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Önemli bilgiler
Cep telefonunuzu kullanmadan önce lütfen Önemli bilgiler broşürünü okuyun.

Bu kullanma kılavuzunda bahsedilen servislerin ve özelliklerin bazıları, tüm ülkeler/bölgelerde
veya tüm alanlardaki tüm şebekeler ve/veya servis sağlayıcıları tarafından desteklenmeyebilir.
Sınırlandırılmaksızın, bu aynı zamanda GSM Uluslararası Acil Durum Numarası 112 için de
geçerlidir. Belli bir servisi veya özelliği kullanıp kullanamayacağınızdan ve ilave erişim veya
kullanım ücreti uygulanıp uygulanmayacağından emin olmak için, lütfen şebeke operatörünüze
veya servis sağlayıcınıza başvurun.

6

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.



Nedenleri ve niçinleriyle Android™
Android™ telefon bir bilgisayarın fonksiyonlarının çoğunu yerine getirebilir. Ancak
ihtiyaçlarınıza daha iyi uyum sağlaması, istediğiniz bilgileri alması ve aynı zamanda
eğlenmenizi sağlaması açısından da ayarlanabilir. Uygulamaları ekleyip kaldırabilir ya da
fonksiyonelliklerini geliştirmek için onları zenginleştirebilirsiniz. Android Market™'ta sürekli
büyüyen bir koleksiyondan bir dizi uygulama ve oyun indirebilirsiniz. Ayrıca Android™
telefonunuzda bulunan uygulamaları, kişisel bilgilerinizle ve çevrimiçi hesaplarınızla entegre
edebilirsiniz. Örneğin, telefon kayıtlarınızı yedekleyebilir, tek bir yerden farklı e-posta
hesaplarınıza ve takvimlere erişebilir, randevularınızı takip edebilir ve arzu ettiğiniz kadar
sosyal şebekeye katılım gösterebilirsiniz.

Android™ telefonlar sürekli evrim geçiriyorlar. Yeni bir yazılım sürümü mevcut olduğunda
ve telefonunuz bu yeni yazılımı desteklediğinde, yeni özellikler edinmek ve en son
gelişmelerden faydalanmak için telefonunuzu güncelleyebilirsiniz.

Android™ telefonunuz, Google™ servisleri önceden yüklenmiş olarak gelir. Sunulan Google™
servislerinden en iyi şekilde faydalanmak için Google™ hesabına sahip olmanız ve telefonunuzu
ilk kullanmaya başladığınızda, oturum açmanız gerekir. Ayrıca Android™'de mevcut pek çok
özellikten faydalanmak için İnternet erişimine sahip olmanız gerekir.

Uygulamalar
Uygulama bir görevi yerine getirmenize yardımcı olan bir telefon programıdır. Örneğin çağrı
yapmak, fotoğraf çekmek ve daha fazla uygulama indirmek için uygulamalar mevcuttur.
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Başlarken

Montaj

Pil kapağını çıkarmak için

• Parmağınızın ucunu veya ince bir nesneyi telefonunuzun bir yanında, telefon ve pil
kapağı arasındaki açıklığa yerleştirin. Ardından kapağı yavaş ama sıkı şekilde kaldırın.

Telefonun parçalarına zarar verebilecek keskin nesneler kullanmayın.

SIM kartı ve bellek kartını takmak için:

• Pil kapağını kaldırın ardından SIM kartını ve bellek kartını ilgili yuvalara takın.

Bellek kartını çıkarmak için

Bellek kartını güvenli bir şekilde çıkarabilmeniz için önce telefonunuz kapatılmalıdır.Daha fazla
bilgi için bkz. Bellek kartını güvenli bir şekilde çıkarma (sayfa 27).

• Pil kapağını çıkarın ve ardından çıkarmak üzere bellek kartını dışarıya doğru çekin.
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Telefonu açma

Telefonu açmak için

1 Telefon titreyene kadar telefonun üst kısmına bulunan güç  tuşuna basılı tutun.
2 Ekranınız kararırsa, ekranı etkinleştirmek için kısa bir süreliğine  öğesine veya 

öğesine basın.
3 Ekran kilidini kaldırmak için  öğesini ekran boyunca sağa doğru sürükleyin.
4 İstendiğinde SIM kartınızın PIN kodunu girin ve Tamam öğesini seçin.

Başlangıçta SIM kart PIN kodunuz ağ operatörünüz tarafından tedarik edilir, fakat bu kodu sonra
Ayarlar menüsünden değiştirebilirsiniz. SIM kart PIN kodunuzu girerken yaptığınız bir hatayı
düzeltmek için,  öğesine basın.

Telefonu kapatmak için
1 Seçenekler menüsü açılana kadar  öğesine basıp bekleyin.
2 Seçenekler menüsünden Kapat seçeneğine hafifçe vurun.
3 Tamam seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Ekran kilidi
Telefonunuz açık durumdayken ve belirli bir süre için boşta bırakıldığında, ekran pil gücünü
korumak için kararır ve otomatik olarak kilitlenir. Bu kilit, telefonunuzu kullanmadığınız
zamanlarda dokunmatik ekran üzerinde gerçekleşebilecek istenmeyen işlemleri engeller.

Ekranı aktifleştirmek için
•  öğesine veya  öğesine kısa süre için basın.

Ekranın kilidini açmak için

•  öğesini ekran boyunca sağa doğru sürükleyin.

Ekranı manuel olarak kilitlemek için
• Ekran aktifken,  tuşuna kısa bir süre basın.

Kurulum kılavuzu
Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, temel telefon fonksiyonlarını açıklamak ve gerekli ayarları
girmenize yardımcı olmak için bir kurulum kılavuzu açılır. İhtiyaçlarınıza göre çalışması için
telefonunuzu ayarlayın. Telefonunuzun dilini seçin, kablosuz ağ bağlantı ayarlarınızı en uygun
hale getirin, eski kayıtlarınızı içe aktarın ve çok daha fazlasını yapın.

Kurulum kılavuzu aşağıdakileri içerir:

• Dil ve İnternet gibi temel telefon ayarları.
• Wi-Fi® ayarları – bağlantınızı hızlandırın ve veri aktarım ücretlerini azaltın.
• Uygulama ayarları – e-posta kurulumu, çevrimiçi servis hesapları ve kayıt aktarımlarında size

yardımcı olur.
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Ayrıca, aşağıdakilerle ilgili daha fazla yardım için, telefondaki Destek uygulaması aracılığıyla
kullanılabilen ve www.sonyericsson.com/support adresinde de ulaşılabilen telefonun
içindeki kulanım kılavuzunun ilgili bölümlerine bakabilirsiniz:

• Wi-Fi®
• Sony Ericsson Sync

İsterseniz, bazı adımları atlayabilir ve daha sonra Uygulamalar ekranından kurulum kılavuzuna
erişebilir veya Ayarlar menüsünden ayarları değiştirebilirsiniz.

Kurulum kılavuzuna erişmek için:
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Kurulum kılavuzu seçeneğine hafifçe vurun.

Hesaplar ve servisler
Telefonunuzdan çevrimiçi servis hesaplarına giriş yapın ve çeşitli servislerden faydalanın.
Servisleri birleştirin ve onlardan daha da fazlasını elde edin. Örneğin, Google™ ve
Facebook™ hesaplarınızdan kayıtlarınızı toplayın ve bunları telefon defterinize entegre edin,
böylelikle her şeyi bir arada tutabilirsiniz.

Çevrimiçi servislere bilgisayardan olduğu gibi telefondan da giriş yapabilirsiniz. İlk defa giriş
yaptığınızda kullanıcı adınız, parolanız, ayarlar ve kişisel bilgileriniz ile bir hesap oluşturulur.
Bir sonraki sefer giriş yaptığınızda kişiselleştirilmiş bir görünüme kavuşursunuz.

Google™ hesabı
Google™ hesabı, Android™ telefonunuz için anahtar niteliğinde önem taşır. E-posta
göndermek için Gmail™, arkadaşlarınızla sohbet etmek için Google Talk™ ve uygulama
indirmek için Android Market™ uygulamalarını kullanın.

Sony Ericsson hesabı
Telefon kayıtlarınızı güvenli bir Sony Ericsson sunucusunda saklayın ve böylelikle her zaman
çevrimiçi bir yedeğe sahip olun. Ayrıca telefon takviminizi ve İnternet yer imlerinizi Sony
Ericsson hesabınızda saklayabilirsiniz.

Exchange Active Sync hesabı
Telefonunuzu kurumsal Exchange Active Sync hesabınızla senkronize edin. Bu şekilde, iş
e-postalarınızı, kayıtlarınızı ve takvim etkinliklerinizi her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.
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Telefonunuzu tanıyın

Telefona genel bakış
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1. Açma kapatma tuşu/Ekran kilidi

2. Bildirim LED'i/Pil durumu

3. Ahize

4. İkinci mikrofon

5. Işık sensörü

6. Yakınlık sensörü 2

7. Yakınlık sensörü 1

8. Dokunmatik ekran

9. Menü tuşu

10. Geri tuşu

11. Ana ekran tuşu

12. Kamera LED flaşı

13. Ses seviyesi tuşu/Yaklaştırma tuşu

14. Kamera lensi

15. Hoparlör

16. Kamera tuşu

17. Kayış deliği

18. Mikrofonlu kulaklık seti bağlantı girişi

19. Ana mikrofon

20. Şarj ünitesi/USB kablosu bağlantı girişi
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Donanım tuşlarını kullanma

Geri
• Önceki ekrana gidin
• Ekrandaki tuş takımını, iletişim kutusunu, seçenek menüsünü veya Bildirim panelini kapatın

Ana ekran
• Herhangi bir uygulamadan veya ekrandan Ana ekran konumuna veya Uygulama ekranına gidin
• En son kullandığınız uygulamaları gösteren bir pencere açmak için basın ve basılı tutun

Menü
• Geçerli ekranda veya uygulamada kullanılabilen seçeneklerin listesini açın

Pili şarj etme
Telefonunuzu satın aldığınızda, pil kısmen şarj edilmiş durumdadır. Telefonun şarj kablosunu
USB portu veya telefonun şarj ünitesi gibi bir güç kaynağına taktığınızda,  pil simgesinin
ekranda görünmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir. Telefonunuzu şarj edildiği sırada
kullanmaya devam edebilirsiniz.

Telefonun şarj ünitesi takıldığında, pil tam olarak şarj edildikten biraz sonra boşalmaya başlar ve
belirli bir süre geçtikten sonra yeniden şarj edilir. Bu uygulamadaki amaç pil ömrünü uzatmaktır;
bu işlem şarj durumunun yüzde 100'ün altında görünmesine neden olabilir.

Telefonu güç adaptörünü kullanarak şarj etmek için
• Telefonu bir USB kablosu ve güç adaptörü kullanarak prize takın.

Telefonu bilgisayar kullanarak şarj etmek için
• Telefon kitinde bulunan USB kablosunu kullanarak telefonu bilgisayardaki USB

portuna takın.
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Dokunmatik ekranı kullanma
Telefonunuz açık durumdayken ve belirli bir süre için boşta bırakıldığında, ekran pil gücünü
korumak için kararır ve otomatik olarak kilitlenir. Bu kilit, telefonunuzu kullanmadığınız
zamanlarda dokunmatik ekran üzerinde gerçekleşebilecek istenmeyen işlemleri engeller.
Aboneliğinizi korumak için kişisel kilitler ayarlayabilir ve telefon içeriğinize sadece kendinizin
girdiğinden emin olabilirsiniz.

Telefonunuzun ekranı camdan yapılmıştır. Camı çatlamış ya da kırılmışsa ekrana dokunmayın.
Hasarlı ekranı kendi kendinize onarmaktan kaçının. Cam ekranlar düşmeye ve mekanik şoklara
karşı hassastır. Gerekli özenin gösterilmediği durumlar sonucunda gerçekleşen hasarlar Sony
Ericsson garanti servisi tarafından kapsanmaz.

Bir öğeyi açmak veya vurgulamak için
• Öğeye hafifçe dokunun.

Seçenekleri işaretlemek veya seçeneklerden işareti kaldırmak için
• Bir seçeneği işaretlemek veya bu seçenekten işareti kaldırmak için ilgili onay kutusuna

veya bazı durumlarda listelenen seçeneğin sağ tarafına hafifçe vurun.

İşaretlenmiş onay kutusu

İşareti kaldırılmış onay kutusu

İşaretlenmiş listelenen seçenek

İşareti kaldırılmış listelenen seçenek

Yakınlaştırma
İki yolla yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz. Yakınlaştırma seçenekleri
kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için
• Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, mevcutsa  veya  simgesine hafifçe

vurun.

Yakınlaştırma/uzaklaştırma simgelerinin görüntülenmesi için ekranı sürüklemeniz (herhangi bir
yönde) gerekebilir.

İki parmakla yaklaştırma yapmak için

• İki parmağınızı birden ekranın üzerine yerleştirin ve görüntüyü uzaklaştırmak için
parmaklarınızı birbirine yaklaştırın ya da görüntüyü yakınlaştırmak için parmaklarınızı
birbirinden ayırın.

Yaklaştırma fonksiyonunu fotoğraf ve harita görüntülerken ya da web'de gezinirken kullanın.
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Kaydırma
Parmağınızı ekranda yukarı aşağı hareket ettirerek kaydırma yapın. Bazı Web sayfalarında,
yanlara doğru da kaydırma yapabilirsiniz.

Sürüklemek veya hafifçe kaydırmak ekranda herhangi bir şeyi etkinleştirmez.

Kaydırmak için

• Ekran üzerinde istediğiniz yönde parmağınızı sürükleyin veya kaydırın.

Daha çabuk kaydırabilmek için, parmağınızı ekran üzerinde gitmek istediğiniz yönde hafifçe
kaydırın.

Hafifçe kaydırmak için:

• Daha çabuk kaydırabilmek için, parmağınızı ekran üzerinde gitmek istediğiniz yönde
hafifçe kaydırın. Kaydırma hareketinin kendiliğinden durmasını bekleyebilir veya
ekrana hafifçe vurarak kaydırmayı durdurabilirsiniz.

Sensörler
Telefonunuzda bir ışık sensörü ve bir yakınlık sensörü bulunmaktadır. Işık sensörü, ortam
ışık seviyesini algılar ve ekranın parlaklığını buna göre ayarlar. Yakınlık sensörü, yüzünüz
ekrana dokunduğunda dokunmatik ekranı kapatır. Bu sayede arama sırasında telefonun
bazı işlevlerini istemeden etkinleştirmeniz engellenir.

Ana ekran
Telefonunuzdaki Ana ekran, bir bilgisayarın masaüstüne eşittir. Telefonunuzdaki ana
özelliklere bir geçit sağlar. Ana ekran widget'lar, kısayollar, klasörler, temalar, duvar kağıtları
ve diğer öğelerle kişiselleştirilebilir.

14

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.



Ana ekran üzerindeki dört köşe, uygulamalara veya web sayfası kısayollarına hızla gitmenize
yardımcı olur.

Ana ekran normal ekran genişliğinin sınırları ötesine genişlediğinden, ekranın dört
uzantısından birindeki içeriği görüntülemek için ekranı sola ya da sağa doğru hafifçe
kaydırmanız gerekir. , hangi Ana ekran parçası içinde olduğunuzu gösterir.

Ana ekrana gitmek için
•  öğesine basın.

Ana ekrana göz atmak için
• Sağa ya da sola hafifçe kaydırın.

Widget'lar
Widget'lar doğrudan Ana ekran üzerinde kullanabileceğiniz küçük uygulamalardır. Örneğin
Müzik çalar widget 'ı doğrudan Sony Ericsson üzerinde müzik oynatmaya başlamanızı
sağlar Timescape™ widget'ı gelen mesajları görüntüler.

Ana ekrana widget eklemek için:
1 Ana ekran konumundan  öğesine basın.
2 Ekle > Widget'lar seçeneğine hafifçe vurun.
3 Bir widget'a hafifçe vurun.

Ana ekranınızdaki tüm widget'lara genel bir bakış elde etmek için
• Ana ekran üzerindeki herhangi bir alanda parmaklarınızı birbirine yaklaştırın. Ana

ekran üzerinde farklı bölümlerde bulunan tüm widget'lar artık tek bir görünümle
gösterilir.

Tüm Ana ekran widget'ları tek bir görünüm altında birleştirildiğinde, herhangi bir widget'ı içeren
Ana ekran bölümüne gitmek için ilgili widget'a hafifçe vurun.

Ana ekranınızın tekrar düzenlenmesi
Ana ekranınızın görünümünü özelleştirin ve oradan erişebileceğiniz özellikleri değiştirin.
Ekranın arka planını değiştirin, öğeleri farklı konumlara taşıyın, klasörler oluşturun ve kayıtlara
kısayollar ekleyin.

Giriş ekranınızın seçenekler menüsünü açmak için
Ana ekran seçenekler menüsünü iki yolla açabilirsiniz:

• Ana ekran konumundan  öğesine basın.
• Ana ekran üzerinde herhangi bir bölüme dokunarak bekleyin.
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Ana ekranınızın köşelerinin tekrar düzenlenmesi
Ana ekranınızın köşelerindeki öğeleri, en sık kullandığınız uygulamalar veya web sayfası
kısayollarıyla (yer imleri) tekrar düzenleyin. Köşelerin her birine en çok dört kısayol
ekleyebilirsiniz.

Köşeye uygulama eklemek için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Ana ekran görüntülenene ve telefon titreyene kadar bir uygulamaya dokunarak

bekleyin, ardından uygulamayı köşelerden birine sürükleyin.

Köşeye web sayfası kısayolu eklemek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine basın.
2 Ekle > Kısayollar > Favori seçeneklerine hafifçe vurun.
3 Ana ekran içine eklemek üzere bir yer imi seçin.
4 Yer imini köşelerden birine sürükleyin.

Bkz. Ana ekranınıza bir web sayfası kısayolu eklemek için (sayfa 65).

Bir öğeyi köşeden silme
1 Ana ekran üzerinde, köşelerden birine hafifçe vurarak bu köşeyi büyütün.
2 Köşedeki bir öğeye telefon titreyene kadar dokunarak bekleyin, ardından öğeyi 

üzerine sürükleyin.

Herhangi bir öğeyi köşeden dışarı taşıma
1 Ana ekran üzerinde, köşelerden birine hafifçe vurarak bu köşeyi büyütün.
2 Telefon titreyene kadar köşedeki bir öğeye dokunarak bekleyin, sonra öğeyi köşeden

dışarı sürükleyin ve Ana ekran üzerindeki bir alana bırakın.

Ana ekrana bir kısayol eklemek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine basın.
2 Ekle > Kısayollar seçeneğine hafifçe vurun.
3 Bir kısayol bulun ve seçin.

Uygulamaya dokunup bekleyerek doğrudan Uygulama ekranından uygulama kısa yolları ekleyin.

Ana ekrana klasör eklemek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine basın.
2 Ekle > Klasör seçeneğine hafifçe vurun.
3 Klasör için bir ad girin, bir simge seçin ve Bitti öğesine hafifçe vurun.

Otomatik olarak klasör oluşturmak için Ana ekranınızda bir öğeyi bir başka öğe üzerine bırakın.

Bir klasöre öğe eklemek için
• Bir öğeye büyüyene ve telefon titreyene kadar dokunarak bekleyin ardından öğeyi

klasöre sürükleyin.

Bir klasöre yeni isim vermek için
1 Açmak için klasöre hafifçe vurun.
2 Klasör adı alanını göstermek için klasörün başlık çubuğuna dokunun.
3 Yeni klasör ismini girin ve Bitti öğesine hafifçe vurun.

Ana ekranda bir öğeyi taşımak için
1 Ana ekran görüntünüzü açmak için  öğesine basın.
2 Bir öğeye büyüyene ve telefon titreyene kadar dokunarak bekleyin ardından öğeyi

yeni konuma sürükleyin.

Ana ekrandan bir öğe silmek için
• Bir öğeye büyüyene ve telefon titreyene kadar dokunarak bekleyin ardından öğeyi

'e sürükleyin.
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Ana ekranınızın arka planını değiştirme
Duvar kağıtları ve farklı temalar kullanarak Ana ekran görüntünüzü kendi stilinize uyarlayın.

Ana ekran duvar kağıdınızı değiştirmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine basın.
2 Duvar kağıdı öğesine hafifçe vurun, sonra bir duvar kağıdı seçin.

Çekmiş olduğunuz fotoğrafları veya animasyonları da kullanabilirsiniz. Örneğin günün ilerleyen
saatleriyle değişen canlı duvar kağıtlarını indirmek için Android Market™ veya başka kaynaklara
gidin.

Ana ekran temanızı değiştirmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine basın.
2 Tema öğesine hafifçe vurun, sonra bir tema seçin.

Erişim ve uygulamaları kullanma
Uygulamaları, Ana ekran üzerindeki kısayollardan ya da Uygulama ekranından açın.

Uygulama ekranı
Ana ekran üzerinden açtığınız Uygulama ekranı, telefonunuzla birlikte gelen yüklenmiş
uygulamaları ve indirmiş olduğunuz uygulamaları içerir.

Uygulama ekranı normal ekran genişliğinden taşar, bu yüzden tüm içeriği görüntülemek
üzere sola ve sağa hafifçe kaydırmanız gerekir.

Uygulamalar ekranını açmak için

• Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.

Uygulama ekranına göz atmak için
• Uygulama ekranını açın ve ardından sağa ya da sola doğru hafifçe kaydırın.

Ana ekranda bir uygulamaya kısayol oluşturmak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ana ekran'de görüntülenene kadar bir uygulamaya dokunarak bekleyin ve ardından

uygulamayı istediğiniz yere sürükleyin.

Uygulamaların açılması ve kapatılması

Bir uygulamayı açmak için
• Ana ekran konumundan ya da Uygulama ekranından, uygulamaya hafifçe vurun.

Bir uygulamayı kapatmak için
•  öğesine basın.

Bazı uygulamalar çıkmak için  tuşuna bastığınızda duraklatılırken, diğer uygulamalar arka
planda çalışmaya devam edebilir. İlk örnekte uygulamaya bir sonraki açışınızda bıraktığınız
yerden devam edebilirsiniz.
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Yakınlarda kullanılan uygulamalar penceresi
Yakınlarda kullanılan uygulamaları bu pencereden görüntüleyebilir ve onlara buradan
erişebilirsiniz.

Yakınlarda kullanılan uygulamalar penceresini açmak için
•  tuşunu basılı tutun.

Uygulama menüsü
Bir uygulamayı kullanırken, istediğiniz zaman telefonunuzdaki  tuşuna basarak, yeni bir
menü açabilirsiniz. Bu menü, kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak farklı
görünümlere sahip olacaktır.

Bir uygulamada bir menü açmak için:
• Uygulamayı kullanırken,  seçeneğine basın.

Bir menü, her uygulama için kullanılabilir olmayabilir.

Uygulama ekranınızın tekrar düzenlenmesi
Tercihlerinize göre uygulamaları Uygulama ekranı etrafında taşıyın.

Uygulama ekranında uygulamaları düzenlemek için
1 Ana ekran konumunda  öğesine hafifçe vurarak Uygulamalar ekranına gidin.
2  üzerine hafifçe vurun ve bir seçenek belirleyin.

Uygulama ekranında bir uygulama taşımak için
1 Uygulama ekranını açın ve ardından  öğesine hafifçe vurun.
2 Bir öğeye büyüyene ve telefon titreyene kadar dokunarak bekleyin ardından öğeyi

yeni konuma sürükleyin.
3 Düzenleme modundan çıkmak için  öğesine hafifçe vurun.

Sadece  öğesi seçildiğinde uygulamalarınızı taşıyabilirisiniz.

Uygulama ekranından bir uygulamayı kaldırmak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2  simgesine hafifçe vurun. Kaldırılabilen tüm uygulamalar  simgesiyle

işaretlenmiştir.
3 Kaldırmak istediğiniz uygulamaya ve sonra da Tamam seçeneğine hafifçe vurun.

Durum ve bildirimler
Ekranınızın üst kısmında görünen durum çubuğu telefonunuzda neler olduğunu gösterir.
Yeni ya da devam eden bir işlem olduğunda sol tarafta görüntülenen bildirimler alırsınız.
Örneğin, yeni mesaj ve takvim bildirimleri burada belirir. Sağ tarafta sinyal gücü, pil durumu
ve diğer bilgiler görüntülenir.
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Bildirimlerin ve devam eden aktivitelerin kontrolü
Daha fazla bilgi almak için Bildirim panelini açmak üzere durum çubuğunu aşağıya
sürükleyebilirsiniz. Örneğin, Bildirim panelinden yeni bir mesaj açabilir ya da bir takvim
etkinliği görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca müzik çalar gibi çalışmakta olan uygulamaları da
açabilirsiniz.

Bildirim panelini açmak için

• Durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin.

Bildirim panelini kapatmak için

• Bildirim panelinin alt kısmında bulunan sekmeyi yukarıya sürükleyin.

Çalışan bir uygulamayı Bildirim panelinden açmak için:
• Çalışan bir uygulamayı Bildirim panelinden açmak için simgesinin üzerine hafifçe

vurun.

Bildirim penlini temizlemek için
• Nildirim panelinden Temizle seçeneğine dokunun.

Telefon ayarları menüsü
Ayarlar menüsünden telefon ayarlarınızı görüntüleyin ve değiştirin.

Telefon ayarlarına erişmek için:
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar seçeneğine hafifçe vurun.
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Metin yazma
Harfleri, sayıları ve başka karakterleri girmek için Telefon Tuş Takımını veya sanal klavyeyi
kullanın. Telefon Tuş Takımı standart 12 tuşlu telefon tuş takımına benzer, sanal klavye ise
QWERTY düzenine sahiptir.

Telefon Tuş Takımı
Telefon Tuş Takımı, telefonlardaki 12 tuşlu standart tuş takımına benzer. Tahminli metin girişi
ve normal metin girişi seçeneklerini sağlar. Telefon Tuş Takımı metin giriş yöntemini klavye
ayarları yoluyla etkinleştirebilirsiniz. Telefon Tuş Takımı yalnızca dikey doğrultuda
kullanılabilir.

Telefon Tuş Takımını kullanma

1

7

8

’
’’
. - ABC DEF ?

JKL MNOGHI !

TUV WXYZPQRS

5

1233

4 6

2

1 Bir metin giriş seçeneği belirleyin

2 Karakter boyutunu değiştirin ve büyük harf kilidini açın. Bazı diller için bu tuş o dilde bulunan ilave karakterler
için kullanılır.

3 Rakamları görüntüleyin

4 Sembolleri ve gülen suratları görüntüleyin

5 Boşluk girin

6 Değiştirmek için giriş ayarları menüsünü açın; örneğin Yazım dilleri. Birden çok giriş dili seçildiğinde, bu tuş
yazı dilini de değiştirir.

7 Bir satır başı girin ya da metin girişini onaylayın

8 İmleçten önce gelen bir karakter silin

Tüm resimler yalnızca açıklama amaçlı olup gerçek telefonu tam olarak tanımlamayabilir.

Metin girmek üzere Telefon Tuş Takımını görüntülemek için
• Telefonu dikey doğrultuda tutarak bir metin giriş alanına hafifçe vurun.

Telefon Tuş Takımını kullanarak metin girmek için
Telefon Tuş Takımını kullanırken iki giriş seçeneğinden birini seçebilirsiniz:

• Telefon Tuş Takımında  görüntülendiğinde, yazmak istediğiniz harf tuştaki ilk harf olmasa
bile, her karakter tuşuna yalnızca bir kez hafifçe vurun. Görüntülenen sözcüğe hafifçe vurun
veya daha fazla sözcük önerisi görmek ve listeden bir sözcük seçmek için  öğesine hafifçe
vurun.

• Telefon Tuş Takımında  görüntülendiğinde, girmek istediğiniz karakterin sanal klavyedeki
tuşuna hafifçe dokunun. İstenen karakter seçilene kadar bu tuşa basmaya devam edin.
Ardından, girmek istediğiniz diğer karakterler için de aynı işlemi yapın.

Telefon Tuş Takımını gizlemek için
• Telefon Tuş Takımını kullanarak metin girerken,  öğesine basın.
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Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için
• Bir harf girmeden önce  öğesine hafifçe vurarak büyük harf  öğesine geçin ya

da tam tersini yapın.

Caps lock'ı açmak için
• Bir harf yazmadan önce  öğesine veya  öğesine  mesajı belirene kadar hafifçe

vurun.

Telefon Tuş Takımını kullanarak sayı girmek için
• Telefon Tuş Takımı açıkken  öğesine hafifçe vurun. Sayıları içeren Telefon Tuş

Takımı görüntülenir.

Telefon Tuş Takımını kullanarak semboller ve gülen suratlar eklemek için
1 Telefon Tuş Takımı açıkken  öğesine hafifçe vurun. Semboller ve gülen suratları

içeren bir ızgara görünümü gösterilir.
2 Diğer seçenekleri görmek için yukarı veya aşağı kaydırın. Bir sembol veya gülen suratı

hafifçe vurarak seçin.

Karakterleri silmek için
• İmleci silmek istediğiniz karakterden sonra yerleştirmek için vurun ardından 

öğesine vurun.

Bir satır başı girmek için
• Bir metin girdiğinizde satır başı girmek için  öğesine hafifçe vurun.

Metin düzenlemek için
1 Metin girerken, metin alanına dokunarak Metin düzenle menüsü görüntüleninceye

kadar bekleyin.
2 Bir seçenek belirleyin.

Sanal klavye
Rahatça metin girebilmek için sanal QWERTY klavyesinin tuşlarına hafifçe vurun. Bazı
uygulamalar sanal klavyeyi otomatik olarak açar. Bu klavyeyi, bir metin alanına dokunarak
da açabilirsiniz.

Sanal klavyeyi kullanma
12:453G

.,
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1 Karakter boyutunu değiştirin ve büyük harf kilidini açın. Bazı diller için bu tuş o dilde bulunan ilave karakterler
için kullanılır.

2 Sanal klavye görünümünü kapatın

3 Rakamları ve sembolleri görüntüleyin. Gülen suratları görüntülemek için dokunarak bekleyin.

4 Boşluk girin

5 Değiştirmek için giriş ayarları menüsünü açın; örneğin Yazım dilleri. Birden çok giriş dili seçildiğinde, bu tuş
yazı dilini de değiştirir.

6 Bir satır başı girin ya da metin girişini onaylayın
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7 İmleçten önce gelen bir karakter silin

Tüm resimler yalnızca açıklama amaçlı olup gerçek telefonu tam olarak tanımlamayabilir.

Sanal klavyeyi ilk defa açmak için
• Telefonunuzu yatay tutun ve bir metin giriş alanına hafifçe vurun.
• Sanal klavyeyi dikey doğrultuda kullanmak için, bir metin giriş alanına hafifçe vurun,

sonra  öğesine hafifçe vurun veya önceden birden fazla sayıda dil seçtiyseniz
 öğesine dokunarak bekleyin. Dikey klavye üzerine hafifçe vurun ve bir seçenek

belirleyin.

Ayarı bir defa yaptıktan sonra, yalnızca metin giriş alanına hafifçe vurarak sanal klavyeyi
aktifleştirebilirsiniz.

Sanal klavyeyle Telefon Tuş Takımı arasında geçiş yapmak için
1 Metin girdiğinizde  öğesine hafifçe vurun veya önceden birden fazla sayıda dil

seçtiyseniz  öğesine dokunarak bekleyin.
2 Dikey klavye üzerine hafifçe vurun ve bir seçenek belirleyin.

Telefon Tuş Takımının yalnızca dikey doğrultuda kullanılabildiğini unutmayın.

Sanal klavyeyi kullanarak metin girmek için
• Klavyede görünen bir karakteri girmek için karakterin üzerine hafifçe vurun.
• Bir karakter varyasyonu girmek için, normal klavye karakterinin üzerine dokunup

bekleyerek kullanılabilir seçeneklerin listesini alın ve sonra bu listeden seçim yapın.
Örneğin, "é" girmek için, seçenekler görüntülene kadar "e" üzerine dokunarak
bekleyin, ardından parmağınızı klavye üzerinde basılı tutmaya devam ederken,
sürükleyin ve "é"yi seçin.

Sayıları veya sembolleri girmek için
• Metin girdiğiniz sırada  öğesine hafifçe vurun. Sayıları ve sembolleri içeren bir

klavye görüntülenir. Daha fazla seçenek görmek için  öğesine hafifçe vurun.

Bir ifade eklemek için:
1 Metin girerken  öğelerine hafifçe vurun.
2 Bir ifade seçin.

Klavye ve Telefon Tuş Takımı ayaları
sanal klavye ve Telefon Tuş Takımı için yazı dili ve otomatik düzeltme gibi ayarları
seçebilirsiniz.

sanal klavyeye ve Telefon Tuş Takımı ayarlarına erişmek için
• Sanal klavyeyi veya Telefon Tuş Takımını kullanarak metin girerken  öğesine hafifçe

vurun. Birden çok yazı dili seçtiyseniz, bunun yerine  öğesine dokunun ve bekleyin.

Sanal klavyeyi veya Telefon Tuş Takımını kullanarak yazı dilini değiştirmek için
1 Metin girdiğinizde  öğesine hafifçe vurun veya önceden birden fazla sayıda dil

seçtiyseniz  öğesine dokunarak bekleyin.
2 Yazım dilleri öğesine hafifçe vurun ve yazmak üzere kullanmak istediğiniz dilleri

seçin.
3 Birden fazla yazı dili seçtiyseniz, seçilen yazı dilleri arasında geçiş yapmak için 

üzerine hafifçe dokunun.

Metin girişi ayarları
Metin girerken, metin tahmini için seçenekleri belirlemenize yardımcı olacak bin metin giriş
ayarları menüsüne erişebilirsiniz. Örneğin telefonunuzun kelime alternatiflerini nasıl
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sunacağına, siz yazarken kelimeleri düzeltip düzeltmeyeceğine ya da metin girişi
uygulamasını etkinleştirerek yazmış olduğunuz yeni kelimeleri hatırlayıp hatırlamamasına
karar verebilirsiniz.

Metin giriş ayarlarını değiştirmek için
1 Sanal klavyeyi veya Telefon Tuş Takımını kullanarak metin girerken  öğesine hafifçe

vurun veya  öğesine dokunup bekleyin.
2 Metin giriş ayarları simgesine hafifçe vurun.
3 İstediğiniz ayarları seçin.

Ses seviyesini ayarlama
Müzik ve video oynatmanın yanı sıra, telefon çağrıları ve bildirimler için de zil sesi seviyesini
ayarlayabilirsiniz.

Zil sesi seviyesini ses seviyesi tuşuyla ayarlamak için
• Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.

Medya oynatma ses seviyesini ses seviyesi tuşuyla ayarlamak için
• Müzik çalarken veya video izlerken, ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı yönde

basın.

Telefonu sessiz moda ve titreşim moduna ayarlamak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar >  Ses seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Sessiz mod onay kutusunu işaretleyin.
4 Titreşim öğesini seçin ve ardından bir seçenek tercih edin.

Hoparlör sesini yükseltmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Ses seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 xLOUD™ onay kutusunu işaretleyin.

Telefonunuzun özelleştirilmesi
Kişisel zil sesi, telefon dili ve Gizlilik ayarlarınızı ayarlayarak telefonu ihtiyaçlarınıza göre
uyarlayın.

Saat ve tarih
Telefonunuzun saatini ve tarihini değiştirebilirsiniz.

Tarihi manuel olarak ayarlamak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Tarih ve saat seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 İşaretliyse, Otomatik onay kutusundan işareti kaldırın.
4 Tarihi ayarla simgesine hafifçe vurun.
5 Yukarı ve aşağı ilerleyerek tarihi ayarlayın.
6 Ayarla simgesine hafifçe vurun.
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Saati manuel olarak ayarlamak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Tarih ve saat seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 İşaretliyse, Otomatik onay kutusundan işareti kaldırın.
4 Saati ayarla simgesine hafifçe vurun.
5 Yukarı ve aşağı ilerleyerek saati ve dakikayı ayarlayın.
6 PM ayarına geçmek için AM seçeneğine hafifçe vurun (veya tam tersi).
7 Ayarla simgesine hafifçe vurun.

AM ve PM seçeneklerini kullanmak istiyorsanız 24 saat biçimini kullan seçeneğinin işaretini
kaldırmanız gerekir.

Saat dilimini ayarlamak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Tarih ve saat seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 İşaretliyse, Otomatik onay kutusundan işareti kaldırın.
4 Saat dilimini seç seçeneğine hafifçe vurun.
5 Bir seçenek belirleyin.

Tarih biçimini ayarlamak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Tarih ve saat > Tarih biçimini seç seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Bir seçenek belirleyin.

Zil sesi ayarları

Telefon zil sesini ayarlamak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Ses > Telefon zil sesi seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Bir zil sesi seçin.

Dokunmatik sesleri etkinleştirmek için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar >  Ses seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Duyulabilir dokunma tonları ve Duyulabilir seçim onay kutularını işaretleyin.

Bildirim zil sesi seçmek için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Ses > Bildirim zil sesi seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Bir zil sesi seçin.

Titreşimli bir uyarıyı ayarlamak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar >  Ses seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Titreşim öğesini seçin ve ardından bir seçenek tercih edin.

Ekran ayarları

Ekran parlaklığını ayarlamak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Ekran > Parlaklık seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Ekran parlaklığını azaltmak için, kaydırma çubuğunu sola sürükleyin. Artırmak için

kaydırma çubuğunu sağa sürükleyin.
4 Tamam seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Parlaklık seviyesi pil performansınızı etkiler. Pil performansının nasıl artırılabileceği ile ilgili ipuçları
almak için bkz. Pil performansı sayfa 25.
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Ekranı titreşime ayarlamak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar >  Ses seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Dokunsal geribildirim onay kutusunu işaretleyin. Seçim tuşlarına ve belirli

uygulamalara hafifçe vurduğunuzda ekran titrer.

Ekranın kapanmadan önceki boşta kalma süresini ayarlamak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Ekran > Ekran zaman aşımı seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Bir seçenek belirleyin.

Ekranın hızla kapanması için, güç tuşuna  kısa süreliğine basın.

Telefonu şarj ederken ekranı açık tutmak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Uygulamalar > Geliştirme seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Uyanık kal onay kutusunu işaretleyin.

Telefon dili
Telefonunuzda kullanmak için bir dil seçebilirsiniz.

Telefonun dilini değiştirmek için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Dil ve klavye > Dil seçin seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Bir seçenek belirleyin.

Yanlış dili seçer ve menü metinlerini okuyamazsanız, Ayarlar simgesini bulun ve hafifçe vurun
. Ardından  yanındaki girişi ve aşağıdaki menüde bulunan ilk girişi seçin. Ardından istediğiniz

dili seçebilirsiniz.

Uçak modu
Uçak modunda, telefonunuzun şebeke ve radyo alıcı/vericileri hassas teçhizatları
etkileyebileceğinden kapatılır. Ancak ilgilendiğiniz içerik bellek kartınıza kayıtlı olduğu sürece
oyun oynamaya, müzik dinlemeye, video ve diğer içerikleri izlemeye devam edebilirsiniz.
Ayrıca etkinleştirilmeleri durumunda alarmlar hakkında da bilgilendirilirsiniz.

Uçak modunun açılması, pil sarfiyatını azaltır.

Uçak modunu açmak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar >  Kablosuz özelliği ve ağlar seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Uçak modu onay kutusunu işaretleyin.

Ayrıca Telefon seçenekleri menüsünden Uçak modu öğesini de seçebilirsiniz. Telefon
seçenekleri menüsüne erişmek için parmağınızı güç tuşuna  basılı tutun.

Pil
Android™ telefonunuz nerede olursanız olun sizi bağlı ve güncellenmiş halde tutar. Bu
telefonunuzun pil ömrünü etkiler. Aşağıda bağlı ve güncel kalırken, pil ömrünü nasıl
uzatabileceğinize dair bazı ipuçları bulunmaktadır.

Pil performansı

Bekleme süresi pil performansı söz konusu olduğunda sık kullanılan bir terim olup telefonun
şebekeye bağlı olduğu ancak kullanılmadığı süre demektir. Telefonunuz çalışma dışında ve
bekleme modunda ne kadar kalırsa, pil de o kadar uzun süre dayanır.

Aşağıdaki ipuçlarıyla pil performansınızı iyileştirebilirsiniz:

• Telefonunuzu sık sık şarj edin. Bu süre pilinizin kullanım ömrünü etkilemez.
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• İnternet'ten veri indirmek gücü tüketir. İnternet'i kullanmadığınız sürede mobil şebekeler
üzerinden sağlanan tüm veri bağlantılarını devre dışı bırakarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz.
Bunu Kablosuz ve ağ ayarları üzerinden yapabilirsiniz. Bu ayar telefonunuzun diğer
kablosuz ağlar üzerinden veri aktarımı yapmasını engellemez.

• GPS, Bluetooth™ ve Wi-Fi®'ye ihtiyaç duymadığınızda, bu özellikleri kapatın. Ana ekran'a
bir Güç kontrol widget'ı ekleyerek onları daha kolay açıp kapatabilirsiniz. 3G'yi kapatmanıza
gerek yoktur.

• Senkronizasyon uygulamalarınızı (e-posta, takvim ve kayıtlarınızı senkronize etmek için
kullanılır) manuel olarak senkronize etmeye ayarlayın. Otomatik senkronizasyon aralıklarını
artırarak da senkronizasyon yapabilirsiniz.

• Hangi uygulamaların en fazla gücü kullandığını görmek için telefondaki pil kullanım
menüsüne bakın. Piliniz, YouTube™ gibi video ve müzik akış uygulamalarını kullandığınızda
daha fazla güç harcar. Bazı Android Market™ uygulamaları da güç tüketir.

• Birden fazla görev pil performansını etkilediğinden kullanmadığınız uygulamaları kapatın ve
çıkın.

• Ekran parlaklık seviyesini azaltın.
• Şebeke kapsama alanı içinde değilseniz telefonunuzu kapatın veya Uçak modu'nu kullanın.

Aksi halde, telefonunuz sürekli kullanılabilir bir şebeke için tarama yapar ve bu da güç tüketir.
• Müzik dinlemek için Sony Ericsson orijinal mikrofon kulaklık setini kullanın. Bu şekilde

telefonun hoparlöründen müzik dinlemeye göre daha az pil gücü tüketimi olur.

Pil performansınızı nasıl maksimum seviyede kullanacağınızla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için,
www.sonyericsson.com/support adresini ziyaret edin.

Pil kullanım menüsüne erişmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Yüklenen uygulamalardan hangilerinin en fazla pil gücünü tükettiğini görmek için

sırasıyla Ayarlar > Telefon hakkında > Pil kullanımı öğelerine hafifçe vurun.

Ana ekrana widget eklemek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine basın.
2 Ekle > Widget'lar seçeneğine hafifçe vurun.
3 Durum geçişi widget'ını seçin. Artık veri bağlantılarınızı daha kolay bir şekilde açıp

kapatabilirsiniz.

Pil LED durumu

Yeşil Pil tamamen dolu

Yanıp sönen kırmızı Pil seviyesi düşük

Turuncu Pil şarj ediliyor. Pil seviyesi düşükle dolu arasında

Pil seviyesini kontrol etmek için:
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Telefon hakkında > Durum seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Bellek
Bellek kartına veya telefonun belleğine içerik kaydedebilirsiniz. Müzik, video klipler ve
fotoğraflar bellek kartına kaydedilirken, uygulamalar, kayıtla ve mesajlar telefon belleğine
kaydedilir.

Bazı uygulamaları telefon belleğinden bellek kartına taşıyabilirsiniz.

Uygulamayı bellek kartına taşımak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaları yönet seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 İstediğiniz uygulamaya hafifçe vurun.
4 SD karta taşı simgesine hafifçe vurun.

Bazı uygulamaların telefonun belleğinden bellek kartına taşınması mümkün değildir.

26

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

http://www.sonyericsson.com/support


Bellek kartı

Bellek kartını ayrı satın almanız gerekebilir.

Telefonunuz medya içeriği için kullanılan microSD™ bellek kartını destekler. Bu tür bir kart,
diğer uyumlu aygıtlarla beraber taşınabilir bir bellek kartı olarak da kullanılabilir.

Bellek kartı olmadan kamerayı kullanamaz, müzik dosyalarını ve video klipleri oynatamaz veya
indiremezsiniz.

Bellek kartını güvenli bir şekilde çıkarma
Telefonunuz kapalıyken istediğiniz zaman bellek kartını telefonunuzdan güvenli bir şekilde
çıkarabilirsiniz. Bellek kartını telefonunuz açıkken çıkarmak isterseniz, bellek kartını fiziksel
olarak telefondan çıkarmadan önce telefonla bellek kartı arasındaki bağlantıyı kesmeniz
gerekir. Bu işlem, bellek kartının zarar görmesini veya bellek kartında saklı olan verilerinizin
kaybolmasını önler.

Bellek kartının bağlantısını kesmek için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Depolama > SD kartının bağlantısını kes seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Bellek kartını biçimlendirme
Telefonunuzdaki bellek kartını, örneğin belleği boşaltmak için biçimlendirebilirsiniz. Bu, kart
üzerinde bulunan tüm verinin silineceği anlamına gelir.

Biçimlendirdiğinizde, bellek kartı üzerinde bulunan tüm içerik silinir. Bellek kartını
biçimlendirmeden önce, kaydetmek istediğiniz tüm öğeleri yedeklediğinizden emin olun.
İçeriğinizi yedeklemek için bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için,
Telefonunuzun bilgisayara bağlanması bölümüne 94 sayfasından erişin.

Bellek kartını biçimlendirmek için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Depolama > SD kartının bağlantısını kes seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Bellek kartının bağlantısını kestikten sonra, SD kartı sil öğesine hafifçe vurun.

Stereo taşınabilir mikrofon kulaklık seti

Mikrofon kulaklık seti kullanmak için
1 Taşınabilir bir mikrofon kulaklık seti bağlayın.
2 Çağrıyı cevaplamak için, çağrı yönetme tuşuna basın. Çağrıyı aldığınızda sırada müzik

dinliyorsanız müzik durur ve çağrı bittiğinde devam eder.
3 Çağrıyı bitirmek için, çağrı yönetme tuşuna basın.

Taşınabilir mikrofon kulaklık seti telefonla birlikte gelmediyse, ayrı olarak satın alabilirsiniz.

İnternet ve mesajlaşma ayarları
Metin ve multimedya mesajları göndermek ve İnternet'e erişmek için için 2G/3G mobil veri
bağlantısına ve doğru ayarlara sahip olmalısınız. Bu ayarları almanın farklı yolları vardır:
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• Pek çok cep telefonu şebekesi ve operatörü için İnternet ve mesajlaşma ayarları
telefonunuza önceden kurulu olarak gelmektedir. Böylece İnternet kullanımına ve mesaj
göndermeye hemen başlayabilirsiniz.

• Bazı durumlarda, telefonunuzu ilk açışınızda İnternet ve mesajlaşma ayarlarını indirmek için
bir seçenek çıkar. Bu ayarları daha sonra Ayarlar menüsünden de indirmek mümkündür.

• Telefonunuzun İnternet ve şebeke ayarlarını istediğiniz zaman manuel olarak ekleyebilir ve
değiştirebilirsiniz. İnternet ve mesajlaşma ayarlarınız hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke
operatörünüze başvurun.

İnternet ve mesajlaşma ayarlarını indirmek için:
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Sony Ericsson > Ayarları indir seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Geçerli Erişim Noktası Adı'nı (APN) görüntülemek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Mobil ağlar seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Erişim Noktası Adları seçeneğine hafifçe vurun.

Kullanılabilir durumda birkaç bağlantı varsa, etkin ağ bağlantısının sağında bir işaretli düğme
bulunur.

APN ayarlarını manuel olarak yapılandırmak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları

seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3  öğesine basın.
4 Yeni APN simgesine hafifçe vurun.
5 Ad seçeneğine hafifçe vurun ve oluşturmak istediğiniz şebeke profilinin adını girin.
6 APN seçeneğine hafifçe vurun ve erişim noktası adını girin.
7 Şebeke operatörünüzün gerektirdiği diğer tüm bilgileri girin.
8  öğesine basın ve Kaydet  öğesine hafifçe vurun.

Şebeke ayarlarınız hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Varsayılan İnternet ayarlarını sıfırlamak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları

seçeneğine hafifçe vurun.
3  öğesine basın.
4 Varsayılana sıfırla seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Kullanım bilgisi
Kalite amacıyla, Sony Ericsson telefon kullanımınıza ilişkin anonim hata raporları ve istatistik
bilgiler toplar. Toplanan bilgilerden hiçbirisi kişisel verileri içermez. Varsayılan olarak, kullanım
bilgisi gönderme seçeneği etkinleştirilemez. Ancak isterseniz etkinleştirmeyi de
seçebilirsiniz.

Kullanım bilgisi göndermek için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Sony Ericsson > Kullanım bilgisi seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Kullanım bilgisi gönder onay kutusunu işaretleyin.

Veri izlemeyi kullanma
Telefonunuzun gönderdiği ve aldığı veri miktarının kaydını tutmak için Veri izlemeyi kullanın.
Bu uygulama, 2G/3G ağları üzerindeki yaklaşık veri trafiği kaydını önceden tanımlanmış bir
başlangıç gününden itibaren tutar. Değerler aylık olarak sıfırlanır. Örneğin eğer başlangıç
günü 15 olarak ayarlanmışsa, trafik sayacı her ayın 15. gününde sıfırlanır. Veri izlemeyi ilk
başlattığınızda, başlangıç günü 1 olarak ayarlanmıştır.
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Veri izleme, sizi veri aktarım toplamı belirli bir sınıra ulaştığında uyarsın. Gönderilen veriler,
alınan veriler ve toplam veriler için sınırlar ayarlayabilirsiniz. Veri izlemeyi bir widget olarak
Ana ekran üzerinden de aktifleştirebilirsiniz.

Belirtilen veri miktarları yaklaşık miktarlardır. Gerçek veri kullanımını onaylatmak için lütfen servis
sağlayıcınıza başvurun.

Wi-Fi® veya Bluetooth™ bağlantıları üzerinden gönderilen ve alınan veriler izlenmez.

Veri izleme işleminin başlangıç gününü ayarlamak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Veri görüntüleyici seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Ayarlar > Aylık dönem seçeneğine hafifçe vurun.
4 Yukarı ve aşağı ilerleyerek başlangıç gününü ayarlayın.
5 Bittiğinde, Tamam seçeneğine hafifçe vurun.

Veri izleme uyarısı ayarlamak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Veri görüntüleyici seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Ayarlamak istediğiniz uyarıya bağlı olarak Gönderilen veri, Alınan veri veya Toplam

veri öğesinin yanında bulunan zil simgesine hafifçe vurun.
4 Yukarı ve aşağı ilerleyerek değerleri ayarlayın.
5 Bittiğinde, Tamam seçeneğine hafifçe vurun.

Bir Veri izleme uyarısını temizlemek için:
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Veri görüntüleyici seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Kaldırmak istediğiniz uyarıya bağlı olarak Gönderilen veri, Alınan veri veya Toplam

veri öğelerinin yanında bulunan zil simgesine hafifçe vurun.
4 Sıfırla seçeneğini bulup hafifçe vurun. Uyarı sınırı sıfır olarak sıfırlanır ve uyarı devre

dışı bırakılır.

Veri trafiğini kapatma
İstenmeyen veri indirmelerini ve senkronizasyonları önlemek için telefonunuzdaki 2G/3G
şebekeleri üzerinden yapılan tüm veri bağlantılarını devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer abonelik
planınızla ve veri trafiği ücretleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, şebeke
operatörünüzle iletişim kurun.

Veri trafiği kapatıldığında, Wi-Fi™ ve Bluetooth™ bağlantılarını halen kullanabilirsiniz. Ayrıca
multimedya mesajları gönderip alabilirsiniz.

Tüm veri trafiğini kapatmak için:
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Mobil ağlar seçeneğini bulup hafifçe

vurun.
3 Veri etkin onay kutusundaki işareti kaldırın.

Veri dolaşımı
Şebeke operatörünüze bağlı olarak, ana şebekenizin dışında 2G/3G ile mobil veri bağlantısı
sağlamak mümkün olabilir (serbest dolaşım). Lütfen veri aktarım masrafları olabileceğini
unutmayın. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Uygulamalar bazen arama ve senkronizasyon isteği gönderme gibi işlemler için ana şebekenizin
İnternet bağlantısını bildirimde bulunmadan kullanabilir. Veri serbest dolaşımı için ek ücretler
uygulanabilir. Servis sağlayıcınıza danışın.
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Veri serbest dolaşımını aktifleştirmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Mobil ağlar seçeneğini bulup hafifçe

vurun.
3 Veri dolaşımı onay kutusunu işaretleyin.

Veri bağlantıları devre dışı bırakılmışken veri serbest dolaşımını etkinleştiremezsiniz

Şebeke ayarları
Telefonunuz farklı yerlerdeki kullanılabilir şebekelere bağlı olarak, şebekeler arasında
otomatik geçiş yapar. Başlangıçta, telefonunuz veriler için sağlanan en hızlı mobil şebeke
modunu kullanacak şekilde yapılandırılır. Bununla birlikte pilinizin iki şarj arasındaki ömrünü
uzatmak amacıyla, telefonunuzu veriler için yalnızca 2G şebeke modunu kullanacak şekilde
manuel olarak yapılandırabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzu tümüyle farklı bir şebeke modu
setine erişecek veya serbest dolaşım sırasında özel bir davranış gösterecek şekilde de
yapılandırabilirsiniz.

Şebeke modu seçmek için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Mobil ağlar seçeneğini bulup hafifçe

vurun.
3 Ağ Modu simgesine hafifçe vurun.
4 Bir şebeke modu seçin.

Manuel olarak başka bir şebeke seçmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Mobil ağlar > Ağ operatörleri seçeneğini

bulup hafifçe vurun.
3 Arama modu simgesine hafifçe vurun.
4 Bir açılır pencere görüntülendiğinde Elle seçin seçeneğine hafifçe vurun.
5 Bir şebeke seçin.

Şebekeyi manuel olarak seçerseniz, manuel olarak seçtiğiniz şebekenin kapsama alanından
çıksanız da telefonunuz başka şebekeleri aramaz.

Otomatik şebeke seçimini aktifleştirmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Mobil ağlar > Ağ operatörleri seçeneğini

bulup hafifçe vurun.
3 Arama modu seçeneğini bulup hafifçe vurun.
4 Otomatik olarak seç seçeneğini bulup hafifçe vurun.
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Arama

Acil durum çağrıları
Telefonunuz uluslararası acil durum numaralarını, örneğin 112’yi veya 911’i destekler. Bu
numaraları normalde herhangi bir ülkede, bir şebeke kapsama alanı içindeyseniz SIM kart
takılı olsun veya olmasın acil durum çağrısı yapmak için kullanabilirsiniz.

Acil durum çağrısı yapmak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Telefon seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Acil durum numarasını girin ve Ara seçeneğine hafifçe vurun. Bir numarayı silmek için

 simgesine hafifçe vurun.

SIM kart takılı olmadığında acil aramalar yapabilirsiniz.

SIM kart kilitliyken acil durum çağrısı yapmak için
1 Acil durum çağrısı seçeneğine hafifçe vurun.
2 Acil durum numarasını girin ve Ara seçeneğine hafifçe vurun. Bir numarayı silmek için

 simgesine hafifçe vurun.

Çağrı yönetme
Telefon numarasını manuel olarak çevirerek, telefonunuzun kayıt listesine kaydedilmiş olan
numaraya hafifçe vurarak veya Çağrı kaydı içindeki telefon numarasının yanında  öğesine
hafifçe vurarak çağrı yapabilirsiniz.

Numarayı çevirerek çağrı yapmak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Telefon seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Alıcının numarasını girin ve Ara seçeneğine hafifçe vurun. Bir numarayı silmek için

 simgesine hafifçe vurun.

Çağrıyı bitirmek için
• Çağrıyı sonlandır seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Uluslararası bir çağrı yapmak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Telefon seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 “+” işareti görüntülenene kadar 0 seçeneğine dokunarak bekleyin.
4 Ülke kodunu, alan kodunu (baştaki sıfır olmadan) ve telefon numarasını girin, ardından

Ara seçeneğine hafifçe vurun.

Çağrıyı cevaplamak için

•  öğesini ekran boyunca sağa doğru sürükleyin.

Mikrofonsuz normal bir kulaklık kullanıyorsanız, çağrıyı cevaplamak için kulaklıkları kulaklık
bağlantısından çıkarmanız gerekir.

Çağrıyı reddetmek için
•  öğesini ekranın sol üst kısmına sürükleyin.

Çağrı sırasında ahizenin ses seviyesini değiştirmek için
• Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.
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Çağrı sırasında hoparlörü açmak için
•  simgesine hafifçe vurun.

Bir çağrı sırasında mikrofonun sesini kapatmak için
•  simgesine hafifçe vurun.

Bir arama sırasında ekranı etkinleştirmek için
•  öğesine basın.

Çağrı sırasında numara girmek için
1 Çağrı sırasında  öğesine hafifçe vurun. Tuş takımı görüntülenir.
2 Numaraları girin.

Gelen bir çağrının zil sesini kapatmak için
• Çağrıyı aldığınızda ses seviyesi tuşuna basın.

Son çağrılar
Çağrı kaydında cevapsız, , alınan  ve yapılan  çağrıları görüntüleyebilirsiniz.

Cevapsız çağrılarınızı görüntülemek için
1 Cevapsız çağrınız varsa, durum çubuğunda  simgesi görüntülenir. Durum

çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin.
2 Cevapsız çağrı seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Çağrı kaydınızdan bir numarayı aramak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Çağrı kaydı görünümüne girmek için Telefon > Çağrı kaydı öğesini bulun ve hafifçe

vurun.
3 Bir numaraya doğrudan çağrı yapmak için, numaranın yanındaki  öğesine hafifçe

vurun. Numarayı aramadan önce düzenlemek için, numaraya dokunup bekleyin ve
sonra bir seçenek belirleyin.

Çağrı kaydından kayıtlarınıza numara eklemek için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Telefon > Çağrı kaydı seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Numaraya hafifçe dokunarak bekleyin ve ardından Kişilere Ekle öğesine hafifçe

vurun.
4 İstenen kayda hafifçe vurun veya Yeni kişi oluştur bölümüne hafifçe vurun.
5 Kayıt detaylarını düzenleyin ve Tamam seçeneğine hafifçe vurun.

Sesli mesaj
Aboneliğiniz telesekreter servisi içeriyorsa, bir çağrıyı cevaplayamadığınızda arayanlar bir
sesli mesaj bırakabilir. Sesli mesaj numarası genellikle SIM karta kaydedilir.
Kaydedilmemişse, sesli mesaj numaranızı almak için servis sağlayıcınızla görüşün. Ardından
numarayı manuel olarak girebilirsiniz.

Sesli mesaj numaranızı girmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Çağrı ayarları > Sesli mesaj ayarları > Sesli mesaj numarası seçeneğini

bulup hafifçe vurun.
3 Sesli mesaj numaranızı girin.
4 Tamam seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Sesli mesaj servisinizi aramak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Telefon seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 1 seçeneğine dokunup bekleyin.
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Birden fazla çağrı
Çağrı bekletmeyi etkinleştirdiyseniz, birden fazla çağrıyı aynı anda yürütebilirsiniz. Bu özellik
etkinleştirilmişse, başka bir çağrı almanız durumunda bir bip sesi duyarsınız.

Çağrı bekletmeyi aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Çağrı ayarları > Ek ayarlar seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Çağrı bekletmeyi aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için, Çağrı bekletme

öğesine hafifçe vurun.

İkinci bir çağrıyı reddetmek için
• Bir çağrı sırasında arka arkaya bip sesleri duyarsanız Meşgul seçeneğine hafifçe

vurun.

İkinci çağrıyı cevaplamak ve devam eden çağrıyı bitirmek için
• Bir çağrı sırasında arka arkaya bip sesleri duyarsanız Geç. çağrıyı bitir ve cevapla

seçeneğine hafifçe vurun.

İkinci çağrıyı cevaplamak ve devam eden çağrıyı bekletmek için
• Bir çağrı sırasında arka arkaya bip sesleri duyarsanız Cevapla seçeneğine hafifçe

vurun.

İkinci bir çağrı yapmak için
1 Devam eden bir çağrı sırasında,  seçeneğine hafifçe vurun.
2 Alıcının numarasını girin ve  seçeneğine hafifçe vurun.
3 Alıcı cevaplarsa, ilk çağrı bekletilir.

Daha sonraki çağrılar için de aynı prosedür geçerlidir.

Birden fazla çağrı arasında geçiş yapmak için
• Başka bir çağrıya geçiş yapmak ve geçerli çağrıyı bekletmek için, istediğiniz

numaraya veya kayda hafifçe vurun.

Devam eden çağrıyı bitirmek ve bekleyen sonraki çağrıya geri dönmek için
•  seçeneğine hafifçe vurun.

Konferans çağrıları
Bir konferans çağrısıyla veya çok taraflı çağrıyla, iki veya daha fazla kişiyle ortak bir sohbet
edebilirsiniz.

Konferans çağrısı yapmak için
1 Devam eden bir çağrı sırasında,  seçeneğine hafifçe vurun.
2 İkinci katılımcınızın numarasını çevirin ve  seçeneğine hafifçe vurun.
3 İkinci katılımcı cevaplarsa, ilk çağrı bekletilir.
4  seçeneğine hafifçe vurun.

Başka katılımcılar eklemek için 1. ile 4. adımlar arasını tekrarlayın.

Konferans çağrısının katılımcısıyla özel bir sohbet yapmak için
1 Devam eden bir konferans çağrısı sırasında, katılımcı sayısını gösteren düğmeye

hafifçe vurun. Örneğin, çağrıda üç katılımcı varsa, 3 katılımcı öğesine hafifçe vurun.
2 Özel olarak konuşmak istediğiniz katılımcının adına hafifçe vurun.
3 Özel sohbeti bitirmek ve konferans çağrısına dönmek için  öğesine hafifçe vurun.
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Konferans çağrısından bir katılımcıyı çıkarmak için
1 Devam eden bir konferans çağrısı sırasında, katılımcı sayısını gösteren düğmeye

hafifçe vurun. Örneğin, çağrıda üç katılımcı varsa, 3 katılımcı öğesine hafifçe vurun.
2 Çıkarmak istediğiniz katılımcının yanındaki  öğesine hafifçe vurun.

Konferans çağrısını bitirmek için
• Çağrı sırasında  öğesine hafifçe vurun.

Çağrı ayarları

Çağrıları yönlendirme
Çağrıları bir başka numaraya veya bir telesekretere yönlendirebilirsiniz.

Çağrıları iletmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Çağrı ayarları > Çağrı yönlendirme seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Bir seçenek belirleyin.
4 Çağrıları iletmek istediğiniz numarayı girin ve Etkinleşt. seçeneğine hafifçe vurun.

Çağrı yönlendirmeyi kapatmak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Çağrı ayarları > Çağrı yönlendirme seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Bir seçenek belirleyin.
4 D. dışı b. seçeneğine hafifçe vurun.

Telefon numaranızı gösterme veya gizleme
Aradığınız kişilerin cihazlarında telefon numaranızı göstermeyi veya gizlemeyi seçebilirsiniz.

Telefon numaranızı göstermek veya gizlemek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Çağrı ayarları > Ek ayarlar > Arayan Kimliği seçeneğini bulup hafifçe

vurun.
3 Bir seçenek belirleyin.

Sabit Arama Numaraları
Servis sağlayıcınızdan PIN2 kodunu aldıysanız, yapılan çağrıları sınırlamak için bir Sabit
Arama Numaraları (FDN) listesi kullanabilirsiniz.

Sabit aramayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Çağrı ayarları > Sabit Arama Numaraları seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Sabit aramayı etkinleştir veya Sbt aramyı devrdn çıkar seçeneğine hafifçe vurun.
4 PIN2 kodunuzu girin ve Tamam seçeneğine hafifçe vurun.

Kabul edilen çağrı alıcılarının listesine erişmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Çağrı ayarları > Sabit Arama Numaraları > Sabit Arama Numaraları

seçeneğini bulup hafifçe vurun.
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Kişiler
Tüm kayıtlarınızı saklamak ve yönetmek için Kayıtlar uygulamasını kullanın. Telefon
numaralarınızı, e-posta adreslerini, doğum günü bilgisini ve diğer kayıt bilgilerini tek yerde
tutun. Kişiler, belli bir kayda ilişkin tüm iletişimi gösterir. Bir kolay genel bakışta bu bilgilere
erişmek için kayda hafifçe vurmanız yeterlidir.

Yeni kayıtları telefonunuza ekleyebilir ve bunları Sony Ericsson Sync hesabınız, Google™
hesabınız, Microsoft® Exchange ActiveSync® hesabınız ya da kayıtları senkronize etmeyi
destekleyen diğer hesaplarla senkronize edebilirsiniz. Kişiler, tek bir giriş oluşturmak için
yeni adresleri otomatik olarak mevcut kayıtlar ile birleştirmeye çalışır. Bu işlemi manuel olarak
da yönetebilirsiniz.

Kayıtların ilk kez açılması
Kayıtlar uygulamasını ilk kez açtığınızda, telefonunuza kayıtları nasıl gireceğinizle ilgili
ipuçlarını alırsınız. Bu, durumunuza ve kurulumunuza uyan yöntemi seçmek için uygun bir
zamandır.

Kayıtları telefonunuza alma
Yeni telefonunuza mevcut kayıtlarınızı ve diğer verileri almanız için pek çok yöntem
mevcuttur:

Sony Ericsson Sync veya Google Sync™ gibi bir çevrimiçi senkronizasyon servisiyle önceden kaydedilen
kayıtlarla telefonunuzu senkronize edin.

Kayıtları bir SIM kartından aktarın. SIM kartındaki sınırlı bellek yüzünden bu yöntemi kullanarak bir
telefondan diğerine bütün bilgileri aktaramayabilirsiniz.

Kayıtları bir bellek kartından aktarın.

Bir Bluetooth™ bağlantısı kullanın.

Kayıtları, SMS, MMS veya e-posta gibi mesajlaşma servisleri aracılığıyla gönderin.

Çevrimiçi senkronizasyon yöntemi çoğu kullanıcı için en iyi yöntemdir. Bu yolla, her zaman bir
çevrimiçi yedeğiniz olur.

Kayıtlarınızı görüntülemek için
• Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra  öğesine hafifçe vurun. Kayıtlarınız

burada listelenmiştir.

Telefon kayıtlarınızı bir senkronizasyon hesabıyla senkronize etmek için
1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra  öğesine hafifçe vurun.
2  seçeneğine basın ve sonra Ayarlar > Hesaplar ve senkrnzsyn seçeneğine

hafifçe vurun.
3 Bir senkronizasyon hesabı oluşturmak için Hesap ekle seçeneğine hafifçe vurup

ekrandaki talimatları izleyin. Zaten bir senkronizasyon hesabı kurduysanız ve bu
hesapla senkronizasyon gerçekleştirmek istiyorsanız, hesaba hafifçe vurun, 
öğesine basın ve Şimdi senk. et öğesine hafifçe vurun.
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Kayıtları SIM karttan içe aktarmak için
1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra  öğesine hafifçe vurun.
2  seçeneğine basın ve sonra Kişileri içe aktar > SIM kart seçeneğine hafifçe

vurun.
3 Bir senkronizasyon hesabı kurduysanız, SIM kartı kayıtlarını bu hesap altına eklemeyi

seçebilirsiniz. Ya da bu kayıtları sadece telefonda kullanmayı seçebilirsiniz. İstediğiniz
seçeneği belirleyin.

4 Tek bir kaydı içe aktarmak için, kaydı bulun ve hafifçe vurun. Tüm kayıtları içe
aktarmak için  öğesine basın, daha sonra Tümünü içe aktar bölümüne hafifçe
vurun.

Kayıtları bellek kartından almak için

1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra  öğesine hafifçe vurun.
2  seçeneğine basın ve sonra Kişileri içe aktar > Bellek kartı seçeneğine hafifçe

vurun.
3 Bir senkronizasyon hesabı kurduysanız, aktarılan bellek kayıtlarını bu hesap altına

ekleyebilirsiniz. Ya da aktarılan kayıtları sadece telefonda kullanmayı seçebilirsiniz.
İstediğiniz seçeneği belirleyin.

4 SD kartta birden fazla vCard dosyanız varsa, telefon kayıtlarının farklı yığınlarını
gösteren bir liste oluşturulma zamanları ile birlikte belirir. Almak istediğiniz grubu
seçin.

Bluetooth™ teknolojisiyle gönderilen kayıt verilerini almak için

1 Bluetooth™ fonksiyonunun açık olduğundan ve telefonunuzun görünüre ayarlı
olduğundan emin olun. Değilse, başka cihazlardan veri alamazsınız.

2 Dosyayı alıp, almamayı onaylamanız istendiğinde, Kabul Et öğesine hafifçe vurun.
3 Bildirim panelini aşağıya sürükleyin ve iletişim verisini içe aktarmak için almış

olduğunuz dosyanın üzerine hafifçe vurun.

Mesajlaşma servisi ile gönderilen kayıtları almak için

1 Yeni bir metin mesajı, multimedya mesajı veya e-posta mesajı aldığınızda, mesajı
açın.

2 Alınan kayıt verileri vCard eki olarak görüntülenir. Kayıt verilerini kaydetmek üzere bir
menü açmak için vCard dosyasına hafifçe vurun veya dokunarak bekleyin.

Kişiler ekranına genel bakış

4

6

5

3

2

1

1 Bir kayıt oluşturmak üzere buraya hafifçe vurun

2 Kayıt arama alanı

3 Detaylarını görüntülemek üzere kayda dokunun

4 Simge kaydın anında mesajlaşma servisleri üzerindeki durumunu gösterir

5 Hızlı Kayıt menüsüne erişmek üzere bir kayıt küçük resmine hafifçe vurun

6 Kısayol sekmeleri
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Kayıtlarınızı yönetme
Kayıtlarınızı birkaç basit adımda oluşturun, düzenleyin ve senkronize edin. Yalnızca
telefonunuzda kullanmak istediğiniz kayıtları görüntülemeyi seçin. Kayıtlarınızı birden fazla
hesapla senkronize ederseniz, çift kayıt girişlerini önlemek için telefonunuzdaki kayıtları
birleştirebilirsiniz.

Bazı senkronizasyon servisleri, (örneğin sosyal ağ servisleri) kayıt bilgilerini düzenlemenize izin
vermez.

Kayıtlar uygulamasında hangi kayıtların görüntüleneceğini seçmek için
1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra  öğesine hafifçe vurun.
2  öğesine basın, ardından Filtrele seçeneğine hafifçe vurun.
3 Görüntülenen listede istenen seçenekleri işaretleyin veya işaretlerini kaldırın.

Kayıtlarınızı bir senkronizasyon hesabıyla senkronize ettiyseniz, bu hesap listede
görüntülenir. Seçenek listesini daha fazla genişletmek için hesaba hafifçe
vurabilirsiniz. Bittiğinde, Tamam seçeneğine hafifçe vurun.

Kayıt eklemek için
1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra  öğesine hafifçe vurun.
2  seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Eğer kayıtlarınızı birden fazla hesap ile senkronize ettiyseniz, bu kaydı eklemek

istediğiniz hesabı seçin veya bu kaydı sadece telefonunuzda kullanmak istiyorsanız
Telefon kaydı simgesine hafifçe vurun.

4 Kişi için istenen bilgiyi girin veya seçin.
5 Bittiğinde, Bitti seçeneğine hafifçe vurun.

Eğer bir kayıt telefon numarasının önüne artı işareti ve ülke kodu eklerseniz, bu numarayı diğer
ülkelerden arama yaparken de kullanabilirsiniz.

Bir kaydı düzenlemek için:
1 Ana ekran, uygulamasından önce , ardından  öğelerine hafifçe vurun.
2 Düzeltmek istediğiniz kayda dokunarak bekleyin ve daha sonra Kişiyi düzenle

seçeneğine hafifçe vurun.
3 İstediğiniz bilgileri düzenleyin. Bittiğinde, Bitti seçeneğine hafifçe vurun.

Bir resmi bir kayıt ile ilişkilendirmek için
1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra  öğesine hafifçe vurun.
2 Düzeltmek istediğiniz kayda dokunarak bekleyin ve daha sonra Kişiyi düzenle

seçeneğine hafifçe vurun.
3  simgesine hafifçe vurun ve kayıt resmi eklemek için istenen yöntemi seçin.
4 Resmi eklediğinizde Bitti simgesine hafifçe vurun.

Bir kayda direkt olarak Galeri uygulamasından da resim ekleyebilirsiniz.

Bir kayıtla iletişiminizi görüntülemek için
1 Ana ekran, uygulamasından önce , ardından  öğelerine hafifçe vurun.
2 İncelemek istediğiniz kayda hafifçe vurun.
3 Kayıtla iletişiminizi farklı ortam için incelemek amacıyla, ekranın altındaki filtre öğeleri

boyunca hafifçe dokunun veya kaydırın.

Kayıtları silmek için
1 Ana ekran, uygulamasından önce , ardından  öğelerine hafifçe vurun.
2  öğesine basın, ardından Kişileri sil seçeneğine hafifçe vurun.
3 Silmek istediğiniz kayıtları işaretleyin veya tüm kayıtları silmek istiyorsanız Tümünü

işaretle seçeneğine hafifçe vurun.
4 Sil > Tamam seçeneğine hafifçe vurun.
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Kendinizle ilgili kayıt bilgilerini düzenlemek için
1 Ana ekran, uygulamasından önce , ardından  öğelerine hafifçe vurun.
2 Kayıt listesinin en üstündeki Kendim bölümüne dokunarak bekleyin, daha sonra

Kişiyi düzenle bölümüne hafifçe vurun.
3 Yeni bilgileri girin veya istediğiniz değişiklikleri yapın.
4 Bittiğinde, Bitti seçeneğine hafifçe vurun.

Kayıtlarınızda çift kayıttan kaçınmak
Kayıtlarınızı yeni bir hesapla senkronize ederseniz veya diğer yollardan kayıt bilgilerini içe
aktarırsanız, kayıtlarınızdaki bazı kayıtlar birbirinin kopyası olabilir. Bu gibi durumlarda, bu tip
çift kayıtları tek bir girişte birleştirebilirsiniz. Ayrıca girişleri yanlışlıkla birleştirirseniz, bunları
daha sonra tekrar ayırabilirsiniz.

Kayıtları birleştirmek için
1 Ana ekran, uygulamasından önce , ardından  öğelerine hafifçe vurun.
2 Başka bir kayıtla birleştirmek istediğiniz kaydın üzerine dokunarak bekleyin, daha

sonra Kişileri birleştir bölümüne hafifçe vurun.
3 Açılan listeden, bilgilerini ilk kayıt ile birleştirmeyi istediğiniz kaydı tıklayın, ardından

onay için Tamam öğesine hafifçe vurun. İkinci kaydın bilgileri ilk kayda eklenir ve ikinci
kayıt artık Kayıt listesinde gösterilmez.

Birleştirilmiş kayıtları ayırmak için
1 Ana ekran, uygulamasından önce , ardından  öğelerine hafifçe vurun.
2 Düzenlemek istediğiniz birleştirilmiş kayda dokunarak bekleyin ve daha sonra Kişiyi

düzenle seçeneğine hafifçe vurun.
3  öğesine basın, ardından Ayır seçeneğine hafifçe vurun.
4 Tamam simgesine hafifçe vurun.

Sık Kullanılanlar
Bir kişiyi sık kullanılan olarak işaretleyebilirsiniz. Sık Kullanıl. işaretlediğiniz kayıtlara hızlı
erişebilmenizi sağlar. Sık Kullanıl. altında ayrıca en sık iletişim kurduğunuz kayıtların bir
listesini de bulabilirsiniz.

Bir kaydı sık kullanılan olarak işaretlemek veya işaretini kaldırmak için
1 Ana ekran, uygulamasından önce , ardından  öğelerine hafifçe vurun.
2 Sık kullanılanlarınıza eklemek veya buradan kaldırmak istediğiniz kayda hafifçe

vurun.
3  seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Kayıtlarınızla iletişim kurma

Bir kayıt aramak için
1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra  öğesine hafifçe vurun.
2 Ara alanına kayıt adının ilk birkaç harfini girin. Adları girdiğiniz harflarle başlayan tüm

kayıtlar görüntülenir.

Hızlı iletişim menüsü
Belli bir kayıt için hızlı iletişim seçeneklerini görmek için bir kaydın küçük resmine hafifçe
vurun. Seçenekler arasında kaydı arama, bir metin veya multimedya mesajı gönderme ve
Talk ile sohbet yapma yer alır.

Bir uygulamanın hızlı iletişim menüsünde belirmesi için, uygulamayı telefonunuzda kurmanız
gerekebilir. Örneğin, hızlı iletişim menüsünde kullanmadan önce  Gmail™  uygulamasını
başlatmanız ve giriş detaylarınızı girmelisiniz.
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Kayıtlarınızı paylaşma

Kartvizit göndermek
1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra  öğesine hafifçe vurun.
2 Kendim seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3  seçeneğine basın ve sonra Kayıt gönder > Tamam seçeneğine hafifçe vurun.
4 Kullanılabilir aktarma yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Bir kaydı göndermek için:
1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra  öğesine hafifçe vurun.
2 Bilgilerini göndermek istediğiniz kayda hafifçe vurun.
3  seçeneğine basın ve sonra Kayıt gönder > Tamam seçeneğine hafifçe vurun.
4 Kullanılabilir aktarma yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Birkaç kaydı aynı anda göndermek için
1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra  öğesine hafifçe vurun.
2  öğesine basın, ardından Kaydı gönder seçeneğine hafifçe vurun.
3 Göndermek istediğiniz kayıtları işaretleyin veya tüm kayıtları göndermek istiyorsanız

tümünü seçin.
4 Önce Gönder öğesine ardından onaylamak için Tamam öğesine hafifçe vurun.
5 Kullanılabilir aktarma yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Kişileri yedekleme
Kayıtları yedeklemek için bellek kartını ve SIM kartı kullanabilirsiniz.

Tüm kayıtları bellek kartına aktarmak için
1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra  öğesine hafifçe vurun.
2  seçeneğine basın ve sonra Kişileri yedekle > Bellek kartı seçeneğine hafifçe

vurun.
3 Tamam seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Kayıtları bir SIM karta aktarmak için
1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra  öğesine hafifçe vurun.
2  seçeneğine basın ve sonra Kişileri yedekle > SIM kart seçeneğine hafifçe vurun.
3 Aktarmak istediğiniz kayıtları işaretleyin veya tüm kayıtları aktarmak istiyorsanız

Tümünü işaretle seçeneğine hafifçe vurun.
4 Yedekle seçeneğini bulup hafifçe vurun.
5 Kayıtları SIM kartınızdaki kayıtlara eklemek isterseniz Kişi ekle öğesini, SIM

kartınızdaki kayıtları değiştirmek istiyorsanız Tüm kişileri değiştir öğesini seçin.

Kayıtları SIM karta aktardığınızda, tüm bilgiler aktarılmayabilir. Bunun nedeni SIM kartların bellek
sınırlamalarıdır.
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Mesajlaşma

Metin ve multimedya mesajlarını kullanma
SMS'i (Kısa Mesaj Servisi) kullanarak telefonunuzdan metin mesajları gönderebilirsiniz ve
alabilirsiniz. Aboneliğinize MMS de (Multimedya Mesajlaşma Servisi) dahilse resim ve video
içeren mesajlar da gönderebilir ve alabilirsiniz. Tek bir metin mesajı en çok 160 karakter
içerebilir. 160 karakteri geçerseniz, tek mesajlarınız birbirine bağlanır ve birlikte gönderilir.
Gönderilen her 160 karakterlik mesaj için ayrı ücret ödersiniz. Mesajlarınızı
görüntülediğinizde, bunlar sohbet gibi görüntülenir, bu da belirli bir kişiye giden ve gelen
bütün mesajlar birlikte gruplandığı anlamına gelir.

Multimedya mesajları göndermek için, telefonunuzda doğru MMS ayarlarının yapılması gereklidir.
Bkz. İnternet ve mesajlaşma ayarları sayfa 27.

Mesaj oluşturmak ve göndermek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun ve ardından  öğesini bulun ve

hafifçe vurun.
2 Yeni mesaj simgesine hafifçe vurun.
3 Mesaj yaz bölümüne hafifçe vurun ve mesaj metninizi girin.
4 Bir alıcı eklemek için Alıcı ekle bölümüne hafifçe vurun, daha sonra bir kayıt seçin

veya numaranın tamamını manuel olarak girin.
5 Bir ortam dosyası eklemek isterseniz,  simgesine hafifçe vurun ve bir seçenek

belirleyin.
6 Mesajı göndermeden önce alıcı eklemek veya kaldırmak isterseniz,  öğesine

basın. Bir alıcı eklemek için Alıcı ekle simgesine hafifçe vurun. Bir alıcıyı çıkartmak
için Alıcıları düzenle seçeneğine ve alıcı alanın yanındaki  seçeneğine hafifçe
vurun. Bittiğinde, Bitti seçeneğine hafifçe vurun.

7 Mesajı göndermek için Gönd. seçeneğine hafifçe vurun.

Eğer bir mesajdan, mesajı göndermeden önce çıkarsanız, mesaj taslak olarak kaydedilir. Sohbet,
Taslak sözcüğüyle etiketlenir.

Alınan bir mesajı okumak için
1 Ana ekran'den  seçeneğine dokunun ve  öğesine hafifçe vurun.
2 İstediğiniz sohbete hafifçe vurun.
3 Mesaj henüz indirilmemişse, mesaja dokunarak bekleyin, sonra Mesajı indir

seçeneğine hafifçe vurun.

Bir metin veya multimedya mesajı aldığınızda, durum çubuğunda  görüntülenir. Bu mesajı

okumak için ayrıca durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyebilir ve alınan mesaja durum
çubuğu açıkken hafifçe vurabilirsiniz.

Bir mesajı cevaplamak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine, sonra Mesajlaşma öğesine hafifçe vurun.
2 İstediğiniz sohbete hafifçe vurun.
3 Cevabınızı girin ve Gönd. seçeneğine hafifçe vurun.

Bir mesajı iletmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine, sonra Mesajlaşma öğesine hafifçe vurun.
2 İstediğiniz sohbete hafifçe vurun.
3 İletmek istediğiniz mesaja dokunarak bekleyin, sonra da Mesajı ilet seçeneğine

hafifçe vurun.
4 Listeden bir alıcı seçin veya listede bulunmayan bir alıcı eklemek için Yeni sohbet

seçeneğine hafifçe vurun.
5 Mesajı düzenleyip Gönd. seçeneğine hafifçe vurun.
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Bir mesajı silmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine, sonra Mesajlaşma öğesine hafifçe vurun.
2 İstediğiniz sohbete hafifçe vurun.
3 Silmek istediğiniz mesaja dokunarak bekleyin, sonra da Mesajı sil > Evet

seçeneklerine hafifçe vurun.

Sohbetleri silmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine, sonra Mesajlaşma öğesine hafifçe vurun.
2  öğesine basın, ardından Birden fazla sil seçeneğine hafifçe vurun.
3 Silmek istediğiniz sohbetlerin onay kutularını işaretleyip Sil seçeneğine hafifçe vurun.

Gönderenin numarasını bir kayda kaydetmek için
1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra Mesajlaşma öğesine hafifçe vurun.
2 Bir sohbete hafifçe vurun.
3 Ekranın üst bölümündeki gönderen numarasına hafifçe vurun.
4  seçeneğini bulup hafifçe vurun.
5 Mevcut bir kaydı seçin veya yeni bir kayıt oluşturmak istiyorsanız  öğesine hafifçe

vurun.
6 Kayıt bilgilerini düzenleyin ve Tamam seçeneğine hafifçe vurun.

Mesajı göndereni aramak için
1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra Mesajlaşma öğesine hafifçe vurun.
2 Bir sohbete hafifçe vurun.
3 Ekranın üst bölümündeki alıcı adına veya numarasına hafifçe vurun.
4 Alıcı kayıtlarınız arasında yer alıyorsa, aramak istediğiniz telefon numarasına hafifçe

vurun. Alıcıya kayıtlarınıza eklememişseniz,  öğesine hafifçe vurun.

Aldığınız bir mesajın içindeki dosyayı kaydetmek için
1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra Mesajlaşma öğesine hafifçe vurun.
2 İstediğiniz sohbete hafifçe vurun.
3 Mesaj henüz indirilmemişse, mesaja dokunarak bekleyin, sonra Mesajı indir

seçeneğine hafifçe vurun.
4 Kaydetmek istediğiniz dosyaya dokunarak bekleyin, ardından istediğiniz seçeneği

seçin.

Metin ve multimedya mesajları seçenekleri

Mesaj bildirim ayarlarını değiştirmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine, sonra Mesajlaşma öğesine hafifçe vurun.
2  öğesine basın, ardından Ayarlar seçeneğine hafifçe vurun.
3 Dilerseniz Bildirim tonu seçeneğine hafifçe vurun ve bir bildirim sesi seçin.
4 Dilerseniz, Bildirim titreşimi öğesine hafifçe vurun ve etkinleştirmek için onay

kutusunu işaretleyin.

Giden mesajların iletim raporu ayarlarını değiştirmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine, sonra Mesajlaşma öğesine hafifçe vurun.
2  öğesine basın, ardından Ayarlar seçeneğine hafifçe vurun.
3 İletim raporunu aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için İletim raporu seçeneğine

hafifçe vurun.

Bir mesaj alıcıya teslim edildiğinde, mesajda  belirir.

SIM karta kaydedilmiş mesajları görüntülemek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine, sonra Mesajlaşma öğesine hafifçe vurun.
2  seçeneğine basın ve sonra Ayarlar > SIM mesajları seçeneğine hafifçe vurun.
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E-posta
Normal e-posta hesabınızdan veya kurumsal hesabınızdan e-posta göndermek ve almak
için telefonunuzda E-posta uygulamasını kullanın. Ya da her ikisini yapın. Telefonunuz aynı
anda birçok e-posta hesabını destekleyebilecek kapasiteye sahiptir. Bu hesaplarınızı
birleştirilmiş bir gelenler kutusundan ya da ayrı ayrı gelenler kutusundan yönetebilirsiniz.

Gmail™ kendi uygulamasına sahiptir ancak diğer e-posta hesaplarıyla ayrıca bir gelenler
kutusunda da birleştirilebilir.

Yukarıda tanımlanan fonksiyonun çalışması için kurumsal Microsoft® Outlook® e-posta
mesajlarınız bir Microsoft® Exchange sunucusunda saklanıyor olması gerekir. Daha fazla bilgi
için bkz. Şirket e-postanızı, takviminizi ve kayıtlarınızı senkronize etme, sayfa 56.

Telefonunuzda bir e-posta hesabı ayarlamak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 E-posta seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 E-posta adresinizi ve parolanızı girin, sonra İleri seçeneğine hafifçe vurun.
4 E-posta hesabı için ayarlar otomatik olarak indirilemezse kurulumu manuel olarak

tamamlayın.

Ayarları manuel olarak girmeniz gerekirse, doğru e-posta hesabı ayarları için e-posta servis
sağlayıcınıza başvurun. Şirket e-postası için, hesap türü olarak Exchange Active Sync öğesini
seçin.

Birden fazla sayıda e-posta hesabı oluşturabilirsiniz. Bkz. Telefonunuzda fazladan bir e-posta
hesabı eklemek için, sayfa 44.

E-posta kullanma

E-posta mesajı oluşturmak ve göndermek için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 E-posta seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Birden fazla e-posta hesabı kullanıyorsanız, mesajı göndermek istediğiniz hesaba

hafifçe vurun.
4 Oluştur seçeneğini bulup hafifçe vurun.
5 Kime: öğesine hafifçe vurun ve alıcının adresini girmeye başlayın. Eşleşenler dinamik

bir listede görüntülenirler. İlgili eşleşmeye hafifçe vurun ya da tam e-posta adresini
yazmaya devam edin. Daha fazla alıcı eklemek için virgül ( , ) ya da noktalı virgül ( ; )
koyun ve başka bir ad girmeye başlayın. Bir alıcıyı silmek için  tuşuna hafifçe vurun.

6 Konu simgesine hafifçe vurun ve e-posta konusunu girin.
7 Mesaj alanında mesaj metninizi girin.
8 Bir dosya eklemek için, Ek ekle seçeneğine hafifçe vurun. Dosya tipini seçin sonra

beliren listesinden eklemek istediğiniz dosyaya hafifçe vurun.
9 Gönder seçeneğini bulup hafifçe vurun.

E-posta mesajı almak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 E-posta seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Birden fazla e-posta hesabı kullanıyorsanız, kontrol etmek istediğiniz hesaba hafifçe

vurun. Tüm e-posta hesaplarınızı bir seferde kontrol etmek istiyorsanız Birleştirilmiş
Gelen Kutusu öğesine hafifçe vurun.

4 Yeni mesajlar indirmek için  öğesine basın ve ardından Yenile öğesine hafifçe
vurun.

Şirket hesapları için push modunu ayarlayın, gelenler kutusunu yenilemek zorunda kalmazsınız.
Push modu etkinken, yeni e-postalar alındığında telefonunuz otomatik olarak güncellenir.
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E-posta mesajlarınızı okumak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 E-posta seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Birden fazla e-posta hesabı kullanıyorsanız, kontrol etmek istediğiniz hesaba hafifçe

vurun. Tüm e-posta hesaplarınızı bir seferde kontrol etmek istiyorsanız Birleştirilmiş
Gelen Kutusu öğesine hafifçe vurun.

4 E-posta gelen kutusunda, aşağı ve yukarı kaydırın ve okumak istediğiniz e-postaya
dokunun.

Önizleme bölmesini kullanarak e-postayı önizlemek ve okumak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 E-posta seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Birden fazla e-posta hesabı kullanıyorsanız, kontrol etmek istediğiniz hesaba hafifçe

vurun. Tüm e-posta hesaplarınızı bir seferde kontrol etmek istiyorsanız Birleştirilmiş
Gelen Kutusu öğesine hafifçe vurun.

4 Etkinleştirilmişse, e-posta önizleme bölmesi görüntülenir.
5 E-posta gelenler kutusunu aşağı veya yukarı kaydırın ve okumak istediğiniz e-postaya

dokunun. E-posta, önizleme bölmesinde açılır.
6 E-postayı tam ekran biçiminde görüntülemek için, ayırma çubuğunu (gelenler kutusu

ve önizleme bölmesi arasında bulunur) buna göre sürükleyin. Tam ekran biçiminde,
sonraki veya önceki mesajlarınızı okumak için ekranın üst kısmında bulunan ileri ve
geri oklarını kullanın.

7 Gelenler kutusu görünümüne dönmek için, ayırma çubuğunu buna göre sürükleyin.

Önizleme penceresi ayarlarının değiştirilmesi
1 Ana ekran'den  seçeneğine dokunun ve E-posta öğesine hafifçe vurun.
2  öğesine basın ve ardından Önizleme bölmesi öğesine dokunup bir seçeneği

tercih edin.

Bir e-posta mesajı ekini görüntülemek için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 E-posta seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 E-posta gelenler kutunuzda istediğiniz mesajı bulun ve üzerine hafifçe vurun.
4 Gerekli olması durumunda eklentiyi görmek için e-posta önizleme bölmesine doğru

ekranı kaydırın. Aç öğesine veya yanında bulunan Kaydet öğesine hafifçe vurun.

Gönderenin e-posta adresini kayıtlarınıza kaydetmek için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 E-posta seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 E-posta gelenler kutunuzda istediğiniz mesajı bulun ve üzerine hafifçe vurun.
4 Ekranın üst bölümündeki gönderen adına hafifçe vurun.
5 Kayıtlarınıza isim eklemeniz istendiğinde Tamam öğesine hafifçe vurun.
6 Mevcut bir kaydı seçin veya yeni bir kayıt oluşturmak istiyorsanız Yeni kişi oluştur

öğesine hafifçe vurun.
7 Kayıt bilgilerini düzenleyin ve Tamam seçeneğine hafifçe vurun.

E-posta mesajını cevaplamak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 E-posta seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 E-posta gelenler kutunuzda cevap vermek istediğiniz mesaja dokunarak bekleyin.
4 Yanıtla veya Tüm. cevpla seçeneğine hafifçe vurun.
5 Cevabınızı girin ve ardından Gönder öğesine hafifçe vurun.

Bir e-posta mesajını iletmek için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 E-posta seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 E-posta gelenler kutunuzda iletmek istediğiniz mesaja dokunarak bekleyin.
4 Yönlendir seçeneğini bulup hafifçe vurun.
5 Kime: bölümüne hafifçe vurun ve alıcının adresini girin.
6 Mesajınızı girin ve ardından, Gönder öğesine hafifçe vurun.
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E-posta mesajını silmek için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 E-posta simgesine hafifçe vurun.
3 E-posta gelenler kutunuzda silmek istediğiniz mesaja dokunarak bekleyin ve sonra

Sil öğesine hafifçe vurun.

Gelenler kutusunu denetleme sıklığını değiştirmek için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 E-posta seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Birden fazla e-posta hesabı kurduysanız, ayarlamak istediğiniz hesaba hafifçe vurun.
4  düğmesine basın ve Hesap ayarları > Gelen kut. denetleme sıklığı

seçeneklerine hafifçe vurarak bir seçeneği seçin.

E-posta hesaplarını kullanma

Telefonunuzda fazladan bir e-posta hesabı eklemek için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 E-posta seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3  öğesine basın, ardından Hesaplar seçeneğine hafifçe vurun.
4  öğesine basın, ardından Hesap ekle seçeneğine hafifçe vurun.
5 E-posta adresini ve parolayı girin, sonra İleri seçeneğine hafifçe vurun. E-posta

hesabı için ayarlar otomatik olarak indirilemezse kurulumu manuel olarak tamamlayın.

Telefonunuzda birden fazla sayıda e-posta hesabı mevcutsa, E-posta uygulamasını açtığınızda
hesaplarınızın bir listesini bulabilirsiniz. Sadece açmak istediğiniz hesap adının üzerine hafifçe
vurun.

Varsayılan hesabınız olarak bir e-posta hesabı ayarlamak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 E-posta seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 E-posta oluşturmak ve göndermek için varsayılan hesap olarak kullanmak istediğiniz

hesaba hafifçe vurun.
4  öğesine basın, ardından Hesap ayarları seçeneğine hafifçe vurun.
5 Varsayılan hesap onay kutusunu işaretleyin.

Yalnızca tek bir e-posta hesabınız varsa, bu hesap otomatik olarak varsayılan hesabınız olacaktır.

Bir e-posta hesabını telefonunuzdan kaldırmak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 E-posta seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Telefonunuzda birden fazla sayıda e-posta hesabı varsa, adım 4'e gidin. Sadece bir

e-posta hesabınız varsa  öğesine basın ve ardından Hesaplar öğesine hafifçe
vurun.

4 Çıkarmak istediğiniz hesaba dokunarak bekleyin, sonra da Hesap sil > Tamam
seçeneğine hafifçe vurun.

Gmail™ ve diğer Google™ servisleri
Bir Google™ hesabınız varsa, telefonunuzdaki Gmail™ uygulamasını kullanarak e-posta
mesajlarını okuyabilir, yazabilir ve organize edebilirsiniz. Telefonunuzda Google™
hesabınızın çalışmasını ayarladıktan sonra, Google Talk™ uygulamasını kullanarak
arkadaşlarınızla sohbet edebilir, telefon takvim uygulamanızı Google Calendar™ senkronize
edebilir ve Android Market™'den uygulamalar ve oyunlar indirebilirsiniz.
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Telefonunuzda bir Google™ hesabı ayarlamak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon > Hesap ekle > Google seçeneğini bulup

hafifçe vurun.
3 Bir Google™ hesabı oluşturmak için kayıt sihirbazını izleyin veya zaten bir hesabınız

varsa oturum açın. Telefonunuz artık Gmail™, Google Talk™ ve Google Takvim™
uygulamalarıyla kullanılmaya hazırdır.

Ayrıca telefonu ilk kez başlattığınızda kurulum kılavuzundan bir Google™ hesabına giriş yapabilir
veya oluşturabilirsiniz. Ya da çevrim içi ortamda www.google.com/accounts adresinden bir
hesap oluşturabilirsiniz.

'i açmak için  Gmail™  uygulaması
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 seçeneğini bulup hafifçe vurun.  Gmail™ .
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Google Talk™
Telefonunuzdaki Google Talk™ anında mesajlaşma uygulamasını, bu uygulamayı kullanan
arkadaşlarınızla sohbet etmek için kullanabilirsiniz.

Google Talk™ uygulamasını başlatmak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Talk seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Bir hızlı mesaja Talk ile yanıt vermek için
1 Birisi sizinle Talk'dan temasa geçerse, durum çubuğunda  görüntülenir.
2 Durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin, ardından mesaja hafifçe vurun ve sohbete

başlayın.
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Sony Ericsson Timescape™
Sony Ericsson Timescape™, tüm iletişiminizi bir görünüm altında toplayarak başkalarıyla
iletişim kurma yönteminizi değiştirir. Her etkinlik (metin ve multimedya mesajları, cevapsız
aramalar ve web hizmeti güncellemeleri gibi) ekrandaki kronolojik akışta bir bölüm olarak
görünür. Böylece, içeriğin tamamını açmayı ve görüntülemeyi seçmeden önce bir
etkinliklerin küçük boyutlu bir önizlemesini görebilirsiniz. Ayrıca Timescape™'de
görüntülediğiniz öğeyle ilgili içeriği görmek için sonsuz düğmesine  hafifçe vurabilirsiniz.

Bu bölümde bahsedilen servisler ve özellikler her ülkede veya bölgede veya her yerde tüm
şebekeler ve/veya servis sağlayıcıları tarafından desteklenmeyebilir.

Timescape™ uygulamasını başlatmak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Timescape™  seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Timescape uygulamasını ilk defa başlatırken, Facebook veya Twitter hesabınıza

giriş yapmak için hoş geldiniz ekranında bölüme hafifçe vurabilirsiniz. Giriş yapmak
istemiyorsanız Bitti seçeneğine hafifçe vurun.

Timescape™ ana ekran görünümü

2

3

1

1 Seçtiğiniz web servislerindeki durumunuz

2 Timescape™, en yenisi en üstte olacak şekilde, kronolojik olarak sıralar

3 Timescape™ etkinlik filtresi

Timescape™ widget
Timescape™ widget, en güncel Timescape™ etkinliklerini gösterir.Hızlı erişim için
Timescape™ widget Ana ekran konumunuza eklenebilir.Bkz. Ana ekran (sayfa 14.
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Timescape™ widget görünümü

1

24

3

1 Timescape™ bölümü

2 Yenile

3 Timescape ana görünümünün kısayolu

4 Durumunuzu güncellemek için hafifçe vurun

Timescape™ widget'ta bölümlerin önizlemesini göremezsiniz.

Timescape™ uygulamasını kullanma

Timescape™ uygulamasındaki bölümler arasında gezinmek için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Timescape™ seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Bölümleri kaydırmak için parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.

Timescape™ uygulamasında bir bölümü önizlemek için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Timescape™ seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Önizlemek istediğiniz bölüme gidin ve bu bölüme hafifçe vurun.

Timescape™ etkinlik filtresi

Tüm etkinlikler

Cevapsız çağrılar

Alınan metin ve multimedya mesajları

Twitter kişilerinizden gelen güncellemeler

Facebook kişilerinizden gelen güncellemeler

Timescape™ uygulamasında görüntülenen etkinlikleri filtrelemek için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Timescape™ seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Filtre simgelerine hafifçe vurun veya bunları hafifçe kaydırın.
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Timescape™ uygulamasındaki ana ekranı yenilemek için
• Timescape™ etkinlik filtresi tüm etkinliklere ayarlandığında,  öğesine basın ve

ardından Yenile öğesine hafifçe vurun.

Ana ekranı yenilediğinizde, telefon, Timescape™ ile ilişkilendirdiğiniz web servisi hesaplarınızdan
gelen bilgileri güncellemek için İnternet'e bağlanır.

Timescape™ ile Facebook™ veya Twitter™ sitesine giriş yapmak için:
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Timescape™ seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3  seçeneğine basın ve sonra Ayarlar > Hizmetleri ayarlayın seçeneğine hafifçe

vurun.
4 Giriş yapmak istediğiniz servise hafifçe vurun.
5 Giriş yapma detaylarınızı girin.

Bir web servisinde giriş yaptığınızda, durumunuzu güncelleyebilir veya web servisinin
güncellemelerini Timescape™ uygulamasından görüntüleyebilirsiniz.

Timescape™ uygulamasında Facebook™ veya Twitter™ durumunuzu güncellemek
için

1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Timescape™ seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3  > Durumu günclle seçeneğine hafifçe vurun.
4 Durumunuzu güncellemek istediğiniz servise hafifçe vurun. Serviste oturum

açmadıysanız, devam etmeden önce oturum açmanız gerekir. İstediğiniz servisi
seçtikten sonra Devam seçeneğine hafifçe vurun.

5 Metin alanına hafifçe vurun ve yeni durumunuzu girin, ardından Gönder öğesine
hafifçe vurun.

Timescape™ ile Facebook™ veya Twitter™ sitesinden çıkış yapmak için:
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Timescape™ seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3  seçeneğine basın ve sonra Ayarlar > Hizmetleri ayarlayın seçeneğine hafifçe

vurun.
4 Oturumunu kapatmak istediğiniz servise hafifçe vurun.

Oturumu kapattığınızda hesap bilgileriniz silinir.

Timescape™ uygulamasında bir etkinlik görüntülemek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Timescape™ seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Ön izleme modunda belirmesi için, istenen etkinliğin bölümünü kaydırın ve hafifçe

vurun. Daha sonra bölüme tekrar hafifçe vurun.

Cevapsız çağrınız varsa Timescape ™ uygulamasından geri aramak için:
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Timescape™ seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Cevapsız çağrıyı gösteren bölüme hafifçe vurun, daha sonra bölüme tekrar hafifçe

vurun.
4 Geri ara seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Timescape™ uygulamasında bir metin veya multimedya mesajını cevaplamak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Timescape™ seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Metin veya multimedya mesajı bölümüne gidin, sonra da bölüme hafifçe vurun.
4 Mesajı düzenleyip Gönd. seçeneğine hafifçe vurun.

Timescape™ uygulamasında sonsuz düğmesi
Bir bölüme hafifçe vurduğunuzda, sonsuz düğmesi  sağ üst köşede belirir. Bölüm bir
kayda bağlıysa, sonsuz düğmesine hafifçe vurarak ilgili içeriğe erişebilirsiniz.
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Bir kayıtla tüm iletişimlerinizi görüntülemek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Timescape™ seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 İletişime geçmek için etkinlikle ilgili bir bölüme hafifçe vurun.
4  seçeneğine hafifçe vurun. Kayıtla tüm iletişimleriniz görüntülenir.
5 Kayıtla başka medya üzerinden kurduğunuz iletişimleri görüntülemek için ekranın alt

kısmındaki filtre öğelerine hafifçe vurun veya öğeleri hafifçe kaydırın.

Timescape™ ayarları

Timescape™ ayarlarına erişmek için:
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Timescape™ seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3  öğesine basın, ardından Ayarlar seçeneğine hafifçe vurun.

Timescape™ uygulamasında web servisi içerik güncellemelerini zamanlamak için:
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Timescape™ seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3  seçeneğine basın ve sonra Ayarlar > Güncelleme modu seçeneğine hafifçe

vurun.
4 İstediğiniz seçeneğe hafifçe vurun. Elle öğesini seçerseniz otomatik hiçbir

güncelleme zamanlanmaz.
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Android Market™ uygulama mağazasını
kullanmaya başlama
Android Market™'i açın ve uygulamaların ve oyunların dünyasına girin.Farklı kategorileri
kullanarak bu uygulamalara ve oyunlara göz atabilirsiniz.Ayrıca bir uygulamayı veya oyunu
derecelendirebilir ve yorumunuzu gönderebilirsiniz.

Android Market™'ı kullanabilmek için öncelikle bir Google™ hesabına sahip olmalısınız.Bkz
Telefonunuzda bir Google™ hesabı ayarlamak için (sayfa 45).

Android Market™, tüm ülke ve bölgelerde kullanılamayabilir

Android Market™'ı açmak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Market seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Ödeme seçenekleri
Android Market™'tan ücretli uygulamalar indirdiğinizde, ödemeniz Google Checkout™ ile
yapılır. Bazı durumlarda, Android Market™'tan uygulamaların ücretsiz deneme sürümlerini
indirebilirsiniz, ancak bu uygulamaları kullanmaya devam etmek isterseniz tam sürümün
indirilmesi ve ödemesi üreticinin web sitesi üzerinden gerçekleştirilmelidir.

• Google Checkout™ – Google Checkout™, çevrimiçi bir ödeme işlemleri servisidir. Satın
alma geçmişiniz hakkında bilgiler verir ve tam kredi kartı numaranızı satıcıya vermemek
suretiyle kredi kartı sahtekarlığına karşı koruma sağlar. Telefonunuzdan Google
Checkout™'a girmek için Google™ hesabınızı kullanabilirsiniz. Bir Google Checkout™
hesabınız yoksa, yeni bir hesap açmak için telefonunuzdan bağlanabilirsiniz. Ödeme, bir
kredi kartı ile banka kartı ile ya da hediye kartı ile yapılabilir. Bazı satıcılar, ücretlerin telefon
faturanıza yansıması yoluyla da ödeme alabilirler.

Android Market™ aracılığıyla uygulama satın almak her ülkede veya bölgede mümkün
olmayabilir.

Android Market™'den indirme
Android Market™'den ücretsiz uygulamalar dahil her çeşit uygulamayı indirebilirsiniz. Eğer
bir uygulamanın ücretini Google Checkout™ ile öderseniz, bu uygulama Google™
hesabınıza bağlanır ve böylelikle uygulama herhangi bir cihaza sınırsız sayıda kurulabilir.

Uygulamaları indirmeden önce
Android Market™'den indirmeye başlamadan önce, çalışan bir Internet bağlantınız
olduğundan emin olun.

Ayrıca telefonunuza içerik indirmenin veri trafik maliyeti oluşturabileceğini unutmayın. Daha
fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

Ücretsiz bir uygulama indirmek için
1 Android Market™'ta kategorilere göz atarak ya da arama fonksiyonunu kullanarak

indirmek istediğiniz bir öğe bulun.
2 Ayrıntılarını görmek için öğeye hafifçe vurun ve yükleme işleminizi tamamlamak için

talimatları izleyin.
3 İndirmek istediğiniz uygulama, verilerinize erişmeyi ya da telefonunuzdaki

fonksiyonlardan herhangi birinin kontrolünü gerektiriyorsa, ayrıntıları içeren ek bir
ekran görüntülenir. Devam etmeniz durumunda telefonunuzun fonksiyonları ciddi
biçimde etkilenebileceğinden, bu ekranı dikkatle okuyun. Kabul ediyorsanız
Tamam öğesine ya da indirme işlemini iptal etmek isterseniz İptal öğesine hafifçe
vurun.
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Ücretli bir uygulama indirmek için
1 Android Market™'ta kategorilere göz atarak ya da arama fonksiyonunu kullanarak

indirmek istediğiniz bir öğe bulun.
2 Ayrıntılarını görmek için öğeye hafifçe vurun ve satın alma işleminizi tamamlamak için

telefonunuzda verilen talimatları izleyin.
3 İndirmek istediğiniz uygulama verilerinize erişmeyi ya da telefonunuzdaki

fonksiyonlardan herhangi birinin kontrolünü gerektiriyorsa, ayrıntıları içeren ek bir
ekran görüntülenir. Devam etmeniz durumunda telefonunuzun fonksiyonları ciddi
biçimde etkilenebileceğinden, bu ekranı dikkatle okuyun. Kabul ediyorsanız
Tamam öğesine ya da indirme işlemini iptal etmek isterseniz İptal öğesine hafifçe
vurun.

İndirilen bir uygulamayı açmak için
1 Android Market™'ta  öğesine basın, sonra My apps öğesine hafifçe vurun.
2 İndirilen uygulamaya hafifçe vurun.

İndirilen uygulamalara, Uygulamalar ekranından da ulaşabilirsiniz.

Uygulama verilerinizi temizleme
Bazen bir uygulama için verileri temizlemeniz gerekebilir. Bu, mesela uygulama belleği
dolduğunda ya da bir oyun için yüksek puanları silmek istediğinizde gerekebilir. Ayrıca bazı
uygulamalardaki gelen e-postaları, metin ve multimedya mesajlarını silmek isteyebilirsiniz.

Bir uygulamanın tüm önbelleğini temizlemek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Uygulamalar > Uygulamaları yönet seçeneğine hafifçe vurun.
4 İstediğiniz uygulamaya hafifçe vurun.
5 Önbelleği temizle seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Bazı uygulamalar için önbellek silinemez.

Yüklenmiş bir uygulamayı silmek için:
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Uygulamalar > Uygulamaları yönet seçeneğine hafifçe vurun.
4 İstediğiniz uygulamaya hafifçe vurun.
5 Kaldır seçeneğine hafifçe vurun.

Önceden yüklenmiş bazı uygulamalar silinemez.

İzinler
Bazı uygulamaların düzgün bir şekilde çalışabilmesi için telefonunuzun bası kısımlarına
erişebilmesi gerekmektedir. Örneğin bir navigasyon uygulamasının veri trafiği göndermek,
almak ve konumunuza erişim için izne ihtiyacı vardır. Bazı uygulamalar, veri çalarak ya da
silerek veya konumunuzu raporlamak suretiyle izinlerini kötüye kullanabilirler. Sadece
güvendiğiniz uygulamaları kurun ve bunlara izin verin.

Bir uygulamanın izinlerini görüntülemek için:
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Uygulamalar > Uygulamaları yönet seçeneğine hafifçe vurun.
4 İstediğiniz uygulamaya hafifçe vurun.
5 Aşağı doğru kaydırıp İzinler seçeneğini görüntüleyin.
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Android Market™ kaynaklı olmayan uygulamalara izin verme
Bilinmeyen veya güvenilir olmayan bir kaynağa ait uygulamaların yüklenmesi telefonunuza
zarar verebilir. Varsayılan olarak, telefonunuz bu tür yüklemeleri bloke etmek için
ayarlanmıştır. Bununla birlikte, bu ayarı değiştirebilir ve bilinmeyen kaynaklardan
yüklemelere izin verebilirsiniz.

Sony Ericsson indirme veya başka bir arabirim yoluyla telefonunuza aktarılan üçüncü taraf
uygulamaların veya içeriğin performansını garanti etmez. Benzer biçimde, Sony Ericsson
telefonunuzda üçüncü taraf içeriğin aktarımından kaynaklanıyor olabilecek hiçbir hasardan veya
performans düşüşünden sorumlu değildir. Yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen içeriği kullanın.
Sorularınız veya kaygılarınız varsa içerik sağlayıcıya başvurun.

Android Market™ dışından uygulamaların yüklenmesine izin vermek için

1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Uygulamalar seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Bilinmeyen kaynaklar onay kutusunu işaretleyin.
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PlayNow™ servisi
Uygulama, oyun ve müzik indirmek için PlayNow™ servisini kullanabilirsiniz. PlayNow™
servisi, hem ücretsiz hem de ücretli indirme seçenekleri sunar.

PlayNow™ servisi her ülke için geçerli değildir.

İçerik indirmeden önce
İndirmeden önce bellek kartının telefonunuza takılı ve İnternet bağlantınızın olduğundan
emin olun. Ayrıca müzik, zil sesleri ve temalar gibi içerikleri indirebilmeniz için telefonunuza
takılı bir bellek kartına da ihtiyacınız olabilir.

Telefonunuza içerik indirdiğinizde, aktarılan içerik miktarı için ücretlendirilebilirsiniz. Ülkenizdeki
aktarım ücretleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için operatörünüze danışın.

PlayNow™ uygulamasını başlatmak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2  seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Ödeme seçenekleri
PlayNow™ servisinden satın aldığınız uygulamalar ve diğer içerik için tek yolla ödeme
yapabilirsiniz:

• Wap Faturası – kendi ülkenizdeyken mobil internet bağlantınızı kullanarak ödeme yapın.
Wap Faturası yöntemini kullanarak içerik ücretini ödemek için kayıtlı bir kullanıcı olmanız
gerekmez. Ödemeniz, cep telefonu sağlayıcınızın faturasından düşülür. Satın alma işleminiz
doğrulandığında, içeriğinizi indirmeye başlayabilirsiniz.

Ödeme seçenekleri her zaman tüm ülkelerde kullanılamayabilir veya tüm servis sağlayıcılar
tarafından sunulmayabilir.

PlayNow™ servisinden indirme
PlayNow™ servisinden doğrudan telefonunuza bir dizi içerik indirin. Çeşitli uygulamalar,
oyunlar, müzikler, zil sesleri ve diğer içerikler arasından seçim yapın.

Telefonunuza bir PlayNow öğesi indirmek için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Store seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Kategorileri tarayarak ya da arama fonksiyonunu kullanarak indirmek istediğiniz bir

öğe bulun.
4 Ayrıntıları görmek için bir öğenin üzerine hafifçe vurun.
5 Satın alma işlemine başlamak için “Şimdi satın al!” seçeneğine tıklayın. Satın alma

işleminiz doğrulandıktan sonra, içeriğinizi indirmeye başlayabilirsiniz.
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Düzene koyma

Takvim
Telefonunuzda zamanınızı planlamaya yarayan bir takvim mevcuttur. Sony Ericsson
hesabınız veya Google™ hesabınız varsa, telefon takviminizi web takviminizle senkronize
edebilirsiniz. Bkz. Senkronizasyon sayfa 56.

Takvim görünümünü ayarlamak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun ve ardından Takvim öğesini bulun

ve hafifçe vurun.
2  öğesine basın ve bir seçenek belirleyin.

Birden fazla takvim görüntülemek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun ve ardından Takvim öğesini bulun

ve hafifçe vurun.
2  öğesine basın, ardından Diğer > Takvimlerim seçeneğine hafifçe vurun.
3 Görüntülemek istediğiniz takvimleri seçin.

Takvim etkinliği oluşturmak için
1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra Takvim öğesine hafifçe vurun.
2  öğesine basın, ardından Yeni etkinlik seçeneğine hafifçe vurun.
3 Etkinliğin adını, zamanını, yerini ve açıklamasını girin.
4 İsterseniz, Tekrar altında başka bir seçenek belirleyin.
5 Etkinlik için bir hatırlatıcı seçin. Etkinlik için yeni bir hatırlatıcı eklemek isterseniz, 

öğesine hafifçe vurun.
6 Kaydet simgesine hafifçe vurun.

Randevu saati yaklaştığında, telefonunuz size hatırlatmak için kısa bir uyarı sesi çıkarır. Bunun
yanı sıra, durum çubuğunda  görüntülenir.

Bir takvim etkinliğini görüntülemek için
1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra Takvim öğesine hafifçe vurun.
2 Görüntülemek istediğiniz etkinliğe hafifçe vurun.

Takvim ayarlarını değiştirmek için
1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine, sonra Takvim öğesine hafifçe vurun.
2  öğesine basın, ardından Diğer > Ayarlar seçeneğine hafifçe vurun.
3 Değiştirmek istediğiniz ayarı hafifçe vurarak açın ve istediğiniz gibi düzenleyin.

55

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.



Senkronizasyon
Telefonunuzda yüklü uygulamalara bağlı olarak, çeşitli e-posta uygulamalarından,
senkronizasyon servislerinden veya başka tür hesaplardan kayıtları, e-postaları, takvim
etkinliklerini veya diğer bilgileri telefonunuzla senkronize edebilirsiniz. Telefonunuzu diğer
bilgi kaynaklarıyla senkronize etmek güncel kalmak için kolay ve pratik bir yoldur.

Aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

• Gmail™, Google Calendar™ ve Google™ kayıtlarınıza ulaşabilirsiniz.
• kurumsal e-postanıza, kayıtlarınıza ve takvime ulaşabilirsiniz.
• telefonunuzu SyncML™ kullanarak bir İnternet sunucusuyla senkronize edebilirsiniz.
• Sony Ericsson Sync kullanarak kayıtlarınızı Sony Ericsson web sitesinde senkronize edebilir,

saklayabilir, yönetebilir ve yeni bir telefona ya da birkaç telefona indirebilirsiniz.

Telefonunuzu senkronize etmeden önce kaydetmek istediğiniz her şeyi yedeklediğinizden emin
olun.

Google Sync™ senkronizasyon hizmeti
Google Sync™ senkronizasyon servisini kullanarak, telefonunuzu Gmail™, Google
Calendar™ ve Google™ kayıtlarınızla senkronize edebilirsiniz.

Google™ hesabınızla senkronize edilmesi için, hesabın telefonunuzda ayarlanması gereklidir.
Bkz. Senkronizasyon amacıyla telefonunuzda bir Google™ hesabı ayarlamak için sayfa 56.

Senkronizasyon amacıyla telefonunuzda bir Google™ hesabı ayarlamak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon seçeneğine hafifçe vurun.
3 Otomatik senk. onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.
4 Hesap ekle > Google seçeneğine hafifçe vurun.
5 Bir Google™ hesabı oluşturmak için kayıt sihirbazını izleyin veya zaten bir hesabınız

varsa oturum açın.
6 Yeni oluşturduğunuz Google™ hesabınıza ve ardından senkronize etmek istediğiniz

öğelere hafifçe vurun.

Google™ hesabınızı manuel olarak senkronize etmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon seçeneğine hafifçe vurun.
3 Senkronize etmek istediğiniz Google™ hesabına hafifçe vurun.
4  öğesine basın, ardından Şimdi senk. et seçeneğine hafifçe vurun.

Telefonunuzdan bir Google™ hesabını çıkarmak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon seçeneğine hafifçe vurun.
3 Hesap listesinden çıkarmak istediğiniz Google™ hesabınıza hafifçe vurun.
4 Hesabı kaldır seçeneğini bulup hafifçe vurun.
5 Onaylamak için Hesabı kaldır bölümüne hafifçe vurun.

Birincisi hariç tüm Google™ hesaplarınızı, hesap listesinden çıkarabilirsiniz. İlk hesabı çıkarmak
için telefonunuzu tamamen sıfırlamanız gerekir. Bkz. Telefonu sıfırlama sayfa 109.

Şirket e-postanızı, takviminizi ve kayıtlarınızı senkronize etme
Şirket e-posta mesajlarına, takvim randevularına ve kayıtlara doğrudan telefonunuzdan
erişin. Bunları bir bilgisayardaki gibi kolayca görüntüleyin ve yönetin. Kurulumun ardından,
E-posta, Takvim ve Kişiler uygulamalarında bilgilerinizi bulabilirsiniz.

Yukarıda açıklanan özelliğe erişim için, şirket bilgilerinizin Microsoft® Exchange sunucusunda
saklanıyor olması gerekir.
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Telefonunuzda kurumsal e-posta, takvim ve kayıt kurulumu yapmak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon seçeneğine hafifçe vurun.
3 Otomatik senk. onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.
4 Hesap ekle > Exchange Active Sync seçeneğine hafifçe vurun.
5 Kurumsal e-posta adresinizi ve parolanızı girin.
6 İleri simgesine hafifçe vurun.
7 Hesabınızı yapılandırmak ve telefonunuza senkronize etmek istediğiniz kayıtlar ve

takvim gibi veri türlerini seçmek için adımları izleyin. Kurumsal hesabınıza yönelik
ayarlar otomatik olarak bulunamazsa, kurulum işlemini manuel olarak tamamlayın.
Daha fazla bilgiye gerek duyuyorsanız kurumsal ağ yöneticinizle temasa geçin.

8 Kurulum tamamlandığında bu kurumsal hesap için bir isim girin, böylelikle kolaylıkla
tanımlanabilir ve ardından Bitti öğesine hafifçe vurun.

9 İstenirse, kurumsal sunucunuzun telefonunuzdaki bazı güvenlik özelliklerini kontrol
etmesine izin vermek için cihaz yöneticisini aktifleştirin. Cihaz yöneticileri tipik olarak,
yetki gerektiren kurumsal servislere bağlandığınızda telefonda güvenlik ilkelerini
hayata geçirmeleri için yetki verdiğiniz e-posta, takvim veya başka uygulamalardır.

Şirket e-postası, takvim ve kayıtlar kurulumlarının düzenlenmesi
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Sırasıyla Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon öğelerine hafifçe vurun ve

kurumsal hesabınızı seçin.
3 Hesap ayarları seçeneğini bulup hafifçe vurun.
4 İhtiyaçlarınıza uygun olacak şekilde ayarları değiştirin. Örneğin, aşağıdakileri yapmaya

karar verebilirsiniz:
• telefonun ne sıklıkla yeni e-posta mesajlarını kontrol edeceğine.
• kurumsal takvim ve kayıtlarını telefonunuza almaya.
• Gelen ayarları altında sunucu ayarlarını yapmaya.

Kurumsal hesabın senkronizasyon aralığını ayarlamak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Sırasıyla Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon öğelerine hafifçe vurun ve

kurumsal hesabınızı seçin.
3 Hesap ayarları simgesine hafifçe vurun.
4 Gelen kut. denetleme sıklığı üzerine hafifçe vurun ve bir aralık seçeneği belirleyin.

Telefonunuzdan bir kurumsal hesabı çıkarmak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Sırasıyla Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon öğelerine ve ardından kurumsal

hesabınıza hafifçe vurun.
3 Hesabı kaldır seçeneğini bulup hafifçe vurun.
4 Onaylamak için Hesabı kaldır bölümüne hafifçe vurun.

Kayıtlarınızı ve takviminizi senkronize etme ve saklama
Kayıtlarınızı www.sonyericsson.com/user adresindeki bir Sony Ericsson web sayfasıyla
senkronize etmek için Sony Ericsson Sync uygulamasını kullanın.

Bu şekilde, kayıtlarınız tek bir yerde saklanır ve onları diğer telefonlara kolaylıkla
aktarabilirsiniz. Ayrıca her zaman çevrimiçi bir yedeğiniz olur. Bu yöntemin çalışması için bir
Sony Ericsson hesabına ihtiyacınız vardır.
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Telefonunuzda Sony Ericsson hesabı ayarlamak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon seçeneğine hafifçe vurun.
3 Otomatik senk. onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.
4 Hesap ekle > Sony Ericsson Sync seçeneğine hafifçe vurun.
5 Önceden bir Sony Ericsson hesabınız varsa giriş yapın ya da bir hesap oluşturmak

üzere oturum açın ve kayıt sihirbazını izleyin.
6 Senkronizasyon aralığı seçeneğine hafifçe vurun ve telefonun hangi sıklıkta

otomatik olarak senkronize edileceğini seçin.
7 Bitti simgesine hafifçe vurun.

Sony Ericsson Sync özelliğini kullanarak kendiniz senkronize etmek için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Sırasıyla Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon öğelerine ve ardından Sony

Ericsson hesabına hafifçe vurun.
3  öğesine basın, ardından Şimdi senk. et seçeneğine hafifçe vurun.

Sony Ericsson hesabınızı düzenlemek için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Sırasıyla Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon öğelerine ve ardından Sony

Ericsson hesabına hafifçe vurun.
3 Senkronize etmek istediğiniz öğeler için onay kutularını işaretleyin ve işareti kaldırın.
4 Hesap ayarlarınızı değiştirmeniz gerekiyorsa, Hesap ayarları bölümüne hafifçe

vurun, istenen bilgiyi düzenleyin ve Bitti bölümüne hafifçe vurun.

Bir senkronizasyon aralığı ayarlamak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Sırasıyla Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon öğelerine ve ardından Sony

Ericsson hesabına hafifçe vurun.
3 Hesap ayarları seçeneğini bulup hafifçe vurun.
4 Senkronizasyon aralığı bölümüne hafifçe vurun ve size uygun bir aralık seçeneği

seçin.

Telefonunuzdan birSony Ericsson hesabını kaldırmak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Sırasıyla Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon öğelerine ve ardından Sony

Ericsson hesabına hafifçe vurun.
3 Hesabı kaldır seçeneğini bulup hafifçe vurun.
4 Onaylamak için Hesabı kaldır bölümüne hafifçe vurun.

Hesap telefonunuzdan kaldırılmıştır, ancak halen Sony Ericsson sunucusunda mevcuttur.
www.sonyericsson.com/user adresindeki Sony Ericsson web sitesine oturum açmak için hesap
bilgilerinizi kullanabilirsiniz.
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Kablosuz ağlara bağlantı
Wi-Fi™ teknolojisini kullanarak İnternet'e telefonunuzdan kablosuz olarak erişebilirsiniz.
Böylece web'de tarama yapabilir ve daha ucuz arama ve veri ücretlerine erişebilirsiniz.

Eğer şirketinizin veya kurumunuzun bir sanal özel ağı varsa (VPN), telefonunuzla bu ağa
bağlanabilirsiniz. Böylece mesela şirketinizdeki intranetlere ve diğer iç servislere erişim
sağlayabilirsiniz.

Wi-Fi™
Wi-Fi™ teknolojisini kullanarak İnternet'e telefonunuzdan kablosuz olarak erişebilirsiniz.
İnternet'e bir Wi-Fi™ bağlantısı kullanarak erişmek için, önce kullanılabilir bir Wi-Fi™
bağlantısı aramanız ve buna bağlanmanız gerekir. Wi-Fi™ ağının sinyal gücü, telefonunuzun
konumuna bağlı olarak değişebilir. Wi-Fi™ erişim noktasına daha yakın bir yere gitmek sinyal
gücünü artırabilir.

Wi-Fi™ özelliğini kullanmadan önce
İnternet'i Wi-Fi™ bağlantısı kullanarak tarayabilmek için kullanabileceğiniz bir Wi-Fi™
şebekesi arayıp buna bağlanmanız ve ardından İnternet tarayıcısını açmanız gerekir. Wi-Fi™
ağının sinyal gücü, telefonunuzun konumuna bağlı olarak değişebilir. Sinyal gücünü artırmak
için Wi-Fi™ erişim noktasına daha yakın bir yere gidin.

Wi-Fi™ uygulamasını açmak için:
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Kablosuz onay kutusunu işaretleyin. Telefon kullanılabilir durumdaki Wi-Fi™

şebekelerini tarar.

Wi-Fi™ özelliğinin etkinleştirilmesi birkaç saniye sürebilir.

Bir Wi-Fi™ ağına bağlanmak için:
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Kablosuz ayarları seçeneğini bulup hafifçe

vurun.
3 Kullanabileceğiniz Wi-Fi™ ağları, Kablosuz ağlar altında görüntülenir. Kullanılabilr

ağlar açık veya korumalı olabilir. Açık ağlar Wi-Fi™ ağ isminin yanındaki  simgesi
ile, güvenli ağlar ise Wi-Fi™ ağ isminin yanındaki  simgesi ile belirtilir.

4 Bağlanmak için bir Wi-Fi™ ağına hafifçe vurun. Güvenli bir Wi-Fi™ şebekesine
bağlanmaya çalışıyorsanız, bağlanabilmek için parola girmeniz istenir. Bağlandıktan
sonra durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.

Telefonunuz bağlanılan Wi-Fi™ ağlarını hatırlanır. Daha önce bağlandığınız bir Wi-Fi™ ağının
kapsama alanına girerseniz telefonunuz bu ağa otomatik olarak bağlanır.

Bazı konumlarda, Wi-Fi™ açık ağları, ağ erişimi için önce bir web sayfasına giriş yapılmasını
gerektirebilir. Daha fazla bilgi için ilgili Wi-Fi™ ağının yöneticisine başvurun.

Başka bir Wi-Fi™ ağına bağlanmak için:
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Kablosuz ayarları seçeneğini bulup hafifçe

vurun. Algılanan Wi-Fi™ ağları, Kablosuz ağlar bölümünde listelenir.
3 Bağlanmak için başka bir Wi-Fi™ ağına hafifçe vurun.

Wi-Fi™ ağ durumu
Bir Wi-Fi™ ağına bağlı olduğunuz veya yakınınızda kullanılabilir Wi-Fi™ ağları bulunduğu
sırada, bu Wi-Fi™ ağlarının durumunu görmek mümkündür. Ayrıca açık bir Wi-Fi™ ağı
algılandığında telefonun sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz.
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Wi-Fi® ağ bildirimlerini etkinleştirmek için
1 Wi-Fi® açık değilse, açın.
2 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
3 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Kablosuz ayarları seçeneğini bulup hafifçe

vurun.
4 Ağ bildirimi onay kutusunu işaretleyin.

Wi-Fi™ ağlarını manuel olarak taramak için:
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Kablosuz ayarları seçeneğini bulup hafifçe

vurun.
3  öğesine basın.
4 Tara  simgesine hafifçe vurun. Telefon Wi-Fi™ ağlarını tarar ve bunları Kablosuz

ağlar bölümünde görüntüler.
5 Şebekeye bağlanmak için listedeki bir Wi-Fi™ ağına hafifçe vurun.

Gelişmiş Wi-Fi™ ayarları
Bir Wi-Fi™ şebekesini manuel olarak eklemeden önce, telefonunuzdaki Wi-Fi™ ayarını
açmanız gerekir.

Bir Wi-Fi™ ağını manuel olarak eklemek için:
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Kablosuz ayarları seçeneğini bulup hafifçe

vurun.
3 Kablosuz ağ ekle seçeneğine hafifçe vurun.
4 Ağ için Ağ SSID'si'sini girin.
5 Bir güvenlik türü seçmek için Güvenlik alanına hafifçe vurun.
6 Eğer gerekiyorsa, bir şifre girin.
7 Kaydet seçeneğine hafifçe vurun.

Ağ SSID'si adını ve Kablosuz şifresi bilgisini almak için Wi-Fi™ ağ yöneticinize başvurun.

Bağlı bir Wi-Fi™ şebekesi hakkındaki ayrıntılı bilgileri incelemek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Kablosuz ayarları seçeneğini bulup hafifçe

vurun.
3 Şu anda bağlı olduğunuz Wi-Fi™ ağına hafifçe vurun. Detayları şebeke bilgisi

görüntülenir.

Wi-Fi® uyku ilkesi
Wi-Fi® uyku ilkesini ekleyerek, Wi-Fi'den mobil verilere ne zaman geçileceğini
belirleyebilirsiniz.

Wi-Fi® ağına bağlı değilseniz, telefon İnternet'e erişmek için mobil veri bağlantısını kullanır
(telefonunuzda mobil veri bağlantısını kurmuş ve etkinleştirmiş olmanız koşuluyla).

Wi-Fi™ uyku ilkesi eklemek için:
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Kablosuz ayarları seçeneğini bulup hafifçe

vurun.
3  öğesine basın.
4 Gelişmiş  simgesine hafifçe vurun.
5 Kablosuz uyku politikası seçeneğine hafifçe vurun.
6 Kullanılacak bir Kablosuz uyku politikası seçin.

Statik IP adresi kullanma
Telefonu bir Wi-Fi™ ağına statik IP adresi kullanarak bağlanacak şekilde yapılandırabilirsiniz.
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Statik IP adresi ayarlamak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Kablosuz ayarları seçeneğini bulup hafifçe

vurun.
3  öğesine basın.
4 Gelişmiş  simgesine hafifçe vurun.
5 Statik IP kullan onay kutusunu işaretleyin.
6 Hafifçe vurun ve Wi-Fi™ ağınız için gereken bilgileri girin:

• IP adresi
• Geçit
• Ağ maskesi
• DNS 1
• DNS 2

7  bölümüne basın ve Kaydet  bölümüne hafifçe vurun.

Bağlı cihazlar
Paylaşılan bir Wi-Fi® bağlantısı üzerinden telefonunuzdaki medya dosyalarını diğer
cihazlarla paylaşın. Telefonunuz Wi-Fi® aracılığıyla ana şebekeye bağlandığında ve Bağlı
cihazlar açık konuma getirildiğinde, aynı ana şebekeye bağlı diğer istemci cihazlar
telefonunuzda kayıtlı resimlere erişebilir, bu resimleri görüntüleyebilir ve oynatabilirler.
İstemci bir cihaz örneğin istemci yazılımına sahip bir bilgisayar, bir kamera, TV ya da bir
PlayStation®3 olabilir. Tüm cihazlar DLNA™ (Digital Living Network Alliance) sertifikasına
sahip olmalıdır.

Bağlı cihazlar'i kullanmak için
1 Telefonunuzu bir Wi-Fi® ağına bağlayın.
2 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun ve ardından Bağlı cihazlar öğesini

bulun ve hafifçe vurun.
3 Gerekli olması durumunda Sunucu adını değiştir öğesine hafifçe vurun ve telefon

adınızı düzenleyin. Bu ad daha sonra telefonunuzun tanımlanabilmesi için istemci
cihazınızda (cihazlarınızda) belirir.

4 Medya sunucusu onay kutusunu işaretleyin. Durum çubuğunda  öğesi
görüntülenir. Telefonunuz artık bir medya sunucusu olarak çalışabilir.

5 Bilgisayarınızı veya diğer istemci cihazlarını aynı Wi-Fi® ağına bağlayın.
6 Bilgisayarınızda kurulu istemci yazılımlarını etkinleştirin. Telefonunuzu bulun ve

sunucu olarak seçin.
7 Telefonunuzun durum çubuğunda bir bildirim belirir. Buraya hafifçe vurun ve erişim

izinlerini belirleyin.
8 Telefon içeriğinizi aktarın ve istemci cihazlarda gösterin. Telefon üzerinde çok sayıda

fotoğraf veya müzik dosyası olması durumunda tüm içeriğin istemci cihazlarda
görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

9 Bağlı cihazlar öğesini küçültmek için  öğesine basın. Bağlı cihazlar arka planda
çalışmaya devam eder.

10 Sunucu bağlantısını kesmek için, telefonda Bağlı cihazlar görünümüne gidin ve
Medya sunucusu onay kutusu işaretini kaldırın.

İstemci cihazlara bağlı olarak yukarıda tanımlanan talimatlar farklılık gösterebilir. Ayrıca istemci
cihazınızın Kullanma kılavuzuna başvurun. Cihaz bağlantı kuramazsa, ev ağınızın çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.

Bir istemci cihazın adını değiştirmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun ve ardından Bağlı cihazlar öğesini

bulun ve hafifçe vurun.
2 İstemci cihaz listesi seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Telefonunuza bağlı istemci cihazı seçin ve ardından Adı değiştir öğesini seçin.
4 İstemci cihaz için yeni bir ad girin.
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Bir istemci cihazın erişim seviyesini değiştirmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun ve ardından Bağlı cihazlar öğesini

bulun ve hafifçe vurun.
2 İstemci cihaz listesi öğesine hafifçe vurun ve telefonunuza bağlı istemci cihazı seçin.
3 Erişim düzeyini değiştir üzerine hafifçe vurun ve bir seçenek belirleyin.

Bağlı cihazlar hakkında daha fazla bilgi almak için
• Bağlı cihazlar altında, durum çubuğunda bildirim simgeleri hakkında bilgi almak için

Hakkında öğesine hafifçe vurun.

Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma
Telefonunuzun mobil veri bağlantısını USB kablosu kullanarak tek bir bilgisayarla
paylaşabilirsiniz. Bu işleme, USB tethering (yani bir cihazın başka bir cihazın internet
bağlantısı üzerinden internete çıkması) adı verilir. Ayrıca telefonunuzun veri bağlantısını
telefonunuzu taşınabilir bir Wi-Fi® genel alanına (hotspot) dönüştürerek tek seferde sekiz
cihaza kadar paylaştırabilirsiniz.

Telefonunuz veri bağlantısını paylaşıyorken, durum çubuğunda ya da Bildirim panelinde
aşağıdaki simgeler görüntülenebilir:

USB tethering etkin

Taşınabilir Wi-Fi® genel alan (hotspot) etkin

Hem USB tethering hem de taşınabilir genel alan (hotspot) etkin

USB kablosu kullanarak telefonunuzun veri bağlantısını paylaşmak için
1 Telefonunuzu bir bilgisayara bağlamak için telefonunuzla birlikte gelen USB

kablosunu kullanın.
2 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
3 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Doğrudan bağlantı ve taşınabilir ortak

erişim noktası seçeneğini bulup hafifçe vurun.
4 USB bağlantısı onay kutusunu işaretleyin. Telefon, bilgisayarla, USB bağlantısı

üzerinden taşınabilir ağ veri bağlantısını paylaşmaya başlar. Durum çubuğunda ve
Bildirim panelinde devam eden bir bildirim görüntülenir.

5 USB bağlantısı onay kutusunun işaretini kaldırın veya veri bağlantınızı paylaşmayı
durdurmak için USB kablosunun bağlantısını kesin.

Telefonunuzun veri bağlantısını ve SD kartını bir USB kablosu üzerinden eş zamanlı olarak
paylaşamazsınız. USB bağlantınızı SD kartınızın bilgisayarınız tarafından kullanılabilmesini
sağlamak için kullanıyorsanız, telefonunuzun veri bağlantısını paylaşmaya başlamadan önce bu
bağlantıyı devre dışı bırakmanız gerekir. Bkz. Telefonunuzun bilgisayara bağlanması sayfa. 94.

Bilgisayarınızı USB kablosu aracılığıyla bir ağ bağlantısı kurmak üzere hazırlamaya ihtiyacınız
olabilir. USB tethering işlemini, hangi işletim sistemlerinin desteklediğiyle ve nasıl
yapılandırıldıklarıyla ilgili en güncel bilgileri almak için android.com/tether adresine gidin.

Telefonunuzun veri bağlantısını taşınabilir bir Wi-Fi® genel alanı olarak paylaşmak
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Doğrudan bağlantı ve taşınabilir ortak

erişim noktası seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Taşın. Wi-Fi genel alanı onay kutusunu işaretleyin. Telefon, Wi-Fi® ağ adını (SSID)

yayınlamaya başlar. Artık bu ağa, 8 adede varan bilgisayar veya cihazla
bağlanabilirsiniz.

4 Wi-Fi® aracılığıyla veri bağlantınızı paylaşmayı durdurmak istiyorsanız Taşın. Wi-Fi
genel alanı işaretini kaldırın.
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Taşınabilir genel alanınızı yeniden adlandırmak ya da güvenlik altına almak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Doğrudan bağlantı ve taşınabilir ortak

erişim noktası seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Taşın. Wi-Fi genel alanı onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.
4 Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası ayarları > Wi-Fi genel alan.

yapılandır seçeneğine hafifçe vurun.
5 Ağ için Ağ SSID'si'sini girin.
6 Bir güvenlik türü seçmek için Güvenlik alanına hafifçe vurun.
7 Eğer gerekiyorsa, bir şifre girin.
8 Kaydet seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Sanal özel ağlar (VPN'ler)
Sanal özel ağlara (VPN'ler) bağlanmak için telefonunuzu kullanabilirsiniz. Bu ağlarla
bağlanmak suretiyle, asıl ağın dışından güvenli bir yerel ağ içindeki kaynaklara erişim
sağlayabilirsiniz. Örneğin VPN bağlantıları genellikle şirketler ve eğitim kurumları tarafından,
iç ağın dışında iken (mesela yolculuk sırasında) intranetlere ve diğer iç servislere erişim
sağlama ihtiyacı olan kullanıcılar için kullanılır.

VPN bağlantıları, ağa bağlı olarak pek çok şekilde ayarlanabilir. Bazı ağlar, telefonunuza bir
güvenlik sertifikası aktarıp kurmanızı isteyebilir. Telefonunuza içerik aktarımıyla ilgili daha
fazla bilgi için bkz. Telefonunuzun bilgisayara bağlanması, sayfa 94. Sanal özel ağınıza
nasıl bağlantı kuracağınızla ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şirketinizin ya da kurumunuzun
ağ yöneticisine başvurun.

Bir sanal özel ağ eklemek için:
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > VPN ayarları seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 VPN ekle seçeneğine hafifçe vurun.
4 Eklemek istediğiniz VPN türünü seçin.
5 VPN ayarlarını girin.
6  öğesine basın ve Kaydet seçeneğine hafifçe vurun.

Bir sanal özel ağa bağlanmak için:
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > VPN ayarları seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Kullanılabilir ağlar listesinden bağlanmak istediğiniz VPN üzerine hafifçe vurun.
4 İstenen bilgileri girin.
5 Bağlan seçeneğine hafifçe vurun.

Bir sanal özel ağ bağlantısını kesmek için:
1 Durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin.
2 Bağlantısını kesmek istediğiniz VPN bağlantısının bildirimine hafifçe vurun.
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Web tarayıcısı
Web sayfalarını görüntülemek ve bu sayfalarda dolaşmak, sayfaları yer imi olarak eklemek
ve Ana ekranda kısayol oluşturmak için web tarayıcınızı kullanın. Aynı anda birden çok
tarayıcı penceresi açabilir ve web sayfasında dolaşırken yakınlaştırma fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.

Web tarayıcısını açmak için:
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Tarayıcı  seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Araç çubuğu
Araç çubuğu seçenekleri taramayı kolaylaştırır:

Yeni bir tarayıcı penceresi açın

Yer imini ekleyin, açın veya düzenleyin. En sık ziyaret ettiğiniz web sayfalarını görüntüleyin veya tarayıcı
geçmişinden web sayfaları açın

Açık pencereleri görüntüleyin

Geçerli web sayfasını yenileyin

Tarama geçmişinde bir sayfa ileri gidin

Daha fazla seçenek görmek için bir menü açın

Araç çubuğunu açmak için:
• Tarayıcıda,  seçeneğine basın.

Web'de tarama yapma

Arama ve adres çubuğu
Arama ve adres çubuğunu web'de tarama yapmak için kullanın:

http://www.sonye...

1

2 3

1 Geçerli web sayfasının indirme ilerlemesini görüntüleyin

2 Bir web sayfasını aramak için arama sözcüğü girin veya bir web sayfasını yüklemek için bir web sayfası adresi
girin

3 Geçerli web sayfasının indirme işlemini iptal edin

Bir sayfanın yüklenmesi tamamlandığında, arama ve adres çubuğunun yanındaki yer imi
simgesine  hafifçe vurarak sayfayı yer imlerine ekleyebilirsiniz.

Bir web sayfasına gitmek için
1 Tarayıcınızda, tuş takımını etkinleştirmek için arama ve adres çubuğundaki metin

alanına hafifçe vurun.
2 Bir web adresi girin.
3  seçeneğini bulup hafifçe vurun.
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Bir web sayfasını aramak için
1 Tuş takımını aktifleştirmek için arama ve adres metin alanına hafifçe vurun.
2 Bir arama sözcüğü girin.
3  seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Web tarayıcısından çıkmak için
• Tarama sırasında  öğesine basın.

Tarayıcıyı yeniden açtığınızda, tarayıcı son olarak kapatılmadan önceki gibi görünür; bir başka
deyişle, aynı sayıda pencere bulunur, aynı konumdadır ve aynı yakınlaştırma düzeyi kullanılır.

Web sayfalarını dolaşma

Bir bağlantı seçmek için:
• Web sayfasındaki bir linki seçmek için linke hafifçe vurun. Seçilen bağlantı turuncu

renkle vurgulanır ve parmağınızı çektiğinizde web sayfası yüklenir.

Eğer bir bağlantıyı yanlışlıkla seçerseniz, parmağınızı çekmeden önce, bağlantının vurgulanması
kalkana kadar parmağınızı kaydırırsanız bu seçimi geri alabilirsiniz.

Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için
•  öğesine basın.

Web sayfasında yaklaştırma veya uzaklaştırma yapmak için
Aşağıda verilen web sayfasında yaklaştırma ya da uzaklaştırma yapma yöntemlerinden
birisini kullanın:

• Sayfanın bir alanına aynı anda iki parmakla dokunun ve uzaklaştırmak için parmaklarınızı
birbirine yakınlaştırın ya da yaklaştırmak için parmaklarınızı birbirinden ayırın.

• Yaklaştırma kontrolünü ekranda görüntülemek için parmağınızı kaydırın. Yaklaştırma için
 öğesine ve uzaklaştırma için  öğesine hafifçe vurun.

• Web sayfasında görüntüyü yaklaştırmak için iki defa hafifçe vurun veya uzaklaştırmak için
iki defa daha hafifçe vurun.

Geçerli web sayfasını yeniden yüklemek için
1  öğesine basın.
2 Yenile seçeneğine hafifçe vurun.

Ana ekranınıza bir web sayfası kısayolu eklemek için
1 Bir web sayfasını görüntülerken  öğesine basın.
2 Favoriler > Ekle seçeneğine hafifçe vurun.
3 İsterseniz adı ve web adresini değiştirebilirsiniz. Tamam simgesine hafifçe vurun.
4 Bir menü açmak için yer imine hafifçe vurun ve bekletin.
5 Ana ekrana kısayol ekle simgesine hafifçe vurun.

Geçerli web sayfasına giden bir bağlantıyı paylaşmak için
1 Tarama sırasında  öğesine basın.
2 Diğer > Sayfayı paylaş seçeneğine hafifçe vurun.
3 Kullanılabilir aktarma yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Yer imlerini yönetme
Yer imleri, sık kullandığınız ve sık ziyaret ettiğiniz web sayfalarına hızla erişebilmenizi sağlar.
Şebeke operatörünüze bağlı olarak, bazı yer imleri telefonunuza önceden yüklenmiş olabilir.
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Bir web sayfasını işaretlemek için
1 Web sayfasını görüntülediğiniz sırada  öğesine basın.
2 Favoriler > Ekle seçeneğine hafifçe vurun.
3 İsterseniz adı ve web adresini değiştirebilirsiniz.
4 Bittiğinde, Tamam seçeneğine hafifçe vurun.

Bir web sayfasını hızlı bir şekilde yer imi olarak eklemek için, arama ve adres alanının sağındaki
 simgesine de hafifçe vurabilirsiniz.

Bir yer imi açmak için
1 Tarayıcı ekranından  öğesine basın.
2 Favoriler seçeneğine hafifçe vurun.
3 Açmak istediğiniz yer imine hafifçe vurun.

Yer imini düzenlemek için
1 Tarayıcı ekranından  öğesine basın.
2 Favoriler seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Bir menü açmak için yer imine dokunarak bekleyin.
4 Favorileri düzenle seçeneğini bulup hafifçe vurun.
5 İstediğiniz şekilde isim ve web adresini düzenleyin.
6 Tamam seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Yer imini silmek için
1 Tarayıcı ekranından  öğesine basın.
2 Favoriler seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Bir menü açmak için yer imine dokunarak bekleyin.
4 Seçili yer imini silmek için Favoriyi sil seçeneğine hafifçe vurun.

Daha önce ziyaret edilen bir web sayfasını işaretlemek için
1 Tarayıcı ekranından  öğesine basın.
2 Favoriler seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Daha önce ziyaret edilen web sayfalarının listesini görüntülemek için Geçmiş

sekmesine veya En çok ziyaret edilenler sekmesine hafifçe vurun.
4 Yer imi olarak eklemek istediğiniz web sayfasının sağındaki  simgesine hafifçe

vurun.

Metin ve görüntülerin yönetilmesi

Bir web sayfasında metin bulmak için:
1 Web sayfasını görüntülediğiniz sırada  öğesine basın.
2 Diğer > Sayfada bul seçeneğine hafifçe vurun.
3 Arama metninizi girin. Eşleşen karakterler yeşil renkte vurgulanmış olarak

görüntülenir.
4 Önceki veya sonraki eşleşen öğeye gitmek için sol veya sağ oka hafifçe vurun.
5 Arama çubuğunu kapatmak için  öğesine hafifçe vurun.

Web sayfasından metin kopyalamak için
1 Kopyalamak istediğiniz metni bulun.
2  öğesine basın.
3 Diğer > Metin seç seçeneğine hafifçe vurun.
4 Parmağınızı seçmek istediğiniz metnin başlangıcına koyun ve bunu istediğiniz varış

noktası sürükleyin. Seçilen metin pembeyle vurgulanır.
5 Seçilen metni kopyalamak için metne hafifçe vurun.
6 Metni bir e-postaya, metin mesajına veya multimedya mesajına yapıştırmak için, ilgili

uygulamada metin alanına dokunup bekleyin ve görüntülenen menüde Yapıştır
öğesine hafifçe vurun.
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Bir görüntüyü kaydetmek için
1 Menü görüntülenene kadar istenen resme dokunarak bekleyin.
2 Görseli kaydet seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Birden çok pencere
Tarayıcınız aynı anda en çok sekiz farklı pencere çalıştırabilir. Örneğin, bir pencerede web
postanıza giriş yapabilir ve bir başkasında günün haberlerini okuyabilirsiniz. Bir pencereden
diğerine kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.

Yeni bir tarayıcı penceresi açmak için
1 Tarayıcı ekranından  öğesine basın.
2 Yeni pencere seçeneğine hafifçe vurun.

Bir bağlantıyı yeni bir tarayıcı penceresinde açmak için
1 Bir menü görüntülenene kadar bağlantıya dokunarak bekleyin.
2 Yeni pencerede aç seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Tarayıcı pencereleri arasında geçiş yapmak için
1 Tarayıcı ekranından  öğesine basın.
2 Tüm açık pencerelerin bir listesini görmek için Pencereler seçeneğine hafifçe vurun.
3 Geçiş yapmak istediğiniz pencereye hafifçe vurun.

Web'den indirme
Telefonunuzdaki web tarayıcısını kullanarak uygulamalar ve içerikler indirebilirsiniz.
Genellikle indirmek istediğiniz dosyanın indirme bağlantısına bir dokunuş indirme işlemini
başlatmak için yeterlidir.

İndirdiğiniz dosyaları görüntülemek için:
1 Tarayıcı ekranından  öğesine basın.
2 Diğer > İndirme işlemleri seçeneğine hafifçe vurun.

Devam eden indirme işlemini iptal etmek için
1 Tarayıcı ekranından  öğesine basın.
2 Diğer > İndirme işlemleri seçeneğine hafifçe vurun.
3 Dosya indirme onay kutucuğunu işaretleyin.
4 Sil seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Tarayıcı ayarları

Tarayıcı ayarlarınızı değiştirmek için:
1 Tarayıcı ekranından  öğesine basın.
2 Diğer > Ayarlar seçeneğine hafifçe vurun.

Web sayfalarını otomatik sığdırma
Otomatik sığdır seçeneği haber siteleri gibi metin ve resim içeren geniş web sitelerini
okumanızı kolaylaştırır. Örneğin, otomatik sığdırma etkin olduğunda bir web sayfasına
yakınlaşırsanız, metin otomatik olarak yeni ekran boyutuna ayarlanır. Eğer otomatik sığdırma
etkin değilse, tam bir cümleyi okumak için yanlara kaydırmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Web sayfalarını otomatik sığdırmak için
1 Tarayıcı ekranından  öğesine basın.
2 Diğer > Ayarlar > Sayfaları otomatik sığdır seçeneklerine hafifçe vurun.
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Müzik
Müzik çalar.Bilgisayardan bellek kartınıza aktardığınız veya çevrimiçi mağazalardan satın alıp
indirdiğiniz müzikleri, sesli kitapları ve podcast'leri dinleyebilir ve organize edebilirsiniz.

Bilgisayarınıza Media Go™ uygulamasını yükleyin ve telefonunuzdaki bellek kartına ve bu bellek
kartından başka bir ortama içerik aktarın.Media Go™ uygulaması
www.sonyericsson.com/support adresinden indirilebilir.Daha fazla bilgi için bkz. Telefonunuzun
bilgisayara bağlanması (sayfa 94).

Bellek kartınıza medya dosyalarını kopyalama
Bütün favori medya içeriğini bilgisayardan telefona kopyalayın ve telefonunuzun eğlence
özelliklerini sonuna kadar kullanmaya başlayın. Müzik, fotoğraf, video ve diğer dosyaları
aktarmak kolaydır. Sadece telefonunuzu bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayın ve
aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

• Örneğin, Windows Explorer gibi bir dosya yöneticisi kullanın. Bkz. Telefonunuzla bilgisayar
arasında USB kablosu ile içerik sürükleyip bırakmak için sayfa 94.

• Media Go™ bilgisayar uygulamasını kullanın. Bkz. Media Go™ sayfa 96.

Telefonunuzu bağlama ve dosya aktarma hakkında daha fazla genel bilgi için bkz.
Telefonunuzun bilgisayara bağlanması sayfa 94.

Müzik çaları kullanma

Ses içeriğini çalmak için
1 Ana ekran ekranınızdan,  öğesine hafifçe vurun. , Ana ekran'da görünmüyorsa,

 öğesine ve ardından  öğesine hafifçe vurun.
2  simgesine hafifçe vurun.
3 Ses öğelerini sanatçıya göre taramak için  seçeneğine hafifçe vurun. Albüm olarak

göz atmak için  öğesine hafifçe vurun. Çalma listelerini kullanmak için  öğesine
hafifçe vurun. Ses öğelerini parçaya göre taramak için  seçeneğine hafifçe vurun.

4 Parçaya gitmek için yukarı veya aşağı doğru kaydırma yapın.
5 Çalmak için parçaya hafifçe vurun.

Müzik çalara genel bakış

1

6

7

4 8

9

3

2

5

1 Bellek kartınızdaki müzik öğelerine göz atın

2 Sonsuz düğmesi: çevrimiçi olarak ilgili malzemeleri bulun

3 Kapak resmi (varsa)

4 Geçerli oynatma kuyruğunda önceki parçaya gidin veya geri alın
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5 Oynat/Duraklat düğmesi

6 İlerleme göstergesi: sürükleyerek veya hafifçe dokunarak hızlı ileri sarın veya geri alın

7 Geçerli parçada geçen süre

8 Geçerli oynatma kuyruğunda sonraki parçaya gidin veya ileri sarın

9 Geçerli oynatma kuyruğunu görüntüleyin

Parçaları değiştirmek için
• Müzik çalarda  veya  öğesine hafifçe dokunun.

Bir parçayı duraklatmak için
• Müzik çalarda  simgesine hafifçe vurun.

Müziği hızlı ileri sarmak veya geri almak için
• Müzik çalarda  veya  öğesine dokunarak bekleyin.

İlerleme göstergesi işaretçisini de sağa veya sola sürükleyebilirsiniz.

Ses seviyesini ayarlamak için
• Müzik çalarda ses seviyesi tuşuna basın.

Ekolayzer ile sesi geliştirmek için
1 Müzik çalarda,  öğesine basın.
2 Ekolayzır seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Bir müzik sitili seçin.

Geçerli çalma kuyruğunu görüntülemek için
• Müzik çalarda  öğesine hafifçe vurun.

Müzik çaları küçültmek için:
• Müzik çalarda ekranı değiştirmek için  tuşuna veya Ana ekran uygulamasına

gitmek için  tuşuna basın. Müzik çalar arkaplandayken artık diğer uygulamaları
kullanabilirsiniz.

Arka planda yürütüldüğü sırada müzik çalara geri dönmek için
1 Durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyerek Bildirim panelini açın.
2 Parça adına hafifçe vurarak müzik çaları açın.

Alternatif olarak, müzik çaları yakınlarda kullandıysanız,  öğesini basılı tuttuktan sonra
 seçeneğine hafifçe vurarak da müzik çaları açabilirsiniz.

Bir parçayı silmek için
1 Parçalarınızı müzik çalar kitaplığında taramak için bir parça adına dokunarak bekleyin.
2 Sil seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Ayrıca albümleri de bu şekilde silebilirsiniz.

Bir veya birden fazla parçayı aynı anda silmek için
1 Müzik çalarda  öğesine hafifçe vurun.
2  öğesine basın.
3 Birden fazla sil seçeneğini bulup hafifçe vurun.
4 Silmek istediğiniz bir veya birden fazla parçaya hafifçe vurun.
5 Sil seçeneğini bulup hafifçe vurun.
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Parçayı paylaşmak için
1 Parçalarınızı müzik çalar kitaplığında taramak için bir parça adına dokunarak bekleyin.
2 Gönd. seçeneğine hafifçe vurun.
3 Kullanılabilir aktarma yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Ayrıca albümleri ve çalma listelerini bu şekilde paylaşabilirsiniz.

Telif hakkıyla korunan öğeleri kopyalamanız, göndermeniz veya aktarmanız mümkün olmayabilir.

Aynı anda bir ya da daha fazla parçayı paylaşmak için
1 Müzik çalar kitaplığındaki parçalarınızı tararken  öğesine basın.
2 Birden çok gönder seçeneğine hafifçe vurun.
3 Paylaşmak istediğiniz bir veya birden fazla parçaya hafifçe vurun.
4 Gönd. seçeneğine hafifçe vurun.
5 Kullanılabilir aktarma yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Telif hakkıyla korunan öğeleri kopyalamanız, göndermeniz veya aktarmanız mümkün olmayabilir.

Müzikleri rasgele çalma
Şarkı listelerindeki parçaları rasgele bir sırada çalabilirsiniz. Şarkı listesi kendi
oluşturduğunuz bir şarkı listesi veya bir albüm olabilir.

Parçaları rasgele çalmak için
1 Müzik çalarda  öğesine hafifçe vurun.
2  öğesine hafifçe vurarak bir albüme gidin veya  öğesine vurup bir çalma listesini

tarayın.
3 Albümün veya çalma listesinin adına hafifçe vurarak bu öğeyi açın.
4  seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Ayrıca  öğesine hafifçe vurarak listedeki tüm parçaları karışık sırada çaldırabilirsiniz.

Çalma listeleri
Müzik çalar otomatik olarak  müzik kitaplığı içinde çalma listesi sekmesinde bir Akıllı
çalma listeleri oluşturur.Müzik çalar ayrıca ses kitaplığınızdaki her sanatçının en çok çalınan
şarkılarından da bir çalma listesi oluşturur (buna En çok çalınan adı verilir).Bellek kartınızdaki
müziklerden kendi çalma listenizi oluşturabilirsiniz.

Ek olarak, bilgisayarınızda Media Go™ uygulaması yüklüyse, çalma listelerini
bilgisayarınızdan bellek kartına kopyalayabilirsiniz.Telefonu bilgisayarınıza USB kablo
bağlantısını kullanarak bağladığınızda, bellek kartınız bilgisayardaki Media Go™ uygulaması
içinde görüntülenir.Daha fazla bilgi için bkz. Telefonunuzun bilgisayara bağlanması
(sayfa 94).

Akıllı çalma listelerini çalmak için
1 Müzik çalarda  simgesine hafifçe vurun.
2  simgesine hafifçe vurun.
3 Akıllı çalma listeleri altında, bir çalma listesine hafifçe vurun.
4 Çalmak için parçaya hafifçe vurun.

Bir sanatçının en çok çalınan şarkılarını çalmak için
1 Müzik çalarda  öğesine hafifçe vurun.
2  ve sonra da bir sanatçıya hafifçe vurun.
3 Sık çalınan öğeler simgesine hafifçe vurun. Her sanatçı için en çok on parça

görüntülenir.
4 Çalmak için parçaya hafifçe vurun.
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Kandi çalma listenizi oluşturmak için
1 Müzik çalarda  öğesine hafifçe vurun.
2 Çalma listesine bir sanatçı, albüm veya bir parça eklemek üzere, menü açmak için

sanatçının adına ya da albümün başlığına veya parçaya dokunarak bekleyin.
3 Şarkı listesine ekle > Yeni çalma listesi oluştur seçeneğine hafifçe vurun.
4 Çalma listesi için bir isim girin ve Tamam öğesine hafifçe vurun. Artık bir çalma listesi

oluşturmuş ve bu çalma listesine bir sanatçı, albüm veya parça eklemiş
bulunuyorsunuz. Müzik çalar kitaplığında  öğesine hafifçe vurarak çalma listelerinizi
görüntüleyin.

Bir çalma listesine parça eklemek için
1 Müzik çalar kitaplığına göz atarken eklemek istediğiniz sanatçının adına veya albüm

başlığına ya da parçaya dokunarak bekleyin.
2 Çalma listesine ekle seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Sanatçı, albüm veya parça eklemek istediğiniz çalma listesinin adına hafifçe vurun.

Sanatçı, albüm veya parça çalma listesine eklenir.

Kendi çalma listelerinizi dinlemek için
1 Müzik çalarda  öğesine hafifçe vurun.
2  seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Çalma listesine hafifçe vurun.
4 Çalmak için parçaya hafifçe vurun.

Çalma listesinden bir parçayı çıkarmak için
1 Bir çalma listesinde silmek istediğiniz parça başlığına dokunun ve öyle tutun.
2 Çalma listesinden sil seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Çalma listesini silmek için
1 Müzik çalarda,  öğesine hafifçe vurun ve ardından Şarkı listeleri öğesini seçin.
2 Silmek istediğiniz çalma listesine dokunarak bekleyin.
3 Sil simgesine hafifçe vurun.
4 Onaylamak için Sil bölümüne tekrar hafifçe vurun.
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TrackID™ teknolojisi
Ortamda çalan bir müzik parçasını tespit etmek için TrackID™ müzik tanıma servisini
kullanın. Şarkının kısa bir örneğini kaydedin ve saniyeler içinde sanatçı, başlık ve albüm
bilgilerine erişin. Ayrıca TrackID™ ile belirlenen parçaları satın alabilirsiniz. En iyi sonuçları
almak için TrackID™ teknolojisini sessiz bir alanda kullanın. Bu uygulamayı kullanma
konusunda sorun yaşıyorsanız, bkz. sayfa 110, İnternet tabanlı servisleri
kullanamıyorum.

TrackID™ uygulaması ve TrackID™ servisi her ülkede/bölgede veya her yerde tüm şebekeler ve/
veya servis sağlayıcıları tarafından desteklenmeyebilir.

TrackID™ uygulamasını açmak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 TrackID™  seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Parçaya ait bilgileri aramak için
1 TrackID™ uygulaması açıksa, telefonu müzik kaynağına doğru tutun.
2 Kaydet seçeneğini bulup hafifçe vurun. Sonuçlar, sonuç ekranında parça bilgileri

olarak görüntülenir.
3 TrackID™ başlangıç ekranına dönmek için,  öğesine basın.

Tabloları TrackID™ altında görüntüleme
1 TrackID™ uygulaması açık olduğunda Listeler sekmesine hafifçe vurun. Bir tabloyu

ilk kez görüntülediğinizde tablo, bulunduğunuz bölgeye göre ayarlanır.
2 Diğer bölgelerde bulunan en popüler aramalara ilişkin tabloları görüntülemek için

sırasıyla  > Bölgeler öğelerine hafifçe vurun.
3 Ülkenizi veya bölgenizi seçin.

TrackID™ teknolojisinin sonuçlarını kullanma
TrackID™ aramasıyla bir parça tanındıktan sonra parça bilgileri görüntülenir. Parçayı satın
almayı, Facebook'ta önermeyi, YouTube™ servisinde ilgili içerik bulmayı veya parçanın
sanatçısı hakkında daha fazla bilgi almayı seçebilirsiniz.

TrackID™ teknolojisini kullanarak parça satın almak için:
1 TrackID™ uygulaması açık olduğunda, bir parça başlığına hafifçe vurun.
2 Parça bilgisi ekranında, İndir tuşuna hafifçe vurun.
3 Satın alma işleminizi tamamlamak için telefonunuzda verilen talimatları takip edin.

Parça satın alma özelliği, her ülkede/bölgede veya her yerde tüm şebekeler ve/veya servis
sağlayıcıları tarafından desteklenmeyebilir.

72

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.



FM radyo
FM radyo istasyonlarına gözatıp dinleyebilir ve bunları sık kullanılan olarak kaydedebilirsiniz.
Radyoyu bir taşınabilir mikrofon kulaklık seti veya kulaklık ya da telefonun hoparlörü
aracılığıyla dinleyebilirsiniz. FM radyonun anteni gibi çalıştıkları için, taşınabilir mikrofon
kulaklık setini ya da kulaklığı bağlamanız gerekmektedir. FM radyoyu açtığınızda, kullanılabilir
kanallar otomatik olarak görüntülenir. Bir kanalın RDS bilgileri varsa, dinlemeye başladıktan
birkaç saniye sonra bu bilgiler görüntülenir.

FM radyoyu başlatmak için
1 Telefonunuza taşınabilir bir mikrofon kulaklık seti ya da bir kulaklık seti bağlayın.
2 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
3 FM radyo  seçeneğini bulup hafifçe vurun. Frekans bandında gezindikçe

kullanılabilir kanallar görüntülenir.

Anten işlevi gören bir taşınabilir mikrofon kulaklık seti ya da kulaklık bağlamanız gerekmektedir.

FM radyoya genel bakış
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1 Yukarı doğru, önceki sık kullanılana gider (sık kullanılanlar kayıtlıysa kullanılabilir)

2 Ayarlanmış frekans

3 Bir kanalı sık kullanılan olarak kaydeder veya sık kullanılanlardan kaldırır

4 Aşağı doğru, bir sonraki sık kullanılana gider (sık kullanılanlar kayıtlıysa kullanılabilir)

5 Kaydedilmiş sık kullanılan bir kanal

6 Radyo açma/kapatma tuşu

7 RDS (Radyo Veri Sistemi) bilgileri – tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir

8 TrackID™ uygulamasını açar

Radyo kanalları arasında gezinme
Bir frekans bandındaki radyo kanalları arasında şu yollarla gezinebilirsiniz:

• Yukarı ve aşağı doğru hafifçe kaydırın.
• Sürükleyin.
• Bir kanala veya kullanılabiliyorsa RDS bilgilerine (istasyon kimliğine) hafifçe vurun.

Favori radyo kanallarınızı kullanma
En çok dinlediğiniz radyo kanallarını sık kullanılan olarak kaydedebilirsiniz. Sık kullanılanlar
sayesinde, bir radyo kanalına hızlıca geri dönebilirsiniz.
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Bir kanalı sık kullanılan olarak kaydetmek için
1 Radyo açıkken, sık kullanılan olarak kaydetmek istediğiniz kanala gidin.
2  simgesine hafifçe vurun.

Bir kanalı sık kullanılanlardan kaldırmak için
1 Radyo açıkken, sık kullanılanlardan kaldırmak istediğiniz kanala gidin.
2  simgesine dokunun.

Sık kullanılan kanallar arasında gezinmek için:
• Radyo açıkken  veya  öğesine hafifçe vurun.

Sık kullanılanlar arasında gezinmek için en az iki kanalın sık kullanılan olarak kaydedilmesi gerekir.

Radyo kanalları için yeni bir arama yapma
Yeni bir konuma giderseniz veya bulunduğunuz konumda sinyal alışı iyileşirse, radyo
kanalları için yeni bir tarama başlatabilirsiniz.

Kaydettiğiniz sık kullanılanlar bu yeni taramadan etkilenmezler.

Radyo kanallarına yönelik yeni arama başlatmak için
1 Radyo açıkken  öğesine basın.
2 Kanal ara seçeneğini bulup hafifçe vurun. Radyo tüm frekans bandını tarar ve tüm

kullanılabilir kanallar görüntülenir.

Hoparlör ve mikrofon kulaklık seti arasında geçiş yapma
Radyoyu bir taşınabilir mikrofon kulaklık seti veya kulaklık ya da telefonun hoparlörü
aracılığıyla dinlemeyi seçebilirsiniz.

Hoparlör ve mikrofon kulaklık seti arasında geçiş yapmak için
1 Radyo açıkken  öğesine basın.
2 Hoparlörden dinlet simgesine hafifçe vurun.
3 Sesi yeniden taşınabilir mikrofon kulaklık seti veya kulaklık aracılığıyla çalmak için

 öğesine basın ve M. kul. setinden dinlet seçeneğine hafifçe vurun.
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Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek
Telefonunuzda bulunan kamerayla bir fotoğraf çekin ya da bir video kaydedin. Kamerayı
yatay veya dikey konumda tutabilirsiniz. Fotoğraflar ve videolar otomatik olarak bellek
kartına kaydedilir. Arkadaşlarınızla fotoğraflarınızı ya da videolarınızı paylaşın veya
fotoğraflarınızı veya videolarınızı bir web servisine yükleyin.

Kamera kontrolleri

2

3
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1 Kamera tuşu. Kamerayı aktifleştirir/Fotoğraf çeker/Videolar kaydeder

2 Tüm ayarları görüntüler

3 Bir adım geri gider veya kameradan çıkar

4 Fotoğrafları ve videoları görüntüler (fotoğraf makinesi)

5 Fotoğrafları ve videoları görüntüler (video kamera)

6 Video fonksiyonunu aktifleştirir

7 Ayarlar çubuğu (video kamera)

8 Ayarlar çubuğu (fotoğraf makinesi)

9 Yaklaştırır veya uzaklaştırır

10 Ana kamera ekranı

11 Fotoğraf makinesi fonksiyonunu aktifleştirir

Kamerayı aktifleştirmek için
• Kamera tuşunu basılı tutun.

Kamerayı kapatmak için:
•  öğesine basın.

Fotoğraf makinesini kullanma

Kamera tuşunu kullanarak fotoğraf çekmek için
1 Ana ekranınızdan  öğesine hafifçe vurun, sonra  öğesini bulun ve hafifçe vurun.
2 Fotoğraf makinesi seçilmemişse,  öğesine hafifçe vurun.
3 Otomatik netlemeyi aktifleştirmek için kamera tuşuna yarım basın.
4 Odak çerçevesi veya çerçeveleri yeşilse, kamera tuşuna tam basın.
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Ekrana hafifçe vurarak fotoğraf çekmek için
1 Ana ekranınızdan  öğesine hafifçe vurun, sonra  öğesini bulun ve hafifçe vurun.
2 Fotoğraf makinesi seçilmemişse,  öğesine hafifçe vurun.
3 Tüm ayarları görüntülemek için,  öğesine basın.
4 Dokunmatik çekim öğesine hafifçe vurun ve zaten seçilmiş durumda değilse Açık

öğesini seçin.
5 Ekranda netlemek istediğiniz noktaya hafifçe vurun. Fotoğraf, parmağınızı kaldırır

kaldırmaz çekilir.

Fotoğraf çekmek için ekrana hafifçe vururken ,  veya diğer simgelere dokunmamaya özen
gösterin.

Yaklaştırma fonksiyonunu kullanmak için
• Kamera açıkken, yaklaştırmak ya da uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşuna yukarı

veya aşağı yönde basın.

Fotoğraf makinesinin flaşını kullanmak için
1 Kamera açıkken  öğesine basın.
2 Flaş seçeneğine hafifçe vurun ve istediğiniz flaş ayarını seçin.
3 Fotoğrafı çekin.

Fotoğraflarınızı görüntülemek için
1 Kamera açık durumdayken, küçük resim çubuğunu sola doğru sürükleyin. Küçük

resim çubuğu ekranın sağ tarafında bulunur.
2 Fotoğraflarınızı ve videolarınızı taramak için sola veya sağa hafifçe kaydırın. Videolar

 simgesiyle tanımlanır.
3 Görüntülemek istediğiniz fotoğrafa hafifçe vurun.
4 Diğer fotoğrafları ve videoları taramak için ekranı yukarı veya aşağı doğru hafifçe

kaydırın.

Fotoğrafı silmek için
1 Kamera açık durumdayken, tüm fotoğrafları ve videoları görüntülemek üzere küçük

resim çubuğunu sola doğru sürükleyin. Küçük resim çubuğu ekranın sağ tarafında
bulunur.

2 Silmek istediğiniz fotoğrafa hafifçe vurun.
3  öğesine basın, ardından  öğesine hafifçe vurun.

Yüz saptama
Merkez dışında kalan bir yüzü netlemek için yüz saptama özelliğini kullanabilirsiniz. Kamera
en fazla beş tane yüzü, beyaz çerçevelerle göstererek otomatik olarak saptar. Sarı çerçeve
hangi yüze odaklanıldığını gösterir. Netleme, kameraya en yakın yüze yapılır. Ayrıca hangi
yüze odaklanılacağını seçmek için çerçevelerden birine hafifçe dokunabilirsiniz.

Yüz saptamayı ayarlamak için
1 Ana ekranınızdan  öğesine hafifçe vurun, sonra  öğesini bulun ve hafifçe vurun.
2 Fotoğraf makinesi seçilmemişse,  öğesine hafifçe vurun.
3 Tüm ayarları görüntülemek için,  öğesine basın.
4 Çekim modu > Normal seçeneğine hafifçe vurun.
5 Netleme modu > Yüz saptama seçeneğine hafifçe vurun.

Yüz saptama kullanarak fotoğraf çekmek için
1 Kamera açık ve Yüz saptama ayarlanmış durumdayken, kamerayı konunuza

doğrultun. Beş adede kadar yüz saptanabilir ve her saptanan yüz çerçevelenir.
2 Netlemek üzere seçmek istediğiniz resim karesine hafifçe vurun. Kameranın

netlemeyi otomatik olarak seçmesini istiyorsanız hiçbirine vurmayın.
3 Kamera tuşuna yarım basın. Hangi yüzün netlendiği yeşil bir çerçeveyle gösterilir.
4 Fotoğrafı çekmek için kamera tuşuna tam basın.
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Smile detection
Gülümseme algılama sayesinde bir yüzü gülümserken yakalayabilirsiniz. Kamera en fazla
beş tane yüzü algılar ve gülümseme algılaması için bir yüzü seçip otomatik olarak odaklar.
Hangi yüzün seçildiği yeşil bir çerçeveyle gösterilir. Seçilen yüz gülümsediğinde, kamera
otomatik olarak bir fotoğraf çeker.

Gülümseme algılama özelliğini açmak için
1 Ana ekranınızdan  öğesine hafifçe vurun, sonra  öğesini bulun ve hafifçe vurun.
2 Fotoğraf makinesi seçilmemişse,  öğesine hafifçe vurun.
3 Tüm ayarları görüntülemek için,  öğesine basın.
4 Çekim modu > Gülümseme algılama seçeneğine hafifçe vurun.
5 Gülümseme düzeyi üzerine hafifçe vurun ve bir ayar seçin.

Gülümseme saptama kullanarak fotoğraf çekmek için
1 Kamera açık ve Gülümseme algılama ayarlanmış durumdayken, kamerayı

konunuza doğrultun. Algılanan her yüz çerçeveye alınır (en fazla beş tane yüz).
Kamera netleyeceği yüzü seçer. Netlenen yüz yeşil bir çerçeveyle gösterilir.

2 Netlenen konu gülümsediğinde kamera otomatik olarak fotoğrafı çeker.
3 Hiç gülümseme saptanmazsa, fotoğrafı çekmek için kamera tuşuna sonuna kadar

basın.

Fotoğraflarınıza coğrafi konum ekleme
Fotoğraf çektiğinizde bu fotoğrafa yaklaşık coğrafi konum bilgisi eklemek için coğrafi etiket
özelliğini açın. Coğrafi konum, kablosuz ağlar (mobil veya Wi-Fi®) ya da GPS teknolojisi
kullanılarak belirlenir.

Kamera ekranında  görüntülendiğinde, coğrafi etiket özelliği açılmış ancak coğrafi konum
bulunamamıştır.  görüntülendiğinde, coğrafi etiket özelliği açılmış ve coğrafi konum
sağlanmıştır, dolayısıyla fotoğrafınıza coğrafi etiket eklenebilir. Bu iki sembol de
görüntülenmiyorsa, coğrafi etiket özelliği açık değildir.

Coğrafi etiket özelliğini açmak için
1 Ana ekranınızdan  öğesine hafifçe vurun, sonra  öğesini bulun ve hafifçe vurun.
2  öğesine basın, ardından Coğrafi etiketler seçeneğine hafifçe vurun.
3 Açık simgesine hafifçe vurun.
4 GPS ve/veya kablosuz ağları etkinleştirmeyi onaylamak için Tamam simgesine

hafifçe vurun.
5 Konumum öğesinin altında seçmek istediğiniz seçenekleri işaretleyin.
6 Ayarlarınızı onayladıktan sonra, kamera ekranına dönmek için  öğesine basın.
7 Konumunuzun bulunduğundan emin olun. Kamera ekranında  göründüğünde,

konumunuz bulunmuştur ve fotoğrafınıza coğrafi etiket atanabilir.

Fotoğraf makinesi ayarlarını kullanma

Fotoğraf makinesi ayarlarını seçmek için
1 Ana ekranınızdan  öğesine hafifçe vurun, sonra  öğesini bulun ve hafifçe vurun.
2 Fotoğraf makinesi seçilmemişse,  öğesine hafifçe vurun.
3 Tüm ayarları görüntülemek için,  öğesine basın.
4 Seçmek istediğiniz ayara hafifçe vurun.

Fotoğraf makinesi ayarlar panelini özelleştirmek için
1 Kamera açık durumdayken  tuşuna basarak ayarları görüntüleyin.
2 Taşımak istediğiniz ayara dokunarak bekleyin ve ardından istediğiniz konuma

sürükleyin.

Ayarı, ayarlar panelinden dışarıya sürüklediyseniz, değişiklik iptal edilir.
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Fotoğraf makinesi ayarlarına genel bakış

Çekim modu

Fotoğraf çekme yönteminizi seçin

Normal

Sahne tanıma
Kamera, çekim için en uygun çekim modunu belirler.Çekim modu seçildiğinde bir çekim modu simgesi
ve metin görüntülenir.

Gülümseme algılama
Gülümseyen bir yüzün fotoğrafını çekin.Kamera en fazla beş tane yüzü algılar ve gülümseme algılaması
için bir yüzü seçip otomatik olarak netler.Seçilen yüz gülümsediğinde, kamera otomatik olarak bir fotoğraf
çeker.

Netleme modu

Netleme fonksiyonu, fotoğrafın hangi bölümünün net olacağını kontrol eder.Sürekli otomatik netleme açıkken
kamera, beyaz netleme çerçevesindeki alan net kalacak şekilde ayar yapmaya devam eder.

Tek otomatik netleme
Kamera seçilen nesneyi otomatik olarak netler.Sürekli otomatik netleme açık.Kamera tuşuna yarım
basılıyken, netleme ayarlandığında beyaz netleme çerçevesi yeşile döner.

Birden çok oto. netleme
Netleme otomatik olarak görüntünün çeşitli alanlarına ayarlanır.Kamera tuşuna yarım basılıyken, netlenen
alan etrafındaki çerçeve yeşile döner.Sürekli otomatik netleme kapalı.

Makro
Çok yakın plan fotoğraflar için otomatik netleme.Sürekli otomatik netleme açık.Kamera tuşuna yarım
basılıyken, netleme ayarlandığında beyaz netleme çerçevesi yeşile döner.

Yüz saptama
Kamera, kamera ekranında çerçevelerle gösterilen en fazla beş kişinin yüzünü otomatik olarak
saptar.Kamera otomatik olarak en yakın yüzü netler.Ayrıca ekranda üzerine hafifçe vurarak netlenecek
yüzü seçebilirsiniz.Kamera tuşuna yarım basılıyken, yeşil bir çerçeve seçilen ve netlenen yüzü gösterir.Yüz
saptama tüm çekim modu türleri için kullanılmaz.Sürekli otomatik netleme açık.

Sonsuzluk
Uzaktan fotoğraf çekerken kullanın.Uzaktaki nesneleri netler.Kameraya yakın nesneler bulanık
çıkabilir.Sürekli otomatik netleme kapalı.

Dokunarak netleme
Netleme alanını ayarlamak için kamera ekranında belirli bir alana dokunun.Sürekli otomatik netleme
kapalı.Kamera tuşuna yarım basılıyken, netleme ayarlandığında beyaz netleme çerçevesi yeşile döner.

Bu ayar sadece Normal çekim modunda kullanılabilir.

Pozlama değeri

Çekmek istediğiniz fotoğraftaki ışık miktarını belirleyin.Daha yüksek bir değer, daha fazla ışık anlamına gelir.

Bu ayar sadece Normal çekim modunda kullanılabilir.

Ölçüm

Bu fonksiyon yakalamak istediğiniz görüntüye vuran ışığı ölçerek, otomatik olarak iyi dengelenmiş bir pozlama
sağlar.

Merkez
Pozlamayı görüntünün merkezine ayarlar.

Ortalama
Pozlamayı görüntünün tamamına vuran ışığa göre ayarlar.

Nokta
Pozlamayı yakalamak istediğiniz görüntünün çok küçük bir kısmına ayarlar.

Bu ayar sadece Normal çekim modunda kullanılabilir.
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Beyaz dengesi

Beyaz dengesi ayarı, renk dengesini aydınlatma koşullarına göre ayarlar.

Otomatik
Renk dengesini otomatik olarak aydınlatma koşullarına göre ayarlar.

Akkor ampul
Renk dengesini ampul ışığıyla aydınlatılan konumlardaki sıcak aydınlatma koşulları için ayarlar.

Floresan
Renk dengesini flüoresan aydınlatmaya göre ayarlar.

Gün ışığı
Renk dengesini güneşli açık alan koşulları için ayarlar.

Bulutlu
Renk dengesini bulutlu havaya göre ayarlar.

Bu ayar sadece Normal çekim modunda kullanılabilir.

Görüntü sabitleyici

Fotoğraf çekerken telefonu sabit tutmak zor olabilir.Sabitleyici, elinizin küçük hareketlerini dengeleyerek size
yardımcı olur.

Açık
Görüntü sabitleyici açıktır.Bu fonksiyon açık olduğunda yakalanan görüntülerin kaydedilmesi daha uzun
sürer.

Kapalı
Sabitleyici kapalı durumdayken fotoğraf çekin.

Bu ayar sadece Normal çekim modunda kullanılabilir.

Sahneler

Önceden programlanmış çekim modları kullanarak kamerayı genel durumlara hızlı bir şekilde ayarlamak üzere,
Çekim Modları özelliğini kullanın.Kamera, olabilecek en iyi fotoğrafı çekmeniz için, seçilen çekim moduna
uygulanabilecek bir dizi ayar belirler.

Kapalı
Kamera fotoğraf ayarlarını otomatik olarak yapar

Portre
Portre fotoğrafları için kullanın.Ten tonlarını hafifçe yumuşatmak için ayarlar en uygun hale getirilir.

Manzara
Manzara fotoğrafları için kullanın.Kamera uzaktaki nesneleri netler.Manzara seçildiğinde, netleme modu
Sonsuzluk olarak değiştirilir.

Gece çekim modu
Gece veya zayıf ışıklandırılmış ortamlarda fotoğraf çekerken kullanın (flaşsız).Uzun pozlama süresi
sebebiyle kamera sabit tutulmalı veya sabit bir zemin üzerine yerleştirilmelidir.Gece çekim modu
seçildiğinde, netleme modu Sonsuzluk olarak değiştirilir.

Gece portresi
Gece veya zayıf ışıklandırılmış ortamlarda çekilen portre fotoğrafları için kullanın (flaşlı veya flaşsız).Uzun
pozlama süresi sebebiyle kamera sabit tutulmalı veya sabit bir zemin üzerine yerleştirilmelidir.

Plaj ve kar
Fotoğrafların az pozlanmasını önlemek için aydınlık ortamlarda kullanın.

Spor
Hızlı hareket eden nesnelerin fotoğrafını çekerken kullanın.Kısa pozlama süresi hareketlerde bulanıklığı en
aza indirir.

Parti
Zayıf ışıklandırılmış kapalı ortamlarda kullanın.Bu çekim modu kapalı ortam arka plan ışınlandırmasını veya
mum ışığını kullanır.Uzun pozlama süresi sebebiyle kamera sabit tutulmalı veya sabit bir zemin üzerine
yerleştirilmelidir.

Belge
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Metin veya çizim fotoğraflarında kullanın.Fotoğrafa daha fazla ve daha keskin kontrast kazandırır.Belge
seçildiğinde, netleme modu Makro olarak değiştirilir.

Bu ayar sadece Normal çekim modunda kullanılabilir.

Flaş

Işıklandırma koşulları zayıfsa veya bir arka plan ışığı varsa fotoğraf çekerken flaş kullanın

Otomatik
Kamera otomatik olarak flaş kullanılmasını gerektiren aydınlatma koşullarını belirler.

Dolgu flaş
Bu ayarı, arka plan nesneden daha parlak olduğu zaman kullanın.Bu, istenmeyen koyu gölgeleri kaldırır.

Kapalı
Flaş kapalıdır.Bazen fotoğraf kalitesi, aydınlatma koşulları zayıf olsa bile flaşsız daha iyi olabilir.Flaş
kullanmadan iyi bir fotoğraf çekmek için elinizi sabit tutmanız gerekir.Bulanık resimler çekmekten kaçınmak
için zamanlayıcıyı kullanın.

Kırmızı göz engelleme
Fotoğraf çekerken gözlerde oluşan kırmızı rengi azaltır.

Çözünürlük

Fotoğraf çekmeden önce çeşitli resim boyutları ve en/boy oranları arasından seçim yapın.Daha yüksek
çözünürlüğe sahip bir fotoğraf için daha fazla bellek gerekir.

5 MP 4:3
5 megapiksel resim boyutu, 4:3 en/boy oranı.Geniş olmayan ekranlarda görüntülemek veya yüksek
çözünürlükle yazdırmak istediğiniz resimler için uygundur.

3 MP 16:9
3 megapiksel resim boyutu, 16:9 en/boy oranı.Yüksek çözünürlüklü geniş ekran biçimi.Tam HD'den daha
yüksek bir çözünürlüğe sahiptir.Geniş ekranlarda görüntülemek istediğiniz fotoğraflar için uygundur.

2MP 4:3
2 megapiksel resim boyutu, 4:3 en/boy oranı.Geniş olmayan ekranlarda görüntülemek istediğiniz
fotoğraflar için uygundur.

2MP 16:9
2 megapiksel resim boyutu, 16:9 en/boy oranı.Geniş ekranlarda görüntülemek istediğiniz fotoğraflar için
uygundur.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı kullandığınızda, telefonu tutmadan fotoğraf çekebilirsiniz.Kendi portrenizi çekerken veya herkesin
fotoğrafta olmasını istediğiniz bir grup fotoğrafı çekerken kullanın.Ayrıca zamanlayıcıyı fotoğraf çekerken
kameranın titremesini önlemek için de kullanabilirsiniz

Açık (10 sn.)
Kamera tuşunun basılmasından fotoğrafın çekilmesine kadar olan süreyi 10
saniye olarak ayarlayın

Açık (2 sn.)
Kamera tuşunun basılmasından fotoğrafın çekilmesine kadar olan süreyi 2
saniye olarak ayarlayın

Kapalı
Siz kamera tuşuna basar basmaz fotoğraf çekilir

Dokunmatik çekim

Kamera ekranına parmağınızla dokunarak belirli bir netleme alanı belirleyin.Fotoğraf, parmağınızı kaldırır kaldırmaz
çekilir.

Açık
Fotoğraf çekmek için ekranın bir alanına hafifçe vurun.

Kapalı
Sadece kamera tuşuna basarak fotoğraf çekebilirsiniz.
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Gülümseme düzeyi

Fotoğraf çekmeden önce, kameranın ne tür bir gülümsemeye tepki vereceğini saptamak için gülümseme seviyesi
fonksiyonunu kullanın.

Büyük gülümseme
Yalnızca büyük bir gülümseme algılandığında fotoğraf çeker.

Normal gülümseme
Normal bir gülümseme algılandığında fotoğraf çeker.

Hafif gülümseme
Hafif bir gülümseme algılandığında fotoğraf çeker.

Coğrafi etiketler

Fotoğrafları, onları çektiğiniz yerlerin ayrıntılarıyla etiketleyin

Açık
Coğrafi etiket özelliği açıksa, fotoğraf çektiğinizde fotoğrafa yaklaşık coğrafi konum bilgisi eklenir.Coğrafi
etiket özelliğini kullanmak için Ayarlar menüsünden konum özelliklerini etkinleştirmeniz gereklidir.
Bkz. Konum servisleri (sayfa 97).
Coğrafi etiketlerin fotoğrafa eklemesi için, fotoğrafı çekmeden önce konum belirlenmelidir.Kamera
ekranında  görüntülendiğinde konumunuz belirlenir.Telefon bulunduğunuz konumu ararken, 
görüntülenir.

Kapalı
Coğrafi etiket özelliği kapatıldığında, fotoğrafı çektiğiniz yerin konumunu görüntüleyemezsiniz

Deklanşör sesi

Fotoğraf çekmek için kamera tuşuna bastığınızda veya kamera ekranına hafifçe vurduğunuzda çıkan sesi seçin.

Kamerayı kullanırken yararlanılabilecek ipuçları

Üçte bir kuralı
Fotoğrafını çekeceğiniz konuyu çerçevenin ortasına yerleştirmeyin. Konuyu çerçevenin üçte
birlik kısmına yerleştirirseniz daha iyi bir sonuç alırsınız.

Kamerayı sabit tutun
Kamerayı sabit tutarak fotoğrafların bulanık olmasını önlersiniz. Elinizi sabit duran bir
nesneye dayayarak sabitleyebilirsiniz.

Yaklaşın
Konuya mümkün olduğunca yaklaşırsanız, konunun kamera ekranını doldurmasını
sağlayabilirsiniz.

Alternatifleri düşünün
Farklı açılar düşünün ve konuya yaklaşın. Dikey fotoğraflar çekin. Farklı konumları deneyin.

Yalın bir arka plan kullanın
Yalın bir arka plan sayesinde konuyu vurgulamış olursunuz.

Lensinizi temiz tutun
Mobil telefonlar tüm hava koşullarında ve her yerde kullanılır; ceplerde ve çantalarda taşınır.
Bu da kamera lensinin kirlenmesine ve üzerinde parmak izleri oluşmasına neden olur. Lensi
temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.

Video kamerayı kullanma

Kamera tuşunu kullanarak video kaydetmek için
1 Ana ekranınızdan  öğesine hafifçe vurun, sonra  öğesini bulun ve hafifçe vurun.
2 Video kamera seçilmemişse,  öğesine hafifçe vurun.
3 Bir video kaydına başlamak için kamera tuşuna basın.
4 Kaydı durdurmak için tekrar kamera tuşuna basın.
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Ekrana hafifçe vurarak video kaydetmek için
1 Ana ekranınızdan  öğesine hafifçe vurun, sonra  öğesini bulun ve hafifçe vurun.
2 Video kamera seçilmemişse,  öğesine hafifçe vurun.
3 Tüm ayarları görüntülemek için,  öğesine basın.
4 Dokunmatik çekim öğesine hafifçe vurun ve zaten seçilmiş durumda değilse Açık

öğesini seçin.
5 Kaydetmeye başlamak için ekrana hafifçe vurun.
6 Kaydetmeyi durdurmak için ekrana hafifçe vurun.

Kaydedilen videolarınızı görüntülemek için
1 Ana ekranınızdan  öğesine hafifçe vurun, sonra  öğesini bulun ve hafifçe vurun.
2 Tüm fotoğrafları ve videoları görüntülemek için küçük resim çubuğunu (ekranın sağ

tarafında) sola doğru sürükleyin.
3 Fotoğraflarınızı ve videolarınızı taramak için ekranı yukarı veya aşağı doğru hafifçe

kaydırın. Videolar  simgesiyle tanımlanır.
4 Görüntülemek istediğiniz videoya hafifçe vurun.
5 Video oynatmak için  öğesine hafifçe vurun.

Video duraklatıldığında,  öğesine basarak diğer fotoğrafları ve videoları görebilirsiniz.

Kaydedilen bir videoyu silmek için
1 Kamera açık durumdayken, tüm fotoğrafları ve videoları görüntülemek üzere küçük

resim çubuğunu (ekranın sağında) sola doğru sürükleyin.
2 Silmek istediğiniz videoya hafifçe vurun.
3  öğesine basın, ardından  öğesine hafifçe vurun.

Video kamera ayarlarını kullanma

Video kamera ayarlarını seçmek için
1 Ana ekranınızdan  öğesine hafifçe vurun, sonra  öğesini bulun ve hafifçe vurun.
2 Video kamera seçilmemişse,  öğesine hafifçe vurun.
3 Tüm ayarları görüntülemek için,  öğesine basın.
4 Seçmek istediğiniz ayara hafifçe vurun.

Video kamera ayarlar panelini özelleştirmek için
1 Video kamera açık durumdayken  tuşuna basarak ayarları görüntüleyin.
2 Taşımak istediğiniz ayara dokunarak bekleyin ve ardından istediğiniz konuma

sürükleyin.

Ayarı, ayarlar panelinden dışarıya sürüklediyseniz, değişiklik iptal edilir.

Video kamera ayarlarına genel bakış

Sahneler

Çekim modu özelliği önceden programlanmış çekim modlarını kullanarak sık karşılaşılan durumlarda kamerayı
hızlı bir şekilde kurmanıza yardımcı olur. Kamera, olabilecek en iyi videoyu çekmeniz için, seçilen sahneye
uygulayabileceğiniz birkaç çekim modu belirler.

Kapalı
Kamera, video ayarlarını otomatik olarak yapar.

Portre
Portre videoları için kullanın. Ten tonlarını hafifçe yumuşatmak için ayarlar en uygun hale getirilir.

Manzara
Manzara videoları için kullanın. Kamera uzaktaki nesneleri netler. Manzara seçildiğinde, netleme modu
Sonsuzluk olarak değiştirilir.

Gece modu
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Açıksa, ışık hassasiyeti artırılır. Zayıf aydınlatılmış ortamlarda kullanın. Hızlı hareket eden nesnelerin
videoları bulanık olabilir. Elinizi hareket ettirmeyin veya bir destek kullanın. Aydınlatma koşulları elverişliyse,
video kalitesini artırmak için gece modunu kapatın.

Plaj ve kar
Videoların düşük ışıklı olmasını önlemek için aydınlık ortamlarda kullanın.

Spor
Hızlı hareket eden nesnelerin videosunu çekerken kullanın. Kısa pozlama süresi hareketlerde bulanıklığı
en aza indirir.

Parti
Zayıf ışıklandırılmış kapalı ortamlarda video çekerken kullanın. Bu çekim modu kapalı ortam arka plan
ışınlandırmasını veya mum ışığını kullanır. Hızlı hareket eden nesnelerin videoları bulanık olabilir. Elinizi
hareket ettirmeyin veya bir destek kullanın.

Fotoğraf ışığı

Işıklandırma koşulları zayıfken veya bir arka plan ışığı varsa video kaydetmek için ışığı kullanın

Açık

Kapalı
Bazen aydınlatma koşulları zayıf olsa da, ışık olmadan video kalitesi daha iyi olabilir.

Netleme modu

Netleme ayarları kontrolleri, fotoğrafın hangi bölümünün net olacağını kontrol eder. Sürekli otomatik netleme
açıkken kamera, beyaz netleme çerçevesindeki alan net kalacak şekilde ayar yapmaya devam eder.

Tek otomatik netleme
Kamera seçilen nesneyi otomatik olarak netler. Sürekli otomatik netleme açık.

Yüz saptama
Kamera, ekranda çerçevelerle gösterilen en fazla beş kişinin yüzünü otomatik olarak saptar. Kamera
otomatik olarak en yakın yüzü netler. Ayrıca ekranda üzerine hafifçe vurarak netlenecek yüzü seçebilirsiniz.
Kamera tuşuna yarım basılıyken, yeşil bir çerçeve seçilen ve netlenen yüzü gösterir. Yüz saptama tüm
çekim modu türleri için kullanılmaz. Sürekli otomatik netleme açık.

Sonsuzluk
Uzaktan video çekerken kullanın. Uzaktaki nesneleri netler. Kameraya yakın nesneler bulanık çıkabilir.

Video boyutu

Farklı biçimler için video boyutunu ayarlayın

HD 720p
HD (Yüksek Çözünürlük) biçimi, 16:9 en-boy oranı. 1280×720 piksel.

Tam Geniş Ekran VGA
Tam Geniş VGA biçimi, 16:9 en-boy oranı. 864×480 piksel.

VGA
VGA biçimi, 4:3 en/boy oranı. 640x480 piksel.

QVGA
Çeyrek VGA biçimi, 4:3 en/boy oranı. 320x240 piksel.

Multimedya mesajı
Multimedya mesajlarında gönderilebilecek videoları kaydedin. Bu video biçiminin kayıt süresi, bir
multimedya mesajına sığacak şekilde sınırlanır.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı kullandığınızda, telefonu tutmadan video kaydedebilirsiniz. Herkesin videoda olacağı grup videoları
çekerken bu özelliği kullanın. Ayrıca zamanlayıcıyı video kaydederken kameranın titremesini önlemek için de
kullanabilirsiniz.

Açık (10 sn.)
Kamera tuşunun basılmasından video kaydetmeye başlayana kadar olan süreyi
10 saniye olarak ayarlayın.

Açık (2 sn.)
Kamera tuşunun basılmasından video kaydetmeye başlayana kadar olan süreyi
2 saniye olarak ayarlayın.
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Kapalı
Siz kamera tuşuna basar basmaz video kaydedilmeye başlanır.

Pozlama değeri

Bu ayar yakaladığınız görüntüdeki ışık miktarını belirlemenize imkan verir. Daha yüksek bir değer, daha
fazla ışık anlamına gelir.

Beyaz dengesi

Beyaz dengesi ayarı, renk dengesini aydınlatma koşullarına göre ayarlar

Otomatik
Renk dengesini otomatik olarak aydınlatma koşullarına göre ayarlar.

Akkor ampul
Renk dengesini ampul ışığıyla aydınlatılan konumlardaki sıcak aydınlatma koşulları için ayarlar.

Floresan
Renk dengesini flüoresan aydınlatmaya göre ayarlar.

Gün ışığı
Renk dengesini güneşli açık alan koşulları için ayarlar.

Bulutlu
Renk dengesini bulutlu havaya göre ayarlar.

Ölçüm

Bu fonksiyon yakalamak istediğiniz görüntülerdeki ışığı ölçerek, otomatik olarak iyi dengelenmiş bir pozlama
sağlar.

Merkez
Pozlamayı görüntünün merkezine ayarlar.

Ortalama
Pozlamayı görüntünün tamamına vuran ışığa göre ayarlar.

Nokta
Pozlamayı yakalamak istediğiniz görüntünün çok küçük bir alanına ayarlar.

Görüntü sabitleyici

Video kaydederken telefonu sabit tutmak zor olabilir. Sabitleyici, elinizin küçük hareketlerini dengeleyerek size
yardımcı olur

Açık
Sabitleyici açıkken video çekebilirsiniz.

Kapalı
Sabitleyici kapalıyken video çekebilirsiniz.

Dokunmatik çekim

Kamera ekranında belirli bir netleme alanı belirleyin. Siz parmağınızı çeker çekmez video kayda başlar.

Açık
Video kaydetmeye başlamak için ekrana hafifçe vurun.

Kapalı
Sadece kamera tuşuna basarak video çekebilirsiniz.

Mikrofon

Video kaydederken etraftan gelen seslerin kaydedilip edilmeyeceğini belirleyin.

Açık

Kapalı
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Deklanşör sesi

Video kaydetmek için kamera tuşuna bastığınızda veya kamera ekranına hafifçe vurduğunuzda çıkan sesi seçin.
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Fotoğraflarınızı ve videolarınızı Galeride
görüntüleme
Telefon kameranızla çekmiş olduğunuz fotoğrafları görüntülemek ve videoları oynatmak için
ya da indirmiş olduğunuz ya da bellek kartına kopyaladığınız benzeri içeriği görüntülemek
için Galeriyi kullanın.Galeride, Picasa™ web albümü veya YouTube servisi gibi çevrimiçi bir
servise yüklediğiniz fotoğrafları ve videoları da görüntüleyebilirsiniz.Facebook™
kullanıyorsanız, Facebook™ fotoğraflarınızı Galeride görüntüleyebilirsiniz.
Ayrıca, Galeriden en sevdiğiniz fotoğraflarınızı ve videolarınızı arkadaşlarınızla Bluetooth™
kablosuz teknolojisiyle, e-postayla ya da mesajlaşma yoluyla paylaşabilirsiniz.Fotoğraflar
üzerinde temel düzenleme işlemleri yapabilir ve onları duvar kağıdı ya da kayıt resmi olarak
belirleyebilirsiniz.Telefonunuzdaki bellek kartına ve bu karttan içerik aktarmak için
Media Go™ uygulamasını kullanmanız önerilir. Daha fazla bilgi için, bkz. Telefonunuzun
bilgisayara bağlanması (sayfa 94).

BRAVIA Motoru
Fotoğraflarınızın ve videolarınızın kalitesini geliştirmek üzere Taşınabilir BRAVIA Motorunu
kullanın. Keskinlik filtresi ve gürültü azaltma özellikleri daha canlı sonuçlar almanıza yardımcı
olur.

Taşınabilir BRAVIA Motorunu açmak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Ekran seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Önceden işaretlenmediyse Mobile BRAVIA Engine onay kutusunu işaretleyin.

Galeriyi açmak ve albümlerinizi görüntülemek için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Galeri seçeneğini bulup hafifçe vurun. Kamera ile çekmiş olduklarınız ve web'den ya

da diğer konumlardan indirmiş olduklarınız dahil olmak üzere bellek kartınızda
bulunan fotoğraflar ve videolar albümlerde görüntülenir. Telefonunuza eklemiş
olduğunuz Google™ hesabıyla ilişkilendirilmiş bir Picasa™ hesabınız varsa ve bunu
Picasa™ ile senkronize olacak şekilde yapılandırdıysanız, Galeri Picasa™ web
albümlerinizi de görüntüler.

Telefonu yan çevirdiğinizde ekran doğrultusu otomatik olarak değişmiyorsa, Ayarlar > Ekran
altındaki Ekranı otomatik döndür onay kutusunu işaretleyin.

1

2

4

3

1 Kamerayı açmak için üzerine hafifçe vurun

2 Kamerayı kullanarak çekmiş olduğunuz fotoğraflar ve videolar albümü

3 Bir yığına iki parmağınızla dokunup onları ikiye ayırarak göz atın

4 Daha fazla albüm görüntülemek için ekran üzerinde sola ya da sağa doğru kaydırın
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Albümlerle çalışma
Albümler bellek kartınız üzerindeki ya da Picasa™ web albümlerindeki klasörler içerisinde
bulunan fotoğraf ve video gruplarıdır.

Galeride bir albüm açmak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Galeri seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Görüntülemek istediğiniz albüme hafifçe vurun. Albüm, fotoğraf ve video içeriğini

kronolojik sıralamayla gösterecek şekilde açılır. Albümün adı ekranın üst kısmında
görüntülenir.

1

2

3

1 Izgara görünümünden yığın görünümüne geçmek için hafifçe vurun

2 Görüntülemek için fotoğrafa veya videoya hafifçe vurun

3 Tek seferde ekran kaydırmak için, bir oka hafifçe vurun. Hızla kaydırmak için sola ya da sağa sürükleyin.

Fotoğrafları ve videoları Galeride görüntülemek için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Galeri seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Bir albüme hafifçe vurun.
4 Fotoğraflar ve videolar kronolojik sıralamayla görüntülenirler. Görüntülemek için bir

fotoğrafa ya da videoya hafifçe vurun. Videolar  simgesiyle belirtilir.
5 Fotoğraf görüntüleyicide, sonraki veya önceki fotoğrafı ya da videoyu görüntülemek

için sola veya sağa doğru hafifçe kaydırın. Önceki fotoğrafı veya videoyu
görüntülemek için sola veya hafifçe kaydırın.

Telefonu yan çevirdiğinizde ekran doğrultusu otomatik olarak değişmiyorsa, Ayarlar > Ekran
altındaki Ekranı otomatik döndür onay kutusunu işaretleyin.

Facebook™ fotoğraflarını Galeride görüntüleme
1 Facebook™ servisinde oturum açtığınızdan emin olun.
2 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
3 Galeri seçeneğini bulup hafifçe vurun.
4  simgesinin gösterildiği herhangi bir albüme hafifçe vurun. Facebook™ albümüne

ilk kez vuruyorsanız, Facebook™ fotoğraflarınız Galeri'ye kopyalanır.
5 Fotoğraflar kronolojik sıralamayla görüntülenir. Bir fotoğrafı görüntülemek için

fotoğrafa hafifçe vurun.
6 Fotoğraf görüntüleyicide, sonraki veya önceki fotoğrafı ya da videoyu görüntülemek

için sola veya sağa doğru hafifçe kaydırın. Önceki fotoğrafı veya videoyu
görüntülemek için sola veya hafifçe kaydırın.
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Bir albüm içeriğinin Galeride nasıl görüntüleneceğini değiştirmek için
1 Galeride bir albüm görüntülerken, albüm içeriğini yığınlar halinde görüntülemek için

albüm görüntüleme tuşunu  sağa doğru sürükleyin.
2 Albüm içeriğini kronolojik sırayla görüntülemek için albüm görüntüleme tuşunu

 sola doğru sürükleyin.

Galeri'deki albümlerle çalışma
Bütün albümlerle ya da ayrı ayrı fotoğraflarla çalışabilmeye ek olarak, bir albümdeki bir yada
daha fazla sayıda fotoğrafı ya da videoyu toplu halde çalışmak üzere seçebilirsiniz, örneğin
bir albümden birkaç fotoğrafı bir arkadaşınıza göndermek için seçebilirsiniz.

Galeride fotoğraf veya videolarla toplu olarak çalışmak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Galeri seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Çalışmak istediğiniz içeriği bulunduran albümü açın.
4  tuşuna iki defa basın.
5 Çalışmak istediğiniz öğeleri işaretleyin ya da işaretlerini kaldırın.  öğesine basarak

ve Tüm Seçml Kaldr seçeneğine hafifçe vurarak, işaretlemiş olduğunuz tüm öğelerin
işaretini kaldırabilirsiniz.

6 İşaretlenen öğeleri ayarlamak için ekranın alt kısmında bulunan kontrolleri kullanın.
Kullanılabilir kontroller seçmiş olduğunuz öğeler karışımına bağlı olarak değişir.

Galeride bir albümü paylaşmak için
1 Ana Galeri ekranından  öğesine iki kez basın.
2 Paylaşmak istediğiniz albümleri işaretleyin, sonra  öğesine basın.
3 Paylaş simgesine hafifçe vurun.
4 Açılan menüde, seçilen albümleri paylaşmak için kullanmak istediğiniz uygulamaya

hafifçe vurun. Seçmiş olduğunuz uygulama yeni mesaja eklenen, seçilen albümler
veya bağlantılardan gelen fotoğraflar veya videolarla açılır.

Gmail™ aracılığıyla bir albüm paylaşıyorsanız, mesaj tamamen gönderilmeden eklentinin
orijinalini silmeyin. Aksi takdirde eklenti gönderilmez.

Galerideki bir albümü silmek için
1 Ana Galeri ekranından  öğesine iki kez basın.
2 Silmek istediğiniz albümleri işaretleyin ya da işaretlerini kaldırın ve sonra  öğesine

basın.
3 Sil simgesine dokunun. Açılan iletişim kutusunda, Sil öğesine hafifçe vurun.

Fotoğraflarla yapılabilecek işlemler
Galeriyi kamera ile çektiğiniz, indirdiğiniz, bir bellek kartına kopyaladığınız veya çevrim içi
web albümlerine depoladığınız fotoğrafları görüntülemek için kullanın. Ayrıca bellek kartınız
üzerinde bulunan fotoğrafları düzenleyebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Albümdeki fotoğrafları görüntülemek için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Galeri seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Bir albüme hafifçe vurarak açın, sonra bir fotoğrafa hafifçe vurun.
4 Albümde bulunan bir sonraki fotoğrafı görüntülemek için ekranı sola doğru kaydırın.

Önceki fotoğrafı görüntülemek için ekranı sağa doğru hafifçe kaydırın.

Fotoğrafı yaklaştırmak veya uzaklaştırmak için
• Fotoğraf görüntüleyicisinde bir fotoğrafı görüntülerken, fotoğrafa iki kez hafifçe vurun

veya iki parmağınızı birbirine yakınlaştırarak veya birbirinden uzaklaştırarak fotoğrafı
yaklaştırın veya uzaklaştırın. Daha sonra fotoğrafı sürükleyerek farklı bölümlerini
görüntüleyebilirsiniz.
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Fotoğraflarınıza ait bir slayt gösterisi izlemek için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Galeri seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Bir albüme hafifçe vurarak açın, sonra bir fotoğrafa hafifçe vurun ve  öğesine

basın.
4 Ekranın alt kısmındaki araç çubuğunda Slayt Gösterisi öğesine hafifçe dokunun.
5 Slayt gösterisini sonlandırmak için bir fotoğrafa hafifçe vurun.

Fotoğrafı döndürmek için
1 Fotoğraf görüntüleyicide bir fotoğraf görüntülediğiniz sırada, kontrolleri görüntülemek

için fotoğrafa hafifçe vurun.
2  öğesine basın.
3 Diğer öğesine ve ardından Sola Döndür veya Sağa Döndür öğesine hafifçe vurun.

Fotoğraf yeni doğrultusunda kaydedilir.

Fotoğrafı kayıt resmi olarak kullanmak için
1 Fotoğraf görüntüleyicide bir fotoğraf görüntülediğiniz sırada  öğesine basın.
2 Ekranın alt kısmındaki araç çubuğunda sırasıyla Şu şekilde ayarla: > Kayıt resmi

öğelerine hafifçe vurun.
3 Fotoğrafla ilişkilendirmek istediğiniz kaydı seçin.
4 Gerekirse fotoğrafı kırpın.
5 Kaydet simgesine hafifçe vurun.

Fotoğrafı duvar kağıdı olarak kullanmak için
1 Fotoğraf görüntüleyicide bir fotoğraf görüntülediğiniz sırada  öğesine basın.
2 Ekranın alt kısmındaki araç çubuğunda sırasıyla Şu şekilde ayarla: > Duvar

Kağıdı öğelerine hafifçe vurun.
3 Gerekirse fotoğrafı kırpın.
4 Kaydet simgesine hafifçe vurun.

Bir fotoğrafı kırpmak için
1 Fotoğraf görüntüleyicide bir fotoğraf görüntülediğiniz sırada  öğesine basın.
2 Ekranın alt kısmındaki araç çubuğunda sırasıyla Diğer > Kırp öğelerine hafifçe vurun.
3 Kırpma çerçevesini ayarlamak için, kırpma çerçevesinin kenarına dokunun ve basılı

tutun. Kırpma okları göründüğünde, yeniden boyutlandırmak için içeriye kırpma
çerçevesinin merkezine doğru veya merkezden dışarıya doğru sürükleyin.

4 Çerçevenin tüm kenarlarını aynı zamanda boyutlandırmak için dört köşeden birine
dokunarak bekleyin ve çerçeveyi sürükleyin.

5 Kırpma çerçevesini fotoğrafın başka bir alanına taşımak için, çerçevenin içine
dokunarak bekleyin, ardından çerçeveyi istediğiniz konuma taşıyın.

6 Kırparken fotoğrafın bir kopyasını kaydetmek için Kaydet öğesine hafifçe vurun.
Orijinal kırpılmamış sürüm bellek kartınızda kalır.

Fotoğraf paylaşmak için
1 Fotoğraf görüntüleyicide bir fotoğraf görüntülediğinizde, herhangi bir kontrol

görüntülenmemesi durumunda  öğesine basın.
2 Ekranın alt kısmındaki araç çubuğunda Paylaş öğesine hafifçe dokunun.
3 Kullanılabilir aktarım yöntemlerinden birini seçin.

Fotoğrafı silmek için
1 Fotoğraf görüntüleyicide bir fotoğraf görüntülediğiniz sırada  öğesine basın.
2 Ekranın alt kısmındaki araç çubuğunda Sil öğesine hafifçe dokunun.
3 Açılan iletişim kutusunda, Sil öğesine hafifçe vurun.

Fotoğraflarınızı bir harita üzerinde görüntüleme
Bir fotoğrafın çekildiği konumu bir harita üzerinde görüntüleyebilirsiniz.Tek yapmanız
gereken kameranızı coğrafik konum bilgisini ekleyeceği şekilde ayarlamaktır.Arkadaşlarınıza
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ve ailenize nerede olduğunu gösterin ya da aynı yere bir kez daha giderken yolunuzu
kaybetmeyin.

Kamera tarafından çekilmiş bir fotoğrafı harita üzerinde görüntülemek için, fotoğrafı çekmeden
önce konum saptama özelliğini (kamera ayarları menüsündeki konum ayarlarının altında)
etkinleştirmeniz gerekir.Ayrıca, Ayarlar > Konum ve güvenlik altında da konum özelliklerini
etkinleştirmelisiniz.Bkz. Konum servisleri (sayfa 97).

Fotoğraflarınızı bir harita üzerinde görüntülemek için
1 Fotoğraf görüntüleyicide bir fotoğraf görüntülediğiniz sırada  öğesine basın.
2 Diğer > Haritada göster seçeneğine hafifçe vurun.

Videolarla çalışma
Galeriyi kamera ile çektiğiniz, indirdiğiniz veya bellek kartınıza kopyaladığınız videoları
izlemek için kullanın. Ayrıca videolarınızı arkadaşlarınızla paylaşabilir ya da YouTube™'a
yükleyebilirsiniz.

Video oynatmak için
1 Galeride bir albüm açın ve bir video üzerine hafifçe vurun.
2 Videoyu yukarıya doğru (portre) ya da yan olarak (manzara) görüntülemek için

telefonu çevirin.
3 Oynatma kontrollerini görüntülemek için videoya hafifçe vurun.

Telefonu yan çevirdiğinizde ekran doğrultusu otomatik olarak değişmiyorsa, Ayarlar > Ekran
altındaki Ekranı otomatik döndür onay kutusunu işaretleyin.

Bir videoyu duraklatmak için
1 Videonun oynatıldığı sırada kontrolleri görüntülemek için ekrana hafifçe vurun.
2  simgesine hafifçe vurun.

Videoyu hızlı ileri sarmak veya geri almak için:
1 Videonun oynatıldığı sırada kontrolleri görüntülemek için ekrana hafifçe vurun.
2 Geri almak için ilerleme çubuğunu sola ya da hızlı ileri sarmak için sağa sürükleyin.

Alternatif olarak  veya  öğesine hafifçe vurabilirsiniz.

Bir videonun ses seviyesini ayarlamak için
• Ses seviyesi tuşuna basın.

Video paylaşmak için
1 Video içeren bir Galeri albümü açın.
2  tuşuna iki defa basın.
3 Paylaşmak istediğiniz video veya videoları işaretleyin.
4  öğesine basın.
5 Paylaş simgesine hafifçe vurun.
6 Açılan menüde, seçilen videoyu paylaşmak için kullanmak istediğiniz uygulamaya

hafifçe vurun.

Telif hakkıyla korunan öğeleri kopyalamanız, göndermeniz veya aktarmanız mümkün olmayabilir.
Ayrıca, dosya boyutu çok büyük olduğunda bazı öğeler gönderilemeyebilir.

Videoyu silmek için
1 Video içeren bir Galeri albümü açın.
2  tuşuna iki defa basın.
3 Silmek istediğiniz video veya videoları işaretleyin.
4  öğesine basın.
5 Sil simgesine dokunun.
6 Açılan iletişim kutusunda, Sil öğesine hafifçe vurun.
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Bluetooth™ kablosuz teknolojisi
Bluetooth™ fonksiyonunu diğer Bluetooth™ uyumlu cihazlara gönderebilmek ya da
mikrofon kulaklık seti aksesuarlarıyla bağlantı kurmak için kullanın. Telefonunuzdaki
Bluetooth™ fonksiyonunu açın ve bilgisayarlar, mikrofon kulaklık seti aksesuarları ve
telefonlar gibi diğer Bluetooth™ uyumlu cihazlara kablosuz bağlantılar kurun. Bluetooth™
bağlantıları, arada yekpare nesneler olmayan 10 metrelik (33 foot) bir alanda daha iyi çalışır.
Bazı durumlarda telefonunuzu diğer Bluetooth™ cihazlarıyla eşlemeniz de gerekebilir.
Telefonunuzu diğer Bluetooth™ cihazlarının algılayabilmesi için "algılanabilir" olarak
ayarlamayı unutmayın.

Bluetooth™ cihazları arasındaki birlikte işlerlik ve uyumluluk değişiklik gösterebilir.

Bluetooth™ fonksiyonunu açmak ve telefonunuzu görünür hale getirmek için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar >  Kablosuz özelliği ve ağlar seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Bluetooth onay kutusunu işaretleyin. Durum çubuğunda  görüntülenir.
4 Bluetooth ayarları seçeneğini bulup hafifçe vurun.
5 Keşfedilebilir onay kutusunu işaretleyin. Telefon diğer cihazlara 120 saniye boyunca

görünür olacaktır.

Telefon ismi
Telefonunuza bir isim verebilirsiniz. Bluetooth™ fonksiyonunuzu açtıktan ve telefonunuz
görünür olarak ayarlandıktan sonra bu isim diğer cihazlara gösterilir.

Bir telefon ismi girmek için
1 Bluetooth™ fonksiyonunun açık olduğundan emin olun.
2 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
3 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Bluetooth ayarları > Cihaz adı seçeneğini

bulup hafifçe vurun.
4 Bir telefon numarası girin.
5 Tamam seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Başka bir Bluetooth™ cihazıyla eşleştirme
Telefonunuzu başka bir cihazla eşleştirdiğinizde, telefonunuzu bir Bluetooth™ mikrofonlu
kulaklık setine veya Bluetooth™ araç kitine bağlayabilir ve bu cihazları çağrı yapmak ve
almak için kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu bir Bluetooth™ cihazıyla bir kez eşleştirdikten sonra, telefon bu eşleştirmeyi
hatırlar. Telefonu Bluetooth™ cihazıyla eşleştirirken bir şifre girmeniz gerekebilir.
Telefonunuz otomatik olarak genel şifre olan 0000'ı dener. Bu şifre işe yaramazsa,
Bluetooth™ cihazınızın kullandığı şifre için cihazın belgelerine bakın. Eşleşmiş bir
Bluetooth™ cihazına bir daha bağlandığınızda, şifreyi tekrar girmeniz gerekmez.

Bazı Bluetooth™ cihazları, örneğin çoğu Bluetooth™ kulaklık, diğer cihazla hem eşleşme
yapmayı hem de bağlantı kurmayı gerektirir.

Telefonunuzu birçok Bluetooth™ cihazıyla eşleştirebilirsiniz, ancak aynı anda yalnızca bir
Bluetooth™ profiline bağlanabilirsiniz.
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Telefonunuzu başka bir Bluetooth™ cihazıyla eşlemek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Bluetooth ayarları seçeneğini bulup hafifçe

vurun.
3 Cihazları tara seçeneğine hafifçe vurun. Bulunan Bluetooth™ cihazları, Bluetooth

cihazlar altında listelenir.
4 Telefonunuzla eşlemek istediğiniz Bluetooth™ cihazına hafifçe vurun.
5 İstenirse bir şifre girin.
6 Telefon ve Bluetooth™ cihazı artık eşlenmiştir. Bazı cihazları kullanmaya başlamadan

önce bağlantı kurmanız gerekebilir. Eşlemenin ve bağlantının durumu, Bluetooth
cihazlar listesinde Bluetooth™ cihazının adının altında gösterilir.

Telefonunuzu eşlemek istediğiniz cihazın Bluetooth™ fonksiyonunun aktif olduğundan ve
Bluetooth™ görünürlüğünün açık durumda olduğundan emin olun.

Telefonunuzu başka bir Bluetooth™ cihazına bağlamak için

Bazı Bluetooth™ cihazları, örneğin çoğu Bluetooth™ kulaklık, başarılı bir bağlantı kurmadan önce
diğer Bluetooth™ cihazlarıyla hem eşleşme yapmayı hem de bağlantı kurmayı gerektirir.

1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Bluetooth ayarları seçeneğini bulup hafifçe

vurun.
3 Bluetooth cihazlar listesinde telefonunuza bağlanmasını istediğiniz Bluetooth™

cihazına dokunarak bekleyin.
4 Bağlan seçeneğine hafifçe vurun.

Bluetooth™ cihazının bağlantısını kesmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Bluetooth ayarları seçeneğini bulup hafifçe

vurun.
3 Bluetooth cihazlar listesinde, bağlı Bluetooth™ cihazının adına dokunarak

bekleyin.
4 Bağlantıyı kes seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Bluetooth™ cihazının bağlantısını kesseniz bile, cihaz hala telefonunuzla eşleşmiş durumdadır.
Eşleşmeyi kaldırmak için Bağlantıyı kes ve eşleşmeyi bitir seçeneğine hafifçe vurmanız gerekir.

Bir Bluetooth™ cihazının eşlemesini kaldırmak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar > Bluetooth ayarları seçeneğini bulup hafifçe

vurun.
3 Bluetooth cihazlar listesinde, bağlı Bluetooth™ cihazının adına dokunarak bekleyin.
4 Eşleşmeyi bitir seçeneğine hafifçe vurun.

Bluetooth™ teknolojisini kullanarak öğeleri gönderme ve alma
Telefon veya bilgisayar gibi Bluetooth™ uyumlu diğer aygıtlarla öğeleri paylaşın. Bluetooth™
fonksiyonunu kullanarak çeşitli türdeki öğeleri gönderip alabilirsiniz. Örneğin:

• Fotoğraf ve video
• Müzik ve diğer ses dosyaları
• Kayıtlar
• Web sayfaları
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Öğeleri Bluetooth™ ile göndermek için
1 Alıcı cihaz: Öğeyi göndermek istediğiniz Bluetooth™ cihazının Bluetooth™

fonksiyonunun açık ve algılanabilir modda olduğundan emin olun.
2 Telefonunuzda, göndermek istediğiniz öğeyi içeren uygulamayı açın ve öğeye gelin.
3 Uygulamaya ve göndermek istediğiniz öğeye bağlı olarak, örneğin öğeye dokunarak

beklemeniz, öğeyi açmanız veya  seçeneğine basmanız gerekebilir. Bir öğeyi
göndermenin başka yolları da bulunabilir.

4 Bir paylaşım seçin veya menü öğesini gönderin.
5 Görüntülenen menüde Bluetooth seçeneğini seçin.
6 İstendiğinde Bluetooth™ fonksiyonunu açın.
7 Bluetooth cihazlar altında, alıcı cihazın adına hafifçe vurun.
8 Alıcı cihaz: Sorulduğunda bağlantıyı kabul edin.
9 Sorulduğunda, her iki cihaza da aynı şifreyi girin veya önerilen şifreyi doğrulayın.

10 Alıcı cihaz: Gelen öğeyi kabul edin.

Öğeleri Bluetooth™ ile almak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Bluetooth onay kutusunu işaretleyin. Durum çubuğunda  görüntülenir.
4 Bluetooth ayarları seçeneğine hafifçe vurun.
5 Keşfedilebilir onay kutusunu işaretleyin. Telefon diğer cihazlara 120 saniye boyunca

görünür olacaktır.
6 Gönderen cihaz: Bluetooth™ teknolojisiyle telefonunuza bir ya da daha fazla öğe

gönderin.
7 Sorulduğunda, her iki cihaza da aynı şifreyi girin veya önerilen şifreyi doğrulayın.
8 Telefonunuza gelen bir dosya size bildirildiğinde, durum çubuğunu aşağı doğru

sürükleyin ve dosya aktarımını kabul etmek için bildirimin üzerine hafifçe vurun.
9 Dosya aktarımını başlatmak için Kabul Et öğesine hafifçe vurun.

10 Aktarımın ilerlemesini görüntülemek için durum çubuğunu aşağı yönde sürükleyin.
11 Alınan öğeyi hemen açmak için durum çubuğunu aşağı yönde sürükleyip ilgili

bildirimin üzerine hafifçe vurun.

Bluetooth™ kablosuz teknolojiyle öğeleri alabilmeniz için telefonunuzda bir bellek kartı takılı
olmalıdır.
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Telefonunuzun bilgisayara bağlanması
Telefonunuzu bir bilgisayara bağlayın ve resim, müzik dosyalarını ve diğer dosya türlerini
aktarmaya başlayın. En kolay bağlantı yolu bir USB kablosu ya da Bluetooth kablosuz
teknolojisini kullanmaktır.

Telefonunuzu bilgisayara bir USB kablosuyla bağladığınızda, PC Companion uygulamasını
bilgisayarınıza kurmanız istenecektir. PC Companion uygulamasıyla başka bilgisayar
uygulamalarına erişip medya dosyalarını aktarabilir ve düzenleyebilir, telefonunuzu
güncelleyebilir, telefon içeriğini senkronize edebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Telif hakkı korunan bazı içerikleri telefonunuz ve bilgisayarınız arasında aktaramayabilirsiniz.

USB kablosunu kullanarak içerik aktarma ve yönetme
Dosyalarınızın kolayca aktarımı ve yönetimi için bilgisayarınız ile telefon arasında bir USB
kablosu kullanın. İki cihaz bağlandığında, telefonunuzun dosya gezginini kullanarak içerikleri
bu ikisi arasında sürükleyip bırakabilirsiniz. Müzik, video, resim veya diğer medya dosyalarını
telefonunuza aktarıyorsanız, bilgisayarınızda Media Go™ uygulamasını kullanmak en iyi
fikirdir. MediaGo, telefonunuzda kullanabileceğiniz şekilde medya dosyalarını dönüştürür.

Telefonunuzla bilgisayar arasında USB kablosu ile içerik sürükleyip bırakmak için
1 Telefonunuzu bilgisayara USB kablosuyla bağlayın.
2 Telefon: Medya aktarımı modunda bağlanıldı, durum çubuğunda görünür.
3 Bilgisayar: Masaüstünden Microsoft® Windows® Explorer'ı açın ve telefonunuzun

bellek kartının Microsoft® Windows® Explorer'da harici bir disk olarak belirmesini
bekleyin.

4 Bilgisayar: İstenen dosyaları telefonla bilgisayar arasında sürükleyin ve bırakın.

USB bağlantı modları
Bir USB kablosu kullanarak telefonunuz ile diğer cihazlar arasında veri paylaşımının en
yaygın iki yolu Medya Aktarma İletişim Kuralı (MTP) modu ve Yığın depolama (MSC)
modudur.

• Medya aktarma modu (MTP) – Windows bilgisayarlar ile iletişim için en yaygın kullanılan
protokoldür. Bu mod normalde varsayılan olarak etkinleştirilir.

• Yığın depolama modu (MSC) – TV'ler, araç kitleri gibi medya cihazları ve MTP desteği
olmayan Mac OS/Linux bilgisayarlarına telefonları bağlamanın en yaygın yoludur.

Yığın depolamayı varsayılan USB bağlantı modu olarak ayarlamak için
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Sony Ericsson > Bağlantı > USB bağlantı modu seçeneğini bulup

hafifçe vurun.
3 Yığın depolama modu (MSC) seçeneğini bulup hafifçe vurun.
4 Tamam seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Medya aktarım modu normalde varsayılan olarak etkinleştirilir.

Telefonunuzu Yığın depolama modunu kullanarak bir bilgisayara bağlamak için
1 Telefonunuzu bilgisayara USB kablosuyla bağlayın.
2 Durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin.
3 Telefonunuzu bağlayın > Telefon bellek kartını bağla seçeneğine hafifçe vurun.

Telefonunuzda bir uygulama çalıştırıyorsanız ve uygulama bellek kartını kullanıyorsa, bellek
kartına erişmek için uygulamayı kapatmanız gerekebilir.

USB kablosunu Yığın depolama modunda ayırmak

İçerik aktarırken USB kablonun bağlantısını kesmeyin, aksi takdirde bu durum içeriği bozabilir.
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1 Bilgisayar: USB kablo bağlantısını iptal etmek için Donanımı Güvenle Kaldır özelliğini
kullanın.

2 Telefon: Durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin.
3 Telefon bellek kartı bağlandı seçeneğini bulup hafifçe vurun.
4 Açılan ekranda Bağlantıyı kes öğesine dokunun.
5 USB kablosunu cihazlardan çıkarın.

Bilgisayar talimatları işletim sisteminize göre değişebilir. Daha fazla bilgi için bilgisayarınızın
işletim sisteminin belgelerine bakın.

Medya aktarım modunu kullanarak dosyaları Wi-Fi® ağı
üzerinden aktarma
Wi-Fi® bağlantısı kullanarak dosyaları telefonunuzla bilgisayar gibi diğer MTP uyumlu
cihazlar arasında aktarabilirsiniz. Bağlanmadan önce, iki cihazı eşlemeniz gerekir.
Telefonunuzla bilgisayar arasında müzik, video, resim veya diğer medya dosyalarını
aktarıyorsanız, bilgisayarda Media Go™ uygulamasını kullanmak en iyi fikirdir. MediaGo,
medya dosyalarını telefonunuzda kullanabileceğiniz şekilde dönüştürür.

Bu özelliği kullanmak için, Medya aktarımını destekleyen Wi-Fi etkinleştirilmiş bir cihaz, örneğin
Microsoft® Windows Vista® veya Windows® 7 çalıştıran bir bilgisayar gerekir.

Medya aktarım modunu kullanarak telefonunuzu bir bilgisayarla kablosuz eşlemek
için

1 Telefonunuzda Medya aktarım modunun etkinleştirildiğinden emin olun. Bu normalde
varsayılan olarak etkinleştirilir.

2 USB kablosunu kullanarak telefonunuzu bilgisayara bağlayın.
3 Bilgisayar: Telefonun adı ekranda görüntülendiğinde, Ağ yapılandırması'nı tıklatın ve

bilgisayarı eşlemek için talimatları izleyin.
4 Eşleme işlemini bitirdiğinizde, USB kablosunu her iki cihazdan da çıkarın.

Yukarıdaki talimatların çalışması için bilgisayarınızda Windows 7'nin yüklü olması ve bilgisayarın
ağ kablosu aracılığıyla bir Wi-Fi Erişim Noktasına bağlı olması gerekir.

Eşlenen cihazları Medya aktarım modunda kablosuz olarak bağlamak için
1 Telefonunuzda Medya aktarım modunun etkinleştirildiğinden emin olun. Bu normalde

varsayılan olarak etkinleştirilir.
2 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
3 Ayarlar > Sony Ericsson > Bağlantı seçeneğini bulup hafifçe vurun.
4 Kablosuz medya aktar. için güvenln cihazl. altında, bağlamak istediğiniz eşlenen

cihaza hafifçe vurun.
5 Bağlan simgesine hafifçe vurun.

Telefonunuzun Wi-Fi fonksiyonunun açık olduğundan emin olun.

Medya aktarım modunda kablosuz olarak eşlenen cihazın bağlantısını kesmek için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Sony Ericsson > Bağlantı seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Kablosuz medya aktar. için güvenln cihazl. altında, bağlantısını kesmek istediğiniz

eşlenen cihaza hafifçe vurun.
4 Bağlantıyı kes simgesine hafifçe vurun.

Başka bir cihazla eşlemeyi kaldırmak için
1 Ana ekran öğenizde,  üzerine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Sony Ericsson > Bağlantı seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Kaldırmak istediğiniz eşlenen cihaza hafifçe vurun.
4 Unut simgesine hafifçe vurun.
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PC Companion
PC Companion müzik, video ve resim aktarabilmeniz için telefonunuza bağlı ek özellikler ve
servislere erişebilmenize ve bunları kullanabilmenize yardımcı olur. Bunun yanı sıra
telefonunuzu güncelleyerek kullanılabilir en güncel yazılımlara da sahip olabilirsiniz.

PC Companion uygulamasını kullanmak için aşağıdaki işletim sistemlerinden birini çalıştıran
bir bilgisayarınız olmalıdır:

• Microsoft ®Windows® 7
• Microsoft® Windows Vista®
• Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 veya üstü)

PC Companion'ı yükleyip kullanmak için, telefonunuzla bilgisayarınızı bir USB kablosu
aracılığıyla birbirine bağlamanız gerekir.

Bilgisayara PC Companion uygulamasını yüklemek için
1 Telefonunuzu bilgisayara USB kablosuyla bağlayın.
2 Telefon: PC Companion yükleme penceresinde Yükle seçeneğine hafifçe vurun.
3 Bilgisayar: PC Companion otomatik olarak birkaç saniye sonra başlar. Ekrandaki

talimatları izleyerek PC Companion'ı yükleyin.

Telefonunuzda PC Companion yükleyicisi varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu seçeneği
telefon ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz.

PC Companion'ı başlatmak için
1 Telefonunuzu bilgisayara USB kablosuyla bağlayın.
2 Telefon: Medya aktarımı modunda bağlanıldı, durum çubuğunda görünür.
3 Bilgisayar: PC Companion birkaç saniye sonra bilgisayarınızda otomatik olarak

başlatılır.

Eğer otomatik olarak başlamazsa, PC Companion'u bilgisayarınızın Başlat menüsünden de
çalıştırabilirsiniz.

Media Go™
Media Go™ bilgisayar uygulaması sayesinde, telefonunuzdaki ve bilgisayarınızdaki medya
içeriğini aktarabilir ve yönetebilirsiniz. Media Go™ uygulamasını PC Companion
uygulamasından yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz. PC Companion, sayfa 96.

Media Go™ uygulamasını kullanmak için şu işletim sistemlerinden birine sahip olmanız
gereklidir:

• Microsoft ®Windows® 7
• Microsoft® Windows® Vista®
• Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 veya üstü

Telefonunuz ve Media Go™ arasından dosya aktarımı yapabilmeniz için, önce telefonunuzu
bir USB kablosuyla bilgisayara bağlamanız gerekir. Bunun yanı sıra telefonunuzun
bilgisayara bağlanabilmesini sağlamalısınız. Daha fazla bilgi için bkz. Telefonunuzla
bilgisayar arasında USB kablosu ile içerik sürükleyip bırakmak için, sayfa 94.

Media Go™ uygulamasının nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla bilgi için Media Go™
uygulamasının ana menüsündeki yardım bölümüne bakın.

Media Go™ uygulamasını kullanarak içerik aktarma
1 Telefonunuzu bilgisayara USB kablosuyla bağlayın.
2 Telefon: Medya aktarımı modunda bağlanıldı, durum çubuğunda görünür.
3 Bilgisayar: PC Companion uygulaması otomatik başlatılır. PC Companion'da,

Media Go'ya tıklayın ve Media Go™ uygulamasını başlatın. Bazı durumlarda,
Media Go™'nun kurulmasını bekleyebilirsiniz.

4 Media Go arayüzünü kullanarak bilgisayarınız ile telefonunuz arasında dosyaları
sürükleyip bırakın.

Media Go™, www.sonyericsson.com/support adresinden de indirilebilir.
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Konum servisleri
Nerede olduğunuzu bulmak için telefonunuzu kullanın. İki yöntem vardır: GPS ya da
kablosuz ağlar. Sadece yaklaşık konumunuzu bilmek ve bunu hızlı şekilde yapmak
istiyorsanız kablosuz ağları etkinleştirmeniz en iyi seçenektir. Daha kesin bir konum
istiyorsanız ve gökyüzü açıksa GPS seçeneğini etkinleştirin. Şebekenin zayıf olduğu
durumlarda konumunuzun bulunabilmesini sağlamak için her iki seçeneği de
etkinleştirebilirsiniz.

Sony Ericsson, navigasyon servisleri dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, konum
servislerinin hiçbirinin doğruluğunu garanti etmez.

GPS'i etkinleştirmek için
1 Ana ekranda  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Konum ve güvenlik seçeneğine hafifçe vurun.
3 GPS uydularını kullan onay kutusunu işaretleyin.

Kablosuz ağları etkinleştirmek için
1 Ana ekrandan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Konum ve güvenlik seçeneğine hafifçe vurun.
3 Kablosuz ağ kullan onay kutusunu işaretleyin.

GPS kullanma
Telefonunuz konumunuzu saptamak için uydu sinyallerini kullanan bir küresel
konumlandırma sistemi (GPS) alıcısına sahiptir.

GPS alıcısının konumunuzu bulmasını gerektiren özellikleri kullanırken, gökyüzünün açık bir
şekilde görünür olduğundan emin olun.

En iyi performansı elde etmek
GPS'i ilk kez kullanırken bulunduğunuz konumun bulunması 5 ila 10 dakika sürebilir.
Aramayı kolaylaştırmak için, gökyüzünün açık olduğundan emin olun. Sabit durun ve GPS
antenini kapatmayın (resimde işaretlenen alan). GPS sinyalleri bulutlardan ve plastikten
geçse de binalar ve dağlar gibi çoğu katı nesneden geçemez. Konumunuz birkaç dakika
içinde bulunamazsa, başka bir konuma geçin.
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Google Maps™
Mevcut konumunuzu izleyin, gerçek zamanlı trafik yoğunluklarını görüntüleyin ve hedefinize
ilişkin ayrıntılı talimatlar alın. Yüksek dolaşım ücretlerinden etkilenmemek için yolculuğa
çıkmadan önce haritaları bellek kartınıza indirebilir ve kaydedebilirsiniz.

Google Maps™ uygulaması için bir İnternet bağlantısı kullanmanız gerekir. Telefonunuzdan
İnternet'e bağlandığınızda veri bağlantısı için ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için
şebeke operatörünüze başvurun. Google Maps™ uygulaması her pazarda, ülkede veya bölgede
kullanılamayabilir.

Google Maps™ kullanmak için:
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Maps seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Bulunduğunuz konumu kullanmak istiyorsanız Ayarlar > Konum ve güvenlik altında bulunan
kullanılabilir konum yöntemlerinden en az birisini etkinleştirin.

Google Maps™ hakkında daha fazlasını öğrenmek için
• Maps özelliğini kullandığınızda,  öğesine basın ardından sırasıyla Diğer >

Yardım öğelerine hafifçe vurun.

Google Latitude™ uygulamasıyla arkadaşlarınızın konumunu
görüntüleme
Harita üzerinde arkadaşlarınızın konumunu görüntülemek, kendi konumunuzu ve diğer
bilgileri onlarla paylaşmak için Google Latitude™'e katılın.

Yön sorma
Google Maps™ uygulaması yaya, toplu taşıma veya otomobille seyahat için yön bilgisi
sağlayabilir. Bir hedef için Ana ekranınıza bir kısayol ekleyebilir, böylelikle sadece kısayola
dokunarak bulunduğunuz yerden hedefinize nasıl gideceğinize dair talimatları alabilirsiniz.

Bir harita görüntülediğinizde, İnternet bağlantısı kurulur ve veri telefonunuza aktarılır. Yüksek
dolaşım ücretlerinden etkilenmemek için yolculuğa çıkmadan önce haritaları bellek kartınıza
indirebilir ve kaydedebilirsiniz.

Sony Ericsson hiçbir yön bildirme hizmetinin doğruluğunu garanti etmez.

Dolaşım Uygulamasının kullanılması
Her köşe başında gitmek istediğiniz yerlere nasıl ulaşabileceğinizi bildiren talimatlar alın.
Talimatlar hem sözlü hem de ekranda görüntülenerek verilir.

Dolaşım özelliği her pazarda kullanılamayabilir.

Dolaşımı başlatmak için
1 Ana ekrandan  öğesine hafifçe vurun.
2 Dolaşım seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Wisepilot™ uygulamasını kullanma
Her köşe başında gitmek istediğiniz yerlere nasıl ulaşabileceğinizi bildiren sesli talimatlar alın.
Ayrıca, yolculuk düzenlemenizi yapabilir ve SMS, Twitter™ veya Facebook™ aracılığıyla
arkadaşlarınızla gittiğiniz yolları ve mekanları da paylaşabilirsiniz.

Wisepilot her pazarda kullanılamayabilir. Bir Wisepilot Kullanım kılavuzu dahil daha fazla bilgi için,
www.sonyericsson.wisepilot.com adresine gidin.

Wisepilot™ uygulamasını başlatmak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Wisepilot seçeneğini bulup hafifçe vurun.
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Telefonunuzu kilitleme ve koruma

IMEI numarası
Her telefonun benzersiz bir IMEI (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği) numarası vardır. Bu
numarayı saklamalısınız. Telefonunuz çalınırsa, şebekeniz telefonun ülkenizdeki şebekelere
erişimini engellemek için IMEI numarasını kullanabilir.

IMEI numaranızı görüntülemek için

• IMEI numarasını pilin altında bulabilirsiniz.

IMEI numaranızı telefonda görüntülemek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Telefon hakkında > Durum seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 IMEI seçeneğine giderek IMEI numaranızı görüntüleyin.

SIM kart koruması
SIM kart kilidi sadece aboneliğinizi korur. Telefonunuz yeni bir SIM kart ile çalışır. SIM kart
kilidi açıksa bir PIN (Kişisel Kimlik Numarası) girmeniz gerekir. PIN numaranızı izin verilen
maksimum giriş denemesi sayısından fazla kez yanlış girerseniz, SIM kartınız bloke olur.
Önce PUK (Kişisel Bloke Açma Şifresi), ardından da yeni bir PIN girmeniz gerekir. PIN, PIN2
ve PUK kodlarınız şebeke operatörünüz tarafından sağlanır.

SIM kart PIN kilidini etkinleştirmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Konum ve güvenlik > SIM kart kilidini ayarla > SIM kartı kilitle

seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 SIM kart PIN'ini girin ve Tamam seçeneğine hafifçe vurun.

SIM kart PIN'ini değiştirmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Konum ve güvenlik > SIM kart kilidini ayarla > SIM PIN'i değiştir

seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Eski SIM kart PIN'ini girin ve Tamam seçeneğine hafifçe vurun.
4 Yeni SIM kart PIN'ini girin ve Tamam seçeneğine hafifçe vurun.
5 Yeni SIM kart PIN'ini tekrar girin ve Tamam seçeneğine hafifçe vurun.

SIM kart PIN2 kodunu değiştirmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Çağrı ayarları > Sabit Arama Numaraları > PIN2 kodunu değiştir

seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Eski SIM kart PIN2 kodunu girin ve Tamam seçeneğine hafifçe vurun.
4 Yeni SIM kart PIN2 kodunu girin ve Tamam seçeneğine hafifçe vurun.
5 Yeni PIN2 numarasını doğrulayıp Tamam düğmesine hafifçe vurun.
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Kilitli SIM kartın blokajını kaldırmak için
1 SIM kartınızın PUK kilidi devrede. Kilidi açmak için PUK kodunu yazın.

görüntülendiğinde PUK kodunu girin ve Tamam seçeneğine hafifçe vurun.
2 Yeni bir PIN kodu girip Tamam seçeneğine hafifçe vurun.
3 Yeni PIN kodunu yeniden girip Tamam seçeneğine hafifçe vurun.

PUK kodunu birçok kez yanlış girerseniz SIM kart bloke olur. Bu durumda, yeni bir SIM kart
edinmek üzere servis sağlayıcınızla görüşmeniz gerekir.

Bir ekran kilidi belirleme

Ekran kilidi ayarlamak için
1 Ana ekran konumundan sırasıyla  > Ayarlar > Konum ve güvenlik > Ekran kilidini

ayarla öğelerine hafifçe vurun.
2 Bir seçenek belirleyin.

Ekran kilidi kaldırma deseninizi, PIN'inizi veya parolanızı unutmamanız çok önemlidir. Bu bilgileri
unutursanız, kayıtlar ve mesajlar gibi önemli verileri geri yüklemeniz mümkün olmayabilir. Daha
ayrıntılı bilgi için Sony Ericsson kayıt merkezine başvurun.

Ekran kilidi kaldırma deseni oluşturmak için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Konum ve güvenlik > Ekran kilidini ayarla > Şekil seçeneğini bulup

hafifçe vurun.
3 Telefonunuzdaki talimatları izleyin. Ekran kilit açma düzenini unuttuğunuzda

telefonunuzun kilidini kaldırmak için kullanacağınız bir güvenlik sorusu seçmeniz
istenecektir.

Ekran kilidini kaldırma deseni kullanarak ekranın kilidini kaldırmak için:
1 Ekranı aktifleştirin.
2 Ekran kilidi kaldırma deseninizi çizin.

Eğer ekranda çizdiğiniz kilit açma deseni üst üste beş kez reddedilirse, 30 saniye bekleyip tekrar
denemeyi ya da seçmiş olduğunuz güvenlik sorusunu cevaplamayı seçebilirsiniz.

Ekran kilidi kaldırma desenini değiştirmek için
1 Ana ekran konumundan  öğesine hafifçe vurun.
2 Ayarlar > Konum ve güvenlik > Ekran kilidini değiştir seçeneğini bulup hafifçe

vurun.
3 Telefonunuzdaki talimatları izleyin.

Ekran kilidi kaldırma desenini devre dışı bırakmak için:
1 Ana ekranınızdan,  > Ayarlar > Konum ve güvenlik > Ekran kilidini değiştir

öğelerine hafifçe vurun.
2 Ekran kilidi kaldırma desenini çizin.
3 Yok seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Ekran kilidi kaldırma PIN'i oluşturmak için
1 Ana ekranınızdan sırasıyla  > Ayarlar > Konum ve güvenlik > Ekran kilidini

ayarla > PIN öğelerine hafifçe vurun.
2 Rakamlardan oluşan bir PIN girin ve Devam Et öğesine hafifçe vurun.
3 PIN'inizi onaylayın ve Tamam öğesine hafifçe vurun.

Ekran kilidi kaldırma PIN'ini devre dışı bırakmak için
1 Ana ekran konumundan sırasıyla  > Ayarlar > Konum ve güvenlik > Ekran kilidini

değiştir öğelerine hafifçe vurun.
2 PIN'inizi girin ve ardından Devam Et öğesine hafifçe vurun.
3 Yok seçeneğini bulup hafifçe vurun.
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Ekran kilidi parolası oluşturmak için
1 Ana ekran konumundan sırasıyla  > Ayarlar > Konum ve güvenlik > Ekran kilidini

ayarla > Şifre öğelerine hafifçe vurun.
2 Parola girin. Parola en az bir harf içermeli ve en az dört karakter uzunluğunda

olmalıdır.
3 Devam Et seçeneğini bulup hafifçe vurun.
4 Parolanızı onaylayın ve Tamam öğesine hafifçe vurun.

Ekran kilidi kaldırma parolasını devre dışı bırakmak için
1 Ana ekran konumundan sırasıyla  > Ayarlar > Konum ve güvenlik > Ekran kilidini

değiştir öğelerine hafifçe vurun.
2 Parolanızı girin ve Devam Et seçeneğine hafifçe vurun.
3 Yok seçeneğini bulup hafifçe vurun.
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Telefonunuzu güncelleme
En iyi performansı ve en son geliştirmeleri elde etmek için telefonunuzu en yeni yazılım
sürümüne güncelleyin. Güncellemelerin telefonunuza doğrudan indirilmesi için Güncelleme
merkezi uygulamasını kullanın. Güncellemeleri hem 2G hem de 3G bağlantılar üzerinden
veya Wi-Fi® ağı üzerinden otomatik ya da manuel olarak çalıştırabilirsiniz.

Bazı durumlarda, güncellemeleri çalıştırmak için bilgisayarda PC Companion uygulamasını
kullanmanız gerekebilir. Bunun için telefonunuzu bir USB kablosuyla bilgisayara bağlamanız
yeterlidir; PC Companion uygulaması işlemin kalan bölümünde size yol gösterir.

Telefonunuzdan İnternet'e bağlandığınızda veri bağlantısı için ücret ödemeniz gerekebilir. Daha
fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Telefonunuzu kablosuz olarak güncelleme

Yazılım güncellemelerini manuel olarak indirmek için
1 Ana ekrandan  öğesine hafifçe vurun.
2 Güncelleme merkezi seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 İstediğiniz uygulama veya sistem güncelleme seçeneğini belirleyin ve ekrandaki

talimatları izleyin.

Otomatik yazılım güncellemelerini aktifleştirmek için
1 Ana ekranınızdan  öğesine hafifçe vurun.
2 Güncelleme merkezi seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3  öğesine basın, ardından Ayarlar seçeneğine hafifçe vurun.
4 Otomatik güncelleme onay kutusunu işaretleyin.

Otomatik güncelleme fonksiyonu ayarlandıktan sonra, durum çubuğunda size uygulama veya
sistem güncellemelerini haber veren bir bildirim görüntülenir.

Telefonunuzu bir USB kablo bağlantısı kullanarak güncelleme
Bazı güncellemeler kablosuz indirilemez. Bu tür güncellemelerde, durum çubuğunda size
bunu haber veren bildirimler gösterilir. Bu tür bir yazılım güncellemesini başlatmak için,
bilgisayarda PC Companion uygulamasını kullanmanız gerekir. Ayrıca telefonunuzu bir USB
kablosuyla bilgisayara bağlamalısınız. PC Companion, www.sonyericsson.com adresinden
de indirilebilir.

Telefonunuzdan PC Companion uygulamasını indirmek için
1 Telefonunuzu bilgisayara USB kablosuyla bağlayın.
2 Yapmanız istendiğinde, telefondaki talimatları uygulayarak PC Companion

uygulamasını bilgisayara yükleme işlemini başlatın.

PC Companion www.sonyericsson.com/support adresinden de indirilebilir.

Yazılım güncellemelerini USB kablo bağlantısı kullanarak indirmek için
1 Bilgisayarınızda PC Companion'ın yüklü olduğundan emin olun.
2 Telefonunuzu bilgisayara USB kablosuyla bağlayın.
3 Bilgisayar: PC Companion uygulamasını başlatın. Birkaç saniye sonra, PC

Companion telefonu saptar ve yeni telefon yazılımı için arama yapar.
4 Durum çubuğunda bildirimler görüntülendiğinde, ilgili yazılım güncellemelerini

yapmak için ekrandaki talimatları izleyin.
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Telefon ayarlarına genel bakış
Kendi gereksinimlerinize göre kişiselleştirebilmek için telefonunuzda yapılabilen ayarları
öğrenin.

Kablosuz özelliği ve
ağlar

Kablosuz bağlantılarınızı ve bağlantı ayarlarınızı yönetin

Çağrı ayarları Örneğin sesli mesajınızı dinlemek ya da yönetmek üzere gerekli
ayarları yapılandırın.

Ses Çağrı aldığınız zaman farklı şekillerde telefonunuzun nasıl
çalacağını, titreyeceğini veya size uyarıda bulunacağını
yapılandırın. Ayrıca bu ayarları müzik ya da diğer sesli medya
çeşitlerinin ses seviyelerini belirlemek ve bazı ilgili ayarları yapmak
üzere de kullanabilirsiniz.

Ekran Telefonu çevirdiğinizde yönünü değiştirmek ya da ekran
parlaklığını ayarlamak için seçin

Konum ve güvenlik Dolaşım ayarlarını yapın ve farklı kilitler ve parolalar kullanarak
telefonunuzu koruyun

Uygulamalar Yüklenen uygulamaları düzenleyin ve kaldırın

Hesaplar ve
senkronizasyon

Uygulamalarınızın otomatik olarak senkronize olma seçeneklerini
etkinleştirin ve onlarla ister etkin şekilde çalışın ya da çalışmayın
uygulamaların arka planda veri senkronizasyonu yapmalarına izin
verin

Gizlilik Kişisel bilgilerinizi yönetin, bir uygulama yüklediğinizde
ayarlarınızı ve verilerinizi geri yükleyin ve dahili telefon depolama
belleğinden tüm kişisel verilerinizi silin

Depolama Telefonunuzun dahili depolama belleğindeki ve SD kartınızdaki
kullanılabilir alanı kontrol edin. Ayrıca güvenle kaldırmak için SD
kartı silebilir ya da bağlantısını kesebilirsiniz

Dil ve klavye Telefon dilini seçin ve metin giriş seçeneklerini ayarlayın

Ses girişi/çıkışı Konuşarak metin girişi yapmak için sesli giriş özelliğini
yapılandırın

Erişilebilirlik İndirdiğiniz uygulamalara erişilebilirliği etkinleştirin ve ilgili ayarları
yapın

Tarih ve saat Saat ve tarihi belirleyin ya da ağ tarafından sunulan değerleri
kullanmayı seçin. Tercih ettiğiniz tarih ve saat biçimini seçin

Telefon hakkında Telefonunuza ilişkin model numarası, aygıt yazılımı sürümü ve pil
durumu gibi bilgileri görüntüleyin

103

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.



Simgelere genel bakış

Durum simgeleri
Aşağıdaki durum simgeleri ekranınızda görünebilir:

Sinyal gücü

Sinyal yok

Serbest dolaşım

GPRS kullanılabilir

EDGE kullanılabilir

3G kullanılabilir

GPRS verileri gönderiliyor ve indiriliyor

EDGE verileri gönderiliyor ve indiriliyor

3G verileri gönderiliyor ve indiriliyor

Pil durumu

Pil şarj ediliyor

GPS etkin

Uçak modu etkin

Bluetooth™ fonksiyonu etkin

Başka bir Bluetooth™ cihazına bağlı

SIM kart takılı değil

Mikrofon sessiz

Hoparlör açık

Sessiz mod

Titreşim modu

Alarm kurulu

Senkronizasyon devam ediyor

Oturum açma veya senkronizasyon sorunu

Bir Wi-Fi® bağlantısı etkin ve kablosuz ağlar kullanılabilir durumda

Bildirim simgeleri
Aşağıdaki bildirim simgeleri ekranınızda görünebilir:
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Yeni e-posta mesajı

Yeni metin mesajı veya multimedya mesajı

Yeni sesli mesaj

Yaklaşan takvim etkinliği

Bir şarkı çalıyor

Telefon USB kablosu aracılığıyla bir bilgisayara bağlanmış

Uyarı mesajı

Hata mesajı

Cevapsız çağrı

Çağrı devam ediyor

Beklemedeki çağrı

Çağrı yönlendiriliyor

Yazılım güncellemeleri var

Veri indiriliyor

Veri güncelleniyor

Daha fazla (görüntülenmeyen) bildirim
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Uygulamaya genel bakış

Alarm Alarm ayarlayın

Tarayıcı Web'de tarama yapın ve İnternet'ten yeni program ve dosyalar
indirin

Hesap makinesi Temel hesaplama işlemleri gerçekleştirin

Takvim Randevularınızın kaydını tutun

Kamera Fotoğraf çekin ve video klip kaydedin

Kişiler Arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın kaydını tutun

Veri görüntüleyici Veri trafiğinizin kaydını tutun

İndirilenler İndirdiğiniz uygulamalara erişin

E-posta E-posta gönderip alın

FM radyo Telefonunuzdan radyo dinleyin

Galeri Resimlerinizi ve fotoğraflarınızı görüntüleyin

Gmail™ Gmail™ desteğine sahip bir e-posta uygulaması

Google Arama Telefonunuzda ve web'de bilgi bulun

Latitude Haritalarınız üzerinde arkadaşlarınızın konumlarını görüntüleyin,
kendi konumunuzu ve diğer bilgileri onlarla paylaşın

Maps Geçerli konumunuzu görüntüleyin, başka konumları bulun ve
güzergahları hesaplayın

Market Telefonunuza ücretsiz ve ücretli uygulamalar indirmek ve bunları
satın almak için Android Market™'a gidin

Bağlı cihazlar Paylaşılan bir Wi-Fi® bağlantısı üzerinden telefonunuzdaki
medya dosyalarını diğer cihazlarla paylaşın

Mesajlaşma Metin mesajı ve multimedya mesajı gönderin ve alın

Müzik Müzik ve çalma listeleri dinleyin

Dolaşım Sesli olarak her köşe başında verilen yol talimatlarıyla seyredin

News and Weather Haberleri ve hava tahminlerini görüntüleyin

Telefon Çağrı yapın ve çağrı alın, çağrılar arasında geçiş yapın, konferans
çağrısı düzenleyin ve çağrı geçmişinizi görüntüleyin

Places Yer arayın. Örneğin, restoran arayabilirsiniz.

Store Telefonunuza heyecan verici çeşitli içerikler indirin

Ayarlar Telefon ayarlarınızı kendi zevkinize göre özelleştirin

Kurulum kılavuzu Temel telefon fonksiyonlarını açıklar ve gerekli ayarları girmenize
yardımcı olur

Senkr. Kayıtlarınızı, takviminizi ve diğer bilgileri senkronize edin

Destek Telefonunuzun kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinin
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Talk Çevrimiçi sohbet edin

TrackID™ Müzik tanıma servisi

Timescape™ Tüm günlük iletişimlerinizin kaydını tutun

Sesli Arama Ses komutuyla telefon çağrısı yapın

YouTube™ Dünyanın her yerinden video paylaşın ve izleyin

Bazı uygulamalar her bölgede tüm şebekeler ve/veya servis sağlayıcılar tarafından
desteklenmeyebilir.

İndirdiğiniz uygulamalar, otomatik olarak Uygulamalar ekranında görüntülenir.
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Kullanıcı desteği
Destek uygulaması aracılığıyla telefonunuzdaki kullanıcı desteğine doğrudan erişin. Örneğin
telefonunuzu nasıl kullanacağınızla ilgili olarak talimatların yer aldığı bir Kullanım kılavuzu
açabilirsiniz. Ayrıca Sony Ericsson destek alanından ve iletişim merkezlerimizden sorun
giderme ve diğer yardım desteğini alabilirsiniz.

• Destek uygulaması özellikleri:
• Araçlar – pil ve yazılım performansını artırın ve bağlantı özelliklerini geliştirin.
• Telefondaki kullanım kılavuzu – genişletilmiş bir Kullanım kılavuzunu arayın ve okuyun.
• Kendinizi eğitin – ipuçlarını ve püf noktalarını okuyun, son haberleri alın, nasıl yapılır

videolarını izleyin.
• E-posta desteği – destek ekibimize bir e-posta gönderin.

• Destek bölgesi – telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak üzere kapsamlı bir destek
almak için www.sonyericsson.com/support adresini ziyaret edin.

• Sorun giderme – Kullanım kılavuzumuzun sonunda ve destek alanında genel sorunlar ve
hata mesajlarını bulabilirsiniz.

• Çağrı merkezi – hiçbir şey işe yaramadığında. İlgili numaralar, birlikte verilen Önemli
bilgiler broşüründe listelenir.

Genişletilmiş Kullanım kılavuzu www.sonyericsson.com/support adresinde de bulunabilir.

Destek uygulamasına erişmek için
1 Uygulamalar ekranınızdan  öğesini bulun ve hafifçe vurun.
2 İstenen destek öğesini bulun ve hafifçe vurun.
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Sorun Giderme

Telefonum beklediğim gibi çalışmıyor
Telefonunuzla sorun yaşıyorsanız, başka bir yöntem denemeden önce şu ipuçlarını
uygulayın:

• Telefonunuzu tekrar başlatın.
• Pili ve SIM kartı çıkartın ve yeniden takın. Ardından telefonunuzu tekrar başlatın.
• Telefonunuzu güncelleyin. Telefonunuzu güncellemek onu en yüksek performansla

kullanmanızı ve en son geliştirmeleri almanızı sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Telefonunuzu
güncelleme, sayfa 102.

• Telefonunuzu sıfırlayın.

Telefonunuzu sıfırlarken sabırlı olun. Sıfırlama işlemi sırasında telefonu tekrar başlatmak,
telefonun kalıcı olarak hasar görmesine neden olabilir.

Bir uygulamayı zorla kapatmak için
• Açılan pencerede bir uygulamanın yanıt vermediği belirtilirse, Kapanmaya zorla

seçeneğine hafifçe vurun.

Bir uygulamayı zorla durdurmak istemezseniz, Bekle seçeneğine hafifçe dokunarak uygulamanın
yanıt vermesini bekleyebilirsiniz.

Telefonu sıfırlama
Kişisel verilerinizin tümünü ister silerek ister silmeden, telefonunuzu orijinal ayarlarına
sıfırlayabilirsiniz. Telefonunuzu, ilk kez açmadan önceki durumuna geri getirmek
mümkündür. Fakat sıfırlama yapmadan önce telefonunuzda kayıtlı önemli bilgileri
yedeklediğinizden emin olun.

Telefonu sıfırlamak için:
1 Ana ekran öğenizde,  uygulamasına hafifçe vurun.
2 Ayarlar >  Gizlilik seçeneğini bulup hafifçe vurun.
3 Fabrika verilerine sıfırla seçeneğini bulup hafifçe vurun.
4 Sadece dahili depolama alanını değil aynı zamanda resim ve müzik gibi diğer kullanıcı

verilerini de silmek için SD kartı sil onay kutusunu işaretleyin.
5 Telefonu sıfırla seçeneğini bulup hafifçe vurun.
6 Onaylamak için Her şeyi sil öğesine hafifçe vurun.

Telefonu şarj edemiyorum
Şarj ünitesi doğru takılmamış veya pil bağlantısı zayıf. Pili çıkarın ve bağlantı noktalarını
temizleyin.

Telefon şarj edilmeye başlandığında pil şarj ediliyor simgesi
görünmüyor
Pil simgesinin ekranda görünmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Pil performansı düşük
Pilinizden daha fazla yararlanmak için akıllı ipuçlarımızı takip edin. Bkz. Pil performansı
sayfa 25.
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Bir USB kablosu kullanarak telefonum ve bilgisayarım arasında
içerik aktarımı yapamıyorum
Yazılım veya USB sürücüleri düzgün yüklenmemiş. Daha ayrıntılı yükleme talimatları ve sorun
giderme bölümleri için www.sonyericsson.com/support adresine gidin.

İnternet tabanlı servisleri kullanamıyorum
Aboneliğinizin veri indirmeyi kapsadığından ve telefonunuzdaki İnternet ayarlarının doğru
olduğundan emin olun. Veri trafiğinin, veri dolaşımının nasıl etkinleştirileceği ve İnternet
ayarlarının nasıl indirileceği hakkında daha fazla bilgi için bkz. İnternet ve mesajlaşma
ayarları sayfa, 27. Abonelik ayarlarınız hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze
başvurun.

Hata mesajları

Şebeke yok
• Telefonunuz Uçak modunda. Uçak modunun kapandığından emin olun.
• Telefonunuz şebeke sinyali almıyor veya alınan sinyal çok zayıf. Şebeke operatörünüze

başvurun ve şebekenin bulunduğunuz yeri kapsadığından emin olun.
• SIM kart düzgün çalışmıyor. SIM kartınızı başka bir telefona takın. Bu şekilde çalışıyorsa,

sorunun nedeni büyük olasılıkla telefonunuzdur. Bu durumda en yakın Sony Ericsson servis
merkezine başvurun.

Yalnızca acil durum çağrıları
Bir şebekenin kapsama alanı içindesiniz, ancak kullanma izniniz yok.Ancak acil bir durumda
bazı şebeke operatörleri uluslararası acil durum numarası olan 112'yi aramanıza izin verir.
Daha fazla bilgi için bkz. Acil durum çağrıları (sayfa 31).

SIM kart kilitli.
PIN kodunuzu art arda 3 kez yanlış girdiniz. Telefonun kilidini kaldırmak için, operatörünüz
tarafından sağlanan PUK gerekmektedir.

SIM kart PUK kilidi devrede.
PUK (Kişisel Bloke Açma Şifresi) kodunuzu art arda 10 kez yanlış girdiniz. Lütfen servis
sağlayıcınıza başvurun.
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Yasal bilgiler

Sony Ericsson ST15i/ST15a
Bu Kullanım kılavuzu Sony Ericsson Mobile Communications AB veya yerel yan kuruluşları tarafından, garantisiz olarak
basılmıştır. Sony Ericsson Mobile Communications AB, istediği zaman önceden haber vermeksizin, bu Kullanım
kılavuzundaki yazım hataları, geçerli bilgilerdeki yanlışlar veya programlar ve/veya cihazların geliştirilmeleri nedeniyle
gerekli olan değişiklikleri ve düzeltmeleri yapabilir. Bu tür değişiklikler, bu Kullanım kılavuzunun yeni sürümlerinde hayata
geçirilecektir.
Her hakkı saklıdır.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011
Baskı numarası: 1252-0322.1
Cep telefonunuz zil sesleri gibi ek içerikler indirme, saklama ve iletme kapasitesine sahiptir. Bu tür içeriklerin kullanımı,
ilgili telif hakkı yasaları uyarınca geçerli olan kısıtlamalar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla,
üçüncü tarafların haklarıyla sınırlanmış veya yasaklanmış olabilir. Cep telefonunuza indirdiğiniz ve telefonunuzdan
ilettiğiniz ilave içeriklerden Sony Ericsson değil, siz sorumlu olursunuz. İlave içerikleri kullanmadan önce, lütfen kullanım
amacınıza uygun izne sahip olduğunuzdan veya yetkiniz olduğundan emin olun. Sony Ericsson, ilave içeriklerin veya
herhangi bir üçüncü şahsın içeriğinin doğruluğunu, güvenilirliğini ve kalitesini garanti etmez. Sony Ericsson herhangi
bir durumda, ilave içerikleri veya diğer üçüncü şahıslara ait içerikleri doğru şekilde kullanmamanızdan sorumlu
tutulamaz.
Bu Kullanım kılavuzunda, üçüncü taraflarca sağlanan servislere veya uygulamalara başvurulabilir. Bu tür programların
veya servislerin kullanılabilmesi için ayrıca üçüncü taraf sağlayıcıya kayıt yaptırılması gerekebilir ve ek kullanım koşulları
geçerli olabilir. Üçüncü taraflara ait bir web sitesi üzerinden veya aracılığıyla erişilen uygulamalar söz konusuysa, ilgili
web sitelerinin kullanım koşullarını ve geçerli gizlilik ilkelerini önceden inceleyin. Sony Ericsson, üçüncü taraf web
sitelerinin veya sunulan servislerin kullanılabilirliğini ya da performansını garanti etmez.
CE işareti gibi yasal bilgileri görüntülemek için pili çıkarın.
Burada bahsedilen tüm ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada
açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır. Diğer tüm markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.
Daha fazla bilgi için www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer adresini ziyaret edin.
Tüm resimler yalnızca açıklama amaçlı olup gerçek telefonu tam olarak tanımlamayabilir.
Bu ürün Microsoft’un belirli fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Microsoft’tan lisans alınmadan, bu teknolojinin bu
ürün dışında kullanımı veya dağıtımı yasaktır.
İçerik sahipleri, telif hakları dahil fikri mülkiyetlerini korumak için Windows Media dijital hak yönetim teknolojisini
(WMDRM) kullanırlar. Bu cihaz WMDRM-korumalı içeriklere erişim için WMDRM yazılımını kullanır. Eğer WMDRM
yazılımı içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri, Microsoft'tan yazılımın korumalı içeriği oynatmak/dinletmek veya
kopyalamak için WMDRM'i kullanabilme özelliğini iptal etmesini isteyebilir. İptal işlemi koruma altında olmayan içerikleri
etkilemez. Korumalı içerikler için lisanslar indirdiğinizde, Microsoft'un lisanslarla birlikte bir iptal listesi de
gönderebileceğini kabul etmiş olursunuz. İçerik sahipleri, kendilerine ait içeriklere erişebilmeniz için WMDRM'ye
yükseltmenizi şart koşabilir. Eğer yükseltme yapmayı reddederseniz, yükseltme yapılmasını gerektiren içeriklere
erişemezsiniz.
Bu ürün, bir tüketicinin kişisel olarak ve ticari olmayan amaçlarla (i) MPEG-4 görsel standardına ("MPEG-4 video") veya
AVC standardına ("AVC video") uygun videolar kodlaması ve/veya (ii) kişisel nitelikte ve ticari amaçlı olmayan bir
faaliyette bulunan bir tüketici tarafından kodlanmış ve/veya MPEG-4 ve/veya AVC videoları sunmak için MPEG LA
lisansına sahip olan bir video sağlayıcısından alınmış MPEG- 4 veya AVC kodlarını çözmesi için, MPEG-4 görsel ve
AVC patent portföyü lisansları ile ruhsatlandırılmıştır. Lisans herhangi bir başka kullanım amacıyla verilmemiş olup, bu
yönde bir imada da bulunmaz. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlar ile lisans da dahil olmak üzere ek bilgiler MPEG
LA, L.L.C.'den alınabilir. Bkz. http://www.mpegla.com. MPEG Layer-3 ses kodu çözme teknolojisinin lisansı,
Fraunhofer IIS and Thomson tarafından verilmiştir.
Sun JavaPlatform, Micro Edition için son kullanıcı lisans sözleşmesi.
1. Kısıtlamalar: Yazılım, Sun şirketinin gizli ve telif haklı bilgisidir ve tüm kopyaların hakları Sun ve/veya lisans sahiplerine
aittir. Müşteriler Yazılımı, değiştirmeyecek, çözümlemeyecek, açmayacak, şifresini açığa çıkarmayacak, ortaya
çıkarmayacak ve ters mühendislik işlemlerine tabi tutmayacaktır. Yazılım tamamen veya kısmen kiralanamaz, atanamaz
veya alt lisans sahiplerine devredilemez.
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