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Hoş geldiniz
BlackBerry Z10 akıllı telefon hızınızı kesmemek üzere tasarlandı ve bu Kullanıcı Kılavuzu da aynı amacı taşır. Burada, temel 
bilgileri kolayca anlamanızı sağlayacak ipuçlarını bulabilir ve benzersiz BlackBerry 10 OS özelliklerinden bazılarını 
öğrenebilirsiniz.

BlackBerry 10 OS hakkında çok daha fazla şey öğrenmek için, ana ekranda Yardım'a dokunarak Kullanıcı Kılavuzu'nun 
tam, güncellenmiş haline ulaşabilirsiniz. Yardım uygulamasından, belirli bir yardım konusunu arayabilir veya ilginizi çeken 
alanlara göz atabilirsiniz.

Bilgisayarınızda veya tabletinizde www.blackberry.com/startdocs adresindeki Nasıl Yapılır web sitesini de ziyaret 
edebilirsiniz.

Yeni akıllı telefonunuzu hareketli yaşamınıza nasıl entegre edebileceğinize ilişkin örnekler için bu kılavuzu kontrol edin.

Kullanıcı Kılavuzu Hoş geldiniz

8

http://www.blackberry.com/startdocs


BlackBerry 10: yeni uygulamalar ve 
özellikler
Yeniden keşfedilen BlackBerry'u tanıyın – sürekli olarak ihtiyaçlarınıza uyarlanan akıllı ve sezgisel bir deneyim. Üç ana 
görünüm etrafında tasarlandı – mesajlarınız, çalışan uygulamalarınız ve tüm uygulamalarınız – BlackBerry 10 OS, görevler 
ve uygulamalar arasında basit ve hızlı hareketlere kolayca dolaşmanızı sağlar.

 BlackBerry Hub 
BlackBerry Hub, mesajlarınızı ve bildirimlerinizi tek bir kolay konumda toplar. E-posta, metin mesajları, sosyal ağ mesajları, 
BBM sohbetleri ve hızlı mesajları alın ve yanıtlayın. Herhangi bir ekrandan tek bir kaydırmayla, bildirimlerinize göz atabilir, 
mesajlarınızı görmek için BlackBerry Hub'a bakabilir veya yaklaşan toplantı ve etkinliklerinizi gözden geçirebilirsiniz. 
Görünen mesaj türlerini kolaylıkla filtreleyebilirsiniz.

 BlackBerry Keyboard 
BlackBerry cihazınız, ne söyleyebileceğinizi ve bunu cümlenin neresinde söyleyebileceğinizi bilmek üzere tasarlanmıştır. 
Cihazınız, bu bilgiyi daha sonra yazacağınız sözcüğü tahmin etmeye çalışırken kullanır ve BlackBerry Keyboard'de önerilen 
sözcükleri gösterir. Sadece tek elle etkin biçimde yazmak için, yalnızca sözcüğü ekrana itin. Aynı anda bir veya daha fazla 
dilde de yazabilirsiniz!

 Ekran Paylaşımı ile BBM Video 
HSPA+, 4G LTE ve Wi-Fi ağları üzerinden BBM kişilerinizle yüz yüze video görüşmeleri yapın. Yalnızca bir simgeye 
dokunarak Telefon veya Kişiler uygulamasından BBM Video başlatın veya bir BBM sohbetinden BBM Video görüşmesine 
geçin. Bir simgeye dokunarak kişinizle ekranınızı da paylaşabilir ve konuşmaya devam ediyorken fotoğraflarınızı veya 
sunumlarınızı gösterebilirsiniz.

 Kamera ve Time Shift modu
BlackBerry cihazınız, yüksek çözünürlüklü resimler çekmeniz ve HD videolar kaydetmeniz için ön ve arka kameraya 
sahiptir. Ana ekranda kamerayı açabilir ve ekranda herhangi bir yere dokunarak kolayca resim çekebilir veya video 
kaydedebilirsiniz. Time Shift modu, resminizden birkaç milisaniye önce ve sonra çekim yapar, böylece en mükemmel 
çekimi oluşturmak için en iyi kareleri işaretleyebilirsiniz.

Kullanıcı Kılavuzu BlackBerry 10: yeni uygulamalar ve özellikler
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 BlackBerry Story Maker 
BlackBerry Story Maker resimlerinizi, videolarınızı ve müziklerinizi daha sonra görüntüleyebileceğiniz ve başkalarıyla 
kolayca paylaşabileceğiniz müthiş bir HD filme dönüştürmenizi sağlar. Arka plan müziği için bir şarkı seçebilir, giriş ve son 
jeneriklerini ekleyebilir ve tema uygulayabilirsiniz.

 BlackBerry Remember 
Notların ve görevlerin bir bileşimi olarak, BlackBerry Remember ilgilendiklerinizi, fikirlerinizi ve projelerinizi düzenlemenize 
yardımcı olur. İlgili fotoğraflar, listeler, mesajlar, e-postalar ve bağlantıları gruplandırabilirsiniz. E-posta mesajlarınızdan 
görevler oluşturun ve cihazınızda herhangi bir yerden içeriğinizi eylemlere dönüştürün.

 Kişiler
Kişiler uygulaması kişi, kişinin sosyal ağındaki güncellemeleri ile şirket haberleri ve kişinizle ortak etkinlikleriniz hakkında 
ayrıntılar içerir. Hesap türünü kullanarak kişilerini kolaylıkla filtreleyebiliriniz (örneğin, yalnızca BBM kişilerini 
görüntülemeyi seçebilirsiniz.) Ayrıca sık kullanılan oluşturabilir ve kişileri temsil etmesi için sosyal ağ hesaplarındaki 
fotoğrafları kullanabilirsiniz.

 Takvim
Takvim uygulaması BlackBerry Hub, Kişiler uygulaması ve diğer uygulamalar ve hesaplarla entegredir. Sosyal ağ 
hesaplarınızın her biri için takvim etkinliklerinizi filtreleyebilirsiniz. Bir bakışta, belirli bir günde buluşacağınız kişileri 
görüntüleyebilirsiniz. Takvim, önceki e-posta ve toplantılarınıza göre katılımcı ve yer de önerir.

 BlackBerry Tarayıcı 
Yeni BlackBerry Tarayıcı güçlü, uyumlu ve çok hızlıdır. Gezinirken paylaşmak istediğiniz bir şey bulduğunuzda, bunu 
yalnızca birkaç hareketle sosyal ağa gönderebilirsiniz. Rahatsız edici şeyleri çıkarmak için web sayfalarını Okuyucu 
modunda da görüntüleyebilirsiniz.

 Ortam dosyalarınızı paylaşma, dolaşıma sunma veya görüntüleme
Uygulamalarınızın içinde birkaç hızlı dokunuşla, müziklerinizi, resimlerinizi, videolarınızı, belgelerinizi, web sayfalarınızı ve 
kişilerinizi e-posta, BBM, Bluetooth bağlantısı, NFC, sosyal ağ hesapları ve daha başka yollarla diğer kişilerle 
paylaşabilirsiniz. Ayrıca ortamınızı bilgisayar, TV veya diğer ev eğlence sistemleri gibi desteklenen DLNA Certified 
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cihazlarına aktarabilir veya ortam dosyalarınızı bir TV veya bilgisayarda görüntülemek için bir HDMI kablosu 
kullanabilirsiniz.

 Resim düzenleme
Resimleri doğrudan cihazınızda düzenleyebilirsiniz. Resmi kırpın ve döndürün, kırmızı gözü azaltın veya çok sayıda 
geliştirmeyi ve sanatsal stilleri uygulayın.

 Video düzenleme
Videoları doğrudan cihazınızda düzenleyebilirsiniz. Video uzunluğunu değiştirin, görüntüyü döndürün ve parlaklık ve renk 
gibi geliştirmeler yapın.

 Arama
Cihazının tamamında dosyaları, ayarları, uygulamaları, yardımı ve daha fazlasını arayabilirsiniz. Ana ekranda veya 
uygulamanın içinde arama teriminizi yazın veya söyleyin. Aramanızı yalnızca belirli uygulamaları içerecek şekilde 
daraltabilir veya Internet kaynaklarını içerecek şekilde genişletebilirsiniz.

 Sesli Kontrol 
Sesli Kontrol uygulaması çok görevliliği kolaylaştırabilir. Komutlarınızı söyleyebilir ve birçok işlemi eller serbest olarak 
gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermek, arama yapmak, toplantı ayarlamak, Internet'te arama yapmak, tweet göndermek 
ve daha fazlası için Sesli Kontrol uygulamasını kullanabilirsiniz. Cihazın yan tarafındaki sessiz düğmesini basılı tutarak veya 
mikrofon simgesine dokunup bekleyerek Sesli Kontrol uygulamasını açabilirsiniz.

 BlackBerry World 
Muhteşem uygulamaları keşfetmek, benzer satın almalara göre sunulan uygulama önerileriyle artık hiç olmadığı kadar 
kolay. Bir uygulama seçebilir ve bu uygulama içinden birkaç hareketle sosyal ağlarda veya bir dokunuşla arkadaşınızın NFC 
özellikli BlackBerry cihazında paylaşımda bulunabilirsiniz – çok hızlı ve basit. BlackBerry World, uygulamalar, oyunlar, 
temalar, müzikler ve videolar ile çocuklarınızın erişmesini istemediğiniz içerikleri gizlemenizi sağlayan ebeveyn kontrolleri 
için ortak bir sanal mağaza olma özelliğine sahiptir.

Kullanıcı Kılavuzu BlackBerry 10: yeni uygulamalar ve özellikler
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 NFC ve Akıllı Etiketler
Yakın Alan İletişimi (NFC), verileri hızlıca aktarmak üzere tasarlanmış bir kısa mesafeli kablosuz iletişim teknolojisidir. 
BlackBerry Tag, BlackBerry cihazınız ve başka NFC özellikli cihazlar arasında yalnızca cihazlarınızn arka taraflarını birbirine 
dokundurarak dosya (resimler, müzikler, kişi bilgileri ve hatta web sayfaları dahil) değişimi yapmak için NFC teknolojisini 
kullanır. Öğeler için ödeme yapmak, URL, telefon numaraları ve başkalarıyla paylaşabileceğiniz birçok şey içeren Akıllı 
Etiketler oluşturmak ve saklamak için cihazınızdaki NFC özelliğini de kullanabilirsiniz.

 BlackBerry Balance 
Cihazınızın kişisel kullanımını sınırlamadan iş e-postasına, uygulamalara ve verilere erişmek için cihazınızı ofise götürün. 
Kişisel uygulamalarınız ve bilgileriniz, iş verileriniz ve uygulamalarınızdan ayrı ve gizli tutulur. Basit bir hareketle çalışma 
alanınız ve kişisel alanınız arasında kolayca geçiş yapın.

Kullanıcı Kılavuzu BlackBerry 10: yeni uygulamalar ve özellikler
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Başlangıç
SIM kart, pil ve ortam kartını takma

Pil kapağını çıkarma

SIM kartı takma ve çıkarma
Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

• SIM kartı takmak için, gösterildiği gibi yerine kaydırın.

• SIM kartı çıkarmak için, hafifçe bastırarak dışa doğru kaydırın.

İpucu: SIM kartın bir ucundan iterek başlayın, ardından parmağınızı diğer ucunun üst kısmına yerleştirin.
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Pil ve ortam kartı takma ve çıkarma
BlackBerry cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, pili şarj etmeniz önerilir. Cihazınızın geldiği kutudaki pil tam şarjlı 
değildir.

Ortam kartı isteğe bağlıdır. Ortam kartı birlikte verilmişse, önceden takılmış olabilir.

Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

• Pili takmak için, pil kutuplarını hizalayın.

• Pili çıkarmak için, pil kutuplarının karşısındaki uçtan pili kaldırarak dışarı çekin.
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Cihazınızı kurma
BlackBerry cihazınız ilk açıldığında, Kurulum uygulaması açılır. Kurulum uygulaması ağ bağlantısı gerektirdiği için, 
cihazınızın bir mobil ağa bağlı olduğundan veya bir Wi-Fi ağı aralığında bulunduğundan emin olun. İlk kurulumdan sonra, 
ana ekranda  Kurulum simgesine dokunarak Kurulum uygulamasını açabilirsiniz. 

Kurulum uygulamasında mevcut bir BlackBerry ID girmeniz veya yenisini oluşturmanız istenir. Bir BlackBerry ID'niz olup 
olmadığından emin değilseniz, bilgisayarınızda, www.blackberry.com/blackberryid adresini ziyaret edin.

Kurulum uygulamasını kullanarak aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

• E-postanızı, BBM, anlık mesajlaşma ve sosyal ağ hesaplarınızı ekleyin
• BlackBerry World sanal mağazasından yaptığınız satın almalar için ödeme seçeneklerinizi belirleyin
• BlackBerry 7 ve 7.1 çalıştıran bir cihazdan veri aktarın
• Cihaz ayarlarınızı özelleştirin ve kişiselleştirin
• BlackBerry 10 OS hakkında daha fazla bilgi edinmek için eğitim kılavuzlarını izleyin veya Yardım uygulamasını açın

Kullanıcı Kılavuzu Başlangıç
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Bir bakışta ana ekran

Uygulama simgeleri
Simge Açıklama

Kişiler

Hesaplarınızın tümünde bulunan kişilere, onların güncellemelerine ve paylaştığınız 
aktivitelere tek bir uygulamadan erişin.

Tarayıcı

Web sayfalarını okuyucu modunu kullanarak daha kolay görüntüleyin ve kişilerinizle daha 
hızlı paylaşın.

Takvim

Kullanıcı Kılavuzu Başlangıç

16



Simge Açıklama

E-posta hesaplarınızdan ve sosyal ağ hesaplarınızdan eklediğiniz etkinlikler dahil tüm 
etkinliklerinizi tek bir yerde görüntüleyin. Etkinliklerinizi hesabınıza göre filtreleyebilirsiniz.

BBM 

Metin veya video kullanarak gerçek zamanlı sohbet edin ve 30'a kadar BBM kişisiyle 
dosyaları paylaşın.

Metin Mesajları

Kablosuz servis planınızın bir parçası olarak sağlanıyorsa, SMS ve MMS mesajları gönderin 
ve alın.

BlackBerry World 

Uygulamaları, oyunları, müzikleri ve videoları indirin, satın alın, puanlayın ve inceleyin.

Remember 

Hatırlamak istediğiniz bilgileri toplayan ve kategorize eden bir verimlilik uygulamasıdır.

Docs To Go

Microsoft Word belgeleri ve Microsoft Excel elektronik tabloları oluşturun, düzenleyin ve 
biçimlendirin. Microsoft PowerPoint sunumlarını düzenleyin, görüntüleyin ve sunun.

Resimler

Kamera uygulaması ile kaydettiğiniz veya cihazınızda kayıtlı olan resimleri görüntüleyin, 
düzenleyin ve paylaşın.

Müzik

Müziklerinizi kişilerinizle kolayca ve hızlıca paylaşın. Ev eğlence sisteminizde müziklerinizi 
kablosuz olarak oynatabilirsiniz.

Videolar

Kamera uygulaması ile kaydettiğiniz veya cihazınızda kayıtlı olan videoları görüntüleyin, 
düzenleyin ve paylaşın. Ev eğlence sisteminizde videolarınızı kablosuz olarak 
oynatabilirsiniz.

Story Maker

Cihazınızdaki resimleri, videoları ve müzikleri kullanarak bir film oluşturun ve bunu 
paylaşın.

Facebook 

Facebook bildirimlerinizi görüntüleyin, fotoğraf ve video yükleyin ve Yerler'de bildirim 
yapın.

Twitter 

Kullanıcı Kılavuzu Başlangıç
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Simge Açıklama

Tweet olarak bilinen kısa mesajları gönderip alarak sizi ilgilendiren öyküleri, fikirleri ve 
düşünceleri takip edin.

LinkedIn 
Profesyonel ağınızı oluşturarak ağınızla iletişim kurun ve kariyerinizle ilgili fikirleri ve 
fırsatları yakalayın.

Haritalar

Yerleri arayın, sıralı tarif alın ve en sevdiğiniz yerleri kaydedin.

Oyunlar
İndirip oynamak için oyunları bulun. Arkadaşlarınızı ekleyerek onların oyunlarına bakabilir 
veya onlarla bir oyunda kıyasıya mücadele edebilirsiniz.

YouTube 
Videolarınızı arkadaşlarınız, aileniz ve tüm dünyayla paylaşın.

Sesli Kontrol 
Arama yapmak, mesaj göndermek, Internet'te arama yapmak ve daha fazlası için 
komutlarınızı söyleyin.

Saat

Dünya saati, kronometre, sayaç ve çalar saat kullanarak zamanı izleyin.

Hesap makinesi

Standart ve bilimsel hesap makinesi, bahşiş hesaplayıcı ve birim çevirici kullanarak 
hesaplama yapın.

Pusula

Pusulayı kullanarak dolaşın veya konumunuzu bulması için pusulanın uydulara 
bağlanmasına izin verin.

Dosya Yöneticisi
Cihazınızda, ortam kartında veya cihazınızın bağlı olduğu cihazlarda veya ağlarda 
depolanan dosyaları görüntüleyin, kaydedin ve paylaşın.

Print To Go 

Birçok türde dosyayı kablosuz olarak bilgisayarınızdan BlackBerry cihazınıza yazdırın.

Akıllı Etiketler 
Metin, telefon numaraları ve basılı malzemeler üzerinde veya cihazlarınızın arkalarını 
birbirine dokundurarak diğerleriyle paylaşabileceğiniz bağlantılar gibi bilgileri içeren 
etiketleri oluşturun ve saklayın.

Kullanıcı Kılavuzu Başlangıç
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Simge Açıklama

Ayarlar
Ağ bağlantıları, hesaplar, ekran, dil ve daha fazlası için ayarları değiştirin.

Adobe Reader 
Cihazınızda PDF dosyalarını görüntüleyin ve bunları başkalarıyla e-posta, BBM ve daha 
başka yollarla paylaşın.

Telefon
Konferans aramaları yapın, telesekreteri kontrol edin veya aramayı BBM Video'ya taşıyın.

Kamera
Ön ve arka kameraları ve mükemmel resmi yakalamanıza yardımcı olacak Time Shift 
modunu içerir.

Kurulum
Hesaplarınızı kurun, cihazınızı kişiselleştirin ve BlackBerry 10 OS kullanarak eğitim 
kılavuzlarını izleyin.

Yardım
Cihazınızda işlemleri kolayca nasıl yapacağınızı bulun, sıkça sorulan soruları okuyun ve 
verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacak ipuçlarını öğrenin.

Bildirim simgeleri
Bildirim simgeleri BlackBerry Hub'daki hesaplarınız için yeni veya açılmamış öğeleriniz olduğunu size gösterir. Yeni bir öğe 
aldığınızda, bildirim simgesinde  göstergesi görünür. Cihazınızda herhangi bir yerden ekranın alt kısmından parmağınızı 
yukarı doğru kaydırarak bildirim simgelerinize göz atabilirsiniz.

Simge Açıklama

E-posta mesajı

Metin mesajı

BBM mesajı

Facebook mesajı

Twitter mesajı

Kullanıcı Kılavuzu Başlangıç
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Simge Açıklama

LinkedIn mesajı

Telefon araması

BlackBerry World gibi uygulamalardan veya servislerden 
gelen bildirim mesajları

Öğeler arasında gezinme
Listede gezinmek, bir web sayfasını yatay veya dikey kaydırmak veya resimler arasında geçiş yapmak için parmağınızı 
kullanın. Ana ekranı görüntülemek için parmağınızı da kaydırabilirsiniz. Örneğin, BlackBerry Hub'a bakıyorsanız, ana 
ekranı ve simge durumuna küçültülmüş uygulamalarınızın tümünü görmek için parmağınızı sola kaydırabilirsiniz. Tüm 
uygulamalarınızı görmek için parmağınızı tekrar sola kaydırın.

• Gezinmek için parmağınızı yukarı ve aşağı doğru kaydırın.
• BlackBerry Hub ve ana ekran arasında hareket etmek için, parmağınızı sola ve sağa kaydırın.

 

Kaydırıcı kullanma
Ekranınızda bir kaydırıcı görünüyorsa, şarkı veya video gibi bir dosyada ilerlemek için kaydırıcıyı kullanabilirsiniz veya e-
kitap sayfaları gibi birden çok sayfa içinde gezinebilirsiniz.

Kaydırıcıda, kaydırıcı göstergesini sürükleyin.

Kullanıcı Kılavuzu Başlangıç
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Öğeleri seçme
Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

• Bir öğeyi seçmek için ona hafifçe dokunun. Öğe açılabilir ise açılır, açılamıyorsa vurgulanır.

• Bir öğeyi açmadan vurgulamak için, öğeyi basılı tutun.

• Paylaşmak istediğiniz resimler veya şarkılar gibi, birden fazla öğeyi vurgulamak için, bir öğeyi basılı tutun. 
simgesine ve ek öğelere dokunun. Seçimini kaldırmak için öğeye tekrar dokunun.

Kullanıcı Kılavuzu Başlangıç
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Ekranı yakınlaştırma veya uzaklaştırma
Bir resimdeki bir ayrıntıyı daha yakından görmek istiyorsanız veya çok küçük kelimeleri okumakta zorluk çekiyorsanız, 
yakınlaştırarak ekranı büyütebilirsiniz. Ekranın daha fazla bölümünü görmek için, uzaklaştırın.

Yakınlaştırmak için parmaklarınızı kaydırarak birbirinden ayırın veya uzaklaştırmak için birleştirin.

 

Öğelerin yerini değiştirme
1. Ana ekranda taşımak istediğiniz öğeyi basılı tutun.

2. Öğe titremeye başladığında, parmağınızı öğenin olmasını istediğiniz yere kaydırın.
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Uygulamaları simge durumuna küçültme ve 
Aktif Çerçeveler'inizi gösterme
Simge durumuna küçülttüğünüz uygulama, ana ekranda Aktif Çerçeve olarak görünür. Bu, çok görevlilik için 
mükemmeldir, çünkü tarayıcıyı kullanmadan önce belgeleri kaydetmek ve saklamak veya e-postanızı kontrol ettikten sonra 
tarayıcı oturumunuzu yeniden başlatmak gibi şeyleri yapmanız gerekmez.

Ekranın alt kısmından yukarı doğru kaydırın.

 

 

İpucu: Uygulamayla işiniz bittiğinde, uygulamanın sağ alt köşesindeki  simgesine dokunarak kapatabilirsiniz.

Menüleri gösterme
Menülerde gezinerek ek özellikler, seçenekler ve yardım bulabilirsiniz.

Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

• Bir uygulamada gerçekleştirebileceğiniz ek işlemleri görmek için,  veya  simgesine dokunun.

• Bir uygulama içinde şarkı veya resim gibi belirli bir öğeye ilişkin ek işlemleri görmek için, öğeyi basılı tutun. Ekranın sağ 
tarafında görünen menü öğelerinin adlarını görmek için, parmağınızı onların üzerinde kaydırın.
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• Ayarları ve yardımı bulmak için, ekranın üst kısmından aşağı doğru kaydırın. Bir uygulamada o uygulamaya ilişkin 
ayarları görebilirsiniz. Uygulamanın içinde değilseniz, cihaz ayarlarını görebilirsiniz.

 

BlackBerry ID hakkında
BlackBerry ID, çoklu BlackBerry ürün ve servislerine kolay erişmenizi sağlar. Bir BlackBerry ID oluşturduktan sonra e-posta 
adresinizi ve parolanızı kullanarak BlackBerry ID'yi destekleyen herhangi bir BlackBerry ürününde oturum açabilirsiniz. 
BlackBerry ID ile, BlackBerry World sanal mağazadan yüklediğiniz uygulamaları yönetebilir ve cihazları değiştirdiğinizde 
uygulamaları indirebilirsiniz. BlackBerry cihazlarınızın tümünde aynı BlackBerry ID ile oturum açmalısınız.

Daha önce bir BlackBerry ID oluşturduysanız, yeni bir BlackBerry ID oluşturmak yerine yeni cihazınızı kurarken onu 
kullanmalısınız. Aynı BlackBerry ID ile hem tablette hem de akıllı telefonda oturum açabilirsiniz.

Yeni bir BlackBerry ID kurulumu
İpucu: Hatırlayabileceğiniz bir parola seçmeniz önemlidir. BlackBerry ID kullanıcı adınız için mutlaka sık kullandığınız bir e-
posta adresi kullanın. BlackBerry ID parolanızı unutmanız halinde kurtarma bilgileri BlackBerry ID kullanıcı adı olarak 
kullandığınız e-posta adresine gönderilebilir. BlackBerry ID kullanıcı adı olarak kullandığınız e-posta adresi BlackBerry 
cihazınızla ilişkili olmak zorunda değildir.

1. BlackBerry cihazınızı kurduğunuzda yeni bir BlackBerry ID oluşturmak için, BlackBerry ID ekranında, Yeni Oluştur'a 
dokunun.

2. Ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

Kullanıcı Kılavuzu Başlangıç
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BlackBerry Voice Control uygulamasını 
kullanma
Sesli Kontrol uygulaması, birçok işlemi ve görevi sesinizle gerçekleştirmenizi sağlayarak çok görevliliği kolaylaştırabilir. 
Belirli bir uygulamaya gitmek yerine, Sesli Kontrol uygulamasını açarak komutlarınızı söyleyebilirsiniz. Sesli Kontrol 
uygulamasını kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

• Arama yapın.
• E-posta, metin mesajı veya BBM mesajı gönderin.
• Internet'te veya BlackBerry cihazınızda arama yapın.
• Toplantı ve randevu ayarlayın.
• Hatırlatıcı ayarlayın.
• Facebook durumunuzu değiştirin veya tweet yazın.
• BlackBerry Remember'da not kaydedin.
• Alarm ayarlayın.

1. Sesli Kontrol uygulamasını açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

• Ana ekranda, Sesli Kontrol simgesine dokunun.

• Cihazınızın sağ tarafındaki Sessiz tuşuna basın.

2. Bip sesinden sonra, bir komut söyleyin.

Kullanıcı Kılavuzu Başlangıç

25



Cihaz Değiştirme
Cihazları değiştirmeden önce
Eski bir BlackBerry cihazından veya üçüncü parti bir cihazdan bir BlackBerry cihazına nasıl geçileceğine ilişkin daha fazla 
bilgi için, www.blackberry.com/deviceswitch adresini ziyaret edin.

Kullanabileceğiniz aktarım seçeneklerini 
öğrenin
Aktarılan verilerin türü kullandığınız aktarım yöntemine ve aktarmak için verileri aldığınız akıllı telefonun türüne bağlıdır. 
Aktarılan veriler bazı ayarları, telefon geçmişini, resimleri, müzikleri, tarayıcı yer işaretlerini, vb. içerebilir. Aktarılan verilerin 
türüne ilişkin bir liste için, www.blackberry.com/deviceswitch adresini ziyaret edin.

• BlackBerry Device Software 5.0 veya daha üst sürümden mi geçiş yapıyorsunuz? Bilgisayarda, cihazları değiştirmek 
için BlackBerry Link kullanabilirsiniz. . BlackBerry Link kullanarak cihazlar arasında nasıl geçiş yapılacağını öğrenin.

• BlackBerry 7.0 veya BlackBerry 7.1 sürümünden mi geçiş yapıyorsunuz? Cihazları değiştirmek için cihazınızdaki ortam 
kartını kullanabilirsiniz. . Ortam kartı kullanarak cihazlar arasında nasıl geçiş yapılacağını öğrenin.

• BlackBerry Protect kurulu olan bir BlackBerry cihazından mı geçiş yapıyorsunuz? Mevcut cihazınızın yedek 
dosyasından yeni cihazınıza kişiler gibi desteklenen verileri aktarmak için BlackBerry Protect kullanabilirsiniz. . 
BlackBerry Protect kullanarak cihazlar arasında nasıl geçiş yapılacağını öğrenin.

• iPhone veya Android cihazından mı geçiş yapıyorsunuz? Cihaz değiştirme uygulamasını BlackBerry World içinden 
indirebilirsiniz. . Cihaz değiştirme uygulamasını kullanarak cihazlar arasında nasıl geçiş yapılacağını öğrenin.

İpucu: Bir BlackBerry cihazından geçiş yapıyorsanız, şu anda hangi yazılım sürümünü çalıştırdığınızı görmek için, eski 
cihazınızın ana ekranında aşağıdakilerden birini yapın:

• Seçenekler > Hakkında'yı tıklatın.
• Seçenekler > Cihaz > Cihaz Sürümleri Hakkında'yı tıklatın.

Kullanıcı adlarınızı ve parolalarınızı not alma
BlackBerry cihazlarını değiştirmeden önce aşağıdakilere sahip olduğunuzdan emin olun:

• Parola Saklayıcı'da kayıtlı kullanıcı adları ve parolalarınız varsa, yeni cihazınıza hesap eklemeye başlamadan önce de 
bu bilgilere sahip olmak için bunları geçici olarak bir yere not edebilirsiniz.

• Cihazınızda BlackBerry Device Software 5.0 veya daha üst sürümü mevcutsa, cihazınıza ve BlackBerry World sanal 
mağazasına oturum açmak için kullandığınız bir BlackBerry ID oluşturmuş olmalısınız. BlackBerry ID'niz ile BlackBerry 
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10 cihazınızda oturum açarsanız, daha önce BlackBerry App World'den indirdiğiniz uygulamaları yeniden kurabilir ve 
BBM ve BlackBerry Protect gibi BlackBerry ID'nizi kullanan BlackBerry ürünlerine erişebilirsiniz.

Not: BlackBerry App World, BlackBerry 10 cihazlarda BlackBerry World olarak adlandırılır.

BBM güncelleme
BlackBerry cihazlarını değiştirmek gerekli olmamasına rağmen, mevcut en son BBM sürümüne güncellemeli ve cihazları 
değiştirmeden önce BBM'yi BlackBerry ID'niz ile ilişkilendirmelisiniz.

1. Eski cihazınızda hangi BBM sürümünü kullandığınızı görmek için, kurulan uygulamalar listenizde BlackBerry 
Messenger'i arayın.

2. Eski cihazınıza BBM 7.0 veya daha üst sürümünü indirmek için, BlackBerry World sanal mağazasını veya 
www.blackberry.com/bbm adresini ziyaret edin.

BBM sürümünüzü güncelleyemiyorsanız, BBM'de  tuşuna > Seçenekler > Yedekle'ye basın. Bir yedekleme 
seçeneği seçin.

Kişilerim SIM kartımdaysa ne olur?
BlackBerry 10 cihazınız mikro SIM kart kullanır. Cihazınız için bir mikro SIM kart almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

Kişilerinizi eski SIM kartınıza kaydettiyseniz, bu kişilerin kaybolmayacağından emin olmak için, cihaz verilerinizi 
yedeklemeden önce bu kişileri eski cihazınıza kopyalamanız gerekebilir.

İpucu: Kişileri SIM kartınızdan eski cihazınızın entegre ortam deposuna kopyalamak için, eski cihazınızdaki kişi listenizde, 
 tuşuna > SIM Telefon Defteri'ne basın.  tuşu > Tümünü Kişilere Kopyala'ya basın.

Yedekleme ve cihazları değiştirme

Bilgisayar ve BlackBerry Link kullanarak 
verileri yeni bir cihaza aktarma
Geçerli BlackBerry cihazınız BlackBerry Device Software 5.0 veya daha üstünü çalıştırıyorsa, desteklenen verileri ve cihaz 
ayarları, telefon geçmişi, ortam dosyaları, tarayıcı yer işaretleri vb. birçok ayarı yeni BlackBerry 10 cihazınıza aktarmak için 
BlackBerry Link kullanabilirsiniz. Bu özellik, iş verilerinizi değil kişisel verilerinizi taşımak üzere tasarlanmıştır.

1. Bilgisayarınızda, www.blackberry.com/BlackBerryLink adresinden BlackBerry Link indirin ve kurun.
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2. BlackBerry Link açın.

3. USB kablosu kullanarak geçerli BlackBerry cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.

4. Ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

5. İstendiğinde, yeni BlackBerry 10 cihazınızı USB kablosu kullanarak bağlayın.

6. Ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

Not: E-posta hesapları ve desteklenmeyen uygulamalar yeni cihazınıza aktarılmaz. Yeni cihazınızda e-posta hesaplarınızı 
BlackBerry Hub'da kurabilirsiniz. Yeni cihazınıza aktarılmayan uygulamaları indirmek için, BlackBerry World sanal 
mağazasını ziyaret edin.

Ortam kartı kullanarak BlackBerry 7 
cihazından veri aktarma
Başlamadan önce: Bu aktarım seçeneği yalnızca BlackBerry 7 cihazı veya daha üst sürümünden geçiş yapıyorsanız 
kullanılabilir. Çalıştırdığınız yazılım sürümünü görmek için, önceki cihazınızın ana ekranında, Seçenekler > Hakkında'yı 
veya Seçenekler > Cihaz > Cihaz Sürümleri Hakkında'yı tıklatın.

Kurulum uygulamasındaki Cihaz Değiştirme özelliğini kullanarak yeni bir BlackBerry cihaza geçerseniz, BlackBerry 
cihazları arasında alarm ayarlarını, BBM kişilerini, tarayıcı yer işaretlerini, metin mesajlarını, telefon geçmişini ve kablosuz 
bağlantı profillerini taşıyabilirsiniz. Bu özellik, iş verilerinizi değil kişisel verilerinizi taşımak üzere tasarlanmıştır.

1. BlackBerry 7 cihazınızda, Kurulum > Cihaz Değiştirme'yi tıklatın.

2. Ortam Kartı Kullanma > Verileri Kaydet'i tıklatın.

3. Ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

4. Yedekleme tamamlandığında, ortam kartını BlackBerry 7 cihazınızdan çıkarın ve BlackBerry 10 cihazınıza takın.

5. BlackBerry 10 cihazınızda, ana ekranda,  >  simgelerine dokunun.

6. Ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

Not: E-posta hesapları ve desteklenmeyen uygulamalar yeni cihazınıza aktarılmaz. Yeni cihazınızda e-posta hesaplarınızı 
BlackBerry Hub'da kurabilirsiniz. Yeni cihazınıza aktarılmayan uygulamaları indirmek için, BlackBerry World sanal 
mağazasını ziyaret edin.

BlackBerry Protect kullanarak verileri yeni 
bir cihaza aktarma
Başlamadan önce: 
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Bu özelliği kullanmak için, önceki BlackBerry cihazınızda BlackBerry Protect uygulaması kurulu olmalıdır. Önceki cihazınız 
BlackBerry 7.1 veya daha önceki sürümü çalıştırıyor olmalıdır.

Önceki cihazınızdan yeni BlackBerry 10 cihazınıza desteklenen verileri taşımak için BlackBerry Protect kullanabilirsiniz.

1. Önceki cihazınızda veya BlackBerry Protect web sitesinde, verilerinizi yedekleyin.

2. Yeni cihazınızda, ana ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın. Ayarlar > BlackBerry Protect'e dokunun.

3. Gerekirse, BlackBerry Protect düğmesini I olarak ayarlayın. Kurulum işlemini tamamlayın.

4. Geri Yükle'ye dokunun. Verileri geri yüklemek istediğiniz cihaz olarak önceki cihazınızı seçin.

5. Geri Yükle'ye dokunun.

Bir iPhone veya Android cihazından verileri 
aktarma
Başlamadan önce: Eski cihazınızda ve yeni BlackBerry cihazınızda aynı anda Wi-Fi ağına bağlı olmalısınız.

iPhone veya Android cihazınızdan yeni BlackBerry cihazınıza kişileri, resimleri ve diğer kişisel verileri aktarmak için cihaz 
değiştirme uygulamasını kullanabilirsiniz. Cihaz değiştirme uygulaması hakkında daha detaylı bilgi için 
www.blackberry.com/deviceswitchapp adresini ziyaret edin.

1. BlackBerry 10 cihazınızda, www.blackberry.com/deviceswitchapp adresini ziyaret edin ve cihaz değiştirme 
uygulamasını indirin.

2. Cihaz değiştirme uygulamasını açın.

3. Ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

Cihazları değiştirdikten sonra
Geri dönüşüm ve güvenli biçimde atılması amacıyla cihazınızı Research In Motion şirketine geri göndermeye ilişkin daha 
fazla bilgi için www.blackberry.com/recycling adresini ziyaret edin. Geri dönüşüm ve takas programı yalnızca belirli 
alanlarda mevcuttur.

BBM kişilerinizi ve gruplarınızı geri yükleme
BBM'yi ilk açtığınızda, BlackBerry ID'niz istenir. Daha önce BBM kullandıysanız, aşağıdakileri dikkate alın:

• BlackBerry cihazlarını değiştiriyorsanız, BBM 6.2 veya daha eski sürüme sahip cihazdaki kişileriniz ve gruplarınız dahil 
olmak üzere cihaz verilerinizi yeni bir cihaza aktarmak için, bilgisayarınızda veya BlackBerry 7 veya daha üst sürüme 
sahip bir cihazda BlackBerry Link içinde Cihaz Değiştirme özelliğini kullanabilirsiniz.
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• BBM'yi daha önce BlackBerry ID'niz ile ilişkilendirdiyseniz (örneğin, mevcut cihazınızda), kablosuz ağ üzerinden BBM 
verilerinizi geri yüklemek için aynı BlackBerry ID ile oturum açabilirsiniz.

BBM kurduktan sonra, kişileriniz, profiliniz ve gruplarınız BlackBerry ID'nize göre kablosuz ağ üzerinden otomatik olarak 
yedeklenir. Cihazınızın kaybolmasına, çalınmasına veya bozulmasına karşı, BlackBerry Link kullanarak düzenli olarak 
bilgisayarınızda cihazınız için bir yedek dosyası kaydetmek iyi bir fikirdir.

Parola Saklayıcı uygulamasından parolaları 
aktarma
Başlamadan önce: Önce BlackBerry Device Software 5.0 veya daha üstü bir sürümü çalıştıran BlackBerry cihazınızdan 
BlackBerry Link, BlackBerry Protect kullanan BlackBerry 10 cihazınıza veya ortam kartına verileri aktarmanız gerekir.

1. BlackBerry 10 cihazınızda, BlackBerry World sanal mağazasından Parola Saklayıcı uygulamasını indirin.

2. Ana ekranda, Parola Saklayıcı'ya dokunun.

3. Ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

Cihazınızda bir hesap kurma
Cihazınıza e-posta hesapları, sosyal ağ hesapları (Facebook, Twitter veya LinkedIn gibi) veya bir Evernote hesabı 
ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

2.  Ayarlar > Hesaplar'a dokunun.

3. Cihazınıza zaten bir hesap eklediyseniz, başka bir hesap eklemek için  simgesine dokunun.

Cihazları değiştirdikten sonra ipuçları
BlackBerry cihazlarını değiştirmeyi tamamladıktan sonra, aşağıdakileri yapmayı deneyin:

• Ortam kartınız varsa, bunu eski cihazınızdan yeni cihazınıza taşıyabilirsiniz.
• Mesajlarınızın ve güncellemelerinizin tümünü almak için, yeni cihazınıza e-posta ve sosyal ağ hesapları ekleyin.
• Verilerinizin tümünü silmek için eski cihazınızı temizleyin. Cihaz verilerinizin tümünü silmek için, gerekirse, bir cihaz 

parolası belirleyerek bu parolayı on defa yanlış girin.
• BlackBerry World sanal mağazasından uygulamaları indirin.
• Cihazınızdaki Yardım uygulaması ile ipuçlarını keşfedin.
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Sorun giderme: Cihaz Değiştirme

SIM kartımı yeni BlackBerry 10 cihazıma 
geçiremiyorum
BlackBerry 10 cihazı mikro SIM kart kullanır. Yeni cihazınız için bir mikro SIM kart almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

Kaybettiğim veya unuttuğum BlackBerry ID 
parolamı nasıl sıfırlarım?
BlackBerry ID parolanız için sıfırlama talimatlarının BlackBerry ID kullanıcı adınız olarak kullandığınız e-posta adresine 
gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Güvenlik nedenleriyle, BlackBerry ID parolanız sizin için sıfırlanamaz.

Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

• Bilgisayarınızda parolanızı sıfırlamak için, www.blackberry.com/blackberryid adresini ziyaret edin. Parolanızı sıfırlayın'ı 
tıklatın. Ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

• BlackBerry ID'niz ile oturum açmanız istendiğinde BlackBerry cihazınızda parolanızı kurtarmak için, Parolamı 
Unuttum'u tıklatın. Güvenlik sorusunu yanıtlayın ve ekrandaki talimatları tamamlayın.

Yukarıdaki adımları tamamladığınızda, parola sıfırlama e-postası alırsınız. Bilgisayarınızda parolanızı sıfırlama adımlarını 
tamamladığınızda, parola sıfırlama e-postası yalnızca bir bilgisayarda görüntülenebilir ve cihazınıza iletilmez. Cihazınızda 
parola sıfırlama adımlarını izlerseniz, parola sıfırlama e-postası cihazınıza iletilir. BlackBerry ID parolanızı sıfırlamak için e-
postadaki talimatları tamamlayın.

Önceki cihazımdaki verilerden bazıları yeni 
cihazımda bulunmuyor
Aktarmak için verileri aldığınız cihaz türü ve önceki cihazınızdaki cihaz yazılımının sürümü yeni cihazınıza hangi verilerin 
aktarılabileceğini belirler. Aktarılan verilerin türüne ilişkin bir liste için, www.blackberry.com/deviceswitch adresini ziyaret 
edin.

Aşağıdakilerden birini deneyin:
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• Kişisel e-posta hesaplarınızın kurulduğundan emin olun. E-posta hesapları aktarılmadı ve cihazda BlackBerry Hub'da 
kurulması gerekli.

• İş e-posta hesaplarınızın kurulduğundan emin olun. BlackBerry Enterprise Server üzerinde bir Microsoft Exchange 
ActiveSync e-posta hesabı için, hesabı etkinleştirmede gerekli olan bilgilere ilişkin yöneticinizle görüşün.

• BlackBerry Remember uygulamasında notlara göz atın.
• BlackBerry World sanal mağazasından uygulamaları indirerek aktarın.

Ortam kartımı kullanarak öğeleri 
aktaramıyorum
Aşağıdakilerden birini deneyin:

• Öğeleri ortam kartınızdan BlackBerry cihazınıza entegre ortam deposu veya masaüstü bilgisayarınız gibi başka bir 
kaynağa yedekleyin. Ortam kartınızı biçimlendirin veya yeni bir ortam kartı satın alın. Ortam kartınıza yedeklediğiniz 
öğeleri kaydedin ve bunları tekrar aktarmayı deneyin.

• Bilgilerinizi bir cihazdan diğerine aktarmak için BlackBerry Link kullanın. BlackBerry Link indirmek için bilgisayarınızda 
www.blackberry.com/BlackBerryLink adresini ziyaret edin ve Windows veya Mac seçeneği seçin.
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BlackBerry 10 cihazımı diğer 
BlackBerry cihazlardan ayıran nedir?
Menüye nasıl giderim?
BlackBerry 10 cihazlarında  Menü anahtarı mevcut değildir. Ekranın alt kısmındaki simgelere dokunarak veya 
ekrandaki öğeleri basılı tutarak menüleri açabilirsiniz.

Ana ekrana nasıl geri dönerim?
• Bazı uygulamalarda, önceki ekrana geri dönmek için  Geri'ye dokunun.

• Bir uygulamayı küçültmek ve ana ekrana geri dönmek için, ekranın alt kısmından yukarı doğru kaydırın.

Ayarlarımı ve seçeneklerimi nasıl 
değiştiririm?
• Ekranın üstünden aşağı doğru kaydırarak ve  simgesine dokunarak bir uygulamada ayarları değiştirebilirsiniz.

• Birçok uygulamada, diğer seçenekleri görmek için  simgesine de dokunabilirsiniz.

• BlackBerry cihaz ayarlarınızı değiştirmek ve mobil ve Wi-Fi ağlarına bağlanmak için, ana ekranda, ekranın üstünden 
aşağı doğru kaydırın ve  Ayarlar'a dokunun.

Zil seslerim ve bildirim profillerim nerede?
• BlackBerry 10 OS, aşağıdaki yerleşik bildirim modlarını içerir: Normal, Yalnızca Telefon Görüşmeleri, Yalnızca Titreşim, 

Sessiz ve Tüm Uyarılar Kapalı.
• Ana ekranın üstünden aşağı doğru kaydırarak ve  simgesine dokunarak Sessiz modunu hızlıca açabilirsiniz.

• Kişiler uygulamasındaki kişiler için özel zil sesleri belirleyebilirsiniz.
• Belirli mesaj türleri için bildirimler ayarlamak amacıyla, ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın ve 

Ayarlar > Bildirimler'e dokunun.
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Mesajlarım nerede?
Ana ekranda mesaj simgesinin olmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Çünkü e-posta, metin mesajları, sosyal ağ bildirimleri, 
cevapsız aramalar ve telesekreter mesajlarınızın tümü BlackBerry Hub'da bulunuyor olabilir. BlackBerry Hub, BlackBerry 
cihazınızdaki diğer uygulamalara benzemez. BlackBerry 10 deneyiminin tam kalbinde ve cihazınızda ne yapıyorsanız yapın 
bağlantınızı kesmemek için her zaman çalışıyor.

BlackBerry Hub'a gitmek için, ana ekranda, parmağınızı sağa kaydırın.

Basit bir hareketle cihazınızdaki herhangi bir yerden BlackBerry Hub'a göz atabilir veya açabilirsiniz:

Uygulamalarım nerede?
Eski BlackBerry cihazınızda kullandığınız uygulamaların bazıları BlackBerry 10 cihazınızda mevcut olmayabilir. BlackBerry 
World sanal mağazasında, My World ekranında eski uygulamalarınızın mevcut olup olmadığını kontrol edin veya yeni 
uygulamaları arayın.

Görevlerim, notlarım ve sesli notlarım 
nerede?
• Dosyaları eski BlackBerry cihazınızdan yeni cihazınıza aktarmak için BlackBerry Link kullanıyorsanız, görevleriniz, 

notlarınız ve sesli notlarınız yeni BlackBerry Remember uygulamasında olmalıdır.
• Daha önce BBM Groups içindeki görevleri kullandıysanız, bu görevlere BBM'de hala erişebilirsiniz.

Dosyalarımı nerede bulurum?
Dosyalarınızı Dosya Yöneticisi uygulamasında bulabilirsiniz. BlackBerry cihazınıza bir iş hesabı eklediyseniz ve yöneticiniz 
BlackBerry Balance teknolojisini açtıysa, cihaz verileriniz, uygulamalarınız ve ağ erişiminiz çalışma alanı ve kişisel alan 
olmak üzere bölünür. Alanların ayrılması, verileri yanlışlıkla kişisel uygulamaya kopyalama veya BBM Video sohbeti 
sırasında gizli iş bilgilerini görüntüleme gibi aktivitelerden kaçınmanıza yardımcı olur. Çalışma alanınız ile kişisel alanınız 
arasında geçiş yapmak için parmağınızı ana ekranın ortasından aşağı sürükleyip Kişisel veya İş öğesine dokunun.
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Cihaz bilgilerimi ve parolalarımı nerede 
bulabilirim?
PIN kodumu nerede bulabilirim?

BBM'de, profil resminize dokunun. Profil sayfanızda, PIN kodunuz barkodunuzun altında görünür. E-posta veya 
metin mesajında, PIN kodunuzu görüntülemek için benimpinkodum da yazabilirsiniz.

Kendi telefon numaramı nasıl bulurum?

Ana ekranda,  simgesine dokunun. Aramalar veya Kişi görünümünde, ekranın ortasında, aşağı doğru 
kaydırdığınızda telefon numaranız ekranın üst kısmında görünür. E-posta veya metin mesajında, PIN kodunuzu 
görüntülemek için benimnumaram da yazabilirsiniz.

Parola Saklayıcı nerede?

Parola Saklayıcı BlackBerry World sanal mağazasından indirilebilir. BlackBerry Device Software 5.0 veya daha üstü 
bir sürümü çalıştıran bir BlackBerry cihazdan verilerinizi aktarmak için BlackBerry Link veya ortam kartı 
kullanıyorsanız, Parola Saklayıcı uygulamasını indirip açtıktan sonra eski cihazınızdaki Parola Saklayıcı parolalarınızı 
geri yükleyebilirsiniz.

Cihazımın işletim sistemi ve donanımına ilişkin ayrıntıları nerede bulabilirim?

Ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.  Ayarları > Hakkında'ya dokunun. Görüntülenen bilgi 
türünü değiştirmek için, açılır listede bir seçeneğe dokunun.

Nasıl arama yaparım?
BlackBerry cihazınızda veya Internet'te bir şeyi arıyorsanız, ana ekranın alt kısmında,  simgesine dokunun.

BlackBerry Link nedir?
BlackBerry Link, en son BlackBerry Desktop Software sürümüdür ve BlackBerry 10 cihazınızla birlikte kullanılabilir. 
BlackBerry 7.1 ve daha öncesini çalıştıran cihazlar ile BlackBerry Desktop Software kullanabilirsiniz.

BlackBerry Link, BlackBerry cihazınızdaki verileri, ortam dosyalarını ve uygulamaları masaüstü bilgisayarınıza bağlamak 
için bilgisayarınıza kurabileceğiniz yazılımdır.

BlackBerry Link indirmek için bilgisayarınızda www.blackberry.com/BlackBerryLink adresini ziyaret edin ve Windows veya 
Mac seçeneği seçin.
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BlackBerry Keyboard ile mesajınızın 
keyfini çıkarın
BlackBerry Keyboard, yazma tarzınızı öğrenir ve kendini buna göre ayarlar. Ne söylemek istediğinizi anlayarak daha hızlı, 
daha doğru ve daha az çabayla yazabilmeniz için size sözcükler önerir. E-postalarınızı yanıtlayın, BBM ile bağlantınızı 
kesmeyin veya yoldayken önemli bir belge üzerinde çalışın.

Ailenizi görmek için bir seyahat planladığınızda, klavye, stilinizi analiz eder ve kardeşinizin, annenizin ve bulundukları şehrin 
adlarını öğrenerek siz yazdığınız sırada size adları önerir. Başparmağınızın yalnızca bir hareketiyle bu adlar mesajlarınıza 
eklenir.

Bir bakışta klavye ve yazma

Klavyeyi gösterme
İki parmağı kullanarak ekranın alt kısmından yukarı doğru kaydırın.
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36



 

 

İpucu: Klavyeyi gizlemek için, metin giriş alanının dışında bir ekrana dokunun. Klavyeye gizlemek istiyorsanız ve ekranda 
dokunacak bir yer yoksa, iki parmağınızı klavyenin üstünden aşağı doğru kaydırın.

Sözcük silme
Bir parmağınızı klavye üzerinde arkaya doğru kaydırın.

 

 

Not: Sağdan sola bir dilde yazıyorsanız, soldan sağa doğru kaydırın.
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Aksanlı karakter yazma
1. BlackBerry Keyboard'da, aksan eklemek istediğiniz harfi basılı tutun.

2. Aksanlı karakterler harfin üstünde göründüğünde, parmağınızı yazmak istediğiniz aksanlı karakterin üstüne kaydırın.

3. Parmağınızı kaldırın.

İpucu: Büyük harfle aksanlı karakter yazmak için, önce  tuşuna dokunun. Veya parmağınız yazmak istediğiniz aksanlı 
karakterin üzerinde olduğunda, parmağınızı kaldırmadan önce duraklatırsanız aksanlı karakter büyük harfle yazım olarak 
değişir.

Bir sembol veya sayı girme
1. BlackBerry Keyboard'un sol alt tarafında, Sembol tuşuna dokunun. Bu tuşun görünümü, yazdığınız dile göre değişir.

2. Yazmak istediğiniz sembole veya numaraya dokunun.

3. İstediğiniz sembolü göremiyorsanız, ilgili bir sembolü basılı tutun. Yazmak istediğiniz sembolün üzerine parmağınızı 
kaydırın veya kalan tüm sembolleri görmek için  simgesine dokunun.

Büyük harfle yazma
1. BlackBerry Keyboard içinde,  simgesine dokunun. 

2. Bir harfe dokunun.

İpucu: Büyük harf kilidini açmak için,  simgesini basılı tutun. 

Otomatik yardım ayarları ile daha hızlı 
yazma
BlackBerry Keyboard'da daha hızlı yazmak için yazma ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Örneğin, cihazınızın yeni cümleleri 
otomatik olarak büyük harfle başlatacağı veya  tuşuna iki defa dokunulduğunda basıldığında bir dönem ekleneceği 
şekilde ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

1. Ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

2.  Ayarlar > Dil ve Giriş > Tahmin ve Düzeltme'ye dokunun. 
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3. Değiştirmek istediğiniz ayarlara dokunun.

Metin kesme, kopyalama ve yapıştırma
1. Metni vurgulamak için, metni basılı tutun. Seçiminizi değiştirmek için, imleç göstergelerinizi hareket ettirin.

2. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

• Metni kopyalamak için, vurgulanan metni basılı tutun.  simgesine dokunun.

• Metni kesmek için, vurgulanan metni basılı tutun.  simgesine dokunun.

3. Metni yapıştırmak için, yapıştırmak istediğiniz yeri basılı tutun.  simgesine dokunun.

Yazarken görünen sözcük önerilerini seçme
BlackBerry cihazınız, ne söyleyebileceğinizi ve bunu cümlenin neresinde söyleyebileceğinizi bilmek üzere tasarlanmıştır. 
Cihazınız, bu bilgiyi daha sonra yazacağınız sözcüğü tahmin etmeye çalışırken kullanır ve BlackBerry Keyboard'de önerilen 
sözcükleri gösterir.

Önerilen sözcüğü seçme
BlackBerry Keyboard'da görünen bir sözcüğü kullanmak için, parmağınızı sözcüğün altına getirin ve sözcüğü ekrana itin.
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Klavye kısayolları ile aradığınızı daha 
hızlı bulun
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Bağlantılar
Cihazınızın hangi kablosuz ağlara 
bağlandığını kontrol etme
BlackBerry cihazınız, cihazınızda listelenen her ağ türüne bağlanmayabilir. Cihazınız, listelenen tüm ağlara bağlanabilir, 
ancak her ağ türüne bağlanması aynı zamanda kablosuz iletişim servis planınıza da bağlıdır. Cihazınızın bağlandığı 
kablosuz ağlar hakkında daha fazla bilgi için cihazınızın Güvenlik ve Ürün Bilgileri kitapçığına bakın.

1. Ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

2.  Ayarlar > Hakkında'ya dokunun.

3. Ekranın üst kısmındaki açılır listede, Ağ'a dokunun.

Mobil ağa bağlanma
Başlamadan önce: Mobil ağ bağlantınızı açmak için, uçak modu kapatılmalıdır.

1. Ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

2.  Ayarlar > Ağ Bağlantıları > Mobil Ağ'a dokunun.

3. Mobil Ağ düğmesini I olarak ayarlayın.

Mobil ağ bağlantınızı kapatmak için, Mobil Ağ düğmesini O olarak ayarlayın.

Kablosuz iletişim bağlantıları için simgeler
Aşağıdaki simgeler, BlackBerry cihazınızın o anda içinde olduğu kablosuz iletişim kapsama seviyesini göstermek için ana 
ekranınızın sağ üst köşesinde görünebilir.

Sabit çubuk sayısı, mobil ağ sinyalinin gücünü gösterir. 
Sinyal zayıfsa, bağlantıyı korumak için cihazınız daha fazla 
güç harcayabilir.

        Cihazınız belirtilen ağ türüne bağlandı ve mobil ağ planınızın 
özelliklerinin tümüne erişebilirsiniz.
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       Cihazınız belirtilen ağ türüne bağlandı ancak ağ işlevselliği 
sınırlı. Telefon araması yapabilirsiniz ancak Internet'e 
erişemez ve e-posta mesajlarını görüntüleyemezsiniz.

Mobil ağ kapsamında değilsiniz.

 Cihazınız dolaşımda. Ek ücretler uygulanabilir.

BlackBerry Infrastructure'a bağlandınız.

Sabit dalga sayısı, Wi-Fi sinyalinin gücünü gösterir. Sinyal 
zayıfsa, bağlantıyı korumak için cihazınız daha fazla güç 
harcayabilir.

Cihazınız uçak modunda ve tüm kablosuz ağ bağlantılarınız 
kapalı. Wi-Fi veya Bluetooth teknolojisini yeniden 
açabilirsiniz ancak mobil ağ bağlantınızı açamazsınız.

SIM kartınızda bir hata var. Hatanın ne olduğuna ilişkin 
daha fazla bilgi için, ana ekranın üstünden aşağı doğru 
kaydırın.  Ayarlar > Ağ Bağlantıları > Mobil Ağ'a 
dokunun.

Yalnızca acil aramalar yapabilirsiniz.

Cihazınız Mobil Hotspot modu, Internet tethering, Bluetooth teknolojisi veya NFC kullanarak başka bir cihaza bağlandıysa 
veya bağlanmayı deniyorsa, ana ekranınızın sol üst köşesinde aşağıdaki simgeler görünür.

Mobil Hotspot modu açık. Simge sabitse, Mobil Hotspot 
bağlıdır.

Internet tethering açık. Simge sabitse, cihazınız başka bir 
cihaza bağlanmıştır.

Bluetooth teknolojisi açık. Simge sabitse, Bluetooth 
teknolojisi bağlıdır.

NFC açık.

İpuçları: Bağlantı seçme
BlackBerry cihazınız, bu cihazla yapabileceklerinizi ve diğer cihazlarla kuracağınız etkileşimi artırmak için geniş bir aralıkta 
bağlantı kurma özelliğine sahiptir. Farklı bağlantı türlerine ilişkin bilgileri, her bir bağlantının ne zaman kullanılacağına 
ilişkin bazı ipuçlarını ve belki yapabileceğinizi bilmediğiniz birkaç şey öğrenmek için bağlantı listesine bir göz atın.
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Ağ bağlantıları
Mobil ağ

Mobil ağ bağlantısı, BlackBerry cihazınızın aramalar yapmasını ve eğer bir veri planınız varsa, Internet tarama gibi 
veri servislerini kullanmasını sağlar. Hastane veya uçak gibi bazı yerlerde, mobil ağ bağlantınızı kapatmanız gerekir 
ancak çoğunlukla mobil ağ bağlantınızı açık bırakabilirsiniz.

Wi-Fi

Bir Wi-Fi ağ bağlantısı, cihazınızda veri servisi almanın başka bir yoludur, ancak mobil ağ kullanımından farklı olarak 
Wi-Fi kullanıldığında veri planınıza ek ücret hesaplanmaz. Internet kullanımı ve uygulama indirme gibi temel veri 
işlevleri için mobil ağı kullanmaya çalışmadan önce cihazınız, kaydedilen Wi-Fi ağlarını kullanmaya çalışmak üzere 
tasarlanmıştır. Kayıtlı bir Wi-Fi ağı kapsama alanına girer girmez cihazınızın otomatik olarak bağlanması için Wi-Fi'yi 
açık bırakabilirsiniz, ancak Wi-Fi sürekli açık bırakıldığında pilinizi daha hızlı tüketeceğini unutmayın.

Cihazlar arasındaki bağlantılar
USB

BlackBerry cihazınız ve bilgisayarınız arasında iki yönlü bir bağlantı oluşturmak için bir USB kablosu 
kullanabilirsiniz. Cihazınızı USB kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağladığınızda, cihazınız bilgisayarınızda 
çıkarılabilir bir depolama cihazı olarak görünür. Bilgisayarınızın özelliklerine bağlı olarak, bilgisayarınız ve cihazınız 
arasında dosyaları sürüklemek için çoğunlukla bir USB bağlantısı kullanabilirsiniz.

Bluetooth teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, BlackBerry cihazınızla Bluetooth özellikli başka bir cihaz arasında doğrudan 
bir bağlantı kurmanızı sağlar. Bluetooth bağlantısı üzerinden dosyaları aktarabilmenize rağmen, içerik akışı 
sağlayabilme özelliği nedeniyle, Bluetooth bağlantıları, ayrı bir hoparlör kullanarak BlackBerry cihazınızda müzik 
çalma veya BlackBerry cihazınızın mobil ağ bağlantısını kullanarak kulaklıktan arama yapma gibi işlemler için daha 
sık kullanılır.

NFC

NFC, BlackBerry cihazınız ve diğer NFC özellikli cihazlar veya NFC etiketleri arasında hızlıca bağlantı oluşturmak 
için kullanılan düşük kapsama alanlı bir kablosuz iletişim teknolojisidir. NFC ile, bağlantı kurmak için eşleştirme 
bilgileri girmeniz gerekmez, böylece yeni tanıştığınız kişilerle kişi kartlarını aktarma veya NFC etiketi içeren bir 
posterden bilgileri alma gibi hareket halindeyken yapacağınız işlemler için uygundur. Kablosuz iletişim servis 
sağlayıcınız ve BlackBerry cihazınıza yüklediğiniz uygulamalara bağlı olarak NFC, BlackBerry cihazınızla ödeme 
yapmak gibi imkanları da sağlar ve cihazınızı dijital bir cüzdana dönüştürür.
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Cihazınızı bir HDMI ekrana bağlama
1. HDMI kablosu kullanarak, BlackBerry cihazınızı bir HDMI ekranına bağlayın.

2. Cihazınız, bağlandığı HDMI ekranının çözünürlüğünü otomatik olarak algılar. Ancak çözünürlüğü değiştirmeniz 
gerekiyorsa, ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.  Ayarlar > Ekran'a dokunun. HDMI Gösterim 
Modu açılır listesinde, kullanmak istediğiniz gösterim moduna dokunun.

Uçak modunu açma
Uçak veya hastane gibi bazı yerlerde BlackBerry cihazınızdaki tüm bağlantıları kapatmanız gerekir. Uçak modu, 
bağlantılarınızı hızlıca kapatmanızı sağlar ve uçak moduyla işiniz bittiğinde uçak modunu kapatmanız önceden açık olan 
bağlantıları geri yükler.

1. Ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

2.  Ayarlar > Ağ Bağlantıları'na dokunun.

3. Uçak Modu düğmesini I olarak ayarlayın.

Wi-Fi ağına bağlanma
Wi-Fi ağına bağlandığınızda, BlackBerry cihazınız ağ bilgilerini kaydeder. Kaydedilen Wi-Fi ağı aralığına sonraki gelişinizde, 
Wi-Fi açıksa, cihazınız otomatik olarak bağlanır.

1. Ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.
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2. Wi-Fi'ye dokunun.

3. Wi-Fi düğmesi O ise, I durumuna getirin.

4. Bir ağa dokunun.

5. Wi-Fi Protected Setup ekranı görünürse, aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

• Wi-Fi yönlendiricisine erişiminiz varsa ve bu yönlendirici Wi-Fi Protected Setup kullanıyorsa, Yönlendiricideki 
WPS Düğmesine Bas veya Yönlendiriciye PIN Gir'e dokunun. Cihaz ekranında gösterilen talimatları uygulayın.

• Wi-Fi yönlendiricisine erişime sahip değilseniz veya bu yönlendirici Wi-Fi Protected Setup kullanmıyorsa, WPS 
Kullanma'ya dokunun.

6. Gerekirse, Wi-Fi ağı için kullanıcı adı veya parolayı girin.

7. Bağlan'a dokunun.

İpucu: Kayıtlı bir Wi-Fi ağına bir sonraki defa bağlanmak istediğinizde, ağ cihazınızın kapsama alanı içindeyse, ana ekranın 
üstünden aşağı doğru kaydırın ve  simgesine dokunun.

Bir Wi-Fi ağına manuel bağlanma
Gizli bir Wi-Fi ağına bağlanmak istiyorsanız veya otomatik olarak bağlanma konusunda sorun yaşıyorsanız, manuel 
bağlanabilirsiniz.

1. Ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

2. Wi-Fi >  simgesine dokunun.

3. SSID alanına, ağ adını girin.

4. Ağın güvenlik tipini seçin ve ek bilgi varsa belirtin. Hangi bilgiyi belirteceğinizle ilgili yöneticinizle veya Wi-Fi ağını 
yöneten kişiyle görüşebilirsiniz.

5. Bağlan'a dokunun.

Wi-Fi ağına bağlanamıyorum
Bu temel sorunları kontrol ederek başlayın:

• Wi-Fi ağına bağlantıyı açtığınızdan emin olun.
• Wi-Fi kapsama alanında olduğunuzdan emin olun. Bir ev ağına bağlanıyorsanız, diğer kablosuz cihazların bağlanıp 

bağlanamadığını kontrol edin. Diğer cihazlar bağlanamıyorsa yönlendiricinizi sıfırlamanız gerekebilir. Bir iş Wi-Fi ağına 
veya kablosuz erişim alanına bağlanıyorsanız, yöneticinizle veya kablosuz erişim alanında bulunan bir çalışanla 
görüşün.

• Bağlantınızın süresi dolmuş olabilir. Yeniden bağlanmayı deneyin.
• İstediğiniz Wi-Fi ağı Wi-Fi ayarları ekranında görünmüyorsa, gizlenmiş olabilir. Ağ adını biliyorsanız, Wi-Fi ağına manuel 

olarak bağlanmayı deneyin.
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• Mobil Hotspot modunun kapalı olduğundan emin olun. Mobil Hotspot modu açıksa, cihazınız Wi-Fi ağına bağlanamaz.

Yukarıdakilerden hiçbiri bağlantı sorununuzu çözmezse, bu daha gelişmiş sorun giderme seçeneklerini deneyin:

• BlackBerry cihazınızdaki saatin ağ saatiyle senkronize edilmiş olduğundan emin olun. Zamanların farklı olması 
cihazınızın bağlanmasına engel olabilir (örneğin, bir ağa bağlanabilmek için sizden cihazınızdaki sertifika isteniyorsa ve 
sertifikanın bir sona erme tarihi varsa).

• Wi-Fi ağlarını manuel olarak açtıysanız, başka bir Wi-Fi ağına geçmeyi deneyin.
• E-posta hesabınız bir iş hesabı ise, cihazınız bazı kablosuz erişim noktalarına bağlantıları önleyebilir. Daha fazla bilgi 

için yöneticinizle görüşün.

Hala bağlanamadınız mı? Tamam, aşağıdakileri deneyin:

• Wi-Fi ağı için ayarların doğru olup olmadığını kontrol edin. Hangi seçeneklerin kullanılacağını öğrenmek için, evdeki bir 
ağ için yönlendiricinizle gelen bilgilere bakın; bir iş Wi-Fi ağı için yöneticinizle görüşün; genel bir kablosuz erişim alanı 
için kablosuz erişim alanı ile ilgili verilen bilgilere bakın veya nasıl bağlanacağınız konusunda bilgi sahibi olan ve 
kablosuz erişim alanında çalışan bir personele danışın.

• Wi-Fi Protected Setup içindeki Yönlendiricideki WPS Tuşuna Bas ayarını kullanırsanız, Wi-Fi yönlendiricisinin Wi-Fi 
Protected Setup kullandığından ve profilini göndermek üzere ayarlandığından emin olun. Aynı anda başka bir cihazın 
bağlanmaya çalışmadığını ve kapsama alanında birden fazla Wi-Fi yönlendiricinin profilini göndermek üzere 
ayarlanmadığından emin olun. Daha fazla bilgi için yönlendiriciniz ile gelen bilgilere bakın.

• Bir Wi-Fi ağına bağlanmak için PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST veya EAP-TTLS kullanıyorsanız, kimlik doğrulama sunucusu 
için sertifika oluşturan sertifika yetkilisi sunucusunun kök sertifikasını yüklediğinizi doğrulayın. Ağa bağlanabilmeniz için 
kök sertifikanın cihazınıza yüklenmiş olması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için yöneticinizle görüşün.

• Bir Wi-Fi ağına bağlanmak için EAP-TLS kullanıyorsanız, kimlik doğrulama sertifikanızı cihazınıza yüklediğinizden emin 
olun. Ağa bağlanabilmeniz için kimlik doğrulama sertifikasının cihazınıza yüklenmiş olması gerekmektedir. Daha fazla 
bilgi için yöneticinizle görüşün.

• Bir destek temsilcisiyle görüşmeniz gerekirse, Wi-Fi ayarları ekranından 'e dokunarak tanılama bilgilerine 
erişebilirsiniz. Destek temsilcinize göndermek üzere günlük bilgilerini kopyalamak için, Tanılama Bilgisi açılır 
listesinde, Günlükler'e dokunun. Günlükleri Kopyala'ya dokunun.

Bluetooth teknolojisini açma
1. Ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

2.  simgesine dokunun.

Bluetooth teknolojisi açık olduğunda,  mavi olur ve , ekranın sol üst köşesinde görünür.

Bluetooth teknolojisi kapatmak için,  simgesine tekrar dokunun.
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Bluetooth özellikli cihazla eşleştirme ve 
bağlanma
BlackBerry cihazınızı başka bir Bluetooth özellikli cihazla bağlayabilmek için, onları eşleştirmeniz gereklidir.

1. Ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

2. Bluetooth'a dokunun.

3. Bluetooth teknolojisinin açık olduğundan emin olun.

4. BlackBerry cihazınız, kapsama alanındaki bulunabilir cihazları otomatik olarak algılar.

• Bağlanmak istediğiniz cihaz Cihazlar listesinde görünüyorsa, cihaz adına dokunun. Ekranda gösterilen talimatları 
uygulayın.

• Cihaz Cihazlar listesinde görünmüyorsa, bulunabilirliği açık olmayabilir. Cihazın bulunabilir olduğundan emin olun 
ve yeniden deneyin. Cihazın bulunabilir olup olmadığını nasıl kontrol edeceğinizi bilmiyorsanız, cihazınızla birlikte 
gelen belgelere bakın.

• Cihaz Cihazlar listesinde görünmüyorsa ve bulunur hale getirerek bağlanamıyorsanız, cihazdan eşleştirmeyi 
yeniden başlatmanız gerekebilir. BlackBerry cihazınızda, Bulunabilir açılır listesinde, I veya 2 Dakika'ya dokunun. 
Gerekirse, BlackBerry cihaz parolanızı girin. Cihazla birlikte gelen belgelere uygun olarak eşleştirme işlemini 
başlatın.

Cihazlarınız şimdi Bluetooth bağlantısı üzerinden paylaşıma ve iletişime hazırdır. Eşleştiğiniz cihaza bağlı olarak, dosya 
paylaşımı gibi Bluetooth ilişkili bir işlemi başlattığınızda, cihazlarınız bağlanır veya bağlanmaya hazır hale gelir.

NFC nedir?
Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza, yöneticinizin ayarlarına ve BlackBerry cihazınızın modeline bağlı olarak NFC özelliği 
kullanılamıyor olabilir.

NFC, eşleştirme bilgisi kullanmak zorunda olmadan içeriği ve bilgiyi kolayca paylaşmak için tasarlanmış dar kapsama alanlı 
bir kablosuz iletişim teknolojisidir.

Cihazınıza yüklediğiniz uygulamalara ve diğer cihazların NFC uyumluluğuna bağlı olarak, NFC kullanmanın birçok ilgi çekici 
yolu olabilir. Aşağıda birkaç tanesini bulabilirsiniz:

• Yeni bir arkadaşla veya iş tanıdığınızla kişi kartlarını aynı anda değiştirin.
• Resmi arkadaşınıza gönderin.
• Otobüs veya metro biletinizi ödeyin.
• Cüzdanınızı yanınıza almadan sabah kahvenizi ödeyin.
• Sokakta gördüğünüz bir posterden kupon yakalayın.
• İşe gittiğinizde binanıza erişim kazanın.
• Görüntülemekte olduğunuz web sayfasını bir arkadaşa gönderin.
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• Bir arkadaşınızı BBM kişilerinize ekleyin.
• Akıllı etiket bilgisini NFC etiketine kopyalayın.

Bunlar, NFC ile yapabileceklerinizin yalnızca küçük bir kısmı. Daha fazlası için, cihazınızdaki NFC özelliğini karıştırın, 
yaratıcı olun ve neler yapabileceğinizi kendi gözlerinizle görün.

NFC'yi açma
Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza, yöneticinizin ayarlarına ve BlackBerry cihazınızın modeline bağlı olarak NFC özelliği 
kullanılamıyor olabilir.

1. Ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

2.  Ayarlar > Ağ Bağlantıları > NFC'ye dokunun.

3. NFC Bağlantısı düğmesini Açık olarak ayarlayın.

NFC kullanarak dosya gönderme
Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza, yöneticinizin ayarlarına ve BlackBerry cihazınızın modeline bağlı olarak NFC özelliği 
kullanılamıyor olabilir.

BlackBerry Tag ile resimler, müzikler, kişi bilgileri ve hatta web sayfaları dahil olmak üzere birçok farklı tür dosyayı 
BlackBerry cihazınız ve diğer NFC özellikli cihazlar arasında değiştirebilirsiniz.

1. Göndermek istediğiniz dosya sayısına bağlı olarak, BlackBerry cihazınızda aşağıdaki işlemleri yapın:

• Tek bir dosya göndermek, bir dosyayı bulmak ve açmak için.

• Birden çok dosya göndermek, göndermek istediğiniz dosyaları bulmak ve vurgulamak için.  > NFC'ye 
dokunun.

2. BlackBerry cihazınızın arkasını NFC özellikli bir cihaz ile hizalayın.

3. Gerekirse, Gönder'e dokunun.

İpucu: Çoğu durumda, iki NFC özellikli BlackBerry cihazı arasında eşzamanlı olarak dosyaları değiştirebilirsiniz. Akıllı 
Etiketler uygulamasında kayıtlı kişi bilgilerini değiştirmeye çalışıyorsanız, bu özellik gerçekten kullanışlıdır.
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BlackBerry Hub ile bağlantınızı 
kesmeyin
Yanıp sönen kırmızı ışığı fark ettiniz mi? Önem verdiğiniz her şeye yakın olmak artık daha kolay. Mesajlarınıza ve 
görüşmelerinize kolayca bakıp çıkmak için herhangi bir uygulamadan tek bir kaydırma ile BlackBerry Hub'a göz atın.

Annenize uçuş bilgilerinizi söylemek için e-posta yazıyorken akıllı telefonunuzun sağ üst köşesinde yanıp sönen bir kırmızı 
ışık fark edersiniz. BlackBerry Hub içindeki mesajlarınızın listesine göz atmak için annenizin mesajından hafifçe sağa doğru 
kaydırın. Kardeşinizden bir BBM mesajı aldığınızı gördünüz ama bu biraz bekleyebilir. Tam ekrana geri dönmek ve 
yazdığınız e-postayı tamamlamak için annenizin e-posta mesajını tekrar sola doğru kaydırın. Kardeşinizin BBM mesajını 
açın. Doğumgünü partisine katılıp katılmayacağınızı merak ediyor.

BlackBerry Hub hakkında
BlackBerry Hub, farklı hesaplarınızdan aldığınız mesajların ve bildirimlerin tümünü tek bir kolay konumda toplar. 
BlackBerry Hub'da, aynı yerden e-posta, metin mesajları veya BBM sohbetleri alabilir ve yanıtlayabilir, sosyal ağ 
hesaplarınızdan gelen bildirimleri görebilir ve yanıtlayabilir, yaklaşan etkinliklerinize göz atabilir ve daha birçok şeyi 
yapabilirsiniz.

E-posta
Cihazınıza, hem iş hem de web tabanlı e-posta olmak üzere pratik olarak istediğiniz e-posta hesabını 
ekleyebilirsiniz.

Metin mesajları (SMS/MMS)
Metin mesajlaşması, kablosuz servis planınızın bir parçasıysa, metin mesajlarınızı BlackBerry Hub içinde bulabilir ve 
yanıtlayabilirsiniz.

Sosyal ağ
Cihazınıza Facebook hesabı eklerseniz, BlackBerry Hub'dan bildirimleri alabilir ve yanıtlayabilir, durumunuzu 
güncelleyebilir ve Facebook mesajları gönderebilirsiniz. Twitter hesabı eklerseniz, tweet yazabilir, sizden 
bahsedenleri hemen öğrenebilir ve DM gönderebilirsiniz. LinkedIn hesabı eklerseniz, iş kişileriyle bağlanma 
davetlerini kabul edebilir, bağlantılarınıza mesaj gönderebilir ve LinkedIn durumunuzu güncelleyebilirsiniz.

BBM ve hızlı mesajlaşma
Cihazınıza hızlı mesajlaşma uygulamaları ekledikten sonra, BlackBerry Hub üzerinden sohbetlerinize erişebilirsiniz.

Aramalar ve telesekreter
BlackBerry Hub ayrıca, cevapsız aramalar ve telesekreter mesajları dahil, gelen ve giden aramalarınızı size gösterir.

Yaklaşan etkinlikler
BlackBerry Hub'dan çıkmadan, yaklaşan toplantılarınıza, etkinliklerinize ve Facebook hesabınızı eklediyseniz, 
arkadaşlarınızın doğumgünlerine göz atabilirsiniz.

Bildirimler
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BlackBerry Hub, yeni PIN mesajları, saat dilimi değişiklikleri, yazılım güncellemeleri, üçüncü taraf uygulamaları ve 
daha fazlası hakkındaki bildirimlerinizi de toplar. Servis sağlayıcınız size BlackBerry Hub'da görünen SIM Araç Kiti 
bildirimleri gönderebilir. Bu bildirimlere dokunduğunuzda SIM Araç Kiti uygulaması başlatılır.

Cihazınızda bir hesap kurma
Cihazınıza e-posta hesapları, sosyal ağ hesapları (Facebook, Twitter veya LinkedIn gibi) veya bir Evernote hesabı 
ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

2.  Ayarlar > Hesaplar'a dokunun.

3. Cihazınıza zaten bir hesap eklediyseniz, başka bir hesap eklemek için  simgesine dokunun.

E-posta hesabı ekleyemiyorum
Aşağıdakileri deneyin:

• E-posta adresinizin ve parolanızın doğru yazıldığından emin olun.
• Cihazınızın mobil veya Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
• Gelişmiş kurulum kullanarak e-posta hesabı ekleyin. Ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.  Ayarlar 

> Hesaplar >  >  simgelerine dokunun. Eklemek istediğiniz hesap türüne dokunun. Yöneticinizden veya e-posta 
servis sağlayıcınızdan hesabınıza ilişkin ek bilgi almanız gerekebilir.

• BlackBerry Enterprise Service 10 tarafından desteklenen bir iş hesabı eklemeye çalışıyorsanız, yöneticinizden bir 
etkinleştirme parolası aldığınızdan emin olun.

• Microsoft Exchange ActiveSync tarafından desteklenen bir e-posta hesabı eklemeye çalışıyorsanız, bu hesap için 
herhangi bir ayarı değiştirmenizin gerekli olup olmadığını öğrenmek için yöneticinizle veya e-posta servis sağlayıcınızla 
görüşün.

Mesaj alamıyorum
Aşağıdakileri deneyin:

• Son zamanlarda bir hesap parolasını değiştirdiyseniz, BlackBerry cihazınızda Hesaplar ayarlarında parolayı 
güncellediğinizden emin olun. Ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.  Ayarlar > Hesaplar'a 
dokunun. Bir hesaba dokunun. Değişikliklerinizi yapın. Kaydet'e dokunun.

• Cihazınızın Wi-Fi veya mobil ağa bağlandığından emin olmak için ağ bağlantısı ayarlarınızı kontrol edin. Kablosuz 
kapsama alanında değilseniz, kablosuz kapsama alanına geri döndüğünüzde mesajları alacaksınız.
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• Mobil ağa bağlıysanız, veri servislerinin açık olduğundan emin olun. Ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru 
kaydırın.  Ayarlar > Ağ Bağlantıları > Mobil Ağ'a dokunun. Veri Servisleri düğmesinin I olarak ayarlandığından 
emin olun.

BlackBerry Hub simgeleri
Simge Açıklama

Okunmayan e-posta

Okunmuş e-posta

Toplantı veya etkinlik daveti

Yeni Facebook bildirimi

Ekli e-posta

Taslak mesaj

Bir konuşma grubunda e-posta mesajları konuya göre gruplandırıldı

Okunmayan metin mesajı (SMS)

Okunan metin mesajı

Ekli metin mesajı (MMS)

Taslak metin mesajı

Yeni sistem bildirimi

Mesaj henüz gönderilmedi

Mesaj gönderiliyor

Mesaj gönderildi

Mesaj gönderilemedi
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Metin mesajı simgeleri
Simge Açıklama

Okunmayan metin mesajı (SMS)

Okunan metin mesajı

Ekli metin mesajı (MMS)

Taslak metin mesajı

Herhangi bir yerden BlackBerry Hub'daki 
mesajlarınıza göz atma
İster ana ekranınızda isterseniz bir uygulamayı kullanıyor olun, cihazınızda istediğiniz yerden BlackBerry Hub'ı açabilir ve 
göz atabilirsiniz.

1. Ekranın alt kısmından, parmağınızı biraz yukarı doğru kaydırın. Mevcut görünüm, bildirimlerinizi göstermek için 
küçülür.

2. BlackBerry Hub'a göz atmak için parmağınızı sağa doğru kaydırın.

• BlackBerry Hub'ı tamamen açmak için, parmağınızı sağa sürüklemeye devam edin.

• Daha önce yaptığınız işleme geri dönmek için, parmağınızı tekrar sola ve aşağıya kaydırın
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Hesaba veya mesaj türüne göre mesajları 
görüntüleme
Mesajlarınızın ve bildirimlerinizin tümü BlackBerry Hub içinde Hub görünümünde görünür. Mesajlarınızı yalnızca belirli bir 
hesaba göre (örneğin, kişisel e-posta hesabınız) veya türe göre (örneğin, metin mesajlarınız) görmek istiyorsanız, bunları 
filtreleyebilirsiniz.

1. BlackBerry Hub içinde,  simgesine dokunun.

2. Görmek istediğiniz mesajların türüne dokunun.

Mesajlarınızın tümünü tekrar görmek için,  > Hub'a dokunun.

Mesaj arama
1. BlackBerry Hub içinde,  simgesine dokunun.

2. Bir arama terimi yazın.

Arama sonuçlarınızı gönderene, tarihe, konuya ve başka ölçütlere göre filtrelemek için,  simgesine dokunun.

BlackBerry Hub'dan mesaj gönderme
BlackBerry Hub'dan, kablosuz iletişim servis planınıza ve cihazınıza eklediğiniz hesaplara bağlı olarak, e-posta, metin 
mesajları, Facebook mesajları, Twitter DM, LinkedIn mesajları, BBM mesajları veya başka türlerdeki sohbet mesajları 
gönderebilirsiniz.

1. BlackBerry Hub içinde,  simgesine dokunun.

2. Bir mesaj türüne dokunun.

3. Mesajınız için alıcı ekleyin veya seçin:

• E-posta için, Kime alanına bir kişi adı veya e-posta adresi yazın. Kime alanının altında görünen önerilen kişilere 
dokunarak bu kişileri mesaja hızlıca ekleyebilirsiniz.

• Facebook, Twitter veya LinkedIn mesajları için, Kime alanına bir kişi adı yazın.

• Metin mesajları için, bir kişi adı veya telefon numarası yazın

• BBM ve diğer sohbet mesajları için, listeden bir kişi seçin.

4. Mesajınızı yazın.
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5. Gönder veya Enter tuşuna basın.

İpucu: Ana BlackBerry Hub görünümünde yalnızca bir hesaptan mesajlara bakıyorsanız, o hesap için oluşturma ekranına 
hızlıca gitmek için,  simgesine dokunun.

E-posta mesajını yanıtlama veya iletme
Bir e-postada, aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

• E-postayı yanıtlamak için,  simgesine dokunun.

• E-postanın tüm alıcılarını yanıtlamak için,  simgesine dokunun.

• E-postayı iletmek için,  simgesine dokunun.

E-postaya veya metin mesajına dosya 
ekleme
Kablosuz iletişim servis planınız MMS mesajlarını destekliyorsa, metin mesajına ek ekleyebilirsiniz.

1. E-posta veya metin mesajı oluştururken,  simgesine dokunun. Simgeyi görmek için klavyeyi gizlemeniz 
gerekebilir. 

2. Dosyaya gidin.

3. Dosyaya dokunun.

Herhangi bir yerden BlackBerry Hub'daki 
mesajlarınıza göz atma
İster ana ekranınızda isterseniz bir uygulamayı kullanıyor olun, cihazınızda istediğiniz yerden BlackBerry Hub'ı açabilir ve 
göz atabilirsiniz.

1. Ekranın alt kısmından, parmağınızı biraz yukarı doğru kaydırın. Mevcut görünüm, bildirimlerinizi göstermek için 
küçülür.

2. BlackBerry Hub'a göz atmak için parmağınızı sağa doğru kaydırın.

• BlackBerry Hub'ı tamamen açmak için, parmağınızı sağa sürüklemeye devam edin.

• Daha önce yaptığınız işleme geri dönmek için, parmağınızı tekrar sola ve aşağıya kaydırın
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Bir mesaj oluşturuyorken veya 
görüntülüyorken mesajlarınıza ve 
bildirimlerinize listesine göz atma
Bir mesajda, parmağınızı mesajın sol köşesinden sağa doğru yavaşça kaydırın. Mesajlarınızın ve bildirimlerinizin listesi 
görünene kadar kaydırmaya devam edin.
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BlackBerry Hub'dan yaklaşan etkinliklerinizi 
kontrol etme
Takvim uygulamasındaki ajandanızı her zaman kontrol edebilirsiniz, ama zaten BlackBerry Hub bölümündeyseniz 
olduğunuz yerde kalabilirsiniz.

Bugünün tarihinin göründüğü mesaj ve bildirim listenizin üst kısmında, yavaşça aşağı doğru sürükleyin. Yaklaşan 
etkinlikleriniz görünmeye başlar. Ne kadar fazla sürüklerseniz, o kadar fazla etkinlik görürsünüz.

E-postadan toplantı oluşturma
E-postadan bir toplantı veya etkinlik oluşturduğunuzda, BlackBerry cihazınız e-postadan konu satırıyla birlikte daveti alır ve 
e-postanın alıcıları davetliler haline gelir.

1. Bir e-postada,  >  simgelerine dokunun.

2. Toplantı için ek bilgiler girin.

3. Kaydet'e dokunun.

BlackBerry Hub içinden kişi ekleme
1. BlackBerry Hub'da, bir mesajı basılı tutun.

2.  simgesine dokunun.
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• Kişiyi mevcut bir kişi girişine eklemek için (örneğin, kişi için yeni bir e-posta adresi eklemek amacıyla), listeden bir 
kişiye dokunun.

• Kişiyi yeni bir kişi olarak eklemek için,  simgesine dokunun.

3. Kaydet'e dokunun.
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BBM ile dünyayı keşfedin
BBM Video ile paylaşın ve izlenin. BBM sohbetinden BBM Video görüşmesine geçerek yüz yüze görüşün ve ekranınızı 
paylaşın.

Anneniz, çok önem verdiği piyano resitalinde ne giymeyi planladığınızı öğrenmek istiyor, BBM Video görüşmesini açarak 
ona yeni eteğinizi gösterin. Bu kıyafet için ödediğiniz fiyata inanamıyor, siz de yeni Ekran Paylaşımı özelliğinizi kullanarak 
BlackBerry Tarayıcı'ınızı ve çevrimiçi mağazanın web sitesini gösterin.

BlackBerry Messenger hakkında
BlackBerry Messenger (BBM) ile, BlackBerry kişilerinizle sohbet edebilir ve gerçek zamanlı olarak paylaşım yapabilirsiniz. 
Örneğin, mesajınızın ne zaman okunduğunu veya kişinin ne zaman yanıt yazıyor olduğunu görebilirsiniz. Resimleri, sesli 
notları, konumunuzu ve dosyaları da paylaşabilirsiniz.

Etkinlik planlamak, görevleri devretmek ve üyelerin öğeleri ekleme ve değiştirme zamanını görmek için BBM Groups 
kullanabilirsiniz. BBM'de bir sosyal alan oluşturulur, bu sayede bir grupta 30'a kadar kişiyle aynı anda sohbet edebilir ve 
resim, liste ve takvim randevuları paylaşabilirsiniz.

Örneğin seyahat ettiğiniz sırada Wi-Fi bağlantısı üzerinden BBM kullanabilirsiniz.

BBM simgeleri

Sohbetler
Bir sohbette okunmayan mesaj

Yoklama mesajı

Kişi, dikkatinizi istiyor

Dosya gönderildi veya alındı

Okunmayan yayın mesajı

Bir taslak BBM mesajı oluşturdunuz

Mesaj gönderiliyor

Mesaj gönderildi

Mesaj iletildi
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Mesaj okundu

Mesaj henüz gönderilmedi

İpucu: Cihazınız Internet'e bağlı olduğundan emin olun

Mesaj gönderilemedi

İpucu: Mesaja basılı tutun ve  simgesine dokunun.

 veya Kişi, video sohbeti veya sesli sohbet için uygun

Siz veya kişi meşgul

Kişi, müzik dinliyor

BBM Groups
Bu resmi beğendiniz

Yorumlar listeye eklendi

Bu üye, grubun yöneticisidir

Üyeyi BBM kişisi olarak ekleme

BBM kişisi ekleme
BBM barkodlarını tarayarak kişileri BBM'ye ekleyebilirsiniz. Kişi bilgilerini yazarak, mevcut bir BlackBerry kişisini seçerek 
veya NFC teknolojisini (cihazınız tarafından destekleniyorsa) kullanarak da kişileri ekleyebilirsiniz.

1.  >  simgelerine dokunun.

2. Ekranın alt kısmında,  simgesine dokunun. 

3. Ekrandaki talimatları izleyin.

BBM sohbeti başlatma
BlackBerry kişilerinizle gerçek zamanlı sohbet etmek ve mesajınızın ne zaman okunduğunu öğrenmek için BBM kullanın. 
Resimleri, sesli notları, konumunuzu veya diğer dosyaları paylaşın.
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Mesajın ne kadar kısa olduğu dikkat alınmadan her bir metin mesajı için ödeme yapmanızı gerektirebilen metin 
mesajlaşmasından farklı olarak, BBM'de veri kullanımınız hesaba katılır, dolayısıyla istediğiniz kadar az veya çok sayıda 
mesajla kendinizi ifade edebilirsiniz.

1.  simgesine dokunun.

2. Bir kişiye dokunun.

3. Mesajınızı yazın veya bir ifade seçin.

4. Gönder tuşuna basın.

İpucu: Birden fazla kişiyle paylaşmak istediğiniz şeyler mi var? Kişilerinizin haberinizi aynı anda öğrenmesini sağlamak için 
yayın mesajı gönderin veya birden fazla kişili sohbet başlatın.

Sohbetlerinize göz atma
Sohbet sırasında hızlıca diğer sohbetlerinize göz atabilirsiniz.

1. Klavyeyi gizlemek için, sohbet geçmişinde herhangi bir yere dokunun.

2. Parmağınızı sağa kaydırın.

Dosya gönderme veya birini yoklama
Resimler, sesli notlar, konumunuz, etkinlikleriniz, vb. gibi farklı türden dosyaları BBM kişilerinize gönderebilirsiniz. BBM'de 
birini yokladığınızda, diğer kişinin BlackBerry cihazı bir ses çıkarır (Sessiz olarak ayarlanmadıysa) ve kişi kırmızı renkte 
yazılmış YOKLA sözcüğünü görür.

1. Klavyeyi gizlemek için, sohbet geçmişinde herhangi bir yere dokunun.

2. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
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• Dosya eklemek için,  dokunun.

• Kişiyi yoklamak için,  >  dokunun.

İpucu: BBM içine aldığınız resim, ölçeği küçültülmüş sürümdür. Yazdırabileceğiniz kalitede bir görüntü istemek için 
görüntüyü basılı tutarak  dokunabilirsiniz.

Sohbete diğerlerini davet etme
1. Sohbetinizde,  simgesine dokunun. Simgeyi görmek için klavyeyi gizlemeniz gerekebilir. 

2. Bazı kişileri seçin.

3. Bitti'ye dokunun.

İpucu: BBM kişi listenizden birden fazla kişiyle yeni bir sohbet başlatmak için bir adı basılı tutun.  simgesine ve birkaç 

ada daha dokunun.  simgesine dokunun.

BBM grubuna katılma
Varsayılan olarak, gruptaki herhangi bir kişi BBM kişilerini gruba katılması için davet edebilir, böylece BBM kişileri olarak 
eklemeniz gerekmeden de yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Bir grubun zaten 30 üyesi varsa, birisi gruptan ayrılana kadar gruba 
katılamazsınız. Kendi grubunuzu da başlatabilirsiniz.

Grubu oluşturan kişi, otomatik olarak grup üyeliğini kontrol edebilir, grubun profil resmini veya adını güncelleyebilir ve hatta 
grubu kapatarak paylaşılan verilerin tümünü silebilir. Daha sonra başka yöneticiler eklenebilir.

1. Ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

2.  simgesine dokunun.

3. Grubun barkodunu tarayın (eğer sizde varsa) veya BBM barkodunuzu göstererek bir grup üyesinin bunu taramasını 
isteyin.

İçinde olduğunuz grupları görmek için,  simgesine dokunun.

BBM Video sohbeti başlatma
Herhangi bir BBM sohbetinden veya BlackBerry cihazınızdaki Telefon veya Kişiler uygulamasından bir BBM Video sohbeti 
başlatabilirsiniz. Telefon veya Kişiler uygulamasından BBM kişisi olmayan biriyle bir BBM Video sohbeti başlatmayı 
deniyorsanız, BBM Video sohbetinizi başlatmadan önce kişiyi BBM'ye eklemeniz istenir.

Bir BBM sohbetinde, Telefon uygulamasında veya Kişiler ekranında,  simgesine dokunun.
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Kameraları değiştirme veya ekranınızı 
paylaşma
Varsayılan olarak, BBM Video sohbetleri sırasında ön tarafı gösteren kameranız kullanılır.

BBM Video sohbetinde aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

• Arka tarafı gösteren kameranıza geçmek için,  simgesine dokunun.

• Ekranınızı paylaşmak için,  simgesine dokunun.
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Kameranız ile zamanda yolculuğa 
çıkın
Mükemmel kareyi bulmakta zorluk mu çekiyorsunuz? Time Shift modu, fotoğrafınızdan önceki ve sonraki birkaç 
milisaniyeyi yakalar ve böylece mükemmel bir kare oluşturmak için resminizde bazı anları işaretleyebilir ve 
ayarlayabilirsiniz. Bir arkadaşın gözlerini açık, diğer arkadaşı da gülümseyen halde tutmak için kadranı ileriye ve geriye 
hafifçe kaydırarak tümünü aynı fotoğrafta birleştirin.

Seyahatiniz bittiğinde, havaalanına gitmek için taksiye binmeden hemen önce anneniz ve kardeşinizle hemen bir aile 
fotoğrafı çektirmek istediniz. Yalnızca tek poz çekmeye yetecek kadar zaman var, ancak Time Shift modu resmi 
ayarlamanızı sağlar ve böylece annenizin gözleri açık, kardeşiniz de gülümseyen bir halde olur. Takside giderken 
mükemmel fotoğrafı kaydedin, her ikisine de e-posta ile gönderin ve sosyal ağlarınızda paylaşın.

Bir bakışta Kamera uygulaması
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Resim çekme ve video kaydetme
İpucu: Kamera uygulamasından hızlıca resim çekmek veya video kaydetmeye başlamak için, Ses Seviyesini Artır veya Ses 
Seviyesini Azalt tuşuna basın. Kaydı durdurmak için tuşa yeniden basın.

Resim çekme
İpucu: Resminizin BlackBerry cihazınızdan başka cihazlarda, örneğin bilgisayarda, oynatıldığında en iyi şekilde 
görünmesini sağlamak için, resmi çekmeden önce kamerayı yatay görünümde tuttuğunuzdan emin olun.

1.  seçildiğinden emin olun. 

2. Kameranın odağını değiştirmek için odak kutusunu ekranda herhangi bir yere sürükleyin.

3. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmaklarınızı ekranda birlikte veya ayrı kaydırın. Yakınlaştırma yalnızca 
Normal ve Dengeleme çekim modlarında kullanılabilir.

4. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

• Bir resim çekmek için ekranda herhangi bir yere dokunun.

• Seri çekim modunu açtığınızda ard arda resim çekmek için, ekranı basılı tutun. Kamera, parmağınızı ekrandan 
kaldırdığınızda resim çekmeyi durdurur.

Video kaydetme
İpucu: Kayıtlı videonuzun BlackBerry cihazınızdan başka cihazlarda, örneğin bilgisayarda, oynatıldığında en iyi şekilde 
görünmesini sağlamak için, videoyu kaydetmeye başlamadan önce kamerayı yatay görünümde tuttuğunuzdan emin olun.

1.  simgesinin seçildiğinden emin olun. 

2. Video kameranın odağını değiştirmek için odak kutusunu ekranda herhangi bir yere sürükleyin.

3. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmaklarınızı ekranda birlikte veya ayrı kaydırın.

4. Kaydı başlatmak için ekranda herhangi bir yere dokunun.

Kaydı durdurmak için ekrana tekrar dokunun.
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Kamera, video kamera veya Time Shift 
modu arasında geçiş yapma
Kamera uygulamasında kamerayı, video kamerayı ve Time Shift çekim modlarını kullanarak resimler çekebilir ve videolar 
kaydedebilirsiniz.

1. Güncel çekim modunuza dokunun: ,  veya .

2. Kullanmak istediğiniz çekim moduna dokunun.

Kilitle ekranından Kamera uygulamasına 
erişim
Kilitle ekranından,  simgesini basılı tutun.

Time Shift modunu kullanma
Time Shift modu, bir defada bir dizi fotoğraf çekmenizi sağlar, böylece bunların arasından en iyisini seçebilirsiniz. Birisi her 
resimde gözlerini mi kapattı veya siz resmi çekerken öksürdü mü? Resimde herkes mükemmel çıkana kadar her birisi için 
farklı ifadeler arasında geçiş yaparak bu sorunu giderebilirsiniz.

Time Shift modunu kullanarak en iyi 
resimleri çekme
1.  simgesinin seçildiğinden emin olun.

2. Resim çekin ve resim görünene kadar kamerayı sabit tutun.

3. En iyi resmi bulana kadar ekranın alt kısmındaki kaydırıcıyı ileri ve geri doğru sürükleyin.

4.  simgesine dokunun.

Resimlerin hiçbirini istemiyorsanız,  simgesine dokunun. Tüm resimler silinir ve yeni bir dizi resim çekebilirsiniz.
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Time Shift kullanarak bir kişinin ifadesini 
değiştirme
1.  simgesinin seçildiğinden emin olun.

2. Resim çekin.

3. En iyi resmi bulana kadar ekranın alt kısmındaki kaydırıcıyı ileri ve geri doğru sürükleyin.

4. Tanınan bir yüze dokunun.

5. Mevcut ifadelere göz atmak için kadranı kullanın.

6. Ekranda herhangi bir yere dokunun.

7.  simgesine dokunun.
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BlackBerry World deneyiminizi 
geliştirin
Muhteşem uygulamaları keşfetmek, uygulama önerileriyle artık hiç olmadığı kadar kolay. Önce uygulamayı sonra nasıl 
paylaşacağınızı seçin – isterseniz uygulamanın içinden birkaç hareketle sosyal medya sitelerinde veya bir dokunuşla bir 
arkadaşınızın NFC özellikli BlackBerry akıllı telefonuyla, paylaşmak artık kolay ve basit.

Havaalanına gitmeden hemen önce, ailenizi ziyarete giderken geçireceğiniz uzun uçak yolculuğu sırasında sizi 
eğlendirecek oyun ve uygulamaları indirmek için BlackBerry World sanal mağazasında arama yapın. Kardeşinizin hoşuna 
gidebilecek birçok oyun buldunuz, kolaylıkla indirebilmesi için vardığınızda NFC teknolojisini kullanarak bunları onunla 
paylaşmayı planlıyorsunuz.

Bir bakışta BlackBerry World
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Uygulamaları, oyunları, müzikleri veya 
videoları arama
BlackBerry World sanal mağazasının tamamında arama yapabilir veya belirli bir öğe türünü aramayı seçebilirsiniz. Örneğin, 
yalnızca oyun, uygulama, müzik veya video araması yapmayı seçebilirsiniz.

• BlackBerry World genelinde arama yapmak için, BlackBerry World ana ekranında,  simgesine dokunun.

• Belirli bir bölümde arama yapmak için (uygulamalar, oyunlar, müzikler veya videolar),  simgesine dokunun. 
Uygulamalar, Oyunlar, Müzik veya Video'ya dokunun.  simgesine dokunun.

• Son kullanılan bir arama terimi ile arama yapmak için,  simgesine dokunun. Bir son arama terimine dokunun.

Uygulama, oyun, müzik ve video indirme ve 
satın alma
Satın aldığınız uygulamalar, oyunlar ve müzikler, bu öğeler için tekrar ödeme yapılması gerekmeden aynı BlackBerry 
cihazında ve dörde kadar farklı cihazda istediğiniz kadar çok sayıda silinip tekrar indirilebilir.

1. BlackBerry World sanal mağazasında, bir öğeye dokunun.

2. Ekranın sağ üst köşesinde, üzerinde fiyat görüntülenen bir düğmeye dokunun.

3. Bir öğe için ödeme yapmadan önce ödeme yönteminizi değiştirmek için, Üzerinden Faturalandırma: açılır listesinde, 
bir ödeme yöntemine dokunun.

4. Satın Al'a dokunun.

İpucu: Bir uygulamayı, oyunu, albümü, şarkıyı veya videoyu paylaşmak için,  simgesine dokunun. NFC teknolojisi 
kullanan biriyle bir uygulama paylaşmak için, paylaşmak istediğiniz uygulamanın Ayrıntılar ekranında cihazlarınızın 
arkalarını hizalayın.

Ödeme seçeneklerinizi değiştirme
1. BlackBerry World sanal mağazasında, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

2.  > Ödeme Seçenekleri'ne dokunun.

3. BlackBerry ID parolanızı girin.

4. Bir ödeme seçeneği seçin.
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5. Ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

İpucu: Ödeme bilgilerinizi düzenlemek için,  simgesine dokunun.

İndirdiğiniz uygulamayı veya oyunu 
puanlama ve inceleme
1. BlackBerry World sanal mağaza ana ekranında,  > My World'e dokunun.

2. Uygulamalarım ve Oyunlarım'a dokunun.

3. Bir uygulamayı veya oyunu basılı tutun.

4.  simgesine dokunun.

5. İncelemenizi yazın. Yıldız puanı eklemek için, parmağınızı yıldız simgelerinin üzerinde sola veya sağa doğru kaydırın.

Bir uygulama veya oyun için güncelleme 
indirme
1. BlackBerry World ana ekranında,  > My World > Uygulamalarım ve Oyunlarım'a dokunun.

2. Ekranın üst kısmında, gerekirse, Uygulamalar ve Oyunlar açılır listesine dokunun.

3. Güncellemeler'e dokunun.

• Bir uygulama veya oyun güncellemesini indirmek için, uygulama veya oyunun yanındaki  simgesine dokunun.

• Güncellemesi mevcut olan tüm uygulamaların ve oyunların güncellemelerini indirmek için, ekranın alt kısmında, 
Tümünü Güncelle'ye dokunun.

Uygulamaları silme
Uygulamaları BlackBerry cihazınızın ana ekranından veya indirdiğiniz uygulamaları BlackBerry World sanal mağazasından 
silebilirsiniz.
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BlackBerry World'den indirilen bir öğeyi 
silme
1. BlackBerry World ana ekranında,  simgesine dokunun 

2. Uygulamalarım ve Oyunlarım, Videom veya Müziğim'e dokunun.

3. İndirilenler'e dokunun.

4. Bir öğeye basılı tutun ve  simgesine dokunun.

• Uygulamayı daha sonra yeniden yüklemek isteyeceğinizi düşünüyorsanız, Kaldır'a dokunun.

• Uygulamayı kalıcı olarak silmek istiyorsanız, Sil'e dokunun.

Kaldırılan uygulamalar ve oyunlar My World ekranınızda listelenir. Bu listeyi görmek için, Uygulamalarım ve Oyunlarım > 
Uygun'a dokunun.

Ana ekranınızdan bir uygulama silme
1. BlackBerry cihazınızın ana ekranında, simgeler yanıp sönmeye başlayana kadar bir uygulama simgesini basılı tutun.

2. Bir uygulama simgesine,  simgesine dokunun.

İpucu: Ana ekranınızdaki bazı uygulama simgeleri temel BlackBerry deneyiminizin bir parçasıdır. Bu uygulamalar silinemez 
ve Sil simgesi bu uygulama simgelerinde görünmez.

Bir uygulama veya oyunu yeniden kurma
1. BlackBerry World ana ekranında,  > My World > Uygulamalarım ve Oyunlarım'a dokunun.

2. Ekranın üst kısmında, gerekirse, açılır listeye dokunun.

3. Uygun'a dokunun.

• Bir uygulama veya oyunu yeniden kurmak için, kurmak istediğiniz uygulama veya oyunun yanındaki 
simgesine dokunun.

• Kaldırdığınız uygulamaları ve oyunları yeniden yüklemek için, ekranın altında, Tümünü Yükle'ye dokunun.
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Takvim ile güncelliğinizi koruyun
İhtiyacınız olan şeyi önceden bilen ve ayrıntıları sizin için halleden bir akıllı telefon ile randevular ve görevler için daha az 
zaman harcayın. Takvim, katılımcı önerisinde dahi bulunarak size bu katılımcıların son mesajlarını ve sosyal medya 
güncellemelerini gösterir.

Havaalanında dönüş uçağınızı beklerken işinizden geri kalmamak için biraz zamanınız var. Takvim'de sonraki hafta 
yapacağınız toplantılarınızı gözden geçirin. Katılımcılara dokunun ve size gönderdikleri son e-posta mesajlarının tümünü 
okuyarak sosyal medya güncellemelerine göz atın, böylece toplantınız için bilgilerinizi güncellemiş olursunuz.

Takvim uygulaması hakkında
BlackBerry cihazınızdaki Takvim uygulaması, eklediğiniz e-posta ve sosyal ağ hesaplarından takvim bilgilerini alır ve tek bir 
yerde size sunar. Böylece tüm toplantılarınızı, randevularınızı ve etkinliklerinizi izleyebilirsiniz.

Cihazınıza herhangi bir hesap eklemediyseniz de toplantıları, randevuları veya etkinlikleri oluşturmak ve yönetmek için 
Takvim uygulamasını kullanabilirsiniz.

Cihazınızda bir hesap kurma
Cihazınıza e-posta hesapları, sosyal ağ hesapları (Facebook, Twitter veya LinkedIn gibi) veya bir Evernote hesabı 
ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

2.  Ayarlar > Hesaplar'a dokunun.

3. Cihazınıza zaten bir hesap eklediyseniz, başka bir hesap eklemek için  simgesine dokunun.

Etkinliklerinizi görüntüleme
Etkinliklerinizi güne, haftaya veya aya göre görüntüleme arasında geçiş yapabilirsiniz.

Takvim uygulamasında, aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

• Tek bir güne ait etkinlikleri görüntülemek için,  simgesine dokunun. Ajanda, çizelge ve kişi görünümü arasında geçiş 
yapmak için, ekranın üst kısmındaki tarihe dokunun. Ajanda, Çizelge veya Kişiler'e dokunun.

• Bir haftaya ait etkinlikleri görüntülemek için,  simgesine dokunun. Yakınlaştırmak için parmaklarınızı kıstırma 
hareketini kullanmayı deneyin ve daha ayrıntılı bir görünüme bakın.
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• Bir aya ait etkinlikleri görüntülemek için,  simgesine dokunun. Takvim üzerindeki sayılar, o gün için kaydedilen 
etkinliklerin sayısına bağlıdır; sayı ne kadar büyükse o gün için o kadar çok şey planlamışsınızdır. Ekranın alt kısmında 
listede ajandanızı görmek için bir güne dokunun.

İpucu: 6 aylık takvim görünümünü görmek için, ay görünümünde, ekranın üst kısmında, aya dokunun ve parmağınızı aşağı 
doğru sürükleyin.

Etkinlikle ilişkili e-posta ve dosyaları bulma
BlackBerry cihazınız, etkinliğinizle ilişkili olabilecek e-posta ve dosyaları bulmak için verilerinizde arama yapar. Örneğin, bir 
belgeyi incelemek için insanlarla toplantı yapıyorsanız cihazınız o belgeyi gösterebilir.

1. Takvim uygulamasında, bir etkinliğe dokunun.

2. E-postalar'a dokunun.

Görüşeceğiniz kişileri kontrol etme
Takvim uygulamasında, aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

• Gün içinde kiminle görüşeceğinizi görmek için, gün görünümünde, ekranın üst kısmındaki tarihe dokunun. Kişiler'e 
dokunun.

• Bir toplantıda veya etkinlikte kiminle görüşeceğinizi görmek için, etkinliğe dokunun. Kişiler'e dokunun.

İpucu: Daha fazla bilgi görüntülemek için kişinin adına dokunun.

Etkinlik oluşturma
1. Takvim uygulamasında,  simgesine dokunun.

2. Etkinlik bilgilerini girin.

3. Kaydet'e dokunun.

İpucu: Herhangi bir çizelge görünümünde (örneğin, günlük çizelge görünümünde veya haftalık görünümde), sadece 
çizelgedeki bir noktaya dokunarak da etkinlik oluşturabilirsiniz. Etkinliği değiştirmek için görünen Yeni Etkinlik blokuna 
dokunun.
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Kişileri bir etkinliğe davet etme
Hesabınız katılımcı eklemeyi destekliyorsa, etkinliği oluştururken veya daha sonrasında etkinliğe katılımcı ekleyebilirsiniz. 
Microsoft Exchange hesabı eklediyseniz, kişi listenizde olmayan kişileri eklemek için uzak sunucuya bağlanabilirsiniz.

Bir etkinliği oluşturur veya değiştirirken, Katılımcılar bölümünde, Davet Et alanına dokunun.

• Eklediğiniz kişi, kişi listenizde varsa adını yazmaya başlayın. Listeden adına dokunun.

• Eklediğiniz kişi, organizasyonunuzun bir parçasıysa ve iş hesabınızı cihazınıza eklediyseniz, adını yazın. Ara'ya 
dokunun.

İpucu: Bazı hesaplar, katılımcıların uygunluk durumunu görüntülemenizi sağlayabilir. Katılımcıları tümünü etkinliğe 
ekledikten sonra, Uygunluğu Görüntüle'ye dokunun. Katılımcılarınızın herhangi biri bir sorun yaşarsa, yeşil toplantı 
çubuğunu herkes için uygun olan bir zamana kaydırabilirsiniz.

Etkinliği değiştirme veya silme
Etkinliği siz düzenliyorsanız, onu değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Takvim uygulamasında, bir etkinliği basılı tutun.

• Etkinliği değiştirmek için,  simgesine dokunun. Değişikliklerinizi yapın. Kaydet'e dokunun.

• Etkinliği silmek için,  simgesine dokunun.
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Remember
Remember uygulamasıyla görevleri, notları 
ve daha fazlasını toplama ve düzenleme
BlackBerry Remember, hatırlamak istediğiniz bilgileri toplayan, yöneten ve kategorize eden bir verimlilik uygulamasıdır. 
Remember uygulamasıyla, bilgilerinizi klasörlerde girişler olarak sıralayabilir, girişleri etiketlerle kategorize edebilir, 
girişlerle ilişkili sesli notlar kaydedebilir ve bir görevi gerçekleştirmeyi unutmamanız için girişlere son tarihler 
ekleyebilirsiniz.

Örneğin, Paris'e bir gezi planlıyorsanız, Remember uygulamasında "Paris Gezilerim" adında bir klasör oluşturabilirsiniz. 
Cihazınızda Internet taraması yaptığınızda, gezi ilişkili web sitelerini klasöre gönderebilirsiniz. Geziden önce yapmanız 
gereken bir şeyi hatırladığınızda, unutmamak için klasöre bir yapılacak öğe ekleyebilir ve o öğeye bir son tarih 
ekleyebilirsiniz. Gezi hakkında hatırlamanız gereken her şey tek bir yerde bulunur.

Remember uygulaması BlackBerry cihazınıza eklediğiniz hesaplarla senkronize edilmek üzere tasarlanmıştır. Cihazınıza bir 
iş e-posta hesabı eklediyseniz, iş hesabınızdaki görevleriniz ve notlarınız, Görevler ve Notlar klasörlerindeki Remember 
uygulaması ile senkronize tutulur ve bayraklanan mesajlarınız Bayraklı klasöründe senkronize edilir. Cihazınıza Evernote 
hesabı eklerseniz, Remember uygulamasında Evernote not defterlerinize erişebilir ve Remember klasörlerinizi Evernote ile 
senkronize edebilirsiniz.

Remember uygulamasında klasör 
oluşturma
1. Remember uygulamasında,  simgesine dokunun.

2. Klasör için bir ad yazın.

3. Klasörünüzü bir hesapla senkronize etmek için (örneğin, bir Evernote hesabı), Şununla senkronize et: açılır listesini 
değiştirin.

4. Klasörün rengini değiştirmek için, farklı bir renk kartelasına dokunun.

5. Kaydet'e dokunun.

Remember uygulamasına giriş ekleme
Giriş bir not, son tarih, resimler, ekler, etiketler veya sesli notlar içerebilir.

1. Bir klasörde veya Remember klasörü ekranında,  simgesine dokunun.
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2. Giriş için başlık, notlar ve son tarih gibi bilgileri girin.

3. Kaydet'e dokunun.

İpucu: Hızlıca bir liste oluşturmak için (örneğin, "Yiyecek" klasöründe bir yiyecek listesi), bir klasöre dokunun. Giriş ekle 
alanında, ekranın üst kısmında, bir giriş başlığı yazın. + simgesine dokunun. Listeniz tamamlanana kadar giriş ekleyin.

Girişe etiket ekleme
Etiketler, girişlerinizi kategorize etmenize yardımcı olur. Örneğin, tarifler içeren girişlere "tarif" etiketini ekleyebilir ve 
girişlerinizi o etikete göre filtreleyebilirsiniz.

1. Remember uygulamasında, bir girişe dokunun.

2.  >  simgelerine dokunun.

Sesli not kaydetme
Sesli not kaydetmek için BlackBerry Remember kullaanabilirsiniz.

1. Bir klasörde veya Remember klasörü ekranında,  simgesine dokunun.

2.  simgesine dokunun.Simgeyi görmek için klavyeyi gizlemeniz gerekebilir. 

3.  simgesine dokunun.

4. Sesli notunuzu söyleyin.

5. İşiniz bittiğinde,  > Kaydet'e dokunun.

Remember uygulamasına bir şey gönderme
BlackBerry cihazınızın paylaşım özelliklerini kullanarak, BlackBerry Remember'a fotoğraflar, videolar, ses dosyaları, web 
siteleri veya Documents To Go dosyaları gönderebilirsiniz.

1. Bir uygulamada, Remember uygulamasına göndermek istediğiniz öğeye dokunun ve bekleyin.

2.  > Remember'a dokunun.

3. Gerekirse öğeyi düzenleyin.

4. Kaydet'e dokunun.
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ONAYLAR, BEYANLAR VEYA HER TÜR GARANTİ, BURADA BAŞVURULAN AÇIK YA DA DOLAYLI TÜM KOŞULLAR, 
ONAYLAR, GARANTİLER, BEYANLAR VEYA DAYANIKLILIK GARANTİSİ, BELİRLİ BİR AMACA YA DA KULLANIMA 
UYGUNLUK, SATILABİLİRLİK, SATILABİLİR KALİTE, İHLAL ETMEME, TATMİN EDİCİ KALİTE VEYA HAK ELDE ETME VEYA 
BİR YÖNETMELİK, GELENEK, ÖNCEKİ BİR ANLAŞMANIN YORUMLANMASI YA DA TİCARİ TEAMÜLLERDEN 
KAYNAKLANANLAR VEYA BELGE YA DA BELGENİN KULLANIMIYLA İLGİLİ VEYA HERHANGİ BİR YAZILIM, DONANIM, 
HİZMET YA DA BAŞKA ŞİRKETLERİN ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİNİN ÇALIŞMASI YA DA ÇALIŞMAMASI DA DAHİL OLMAK 
ÜZERE, AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA BURADA KAPSAM DIŞINDA BIRAKILMIŞTIR. ÜLKE VEYA 
EYALETE BAĞLI OLARAK BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR. BAZI YARGI BÖLGELERİNDE DOLAYLI GARANTİLERİN VE 
KOŞULLARIN KAPSAM DIŞINDA BIRAKILMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEYEBİLİR. YASALARLA İZİN 
VERİLEN SINIRLAR DAHİLİNDE, BELGEYLE İLGİLİ TÜM DOLAYLI GARANTİLER YA DA KOŞULLAR YUKARIDA 
BELİRTİLDİĞİ ŞEKLİYLE KAPSAM DIŞINDA BIRAKILAMADIKLARI ANCAK SINIRLANDIRILABİLDİKLERİ SINIRLAR 
DAHİLİNDE, BURADA İDDİA KONUSU BELGEYİ YA DA ÖĞEYİ İLK ALDIĞINIZ TARİHTEN İTİBAREN DOKSAN (90) GÜN İLE 
SINIRLANDIRILIR.

UYGULANABİLİR SINIRLI GARANTİ VE/VEYA BLACKBERRY YAZILIM SÖZLEŞMESİNDE ÖZELLİKLE BELİRTİLEN SINIRLAR 
VE/VEYA YARGI BÖLGENİZDE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN GENİŞ SINIRLAR DAHİLİNDE, 
BU BELGENİN KULLANIMIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ZARARDAN VEYA AŞAĞIDAKİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA 
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SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BURADA BELİRTİLEN HERHANGİ BİR YAZILIM, DONANIM, HİZMET VEYA BAŞKA 
ŞİRKETLERCE SAĞLANAN ÜRÜNLER VE HİZMETLERİN ÇALIŞMASI YA DA ÇALIŞMAMASINDAN, RIM HİÇBİR KOŞULDA 
SORUMLU TUTULAMAZ: ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLSÜN YA DA ÖNGÖRÜLMESİN VE RIM BU TÜR ZARARLARIN 
OLABİLECEĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, DOĞRUDAN, SONUÇTA MEYDANA GELEN, ÖRNEK TEŞKİL 
EDEN, TESADÜFİ, DOLAYLI, ÖZEL, CEZA GEREKTİREN VEYA AĞIR ZARARLAR, GELİR YA DA KAR KAYBI ZARARLARI, 
BEKLENEN TASARRUFLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ, İŞ KESİLMESİ, İŞ BİLGİLERİNİN KAYBI, İŞ FIRSATLARININ 
KAYBI VEYA VERİ KAYBI YA DA BOZULMASI, HERHANGİ BİR VERİNİN GÖNDERİLEMEMESİ YA DA ALINAMAMASI, RIM 
ÜRÜNLERİ VEYA HİZMETLERİ VEYA BUNLARIN PARÇALARI YA DA AĞ SERVİSLERİYLE BİRLİKTE KULLANILAN 
HERHANGİ BİR UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLAR, YERİNE KULLANILAN ÜRÜNLERİN MALİYETİ, 
MUHAFAZA, TESİSLER VEYA HİZMETLERİN MALİYETLERİ YA DA DİĞER BENZER MADDİ KAYIPLAR.

YARGI BÖLGENİZDE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN GENİŞ SINIRLAR DAHİLİNDE, 
HERHANGİ BİR İHMALDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK VEYA KESİN SORUMLULUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE, 
RIM'İN SÖZLEŞMEDE VEYA HAKSIZ FİİLDE BAŞKA BİR MECBURİYETİ, SORUMLULUĞU VEYA YÜKÜMLÜLÜĞÜ YA DA BU 
BELGEYLE İLGİLİ BİR SORUMLULUĞU YOKTUR.

BURADAKİ SINIRLANDIRMALAR, İSTİSNALAR VE FERAGATNAMELER ŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR: (A) SÖZLEŞME İHLALİ, 
İHMAL, HAKSIZ FİİL, KESİN SORUMLULUK VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR YASAL DOKTRİN DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK 
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE VE TEMEL BİR İHLAL VEYA İHLALLER YA DA BU SÖZLEŞMENİN ASIL AMACININ 
GERÇEKLEŞMEMESİ VEYA BURADA DAHİL EDİLEN TÜM YASAL ÇÖZÜM YOLLARINDAN ETKİLENMEMEK KAYDIYLA, 
NİTELİĞİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK DAVA GEREKÇESİ, HAK TALEBİ VEYA AÇTIĞINIZ DAVA; VE (B) RIM VE BAĞLI 
ŞİRKETLERİ, BUNLARIN HALEFLERİ, DEVRALANLARI, ARACILARI, TEDARİKÇİLERİ (AĞ SERVİS SAĞLAYICILARI DAHİL), 
YETKİLİ RIM DİSTRİBÜTÖRLERİ (YİNE AĞ SERVİS SAĞLAYICILARI DAHİL) VE BUNLARIN İLGİLİ MÜDÜRLERİ, 
ÇALIŞANLARI VE BAĞIMSIZ YÜKLENİCİLERİ.

YUKARIDA BELİRLENEN SINIRLANDIRMALAR VE İSTİSNALARA EK OLARAK, HİÇBİR DURUMDA RIM'İN VEYA RIM'İN 
BAĞLI ŞİRKETLERİNİN HERHANGİ BİR MÜDÜR, ÇALIŞAN, TEMSİLCİ, DAĞITIMCI, TEDARİKÇİ VEYA BAĞIMSIZ 
YÜKLENİCİSİNİN BU BELGEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU BELGEYLE İLGİLİ BİR SORUMLULUĞU YOKTUR.

Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlere abone olmadan ya da bunları yüklemeden veya kullanmadan önce, ağ 
servis sağlayıcınızın ilgili diğer şirket ürünlerinin ve hizmetlerinin tüm özelliklerini desteklemeyi kabul ettiğini kontrol etmek 
sizin sorumluluğunuzdadır. Bazı ağ servis sağlayıcıları BlackBerry Internet Service aboneliği için Internet tarama işlevi 
sunmuyor olabilir. Kullanılabilirlik, dolaşım anlaşmaları, hizmet planları ve özelliklerle ilgili olarak servis sağlayıcınızla 
görüşün. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlerin RIM ürünleri ya da hizmetlerine kurulması ve bunlarla 
kullanılması, diğer şirketlerin haklarının çiğnenmesini önlemek için bir ya da daha fazla patent, ticari marka, telif hakkı veya 
başka lisanslar gerektirebilir. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlerin kullanılmasının ve bu kullanım için başka 
şirketlerin lisanslarının gerekli olup olmadığının belirlenmesinde tüm sorumluluk size aittir. Gerekliyse, bunların alınmasının 
sorumluluğu size aittir. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetleri gerekli tüm lisanslar alınana kadar kurmamalı 
veya kullanmamalısınız. RIM ürünleri ve hizmetleri ile birlikte sağlanan tüm Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve 
Hizmetler kullanım kolaylığı sağlaması için sağlanır ve RIM tarafından herhangi bir açık veya dolaylı koşul, onaylama, beyan 
veya garanti olmaksızın "OLDUĞU GİBİ" sağlanır ve bunlarla ilgili hiçbir yükümlülük kabul edilmez. Başka Şirketlerce 
Sağlanan Ürünler ve Hizmetleri kullanmanız, RIM ile ilgili bir lisans veya başka sözleşmenin açıkça kapsadığı durumlar 
dışında, bu şirketlerle ilgili ayrı lisansların ve diğer sözleşmelerin koşullarına göre yönetilecek ve bunları kabul etmenize 
bağlı olacaktır.

Bu belgede belirtilen özelliklerden bazıları için en küçük BlackBerry Enterprise Server, BlackBerry Desktop Software ve/
veya BlackBerry Device Software sürümü gerekir.

Herhangi bir RIM ürününün veya hizmetinin kullanım koşulları, RIM ile ilgili ayrı bir lisans veya diğer sözleşmede belirtilir. 
BU BELGEDEKİ HİÇBİR ŞEY, BU BELGE DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR RIM ÜRÜNÜ VE HİZMETİNİN PARÇALARI İÇİN 
SAĞLANAN AÇIK YAZILI SÖZLEŞME VEYA GARANTİNİN YERİNİ ALMAYI AMAÇLAMAZ.
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Bu kılavuzda belirtilen bilgiler aşağıdaki akıllı telefon modelleri için geçerlidir:

STL100-1 /

STL100-2 /

STL100-3

STL100-4

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Kanada
Telefon: 1 (519) 888-7465
Faks: 1 (519) 888-7884
Web sitesi: www.blackberry.com

Research In Motion UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Birleşik Krallık
Telefon: +44 (0)1753 667000
Faks: +44 (0)1753 669970
Web sitesi: www.blackberry.com

Kanada'da Yayınlanmıştır
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