. Aynı anda birkaç video yüklemek isterseniz Albümler’i 
kullanın.

Kamerayı açıp bir video çekin. Yönergeler için, Bölüm 12’deki 
“Fotoğraf ve Video Çekimi” başlığına bakın.

Videoyu çektikten sonra, Gönder simgesine (  ) dokunun, 
Youtube’a Yükle öğesini seçin ve Gönder öğesine dokunun.

Video Yükleme ekranında, video için açıklayıcı bir başlık ve 
etiketleri girin. Bu videonun herkese açık olup olmayacağını 
ayarlamak için Kapalı/Açık anahtarına da dokunabilirsiniz.

Yükle öğesine dokunun.

Birden fazla video paylaşmak için, Giriş ekranında Fotoğraflar ve 
Videolar sekmesine kaydırıp Albümler öğesine dokunun. Albümler 
kısmında, Menü > Paylaş > YouTube öğesine, paylaşmak istediğiniz 
fotoğrafların her birine, ardından da İleri öğesine dokunun. Videoları 
YouTube’a yüklemek için yukarıdaki 3. ve 4. adımları izleyin.

Yükleme tamamlandıktan sonra, kontrol etmek ve yüklenen videoları 
görmek isterseniz YouTube hesabınızda oturum açmak için Web tarayıcıyı 
kullanın. “Videolarım” bölümü altında gruplandırılmış olarak görürsünüz.
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�.� Telefonunuzda Facebook Kullanma

Telefonunuzda Albümler’i kullanarak, 
kendinizin ve diğer kişilerin 
Facebook albümleriyle fotoğraflarını 
görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla 
bilgi için, Bölüm 12’deki “Facebook 
fotoğraflarını görüntüleme” başlığına 
bakın.

Telefonunuz, Facebook dünyanızda 
neler olduğu konusunda sizi 
bilgilendirir. Telefonunuzda, 
Facebook’ta yeni güncellemeler ve 
etkinlikler olup olmadığını kontrol 
edebilir, diğer kişilerde neler olup 
bittiğini görebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, Bölüm 4’teki 
“Facebook Güncellemeleri ve 
Etkinlikleri” başlığına bakın.
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Telefonunuzda Facebook uygulaması da bulunmaktadır. Bu uygulamayı 
açıp kullanmak için:

Başlat > Facebook öğesine dokunun.

Facebook hesabınızda oturum açmak (veya henüz sahip 
değilseniz yeni bir Facebook hesabı oluşturmak) için ekrandaki 
yönergeleri izleyin.

Facebook’un farklı işlevlerini kullanmak için ekranın üstündeki 
farklı sekmelere dokunun.

Facebook uygulamasıyla 
yapabilecekleriniz:

Düşüncelerinizi paylaşabilir ve diğer 
kişilerin durum güncellemelerini 
kontrol edebilirsiniz.

Birinin duvarına yorum yazabilirsiniz.

Fotoğraf albümleriyle birlikte, birinin 
bilgilerini görebilirsiniz.

Arkadaş listenizi görüntüleyebilir 
ve bir Facebook arkadaşınıza mesaj 
gönderebilirsiniz.

Doğrudan Facebook hesabınıza 
fotoğraf ve video yükleyebilirsiniz.

Profillerinde telefon numaraları 
listeleniyorsa, arkadaşlarınızı 
arayabilirsiniz.

•

•

•

•

•

•
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�.10 Telefonunuzu Modem Olarak Kullanma 
Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızda Internet erişiminiz yoksa, 
telefonunuzun GPRS/3G gibi bir veri bağlantısını kullanarak 
bilgisayarınızı Internet'e bağlayabilirsiniz. USB ya da Bluetooth 
aracılığıyla bağlanabilirsiniz.

Devam etmeden önce
Telefonunuzda bir SIM kartının takılı olduğundan ve bir GPRS/3G 
ya da çevirmeli modem bağlantısı bulunduğundan emin olun. 
Bu bağlantıların ayarlanmasıyla ilgili daha fazla bilgi için bu 
bölümdeki “GPRS/3G” ve “Çevirmeli ağ” başlıklarına bakın.

Telefonunuzu bir USB modem olarak ayarlamak için önce 
bilgisayarınıza Windows Mobile Aygıt Merkezi’ni veya Microsoft 
ActiveSync sürüm 4.5 ya da daha yenisini kurmanız gerekir.

Bluetooth bağlantısı kullanmak için, bilgisayarınızın dahili 
Bluetooth özelliği olduğundan emin olun. Bilgisayarınızda 
Bluetooth yoksa, Bluetooth adaptörünü ya da harici bir cihazı 
bağlayıp kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu USB modem olarak ayarlama
USB eşitleme kablosunu kullanarak telefonunuzu masaüstü veya 
dizüstü bilgisayarınıza bağlayın.

Bilgisayara Bağlan ekranı göründüğünde, Internet Paylaşımı 
öğesini seçip Bitti öğesine dokunun.

Internet Paylaşımı ekranı açılır ve telefonunuzu kullanarak 
bilgisayarınızı Internet’e otomatik olarak bağlar.

•

•

•

1.

2.
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Telefonunuzu Bluetooth modem olarak kullanma
Telefonunuzu bilgisayarınızın Bluetooth modemi olarak kullanmak için, 
telefonunuzla bilgisayarınız arasında bir Bluetooth Kişisel Alan Ağı 
(PAN) kurun.

Telefonunuzda Bluetooth PAN kurmak için
Telefonunuzda Bluetooth öğesini açın ve görünür moda ayarlayın. 
Yönergeler için, Bölüm 10’daki “Bluetooth özelliğini açma ve 
telefonunuzu görünür yapma” başlığına bakın.

Telefonunuzdan bir Bluetooth ortaklığı başlatın. Yönergeler için, 
Bölüm 10’daki “Bluetooth ortaklığı oluşturma” başlığına bakın.

Bilgisayarınızda Bluetooth PAN kurun. Yönergeler için 
“Bilgisayarınızda Bluetooth PAN kurmak için” başlığına bakın.

Bilgisayarınıza bağlanmak için telefonunuzda Kabul Et öğesine 
dokunun.

Bilgisayarınızın, telefonunuzu Bluetooth modem gibi kullanarak 
Internet'e başarıyla bağlandığını belirten bir bağlandı durumu mesajı 
görüntülenir.

Bilgisayarınızda Bluetooth PAN kurmak için
Windows Vista için:

Başlat > Denetim Masası > Ağ ve Paylaşım Merkezi öğesine 
dokunun.

Ağ bağlantılarını yönet öğesine, ardından da Kişisel Alan Ağı 
altında Bluetooth Ağ Bağlantısı öğesine çift tıklayın.

Bluetooth Kişisel Alan Ağı Aygıtları iletişim kutusunda, 
telefonunuzu seçip Bağlan öğesini tıklayın.
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Windows XP için:

Başlat > Denetim Masası > Ağ Bağlantıları öğesine dokunun.

Kişisel Alan Ağı altında, Bluetooth Ağ Bağlantısı simgesini 
tıklayın.

Ağ Görevleri altında, Bluetooth ağ aygıtlarını göster öğesini 
tıklayın.

Bluetooth Kişisel Alan Ağı Aygıtları iletişim kutusunda, 
telefonunuzu seçip Bağlan öğesini tıklayın.
Not Bilgisayarınıza, üçüncü parti bir sürücü kullanılarak Bluetooth 

adaptörü ya da harici bir cihaz kurulduysa, bilgisayarınızla 
telefonunuzu Bluetooth aracılığıyla bağlamak için Bluetooth 
adaptörüyle/harici cihazla verilen Bluetooth yazılımını açın. Daha 
fazla bilgi için Bluetooth adaptörü/harici cihaz belgelerine bakın.

Internet bağlantısını sonlandırma
USB bağlantısı için

İnternet Paylaşımı ekranında Bağlantıyı Kes öğesine dokunun.

Bluetooth bağlantısı için

Özel Ağ ekranında Menü > Kaldır öğesine dokunun.

1.
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�.11 Telefonunuzu Kablosuz Yönlendirici olarak 
kullanma

Wi-Fi Yönlendirici telefonunuzu kablosuz yönlendirici haline getirir 
ve telefonunuzun bağlantısını Wi-Fi üzerinden bir ya da daha fazla 
bilgisayarla paylaşır. Wi-Fi Yönlendiriciyi başlattığınızda, telefonunuz, 
bilgisayarınızla bağlanıp Internet’e erişebileceğiniz güvenli bir Wi-Fi ağı 
oluşturur.

Telefonunuzu kablosuz yönlendirici olarak kullanmak için, 
telefonunuzda bir SIM kartı takılı olduğundan ve 3G/GPRS/EDGE 
veri bağlantısı bulunduğundan emin olun. Telefonunuzun Wi-Fi ağına 
bağlanmak için, yerleşik Wi-Fi ya da bir Wi-Fi adaptörüne sahip 
bilgisayara gereksiniminiz vardır.

Telefonunuzu kablosuz yönlendirici olarak ayarlama
Giriş ekranından Ayarlar sekmesine kaydırıp, Kablosuz 
kontroller > Wi-Fi Yönlendirici ya da Başlat > Wi-Fi Yönlendirici 
öğesine dokunun.

Wi-Fi Yönlendiriciyi ilk açtığınızda, uygulamayı açıklayan kısa bir 
tanıtım görüntülenir. İleri öğesine dokunun.

1.

2.
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Wi-Fi Yönlendirici ekranında, oluşturmak 
istediğiniz Wi-Fi ağı için bir Ağ adı girin 
veya sağlanan varsayılan adı kullanın.

Wi-Fi ağını güvenlik kılmak için 
kullanılacak bir WEP anahtarı girin veya 
sağlanan varsayılan WEP anahtarını 
kullanın. WEP anahtarı 10 basamak 
uzunluğunda olmalıdır.

Internet Bağlantısı altında, telefonunuzun 
Internet’e erişmek için kullandığı 
bağlantının adını seçin. 

Başlat öğesine dokunun. Telefon 
bağlantıları kabul etmeye hazır 
olduğunda, bir bilgisayarı Wi-Fi ağına 
bağlamaya yönelik yönergeleri görüntüler. 
Bir bilgisayar bağlandığında yönergeler 
kaybolur ve Wi-Fi Yönlendirici ekranı 
tekrar görüntülenir.
İpucu Bağlantı yönergelerini tekrar 

görüntülemek için Yardım öğesine 
dokunabilirsiniz.

�.

�.

�.

�.

Bilgisayarınızı telefonunuzun Wi-Fi ağına bağlama
Telefonunuzu kablosuz yönlendirici olarak ayarladıktan sonra, 
Internet’e erişmek için bilgisayarınızı Wi-Fi aracılığıyla telefonunuza 
bağlayın.

Windows Vista için

Başlat > Bağlan öğesine tıklayın.

Bir ağa bağlan iletişim kutusunda, telefonunuzun Wi-Fi ağının 
adını seçip Bağlan öğesine tıklayın.

1.

2.
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Not Telefonunuzun kablosuz ağı, kullanılabilir ağlar listesinde hemen 
görünmeyebilir. Bir süre bekleyip, kablosuz ağı görmek için listeyi 
yenileyin.

Wi-Fi Yönlendiriciyi kurarken kullandığınız WEP anahtarını girip 
Bağlan öğesine dokunun.

Kapat öğesine tıklayın.

Windows XP için

Başlat > Bağlan > Kablosuz Ağ Bağlantısı öğesine tıklayın.

Kablosuz Ağ Seç iletişim kutusunda, telefonunuzun Wi-Fi ağının 
adını seçip Bağlan öğesine tıklayın.
Not Telefonunuzun kablosuz ağı, kullanılabilir ağlar listesinde hemen 

görünmeyebilir. Bir süre bekleyip, kablosuz ağı görmek için listeyi 
yenileyin.

Wi-Fi Yönlendiriciyi kurarken kullandığınız WEP anahtarını girip 
Bağlan öğesine dokunun.

Telefonunuzun Wi-Fi ağını kapatma
Wi-Fi Yönlendirici ekranında Durdur öğesine dokunun.

Telefonunuzun Wi-Fi ağını İletişim Yöneticisi’nde açma
Telefonunuz, kablosuz yönlendirici olarak ayarlandığında, Wi-Fi ağını 
İletişim Yöneticisi’nde kolayca açıp kapatabilirsiniz.

Giriş ekranından, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Kablosuz kontroller 
öğesine dokunun.

Wi-Fi Yönlendirici öğesinin sağ tarafındaki Kapalı/Açık 
kaydırıcısına dokunun. Kablosuz yönlendirici başladığında ve 
bağlantıları kabul etmeye hazır olduğunda, kablosuz ağ adıyla 
WEP anahtarı görüntülenir.

�.

�.

1.

2.

�.
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Bluetooth

10.1 Bluetooth Modları
Bluetooth, kısa mesafeli bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bluetooth 
özellikli cihazlar, fiziksel bağlantı gerektirmeden yaklaşık sekiz metreye 
kadar mesafe üzerinden bilgi alışverişi yapabilir.

Telefonunuzdaki Bluetooth üç farklı modda çalışır:
Açık. Bluetooth açıktır. Telefonunuz, Bluetooth özelliği etkin 
olan diğer cihazları algılayabilir ama diğer cihazlar sizinkini 
algılayamaz.
Görünür. Bluetooth açıktır ve Bluetooth özelliği etkin olan tüm 
cihazlar telefonunuzu algılayabilir.
Kapalı. Bluetooth kapalıdır. Bu modda, Bluetooth’u kullanarak 
bilgi gönderemez ya da alamazsınız.

Not Pil gücünden tasarruf sağlamak için kullanılmadığında veya uçak, hastane 
gibi kablosuz cihaz kullanımının yasaklandığı yerlerde Bluetooth’u 
kapatın.

•

•

•
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Bluetooth özelliğini açma ve telefonunuzu görünür 
yapma
Bluetooth özelliği etkin olan diğer cihazların telefonunuzu algılayıp 
bağlanmasını istediğinizde, Bluetooth özelliğini açıp telefonunuzu 
görünür (bulunabilir) yapın.

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Menü > Tüm Ayarlar > 
Bluetooth öğesine dokunun.

Bluetooth özelliğini açmanız sorulduğunda Evet öğesine 
dokunun.
Ayarlar sekmesine (  ), ardından da Bulunamaz öğesine 
dokunun.
Açılır menüye dokunup Her Zaman Görünür seçeneğini belirleyin.
Not �0 saniye görünür seçeneğini belirlerseniz, zaman geçtikçe ve 

telefonunuz başka bir Bluetooth cihazına henüz bağlanmadığında 
Bluetooth görünürlüğü otomatik olarak kapanacaktır.

Bitti öğesine dokunun. Ardından başlık çubuğunda, 
telefonunuzun görünür modda olduğunu belirten  simgesi 
görülür.

İpucu Bluetooth kapalı ya da açık arasında kolayca geçiş yapmak için, İletişim 
Yöneticisi’ni açmak amacıyla Giriş Ekranının Ayarlar sekmesindeki 
Kablosuz kontroller öğesine, ardından da Bluetooth kapalı/Açık 
anahtarına dokunun.

Telefonunuz, görünür modunun daha önce etkinleştirildiğini ya da devre 
dışı bırakıldığını anımsar. Görünür modu devre dışı bırakmamışsanız, 
İletişim Yöneticisi’nde Bluetooth’un açılması da telefonunuzu otomatik 
olarak görünür moda getirir. İletişim Yöneticisi’nin kullanımıyla ilgili daha 
fazla bilgi için Bölüm 14’e bakın.

1.

2.

�.

�.

�.
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10.2 Bluetooth Ortaklıkları
Bluetooth ortaklığı, telefonunuzla başka bir Bluetooth özellikli cihaz 
arasında, güvenli biçimde bilgi alışverişi yapmak için oluşturduğunuz 
bir ilişkidir.

Bluetooth ortaklığı oluşturma
Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Kablosuz kontroller > 
Bluetooth öğesine dokunun. Telefonunuz, diğer Bluetooth 
cihazlarını aramaya başlar.

Bağlanmak için bir Bluetooth cihazına dokunun.

Güvenli bir bağlantı kurmak için 1 ila 16 karakterden oluşan bir 
geçiş kodu belirleyin ve ardından Tamam öğesine dokunun.
Not Telefonunuz, Secure Simple Pairing özellikli Bluetooth 2.1 kullanır. 

Eşleştirme yaptığınız diğer Bluetooth cihazı da aynı özelliği 
destekliyorsa, geçiş kodu otomatik olarak oluşturulacak ve hem 
telefonunuzda hem de diğer Bluetooth cihazında görüntülenecektir. 
Hem sizin hem de diğer tarafın, geçiş kodunun aynı olduğunu 
doğrulaması ve ortaklığı kurmak için Evet öğesine dokunması yeterlidir.

Alıcı taraf ortaklığı kabul ettikten sonra, Bluetooth cihazının adı, 
kullanabileceğiniz tüm Bluetooth hizmetleriyle birlikte ekranda 
görüntülenir. Kullanmak istediğiniz Bluetooth hizmetlerinin onay 
kutularını seçip Bitti öğesine dokunun.

Eşleştirilen cihazın Bluetooth Seri Bağlantı Noktası hizmetini 
kullanmayı seçmişseniz, eşleştirilen cihaza atamak üzere yerel bir 
seri bağlantı noktası belirleyip Devam öğesine dokunun.

Giriş ekranının Ayarlar sekmesinde Menü > Tüm Ayarlar > Bluetooth 
öğesine dokunduğunuzda, bağlanan Bluetooth cihazının, Aygıtlar 
sekmesinde (  ) listelendiğini görürsünüz.

İpucu Eşleştirilen cihaz adını değiştirmek için Özellikler öğesine dokunun. 
Eşleştirilen cihazla kullanabileceğiniz hizmetler listesini güncelleştirmek 
için Menü > Güncelleştirme öğesine dokunun.

1.

2.

�.

�.
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Bluetooth ortaklığı oluşturmak bir kerelik işlemdir. Ortaklık bir kez 
oluşturulduğunda, telefonunuz ve eşleştirilen cihaz, giriş kodunu tekrar 
girmeye gerek kalmadan ortaklığı tanıyabilir ve bilgi alışverişi yapabilir.

Bir Bluetooth ortaklığını kabul etme
Bluetooth’un açık ve görünür modda olduğundan emin olun.

İstendiğinde, güvenli bir bağlantı kurmak üzere geçiş kodunu 
(ortaklık isteyen cihazdan gelen aynı giriş kodu) girin ya da kabul 
edin.

Tamam öğesine dokunun. Eşleştirilen cihaz artık Aygıtlar 
sekmesinde (  ) görülür. Eşleştirme yaptığınız cihazla bilgi 
alışverişi yapabilirsiniz.

İpucu Bir Bluetooth ortaklığını silmek için, Aygıtlar sekmesinde cihazın adını 
seçip Menü > Sil öğesine dokunun. Onaylamanız istendiğinde, Evet 
öğesine dokunun.

10.� Bluetooth Tutmadan Kullanım veya Stereo 
Kulaklık Bağlama

Tutmadan kullanım konuşmaları için, cihazınızla birlikte araç kiti gibi 
bir Bluetooth tutmadan kullanım kulaklığı kullanabilirsiniz. Telefonunuz, 
tutmadan telefon görüşmeleri yapmak ve stereo müzik dinlemek için 
Bluetooth stereo kulaklık kullanma olanağı sunan A2DP’yi de (Gelişmiş 
Ses Dağıtım Profili) destekler.

Telefonunuzun ve Bluetooth kulaklığın açık olduğundan, 
birbirlerine yakın olduğundan ve kulaklığın görünür durumda 
olduğundan emin olun. Kulaklığın görünür moda nasıl 
getirileceğini öğrenmek için üreticinin belgelerine bakın.

1.

2.

�.

1.
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Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Kablosuz kontroller > 
Bluetooth öğesine dokunun. Telefonunuz Bluetooth kulaklığı 
aramaya başlar.

Listeden, tutmadan kullanım ya da stereo kulaklığı seçmek için 
dokunun. Telefonunuz, Bluetooth kulaklıkla otomatik olarak 
eşleştirme yapacaktır.
Not Telefonunuz, Bluetooth kulaklıkla eşleştirme yapmak için önceden 

yapılandırılmış geçiş kodlarından birini (0000, 8888) otomatik 
olarak deneyecektir. Bu başarısız olursa, kulaklığınızla birlikte verilen 
giriş kodunu el ile girmeniz gerekir.

Bağlantı kurulduğunda, kullanabileceğiniz Bluetooth hizmetleriyle 
(Tutmadan kullanım ve Stereo Ses) birlikte tutmadan kullanım 
veya stereo kulaklık ekranda görüntülenir. Bu hizmetlerin 
seçildiğinden emin olup Devam öğesine dokunun.

Eşleştirilen kulaklık Aygıtlar sekmesinde (  ) görülür.

1 Bir hizmetin sağ tarafında 
görüntülenen çift ok, hizmetin 
kulaklıkla bağlandığını belirtir.

2 Kulaklığı kapatırsanız, hizmetin 
kesildiğini belirtmek için çift ok 
ekrandan kaybolur. Kulaklığınızı 
bir sonraki açıp kullanışınızda, her 
hizmete el ile yeniden bağlamanız 
gerekir. Yeniden bağlanmak için bir 
hizmete dokunun.

1
2

2.

�.
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10.� Bluetooth Kullanarak Bilgi Gönderme ve 
Alma

Telefonunuzdan bilgisayarınıza veya başka bir Bluetooth özelliği etkin 
olan cihaza aşağıdaki bilgi türlerini gönderebilirsiniz: Outlook e-postası, 
kişiler, görevler, notlar, takvim öğeleri, ses dosyaları, zil sesleri, resimler 
ve videolar.

Not Bilgisayarınızda yerleşik Bluetooth yoksa, bir Bluetooth adaptörü ya da 
harici cihaz takıp kullanmanız gerekmektedir.

Telefonunuzdan bir bilgisayara bilgi gönderme
Bilgisayarınızda Bluetooth’u açın ve görünür moda ayarlayın. 
Not Bluetooth adaptörü veya harici bir Bluetooth cihazı, üçüncü 

parti sürücü kullanılarak bilgisayarınıza yüklendiyse, Bluetooth 
adaptörüyle/harici cihazla verilen Bluetooth yazılımını açın ve 
adaptörü/harici cihazı başka cihazlar tarafından bulunacak şekilde 
etkinleştirin. Daha fazla bilgi için Bluetooth adaptörünün belgelerine 
bakın.

Bilgisayarınızda Windows XP SP2 veya ileri sürümü kuruluysa 
ve Windows sürümünüz bilgisayarınızın Bluetooth adaptörünü 
destekliyorsa aşağıdaki işlemleri yapın:

Bilgisayarınızda, Denetim Masası’ndan Bluetooth Aygıtları 
öğesini açıp, Bluetooth Aygıtları penceresindeki Seçenekler 
sekmesini tıklayın.

Windows Vista için Bluetooth cihazlarının bu bilgisayarı 
bulmasına izin ver öğesini seçin.

Windows XP için, Bulunabilir ol ve Bluetooth cihazlarının bu 
bilgisayara bağlanmasına izin ver seçeneklerini belirleyin.

Telefonunuzla bilgisayarınız arasında bir Bluetooth ortaklığı 
oluşturun. Yönergeler için “Bluetooth ortaklığı oluşturma” 

1.

a.

b.

c.
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başlığına bakın.

Bluetooth Aygıtları öğesinin Seçenekler sekmesinde, 
Bluetooth simgesini bildirim alanında göster seçeneğini 
belirleyin.

Bilgisayarınızı Bluetooth aracılığıyla bilgi alacak şekilde 
etkinleştirmek için, bilgisayar ekranınızın sağ alt köşesindeki 
bildirim alanında bulunan Bluetooth simgesini  sağ tıklayıp 
Dosya Al seçeneğini belirleyin. Artık gönderip almaya 
hazırsınız.

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Menü > Tüm Ayarlar > 
Bluetooth öğesine dokunun.

�. Aksesuarlar sekmesine (  ), 
ardından da BT Gönderme 
Nesnesi öğesine dokunun.

�. Bilgi türünü, ardından da 
göndermek istediğiniz öğelerin 
onay kutularını seçin.

�. Gönder öğesine dokunun.

�. Öğeleri göndermek istediğiniz 
Bluetooth cihazını seçmek için 
dokunun.

Göndermek istediğiniz 
bilgi türünü değiştirmek 
için sol veya sağ oka 
dokunun.

�. Bilgisayarınıza Outlook e-posta iletileri, takvim öğeleri, görevler 
veya kişiler gönderdiyseniz ve bunlar Outlook’a otomatik olarak 
eklenmediyse, bunları almak için Outlook’ta Dosya > İçe ve Dışa 
Aktar seçeneğini belirleyin.

Başka bir Windows telefonu gibi, Bluetooth özelliği etkin bir cihaza 
bilgi göndermek için yukarıdaki 2 ile 7. adımlar arasını izleyin.

d.

e.

2.
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İpucu Gönderilmiş öğelerin bilgisayarınızda saklandığı varsayılan klasör, Windows 
XP’de C:\Documents and Settings\kullanıcı_adınız\My Documents\
Bluetooth Exchange Folder veya Windows Vista’da C:\Users\kullanıcı_
adınız\My Documents\Bluetooth Exchange Folder olabilir.

Bluetooth özelliği etkin başka bir cihaza dosya 
gönderme

Başlat > Dosya Gezgini öğesine dokunun.

Göndermek istediğiniz dosyayı içeren klasöre gidin.

İstenen dosyayı basılı tutup, Bluetooth ile Gönder öğesine dokunun.

Dosya göndermek istediğiniz Bluetooth cihazının adını seçmek 
için dokunun.

Bluetooth özelliği etkin başka bir cihazdan bilgi alma
Bluetooth özelliği etkin başka bir cihazdan, takvim öğeleri, 
görevler veya kişiler gibi bilgiler aldığınızda, Kabul Et öğesine 
dokunun.

Telefonunuz bilgileri kaydetmeyi tamamladıktan sonra Bitti 
öğesine dokunun.

Alınan dosyaların kaydedileceği klasörü değiştirme
Bluetooth özelliği etkin başka bir cihazdan alınan dosyalar, 
telefonunuzda \My Documents öğesine kaydedilir. Alınan dosyaların 
kaydedileceği hedef klasörü değiştirebilirsiniz:

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Menü > Tüm Ayarlar > 
Bluetooth öğesine dokunun.

Ayarlar sekmesinde (  ), Gelişmiş öğesine dokunun.

Aşağı kaydırıp Dosya Aktarımı öğesine dokunun.

Ara öğesine (  ) dokunun.

1.

2.
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Yeni hedef klasörü belirleyip Seç öğesine dokunun.
İpucu Alınan dosyaları, cihazınıza takılıyken depolama kartına 

kaydetmek için Depolama kartı bulunuyorsa dosyaları kaydet 
seçeneğini belirleyin. Dosyalar depolama kartınızın kök klasörüne 
kaydedilecektir.

Bitti öğesine dokunun.

10.� Bluetooth ile yazdırma
Fotoğraflarınızı yazdırmak için telefonunuzu bir Bluetooth yazıcıya 
bağlayın.

Not Yazdırmaya başlamadan önce, Bluetooth yazıcıyı ve telefonunuzda 
Bluetooth özelliğini açtığınızdan emin olun. Yönergeler için, Bu bölümün 
başlarındaki “Bluetooth özelliğini açma ve telefonunuzu görünür yapma” 
başlığına bakın.

Bir fotoğraf yazdırma
Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Menü > Tüm Ayarlar > 
Bluetooth öğesine dokunun.

Aksesuarlar sekmesine (  ), ardından da Resimleri 
Yazdır öğesine dokunun. Telefonunuz, bu işlemin ardından, 
telefonunuzda ve depolama kartında kayıtlı fotoğrafları arar.

Yazdırmak amacıyla seçmek için istediğiniz her bir fotoğrafa 
dokunun. Tüm fotoğrafları seçmek için Menü > Tümünü Seç 
öğesine dokunun.
İpucu Seçili resmi iptal etmek için tekrar resme dokunun.

Resim seçimini tamamladıktan sonra, İleri öğesine dokunun.

Bluetooth yazıcının adını seçmek için dokunun.

Kullanacağınız yazdırma düzenini seçip Yazdır öğesine dokunun.

�.

�.
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10.� Araç Kiti Telefonlarına Bağlanma
SIM Erişimi Profilini (SAP) destekleyen Bluetooth araç kiti telefonları, 
telefonunuza bağlanabilir ve Bluetooth aracılığıyla SIM kartınıza 
erişebilir. SAP bağlantısı kurulduktan sonra, telefonunuzdan araç kiti 
telefonuna, telefon ve SIM kişilerini indirebilir ve aramaları yanıtlayıp 
aramak için araç kiti telefonunu kullanabilirsiniz.

Bluetooth özelliğini açın ve telefonunuzu görünür moda ayarlayın. 
Yönergeler için, Bu bölümün başlarındaki “Bluetooth özelliğini 
açma ve telefonunuzu görünür yapma” başlığına bakın.

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Menü > Tüm Ayarlar > 
Bluetooth öğesine dokunun.

Ayarlar sekmesinde (  ), Gelişmiş öğesine dokunun.

Aşağı kaydırın ve SIM Erişimi öğesine dokunun.

SIM Erişim Profili’ni (SAP) Etkinleştir onay kutusunu seçip Bitti 
öğesine dokunun.

Araç kiti telefonunu, Bluetooth ile telefonunuza bağlayın. 
Yönergeler için, araç kiti telefonunun kullanım kılavuzuna 
başvurun.

Araç kiti telefonuyla telefonunuzu ilk kez eşleştiriyorsanız, 
telefonunuza araç kiti telefonunun geçiş kodunu girin.

Telefonunuzda, telefonunuzla araç kiti telefonu arasında 
bağlantının kurulduğunu belirten bir açılır mesaj görülmelidir. 
Tamam öğesine dokunun.

Not SIM Erişim Profili bağlantısı etkin olduğunda, telefonunuzda arama 
yapamaz ve alamazsınız, ileti gönderemez ve alamazsınız veya benzeri 
etkinlikleri gerçekleştiremezsiniz. Bu sırada arama yapma ya da alma 
işlemlerini araç kiti telefonundan yapabilirsiniz. Bağlantı kesildikten sonra 
telefonunuzu eskisi gibi kullanabilirsiniz.

1.

2.
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11.1 GPS Kullanımı için Kılavuzlar ve Hazırlık
Yolda güvenliği sağlamak için, telefonunuzu GPS navigasyon amacıyla 
kullanmadan önce ve kullanırken aşağıdaki kılavuzları izleyin.

Araçta GPS navigasyon yazılımını kullanırken, her zaman sürüşe 
başlamadan önce GPS rotanızı çizin. Sürüş sırasında GPS 
navigasyon yazılımınızı yapılandırmaya çalışmayın.

Çizilen GPS güzergahı yalnızca sürüş referansı içindir. Asıl sürüş 
davranışıyla çatışmamalıdır.

Telefonu bir aracın içinde kullandığınızda, telefonu güvenli bir 
şekilde yerleştirmek için araç tipi aygıt tutucuyu kullanın. Telefonu 
aşağıdaki şekilde gösterilen alanlarda kullanmaktan kaçının:

Sürücünün görüşünü 
engelleyecek şekilde 
yerleştirmeyin.

Hava yastıklarının 
açılacağı yerlere 
yerleştirmeyin.

Telefonu tutucuya 
sabitlemeden araç 
içinde hiçbir yere 
koymayın.

1.

2.

�.
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GPS sistemini dikkatli kullanın. Sistemin ihmalkar kullanımından 
kaynaklanacak hasarlardan kullanıcılar sorumlu olacaktır.

Pilin aşırı ısınmasını önlemek için telefonunuzu araçta bırakmayın 
ya da doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, aşırı ısınma 
telefona veya araca zarar verebilir.

GPS sinyali, katı, şeffaf olmayan nesnelerden geçemez. Sinyal 
alımı, yüksek bina, tünel, köprü, orman, hava (yağmurlu ya da 
bulutlu günler), vb. engellerden etkilenebilir. Aracın güneşliği 
metal içeriyorsa, GPS sinyalinin geçmesi zor olacaktır.

Çevredeki diğer kablosuz iletişim ürünleri (cep telefonu veya 
radar tespit cihazları gibi), uydu sinyalinde parazit yaratabilir ve 
sinyal alımının bozulmasına neden olabilir.

Global Positioning System (GPS), ABD Savunma Bakanlığı 
tarafından geliştirilmiştir ve yine bu kurum tarafından 
işletilmektedir. Sistemdeki bilgilerin doğruluğundan ve 
yenilenmesinden Bakanlık sorumludur. Bakanlığın yaptığı 
değişiklikler, GPS sisteminin doğruluğunu ve işlevini etkileyebilir.

11.2 QuickGPS ile Konum Verisi İndirme
Telefonunuzu GPS navigasyonu için kullanmadan önce, efemeris 
verisini (geçerli uydu konumu ve zaman ayarı bilgisi) indirmek için 
QuickGPS öğesini açın. QuickGPS, GPS konumunuzun belirlenmesi 
için gereken süreyi önemli ölçüde kısaltır. OuickGPS, Wi-Fi, ActiveSync 
veya GPRS/3G aracılığıyla telefonunuzun Internet bağlantısını 
kullanarak efemeris verisini uydu yerine Web sunucularından indirir.

Başlat > Araçlar > QuickGPS öğesine dokunun.

QuickGPS ekranında İndir öğesine dokunun.

•

•

•

•

•

1.

2.
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Ekranda ilk olarak, indirilen verilerin Geçerli zaman bilgisini 
göreceksiniz. Zaman geçtikçe, kalan geçerlilik günü ve saati 
gösterilecektir.

GPS konumlandırmasını hızlandırmak için verilerin geçerliliği sona 
erdiğinde en son efemeris verilerini indirin.

İndirme seçeneklerini değiştirme
İndirme seçeneklerini yapılandırmak için, Menü > Seçenekler öğesine 
dokunup, mevcut seçenekler arasından seçim yapın:

QuickGPS’yi otomatik olarak indir

Efemeris verilerini otomatik olarak indirin.

Bu durum ek veri masraflarına yol açabilir.

Dolaşımdayken QuickGPS’yi indir

Ev ağınızdan uzaktayken efemeris verilerini otomatik olarak 
indirin.

Bu durum ek veri masraflarına yol açabilir.

ActiveSync aracılığıyla bilgisayara bağlıyken QuickGPS’i indir

ActiveSync aracılığıyla bilgisayarınıza bağlandığında, efemeris 
verilerini otomatik olarak indirin. Efemeris verisinin indirilmesi için 
bilgisayarınızın Internet’e bağlı olması gerekir.

İndirmeden sonra QuickGPS’den çık

Uydu verileri indirildikten sonra QuickGPS’i kapatın. 

•

•

•

•
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11.� HTC Footprints
HTC Footprints™ ile seyahatlerinizi çekip yeniden yaşayın. Footprints 
kullanarak, ziyaret ettiğiniz yerlerin fotoğraflarını çekebilir, bunların GPS 
konumlarını ve diğer ayrıntılarını telefonunuza kaydedebilirsiniz. Giriş 
ekranının Footprints sekmesinden, fotoğraflara kolayca göz gezdirebilir 
ve beğendiğiniz yerleri tekrar bulabilirsiniz.

Fotoğraflanmış bir yeri haritada görüntülemek için, Footprints’ten 
Google™ Maps’e de erişebilir ve hatta telefonunuzun GPS navigasyon 
yazılımıyla bu konuma da gidebilirsiniz.

Footprint nedir?
Footprint, ziyaret ettiğiniz konumun küçük bir fotoğrafını, GPS 
konumuyla birlikte kaydeder. Konum hakkında, telefon numarası, 
sokak adresi, ses kaydınız gibi daha fazla ayrıntıyı da footprint’e 
ekleyebilirsiniz.

Bir footprint oluşturmanın iki yolu vardır. Ya geçerli konumun bir 
fotoğrafını çekebilir ya da Albümler’den bir fotoğraf seçebilir ve 
footprint olarak kaydedebilirsiniz.

Konumunuzun fotoğrafını footprint olarak çekme
Konumunuzun fotoğrafını çekmek için Footprints ya da Kamera 
programını kullanabilirsiniz. İdeal olarak, fotoğrafın çekilmesinden önce 
GPS konumunuzun belirlenebilmesi için Footprints kullanın.

Giriş ekranında Footprints sekmesine kaydırın.

Ekranın sağ üstündeki Yeni simgesine (  ) dokunun.

Footprints, canlı kamera ekranını görüntüler. Kamerayı ilgili yere 
doğru yönlendirin ve GPS konumunun belirlenmesini bekleyin.

GPS konumu ekranda görüntülendiğinde, ilgili yerin fotoğrafını 
çekebilirsiniz.

1.

2.

�.

�.
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İpuçları Fotoğraf çekmeden önce yapabilecekleriniz:

Bir flaş modu seçmek için Flaş Işığı düğmesine dokunun. Flaş 
modları arasındaki farklar konusunda daha fazla bilgi için 
Bölüm 12’deki “Flaş ışığını kullanma” başlığına bakın.

Parlaklık ve beyaz dengesi ayarlarını değiştirin. Önce Menü > 
Parlaklık ya da Beyaz Dengesi öğesine dokunup, ardından bir 
ayar seçin.

Footprints’i, büyük, yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafı ayrı 
olarak kaydetmek için ayarlayın. Menü > Ayarlar öğesine 
dokunun ve Çekim sırasında Albümler’e büyük fotoğraf kaydet 
onay kutusunu işaretleyin.

Fotoğraf çekmek için Sanal Kamera düğmesine (  ) dokunun.

Footprints, ekranın altında, aşağıdakini yapmanıza olanak tanıyan 
çeşitli düğmelerle birlikte çekilen fotoğrafı görüntüler:

���21

1 Fotoğrafı tekrar çek (fotoğraf yeterince 
net değilse).

2 GPS konumlandırmasını yeniden dene 
(konumlandırma başarısız olursa ve GPS 
konumu gösterilmezse).

� Google Maps’te konumu bulun.
� Ses kaydınızı ekleyin.
� Footprint’i, kişisel notlarınız gibi daha 

fazla bilgiyle düzenleyin.

Bitti öğesine dokunun.

•

•

•

�.

�.
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Footprint, fotoğrafın çekildiği konum adı, şehir ya da ülkeyle 
otomatik olarak adlandırılır. Konum, şehir ya da ülke belirlenemezse, 
varsayılan bir ad verilir. Footprint’ler, siz yenilerini oluşturdukça artarak 
numaralandırılır.

Not Footprint’ler, footprint’i adlandırırken ve Google Maps’te konumunuzu 
belirlerken yerinizi tahmin etmek için baz istasyonları ve Wi-Fi 
noktalarını içeren bir veritabanını kullanır. Veritabanı sürekli geliştirilir. 
En yakınınızdaki baz istasyonu ya da Wi-Fi noktası veritabanında yoksa, 
tahmin edilen konumunuz yanlış olabilir. Footprint adı asıl konumunuzu 
yansıtmazsa, bunu değiştirip kendi footprint adınızı girebilirsiniz. 
Ayrıntılar için “Footprint düzenleme” başlığına bakın.

Albümler’den footprint olarak bir fotoğraf seçme ve 
kaydetme
Albümler’den, GPS konumuyla coğrafi olarak etiketlenmiş olan bir 
konum fotoğrafı seçtiğinizde, bu bilgi yeni footprint’e eklenecektir.

Giriş ekranında Fotoğraflar ve Videolar sekmesine kaydırıp 
Albümler öğesine dokunun.

İstediğiniz konum fotoğrafına dokunun.

Fotoğrafı tam ekranda görüntülerken, ekran kontrollerini 
görüntülemek için ekrana dokunun.

Menü (  ) > Footprints olarak kaydet öğesine dokunun.

Küçük bir bölümünü kırpma kutusunda ortalamak için fotoğrafı 
sürükleyip taşıyın.

Fotoğrafın seçilen bölümünü kırpmak ve yeni footprint olarak 
kaydetmek için Bitti öğesine dokunun.

Düzenle ekranı açılır ve footprint’e konum bilgilerini eklemenize 
olanak tanır. Ayrıntılar için “Footprint düzenleme” başlığına bakın.

1.

2.

�.
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Footprint düzenleme
Bir footprint oluşturduktan sonra, telefon numarası, sokak adresi, web 
sitesi adresi, ses kaydınız ve kişisel notlar gibi daha fazla bilgi içermek 
için düzenleyebilirsiniz.

Footprints’te bir fotoğraf çektikten sonra, Düzenle ekranında 
footprint’i açmak için Düzenle düğmesine (  ) dokunun.

Footprint olarak Albümler’den bir fotoğraf seçip kaydettiyseniz, 
Düzenle ekranı footprint’i otomatik olarak açar.
İpucu Giriş ekranının Footprints sekmesinde, önce bir footprint’e, 

ardından açmak için Menü > Düzenle öğesine de dokunabilirsiniz.

Footprint adını değiştirmek için, en üstteki metin kutusuna yeni 
adı girin.
İpucu Yeniden çekmek ya da başka bir fotoğraf seçmek isterseniz, 

footprint adının altındaki fotoğrafa dokunun.

Footprint’ler, varsayılan olarak, Sık Kullanılanlar biçiminde 
sınıflandırılır. Footprint’inizin kategorisini değiştirmek için Sık 
Kullanılanlar kutusuna dokunup, Alışveriş, Yemek, Dinlence ya da 
Diğer gibi başka bir kategoriyi seçin.

Sokak adresi, telefon numarası ve web sitesi adresini girmek için, 
sırasıyla ,  ve  simgelerinin sağındaki kutulara dokunun.

Ses kaydı yapmak, bu kaydı yeniden yürütmek ya da silmek için 
kayıt kontrollerini kullanın.

Kişisel notlarınızı eklemek için, Düzenle ekranının en altındaki 
metin kutusuna metninizi girin.
Not Footprint’te gösterilen ya da kayıtlı olan hiçbir GPS verisi yoksa, 

GPS konumlandırmasını yeniden deneyebilir ve GPS verisini 
dokunarak footprint’e ekleyebilirsiniz . GPS bilgilerini el ile de 
girebilirsiniz.

Değişikliklerinizi kaydetmek için Bitti öğesine dokunun.

1.
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Ziyaret ettiğiniz bir yeri bırakmak için footprint’lere göz 
atma

Giriş ekranında, Footprints sekmesine 
kaydırın ve ziyaret ettiğiniz yerlerin 
fotoğrafları arasında gezinmek için 
parmağınızı ekranda yukarı ya da aşağı 
vurun. Bir footprint, ses kaydı içeriyorsa, 
kaydı dinlemek için Yürüt düğmesine 
dokunun.

Footprint’lere, kategoriye göre de göz 
atabilirsiniz. Ekranın en altındaki Footprints 
öğesine dokunup, sonraki ekranda, 
kategoriye göre göz atmak için ekranın 
en altındaki sekmeler boyunca sola ya da 
sağa kaydırın.

İstediğiniz yerin footprint’ini bulduktan sonra, konum ayrıntılarını 
görüntülemek için footprint’e dokunun. Telefonunuzun GPS navigasyon 
yazılımını kullanarak döndürme yönlerini edinmek için Navigasyon 
simgesine (  ) dokunarak o yeri tekrar ziyaret edebilir veya Google 
Maps’te bulmak için Menü > Haritada Göster öğesine dokunun.

Ayrıca, görüntülenen telefon numarasını aramak için Telefon simgesine 
(  ) veya konumun web sitesine erişip daha fazla bilgi bulmak için 
Dünya simgesine (  ) dokunabilirsiniz.
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İpucu Başka bir kamerayla çekilmiş, coğrafi etikete sahip fotoğraflarınız 
varsa, bunları telefonunuza kopyalayabilir ve coğrafi etikete sahip 
fotoğraflarınıza gitmek için telefonunuzdaki CoPilot GPS navigasyon 
yazılımının PhotoNav özelliğini kullanabilirsiniz. Coğrafi etikete sahip 
fotoğraflarınızı, telefonunuz ya da depolama kartınızda aşağıdaki 
klasöre kopyaladığınızdan emin olun: 
Telefon: \My Device\My Documents\My POI
Depolama kartı: \My Device\Storage Card\My Documents\My POI

Footprint’leri depolama kartınıza dışa aktarma
Footprint’leri, depolama kartınıza aktararak yedekleyin.

Tüm footprint’lerinizi ya da kategoriye göre yedekleyebilirsiniz. 
Depolama kartınıza, her kategori için ayrı yedekleme dosyası 
kaydedilecektir. Yalnızca tek bir footprint’i de aktarabilirsiniz.

Giriş ekranında Footprints sekmesine kaydırın.

Ekranın altındaki Footprints öğesine dokunun.

Neyi yedeklemek istediğinizi seçmek için uygun ekran da olmanız 
gerekir.

Tüm footprint’leri yedeklemek için, Tüm Footprint’ler 
sekmesinde olmalısınız.

Bir footprints kategorisini yedeklemek için, istediğiniz 
kategorinin sekmesine kaydırın (örneğin Yemek).

Yalnızca bir footprint’i yedeklemek için, önce istediğiniz 
footprint’e dokunun.

Menü > Dışa Aktar öğesine dokunun.

1.

2.
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Depolama kartınızdan footprint’leri içe aktarma
Depolama kartınızdaki bir yedekleme dosyasında bulunan 
footprint’leri telefonunuza geri aktarabilirsiniz. Yedekleme dosyanızı, 
footprint’lerinizi kullanabilmeleri için, telefonlarında HTC Footprints 
olan kişilerle de paylaşabilirsiniz.

Giriş ekranında Footprints sekmesine kaydırın.

Ekranın altındaki Footprints öğesine dokunun.

Tüm Footprint’ler sekmesinde, Menü > İçe Aktar öğesine 
dokunun.

Telefonunuzdaki footprint’ler, yedekleme dosyasındakilerle 
aynıysa, telefonunuzdaki footprint’leri korumayı ya da üzerlerine 
yazmayı seçebilirsiniz.

11.� Google Maps (Bazı ülkelerde kullanılabilir)
Google Maps, telefonunuzun Wi-Fi bağlantısı, veri bağlantısı ya da GPS 
özelliği aracılığıyla geçerli konumunuzu izler. Google Maps ile, ilginizi 
çeken yerleri ya da bir sokak adresini arayabilir ve seçtiğiniz hedefe 
ulaşmak için ayrıntılı yönlendirmeleri edinebilirsiniz. Telefonunuzda 
kayıtlılarsa, kişilerinizin adreslerini de kolayca bulabilirsiniz.

Google Maps uygulamasını açmak için, Başlat (  ) > Google Maps 
öğesine dokunun.

1.

2.
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Uzaklaştır

Yakınlaştır

Yerleri arayın

Yönleri alın, Google 
Enlem’e katılın, GPS 
kullanın ve daha fazla 
işlemi gerçekleştirin.

Geçerli konumunuzu 
haritada görüntüleyin.

Not Google Maps’i kullanmak için etkin bir veri ya da Wi-Fi bağlantısına sahip 
olmanız gerekmektedir.

İlgilendiğiniz yerleri arama
Google Maps, ilgilendiğiniz bir yeri arayıp konumlandırmanıza olanak 
tanır, bu yerin bilgilerini gösterir ve bulunduğunuz yerden oraya nasıl 
gidebileceğinizi tarif eder.

Google Maps ekranında Ara öğesine dokunun.

Arama alanına, yerin adını, adresini veya posta kodunu girip 
Tamam öğesine dokunun.

Arama sonuçları listesinde, adresini, telefon numarasını ve diğer 
ayrıntılarını görüntülemek için yere dokunun.

1.

2.

�.
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Adres sekmesinde aşağıdakilere dokunun:

İlgilendiğiniz yeri aramak için [telefon numarası] öğesine.
İlgilendiğiniz yerin Web sitesine (varsa) gitmek için Web 
adresine.
Bulunduğunuz konumdan ilgilendiğiniz yere ulaşma tarifini 
almak için Yol tariflerini al öğesine.
İlgilendiğiniz yerin sokak görünümünü görüntülemek için 
Sokak görünümü (bazı ülkelerde kullanılabilir) öğesine.
İlgilendiğiniz yeri sık kullanılan yerler listenize eklemek için Sık 
kullanılan olarak kaydet öğesine. Sık kullanılan yerlere erişmek 
için, Google Maps ekranında Menü > Sık Kullanılanlar öğesine.
İlgilendiğiniz yerin iletişim bilgilerini kişi listenize kaydetmek 
için Kişi olarak kaydet öğesine.
Yerin iletişim bilgisini SMS aracılığıyla birine göndermek için 
SMS iletisi olarak gönder öğesine.

�.

•
•
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İlgilendiğiniz yeri haritada görüntülemek için Haritaya bak 
öğesine dokunun.

Google Maps kullanımı konusunda bazı temel ipuçları için Menü > 
Yardım > İpuçları öğesine dokunun. Google Maps ve pek çok özelliği 
konusunda daha fazla bilgi için aşağıdaki adrese gidin:  
http://www.google.com/gmm/index.html.

Sokak Görünümünü Kullanma
Sokak Görünümü, Google Maps’te konumların etkileşimli sokak düzeyi 
görüntülerine bakmanıza olanak tanır.
Notlar • Sokak Görünümü yalnızca belirli bölgelerde kullanılabilir.

Sokak Görünümü’nde gösterilen görüntüler gerçek zamanlı değildir.

Sokak Görünümü’nde bir konumu görüntülemek için
Google Maps ekranında, Sokak Görünümü’nde görüntülemek 
istediğiniz konumu basılı tutun.

Beliren menüde Sokak görünümü öğesine dokunun. Sokak 
görünümü açılır ve geçerli konumu gösterir. Seçilen konum için 
Sokak Görünümü mevcut değilse, menüde “Hiç sokak görünümü 
yok” yazısı belirecektir.

Sokak Görünümü’ne, ilgilendiğiniz bir yeri ararken de erişebilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için, bu bölümdeki “İlgilendiğiniz bir yeri arama” 
başlığına bakın.

�.

•

1.

2.
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Sokak Görünümü’nde bir konuma gitmek için
Sokak Görünümü’nde bir konumu görüntülerken, haritanın küçük bir 
kısmı, ekranın sağ alt köşesinde belirir. Haritadaki kişi simgesi, geçerli 
Sokak Görünümü görüntüsünün konumunu belirtir. Kişi simgesinin alt 
tarafındaki yeşil ok, görüntüde gösterilen yöne işaret eder.

Sokak Görünümü görüntüsünde gezinmek için parmağınızı ekranda 
sola ya da sağa kaydırın. Geçerli sokak boyunca ileri gitmek için, 
ekranın altındaki oka dokunun.
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Katmanları Kullanma
Katmanlar, Google Maps’te konuma özel bilgilere yerpaylaşım 
uygulamanıza olanak tanır. Görüntülemek istediğiniz belirli bilgileri 
içeren özelleştirilmiş bir harita oluşturmak için, bir kerede birden çok 
katman ekleyebilirsiniz.

Katman eklemek için
Google Maps ekranında, önce Menü, ardından da Katmanlar 
öğesine dokunun.

Önce Katmanlara gözat öğesine dokunup, ardından da listeden 
istediğiniz katmanı seçin. Aşağıdaki katmanlar arasından seçim 
yapabilirsiniz:

Katman Açıklama

Haritalarım Bilgisayarınızda Google Maps kullanılarak oluşturulan 
özel Haritalarım özelliğini gösterir. Haritalarım konusunda 
daha fazla bilgi almak için şu adrese gidin:
http://maps.google.com/help/maps/mymaps/create.
html.

Wikipedia Haritadaki, ilgili Wikipedia makalelerine sahip konumları 
gösterir. Wikipedia makalesinden alıntı görüntülemek 
için, bir konumu işaretleyen Wikipedia simgesine 
dokunun. Alıntı, tüm makaleye bir bağlantı da içerir.

Geçiş Hatları Seçilen şehirler için kamusal ulaşım hatlarını gösterir. 

Sık Kullanılan 
Yerler

Dünya çapındaki şehirlerden yerel uzmanların sevdiği 
yerleri gösterir. Konumun, yerel uzman tarafından 
yazılmış bir açıklamasını görüntülemek için, haritada sık 
kullanılan bir yere dokunun. Konumla ilgili daha fazla 
bilgi görüntülemek için Tüm açıklamayı göster öğesine 
dokunun.

1.

2.
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Katman Açıklama

Enlem Haritada arkadaşlarınızın konumunu gösterir ve onlarla 
konumunuzu paylaşmanıza olanak tanır. Enlem kullanan 
arkadaşlarınızın bir listesini görmek için Listeye bak 
öğesine dokunun. Konum bilgilerini paylaşmak amacıyla 
arkadaşları davet etmek için Arkadaşları ekle öğesine 
dokunun. Haritada belirli bir arkadaşınızın konumunu 
görüntülemek için, önce listeden arkadaşınıza, ardından da 
Haritaya bak öğesine dokunun. 

Trafik Seçilen şehirler için gerçek zamanlı trafik verilerini 
gösterir.

Notlar • Haritalarım ve Enlem katmanlarını görebilmek için Google Hesabınızda 
oturum açmalısınız. Oturum açmak için, Google Maps ekranında Menü, 
ardından da Oturum Aç öğesine dokunun.

Enlem katmanını görüntüleyebilmek için önce Enlem ‘e katılmalısınız. 
Enlem’e katılmak için, Google Maps ekranında Menü, ardından da 
Enleme Katıl öğesine dokunun.

Enlem, trafik ve geçiş hatları özellikleri yalnızca belirli bölgelerde 
kullanılabilir.

Bir katmanı kaldırmak için
Google Maps ekranında, önce Menü, ardından da Katmanlar 
öğesine dokunun.

Şu an açık altında, kapatmak istediğiniz katmanlara dokunun. Tüm 
katmanları bir kerede kapatmak için Tümünü temizle öğesine 
dokunun.

•

•

1.

2.
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11.� Telefonunuzu Pusula Olarak Kullanma
Ne yöne baktığınızı öğrenmek istediğinizde Dijital Pusula’yı kullanın. 

Dijital Pusula, GPS kullanarak konumunuzu belirler ve kesin GPS 
konumunuzu görüntüler. GPS ile, Google Maps’te seçtiğiniz bir hedefe 
gitmek için de pusulayı kullanabilirsiniz. 

Dijital Pusula’yı açmak için, Başlat (  ) > Araçlar > Dijital Pusula 
öğesine dokunun.

 

1

2

�

�

1 Geçerli yönünüz

2 Geçerli GPS konumunuz

� Hedefinizin yönünü gösteren işaret 
(Hedefe giderken gösterilir)

� Hedef Ayarla düğmesi. Google 
Maps’i açmak için dokunun ve bir 
hedef seçin. Düğme, seçilen hedefe 
giderken kalan mesafeyi gösterir.

Not Dijital Pusula, elektromanyetik parazitten etkilenirse bir mesaj 
görüntülenir. Bu mesajı gördüğünüzde, Dijital Pusula’yı sıfırlamak için 
ekran yönergelerini izleyin.
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Pusulayı kullanma
Dijital Pusula tıpkı normal bir pusula gibi çalışır. Siz hareket ettikçe, 
pusula, geçerli yönünüzü göstermek için döner.

Üst tarafı size doğru bakarken telefonunuzu yere paralel olacak 
biçimde tutun.

Yönünüzü belirlemek için pusulanın ortasındaki kırmızı çizgiyi 
kullanın. Kırmızı çizginin üst ucunun aşağısındaki pusula değeri 
baktığınız yöndür. Geçerli konumunuzun kesin pusula değeri, 
ekranın üst tarafında da görüntülenir.

Bir hedefe gitme
Google Maps’te gitmek istediğiniz bir konumu seçebilir ve pusulayı 
kullanarak buraya gidebilirsiniz. Google Maps’i kullanmak için etkin veri 
ya da Wi-Fi bağlantısına sahip olmanız gerekmektedir.

Pusula ekranında Hedef Ayarla öğesine dokunun. Google Maps 
açılır.

Haritada istediğiniz hedefi basılı tutun. Google Maps kapanır 
ve pusula tekrar görüntülenir. Pusula çıkıntısındaki yeşil nokta, 
seçtiğiniz hedefin yönünü belirtir. Hedefinizin mesafesi, ekranın en 
altında görüntülenir.
İpucu Hedefinize olan mesafeyi görüntülemek için kullanılan birimi 

değiştirmek için, Menü > Metrik/İngiliz Ölçüleri öğesine dokunun. 

Pusula çıkıntısındaki yeşil nokta, pusuladaki kırmızı çizginin üst 
ucuyla hizalanacak biçimde telefonla birlikte dönün.

Yeşil nokta yönünde hedefinize doğru gidin. Siz yaklaştıkça, 
ekranın en altında görüntülenen, hedefinize olan mesafe 
azalacaktır.

Geçerli hedefi silmek için, hedefiniz olan mesafeyi görüntüleyen 
düğmeye dokunun.

1.

2.

1.

2.

�.

�.
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11.� Telefonunuzu Araç Kitiyle Kullanma
Telefonunuz için tasarlanmış araç kitini satın aldıysanız, telefonunuzu 
araç içinde güvenli biçimde tutturmak için sağlanan araç içi tutucudan 
yararlanabilir ve telefonunuzu yolda kullanabilirsiniz. Araç içi tutucunun 
nasıl kurulacağı ve telefonunuzun tutucuya nasıl takılacağı konusunda 
yönergeler için araç kiti kılavuzuna başvurun.

NaviPanel Kullanımı
NaviPanel, araç içi tutucuyu 
telefonunuzla birlikte kullanırken, 
Footprints, Telefon çevirici ve 
GPS navigasyon yazılımına kolay, 
tek dokunuşla erişilen bir arayüz 
sunar. Telefonunuzu tutucuya 
koyduğunuzda, NaviPanel 
otomatik olarak açılır ve bu 
uygulamaları kullanmanızı sağlar.  
Notlar • Telefonunuza yönelik araç içi tutuculu araç kitinin ayrı olarak satın 

alınması gereklidir.

Telefonunuz tutucudayken ve Bluetooth araç kitine ya da kulaklığa 
bağlı değilken, bir arama yaptığınızda ya da yanıtladığınızda telefonun 
hoparlörü otomatik olarak açılır.

Telefon çevirici gibi bir uygulamayı kullanmayı bitirdikten sonra, 
NaviPanel ana ekranına geri dönmek için iki parmağınızla ekrana 
dokunun.

•
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Mini-mikro USB dönüştürücü kullanırken, NaviPanel kendi 
kendine açılmaya devam eder?
Telefonunuza, mini-mikro USB dönüştürücü aracılığıyla bir mini USB 
güç adaptörü ya da araç şarj aleti taktığınızda, telefonunuz bunu 
araç kiti bağlantısı gibi hatalı algılayabilir (mini USB güç adaptörü 
ya da araç şarj aletindeki farklı bağlayıcı PIN atamasından dolayı) ve 
otomatik olarak NaviPanel ekranını görüntüleyebilir.
Aşağıdaki adımları izleyerek NaviPanel'i devre dışı bırakabilirsiniz:

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp Diğer > Araç Kiti 
Modu öğesine dokunun.
Araç kiti modunda NaviPanel'i otomatik başlat onay 
kutusunun işaretini kaldırarak NaviPanel'i devre dışı bırakın.

Telefonunuz için tasarlanmış araç kitini satın alıp kullanırsanız, 
yukarıdaki adım 1'i izleyip, Araç kiti modunda NaviPanel'i 
otomatik başlat onay kutusunu işaretleyerek NaviPanel'i tekrar 
etkinleştirdiğinizden emin olun. Yalnızca telefonunuz ve araç kitinizle 
sağlanan güç adaptörünü ve kabloları kullanmanız önerilir. HTC 
telefonları satan mağazalardan yedek kablo ve aksesuarları satın 
alabilirsiniz.

1.

2.

Araç kiti modundayken bir Bluetooth araç kitine ya da 
kulaklığına otomatik olarak bağlanma
Telefonunuzu, araç içi tutucuya taktığınızda Bluetooth araç kitinize 
ya da Bluetooth kulaklığınıza otomatik olarak bağlanmak üzere 
ayarlayabilirsiniz.

Bluetooth araç kitinizi ya da Bluetooth kulaklığınızı ilk kez 
kullanıyorsanız, önce telefonunuzla bir Bluetooth ortaklığı oluşturun. 
Bunun yapmak konusunda bilgi için, Bölüm 10’daki “Bluetooth ortaklığı 
oluşturma” başlığına bakın.
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Not Bazı Bluetooth araç kitleri, telefonunuz yerine araç kitinden bir Bluetooth 
ortaklığı başlatmanızı gerektirebilir. Bluetooth araç kitine bağlanmada 
sorun yaşıyorsanız üreticinin belgelerine bakın.

Telefonunuzu, Bluetooth araç kitine ya da kulaklığına bağlanmak 
üzere ayarlamak için
Araç kiti modundayken, telefonunuzla otomatik olarak bağlanacak 
Bluetooth cihazını seçin. Bu bir kerelik ayar işlemidir.

Telefonunuzda Bluetooth’u açın ve görünür (bulunabilir) moda 
ayarlayın. Yönergeler için, Bölüm 10’daki “Bluetooth özelliğini 
açma ve telefonunuzu görünür yapma” başlığına bakın.

Bluetooth araç kitini ya da kulaklığı açın ve görünür moda 
ayarlayın.

Bluetooth araç kitini ya da kulaklığı telefonunuza bağlanın. 
Telefonunuzla Bluetooth bağlantısı başlatmak isterseniz 
aşağıdakileri yapın:

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Menü > Tüm 
Ayarlar > Bluetooth öğesine dokunun.

Cihazın adına (örneğin Bluetooth kulaklık adı), ardından da 
Tutmadan kullanım öğesine dokunun.

Bluetooth ekranını kapatmak için Tamam öğesine dokunun.

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp Diğer > Araç Kiti 
Modu öğesine dokunun.

Telefonunuzla otomatik olarak bağlamak istediğiniz Bluetooth 
araç kitini ya da Bluetooth kulaklığını seçin.

Araç kiti modunda aşağıdaki Bluetooth cihazına otomatik olarak 
bağlan onay kutusunu seçin.

Bitti öğesine dokunun.

1.

2.

�.

a.

b.

c.

�.

�.

�.

�.
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Bluetooth araç kitine ya da kulaklığa otomatik olarak bağlanmak için
Telefonunuzu araç içi tutucuya takmadan önce, telefonunuzdaki 
Bluetooth özelliğinin ve Bluetooth araç kiti ya da kulaklığının açık 
ve her ikisinin de görünür modda olduğundan her zaman emin 
olun.

Telefonunuzu araç içi tutucuya takıp yerine sabitleyin.

Bir onay mesajı belirir. Bağlanmak için Evet öğesine dokunun.

1.

2.

�.
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Kamera ve Çoklu Ortam

12.1 Fotoğraf ve Video Çekme
Fotoğraf çekmek ve video klipleri kaydetmek için Kamera kullanın. 
Kamera’yı açtığınızda ekran yönlendirmesi otomatik olarak yatay moda 
geçer değiştirilir.

Giriş ekranında, Fotoğraflar ve Videolar sekmesine kaydırıp, Kamera 
ekranını Fotoğraf modunda açmak ve fotoğraf çekmeye başlamak için 
Kamera simgesine (  ) dokunun.

Video kaydetmek için, Kamera ekranını doğrudan video modunda 
açmak amacıyla, Fotoğraflar ve Videolar sekmesinde Kamera 
simgesine (  ) dokunun.

Çekim modunu değiştirme
Varsayılan olarak, çekim modu, Kamera’yı açtığınızda ne seçtiğinize 
bağlı olarak ya fotoğraf ya da video moduna ayarlanır. Bunların 
yanında, Kamera, farklı ihtiyaçlar için diğer çekim modlarını da sağlar.

Başka bir çekim moduna değiştirmek için, ekran kontrollerini 
görüntülemek için önce  öğesine, ardından da Kamera 
ekranının altındaki orta simgeye dokunun.

Çekim Modu menüsünde kullanmak istediğiniz çekim moduna 
dokunun.

1.

2.
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Çekim modu İşlev

Fotoğraf Standart sabit fotoğraflar çeker.

Video Sesli veya sessiz video klipleri kaydeder.

Panorama Tek yönde sürekli olarak sabit görüntüler çeker ve 
manzaranın panoramik bir görüntüsünü oluşturmak 
için bunları birleştirir.

MMS Video MMS ile göndermeye uygun video klipler kaydeder.

Kişi Resmi Kişi resmi olarak atayabileceğiniz bir sabit görüntü 
çeker.

Yakınlaştırma/uzaklaştırma
Bir fotoğraf ya da video klibi 
çekmeden önce, ekrandaki 
yakınlaştırma düğmelerini 
kullanarak nesneyi yakınlaştırabilir 
ya da uzaklaştırabilirsiniz.

Yakınlaştırmak ya da 
uzaklaştırmak için, önce  
öğesine, ardından da Kamera 
ekranının sol tarafındaki 
yakınlaştırma göstergesinin 
üstünde ve altında bulunan 

 ya da  öğesine dokunun. 
Yakınlaştırma göstergesi geçerli 
yakınlaştırma düzeyini gösterir.

Bir resim ya da video klip için kamera yakınlaştırma aralığı, çekim 
moduna ve çözünürlüğe bağlıdır.
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Çekim modu Çözünürlük Yakınlaştırma 
aralığı

Fotoğraf 5M Normal: 2592 x 1944
Geniş ekran: 2592 x 1552 1.0x ila 1.6x

3M Normal: 2048 x 1536
Geniş ekran: 2048 x 1216 1.0x ila 1.6x

2M Normal: 1600 x 1200
Geniş ekran: 1600 x 960 1.0x ila 1.6x

1M Normal: 1280 x 960
Geniş ekran: 1280 x 768 1.0x ila 1.6x

L Normal: 640 x 480
Geniş ekran: 640 x 384 1.0x ila 1.6x

Video VGA 640 x 480 1.0x ila 1.6x
CIF 352 x 288 1.0x ila 1.6x
L 320 x 240 1.0x ila 1.6x
M 176 x 144 1.0x ila 1.6x

MMS Video M 176 x 144 1.0x ila 1.6x

Panorama L 640 x 480 1.0x ila 1.6x
M 320 x 240 1.0x ila 1.6x

Kişi Resmi 272 x 272 1.0x ila 1.6x

Flaş ışığını kullanma
Telefonunuz, kamera odaklarken ve fotoğraf ya da video çekerken, 
karanlık nesneleri aydınlatmaya yardımcı olan bir flaş ışığına sahiptir. 
Flaş ışığı iki modda çalışır: yardımcı ışık ve kamera flaşı.

Aşağıdaki ayarlar arasında dolaşmak için ekrandaki Flaş Işığı 
düğmesine sürekli dokunun:
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Flaş Modu İşlev

Yeterli ortam ışığı olmadığında, fotoğraf çektiğinizde kameranın 
flaşı otomatik olarak açılırken, bir video çektiğinizde yardımcı 
ışık otomatik olarak açılır ve siz çekimi durdurana kadar yanar.

Yardımcı ışık, kameranın her odaklanmasında açılır. Fotoğraf 
çektiğinizde kameranın flaşı açılırken, bir video çektiğinizde 
yardımcı ışık açılır ve siz çekimi durdurana kadar yanar.

Flaş ışığı her zaman kapalıdır.

Önemli  Görme yetilerinde olası bir zararı önlemek için, flaş ışığını insanların 
gözünün yakınına ya da doğrudan gözlerine tutmayın.

Kamera flaş ışığı açılmıyor?
Flaş ışığını kullanmak çok pil gücü harcar. Kamera, pilden tasarruf 
etmek için, aşağıdakilerden biri meydana geldiğinde flaş ışığını devre 
dışı bırakır ("otomatik" ya da "her zaman açık" olarak ayarlamış 
olsanız bile):

Gelen aramanız olduğunda.
Flaş ışığını "her zaman açık" olarak ayarlamışsanız, aramayı 
yanıtlayıp sonlandırdıktan sonra tekrar açılır.
Telefonunuzun pil düzeyi %20 ya da daha düşük olduğunda.
Kameranın, flaş ışığını kullanmak için yeterince pil gücüne sahip 
olması amacıyla pili yeniden şarj edin.
Soğuk hava, pil performansını, flaş ışığını etkileyecek şekilde 
azaltabilir.
Kameranın, flaş ışığına güç sağlayacak yeterli pil ömrüne 
sahip olduğundan emin olmak için, telefonunuzu sıcak tutun. 
Kullanımda değilken, sıcak tutmak için telefonu ceketinizin içine 
koyun ve pil performansını etkileyebilecek ani ısı değişikliklerini 
önleyin.

•

•

•
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Fotoğraf ve video çekme
Kamera, iki tür odak modu kullanır: Otomatik Odak ve Dokunmatik 
Odak. Odak modlarından herhangi birini kullanırken, hareket edip 
başka bir yöne doğrulttuğunuzda, kamera otomatik olarak odaklama 
becerisine sahiptir. Kamera odaklama yaparken, ekranda, odak 
ayarlandığında sabit, dikdörtgen paranteze (  ) dönüşen hareketli 
bir parantez görüntülenir.

Fotoğraf ya da video çekerken deklanşör olarak Sanal Kamera 

düğmesini (  ) kullanın. Kamera odaklandıktan sonra, fotoğraf 
ya da video çekmek için Sanal Kamera düğmesine kısa süreli basın. 
Yeniden odaklanıp fotoğraf ya da video çekmek için de Sanal Kamera 
düğmesini basılı tutabilirsiniz.

Otomatik Odak kullanarak fotoğraf ya da video çekmek için
Otomatik Odaklama, odağı ekranın ortasındaki nesneye ayarlar. 
Otomatik Odaklama, tüm çekim modlarında kullanılabilir.

Odağı ayarlamak için Sanal Kamera düğmesini basılı tutup bir 
fotoğraf çekin.

Odağı ayarlamak için Sanal Kamera düğmesini basılı tutup video 
çekimini başlayın. Çekimi durdurmak için düğmeye tekrar basın.

Dokunmatik Odak kullanarak fotoğraf çekmek için
Dokunmatik Odaklama özelliği, dokunarak ekranın belirli bir alanına 
odaklanmanıza olanak tanır. Dokunmatik Odak varsayılan olarak 
etkinleştirilir ve Fotoğraf ile Kişi Resmi çekme modlarında kullanılabilir.

Çekim modunu Fotoğraf veya Kişi Resmi moduna ayarlayın.

Ekranın odaklanmak istediğiniz alanına dokunun. Odaklama 
göstergesi seçilen alanın üzerine gelir.

•

•

1.

2.
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Not Geçerli odaklama alanının dışına dokunursanız, Dokunmatik 
Odaklama özelliğini kullanabileceğiniz alanı göstermek için beyaz 
bir kutu belirir.

Odağı ayarlamak için Sanal Kamera düğmesini basılı tutup bir 
fotoğraf çekin. Alana odaklanıp fotoğraf çekmek için doğrudan 
seçtiğiniz alanı da (odak göstergesiyle çevrili olan) basılı 
tutabilirsiniz.

Panorama modunda fotoğraf çekmek için
Odağı ayarlamak için Sanal Kamera düğmesini basılı tutup ilk fotoğrafı 
çekin. Odaklamak ve sonraki fotoğrafları çekmek için düğmeyi tekrar 
basılı tutup panoramayı tamamlayın.

Çekilen fotoğraf ya da videoyla ne yapılacağını seçmek için
Çekim yaptıktan sonra, çekmiş olduğunuz fotoğrafı ya da videonun 
başlangıç görüntüsünü gösteren İncele ekranı görülür. 

Fotoğrafı ya da video klibini silmek, Albümler’de görüntülemek, MMS 
ya da e-postayla göndermek ve diğer işlemler için, İncele ekranının 
altındaki simgelere dokunabilirsiniz.

Ekran kontrolleri
Kamera’nın, aşağıdaki ekran kontrollerini görüntüleyip kullanmak için 

 öğesine dokunun:

Ekran kontrolü İşlev

Albümler
Albümler programını açın. Ayrıntılar için “Albüm 
Kullanarak Fotoğraf ve Video Görüntüleme” 
başlığına bakın.

Çekim modu Ayrıntılar için “Çekim modunu değiştirme” başlığına 
bakın.

�.
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Ekran kontrolü İşlev

Menü Menü Panelini açın. Ayrıntılar için “Temel ayarlar” 
başlığına bakın.

Flaş Işığı 
düğmesi

Flaş ışığına yönelik kullanılabilir ayarlar arasında 
gezinmek için sürekli dokunun. Ayrıntılar için “Flaş 
ışığını kullanma” başlığına bakın.

Sanal Kamera 
düğmesi

Deklanşör düğmesi gibi çalışır. Ayrıntılar için 
“Fotoğraf ve video çekme” başlığına bakın.

İlerleme 
göstergesi

Panorama modunda, birbirini izleyen çekimlerin 
sayısını gösterir.

Odaklama 
göstergesi

Ekran, odaklama yapılırken, odak ayarlandığında 
sabit, dikdörtgen paranteze dönüşen, hareketli bir 
parantez görüntüler.

 / 
Yakınlaştırma 
düğmeleri

Fotoğraf ya da video çekerken yakınlaştırmak 
veya uzaklaştırmak için dokunun. Ayrıntılar için 
“Yakınlaştırma/uzaklaştırma” başlığına bakın.

Temel ayarlar
Menü paneli, sık kullanılan kamera ayarlarını hızlı bir şekilde yapmanızı 
ve daha gelişmiş kamera ayarlarına erişmenizi sağlar. Menü panelini 
açmak için önce , ardından da  öğesine dokunun. Bir ayarı 
yapmak amacıyla, mevcut ayarlar arasında gezinmek için, Beyaz 
Dengesi gibi bir düğmeye sürekli dokunun.

Not Kullanılabilir menü paneli düğmeleri, seçili çekim moduna bağlıdır.
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Ayar İşlev

Beyaz 
Dengesi

Renkleri daha net bir şekilde çekmek için, mevcut ışık 
koşullarına göre beyaz dengesi ayarını seçin.

Parlaklık Parlaklık çubuğunu açın ve parlaklık düzeyini ayarlayın. 
Değişikliği uygulamak için Parlaklık çubuğunun dışına dokunun.

ISO ISO düzeyini, 100, 200, �00 ya da �00 değerine el ile ayarlayın 
veya OTOMATİK ayarına geri getirin. Düşük ışık koşullarında 
fotoğraf çekerken yüksek ISO hızı değerleri daha iyi sonuç verir.

Not Kamera, ISO düzeyini yalnızca 400’e kadar otomatik 
olarak ayarlar.

Depolama Çekilen fotoğraflarınızın ve videolarınızın telefonunuza mı yoksa 
takılı depolama kartına mı kaydedileceğini seçin.

Otomatik 
zamanlayıcı

Fotoğraf ya da Kişi Resmi modundayken, otomatik 
zamanlayıcıyı 2 saniye, 10 saniye veya Kapalı değerlerine 
ayarlayın.

Gelişmiş Gelişmiş kamera ayarlarını ayarlamak için Gelişmiş ekranını açın. 
Ayrıntılar için “Gelişmiş ayarlar” başlığına bakın.

Gelişmiş ayarlar
Seçtiğiniz çekim modu için daha fazla seçeneği ve diğer tercihleri 
ayarlayabilmek amacıyla, canlı Kamera ekranında  öğesine, ardından 
da Gelişmiş öğesine dokunarak Gelişmiş ekranını açın.

Gelişmiş ekranında aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

Çözünürlük (Fotoğraf, Video, Panorama ve MMS Video modları). 
Kullanılacak çözünürlüğü belirleyin.

Geniş ekran (Fotoğraf modu). Seçenek Açık olarak ayarlandığında 
(varsayılan), görüntünüzü çerçeve içine almak için ekranın 
tamamını kullanabilirsiniz. Seçenek Kapalı ayarındayken, 

•

•
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Kameranın sağ tarafında, Sanal Kamera, flaş ışığı ve ekran kontrol 
düğmelerini taşıyan bir kenar çubuğu belirir.

Dokunmatik Odaklama (Fotoğraf ve Kişi Resmi modları). 
Dokunmatik Odaklama işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. 
Dokunmatik Odaklama özelliği varsayılan olarak Açık ayarındadır. 
Dokunmatik Odaklama konusunda daha fazla bilgi için, “Fotoğraf 
ve video çekme” başlığına bakın.

İnceleme Süresi. Çekilen bir fotoğrafın/videonun, İnceleme 
ekranında kalma süresini ayarlayın.

Kalite. Çekilen fotoğraflar için görüntü kalitesi düzeyini seçin.

Çekim Biçimi (Video ve MMS Video modları). Çekilen videolar için 
dosya biçimini seçin.

Zaman Damgası (Fotoğraf modu). Çekilen fotoğraflara tarih ve 
saati dahil edin.

Arkaplan Işığını Koru. Arkaplan ışığını açar ya da kapatır. Bu, 
kamerayı kullanırken telefonunuzun arkaplan ışığı ayarlarını yok 
sayar.

Deklanşör Sesi. Siz Sanal Kamera düğmesine dokunduğunuzda 
bir deklanşör sesi duyulur.

Görüntü Özellikleri. Çekimden önce Kontrast, Doygunluk ve 
Netlik ayarlarını yapın.

Efekt. Fotoğraflarınıza veya videolarınıza özel bir efekt uygulayın.

Ölçüm Modu. Kameranın, poz değerlerini hesaplamak için 
görüntülerdeki ışık miktarını nasıl ölçeceğini seçin. Dokunmatik 
Odaklama etkinleştirildiğinde, Nokta ölçüm modu otomatik 
olarak ayarlanır ve kamera, odak noktası çevresindeki ışığı ölçer. 
Dokunmatik Odaklama devre dışı bırakıldığında, Merkez Alan 
seçeneğiyle görüntünün merkezindeki ışığı veya Ortalama 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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seçeneğiyle tüm görüntüdeki ışığı ölçebilirsiniz.

Önek. Yeni çekilmiş fotoğraf veya videonun dosya adı, bir sıra 
numarasıyla birlikte “IMAG” veya “VIDEO” ibaresine ayarlanır, 
örneğin: IMAG0001.jpg. Dosya adı öneki olarak geçerli Tarih ya da 
Tarih ve Saat bilgisini de seçebilirsiniz.
Not Çekilen fotoğrafları bir depolama kartına kaydederken dosya adı 

önekini değiştiremezsiniz. Çekilen fotoğraflar, IMAGnnnn.jpg (‘nnnn’ 
sayaçtır) standardı kullanılarak adlandırılır ve depolama kartında 
\DCIM\100MEDIA klasörüne kaydedilir.

Sayaç. Dosya numaralandırmayı 1’e sıfırlayın.

Titreme Ayarı. İç mekanda floresan ışığı altında çekim yaparken, 
titremeyi azaltmak için, Otomatik ayarını açık tutun veya bunu 
ülkenizin elektrik sistemine uygun frekans ayarıyla (�0Hz veya 
�0Hz) değiştirin.

Kılavuz (Fotoğraf modu). Nesnenizi daha kolayca çerçevelemek 
ve ortalamak için ekranda bir kılavuz görüntüleyin.

Sesle Kaydet (Video veya MMS Video modu). Videoları sesli 
kaydetmek için Açık, sessiz kaydetmek için Kapalı seçeneğini 
belirleyin.

Kayıt Sınırı (Video modu). Video kaydı için maksimum süreyi veya 
dosya boyutunu ayarlayın.

Anımsatıcıyı Göster (Kişi Resmi modu). Kamera’nın, çekilen 
resmi bir kişiye atanmasını sormasını istiyorsanız Açık seçeneğini 
belirleyin.

Yön (Panorama modu). Panorama çekimde fotoğrafları 
birleştirme yönünü seçin.

Birleştirme Sayısı (Panorama modu). Panorama çekimde 
yapılacak çekim ve birleştirme sayısını belirleyin.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Kamerayı Kapatma
Kamera kullanımını tamamladığınızda, Kamera ekranını kapatmak için 

 öğesine, ardından da  öğesine dokunun.

12.2 Albümleri Kullanarak Fotoğraf ve Videoları 
Görüntüleme

Telefonunuzda fotoğrafları ve videoları görüntülemek için Albümleri 
kullanın. Kendinizin ve arkadaşlarınızın Facebook’ta paylaştığı 
fotoğrafları da görüntüleyebilirsiniz.

Giriş ekranında Fotoğraflar ve Videolar sekmesine kaydırıp Albümler 
öğesine dokunun. Albümler’i açmak için Kamera ekranından  
öğesine de dokunabilirsiniz.
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Ana Albümler ekranında, telefonunuz ve depolama kartınızda kayıtlı 
fotoğraflarla videolar arasında kaydırmak ve gezinmek için parmağınızı 
yukarı ya da aşağı vurun. Tam ekranda görüntülemek için bir fotoğraf 
ya da videoya dokunun.

Albümleri dikey ya da yatay yönlendirmede görüntüleyebilirsiniz. 
Ekranı yatay yönlendirmeye geçirmek için telefonunuzu sola doğru yan 
yatırın.

Fotoğrafları görüntüleme
Bir fotoğrafı görüntülerken, ekran kontrollerini açıp kullanmak için 
ekrana dokunun.

1 Bir önceki ekrana geri dönün.

2 Slayt gösterisini başlatın.

� Fotoğrafı, e-posta ya da MMS 
kullanarak gönderin veya Facebook’a 
yükleyin.

� Fotoğrafı kişi resmi olarak kaydedin, 
ekran görüntüsünü yeni bir dosya 
olara kaydedin ve diğer ayarları yapın.

1 2 � �

Not Bir slayt gösterisi yürütülürken, hareketli GIF ve video dosyaları slayt 
gösterisinden çıkarılır.

Fotoğrafı yakınlaştırıp uzaklaştırmak için
Baş ve işaret parmaklarınızı ekranda basılı tutup, yakınlaştırmak için 
parmaklarınızı birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı 
kıstırın.
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Yakınlaştırma Uzaklaştırma

Fotoğrafta yakınlaştırmak istediğiniz alana iki kez de dokunabilirsiniz. 
Uzaklaştırmak içinse ekrana yine iki kez dokunun.

Bir fotoğrafı yakınlaştırdıktan sonra, ekranı basılı tutup, fotoğrafın diğer 
yerlerinde gezinmek için parmağınızı sürükleyin.

İpucu Fotoğrafın yakınlaştırılan bölümünü yeni bir dosya olarak kaydetmek 
için, ekrana ve  simgesine dokunup, Ekran Görüntüsünü Kaydet 
öğesine dokunun.

Geçerli albümdeki bir sonraki veya önceki fotoğrafı görüntülemek için
Telefonunuzu dik konumda tutarken, parmağınızı ekranda yukarı veya 
aşağı vurarak bir önceki veya sonraki fotoğrafı görebilirsiniz.

Telefonunuzu yan tutarken, parmağınızı ekran boyunca sola veya sağa 
vurarak bir önceki veya sonraki fotoğrafı görebilirsiniz.

Favori albüm olarak ayarlamak için
Giriş ekranındaki Fotoğraflar ve Videolar sekmesi, geçerli favori 
albümdeki fotoğraf ve video dosyalarını görüntüler. Varsayılan olarak, 
Kamera kullanılarak çekilen fotoğraf ve videoların saklandığı Kamera 
Çekimleri albümü favori olarak ayarlanır. İsterseniz başka bir favori 
albümle değiştirebilirsiniz.
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Ana Albümler ekranında Albümler 
öğesine dokunun.

Albümler sekmesinde (  ), favori 
olarak ayarlamak istediğiniz albüme 
dokunun.

Menü > Albümü Favori Olarak 
Ayarla, ardından da Tamam öğesine 
dokunun.

1.

2.

�.

Facebook fotoğraflarını görüntüleme
Kendinizin ve arkadaşlarınızın Facebook’ta paylaştığı fotoğrafları 
görüntülemek için Albümleri kullanabilirsiniz. Facebook fotoğraflarını 
görüntüleyebilmek için Facebook hesabınızda oturum açmalısınız.

Ana Albümler ekranında Albümler öğesine dokunun.

Facebook sekmesine (  ) dokunun ya da kaydırın.

Facebook’ta oturum açmamışsanız, sıradaki ekran, Facebook 
hesabınızda oturum açmanıza olanak tanır.

Fotoğraflarını görüntülemek istediğiniz kişiye, ardından da bir 
albüme dokunun.

Tam ekranda görüntülemek için bir fotoğrafa dokunun.

Bir fotoğrafı görüntülerken, ekran kontrollerini açıp kullanmak için 
ekrana dokunun.

1.

2.

�.

�.
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Ekran kontrolü İşlev

Bir önceki ekrana geri dönün.

Fotoğrafı e-posta ya da MMS kullanarak gönderin.

Geçerli fotoğrafı tekrar yükleyin.

Video yürütme
Bir video izlerken, kayıttan yürütme kontrollerini görüntüleyip 
kullanmak için ekrana dokunun. Yürütmeyi duraklatmak, devam 
ettirmek, durdurmak, videonun başlangıcına atlamak veya görüntü 
modunu değiştirmek için kayıttan yürütme kontrolü simgelerine 
dokunun. Video içinde ileri ya da geri gitmek için, parmağınızı ilerleme 
çubuğu boyunca da sürükleyebilirsiniz.

Video yürütmeyi sonlandırdığınızda ya da durdurduğunuzda, orta 
ekrandaki Yürüt simgesine dokunarak yeniden yürütebilirsiniz.

Bu videoyu e-posta ya da MMS ile gönderebilir veya YouTube’da 
paylaşabilirsiniz. Önce ekrana, ardından Paylaş simgesine (  ) 
dokunun ve videoyu nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Fotoğrafları ve videoları paylaşma
Albümleri kullanarak, fotoğraf ve videoları e-posta ve MMS 
aracılığıyla gönderebilir, fotoğrafları Facebook, videoları da YouTube’a 
yükleyebilirsiniz. Fotoğraflarla videoları bu sitelere yükleyebilmek için 
Facebook ve YouTube’da oturum açmalısınız.
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Paylaşmak istediğiniz fotoğrafları ve videoları içeren albümü açın. 

Önce Menü > Paylaş öğesine dokunup, ardından aşağıdakilerden 
birini seçin:

Posta. E-posta eki olarak eklemek istediğiniz bir ya da daha 
fazla fotoğraf ve videoya, ardından da Gönder öğesine 
dokunun. Birden fazla e-posta hesabınız varsa, kullanılacak 
hesabı seçin. İletinizi oluşturup Gönder öğesine dokunun. 
E- posta gönderimi konusunda daha fazla bilgi için Bölüm 7’ye 
bakın. 

Mesajlar. Yeni çoklu ortam mesajına eklemek için bir fotoğraf 
ya da videoya dokunun. Mesajınızı oluşturup Gönder öğesine 
dokunun. Çoklu ortam mesajları göndermek konusunda daha 
fazla bilgi için Bölüm 7’ye bakın.

Facebook. Paylaşmak istediğiniz bir ya da daha fazla fotoğrafa, 
ardından da Yükle öğesine dokunun.

YouTube. Paylaşmak istediğiniz bir ya da daha fazla videoya, 
ardından da İleri öğesine dokunun. Videolarınız için Başlık ve 
Etiketler girin, bir gizlilik ayarı seçin ve Yükle öğesine dokunun.

Albümleri kapatma
Albümleri kapatmak için, önce ana Albümler ekranına geri dönün. 
(Bir video ya da fotoğraf slayt gösterisi görüntülüyorsanız, yürütmeyi 
durdurun.) Ekran kontrollerini göstermek için ekrana dokunup, ana 
Albümler ekranına geri gitmek için  öğesine dokunun.

Albümleri kapatmak için, ana Albümler ekranında  öğesine dokunun.

1.

2.

•

•

•

•
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12.� Windows Media Player Mobile Kullanımı
Windows Media® Player Mobile, telefonunuzda ya da Web’de kayıtlı 
olan dijital ses ve video dosyalarını yürütür.

Windows Media Player Mobile’ı açmak için, Başlat > Çoklu Ortam > 
Windows Media öğesine dokunun Windows Media Player Mobile, 
Kitaplık ekranıyla açılır. Telefonunuzda veya depolama kartınızda yüklü 
şarkıları, videoları ve çalma listelerini bulup yürütmek için Kitaplığı 
kullanın.

Ortam yürütme
Kitaplığı güncelleştirmek için
Çoğu durumda, Windows Media Player Mobile kitaplığı otomatik 
olarak günceller. Ancak, telefonunuza ya da depolama kartına 
son zamanlarda kopyaladığınız yeni dosyaları içerdiğinden emin 
olmak için kitaplığı el ile güncelleştirebilirsiniz. Kitaplık listesini el ile 
güncelleştirmek için Menü > Kitaplığı Güncelleştir öğesine dokunun.

Ses ve video dosyalarını yürütmek için
Kitaplık ekranında, Kitaplık okuna (ekranın üstüne yakın), ardından 
da Depolama Kartı gibi, kullanmak istediğiniz depolama ortamına 
dokunun.

Bir kategori seçin (örneğin Müziğim ya da Çalma Listelerim).

Yürütmek istediğiniz öğeyi (şarkı, albüm ya da sanatçı adı gibi) 
basılı tutup Yürüt öğesine dokunun.

Kayıttan Yürütme ekranı açılır ve ses ya da video dosyasını 
yürütür. Yürütmeyi duraklatmak, sürdürmek, durdurmak, tam 
ekranda yürütmek ve diğer işlemler için yürütme kontrollerini 
kullanın.

1.

2.

�.
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Video ve ses dosyalarını eşitleme
Dijital ortam dosyalarını bilgisayarınızdan telefonunuza eşitlemek için, 
bilgisayarınızda Windows Media Player’ın en son sürümünü kullanın. 
Bu işlem, korunan dosyalar ve albüm kapaklarının (dış görünümler için) 
telefonunuza doğru şekilde kopyalanmasını sağlar.

İçeriği telefonunuza otomatik olarak eşitlemek için
Bilgisayarınızda Windows Media Player’ı açın ve telefonunuzu 
bilgisayarınıza bağlayın.

Aygıt Kurulumu Sihirbazı’nda Evet, bilgisayarımı şimdi ara öğesini 
seçin.
Not  Önceden Windows Media Player açtıysanız ve bilgisayarınızdaki 

ortamları arattırdıysanız, 2. adımdaki bilgisayarınızı arattırma işlemi 
istenmez.

Aygıt Kurulumu iletişim kutusunda, telefonunuz için bir ad girip 
Son öğesini tıklayın.
Not 4 GB’tan daha yüksek kapasiteye sahip bir depolama kartı 

taktıysanız ve tüm kitaplığınız depolama kartına sığıyorsa, 
Windows Media Player müzik dosyalarınızı otomatik olarak eşitler. 
Windows Media Player’ın otomatik olarak eşitleme yapması için 
telefonunuzun Disk Sürücüsü moduna ayarlanması da gereklidir.

Windows Media Player’ın sol panelinde, telefonunuzun adına sağ 
tıklayıp Eşitleme Kur öğesini tıklayın.
Not Ortam eşitleme ayarını depolama kartı üzerinde yapmak için, 

Windows Media Player’ın sol panelindeki Depolama Kartı öğesine 
sağ tıklayın, ardından da Eşitleme Kur öğesine tıklayın.

Bilgisayarınızla telefonunuz arasında eşitlemek istediğiniz çalma 
listesini/listelerini seçip Ekle öğesine tıklayın.
Not Aygıt Kurulumu iletişim kutusunda, Bu aygıtı otomatik olarak eşitle 

onay kutusunun seçildiğinden emin olun.

Son öğesine tıklayın.

1.

2.

�.

�.

�.

�.
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Dosyalar telefonunuzla eşitlemeye başlar. Telefonunuzu, Windows 
Media Player çalışırken bilgisayarınıza bir sonraki kez bağladığınızda 
eşitleme otomatik olarak başlayacaktır.

İçeriği telefonunuza el ile eşitlemek için
Telefonunuzla bilgisayar arasında ortam eşitlemesi 
ayarlamadıysanız, “İçeriği telefonunuza otomatik olarak eşitlemek 
için” başlığındaki 1 ile 3 arasındaki adımları uygulayın.

Bilgisayarınızdaki Windows Media Player’da Eşitle sekmesini 
tıklayın. Windows Media Player’ın sol panelinde bir Çalma Listesi 
ya da Kitaplık seçin.

İçerik Listesi’nden, telefonunuza eşitlemek istediğiniz ortam 
dosyalarını sürükleyin ve Eşitleme Listesi’ne bırakın.

Çalma Listeleri ve Kitaplık Listesi Eşitleme Listesiİçerik Listesi

Seçilen dosyaları telefonunuza eşitlemeye başlamak için 
Eşitlemeyi Başlat öğesine tıklayın.

1.

2.

�.

�.
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Notlar • Ortam dosyalarını telefonunuza eşitlemek için Windows Media Player 
11 ya da daha ileri sürümünü kullanın.

Windows Media Player, telefonunuza kopyalanacak ses dosyalarının 
kalite düzeyini otomatik olarak ayarlayacak şekilde yapılandırıldığında 
ses dosyaları daha hızlı kopyalanır. Daha fazla bilgi için Windows 
Media Player Yardım’a bakın.

Çalma listeleri oluşturma
Geçerli durumdaki Şimdi Yürütülüyor çalma listesini kaydedip yeni bir 
ad vererek yeni bir çalma listesi oluşturun.

Yeni bir çalma listesi kaydetmek için
Kitaplık ekranında değilseniz Menü > Kitaplık öğesine dokunun.

Bir kategori seçmek için dokunun (örneğin Müziğim ya da Çalma 
Listelerim).

İstediğiniz bir ortam dosyasını seçip Menü > Sıraya Al öğesine 
dokunun. Dosyayı Şimdi Yürütülüyor listesine ekler. İstediğiniz 
tüm ortam dosyalarını Şimdi Yürütülüyor listesine ekleyene kadar 
bu adımı tekrarlayın.
Not Aynı anda birden fazla dosya seçemezsiniz.

Ortam dosyalarını ekledikten sonra Menü > Şimdi Yürütülüyor 
öğesine dokunun.

Şimdi Yürütülüyor ekranında Menü > Çalma Listesini Kaydet 
öğesine dokunun.

Çalma listesi adını girip Bitti öğesine dokunun.

Oluşturduğunuz çalma listesini yürütmek için Kitaplık’ta Çalma 
Listelerim öğesine dokunun, çalma listenizi seçin ve Yürüt öğesine 
dokunun.

•
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Sorun Giderme
Sorun giderme bilgisi için, http://www.microsoft.com/windowsmobile/
en-us/help/more/windows-media-player.mspx adresini ziyaret edin.

12.� Ses Yükseltici Kullanımı
Ses Yükseltici, sesi en iyi duruma getirmek için bir ses ekolayzeri 
sağlayarak daha iyi bir dinleme deneyimi sunar. Ses Yükseltici’yi 
kullanmak için, sağlanan kablolu kulaklığı telefonunuza takın.

Ses Yükseltici’yi açmak için
Başlat > Çoklu Ortam > Ses Yükseltici öğesine dokunun veya Giriş 
ekranında, Müzik sekmesine kaydırıp Menü > Ses Yükseltici öğesine 
dokunun.

1 �

2

�

�

1 Ekolayzeri etkinleştirin veya devre dışı 
bırakın.

2 Değiştirilen ayarları uygulayın.

� Kullanacağınız ekolayzer ön ayarını 
seçin.

� Frekansı ayarlamak için kaydırıcıları 
sürükleyin.

� Değiştirilen ayarları uygulamadan Ses 
Yükseltici’den çıkın veya ön ayarlı 
ekolayzer ayarlarını kaydedin ya da 
silin.

http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/windows-media-player.mspx
http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/windows-media-player.mspx
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Özel bir ekolayzer ön ayarı oluşturmak için
Ekolayzer kontrollerini sürükleyerek, frekans bantlarını istediğiniz 
değerlere ayarlayın.

Tamamlandığında, Menü > Ön Ayar Olarak Kaydet öğesine 
dokunun.

Bir ön ayar adı girip Bitti öğesine dokunun.Ekolayzer ön ayarı, ön 
ayar listesi kutusuna eklenir.

Not Özel bir ekolayzer ön ayarını silmek için, bu ayarı ön ayar listesi 
kutusundan seçip Menü > Ön Ayarı Sil öğesine dokunun. Önceden 
yüklenmiş ekolayzer ön ayarlarını silemezsiniz.

12.� FM Radyo Kullanımı
FM Radyo, telefonunuzda FM radyo istasyonlarını dinlemenize olanak 
sağlar. FM Radyo, sağlanan kablolu stereo kulaklığı anten olarak 
kullandığından, programı açmadan önce kulaklığı telefonunuzun 
kulaklık jakına takın.

FM Radyo’yu açmak için, Başlat > Çoklu Ortam > FM Radyo öğesine 
dokunun.

FM Radyo’yu ilk kez açtığınızda, kullanılabilir FM istasyonlarını otomatik 
olarak tarar, ön ayar olarak kaydeder ve bulunan ilk FM istasyonunu 
çalar. Sık kullanılan istasyonları ön ayar olarak kaydetme konusunda 
daha fazla bilgi için, “Ön ayarları kaydetme” başlığına bakın.

1.

2.
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1 Bir sonraki daha düşük ya da yüksek FM 
istasyonu için FM bandını arayın.

2 Radyo frekansına -0.1 MHz aralıklarıyla ince 
ayar yapın.

3 Ses çıkışı için kulaklık veya hoparlörü seçin.

4 Mono veya stereo sesi seçin.

5 FM istasyonlarını ön ayarlara kaydedin. Ayar 
yapmak için bir istasyona dokunun.

6 Tara ve Kaydet, sesi kapatma ve ses çıkışını 
seçme gibi FM radyo seçeneklerini belirleyin.

7 Sesi açın veya kapatın.

8 Radyo frekansına +0.1 MHz aralıklarıyla ince 
ayar yapın.

9 İstasyon ön ayar numarası (istasyonu ön 
ayar olarak kaydetmişseniz)

10 FM radyoyu kapatın.

�

2

�

� �

�

10

�

1

�

İpucu Ses düzeyini ayarlamak için, telefonunuzun yan tarafındaki VOLUME UP 
ve VOLUME DOWN düğmelerine basın.

Ön ayarları kaydetme
Kolayca erişmek için sık kullanılan FM istasyonlarını ön ayar 
olarak kaydedin. En fazla 20 radyo istasyonunu ön ayar olarak 
kaydedebilirsiniz. Ön ayar 1 ile 6 arasında kaydedilen radyo 
istasyonlarına FM Radyo ekranından erişilebilir.

FM istasyonlarını ön ayar olarak kaydetmek için
İstediğiniz FM frekansını bulup Ön ayarlar öğesine dokunun.

Ön ayarlar listesinde, FM istasyonunu kaydetmek istediğiniz ön 
ayar numarasında görünen  öğesine dokunun.

1.
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İpucu Sık kullanılan bir FM istasyonunu listeden silmek için  
öğesine dokunun.

Bittiğinde Tamam öğesine dokunun.

Ön ayar olarak kaydedilmiş bir FM istasyonunu dinlemek için
FM Radyo ekranında, istasyon ön ayar düğmesine dokunun. İstasyon 
ön ayar düğmesi ekranda yoksa, Ön ayarlar öğesine dokunun, ön ayarlı 
istasyonlar listesini kaydırın ve dinlemek istediğiniz istasyona dokunun.

FM Radyo’yu küçültme veya kapatma
Başlık çubuğundaki  öğesine dokunduğunuzda, FM Radyo arka 
planda çalışmaya devam eder ve başka programları kullanırken radyo 
dinlemeye devam etmenize olanak sağlar. FM Radyo’yu kapatmak için, 
FM Radyo ekranının sağ üst köşesindeki  öğesine dokunun.

�.
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12.� MP� Ayarlayıcı Kullanımı
Bir MP3 dosyasını kesmek için MP� Ayarlayıcı’yı kullanıp, yeni bir dosya 
olarak kaydedin ya da zil sesi olarak ayarlayın.

1 Başlık

2 Süre

� Kayıttan yürütme süresi

� Yürüt/Durdur

� Başlangıç Noktası ve Bitiş Noktası 
işaretleyicileri

� Başlangıç Noktası ve Bitiş Noktası 
kontrolleri

5

2

4

1

3

6

MP� dosyasını kesmek için
Başlat > Çoklu Ortam > MP� Ayarlayıcı öğesine dokunun.

Kesmek istediğiniz MP3 dosyasını bulup seçmek için Aç öğesine 
dokunun.

İlerleme çubuğunda, Başlangıç Noktası işaretleyiciyi istediğiniz 
başlangıç zamanına, Bitiş Noktası işaretleyiciyi de istediğiniz 
bitiş zamanına sürükleyin. Başlangıç ve bitiş zamanlarını daha 
kesin ayarlamak için, ekranın altındaki Başlangıç Noktası ve Bitiş 
Noktası kontrollerindeki sol ve sağ oklara da dokunabilirsiniz. 
Not Başlangıç Noktası değerini ayarladıktan sonra, MP3 dosyası, 

başlangıç noktasından itibaren yürütülür. Bitiş Noktası değerini 

1.

2.
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ayarladıktan sonra, MP3 dosyası, bitiş noktasından önce 5 saniye 
yürütülür.

Kesilen dosyayı yürütmek için Yürüt öğesine dokunun.

Menü öğesine dokunup, dosyayı varsayılan zil sesi olarak 
belirleyebilir, zil sesi klasörüne kaydedebilir veya başka bir dosya 
adı kullanarak kaydedebilirsiniz.

�.

�.
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Diğer Programlar

1�.1 Hesap Makinesi
Hesap makinesi, temel hesaplama işlevlerine sahip olmanın yanı sıra 
gelişmiş bilimsel hesap makinesi olarak da çalışır.

Temel Hesap Makinesi
Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel aritmetik işlemler 
için Temel Hesap Makinesi’ni kullanın. Hesap makinesi hafızasına 
kaydettiğiniz sayılarla da çalışabilirsiniz.

Başlat > Araçlar > Hesap Makinesi öğesine dokunun.

Hesap makinesini, tıpkı el hesap makinesinde olduğu gibi, sayıları 
girmek, girilen sayıyı silmek ve hesaplamaları gerçekleştirmek için 
ekran tuşlarına dokunarak çalıştırın.

Hesap makinesinin hafızasına sayı kaydetmek, hafızada kayıtlı 
sayıyı görüntülemek ya da hesap makinesi hafızasını silmek için 
ekranın sol tarafındaki ilgili düğmelere de dokunabilirsiniz.

Notlar • Her sayı için en fazla 9 basamak girilebilir.

Yapıştırma işlevine sahip, Notlar gibi başka bir programa 
yapıştırabilmek için, ekranın sol alt tarafındaki Kopyala öğesine 
dokunarak görüntülenen değer kopyalayın.

Temel Hesap Makinesi, yalnızca ekran görüntüsü dikey modda 
olduğunda kullanılabilir.

1.

2.
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Bilimsel Hesap Makinesi
Karekök, logaritmik ve trigonometrik işlevler, yüzde ve diğerleri gibi 
daha karmaşık hesaplamaları yapmak için Bilimsel Hesap Makinesi’ni 
kullanın.

Başlat > Araçlar > Hesap Makinesi öğesine dokunun.

Bilimsel Hesap Makinesi’ni görüntülemek için telefonunuzu sola 
doğru yan yatırın.

Derece ya da radyon ölçümü arasında geçiş yapmak için Rad/Der 
düğmesine dokunun.

Bilimsel hesaplama düğmelerinin ikinci katmanını görüntülemek 
için FN düğmesine dokunun.

Bir sayı girdikten sonra bu işlev düğmelerinden birine 
dokunduğunuzda, karşılık gelen işleç ya da işleyici görüntülenir. 
Formül oluşturmak için sayı, işleç ve işleyici girmeye devam 
edebilirsiniz.

Hesaplamak ve sonucu görüntülemek için = düğmesine dokunun.

1.
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1�.2 Microsoft Office Mobile
Microsoft® Office Mobile aşağıdaki uygulamalardan oluşur:

Microsoft® Office Excel® Mobile, telefonunuzda Excel çalışma 
kitapları ve şablonları oluşturup düzenlemenize olanak tanır.
Microsoft® Office OneNote® Mobile, daha sonra bilgisayarınızdaki 
Microsoft® Office OneNote® 2007 ile eşitlemek üzere, metin, 
fotoğraf ve ses kayıtları içeren notlar oluşturmanızı sağlar.
Microsoft® Office PowerPoint® Mobile, *.ppt ve *.pps 
biçimlerindeki slayt gösterisi sunumlarını görüntüleme olanağı 
sunar (ancak oluşturamazsınız).
Microsoft® Office Word Mobile, Word Mobile’da belgeleri ve 
şablonları oluşturup düzenlemenizi, bunları *.doc, *.rtf, *.txt ve 
*.dot dosyası olarak kaydetmenizi sağlar.

Microsoft Office Mobile’ı kullanmak için
Başlat > Office Mobile öğesine dokunun.

Kullanmak istediğiniz Office Mobile uygulamasına dokunun.

Word Mobile ve Excel Mobile, Microsoft Office Word ve Microsoft 
Office Excel’in bazı özelliklerini tam olarak desteklemez. Hangi 
özelliklerin desteklenmediğini öğrenmek için Başlat > Yardım öğesine 
dokunup, Yardım’da “desteklenmez” sözcüğünü aratın.

•

•

•

•
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İpuçları • Varsayılan olarak, Word Mobile belgeleri .docx biçiminde, Excel 
Mobile ise çalışma kitaplarını .xlsx biçiminde kaydeder. Bu 
dosya türlerini, Microsoft Office 2000, Office XP ya da Office 
2003 bulunan bir bilgisayarda açmak isterseniz, Dosya Biçimi 
Dönüştürücü’yü indirip bilgisayarınıza kurmanız gerekir. Dosya 
Biçimi Dönüştürücü’yü  
http://www.microsoft.com/downloads/ adresinden indirin.

Word Mobile’ın belgeleri .doc biçiminde kaydetmesini isterseniz, 
Menü > Araçlar > Seçenekler öğesine (veya herhangi bir belge açık 
değilken Menü > Seçenekler öğesine) dokunup, Varsayılan şablon’u 
Word ��-200� Belgesi (.doc) olarak değiştirin.

Excel Mobile’ın çalışma kitaplarını Microsoft Office 2000, Office XP 
ya da Office 2003 ile uyumlu bir biçimde kaydetmesini isterseniz, 
(herhangi bir çalışma kitabı açık değilken) Menü > Seçenekler 
öğesine dokunup, Yeni çalışma kitabı şablonu’nu Boş ��-200� 
Çalışma Kitabı olarak değiştirin.

1�.� RSS Hub
RSS Hub, en son Internet haberleriyle güncel kalmanızı sağlayan bir 
RRS okuyucusudur. Sık kullandığınız haber sitelerinden, bloglardan 
ve diğer kaynaklardan RSS beslemelerini gösterir ve geçerli 
güncellemelerle podcastleri indirir.

Bu bölüm, RS Hub’ın temel kullanımı konusunda bilgi sağlar. RSS 
Hub’ın kullanımı konusunda daha fazla bilgi için, Başlat > Yardım 
öğesine, ardından da Eklenen Programlar için Yardım > RSS Hub 
öğesine dokunun.

Haber kanallarına üye olma ve göz atma
RRS beslemesi almadan önce haber kanallarına üye olmanız gerekir.

•

•
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Haber kanallarına üye olmak için
Başlat > Araçlar > RSS Hub öğesine dokunun.

Yeni Kanal Sihirbazı ekranında, Bilinen Kanallar listesinden seç 
öğesini seçip İleri öğesine dokunun. Bir RSS kanalları listesi 
görüntülenir.

Kanallar kategorilere göre 
gruplandırılır. Abone olmak 
istediğiniz tüm kanalları içeren 
bir kategoriyi ya da ayrı ayrı 
kanalları seçin. 
Not Üye olmak istediğiniz 

RSS kanalı bilinen kanallar 
listesinde yoksa, Geri 
öğesine dokunup Yeni Kanal 
Sihirbazı ekranından başka 
bir seçeneği belirleyin. 
Mevcut seçenekler 
konusunda daha fazla bilgi 
için, telefonunuzdaki RSS 
Hub Yardım’a bakın.

�.

Kanallar

Kategori

İstediğiniz kanalları seçtikten sonra Son öğesine dokunun.

Seçtiğiniz kanalların listesi görülür. Kanalları güncelleştirmek için 
Yenile öğesine dokunun.

Yenileme tamamlandıktan sonra, kanal listesinin sağ tarafında, her 
kanalın başlık sayısı görüntülenir.

Yeni kanallar eklemek için
Kanal listesinde, Yeni Kanal Sihirbazı ekranını açmak için Menü > 
Kanal > Yeni öğesine dokunun.

Bir seçeneği belirleyip, ardından yeni kanallar eklemek için ekran 
yönergelerini izleyin. Yeni Kanal Sihirbazı seçenekleri hakkında 
daha fazla bilgi için telefonunuzdaki RSS Hub Yardım’a bakın.

1.
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Kanalları filtreleyerek görüntülemek için
Kanal listesinde, Menü > Görünüm öğesine dokunup, yalnızca 
okunmamış öğelere sahip kanalları görüntülemek için 
Güncelleştirilmiş öğesini veya üye olunmuş tüm kanalları 
görüntülemek için Tümü öğesini seçin.

Kanal listesini kategoriye göre filtrelemek için, kanal listesinin 
üstündeki Tüm Kategoriler öğesine, ardından da görüntülemek 
istediğiniz kategoriye dokunun.

Başlıkları görüntüleme
Kanal listesinde, başlığını görüntülemek için bir kanala dokunun. 

Başlıklar listesine göz atarken yapabilecekleriniz:
Haber özetini görüntülemek için bir 
başlığa dokunun. Haber özeti ekranın 
aşağıya kaydırıp, Web tarayıcıyı açarak 
tüm haberi okumak için Daha Fazlasını 
Çevrimiçi Oku öğesine dokunun.

Bir podcast ya da resim ekini indirmek 
için İndir düğmesine (  ) dokunun. 
(Gördüğünüz  simgesi, podcast ya da 
resim ekinin indirilmekte olduğunu belirtir.)

İndirme tamamlandıktan sonra, podcast’ı 
yürütmek ya da resmi görüntülemek için 
Yürüt düğmesine (  ) dokunun.

Kanal listesine geri dönmek için, ekranın 
altındaki Kanallar öğesine dokunun.

•
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Başlık bağlantısını paylaşma
Okuduğunuz bir başlığı diğer kişilerle paylaşmak için, başlık 
bağlantısını, SMS mesajı, çoklu ortam mesajı ya da e-posta iletisiyle 
gönderebilirsiniz.

Haber özetini görüntülemek için bir başlığa dokunun.

Haber özeti ekranında, Menü > E-posta ile Bağlantı Gönder 
öğesine dokunun.

Başlık bağlantısını göndermede kullanmak istediğiniz iletiler 
hesabına dokunun.

Bağlantı eklenmiş olarak yeni bir mesaj oluşturulur.

Alıcıları belirleyip Gönder öğesine dokunun.

1�.� SIM Yöneticisi
SIM Yöneticisi, SIM kartınızın içeriğini görüntülemenize, SIM kartınızdan 
telefonunuza veya telefonunuzdan SIM kartınıza kişileri aktarmanıza ve 
SIM kişilerini aramanıza olanak tanır.

SIM kartınızda kişi oluşturmak için
Başlat > Programlar > SIM Yöneticisi öğesine dokunun.

Yeni öğesine dokunup kişi adını ve telefon numarasını girin.

Bitti öğesine dokunun.

İpucu SIM kartınızda kişi bilgilerini değiştirmek için bir SIM kişisine dokunun, 
bilgiyi düzenleyin ve ardından Bitti öğesine dokunun.

1.
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SIM kişilerini telefonunuza kopyalamak için
Kişileri SIM kartınıza kaydettiyseniz, bunları telefonunuzdaki Kişiler 
bölümüne kopyalayabilirsiniz.

SIM Yöneticisi ekranında, istenilen kişiyi veya Menü > Tümünü Seç 
öğesine dokunarak tüm SIM kişilerini seçebilirsiniz.

Menü > Kişilere Kaydet öğesine dokunun.

Kişileri SIM kartına kopyalamak için
SIM karta, bir kişi için yalnızca bir telefon numarası kaydedilebilir.

SIM Yöneticisi ekranında Menü > Kişiler SIM’e öğesine dokunun.

SIM kartınıza kopyalamak istediğiniz kişi telefon numaralarının 
onay kutularını seçip Bitti öğesine dokunun.

Birkaç telefon numarası olan bir kişiyi SIM kartınıza kopyaladığınızda, 
SIM Yöneticisi her adın sonuna bir gösterge ekleyerek numaraları ayrı 
kaydeder.

Varsayılan olarak, cep, iş ve ev telefon numaralarını belirtmek için 
sırasıyla /C, /İ ve /E eklenir. Varsayılan göstergeleri düzenlemek ve 
SIM kartına diğer hangi tür numaraların kaydedileceğini belirlemek için 
Menü > Araçlar > Seçenekler öğesine dokunun.

1.
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1�.� WorldCard Mobile
WorldCard Mobile, bir kartvizitin fotoğrafını çekerek kartta bulunan kişi 
bilgilerini Kişilerinize kolayca aktarmanıza olanak sağlar.

Bir kartvizit fotoğrafı çekmek ve kart bilgilerini Kişilere aktarmak için
Başlat > Programlar > WorldCard Mobile öğesine dokunun.

Kamera programını açmak için WorldCard Mobile ekranında  
öğesine dokunun.

Kartvizitin fotoğrafını çekmek için Sanal Kamera düğmesine (  ), 
ardından da Gözden Geçirme ekranında Geri düğmesine (  ) 
dokunun. Kamera kullanımı konusunda ayrıntılar için Bölüm 12’ye 
bakın.
İpucu Fotoğrafı çekmeden önce kartvizitin Kamera ekranı üzerinde tam 

olarak görüntülendiğinden ve ışığın yeterli olduğundan emin olun.

WorldCard Mobile ekranında Tanı öğesine dokunun.
İpuçları • Fotoğrafı yeniden çekmek isterseniz, Yeniden Çek öğesine 

dokunun.

Daha iyi tanınması için, kartvizitte kullanılan dile bağlı olarak dil 
ve bölge seçimini yapın.

Ekranda, kartvizitten çeşitli kişi bilgileri görüntülenir. Gerekirse 
kişi bilgilerini düzenleyin. Aktarmak istemediğiniz öğelerin onay 
kutularının işaretini kaldırın.

Dışa Aktar öğesine dokunup, aktarılan kişiyi görüntülemek için 
Kişiler listenize gidin.

WorldCard Mobile kullanımı konusunda daha fazla bilgi için, WorldCard 
Mobile ekranında  öğesine dokunarak program yardımını 
görüntüleyin.

1.
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1�.� JBlend
Telefonunuza MIDlet veya MIDlet takımları indirmek, kurmak ve 
yönetmek için JBlend öğesini kullanın. MIDlet’ler, mobil cihazlarda 
çalışan oyunlar ve araçlar gibi Java uygulamalarıyken, MIDlet takımı, 
bir ya da daha fazla MIDlet’ten oluşan bir koleksiyondur. Telefonunuzun 
Java 2 Micro Edition (J2ME) desteği vardır.

JBlend öğesini açmak için
Başlat > Araçlar > JBlend öğesine dokunun.

MIDlet’leri/MIDlet takımlarını yükleme ve başlatma
Internet’ten indirmek ve kurmak için

Telefonunuzda Web tarayıcıyı açın.

Yüklemek istediğiniz MIDlet/MIDlet takımı bağlantısını içeren Web 
sayfasına gidip bağlantıya dokunun.

MIDlet/MIDlet takımını yüklemek ve çalıştırmak için ekrandaki 
yönergeleri izleyin

Telefonunuzdan yüklemek için
MIDlet’leri/MIDlet takımlarını, USB eşitleme kablosunu ya da 
Bluetooth bağlantısını kullanarak bilgisayarınızdan telefonunuza 
kopyalayabilirsiniz.

JBlend ekranında, Yükle > Yerel Yükle öğesine dokunun. Program, 
telefonunuzdaki MIDlet’leri/MIDlet takımlarını arar ve bir liste 
halinde görüntüler.

Listeden, yüklemek istediğiniz MIDlet/MIDlet takımına dokunun.

MIDlet/MIDlet takımını yüklemek ve çalıştırmak için ekrandaki 
yönergeleri izleyin

1.

2.

�.
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Bir MIDlet’i/MIDlet takımını çalıştırmak için
JBlend ekranında, MIDlet’in/MIDlet takımının bulunduğu klasörü açıp 
MIDlet’e/MIDlet takımına dokunun.

Bir MIDlet’i/MIDlet takımını kaldırmak için
Bir MIDlet’i kaldırmadan önce çalışmadığından emin olun.

JBlend ekranında, MIDlet öğesini basılı tutup Sil öğesine dokunun.

Onaylamak için Evet öğesine dokunun.

Not Tüm MIDlet’leri ve klasörleri kaldırmak için Menü > Uygulama > Tümünü 
Sil öğesine dokunun.

1�.� JETCET PRINT
Görüntü dosyalarını ya da belgeleri telefonunuzdan doğrudan bir 
Bluetooth veya ağ yazıcısında yazdırmak için JETCET™ PRINT kullanın. 
E-posta iletilerini, e-posta eklerini, randevuları, kişileri ve görevleri de 
yazdırabilirsiniz.

1 Yazdırılacak bir belge seçin.

2 Yazdırılacak bir resim seçin

� Yazdırılacak bir e-posta, e-posta eki, 
randevu, takvim ya da görev seçin.

� Yazıcı kurun veya yazıcı ayarlarını 
değiştirin.

� Ek araçlarla seçenekleri belirleyin ve 
JETCET Print kullanımı konusunda daha faz 
bilgi almak için Yardım’ı açın.

1
2

�

�

�
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Bir yazıcı kurmak için
Yazdırma işlemini gerçekleştirebilmeniz için, telefonunuzu bir yazıcıya 
bağlanmak üzere yapılandırmanız gerekir.

Başlat > Araçlar > JETCET PRINT � öğesine dokunun.
Ayarlar sekmesinde değilseniz, ayarlar düğmesine (  ) öğesine 
dokunup aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Paylaşılan bir ağ yazıcısı kurup bağlanmak için Ağ Yazıcısı Ekle 
öğesine dokunun.
Not Bir ağ yazıcısı kurarken yanlış IP adresi girdiyseniz, telefon 

sürekli olarak bekleme durumunda kalacaktır.

Bir Bluetooth yazıcısı kurup bağlanmak için, Bluetooth Yazıcısı 
Ekle öğesine dokunun.

Not Yazıcı kurulumunun nasıl yapılacağını öğrenmek için, telefonunuzdaki 
JETCET PRINT yardımına başvurun.

Bir dosya yazdırmak için
Başlat > Araçlar > JETCET PRINT � öğesine dokunun.
Ekranın sol tarafındaki ilgili sekmelere dokunarak, yazdırmak 
istediğiniz dosya türünü (belge, resim veya e-posta/PIM) bulup 
seçin.
Yazdırmak istediğiniz dosyaya basılı tutup menüdeki Yazdır 
öğesine dokunun.
Yazıcı Seç liste kutusundan bir yazıcı seçin, kağıt boyutunu 
belirleyin ve İleri öğesine dokunun.
Listeden sayfa düzenini seçip dosyayı yazdırmak için İleri öğesine 
dokunun.

İpucu Belge ve resim dosyalarını Dosya Gezgini’nden de yazdırabilirsiniz. 
Yazdırmak istediğiniz dosyayı, Dosya Gezgini’ni kullanarak bulun. 
Dosyayı basılı tutup, açılan menüde JETCET � ile Yazdır öğesine 
dokunun.

1.
2.

•

•
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1�.� Windows Marketplace
Windows® Marketplace for Mobile’da, gereksinimlerinizi karşılayan ve 
telefonunuzu gerçekten kişisel kılan yeni programları indirmek kolaydır. 
Oyunlardan güçlü iş uygulamalarına kadar, geniş bir ücretsiz ve değerli 
programlar yelpazesi vardır. Güvenli biçimde alışveriş yapabilir ve 
doğrudan telefonunuza ya da bilgisayarınız aracılığıyla programları 
indirebilirsiniz.

Telefonunuzda Windows Marketplace’e erişmek için
Başlat > Marketplace öğesine dokunun.

1�.� Programları Yükleme ve Kaldırma
Ek programları yükleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Telefonunuz, önceden 
yüklenmiş programların çoğunu kaldırmanıza izin vermez.

Not Ek programlar satın almadan önce, telefonunuzla uyumlu olduğundan 
emin olun.

Program yükleyiciyi başlatmadan önce, ilk olarak yükleyicinin 
doğrudan Windows Mobile üzerinde çalışıp çalışmayacağını veya bir 
bilgisayar üzerinde çalışması gerekip gerekmediğini kontrol edin.

Bir programı doğrudan telefonunuzda yüklemek için
Yükleyici bir .cab dosyasıysa, telefonunuza doğrudan indirebilir 
veya kopyalayabilirsiniz.

Telefonunuzda Dosya Gezginini açıp yükleyici dosyasına gidin.

Yükleyiciyi başlatmak için dosyaya dokunun.

Programı ana belleğe mi yoksa telefonunuza taktığınız depolama 
kartına mı yükleyeceğinizi seçin.

Yüklemenin tamamlanmasını bekleyin.

1.

2.
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Not Yükleme tamamlandıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatmanız 
istenebilir.

Bilgisayarınızdan bir program yüklemek için
Yükleyici, Setup.exe gibi bir .exe dosyasıysa, büyük olasılıkla 
bir bilgisayarda çalıştırılması gerekir. Yükleyiciyi indirin veya 
bilgisayarınıza kopyalayın.

USB kablosunu kullanarak telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın 
ve yükleyiciyi başlatmak için bilgisayarınızdaki yükleyici dosyasını 
çift tıklayın.

Yüklemeyi tamamlamak için bilgisayarınız ve telefonunuzdaki 
ekran yönergelerini izleyin.

Bir programı kaldırmak için
Giriş ekranında Ayarlar sekmesine kaydırın.

Uygulama > Programları Kaldır öğesine dokunun.

Depolama belleğindeki programlar listesinde, kaldırmak 
istediğiniz programı seçip Kaldır öğesine dokunun.

1.

2.
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Telefonunuzu Yönetme

1�.1 Dosyaları Kopyalama ve Yönetme
Dosyaları, telefonunuzla bilgisayar arasında veya telefonunuza 
takılı depolama kartına kopyalayın. Dosya Gezgini’ni kullanarak da 
dosyalarınızı ve klasörlerinizi etkili biçimde yönetebilirsiniz.

Windows Mobile Aygıt Merkezi veya ActiveSync kullanarak dosyaları 
kopyalamak için

Telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

Bilgisayarınızın Windows Mobile Aygıt Merkezi’ndeki Dosya 
Yönetimi > Cihazınızın içeriğine göz atın öğesine dokunun ya da 
ActiveSync’te Araştır öğesini tıklayın. Bu, telefonunuzun içeriğini 
bilgisayarınızda Windows Explorer’da görüntüler.

Bir dosyayı telefonunuzdan bilgisayarınıza kopyalamak için:

Telefonunuzun içeriğine göz atıp kopyalamak istediğiniz 
dosyaya sağ tıklayın ve ardından Kopyala öğesini tıklayın.

Bilgisayarınızdaki bir klasöre sağ tıklayın, ardından da Yapıştır 
öğesini tıklayın.

Bir dosyayı bilgisayarınızdan telefonunuza kopyalamak için:

Bilgisayarınızdaki klasörlere göz atıp kopyalamak istediğiniz 
dosyaya sağ tıklayın ve ardından Kopyala öğesine tıklayın.

Telefonunuzdaki bir klasöre sağ tıklayın, ardından da Yapıştır 
öğesine tıklayın.

1.

2.
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Dosya Gezgini’ni kullanarak telefonunuzdaki dosyaları yönetmek için
Dosya Gezgini, telefonunuzun içeriğine göz atmanızı ve içeriği 
yönetmenizi sağlar. Telefondaki kök klasör, Aygıtım olarak adlandırılır 
ve aşağıdaki klasörleri içerir: Belgelerim, Program Dosyaları, Windows 
ve diğerleri.

Başlat > Dosya Gezgini öğesine dokunun.

Açmak için bir klasöre ya da dosyaya dokunun.

Bir üst klasöre dönmek için Yukarı öğesine dokunun.

Bir dosyayı hızla silmek, yeniden adlandırmak ya da kopyalamak 
için dosyayı basılı tutup, kısayol menüsünde istediğiniz işlemi 
seçin. Birden çok klasörü kopyalamak veya silmek için, dokunup 
istediğiniz dosyaların üzerinden sürükleyin, seçimi basılı tutun ve 
kısayol menüsünden yapmak istediğiniz işlemi seçin.

Dosyaları depolama kartına kopyalamak için
Depolama kartının telefonunuza doğru takıldığından emin olun.

Telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın, Bilgisayara 
Bağlan ekranında Disk Sürücüsü öğesini seçip Bitti öğesine 
dokunun.

Bilgisayarınızda, çıkarılabilir disk sürücüsüne gidip dosyaları 
depolama kartına kopyalamaya başlayın.

Tamamlandığında, telefonla bilgisayarınızın bağlantısını kesin.

1.
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1�.2 Telefonunuzdaki Ayarlar
Telefonunuzun ayarlarına erişmek için, HOME düğmesine basarak Giriş 
ekranına dönüp Ayarlar sekmesine kaydırın. Aşağıdaki tablolar, Ayarlar 
sekmesinde bulacağınız farklı ayarları açıklamaktadır.

İpucu Giriş ekranından Ayarlar sekmesine kaydırıp, daha fazla ayara erişmek 
için Menü > Tüm Ayarlar öğesine dokunun.

Kişiselleştir
Ayar Açıklama

Giriş sekmesi 
duvar kağıdı

Giriş sekmesi için bir duvar kağıdı seçin.

Kilit ekranı duvar 
kağıdı

Kilit ekranının duvar kağıdını değiştirebilirsiniz.

Giriş ekranı 
sekmeleri

Giriş ekranı sekmelerini yeniden düzenleyin veya 
gizleyin.

Yazı tipi Bazı uygulamalarda okunabilirliği artırmak için ekran 
yazı tipi boyutunu ayarlayın.

Titreşim Giriş ekranındaki sekmeler, Telefon çeviricinin tuş 
takımı, ekran klavyesi gibi bazı ekranlarda düğmelere 
dokunduğunuzda, telefonun titreyip titremeyeceğini 
seçin.

Kablosuz kontroller
Telefon bağlantısı, GPRS/3G, Wi-Fi ve diğer bağlantıları kolayca 
yönetin ve kapatıp açın. (Ayrıntılar için bu bölümdeki “İletişim 
Yöneticisini Kullanma” başlığına bakın.)
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Ses ve görüntü
Ayar Açıklama

Profiller Telefonunuzu, bulunduğunuz ortama uygun ses 
düzeyine otomatik olarak ayarlamak için bir profil seçin.

Ses düzeyi Zil ve telefon için tek bir veya ikisi için ayrı ayrı ses 
düzeyi ayarlayın.

Zil Sesi ve Uyarılar Bir zil sesi ve zil türü seçin, anımsatıcılar, mesajlar gibi 
farklı olaylar için farklı uyarı sesleri ayarlayın.
Telefonu açarken sessiz zil sesi ve Cep modu 
özelliklerini de açabilir ya da kapatabilirsiniz.

Görüntü Otomatik parlaklık özelliğini açın ya da ekran 
parlaklığını el ile ayarlayın. Arkaplan ışığının kısılması 
için zaman aşımı süresini değiştirebilir, pil tasarrufu 
yapmak için görüntüyü de kapatabilirsiniz (telefonu 
Uyku moduna geçirme).

G-Sensörü Telefonun G-Sensörünü yeniden ayarlayın. Bunu, 
ekran otomatik döndürme doğru çalışmadığında yapın.

Veri hizmetleri
Ayar Açıklama

ActiveSync Telefonunuzu, Outlook iş e-postanızı ve diğer bilgileri, 
Exchange Sunucusu gelen kutunuza ulaştıklarında 
otomatik olarak eşitlemek üzere ayarlayın (Direct 
Push özelliği) veya bir eşitleme zamanlaması belirleyin. 
Eşitlenecek bilgi türlerini de değiştirebilir veya 
eşitlemeyi el ile de başlatabilirsiniz.

Yardımcı 
Programlar

Hisse senetleri ve hava durumuna yönelik otomatik 
indirme ayarlarını yapın. Telefonunuzu Internet saatiyle 
eşitlemeye yönelik seçeneği de etkinleştirebilir ya da 
devre dışı bırakabilirsiniz.
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Ayar Açıklama

Sosyal Ağlar Her hesap için Kapat/Aç anahtarına dokunarak, 
Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal ağ 
hesaplarınızda kolayca oturum açın ya da kapatın.

E-Posta Telefonunuza kurduğunuz Internet e-posta hesapları 
için eşitleme zamanlamasını ayarlayın.

Konum
Konum hizmetini açıp kapatabilirsiniz. Açık olduğunda, geçerli 
konumunuz kolayca belirlenebilir ve telefonunuzdaki bazı 
uygulamalarca kullanılabilir. Bu, Giriş ekranında görüntülenen, geçerli 
konumunuzdaki hava durumu gibi doğru bilgiler sağlar.

Güvenlik
Ayar Açıklama

Şifreleme Depolama kartınızdaki dosyaları şifreleyin. Şifrelenmiş 
dosyalar yalnızca telefonunuzda okunabilir.

Sertifikalar Telefonunuzda yüklü olan sertifikalar hakkındaki 
bilgilere bakın.

Telefon kilidi Telefonunuz için bir parola ayarlayın.

Fabrika ayarlarına 
sıfırlama

Telefonunuzu varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayın.
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Uygulama
Ayar Açıklama

Programları 
kaldırma

Telefonunuza daha önce yüklediğiniz programları 
kaldırın.

Yönetilen 
programlar

Sistem Merkezi Mobil Aygıt Yöneticisi kullanılarak 
yüklenmiş programları görüntüler.

SD kartı ve telefon hafızası
Telefonunuzun ve depolama kartınızın depolama alanıyla kullanım 
bilgisini kontrol edin.

Tarih ve saat
Yerel zaman ayarlarını yapın ve zaman biçimini ayarlayın.

Yerel ayar ve metin
Ayar Açıklama

Bölgesel Telefonunuzda sayıların, para biriminin, tarihin ve 
saatin gösterilme biçimini içeren, kullanılacak bölgesel 
yapılandırmayı ayarlayın.

Metin girişi Sembol kilidi, yazma sesi ve XT9 öngörülü mod 
ayarları gibi giriş özelliklerini açın ya da kapatın. 
Ekran klavyesiyle metin girmek konusunda temel bir 
öğreticiyi de görüntüleyebilirsiniz.
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Güncellemeler ve geri bildirimler
Ayar Açıklama

Müşteri görüşü Telefonunuzu, Windows Mobile’ı kullanım şekliniz 
konusunda otomatik olarak bilgi göndermeye ayarlayın. 
Varsayılan olarak bu seçenek devre dışıdır.

Hata raporlama Telefonun hata raporlama işlevini etkinleştirin ya 
da devre dışı bırakın. Bu işlev etkinleştirildiğinde ve 
bir program hatası meydana geldiğinde, programla 
bilgisayarınızın durumu hakkındaki teknik veriler bir 
metin dosyasına kaydedilir ve göndermeyi seçerseniz 
Microsoft’un teknik destek birimine gönderilir.

Diğer
Ayar Açıklama

Araç Kiti Modu Telefonunuzu sağlanan araç içi tutucuya 
koyduğunuzda ne olacağını kontrol eder.

Görev Yöneticisi Çalışan programları durdurun veya çalışan bir 
programa geçiş yapın. Daha fazla bilgi için bu 
bölümdeki “Görev Yöneticisi’ni Kullanma” konusuna 
bakın.

Microsoft My 
Phone

Telefonunuzu, Microsoft tarafından barındırılan 
web sitesiyle bağlayabilmeniz ve kişileri, takvim 
randevularını, fotoğrafları ve diğer bilgileri kablosuz 
olarak yedeklemek ya da geri yükleyebilmek için, My 
Phone hesabınızı kurun.

USB’den PC’ye Bilgisayarınıza olan USB bağlantısının türünü ayarlayın. 
Veri eşitleme için ActiveSync seçeneğini, dosyaların 
aktarımı için Disk Sürücüsü modunu veya telefonunuzu 
bilgisayarınızın modemi olarak kullanmak için Internet 
Paylaşımı özelliğini seçin.
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Telefon hakkında
Ayar Açıklama

Telefon kimliği Telefonunuzu diğer aygıtlara tanıtmak için kullanılacak 
bir ad belirleyin. Telefonunuzun model numarası, IMEI 
ve seri numarası gibi temel bilgileri de görebilirsiniz.

Donanım bilgisi İşlemci türü ve hızı, depolama boyutu, ekran 
çözünürlüğü gibi telefon özelliklerini gösterir.

Yazılım bilgisi Windows Mobile sürümü, ROM sürümü, arama süreleri 
gibi bilgileri gösterir.

Pil Kalan pil gücünü kontrol edin. Bilgisayara bağlıyken 
telefonun pilini şarj etmeyi etkinleştirmenize ya da 
devre dışı bırakmanıza olanak tanıyan bir seçenek de 
bulunmaktadır.

Hakkında Telif hakkı bilgisini gösterir.
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1�.� Temel Ayarlar
Telefonunuz için, ihtiyaçlarınıza en uygun ayarları seçin.

Ses ve görüntü ayarlarını değiştirme

Ses ve Görüntü ekranından, telefonunuz 
için, profil, zil sesi, ses düzeyi ve farklı uyarı 
sesleri gibi ses ayarlarını seçebilirsiniz. Ekran 
parlaklığını da ayarlayabilirsiniz.

Bir telefon profili seçmek için
Profil, gelen aramalar olduğunda telefonunuzun sizi nasıl uyaracağını 
belirleyen bir ön ayardır. Her profil, ortamınıza uyan bir ses ayarıyla 
önceden yapılandırılır. Örneğin, Sessiz profili, zil sesini kapatır ve 
toplantıdayken kullanım için idealdir. Otomatik profili, telefonunuzu, 
yalnızca Takviminizdeki zamanlanmış randevular sırasında aldığınız 
aramalarda titremeye ayarlar.

Giriş ekranında Ayarlar sekmesine kaydırıp Ses ve görüntü öğesine 
dokunun ve geçerli ortamınıza uyan bir profili seçin.
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Zil sesini ve zil türünü değiştirmek için
Giriş ekranında Ayarlar sekmesine kaydırıp, Ses ve görüntü 
öğesine dokunun.

Zil sesi ve Uyarılar ayarlarına kaydırın.

Zil Sesi öğesine dokunun. Kullanmak istediğiniz zil sesini seçip 
Bitti öğesine dokunun.

Zil Türü öğesine dokunun. Kullanmak istediğiniz zil türünü seçip 
Bitti öğesine dokunun.

İpuçları • Internet’ten indirdiğiniz veya bilgisayarınızdan kopyaladığınız *.wav, 
*.mid, *.mp�, *.wma veya diğer ses dosyası türlerini kullanabilirsiniz. 
Desteklenen ses dosyası biçimlerinin tam listesi için Ek’teki 
“Özellikler” konusuna bakın.

Ses dosyalarınızı zil sesi olarak kullanmak için öncelikle 
telefonunuzdaki /Belgelerim/Zil Seslerim klasörüne kopyalayın ve 
ardından telefonunuzun Zil sesleri listesinden bir ses seçin. Dosya 
kopyalamayla ilgili daha fazla bilgi için bu bölümdeki “Dosyaları 
Kopyalama ve Yönetme” konusuna bakın.

Sistem ve zil sesi düzeylerini ayrı ayrı ayarlamak için
Giriş ekranında Ayarlar sekmesine kaydırıp, Ses ve görüntü 
öğesine dokunun.

Kapalı/Açık anahtarına dokunarak Tek ses düzeyi ayarını kapatın.

Zil sesi düzeyini ayarlamak için parmağınızı Zil sesi kaydırıcısı 
boyunca, telefon sesi düzeyini ayarlamak için de Sistem kaydırıcısı 
boyunca sürükleyin.

Ses Düzeyi ekranını açmak için bir diğer yol, telefonunuzun sol 
panelindeki VOLUME UP/DOWN düğmesine basmaktır. Ekranın 
üstündeki Zil ya da Sistem öğelerine dokunarak Zil Sesi Düzeyi ve 
Sistem Sesi Düzeyi arasında geçiş yapıp, ses düzeyini ayarlamak 
için parmağınızı ses düzeyi çubuklarında yukarı veya aşağı 
sürükleyin.

1.
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Bildirim seslerini ayarlamak için

Yanıtsız aramalar, yeni SMS mesajları, yeni 
e-posta, anımsatıcılar gibi farklı olaylar için 
benzersiz uyarı sesleriyle telefonunuzu 
kişiselleştirebilirsiniz. Giriş ekranında Ayarlar 
sekmesine kaydırıp, her olay türü için farklı bir 
ses seçmek için Ses ve görüntü > Uyarı sesleri 
öğesine dokunun.

Uyarı Sesi ekranında, her bir olayda 
kullanılacak sesi seçmek için, olay türlerini 
gösteren ekranın sol tarafına dokunun. 
Sağdaki Kapalı/Açık anahtarlarına dokunmak, 
uyarı seslerini açık ya da kapalı duruma 
geçirir.

Ekran parlaklığını ayarlamak için
Telefonunuz, varsayılan olarak, ekran parlaklığını ortam ışığına göre 
otomatik olarak ayarlar. Ekran parlaklığını ayarlayabilmek isterseniz, 
otomatik parlaklığı kapatın.

Giriş ekranında Ayarlar sekmesine kaydırıp, Ses ve görüntü 
öğesine dokunun.

Görüntü ayarına kaydırıp Arkaplan Işığı öğesine dokunun.

Arka plan ışığını otomatik olarak ayarla onay kutusunun işaretini 
kaldırın.

Pil gücü ve Harici güçte öğeleri altındaki kaydırıcıyı sürükleyerek 
parlaklığı ayarlayın.

Bitti öğesine dokunun.

1.
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Arkaplan ışığı ve otomatik Uyku modu ayarlarını değiştirmek için
Arkaplan ışığını kısmak ve telefonu Uyku moduna geçirmek, 
pil tasarrufu yapmaya yardımcı olur. Arkaplan ışığının otomatik 
olarak kısılmasından önceki boşta kalma süresini değiştirebilirsiniz. 
Telefonun Uyku moduna geçmesinden önceki boşta kalma süresini de 
değiştirebilirsiniz.

Giriş ekranında Ayarlar sekmesine kaydırıp, Ses ve görüntü 
öğesine dokunun.

Görüntü ayarına kaydırıp Arkaplan Işığı öğesine dokunun.

Ayarların Pil gücü ve Harici güçte grubu altında aşağıdakileri 
yapın:

Telefon şu durumlar için kullanılmıyorsa arka plan ışığını 
kısın seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun. Arkaplan 
ışığı zaman aşımı süresini seçmek için bu seçeneğin altındaki 
kutuya dokunun.

Şu durumlar için kullanılmıyorsa telefonu kapatın seçeneğini 
işaretleyin. Uyku modu zaman aşımı süresini seçmek için bu 
seçeneğin altındaki kutuya dokunun.

Bitti öğesine dokunun.

İpucu Arkaplan ışığının kısılmasını istemiyorsanız, Telefon şu durumlar için 
kullanılmıyorsa arka plan ışığını kısın onay kutularının işaretini kaldırın. 
Otomatik Uyku modunu kapatmak için, Şu durumlar için kullanılmıyorsa 
telefonu kapatın onay kutularının işaretini kaldırın.

1.
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Bir telefon adı belirleme
Bir bilgisayarla eşitleme, bir ağa bağlanma ya da bir yedeklemeden 
bilgileri geri yükleme gibi durumlarda telefonunuzu diğer cihazlara 
tanıtmak için kullanılacak bir ad belirleyin.

Not Aynı bilgisayarla birden fazla telefonu eşitlerseniz, her telefonun 
benzersiz adı olmalıdır.

Giriş ekranında Ayarlar sekmesine kaydırıp, Telefon hakkında > 
Telefon kimliği öğesine dokunun.

Bir telefon adı girip Bitti öğesine dokunun.
Notlar • Telefon adı, harfle başlamalı, A-Z arası harflerden, 0 ile � arası 

rakamlardan oluşmalıdır ve boşluk içermemelidir. Sözcükleri ayırmak 
için alt çizgi karakterini kullanın.

Telefonunuzu şirketin etki alanına kaydederseniz, telefon adı, 
kaydetmek için kullandığınız adla değiştirilecektir.

Telefon hizmetleri ayarlarını değiştirme
Telefonunuz için çeşitli telefon hizmetleri ayarlarını değiştirebilirsiniz. 
Telefon hizmetleri arasında arama yönlendirme, arama bekletme, sesli 
posta ve diğerleri gösterilebilir. Telefonunuzda telefon hizmetlerinin 
kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için mobil operatörünüzle 
iletişime geçin.

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Kablosuz kontroller 
öğesine dokunun.

İletişim Yöneticisi ekranında Telefon öğesine dokunun.

Ayarlarını değiştirmek istediğiniz hizmete dokunup, istediğiniz 
seçenekleri belirleyin.

Tamamladığınızda Bitti öğesine dokunun.

1.

2.

•

1.

2.

�.

�.



Bölüm 1� Telefonunuzu Yönetme 2��

1�.� İletişim Yöneticisini Kullanma
İletişim Yöneticisi, telefon bağlantısı, Bluetooth, Wi-Fi ve veri bağlantısı 
gibi iletişim özelliklerini kolayca açıp kapatmanıza olanak tanır.

Giriş ekranında Ayarlar sekmesine kaydırın ve ardından İletişim 
Yöneticisi’ne erişmek için Kablosuz kontroller öğesine dokunun.

1 Uçak modunu açın ya da kapatın. 
(Bölüm 2’deki “Telefon Bağlantısını 
Açma ve Kapatma” başlığına bakın.)

�
�
�
�
2
1

�

10

1�
12
11

�
�

1�

2 Telefon ayarlarına erişin ve PIN 
kodlarını değiştirin, telefon hizmetlerini 
yapılandırın ve diğer ayarları yapın.

� Bluetooth kulaklık veya başka bir 
Bluetooth etkin cihazı bağlayın. 
(Ayrıntılar için Bölüm 10’a bakın.)

� Bir kablosuz ağa bağlanın. 
(Ayrıntılar için Bölüm 9’a bakın.)

� Veri Hizmetleri ekranında (Giriş 
ekranının Ayarlar sekmesinden açılır) 
olmayan gelişmiş eşitleme ayarlarını 
değiştirmek için ActiveSync’i açın.

� Veri bağlantınızda kullanılacak başka bir ülke ya da mobil operatör seçmek 
için Bağlantı Kurulumu’nu açın. (Ayrıntılar için, bu bölümdeki “Bağlantı 
Kurulumunu Kullanma” başlığına bakın.)

� Telefonunuzu, bilgisayarınız için kablosuz yönlendirici olarak ayarlayın. 
(Ayrıntılar için, Bölüm 9’daki “Telefonunuzu Kablosuz Yönlendirici Olarak 
Kullanma” başlığına bakın.)

� Telefon bağlantısını açın ya da kapatın. (Ayrıntılar için, Bölüm 2’deki 
“Telefon Bağlantısını Açma ve Kapatma” başlığına bakın.)

� Bluetooth’u açın ya da kapatın. (Ayrıntılar için Bölüm 10’a bakın.)
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10 Wi-Fi özelliğini açın ya da kapatın. (Wi-Fi ağlarına bağlanma konusunda 
daha fazla bilgi için, Bölüm 9’daki “Wi-Fi” başlığına bakın.)

11 Outlook e-postalarının otomatik olarak (öğeler ulaştıkça) ya da el ile 
alımı arasında geçiş yapın. (Ayrıntılar için Bölüm 8’deki “Şirket E-posta 
İletileriyle Çalışma” başlığına bakın.)

12 Etkin veri bağlantılarını (3G/GPRS veya EDGE) kurun ya da kesin.

1� Wi-Fi Yönlendirici’yi açın ya da kapatın. (Ayrıntılar için, Bölüm 9’daki 
“Telefonunuzu Kablosuz Yönlendirici Olarak Kullanma” başlığına bakın.)

1� Aşağıdaki ayarlara erişmeniz ve değiştirmeniz gerektiğinde Menü öğesine 
dokunun:

Bağlantılar Telefonunuzun Internet’e ya da özel bir yerel ağa bağlanması 
için, telefonla çevirmeli ağ bağlantısı ve GPRS gibi bir ya da daha fazla 
modem bağlantısı türü oluşturun. (Ayrıntılar için Bölüm 9’a bakın.)
Etki Alanı Kaydı System Center Mobile Device Manager’ın telefonu 
yönetmesine izin vermek için telefonunuzu şirket etki alanına kaydedin. 
Daha fazla ayrıntı için ağ yöneticinize danışın.
USB’den PC’ye Ayrıntılar için, bu bölümün “Telefonunuzdaki Ayarlar” 
başlığındaki “Diğer” ayarlar tablosuna başvurun.

•

•

•
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1�.� Bağlantı Kurulumunu Kullanma
Bağlantı Kurulumu, SIM kartınızdaki bilgileri ya da seçili mobil 
operatörünüzü temel alarak, telefonun veri bağlantısı ayarlarını sizin 
yerinize yapılandırır.

Başka bir mobil operatör seçme
Şebeke operatörünüzü el ile seçebilir ve Bağlantı Kurulumu’nun, 
telefonunuzun veri bağlantıları ayarlarını seçili operatöre göre yeniden 
yapılandırmasını sağlayabilirsiniz.

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Kablosuz kontroller 
öğesine dokunun.

İletişim Yöneticisi ekranında, Veri bağlantısı öğesine dokunun.

Kullanmak istediğiniz şebekenin Ülke ve Operatörünü seçip 
Tamam öğesine dokunun.
Not Takılı SIM kart şebeke operatöründen farklı bir ülke ve/veya 

operatör seçerseniz, şebeke hizmetlerine erişemeyebilirsiniz.

Veri bağlantı ayarlarını yapılandırmak isteyip istemediğiniz 
sorulduğunda Evet öğesine dokunun.

Bağlantı Kurulumu yapılandırma işlemini tamamladıktan sonra 
Bitti öğesine dokunun.

Bağlantı Kurulumu veritabanını güncelleme
Bağlantı Kurulumu, veri bağlantısı ayarlarını aldığı, çeşitli mobil 
operatör ayarlarını içeren yerleşik bir veritabanına sahiptir. Yeni bir 
veritabanı güncellemesi olup olmadığını kontrol etmek ve telefonunuza 
indirmek için, önce Menü > Veritabanı Güncelle, ardından da Veritabanı 
Güncelle öğesine dokunun.

Not Bu durum ek veri masraflarına yol açabilir.

1.
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1�.� Görev Yöneticisi’ni Kullanma
Görev Yöneticisi, telefonunuzda hangi programlarla işlemlerin 
çalışmakta olduğunu gösterir.

Ekranın sağ üstündeki Kapat simgesine (  ) dokunarak bir 
programı kapattığınızda, program arka planda çalışmaya devam 
eder. Programlar arasında geçiş yapmak veya çalışan programları 
durdurmak için Görev Yöneticisi’ni kullanın.

Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp Diğer > Görev 
Yöneticisi öğesine dokunun.

Çalışan bir programa geçiş yapmak için, önce program adına, 
ardından da Menü > Geçiş Yap öğesine dokunun.

Çalışan bir programı durdurmak için, önce program adına, 
ardından da Görevi Sonlandır öğesine dokunun.

Çalışan tüm programları durdurmak için, Menü > Tüm Görevleri 
Sonlandır öğesine dokunun.

Çalışan Görev Yöneticisi’ni kapatıp durdurmak için Menü > Çıkış 
öğesine dokunun.

1�.� Telefonunuzu Koruma
SIM kartınızı PIN ile koruma
Telefon her açıldığında bir PIN kodu (kişisel kimlik numarası) girilmesini 
gerektirerek SIM kartınızı koruyabilirsiniz. Doğru PIN’i girene kadar, 
Telefon çeviriciyi veya veri bağlantısını kullanamazsınız.

SIM kartı PIN’ini etkinleştirmek için
Giriş ekranında, Ayarlar sekmesine kaydırıp, Kablosuz kontroller 
öğesine dokunun.

Telefon Ayarları ekranını açmak için, İletişim Yöneticisi ekranında 
Telefon öğesine dokunun.

1.
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PIN kodu Kapalı/Açık anahtarına dokunun.

PIN’i girin, Tamam öğesine ardından da iletişim kutusundaki 
Tamam öğesine dokunun.

İpuçları • PIN’i değiştirmek için, Telefon Ayarları ekranında PIN Kodunu 
Değiştir öğesine dokunun.

Acil durum aramaları, PIN gerektirmeden herhangi bir zamanda 
yapılabilir.

Telefonunuzu parolayla koruma
Telefonunuz her açıldığında parola girilmesini gerektirerek, verilerinizin 
daha güvende olmasını sağlayabilirsiniz.

Bir parola ayarlamak için
Giriş ekranında Ayarlar sekmesine kaydırıp, Güvenlik > Telefon 
kilidi öğesine dokunun.

Telefonu şu süreyle kullanılmadığında kilitle onay kutusunu 
seçip, telefonun parola istemesinden önceki boşta kalma süresini 
belirleyin. Ayarı 0 Dakika olarak seçerseniz, telefonu Uyku 
modundan her çıkardığınızda parolayı girmeniz gerekecektir. 
Daha fazla bilgi için, Bölüm 1’deki “Uyku moduna geçiş yapma” 
başlığına bakın.

Parola türü kutusunda, kullanmak istediğiniz parola türünü seçin.
İpucu Telefonunuz bir ağa bağlanacak şekilde yapılandırılmışsa, daha 

fazla güvenlik için alfasayısal bir parola kullanın.

Hem Parola hem de Onayla kutularına parolayı girin.

Tamam öğesine dokunun. 

Telefonunuz, ayarladığınız zaman aşımı süresince boşta kalırsa, 
telefonun kilidini açmak için parolayı girmeniz gerekir. Basit bir 
PIN parolası kullandıysanız, parolanızı girmeden önce Kilit ekranı 
görüntülenir. Bilgi için, Bölüm 1’deki “Kilit Ekranı” başlığına bakın.

�.
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Notlar • Her zaman acil durum aramaları yapabilmeniz için, parolanızın, yerel 
acil durum numaranızın rakamlarıyla başlamadığından emin olun.

Bir ipucu girdiyseniz, parola beş kere yanlış girildiğinde ipucu 
görüntülenir.

Parolanızı unutursanız, donanımdan sıfırlayabilir veya telefonun 
belleğini silebilirsiniz. Telefonu donanımdan sıfırlama ve belleği silme 
konusunda daha fazla bilgi için “Telefonunuzu Sıfırlama” başlığına 
bakın.

Depolama kartınızdaki dosyaları şifreleme
Telefonunuzu, dosyaları, depolama kartınıza kaydedildiklerinde 
şifrelemesi yönünde ayarlayabilirsiniz.

Giriş ekranında Ayarlar sekmesine kaydırıp, Güvenlik > Şifreleme 
öğesine dokunun.

Depolama kartına yerleştirilen dosyaları şifrele öğesini seçin.
Notlar • Şifrelenmiş dosyalar yalnızca şifreleyen telefonda okunabilir.

Şifrelenmiş dosyalar, şifreleyen telefonu kullanmanız koşuluyla 
diğer dosyalar gibi açılır. Bu dosyaları okumanız için ayrı bir işlem 
yapmanıza gerek yoktur.

Önemli Depolama kartına kopyalandığında dosyaları şifrele özelliği 
etkinleştirilirse, fabrika ayarlarına sıfırlama (Depolama Temizleme 
ya da donanım sıfırlama) veya işletim sistemi güncelleme işlemlerini 
gerçekleştirmeden önce tüm dosyaları depolama kartından yedekleyin. 
Aksi halde, depolama kartındaki şifrelenmiş dosyalara hiçbir zaman 
erişmezsiniz. Depolama kartınızla bilgisayarınız arasında dosya aktarımı 
için ActiveSync ya da Windows Mobile Aygıt Merkezi’ni kullanın. Bu 
işlemden sonra dosyaları tekrar depolama kartına kopyalayın.

•

•
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1�.� Telefonunuzu Sıfırlama
Yazılımdan sıfırlama
Telefonunuzun yazılımdan (ya da normal) sıfırlanması, tüm etkin 
program belleğini temizler ve tüm etkin programları kapatır. Bu işlem, 
telefonunuz normalden yavaş çalışırken ya da bir program düzgün 
çalışmıyorken yararlıdır. Programlar çalışırken yazılımdan sıfırlama 
gerçekleştirildiğinde, kaydedilmemiş çalışmalar kaybolur.

Baş ya da işaret parmağınızla, kapağın sol tarafından kaldırarak 
arka kapağı açın. (Bölüm 1’deki “Arka kapağı çıkarma” başlığına 
bakın.)

RESET (SIFIRLA) düğmesi, pil bölmesi ve SIM kartı yuvasının 
altında sol altta konumlandırılır. RESET düğmesine basmak için, 
kürdan gibi keskin olmayan, sivri uçlu küçük bir nesne kullanın.

microSD

SIM

RESET 
düğmesi

Telefonunuz yeniden başlar ve Giriş ekranı görüntülenir.

Arka kapağı yerine takmak için, önce arka kapağın sağ tarafını 
sabitleyip, ardından kapağı yerine bastırın. (Bölüm 1’deki “Arka 
kapağı yerine takma” başlığına bakın.)

1.
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Fabrika ayarlarına sıfırlama
Normal sıfırlama sistem sorununu çözmezse, fabrika ayarlarına 
sıfırlayabilirsiniz. Fabrika ayarlarına sıfırlama sonrası, telefona varsayılan 
ayarlar geri yüklenir ve tıpkı ilk satın alıp açtığınızdaki haline döner. 
Yüklediğiniz tüm programlar, girdiğiniz tüm veriler ve telefonunuzda 
özelleştirdiğiniz tüm ayarlar silinecek ve yalnızca Windows Mobile 
yazılımı ile diğer ön yüklü programlar kalacaktır.

Fabrika ayarlarına sıfırlamanın iki yolu vardır. Bir tanesi, telefon ayarları 
aracılığıyla depolama temizleme gerçekleştirmektir. Diğer yolu, 
telefonunuzu başlatamadığınız ve telefon ayarlarına giremediğiniz 
durumlarda, telefonunuzdaki belirli düğmelere basarak donanımdan 
sıfırlama yapmaktır.
Uyarı! Telefonunuz, fabrika varsayılan ayarlarına döndürülecektir. Fabrika 

ayarlarına sıfırlama öncesinde, telefonunuzdaki yüklü ek programların 
ve önemli verilerin yedeklenmiş olduğundan emin olun.

Önemli Depolama kartına kopyalandığında dosyaları şifrele özelliği 
etkinleştirilirse, fabrika ayarlarına sıfırlama (Depolama Temizleme 
ya da donanım sıfırlama) veya işletim sistemi güncelleme işlemlerini 
gerçekleştirmeden önce tüm dosyaları depolama kartından yedekleyin. 
Aksi halde, depolama kartındaki şifrelenmiş dosyalara hiçbir zaman 
erişmezsiniz. Depolama kartınızla bilgisayarınız arasında dosya aktarımı 
için ActiveSync ya da Windows Mobile Aygıt Merkezi’ni kullanın. Bu 
işlemden sonra dosyaları tekrar depolama kartına kopyalayın.

Depolama temizleme yapmak için
Giriş ekranında Ayarlar sekmesine kaydırıp, Güvenlik > Fabrika 
ayarlarına sıfırlama öğesine dokunun.

“12��” rakamlarını girip Evet öğesine dokunun.

1.

2.
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Donanımdan sıfırlama yapmak için
Telefon kapalıyken, VOLUME UP ve VOLUME DOWN düğmelerini 
basılı tutun ve END/POWER düğmesine kısa süre basıp bırakın. 
Ekranda bu mesajı görürsünüz.

Bu işlem tüm kişisel 
verilerinizi silecek, 
tüm ayarları üreticinin 
varsayılan ayarlarına 
sıfırlayacaktır. Üreticinin 
varsayılan ayarlarını geri 
yüklemek için VolUp tuşuna 
veya iptal etmek için başka 
tuşlara basın.

VOLUME UP ve VOLUME DOWN düğmelerini bırakın.

Donanımdan sıfırlama yapmak için VOLUME UP tuşuna basın ya 
da sıfırlamayı iptal etmek için herhangi bir tuşa basın.

1.

2.

�.
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A.1 Özellikler
CPU İşlem Hızı 1 GHz

İşletim Sistemi Windows Mobile® 6.5 Professional

Bellek ROM: 512 MB
RAM: 448 MB

•
•

Boyutlar (UxGxD) 120,5 x 67 x 11 mm (4,74 x 2,64 x 0,43 inç)

Ağırlık Pille birlikte 157 gram (5,54 ons)

Ekran 4,3 inç TFT-LCD sığal dokunmatik ekran  
480 x 800 WVGA çözünürlük

Ağ HSPA/WCDMA: 
900/2100 MHz
2Mbps’ye kadar yükleme, 7,2 Mbps’ye kadar indirme 
hızları

Quad-band GSM/GPRS/EDGE:
850/900/1800/1900 MHz

(Bant frekansı, HSPA kullanılabilirliği ve veri hızı 
operatöre bağlıdır.)

•
•

•

GPS Dahili GPS anteni

Bağlantı Stereo kablosuz kulaklık için Geliştirilmiş Veri Hızlı ve 
A2DP’li Bluetooth® 2.1
Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g
3,5 mm stereo ses jakı
Standart Micro-USB (5 pin micro-USB 2,0)

•

•
•
•

Kamera 5 megapiksel renkli kamera, otomatik odak ve çift LED 
flaş ışıklı
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Desteklenen ses 
biçimleri

.aac, .amr, .m4a, .mid, .mp3, .mp4, .qcp, .wav, .wma

Desteklenen 
video biçimleri

.wmv, .asf, .mp4, .3gp, .3g2, .m4v, .avi

Pil Şarj edilebilir Lityum-iyon pil
Kapasite: 1230 mAh
Konuşma süresi:  WCDMA için 320 dakikaya kadar 

GSM için 380 dakikaya kadar
Bekleme süresi:  WCDMA için 390 saate kadar 

GSM için 490 saate kadar
(Yukarıdakiler şebeke ve telefon kullanımına tabidir.)

•
•
•

•

Genişletme 
Yuvası

microSD™ hafıza kartı (SD 2.0 uyumlu)

AC Adaptör Voltaj aralığı/frekansı: 100 - 240V AC, 50/60 Hz
DC çıkışı: 5V ve 1A

Notlar • Bellek boyutu miktarları, kullanıma ve depolamaya uygun toplam 
ROM ve RAM bellekleridir. Bellek, işletim sistemi, uygulamalar ve 
veriler arasında paylaşıldığından, asıl bellek miktarı belirtilenden azdır.

Özellikler, önceden belirtilmeksizin değiştirilmeye tabidir.•
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A.2 Düzenleyici Uyarılar

Düzenleyici Kurum Tanımlamaları
Yasal tanımlama amacı doğrultusunda, ürününüze bir PB�1100 model numarası 
atanmıştır.

Cihazınızın sürekli olarak güvenilir ve güvenli bir şekilde çalışması için, 
PB�1100’ünüzü yalnızca aşağıda listelenen aksesuarlarla birlikte kullanın.

Pil Paketine BB�1100 model numarası atanmıştır.

Not Bu ürün, onaylı Sınıf 2 Sınırlı Güç Kaynağı, 5 Volt DC değerli, en yüksek 1 
Amp güç kaynağı birimiyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Avrupa Birliği Uyarısı
CE işaretli ürünler Avrupa Birliği Komisyonu tarafından çıkartılmış R&TTE 
Yönetmeliği (99/5/EC), EMC Yönetmeliği (2004/108/EC) ve Düşük Voltaj 
Yönetmeliği (2006/95/EC) ile uyumludur. 

Bu yönetmeliklere uyum, Avrupa Birliği Normlarına uygunluğu göstermektedir 
(parantez içindekiler eşdeğer uluslararası standartlardır).

EN �0��0-1 (IEC �0��0-1) 
Teknolojik Cihaz Bilgisi Güvenliği.

ETSI EN �00 �2�
Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrumu Mevzuatı (ERM); Geniş 
bant İletim sistemleri; 2.4 GHz ISM bantı ve spektrum modülasyon teknikleri 
kullanan veri iletim cihazları.

EN �00 ��0-1 
Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrumu Mevzuatı (ERM); Kısa 
menzilli aygıtlar; 1 GHz - 40 GHz frekans aralığında kullanılacak Radyo 
donanımları; Bölüm 1: Teknik özellikler ve test yöntemleri.

EN �00 ��0-2
Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrumu Mevzuatı (ERM); Kısa 
menzilli aygıtlar; 1 GHz - 40 GHz frekans aralığında kullanılacak Radyo 
donanımları; Bölüm 2: R&TTE Yönetmeliği’nin 3(2) no’lu Maddesi ile uyumlu 
EN.

•

•

•

•
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EN �01 ���-2�
Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo spektrumu Mevzuatı (ERM), Radyo 
cihaz ve hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk Standartları (EMC); 
Bölüm 24: Mobil ve portatif (UE) radyo cihazları ve yardımcı cihazlar için 
IMT-2000 CDMA doğrudan yayılım (UTRA) ile ilgili özel koşullar.

EN �01 ���-�
Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo spektrumu Mevzuatı (ERM), Radyo 
cihaz ve hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk Standartları (EMC); 
Bölüm 3: 9 kHz ile 40 GHz arasındaki frekanslarda çalışan Kısa Menzilli 
Aygıtlar (SRD) için özel koşullar.

ETSI EN �01 �11
R&TTE direktifinin (1995/5/EC ) madde 3.2 temel gerekliliklerini kapsayan 
GSM 900 ve GSM 1800 bantlarda mobil istasyonlarla uyumlu Mobil 
Haberleşme Küresel Sistemi (GSM).

ETSI EN �01 ���-1
Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo spektrumu Mevzuatı (ERM), Radyo 
cihaz ve hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk Standartları (EMC); 
Bölüm 1: Ortak teknik gereksinimler.

ETSI EN �01 ���-�
Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo spektrumu Mevzuatı (ERM), Radyo 
cihaz ve hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk Standartları (EMC); 
Bölüm 7: Dijital hücresel radyo telekomünikasyon sistemlerinin (GSM ve 
DCS) mobil ve portatif radyo donanımları ve yardımcı donanımlar ile ilgili 
özel koşullar.

ETSI EN �01 ���-1�
Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo spektrumu Mevzuatı (ERM), Radyo 
cihaz ve hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk Standartları (EMC); 
Bölüm 17: 2.4 GHz geniş bant iletişim sistemleri için özel koşullar.

ETSI EN �01 �0�-1 & -2
Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo spektrumu Mevzuatı (ERM); IMT-
2000 Üçüncü Kuşak hücresel ağlar için Baz İstasyonları (BS), Tekrarlayıcılar 
ve Kullanıcı Cihazları (UE); Bölüm 1: R&TTE Direktifinin madde 3.2 temel 
gerekliliklerini kapsayan temel ve ortak gereklilikleri, IMT-2000 ile uyumlu 
EN.

•

•

•

•

•

•

•



�0� Ek

EN �220�-1/ �220�-2
İnsanların elle kullanılan veya bedene monte edilen kablosuz iletişim 
cihazlarına maruz kalma - İnsanlar için üretilen modeller, enstrümantasyon 
ve prosedürler -- Bölüm 1: Kulağa yakın mesafede (300 MHz ile 3 GHz 
arasında frekans aralığına sahip) elle kullanılan cihazlar için özel emilim 
oranının (SAR) belirlenmesi prosedürü ; 2. Bölüm: Bedene yakın mesafede 
kullanılan 30 MHz ile 6 GHz arasındaki Elle Kullanılan ve Bedene Monte 
Edilen Cihazlar için baş ve gövdede Özel Emilim Oranı (SAR) belirleme 
prosedürü.

EN �0��0
İnsanların elektromanyetik alanlara maruz kalmasına ilişkin temel 
kısıtlamalarla cep telefonlarının uyumluluğunu gösteren ürün standardı 
(300 MHz ~ 3 GHz)

EN �2�11
İnsanların elektromanyetik alanlara (0 Hz - 300 GHz) maruz kalma 
oranlarına ilişkin kısıtlamalarla ilgili elektrikli ve elektronik cihazlar 
değerlendirmesi.

Bu cihaz, aşağıdaki dillerde çalıştırılabilir:

AT BE BG CH CY CZ DE DK

EE ES FI FR GB GR HU IE

IT IS LI LT LU LV MT NL

NO PL PT RO SE SI SK TR

•

•

•
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Radyo Parazitine Maruz Kalma ile ilgili Güvenlik Uyarısı
Yalnızca üretici onaylı orijinal donanımları veya metal içermeyen donanımları 
kullanın.

Üretici tarafından onaylı orijinal aksesuarlar dışındaki aksesuarların kullanılması, 
Radyo Frekansına maruz kalma ile ilgili bölgenizde geçerli olan kuralların 
çiğnenmesine neden olabileceğinden bu aksesuarların kullanımından 
kaçınılmalıdır.

Radyo Frekansı (RF) Sinyallerine Maruz Kalma
Cihazınızda bir radyo vericisi ve alıcısı bulunmaktadır. Yayılan çıkış gücü, 
radyo frekansına maruz kalma ile ilgili uluslararası limitlerin çok altındadır. Bu 
limitler, kapsamlı kılavuzların bir parçasıdır ve herkes için izin verilen RF enerjisi 
seviyelerini belirlemektedir. Bu kurallar, daha önce uluslararası standart kurumları 
tarafından belirlenmiş güvenlik standartlarını temel almaktadır:

Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) IEEE. C95.1-1992
Radyasyon Koruması ve Ölçümü Ulusal Konseyi (National Council on 
Radiation Protection and Measurement - NCRP). Rapor 86. 1986
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon Koruması Hakkında Uluslararası Komisyon 
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP) 
1996
Sağlık Bakanlığı (Kanada), Güvenlik Kuralı 6. Standartlar, yaştan ve 
sağlık durumundan bağımsız olarak herkesin güvenliğini sağlamak için 
tasarlanmış bir güvenlik marjı içermektedir.

Kablosuz cep telefonları için belirlenmiş maruz kalma standardı, Özel Emilim 
Oranı (Specific Absorption Rate - SAR) olarak bilinen bir ölçü birimini 
kullanmaktadır. Standart, insanlar için ek koruma sağlamak ve çeşitli kullanım 
şekillerini kapsayabilmek için katı bir güvenlik aralığına sahiptir. 

Diğer mobil kablosuz verici cihazlarında olduğu gibi kullanıcıların, bu cihazın 
tatmin edici kullanımı ve personelin güvenliği açısından, insan gövdesinin hiçbir 
bölümünün, cihazın kullanımı sırasında antene çok yakın hale gelmesine izin 
verilmemelidir. 

•
•

•

•
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Cihazınızda bir dahili anten bulunmaktadır. Yalnızca ürünle birlikte sağlanan 
tümleşik anteni kullanın. İzin verilmeyen ya da değiştirilmiş antenlerin kullanılması, 
görüşme kalitesini düşürebilir ve telefona zarar verebilir. Bu nedenle performans 
kaybına, SAR seviyesinin önerilen limitlerin üzerine çıkmasına neden olabilir ve 
ülkenizdeki yerel yönetmelik gereksinimlerine uygunsuz hale gelebilir. 

Telefondan en iyi performansı elde etmek ve insan vücudunun RF enerjisine 
maruz kalma oranının ilgili standartlarda belirtilen kurallar dahilinde kalmasını 
sağlamak için, cihazınızı her zaman normal kullanım pozisyonunda kullanın. 
Telefon araması yaparken ya da gelen bir aramayı alırken gereksiz yere antene 
dokunmayın ya da anteni tutmayın. Antene temas edilmesi görüşme kalitesini 
düşürebilir ve cihazınızın gerektiğinden daha yüksek bir güç seviyesinde 
çalışmasına neden olabilir. Bu telefon KULLANIMDAYKEN anten alanıyla temas 
edilmemesi, antenin performansını ve pil ömrünü en iyi hale getirir.

Gövde-aşınma ölçümleri, cihazın arkası, gövdeden 1,5 cm uzaklıkta tutularak tipik 
gövde aşınma işlemi için test edilmiştir.

SAR Bilgileri
0,631 w/kg @ 10g (Kafa)

0,725 w/kg @ 10g (Gövde)
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Telekomünikasyon ve Internet Birliği 
(Telecommunications & Internet Association - TIA) 
Güvenlik Bilgileri
Kalp pilleri
Sağlık Sektörü Üreticileri Birliği, kalp pilleriyle olası girişimleri önlemek için kalp 
pili ile elde taşınır kablosuz telefon arasında en az 15 santimetre mesafenin 
korunması gerektiğini önermektedir. Bu öneriler, Kablosuz Teknoloji Araştırma 
Kurumu’nun (Wireless Technology Research) bağımsız araştırmaları ve 
önerileriyle tutarlıdır. Kalp pili kullanan kişiler:

Telefon AÇIK’ken kalp pilleriyle telefon arasında HER ZAMAN on beş 
santimden fazla mesafeyi korumalıdırlar.
Telefonu, göğüs ceplerinde taşımamalıdırlar.
Olası girişimleri önlemek için kalp pilinin bulunduğu yerin ters tarafındaki 
kulağı kullanmalıdırlar. Girişim olabileceğinden kuşkulanıyorsanız, telefonu 
derhal KAPALI konuma getirin.

İşitme Yardımcı Cihazları
Bazı kablosuz dijital telefonlar, bazı yardımcı işitme cihazlarında parazite 
neden olabilmektedir. Bu tür bir parazit meydana gelmesi durumunda, servis 
sağlayıcınıza danışmak ya da alternatifleri tartışmak için müşteri hizmetleri hattını 
aramak isteyebilirsiniz.

Diğer Tıbbi Cihazlar
Başka bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisine karşı yeterince 
korumalı olup olmadığını tespit etmek için cihazınızın üreticisine başvurun. Bu 
bilgilere ulaşmanızda doktorunuz yardımcı olabilir.

Sağlık bakım tesislerinde, bu alanlardaki herhangi bir yönetmelik gerektiriyorsa 
telefonu KAPALI duruma getirin. Hastanelerde ya da sağlık bakım tesislerinde, 
harici RF enerjisine karşı hassas olabilecek cihazlar kullanılıyor olabilir.

•

•
•
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WEEE Uyarısı
13 Şubat 2003 tarihinde yürürlüğe giren Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar 
(WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) hakkında Yönetmelik, 
elektrikli cihazların kullanım ömrü sonunda tabi tutulacağı işlemlere önemli 
değişiklikler getirmiştir. 

Bu yönetmeliğin amacı, öncelikli olarak WEEE’nin önlenmesi ve uzaklaştırılan 
miktarın azaltılması için bu tür atıkların tekrar kullanımını, geri dönüştürülmesini 
ve diğer geri kazanım işlemlerinin uygulanmasını teşvik etmektir.

Ürün ya da kutusunun üzerindeki WEEE logosu (solda gösterilen), bu 
ürünün, evsel atıklarınızla birlikte atılmaması ya da uzaklaştırılmaması 
gerektiğini göstermektedir. Tüm elektronik ve elektrikli atık 
cihazlarınızı, tehlikeli atıkların geri dönüşümü için belirtilen toplama 
noktasına götürerek uzaklaştırmaktan siz sorumlusunuz. Elektronik ve 
elektrikli atık cihazınızın yalıtılmış biçimde toplanması ve uygun şekilde 
geri dönüştürülmesi, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olacaktır. 
Ayrıca, elektronik ve elektrikli atık cihazların uygun biçimde geri 
dönüştürülmesi, insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlayacaktır. 
Elektrikli ve elektronik atık cihazlarınızın atılması, geri kazanımı ve 
toplama noktalarıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel yönetim 
merkezi, evsel atıkları elden çıkarma servisi, ürünü satın aldığınız 
mağaza ya da cihazın üreticisi ile görüşün.

RoHS Uyumu
Bu ürün, Avrupa Parlamentosu’nun ve Konseyin elektrikli ve elektronik cihazlarda 
bulunan belirli tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayan 27 Ocak 2003 tarihli 
2002/95/EC sayılı (RoHS) yönetmeliğine ve bu yönetmelikte yapılan tadilatlara 
uygundur.
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A2DP 211
Açarken sessiz zil 57
Acil arama 54
ActiveSync

- ActiveSync modu 50
- bilgisayarla eşitleme 130
- eşitleme ayarları 283
- Exchange Sunucusuyla eşitleme 161
- kurulum 129

Akıllı Arama 51
Alarm saati 75
Albümler 250
Albümlerden fotoğraf ve video 

paylaşma 254
Albümleri kullanarak fotoğraf ve videoları 

görüntüleme 250
Araç kiti modu 237, 286
Araç kiti telefonları 217
Arama

- e-posta iletisinden 53, 156
- Favori Kişiler sekmesinden (Giriş 

ekranı) 107
- SMS mesajından 53, 150
- takvim anımsatıcılarından 53, 171
- Telefon çeviriciden 51

Arama Kaydı 60
Aramaları sonlandırma 56
Aramaları yanıtlama 56

Arka kapak
- çıkarma 31
- yerine takma 33

Arkaplan ışığı 291
Ayarlar 282
Ayarlar sekmesi (Giriş ekranı) 99

B
Bağlantı Kurulumu 293, 295
Bağlantılar

- 3G/GPRS/EDGE ve çevirmeli ağ 294
Basit QWERTY 118
Başlat ekranı 42
Bellek 302
Bildirimler 41, 44
Bluetooth

- açma ve kapatma 293
- araç kiti telefonları 217
- bilgi alma ve gönderme 213
- eşitleme 132
- görünür 208
- modem 203
- modlar 208
- ortaklık (eşleştirme) 210
- SIM Erişim Profili (SAP) 217
- stereo kulaklık 211
- tutmadan kullanım kulaklığı 211
- yazdırma 216

Bölgesel ayarlar 285

Dizin
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C
Çalışan programları durdurma 296
Çalma listeleri

- Müzik sekmesi (Giriş ekranı) 94
- Windows Media Player Mobile 259

Cep modu 57
Çevirmeli ağ 177
Çoklu Ortam 240
Çoklu ortam mesajları (MMS) 78, 111, 138, 

141, 142
Çözünürlük (kamera) 242

D
Depolama kartı

- ekleri saklama 160
- şifreleme 298

Depolama temizleme 284, 300
Diğer (Ayarlar sekmesi) 286
Dijital Pusula 234
Direct Push 162, 294
Disk Sürücüsü modu 50
Donanımdan sıfırlama 301
Dosya Gezgini 281
Dünya Saati 73
Durum simgeleri 39
Duvar Kağıdı 72

E
E-posta

- ayarlar 284
- e-posta ayarları 158
- eşitleme 125, 157, 161
- Internet e-posta hesabı (POP3/

IMAP4) 152
- Outlook 161
- Posta sekmesi (Giriş ekranı) 79

E-posta iletme 153
Ek

- e-postaya ekleme 153
- indirme 154

Ekran klavyesi
- Basit QWERTY 118
- Tam QWERTY 118
- Telefon Tuş Takımı 118

Eşitleme
- ActiveSync 130
- bilgisayarla 130
- bilgi türlerini değiştirme 131
- Bluetooth ile 132
- Exchange Sunucusu’yla 161
- Microsoft My Phone 134
- müzik ve videolar 133
- Windows Media Player 257
- Windows Mobile Aygıt Merkezi 127

Etki Alanı Kaydı 294
Evi arama 54
Excel Mobile 268
Exchange Sunucusu 161

F
Fabrika ayarlarına sıfırlama 284, 300
Facebook 198, 200
Facebook güncellemeleri ve 

etkinlikleri 113
Favori Kişiler sekmesi (Giriş ekranı) 77, 

101
Flaş ışığı 242
FM Radyo 261
Footprints 221
Footprints sekmesi (Giriş ekranı) 98
Fotoğraf çekim modu 241
Fotoğraflar ve Videolar sekmesi (Giriş 

ekranı) 89
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G
G-Sensörü

 283
Gezinti takımı (ekran) 119
Giriş

- ekran klavyesi 117
- metin girme 119

Giriş ekranı 38, 69
Giriş ekranına hızlı bağlantılar ekleme 76
Giriş sekmesi (Giriş ekranı) 71
Gönderme

- çoklu ortam mesajı (MMS) 138
- e-posta 152
- metin mesajı (SMS) 137

Google Maps 227
Görev Yöneticisi 286, 296
GPS 218, 219
Güç

- açma 35
- END/POWER düğmesi 29
- kapatma 38

Gücü açma 35
Gücü kapatma 38
Güncellemeler ve etkinlikler 

(Facebook) 113
Güncellemeler ve geri bildirimler (Ayarlar 

sekmesi) 286
Güvenlik (Ayarlar sekmesi) 284

H
Hata raporlama 286
Hava Durumu sekmesi (Giriş ekranı) 96
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