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Bu kılavuzda kullanılan işaretler
Bu kılavuzda, faydalı ve önemli bilgileri vurgulamak için şu semboller kullanılmıştır:

Bu bir nottur. Bir notta genellikle bir işlemi yapmayı veya yapmamayı tercih etmeniz
durumunda ne olacağı gibi ek bilgiler verilir. Not ayrıca sadece bazı durumlarda
geçerli olabilecek bilgiler de verir.

Bu bir ipucudur. Bir ipucunda, belirli bir adımı veya prosedürü gerçekleştirmenizin
alternatif bir yöntemi verilir veya faydalı bulabileceğiniz bir seçenek bildirilir.

Bu, belirli bir görevi tamamlamak veya belirli bir özelliğin düzgün şekilde çalışması
için gerek duyduğunuz önemli bilgiyi belirtir.

Bu işaret, güvenlik önlemi bilgilerini, yani olası sorunları engellemek için dikkat
etmeniz gereken bilgileri belirtir.
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Kutudan çıkarma

HTC One
1. GERİ

2. USB konektörü

3. GİRİŞ

4. Dual hoparlörler

5. SES DÜZEYİ

6. Ön kamera

7. 3,5 mm kulaklık jakı

8. GÜÇ

9. Yakınlık sensörü

10. Uyarı LED\'i

11. Tepsi çıkarma deliği/SIM kartı
tepsisi

§ HTC One, bulunduğunuz bölgeye ve cep telefonu operatörünüze bağlı olarak 3G
veya LTE sürümü ile sunulmaktadır. Sesli aramalarda ve veri hizmetlerinde
operatörünüzün 4G/LTE ağını kullanmak için, bir LTE planınızın olması gerekir.
Ayrıntılar için operatörünüzle görüşün.

§ Ekran koruyucu kullanmak isterseniz, lütfen yakınlık sensörünün üzerini örtmeyin
veya sensörü engellemeyin. Halihazırda sensör için küçük bir açıklığı bulunan HTC
One için ayrı ekran koruyucusu satın alabilirsiniz.
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SIM kartı
HTC One mikro SIM kart kullanır. Mikro SIM kart, telefon numaranızı, hizmet ayrıntılarını
ve telefon defteri kişilerini ve/veya metin iletilerini saklamak için bellek içerir.

SIM kartının takılması

1. Telefonu, yüzü yukarı doğru tutun.

2. SIM kartı tepsi yuvasının yanındaki küçük deliğe SIM çıkarma aletinin (veya küçük
eğilmiş bir ataç) ucunu takın. 

3. SIM kartı tepsisi çıkana kadar ucu deliğin içine itin.

4. SIM kart tepsisini çekip, çıkarın ve SIM kartı (temas noktaları aşağıya bakacak
şekilde) tepsiye yerleştirin. 

Yalnızca standart microSIM kullanın. (Örneğin adaptörle nanoSIM veya değiştirilmiş
SIM gibi) diğer türlerin takılması, kartın yerine oturmamasına veya kart yuvasının
zarar görmesine neden olabilir.

5. SIM kart tepsisini yuvasına geri takın.
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SIM kartının çıkarılması

SIM kartınızı çıkarmadan önce HTC One cihazınızı kapattığınızdan emin olun.

1. Telefonunuzu yüzü yukarı, üst paneli size bakacak şekilde tutun.

2. SIM kartı tepsi yuvasının yanındaki küçük deliğe SIM çıkarma aletinin (veya küçük
eğilmiş bir ataç) ucunu takın. 

3. SIM kartı tepsisi çıkana kadar ucu deliğin içine itin.

4. SIM kartı tepsisini dışarı çekin ve SIM kartını çıkarın.

SIM kartını çıkarırken, boş SIM kartı tepsisini yuvaya geri yerleştirdiğinizden emin olun.

Pili şarj etme
HTC One cihazınızı açıp kullanmaya başlamadan önce pili şarj etmeniz önerilir.

Pili şarj etmek için yalnızca kutuda gelen güç adaptörü ve USB kablosu
kullanılmalıdır.

1. USB kablosunun küçük ucunu USB konektörüne takın. 

2. USB kablosunun diğer ucunu güç adaptörüne takın.

3. Pil şarjını başlatmak için güç adaptörünü elektrik prizine takın.

Güvenlik önlemi olarak pil aşırı ısınırsa şarj durdurulur.
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Gücü açma veya kapama

Gücü açma

GÜÇ düğmesine basın. 

İlk kez açtığınızda, HTC One cihazını ayarlamanız gerekecektir.

Gücü kapatma

1. Ekran kapalıysa, tekrar açmak için GÜÇ düğmesine basıp, ardından ekran kilidini
açın.

2. GÜÇ düğmesini birkaç saniye basılı tutun.

3. Seçenekler menüsünde Kapama seçeneğine dokunun.

Telefonunuz ile ilgili hızlı bir kılavuz mu
istiyorsunuz?

HTC One'u araştırma

İpuçları ve Yardım, HTC One aygıtınızdan saniyeler içinde en verimli şekilde
yararlanmanızı sağlar.

§ Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanamadığınızı düşündüğünüz oldu mu? Nasıl
olduğunu öğrenmek için İpuçları ve Yardım kısmındaki yardımsever gidiş
yollarına göz atın. Başlıklar, giriş seviyesinden gelişmiş olanlara kadar uzanır ve
hatta Giriş ekranındaki İpuçları ve Yardım beslemesi, seveceğiniz başlıklar da
önerir.

§ Bir işlemin nasıl yapıldığını hemen öğrenmeniz mi gerekli? Yalnızca anahtar
sözcüklerinizi yazıp, doğrudan HTC One üzerinde anlaşılır, güncel yanıtlar alın.

Giriş ekranından İpuçları ve Yardım ekranını açmak için  > İpuçları ve Yardım
öğesine dokunun.

İpuçları ve Yardım içeriğini henüz indirmemişseniz veya güncel içerik mevcutsa,
edinmek için indirme bağlantısına dokunmak yeterlidir.

İpuçları ve Yardım uygulamasının eşitleme ayarlarını değiştirmek için  > Ayarları
güncelle öğesine dokunun.

İpuçları ve Yardım Araması Yapma

1. İpuçları ve Yardım'de,  tuşuna dokunup aramak istediğiniz sözcükleri girin.

2. Doğrudan bir öğeye gitmek için bir arama sonucuna dokunun.
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Telefonunuzu kurma

Yeni telefonunuzu ilk kez ayarlama
Yeni telefonunuzu ilk kez açtığınızda telefonu ayarlamanız istenecektir. İnternet
bağlantınızı seçmek, telefonunuzu kurma biçimine karar vermek ve diğer işlemler için
aygıt üstü kurulumunu inceleyin.

§ Hesaplarınızı kurarken ve yeni telefonunuzu kişiselleştirirken HTC Başlangıç
hizmetini kullanmak için, Scratch'ten kurun öğesini seçin. 

Telefonunuzda HTC Başlangıç sitesinin URL'si ve bir çift kod görüntülenir.
Bilgisayarınızın web tarayıcısında bu URL'ye gidip çift kodu girerek web
kurulumunu başlatabilirsiniz. Hesaplarınızı ve ayarlarınızı Web'de kaydedip
telefonunuza indirmek için bir HTC Hesabınızın olması gerekir.

§ Yeni telefonunuzu açmadan önce HTC Başlangıç kurulumunu tamamladıysanız,
yeni web kurulumunuzu indirmeniz yeterlidir. İçe aktarılacak bir içerik seçtikten
sonra HTC Başlangıç kurulumunu uygulayın öğesini seçin.

§ Eski bir telefondan içerik aktaracaksanız, doğrudan telefondan telefona aktarım
yapmayı seçebilirsiniz.

§ HTC One'dan içerik yedekleyerek bu içeriği gelecekte başka bir HTC telefona
geri yüklemeyi kolaylaştırmak için, Telefonu günlük yedekle öğesini seçin.

§ HTC Başlangıç ve HTC Hesabı hakkında daha fazla bilgi almak için, HTC Başlangıç
sitesindeki Yardım ve SSS bölümlerini ziyaret edin (www.htcsense.com/help/).

§ Eski bir telefondan duvar kağıdı ve zil sesi gibi içerikleri aktardıysanız, aynı içerik
türlerini kişiselleştirip Web'den indirmek için HTC Başlangıç'ı kullanmanız, yeni
telefonunuzdaki ayarları değiştirecektir.

§ Konum temelli hizmetler ve çevrimiçi hesaplarınızın otomatik eşitlenmesi gibi
İnternet'e bağlanma gerektiren bazı özellikler ek veri ücretlerine neden olabilir.
Sorun etmeyin. Bunları daha sonra Ayarlar kısmında etkinleştirebilir veya devre dışı
bırakabilirsiniz.
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Bir Android telefondan içerik aktarma
Eski Android™ telefonunuzda HTC Aktarım Aracı'nı indirip kullanarak yeni HTC
telefonunuza içerik aktarabilirsiniz. Eski telefonunuzda yerel olarak saklanan ve aracın
aktarabileceği içerik türleri arasında kişiler, mesajlar, takvim olayları, web yer imleri,
müzik, fotoğraflar ve videolar yer almaktadır. Bazı ayarlar da aktarılabilir.

§ Eski telefonunuzda HTC Aktarım Aracı'nı kullanabilmek için Android sürüm 2.3 veya
daha sonraki sürümleri kullanmanız gerekir.

§ Eski telefonunuzda Android sürüm 2.2 veya daha önceki bir sürüm kullanılıyorsa,
aktarım için Bluetooth®'i kullanmanız gerekir. Ayrıntılar için, bkz. 14. sayfadaki Eski
telefonunuzdan Bluetooth ile içerik aktarma.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

§ Yeni HTC telefonunuzu ilk kez kuruyorsanız, içerik aktarmayı seçin ve
ardından Telefonu kurun ekranında Eski telefondan aktarın öğesini seçin.

§ Ayarlar'a gidin ve ardından İçeriği aktar öğesine dokunun.

2. Eski bir HTC telefondan mı yoksa başka bir Android telefonundan mı aktarım
yapmak istediğinizi seçin.

3. Yeni telefonunuzda gösterilen önerileri uygulayarak HTC Aktarım Aracı'nı eski
telefonunuza indirip kurun. 

4. İki telefonu birbirine bağlamak için telefonlarda gösterilen talimatları uygulayın.
Eski telefonunuzda bir PIN gördüğünüzde, devam etmeden önce aynı PIN'in yeni
telefonunuzda da göründüğünden emin olun.

5. Eski telefonunuzda, aktarmak istediğiniz içerik türlerini seçin ve ardından Başlat
öğesine dokunun.

6. Aktarma işleminin tamamlanmasını bekleyin.
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Eski telefonunuzda İnternet bağlantısı yok mu?

Endişelenmeyin. Eski telefonunuzda Wi‑Fi® özelliğini açın ve yeni HTC
telefonunuzda gördüğünüz hotspot'a bağlanın. Daha sonra bir HTC web
sayfasından web tarayıcınıza HTC Aktarım Aracı'nı indirmeniz gerekecektir.

1. Wi‑Fi özelliğini açtıktan sonra, eski telefonunuzu yeni telefonunuzda
gösterilen hotspot'a bağlayın (örneğin "HTC Aktarım Aracı 1234").

2. Aracın web tarayıcınız aracılığıyla indirilip yüklenmesine izin vermek için
Ayarlar > Güvenlik öğelerine gidin ve ardından Bilinmeyen kaynaklar
seçeneğini işaretleyin.

3. Web tarayıcınız üzerinde HTC web sayfasına erişin. Elinizdeki Android
telefon türüne bağlı olarak:

§ Eğer bir HTC telefon kullanıyorsanız, web tarayıcı otomatik olarak
HTC web sayfasını açar.

§ Başka bir Android telefon kullanıyorsanız, Bildirimler panelini
kaydırarak açıp Wi-Fi ağına giriş yapın öğesine dokunmanız gerekir.

4. HTC web sayfasındaki indirme düğmesine dokunun.

5. Tekrar bildirimler panelini kaydırarak açın ve Transfer_tool.apk öğesinin
indirildiğini gösteren bir bildirim görüntülenene kadar bekleyin.

6. Transfer_tool.apk bildirimine dokunarak HTC Aktarım Aracı'nı yükleyin.

7. Yükleme tamamlandıktan sonra, HTC Aktarım Aracı'nı açın.

8. Aktarmak istediğiniz içerik türlerini seçin ve ardından Başlat öğesine
dokunun.

9. Aktarma işleminin tamamlanmasını bekleyin.

iPhone öğesinden içerik aktarma
iPhone®cihazına sahipseniz, HTC Sync Manager kullanarak kişilerinizi, mesajları ve diğer
içeriği aktarmak hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir.

Nasıl yapılacağını bulmak için bkz. 116. sayfadaki iPhone içeriğini HTC telefonunuza
aktarma.

Yalnızca kişilerinizi taşımaya ihtiyacınız varsa, Bluetooth aktarımını da kullanabilirsiniz.
Ayrıntılar için, bkz. 14. sayfadaki Eski telefonunuzdan Bluetooth ile içerik aktarma.
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Eski telefonunuzdan Bluetooth ile içerik
aktarma
Android Sürüm 2.2 (veya daha önceki bir sürüm) kullanan bir telefondan, bir iPhone
telefonundan veya başka telefon türlerinden kişileri aktarmak için Bluetooth kullanın.
Eski telefonunuzun yeteneklerine bağlı olarak, yalnızca kişileri değil aynı zamanda
takvim etkinlikleri veya metin mesajları gibi diğer verileri de yeni HTC Telefonunuza
aktarabilirsiniz.

Bir iPhone'den başka içerik türlerini aktarmak için HTC Sync Manager öğesini
kullanın.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

§ Yeni telefonunuzu ilk kez kuruyorsanız, içerik aktarmayı seçin ve ardından
Telefonu kur ekranında Eski telefondan aktarın öğesini seçin.

§ Ayarlar'a gidin ve ardından İçeriği aktar öğesine dokunun.

2. iPhone veya Diğer öğesine dokunun ve ardından eski telefonunuzun adını ve
modelini seçin.

3. Eski telefonunuzda Bluetooth'u açın ve görünür moda getirin.

4. Eski ve yeni telefonlarınızı eşleştirmek için ekranlarında görüntülenen talimatları
uygulayın.

5. Aktarmak istediğiniz veri türlerini seçin.

6. Aktarma işleminin tamamlanmasını bekleyin.

Kişileri ve diğer içeriği HTC One'a aktarma
HTC Aktarım Aracı'nın yanı sıra, HTC One'a kişi ve içerik eklemek için
kullanabileceğiniz başka yollar da vardır.

Bilgisayarınızla
eşitleme

Kişileri, belgeleri, çalma listelerini ve daha fazlasını HTC One ile
ve Windows® veya Mac® bilgisayarınız arasında eşitlemek için
HTC Sync Manager öğesini kullanın.

Bunu ayrıca kişileri, mesajları ve diğer içeriği bir iPhone'den
bilgisayarınıza ve daha sonra HTC One'a aktarmak için de
kullanabilirsiniz.

Gmail™ Google® kişileri, Google Hesabınızda oturum açtıktan sonra
HTC One'unuza aktarılır. Doğrudan HTC One'unuzdan daha
fazlaGoogle kişisi de oluşturabilirsiniz.

Sosyal ağ hesapları Kişi bilgisi eşitlemek için favori sosyal ağlarınızda oturum açın.

Microsoft® Exchange
ActiveSync®

HTC One, iş yerinizdeki Microsoft Exchange ActiveSync
Sunucusundan iş kişilerinizi eşitler.
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Telefon kişileri Kişileri çevrimiçi hesaplarınıza kaydetmemeyi tercih
ediyorsanız, HTC One'da yerel olarak kişi oluşturabilirsiniz.

SIM kartı Tüm SIM kişilerinizi HTC One'a kopyalayın.

Telefonunuz ile bilgisayarınız arasında
fotoğraf, video ve müzik aktarma
Bilgisayarınızla telefonunuz arasında medya aktarmanın iki yolu vardır.

§ HTC One cihazını bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarınız, tıpkı herhangi bir
çıkarılabilir USB sürücüsü gibi onu tanır ve ikisi arasında medyanızı
kopyalayabilirsiniz.

§ HTC Sync Manager yazılımını bilgisayarınıza indirip kullanın. Bu yazılımı müzikleri,
fotoğrafları ve videoları HTC One'dan bilgisayarınıza otomatik olarak aktaracak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınızdan telefonunuza çalma listelerini
eşitleyebilirsiniz.

Bir iPhone öğeniz varsa, bunu bağlayarak kamera rulosunu (fotoğraflar ve
videoları) bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Daha sonra HTC One'u yeniden bağlayıp
fotoğraf ve videoları kopyalayabilirsiniz.

Medya kopyalarınızı aynı anda birkaç yerde saklamaktan usandınız mı? Ortamlarınızı
depolamak için çevrimiçi depolama hizmetlerini kullanın; böylece, onları istediğiniz
yerden, bilgisayarınızdan, HTC One cihazınızdan ve diğer mobil cihazlarınızdan
yönetebilirsiniz.

İlk olarak HTC One üzerinde hangi çevrimiçi depolama hesaplarının bulunduğunu
kontrol edin ve kullanmak istediğiniz bir tanesinde oturum açın. Bir hesapta oturum
açmak için, Bildirimler panelini kaydırarak açın ve  > Hesaplar ve eşitleme > 
öğesine dokunun. Çevrimiçi depolama alanınızdaki ortamlara erişmek için Galeri
uygulamasını kullanın.
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Giriş ekranı
Giriş ekranınız, HTC One cihazının sizi yansıtmasını sağlayabileceğiniz yerdir.

§ HTC One'u açıp kurduktan sonra, Beslemeler görünümünü ana Giriş ekranı olarak
göreceksiniz. Sosyal ağlarınızdan gönderileri, sık kullanılan haber medyanızdan
manşetleri vb göstermek için özelleştirin. Ayrıntılar için bkz. 28. sayfadaki Giriş
ekranınızda beslemeleri kontrol etme.

§ Giriş ekranının alt kısmındaki başlatma çubuğunda bulunan uygulamaları
değiştirebilirsiniz. Bkz. 60. sayfadaki Çalıştırma çubuğunu özelleştirme.

§ Sola kaydırın ve sık kullanılan uygulamaları, widget'ları vb. eklemek için başka bir
Giriş ekranı paneli keşfedeceksiniz; böylece tüm bunlar tek tık uzağınızda olur.
Daha fazla Giriş ekranı paneline ihtiyacınız varsa ekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için
bkz. 57. sayfadaki Kişiselleştirme.

Ana Giriş ekranına dönmek için  tuşuna basın.

Ayarlarınızı tanıma
Zil sesini değiştirmek istediğinizde, bir Wi‑Fi bağlantısı kurulsun mu veya HTC One
daha güvenli bir hale getirilsin mi? Bunu ve daha fazlasını Ayarlar'da yapabilirsiniz.

Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun. İşte değiştirebileceğiniz temel
ayarlar:

§ Açmak veya kapatmak için Wi-Fi gibi bir öğenin yanındaki Açık/Kapalı anahtarına
dokunun. Ayarlarını yapılandırmak için öğenin kendisine dokunun.

§ Zil sesini ayarlamak, bir ses profili seçmek ve gelen çağrı sesi ayarlarını
yapılandırmak için Ses'e dokunun.

§ Giriş ekranının duvar kağıdını, kilit ekranı stilini vs. değiştirmek için Kişiselleştir'e
dokunun.

§ Güvenlik öğesine dokunarak, örneğin bir ekran kilidiyle, HTC One cihazınızın
güvenliğini sağlayın.
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HTC One yazılımını güncelleme
HTC One, güncellemeleri denetleyip, yeni bir güncelleme olduğunda size bildirebilir.
Mevcut bir güncelleme olup olmadığını elle de kontrol edebilirsiniz.

Bir yazılım güncellemesini yükleme

İnternet bağlantısı açıksa ve yeni bir yazılım güncellemesi varsa, durum çubuğunda,
güncelleme bildirim simgesi olan  görünecektir.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sistem güncelleme bildirimine dokunun.

2. Veri bağlantınızı kullanarak güncellemeyi indirmek istemiyorsanız, Yalnızca Wi-Fi
üzerinden güncelle öğesini seçin.

3. İndir öğesine dokunun.

4. İndirme işlemi tamamlandığında, Şimdi yükle'yi seçin ve Tamam'a dokunun.

Güncellemeden sonra HTC One yeniden başlatılır.

Bir uygulama güncellemesini yükleme

İnternet bağlantısı açıksa ve HTC telefonunuz veya mobil operatör uygulamalarınız için
bir güncelleme varsa, durum çubuğunda, güncelleme bildirim simgesi olan 
görünecektir.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve güncelleme bildirimine dokunun. 

Yüklenecek uygulama güncellemelerinin listesiyle beraber Güncelleştirmeler
ekranı açılır.

2. Detaylarını görmek için bir öğeye dokunun ve ardından  öğesine dokunun.

3. Güncellemeleri gözden geçirmeyi bitirdiğinizde Yükle öğesine dokunun.
Gerektiğinde HTC One'u yeniden başlatmanız istenir.

Güncellemelerini elle kontrol etme

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Hakkında > Yazılım güncellemeleri öğesine dokunun. HTC One, güncelleme olup
olmadığını kontrol eder.

İnternet bağlantınız yoksa, mobil veriyi açmanız veya bir Wi‑Fi ağına bağlanmanız
istenir. Bağlandıktan sonra, güncellemeleri kontrol etmek için Şimdi kontrol et
öğesine dokunun.
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Yeni telefonunuzla ilk
haftanız

Telefonunuz hakkında

HTC One üzerinde bulacağınız özellikler

HTC One hızlı ve kolay kurulum seçenekleri sunar. Eski telefonunuzdaki kişiler, mesajlar
ve ortam gibi içeriklerin aktarımını doğrudan HTC One'dan yapabilirsiniz.

Bu telefonda HTC BlinkFeed™ ile kişiselleştirilmiş içeriği kontrol ederek kamera ile
çekim yapmanın ve daha pek çok şeyin keyfini sürebilirsiniz.

Kolay telefon ayarı ve aktarım

§ HTC Başlangıç hizmetimiz ile, bilgisayarınızdan HTC One aygıtını kurup
kişiselleştirebilir ve ayarlarınızı HTC One aygıtına indirebilirsiniz. Bkz. 11. sayfadaki
Yeni telefonunuzu ilk kez ayarlama.

§ Kişilerinizi, mesajlarınızı, müzik, fotoğraf, video ve diğer içeriklerinizi bir Android
telefonundan HTC One cihazına kolaylıkla aktarabilirsiniz. Bakınız, 12. sayfadaki
Bir Android telefondan içerik aktarma.

HTC Sync Manager uygulamasını kullanarak bir iPhonecihazından bile içerik
taşıyabilirsiniz. Bakınız, 116. sayfadaki iPhone içeriğini HTC telefonunuza
aktarma.

§ HTC One cihazını buluta yedeklediğinizde, bir sonraki sefer içeriğinizi yeni bir
telefona geri yüklemeniz çok daha kolay olacaktır. Bakınız, 112. sayfadaki HTC
Yedekleme'yi kullanma.

Canlı Giriş ekranı

HTC BlinkFeed ile, Giriş ekranınızı sizin için en çok önem taşıyan bilgi ve
güncellemelerle kişiselleştirin. Haberler ve ilgi alanlarınız hakkındaki beslemeler, sosyal
ağ güncellemeleri, HTC One ipuçları gibi çok çeşitli içerikleri görebilirsiniz. İçerik,
İnternet'e bağlı olduğunuz zaman sürekli yenilenir. Bakınız, 28. sayfadaki Giriş
ekranınızda beslemeleri kontrol etme.

HTC Zoe

Fotoğraf çekme ve rötuşlamanın yepyeni bir yolunu deneyimleyin.

§ Tüm anı fotoğraf ve sesle çekin ve HTC Zoe™ ile o anın yeniden canlandığını
izleyin. Bakınız 44. sayfadaki HTC Zoe fotoğrafları çekme .

§ Nesne Kaldırma, Sürekli Gül ve Sıralı Çekim ile HTC Zoe fotoğraflarınıza veya
sürekli çekimlerinize rötuş yapın. Bakınız, 41. sayfadaki Kamera ve Galeri.
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Anıları paylaşmak için yeni bir yol

Düzenlemeksizin özel seçim videolar oluşturun veya hareket halindeyken
arkadaşlarınız ve aileniz ile fotoğraflarınızı paylaşın.

§ Etkinliğinizin tüm heyecanını sergileyin. Özel Seçim Video, fotoğraflarınızdan bir
etkinliğin önemli anlarını otomatik olarak seçerek bir müzikle beraber yarım
dakikalık bir gösteri hazırlar. Bakınız 49. sayfadaki Bir etkinliğin önemli anlarını
görüntüleme.

§ HTC Share, en iyi fotoğraflarınızı, günlük fotoğraflarınızı ve önemli anları bir
araya getirir, böylece, anılarınızı rahatça aileniz ve arkadaşlarınızla
paylaşabilirsiniz. Bakınız 55. sayfadaki HTC Share aracılığıyla anıları paylaşma.

Üstün kamera özellikleri

§ VideoPic sayesinde, video çekerken fotoğraf da çekebilirsiniz. Bkz. 43.
sayfadaki Bir video kaydederken fotoğraf çekme (VideoPic).

§ Tarama panorama moduna geçin ve manzaranın geniş açılı bir görüntüsünü
çekmek için kamerayı çevirin. Bakınız, 45. sayfadaki Panoramik fotoğraf çekme.

§ Hareket halindeki bir nesnenin arka arkaya 20 veya daha fazla fotoğrafını
çekmek için Sürekli çekim modunu kullanın. Bkz. 43. sayfadaki Kesintisiz
kamera çekimleri yapma.

§ Deklanşöre dokunarak, farklı pozlamalar ile nesnenizin üç ayrı fotoğrafını çekin
ve bunları düzgün bir pozlamaya sahip güzel bir fotoğrafta birleştirin. HDR
fotoğraf çekmek için ana kamerayı veya ön kamerayı kullanın.

Ana kamerayla aynı zamanda, otantik ses kalitesine sahip HDR videolar da
çekebilirsiniz.

Bkz. 45. sayfadaki HDR'yi kullanma.

§ Farklı Hızda Yürütme ile belirli sahneleri yavaşlatarak videolarınıza sinematik bir
etki verebilirsiniz. Bakınız, 48. sayfadaki Video oynatma hızını değiştirme.

Müzikle yaşayın

§ Beats Audio™ entegrasyonu, ister müzik dinleyin, ister video izleyin veya oyun
oynayın size zengin ve otantik bir ses deneyimi sunar. Daha fazla bilgi edinmek
için bkz. 89. sayfadaki Müziğinizin sesi kulağa daha iyi gelir.

§ HTC Müzik uygulamasında şarkı çalarken bir görsel animasyon göreceksiniz.
Şarkı sözleri mevcutsa, ekranda gösterilir.
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Eğlence

§ Sense TV ile TV program kılavuzuna erişin. Tek bir dokunuşla, ev TV'nizdeki bir
programı izleyin. Bakınız, 92. sayfadaki HTC One ile TV Keyfi.

Aynı zamanda HTC One cihazını TV, set üstü kutusu (kablo kutusu) ve ev
sineması için bir uzaktan kumandaya da çevirebilirsiniz. Bkz. 94. sayfadaki
Uzaktan kumandanızı kurma.

§ Filmleri ve şovları kiralayın veya satın alın. HTC Watch™ içinde geniş başlık
koleksiyonumuzdan seçim yapın. Bkz. 96. sayfadaki HTC Watch hakkında.

§ Ortamınızı kablosuz olarak HTC One aygıtından HD TV aktarmak için HTC Media
Link HD kullanın. Bkz. 99. sayfadaki Büyük ekranda paylaşma.

HTC Sense ile Dropbox entegrasyonu

Dropbox içinde depolama yaparak fotoğraflarınıza, videolarınıza ve belgelerinize her
zaman her yerden ulaşın. HTC One cihazından Dropbox hesabınızda oturum
açtığınızda, iki yıllığına ücretsiz ek 23 GB'lık Dropbox depolama da elde etmiş
olursunuz. Nasıl olduğunu bulmak için bkz. 103. sayfadaki HTC One cihazında
Dropbox kullanma.

§ 23 GB teklifi yalnızca Dropbox önyüklü ise kullanılabilir. Önyüklü değil ise, Google
Play'den indirebilir ve Galeri ve Posta gibi uygulamalar ile Dropbox
entegrasyonunun keyfini çıkarabilirsiniz.

§ İki yıllık deneme süresi sona erdiğinde ek şartlar ve koşullar (abonelik ücreti dahil
olmak üzere) uygulanabilir.

Temeller

Dokunma hareketleri

Giriş ekranında gezinmek, uygulamaları açmak, listelerde dolaşmak ve daha fazlası için
dokunma hareketlerini kullanın.

Dokunun

§ Uygulama ve ayar simgeleri gibi ekran öğelerini seçmek için
parmağınızla ekrana dokunun veya ekran düğmelerine basın.

§ Posta ve Kişiler gibi uygulamalarda) uzun bir listeyi veya
ekranı aşağı doğru kaydırdıktan sonra, doğrudan ekranın en
tepesine atlamak için durum çubuğuna dokunun.
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Basma ve basılı tutma

Bir öğe için (örneğin kişi veya bir web sayfasındaki bağlantı)
kullanılabilecek seçenekleri açmak için öğeye basın ve basılı
tutun.

Kaydırma veya sürükleme

Diğer Ana sayfalara gitmek, belgeler arasında gezinmek ve daha
fazlası için parmağınızı hızlı bir şekilde ekran boyunca dikey ya
da yatay olarak kaydırın.

Sürükleme

Sürüklemeye başlamadan önce basın ve bir süre parmağınızı
hafifçe baskı uygulayarak basılı tutun. Sürükleme sırasında,
hedef konuma varmadan parmağınızı serbest bırakmayın.
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Hafifçe vurma

Ekrana hafifçe vurma, ekranda parmağınızı
kaydırmaya benzer ama ondan farklı olarak, Giriş
ekranında sağa ve sola giderken ya da kişiler veya
mesaj listesinde kaydırma yaparken gibi sadece
parmağınızı hafif ve hızlı vuruşlarla kaydırmanız
gerekir.

Basın ve kaydırın

Giriş ekranında, bir widget veya simgeyi bir ekrandan
diğerine kolayca taşıyabilirsiniz.

Widget veya simgeyi tek bir parmakla bastırıp tutun,
başka bir parmakla ekranı yeni bir konuma sürükleyin.

Sıkıştırma ve yayma

Galeri, İletiler, Posta gibi bazı
uygulamalarda veya web tarayıcısında bir
resmi veya metni görüntülerken
yakınlaştırmak için parmaklarınızı
birbirinden ayırın.
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Resmi veya metni uzaklaştırmak için ekranı sıkıştırın.

İki parmakla hızlı dokunma

Posta veya Kişiler gibi sıralama özelliği bulunan bazı uygulamalarda,
ekranda aşağı veya yukarı kaydırma yapmak için iki parmağınızı
kullanabilirsiniz. Ekran, sıralama düzenini görüntüler ve siz de
kolaylıkla istediğiniz bilgiye gidebilirsiniz.

Üç parmaklı hareket

§ HTC One cihazından TV veya hoparlörlere fotoğraf,
video ve müzik gibi içerikleri aktarmak için üç
parmağınızı kullanarak ekranı yukarı kaydırın.

§ HTC Car uygulamasını kullanırken, sesli komut
modunu etkinleştirmek için ekrana üç parmak ile
dokunun.

§ HTC Hareketler, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir ve bu, üç parmaklı hareketin
yalnızca içerik paylaşırken veya HTC uygulamaları ile kullanılabilmesine neden olur.

§ İçeriği paylaşmak için HTC Media Link HD'yi (ayrı olarak satılır) HDMI TV'ye
bağlamanız gerekir.
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Uygulamalarınızda çoklu parmak hareketlerini kullanamıyor
musunuz?

Bunun nedeni, HTC Hareketler öğesinin varsayılan olarak etkinleştirilmiş
olmasıdır. Bu, üç parmaklı hareketin sadece içerik paylaşımı veya HTC
uygulamaları için kullanılmasına neden olur. Çok parmaklı hareketleri (üç veya
daha fazla parmağın kullanıldığı hareketleri) başka amaçlar için
kullanamazsınız.

Oyunlarda veya müzik enstrümanı uygulamalarında çok parmaklı hareketleri
kullanmak için, Ayarlar > Ekran, hareketler ve düğmeler (veya Ekran ve
düğmeler) içinde HTC Hareketler seçeneğini temizleyin.

Hareketler

Ses düzeyini alçaltmak, kısmak vb. için hareketleri kullanın.

Sessize geç

Bir çağrı geldiğinde HTC One cihazınızı ters
çevirerek onu sessiz hale getirebilirsiniz.

Sesi kısmak için telefonu kaldırma

Bir iş toplantısında veya lokantada, çağrı
geldiğinde HTC One' kaldırarak zil sesini
kısabilirsiniz.
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Telefon cebinizde veya çantanızdayken sesin otomatik olarak
yükselmesi için ayarlayın.

Gürültülü bir sokaktasınız ve çantanızdaki HTC One'un
çaldığını duyamıyor musunuz?

HTC One'u, çantanızda veya cebinizde olduğunu fark
etmesi ve gürültülü ortamlarda onu duyabilmeniz
amacıyla zil sesini yükseltmesi için ayarlayabilirsiniz.

Daha iyi bir görüntü için HTC One cihazını döndürün

Çoğu ekranda, HTC One cihazını
yanlara doğru döndürerek ekran
yönünü otomatik olarak dikeyden
yataya geçirebilirsiniz.

Metin girerken, daha büyük bir
klavye görüntülemek için HTC One
cihazını yanlara doğru
döndürebilirsiniz.

Uyku modu

Uyku modu, ekran kapalıyken HTC One cihazını düşük güç moduna getirerek pilden
tasarruf eder. Ayrıca, HTC One çantanızdayken, yanlışlıkla düğmeye basılmasını da
önler.

Uyku moduna geçme

Ekranı kapatmak ve Uyku moduna geçmek için GÜÇ düğmesine kısa bir süre basın.
HTC One, bir süre boşta bırakıldığında da otomatik olarak Uyku moduna geçer.

HTC One uykuya geçmeden önceki süreyi Ekran, hareketler ve düğmeler(veya Ekran
ve düğmeler) ayarlarında değiştirebilirsiniz.

Uyku modundan çıkma

HTC One cihazını uyku modundan manuel olarak çıkarmak için GÜÇ düğmesine basın.
Ekran kilidini açmanız gerekecektir.

HTC One, gelen bir arama aldığınızda otomatik olarak uyku modundan çıkar.
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Ekran kilidini açma

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ Kilit simgesini veya saati yukarı sürükleyin.

§ Kilit ekranındaki boş bir alandan yukarı kaydırma yapın.

Bir ekran kilidi ayarladıysanız, HTC One'in kilidini açmadan önce kimlik bilgilerini
girmeniz istenecektir.

Bir etkinlik hatırlatıcı ya da alarm ayarlamışsanız, etkinliği ya da alarmı doğrudan kilit
ekranından erteleyebilir veya silebilirsiniz.  veya  öğesini yukarı sürükleyin.

Uygulama açma

§ Giriş ekranının alt kısmındaki başlatma çubuğunda bulunan uygulamaya
dokunun.

§ Daha fazla uygulama görmek için  öğesine dokunun. Daha sonra kullanmak
istediğiniz uygulamaya dokunun.

Kilit ekranından bir uygulamayı veya klasörü açma

§ Kilit ekranında, ekran kilidini açıp doğrudan bir uygulamaya veya klasöre gitmek
için, o uygulamanın veya klasörün simgesini yukarıya sürükleyin. 

Kilit ekranı üzerindeki kısayollar, Giriş ekranının çalıştırma çubuğundakilerle aynıdır.
Kilit ekranı kısayollarını değiştirmek için, başlatma çubuğundaki uygulamaları veya
klasörleri değiştirin.

§ Kilit ekranında cevapsız arama veya yeni ileti gibi bir bildirim veya bilgi
gösterildiğinde, doğrudan uygulamasına gitmesi için yukarı sürükleyebilirsiniz.

Bir ekran kilidi ayarladıysanız, HTC One cihazı uygulamayı veya klasörü açmadan önce
size kimlik bilgileriniz sorulacaktır.
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En son açılan uygulamalar arasında geçiş yapma

HTC One üzerinde farklı görevleri yerine getiriyorsanız ve farklı uygulamalar
kullanıyorsanız, en son açtığınız uygulamalar arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.

En son açılan uygulamaları görmek için  düğmesine çift dokunun. 

§ Uygulamaya geri dönmek için yalnızca dokunun.

§ Listeden uygulamayı kaldırmak için yukarı sürükleyin.

İçerik yenileme

Bazı uygulamalarda, tek bir parmak hareketi ile Web'den indirilen veya eşitlenen içeriği
kolaylıkla yenileyebilirsiniz.

1. Hava durumu, hisse senedi veya Posta gelen kutusunda, ekranın üstüne gidin.

2. Parmağınızla aşağı çekin ve daha sonra yenilemek için bırakın.

HTC One ekranını çekme

Oyunda aldığınız yüksek puanı göstermek, HTC One cihazının özellikleri hakkında bir
blog yazmak veya çaldığınız bir şarkı hakkında bir durum güncellemesi göndermek mi
istiyorsunuz? Ekranın fotoğrafını çekmek ve onu Galeri'den paylaşmak çok kolay.

GÜÇ öğesini basılı tutun ve sonra  öğesine basın. Ekran, Galeri içindeki Ekran
çekimleri albümüne kaydedilir.
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Giriş ekranı beslemeleri

Giriş ekranınızda beslemeleri kontrol etme

Arkadaşlarınızdan haberdar olun veya Giriş ekranınızda ilgi alanlarınızla ilgili en son
güncellemeleri alın. Hangi sosyal ağlar, haber kaynakları vb. görüntüleneceğini
ayarlayın. HTC One, siz Giriş ekranına her döndüğünüzde akışı yeniler.

§ Daha fazla ayrıntıyı görüntülemek veya bir gönderi ya da durum güncellemesi ile
ilgili yorum yapmak için bir desene dokunun.

§ Akışı manuel olarak yenilemek üzere ekranın üstüne gidin ve ekranı aşağı doğru
çekin. Bu aynı zamanda sosyal ağlarda gönderi paylaşmak, arama yapmak vb.
için de simgeleri gösterir.

Beslemeler görünümü ana ekran olarak belirlenmişse, sayfanın en tepesine gitmek
için  düğmesine basın veya durum çubuğuna dokunun.

§ Görüntülenecek besleme türünü seçmek için  öğesine dokunun. Galeri içinde
yaklaşan etkinlikler, sık görüntülenen fotoğraflar gibi diğer içeriği görüntülemek
ve başka benzeri işlemler yapmak için Önemli Özellikler'i seçin.

Sosyal ağlarınız

Sosyal ağ hesaplarınızda oturum açtığınızda ve HTC Sense'in bunlara erişimine izin
verdiğinizde aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ Beslemeler görünümünü kullanıyorken Giriş ekranından durum güncellemelerini
gönderin.

§ Kişiler uygulamasında kişilerinizi ve anlık durum güncellemelerini görün.

§ Galeri veya Giriş ekranındaki fotoğrafları görün.
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§ Beslemeler görünümünü kullanıyorken Giriş ekranında arkadaşlarınızın durum
güncellemelerine ve gönderilerine bakın.

§ Takvim uygulamasında etkinlikleri ve hatırlatıcıları görüntüleyin.

Sosyal ağınız ile ilgili güncelleme gönderme

Giriş ekranından kolaylıkla bir durum güncellemesi gönderebilirsiniz.

1. Beslemeler görünümünden,  öğesine dokunun ve bir sosyal ağ seçin. 

Simge gösterilmezse, üste çıkın ve ekranı aşağı doğru çekin.

2. Durum güncellemenizi oluşturun ve sosyal ağınızda yayınlayın.

Beslemeleri seçme

Tek bir kaydırma ile en ilgili içerik ve gönderilerle ilgili güncellemeleri alın. Giriş
ekranında hangi beslemelerin görüntüleneceğini seçin. Popüler haber kanalları ve web
sitelerini veya Eğlence gibi bir kategori seçebilirsiniz. Takvim gibi uygulamalardan
bilgileri veya sosyal ağlardaki arkadaşlarınızdan gelen gönderileri de gösterebilirsiniz.

1. Beslemeler görünümünden,  > Konular ve hizmetler'e dokunun. 

Simge gösterilmezse, üste çıkın ve ekranı aşağı doğru çekin.

2. Uygulamalar, içerik türleri ve sosyal ağlardan, Giriş ekranında görüntülenecek
beslemeleri seçin. Daha fazla seçenek için sola veya sağa kaydırın.

Farklı bir haber kaynağı veya kanala abone olabilir miyim?

Giriş ekranında görüntülenen haber kaynaklarından ve web sitelerinden
beslemeler, bir yerel içerik kılavuzu tarafından belirlenir. Farklı bir haber
kaynağı listesi görmek için, yerel içeriği değiştirin.

1. Beslemeler görünümünden,  > Ayarlar'a dokunun. 

Simge gösterilmezse, üste çıkın ve ekranı aşağı doğru çekin.

2. Yerel içerik öğesine dokunun.

3. Kullanmak istediğiniz yerel içeriği seçin ve ardından İleri öğesine
dokunun.

4. İstediğiniz haber kaynaklarını kategorileri seçin.
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Bildirimler

Bildirim LED'i

Bildirim LED'i şunu gösterir:

§ HTC One, güç adaptörüne ya da bilgisayara bağlandığında ve pil tam dolu
olduğunda sabit yeşil ışık yanar.

§ Görüntülenmeyi bekleyen bir bildiriminiz olduğunda yeşil ışık yanıp söner.

§ Pil şarj edilirken sabit turuncu renkte ışık yanar.

§ Pil seviyesi çok düştüğünde turuncu ışık yanıp söner.
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Bildirimler paneli

Bildirim simgeleri sizi inmekte olan yeni dosyalar gibi devam eden etkinlikler, alarmlar,
takvim etkinlikleri ve yeni mesajlar konusunda bilgilendirir.

Bildirim simgeleri gördüğünüzde, aldığınız bildirimlerin ayrıntılarını kontrol etmek üzere
Bildirimler panelini açın. Ayrıca Bildirimler panelinden hızlı bir şekilde ayarlara
erişebilirsiniz.

1. Bildirimler panelini açmak için, parmağınızı ekranın üstünden aşağı doğru
sürükleyin. 

Birkaç bildirim varsa, tümünü görmek için ekranı aşağı doğru kaydırın.

2. Bildirimler panelinde:

§ Eposta önizlemeleri ve takvim etkinlikleri gibi daha fazla bilgiye ulaşmak için
belirli bildirimleri genişletebilirsiniz. Ayrıca bir bildirimi genişletmek için iki
parmağınızı açabilir, küçültmek için parmaklarınızı birbirine doğru
çekebilirsiniz.

§ Bazı bildirimlerde hemen bir şeyler yapmanıza olanak sağlayan simgeler
göreceksiniz. Örneğin, cevapsız bir çağrınız varsa, geri aramak veya bir
metin mesajı ile yanıtlamak için ilgili simgelere dokunun.

§ İlgili uygulamayı açmak için soldaki bildirim simgesine dokunun.

§ Listeden yalnızca bir bildirimi kaldırmak için bu bildirimi sola veya sağa
sürükleyin.

3. Bildirimler panelini kapatmak için, panelin alt çubuğundan yukarı doğru kaydırma
yapın veya  düğmesine basın. 

Tüm bildirimleri silmek ve Bildirimler panelini kapatmak için  öğesine de
dokunabilirsiniz.
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Metin ile çalışma

Metni seçme, kopyalama ve yapıştırma

Web tarayıcısı ve Posta gibi uygulamalarda, metin seçip, kopyalayailir, yapıştırabilir
veya paylaşabilirsiniz.

1. Bir kelimeye dokunun ve basılı tutun.

2. Seçmek istediğiniz metni vurgulamak için başlangıç ve bitiş referans noktalarını
sürükleyin. 

Metninizi seçerken yakınlaştırma yapmak için büyütücüyü kullanabilirsiniz.
Büyütücüyü açmak için, Bildirimler panelini kaydırarak açın,  > Erişilebilirlik
öğesine dokunun ve Büyütücüyü göster seçeneğini seçin. Metin seçim
noktalarından birine dokunduğunuzda büyütücüyü göreceksiniz.

3. Kopyalamak istediğiniz metni seçtikten sonra Kopyala öğesine dokunun. 

Seçili metin panoya kopyalanır.

4. Bir metin giriş alanında (örneğin bir e-posta oluştururken), metni yapıştırmak
istediğiniz noktaya dokunun ve basılı tutun.

5. Yapıştır öğesine dokunun.

Bağlanılan bir web sayfasının adresini kopyalamak için, bağlantıyı basılı tutup
Bağlantı URL'sini kopyala öğesine dokunun.

Metin paylaşma

1. Paylaşmak istediğiniz metni seçtikten sonra Paylaş öğesine dokunun.

2. Seçilen metnin yapıştırılacağı veya paylaşılacağı, e-posta iletisi ya da sosyal ağ
durum güncellemesi gibi bir yeri seçin.
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HTC Sense klavye

Yazma işlemi HTC Sense™ klavye ile hızlı ve doğru yapılabilir.

§ İz klavyesini açın, böylece parmağınızı bir harften diğerine kaydırarak kelimeleri
girebilirsiniz. Bkz. 36. sayfadaki İz klavyesini kullanma.

§ Sadece konuşarak kelimeleri girebilirsiniz. Bkz. 36. sayfadaki Konuşarak metin
girme.

§ Kelime öngörüsü de yazarken zaman kazandırır. Siz yazdıkça, arasından seçim
yapabileceğiniz sözcük önerileri alacaksınız. Öngörülü metin sözlüğüne
eklediğiniz yeni sözcükleri yedekleyebilirsiniz. Bkz. 34. sayfadaki Kelime
öngörüsü ile metin girme.

§ Rakam ve simge klavyesine erişmek için ekranı sağa kaydırın. Diller arasında
geçiş yapmak için ekranı sola kaydırın.

§ Tuşlarda, sayısal ve simge klavyesine geçiş yapmaya gerek kalmadan kolayca
ekleyebileceğiniz ikincil rakamlar, noktalama işaretleri ve diğer karakterler vardır.

Örneğin, bir rakam eklemek için ilk sıradaki bir tuşu basılı tutun.

§ Gülen yüzler arasından bir seçim yapıp bir tanesini klavyeden ekleyin.

§ Klavye üzerinde navigasyonel ok tuşlarını gösterin veya gizleyin. Ayarlar'dan ok
tuşlarını etkinleştirirseniz, yalnızca dikey klavye üzerinde görüntüleneceklerdir.

Herkesin kendi yazı stili olduğu için Ayarlar'a gidip klavyeyi kalibre edebilirsiniz,
böylelce nasıl yazılacağını öğrenir.

Metin girme

Uygulamada bir metin alanına dokunduğunuzda, ekran klavyesi kullanılabilir hale gelir.
Harfleri ve rakamları girin, klavye düzenini veya dilini vs. değiştirin.

Noktalama işaretleri ve simgelerinin yanı sıra, harfleri ve sayıları girmek için ekran
klavyesindeki tuşlara dokunun.

§ Büyük harf girmek için  simgesine dokunun. Büyük harf kilidini açmak için iki
kez dokunun.

§ Rakam, sembol veya aksanlı harf girmek için üstteki gri karakterli tuşlara basın ve
parmağınızı basılı tutun. Bazı tuşlarla ilişkilendirilmiş birden fazla karakter veya
aksan vardır.

§ Sayı ve sembol tuşlarını göstermek için sağa kaydırma yapın. Ana klavyeye
geçmek için sola kaydırma yapın.

§ Ekran klavyesini kapatmak için  tuşuna basın.

Klavye ayarlarını açmak için virgül tuşunu basılı tutun. Ya da bildirimler panelini
kaydırarak açın ve  > Dil ve klavye > HTC Sense Giriş öğesine dokunun.
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Bir klavye düzeni seçme

Yazı stilinize uyan bir klavye düzeni seçin.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve  > Dil ve klavye öğesine dokunun.

2. HTC Sense Girişi > Klavye seçimi öğesine dokunun.

3. Klavye türleri öğesine dokunun ve kullanmak istediğiniz klavye düzenini seçin.

Klavye dilleri arasında seçim ve geçiş yapma

HTC One üzerinde birden fazla klavye dili varsa, ekran klavyesinde hangi dillerin
etkinleştirileceğini seçebilirsiniz.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve  > Dil ve klavye öğesine dokunun.

2. HTC Sense Girişi öğesine dokunun.

3. Klavye seçimi öğesine dokunun ve daha sonra istediğiniz dilleri seçin.

Klavye düzenini değiştirmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

§ Ekran klavyesinde sola kaydırma yapın (iz klavyesi kullanıyorsanız bu özellik
yoktur).

§ Kullanmak istediğiniz dili görene kadar dil tuşuna (örn., ) dokunun.

§ Dil tuşunu basılı tutun ve daha sonra parmağınızı kullanmak istediğiniz klayve
diline sürükleyin.

Kelime öngörüsü ile metin girme

Kelime öngörüsü, varsayılan olarak etkindir ve kelime tahminleri siz yazı yazarken
görüntülenir.

Telefon tuş takımı düzenini kullanırken ÇokluDokunuş (Multitap) ve XT9 öngörü
modları arasında geçiş yapmak için  öğesine dokunun.

Kelime öngörüsü modunda metin girmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

§ Tahmin listesine vurgulu bir kelime girmek için boşluk çubuğuna dokunun.

§ Öneri listesinden bir sözcüğe dokunun.

§ Daha fazla seçenek görmek için öneri listesinin yanındaki oka dokunun.

Kelime öngörüsü için ikinci dili ayarlama

Kelime öngörüsünün çift dilli olmasını ayarlayabilirsiniz. Siz yazdıkça, seçmiş
olduğunuz dillerde sözcük önerileri alacaksınız.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve  > Dil ve klavye öğesine dokunun.

2. HTC Sense Giriş > Klavye seçimi > Çift dilde tahmin'e dokunup istediğiniz dili
seçin.
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Kelime öngörü sözlüğüne kelime veya kelime grubu ekleme

Sık kullanılan adları, kısaltmaları ve hatta kelime öbeklerini kelime öngörü sözlüğüne
ekleyerek onları tahmin listesinde kolaylıkla bulabilirsiniz.

Kelimeler ve kelime gruplarına metin kısayolları oluştururken daha da hızlı yazın.
"Sonra görüşmek üzere" yazmak yerine, sgü kısayolunu ekleyerek birkaç vuruştan
tasarruf edin. Mesaj veya epostanızda yalnızca "sgü" yazın, daha sonra kelime öbeğini
tamamlamak için boşluk tuşuna dokunun.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve  > Dil ve klavye öğesine dokunun.

2. HTC Sense Girişi öğesine dokunun.

3. Kişisel sözlük >  öğesine dokunun.

4. Bir kelime veya kelime grupu girin, daha sonra metin kısayolunu girin. Girdiğiniz
küçük ve büyük harfler dahil olmak üzere, bu kısayolu hatırladığınızdan emin
olun.

5. Tamam öğesine dokunun.

Standart klavye düzenini kullanarak metin girerken, öneri listesi üzerinde
dokunacağınız herhangi bir kelime sözlüğe otomatik eklenir.

Kelime öngörü sözlüğündeki bir kelimeyi veya kelime grubunu düzenleme veya silme

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve  > Dil ve klavye öğesine dokunun.

2. HTC Sense Girişi öğesine dokunun.

3. Kişisel sözlük öğesine dokunun.

§ Bir kelimeyi, kelime öbeğini veya kısayolu düzenlemek için listedeki öğeye
dokunun.

§ Sözlükten öğe silmek için,  > Sil öğesine dokunun. Silmek istediğiniz
sözcükleri seçip Sil öğesine dokunun.
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İz klavyesini kullanma

Ekran klavyesindeki tuşlara basmak yerine, sözcükleri yazmak için "iz sürebilirsiniz."

Ayarlar > Dil ve klavye > HTC Sense Giriş altında İz klavyesini açmanız gerekir.

1. Sözcük girmek için parmağınızı bir harften diğerine kaydırın.

2. Sözcük tamamlandığında parmağınızı kaldırın. Öneri listesi olası eşleşmeleri
gösterecektir.

3. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ Vurgulu sözcük girmek için boşluk çubuğuna dokunun.

§ Öneri listesinden bir sözcüğe dokunun.

§ Daha fazla seçenek görmek için öneri listesinin yanındaki oka dokunun.

Konuşarak metin girme

Yazmaya vaktiniz yok mu? Girmek için sözcükleri söylemeyi deneyin.

1. Metni girmek istediğiniz alana dokunun.

2. Ekran klavyesinde,  öğesini basılı tutun.

3. Mikrofon resmini gördüğünüzde, yazmak istediğiniz sözcükleri söyleyin. 

Ses giriş dilini ayarlamak için, mikrofon resminin üzerindeki dil çubuğuna dokunun.
Bir ya da daha fazla dil seçebilirsiniz. Kullanılabilir diller, Google tarafından
desteklenen ses giriş dillerine bağlıdır.

4. Sözcük, söylediğiniz ile eşleşmiyorsa ve altı çizili ise, silmek veya daha fazla
seçenek görmek için altı çizili sözcüğe dokunun.

5. Noktalama işaretlerini, isimlerini söyleyerek girin (örneğin "virgül" diyerek).
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Pil

Pil kullanımını kontrol etme

Pili kullanan uygulamaların bir listesini çıkarın. Her bir uygulamanın pili ne kadar ve ne
süre ile kullandığını da görebilirsiniz.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Güç > Kullanım öğesine dokunun.

3. Pili nasıl kullandığını kontrol etmek için bir uygulamaya dokunun. Uygulama için
CPU gibi kaynaklar tarafından ne kadar pil gücü kullanıldığını ve diğer kullanım
ayrıntılarını göreceksiniz.

Uygulamanın pil kullanım ayrıntılarını görüntülerken düğmeler görürseniz, pil
kullanımını etkileyen ayarları yapmak, uygulamayı kapatmak ve benzeri işlemler için
bunlara dokunabilirsiniz.

Pil geçmişini kontrol etme

En son şarjdan HTC One aygıtını ne kadar süredir kullandığınızı kontrol edin. Ayrıca
ekranın ne kadar süredir açık olduğunu ve mobil ağ veya Wi‑Fi gibi bağlantıları ne
kadar süredir kullandığınızı gösteren bir grafik de görebilirsiniz.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Güç > Geçmiş öğesine dokunun.

3. En son şarjdan bu yana uzun bir süre boyunca HTC One kullandıysanız, zaman
içindeki pil kullanımını gösteren grafiği ölçeklendirmek için hızla sola veya sağa
doğru vurun. 

Ayrıca parmaklarınızı açarak veya birleştirerek de grafiği ölçeklendirebilirsiniz.

Güç tasarruf modu ile pil ömrünü optimize etme

Güç tasarruf modunu açmak pil ömrünü arttırmaya yardım eder. CPU ve ekran gibi pili
yoğun kullanan telefon özelliklerinin kullanımını azaltır.

1. Bildirimler panelini kaydırın. 

Hangi telefon özelliklerinden güç tasarrufu yapılacağını seçmek için, güç
tasarrufu modunu açmadan önce Güç tasarrufu bildirimine dokunun.

Veri bağlantısı seçilirse, HTC One, mobil ağdan, ekran kapalı ve veri bağlantısı
beklemede iken (indirme, yürütme ve veri kullanımı yokken), 15 dakika sonra
otomatik olarak bağlantıyı keser. Veri bağlantısı, pilden tasarruf etmek üzere etkin
değilken, ağ periyodik olarak bağlantıyı keser ve yeniden bağlanır.

2. Güç tasarruf modunu kapatmak ya da açmak için Güç tasarrufu bildiriminin
yanındaki onay kutusuna dokunun.
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Pilin daha uzun süre dayanmasını sağlamak

Yeniden şarj edilmesi gerekene kadar pilin ne kadar dayanacağı HTC One cihazını
kullanımınıza bağlıdır. HTC One güç yönetimi, pil ömrünü arttırmaya yardımcı olur.

Pil ömrünü arttırmak istediğiniz zamanlarda aşağıdaki ipuçlarını deneyin:

Pil kullanımınızı kontrol edin

Pil kullanımınızı izlemek, en çok enerjiyi neyin harcadığını belirlemeye yardımcı olur;
böylece bu konuda ne yapacağınızı seçebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. 37. sayfadaki Pil
kullanımını kontrol etme.

Bağlantılarınızı yönetin

§ Kullanmadığınız kablosuz bağlantıları kapatın.

Mobil veriler, Wi‑Fi veya Bluetooth gibi bağlantıları açmak veya kapatmak için
Ayarlar'a gidin ve Açık/Kapalı düğmelerine dokunun.

§ Yalnızca belirli bir konum gerektiğinde GPS'i açın.

Bazı uygulamaları arkaplanda GPS kullanmaktan alıkoymak için, GPS uyduları
ayarını kapalı tutun. Navigasyon veya konum tabanlı uygulamalar kullanırken
kesin konumunuza ihtiyacınız olduğunda açın. Bu ayarı açmak veya kapatmak
için Ayarlar'a gidin ve Konum'a dokunun.

Ekranınızı yönetin

Parlaklığı azaltma, kullanılmıyorken ekranın uyumasını sağlama ve onu basit bir
düzende tutma pil gücünden tasarruf etmeyi sağlar.

§ Otomatik parlaklık (varsayılan) kullanın veya parlaklığı manuel olarak azaltın.

§ Ekran kararmasını daha kısa bir süreye ayarlayın.

§ Giriş ekranınız için canlı bir duvar kağıdı kullanmayın. Animasyon efektleri,
başkalarını etkilemek için iyidir ancak pilinizi bitirirler.

Duvar kağıdınızı düz, siyah bir arkaplana çevirmekte bu konuda size biraz
yardımcı olabilir. Ne kadar az renk görüntülenirse o kadar az pil kullanılır.

§ Web sayfaları yüklenirken web tarayıcısını ekranı otomatik karartmaya ayarlayın.
İnternet uygulamasını açın, daha sonra  > Ayarlar > Erişilebilirlik > Syf yükl. esn.
ekranı karart öğesine dokunun.

Daha fazla ayrıntı için bkz. 172. sayfadaki Ayarlar ve güvenlik ve 57. sayfadaki
Kişiselleştirme.
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Uygulamalarınızı yönetin

§ En yeni yazılım ve uygulama güncellemelerini yükleyin. Güncellemeler bazen pil
performans iyileştirmelerini içerebilir.

§ Hiçbir zaman kullanmadığınız uygulamaları kaldırın veya devre dışı bırakın.

Çoğu uygulama, siz onları kullanmasanız da arkaplanda işlem yapar veya veri
eşitler. Artık ihtiyaç duymadığınız uygulamalar varsa kaldırın.

Eğer bir uygulama önyüklenmiş olarak geldiyse ve kaldırılamıyorsa uygulamayı
kapatmak da sürekli çalışmasını veya veri eşitlemesini engelleyebilir. Ayarlar >
Uygulamalar içinde, Tümü sekmesine kaydırma yapın, uygulamaya ve Devre dışı
bırak öğesine dokunun.

Arkaplan verilerini ve eşitlemeyi sınırlandırın

Arka plan veri ve eşitleme, eğer arkaplanda veri eşitleme yapan pek çok uygulamanız
varsa, çok fazla pil gücü kullanabilir. Uygulamaların çok sık veri eşitlemesine izin
verilmemesi tavsiye edilir. Hangi uygulamalar için daha uzun eşitleme süreleri veya
manuel eşitleme ayarlanabileceğini belirleyin.

§ Ayarlar'da Hesaplar ve eşitleme'ye dokunun ve çevrimiçi hesaplarınızda hangi
tür verilerin eşitlendiğini kontrol edin. Pil bitmek üzere iken, bazı verilerin
eşitlenmesini geçici olarak devre dışı bırakın.

§ Birden fazla eposta hesabınız varsa, bazı hesapların eşitleme süresini uzatmayı
düşünün.

Posta uygulamanızda, bir hesap seçin,  > Ayarlar > Eşitle, Gönder ve Al'a
dokunun ve daha sonra Eşitleme zamanlaması altındaki ayarları yapın.

§ Bir yerden başka bir yere seyahat halinde değilken, işaretlediğiniz tüm şehirlerin
hava durumu yerine yalnızca geçerli konumunuza ait hava durumu
güncellemelerini eşitleyin. Hava Durumu uygulamasını açın, daha sonra gereksiz
şehirleri kaldırmak için  > Düzenle'ye dokunun.

§ Widget'ları akıllıca seçin.

Bazı widget'lar sürekli olarak veri eşitler. Önemli olmayanları Giriş ekranınızdan
kaldırmayı düşünün.

§ Play Store'da,  > Ayarlar'a dokunun ve yeni uygulama eklediğinizde Giriş
ekranına otomatik olarak widget eklemeyi engellemek için Otomatik widget ekle
seçeneğini temizleyin. Play Store'dan manuel olarak uygulama güncellemesi
yapmak sizin için sorun değilse, Uygulamaları otomatik güncelle öğesini de
temizleyin.

Diğer ipuçları

Pil gücünden biraz daha tasarruf etmek için aşağıdaki ipuçlarını deneyin:
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§ Zil sesini ve ortam sesini kısın.

§ Titreşim ve sesli geri bildirim kullanımını en aza indirin. Ayarlar'da Ses'e dokunun
ve hangilerine ihtiyacınız olmadığını ve hangilerinin kapatılabileceğini seçin.

§ Pili optimize etmek için daha fazla seçenek bulabileceğiniz için uygulamalarınızın
ayarlarını kontrol edin.
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Kamera ve Galeri

Kamera

Kamera ile ilgili temel bilgiler

Kamera ile mükemmel fotoğraf ve videolar çekin, ve onlara çeşitli efektler ve sahneler
uygulayarak onları daha hatırlanır kılın.

Kamera, mükemmel anı yakalamak için her zaman hazırdır. Sonraki fotoğrafınızı
çekmeyi beklerken, HTC One cihazını Uyku moduna geçirin. Daha fazla fotoğraf ve
video çekmek için hazırsanız, kamerayı kullanmak için sadece GÜÇ düğmesine
basmanız yeterli.

Efektler eklemek, yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak vb. için vizör ekranındaki
kontrolleri kullanın.

Yakınlaştırma/Uzaklaştırma

§ Bir fotoğraf veya video çekmeden önce, yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için
yakınlaştırma çubuğunda parmağınızı kaydırın.

§ Video kaydederken, yakınlaştırma çubuğu her zaman ekrandadır. Kayıt yaparken
istediğiniz gibi yakınlaştırabilir ya da uzaklaştırabilirsiniz.

Ön ve ana kamera arasında değişiklik yapma

Vizör ekranında, aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

§ Yatay görünümde yukarı veya aşağı kenardan çekin.

§ Dikey görünümde sol veya sağ kenardan çekin.

§  öğesine, ardından da Ön/Ana düğmesine dokunun.

Ön kamera kullanılırken, yakınlaştırma gibi bazı kamera özellikleri kullanılamaz.
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Bir efekt seçme

Fotoğraflarınızın sanki özel lensler veya filtrelerle çekilmiş gibi görünmesini sağlamak
için mevcut kamera efektlerini kullanın. Videolara da bazı efektler ekleyebilirsiniz.

1.  öğesine dokunun.

2. Mevcut efektler arasında dolaşın ve sevdiğiniz bir tanesine dokunun.

Video çözünürlüğünü ayarlama

1. Vizör ekranında,  öğesine dokunun.

2. Ayarlar altında, Video Kalitesi'ne dokunun ve sonra bir video çözünürlüğü seçin.

Flaş modu seçme

Bir flaş modu seçmek için flaş simgesine dokunun. 

Flaş açık olarak kullanırken veya Otomatik flaş modunda, kamera fotoğrafınız için en
iyi flaş parlaklığını akıllı bir şekilde ayarlar.

Fotoğraf çekme

1. Kamera uygulamasını açın.

2. Kamerayı çekmek istediğiniz yere doğrultun. Siz hareket ettikçe kamera odağı
otomatik olarak ayarlar.

3. Fotoğraf çekmeye hazır olduğunuzda  öğesine dokunun. 

 > Perde seçeneği içinde Yakalamak için dokunun seçeneğini açtıysanız, ekranda
herhangi bir yere dokunabilirsiniz.

Video çekme

1. Kamera uygulamasını açın.

2. Kaydı başlatmaya hazır olduğunuzda,  öğesine dokunun.

3. Kayıt yaparken şunları yapabilirsiniz:

§ Serbestçe yakınlaştırma veya uzaklaştırma.

§ Yalnızca Vizör ekranına dokunarak odağı başka bir nesneye veya alana
doğru değiştirme.

§ Flaşı açıp kapatmak için flaş simgesine dokunun.

4. Kaydı durdurmak için  öğesine dokunun.
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Bir video kaydederken fotoğraf çekme (VideoPic)

Bu özelliği kullanmak için Normal sahnesinde olduğunuzdan emin olun.

Ana kamerayı kullanarak video kaydederken, konunuzun hareketsiz fotoğrafını çekmek
için  öğesine dokunun.

Otomatik odaklamayı kapatma

Otomatik odaklamayı, yalnızca ana kamera ile kaydı başlatmadan önce
kapatabilirsiniz.

1. Vizör ekranında,  öğesine dokunun.

2. Ayarlar altında, Videoda odağı kilitle'ye dokunun.

Kesintisiz kamera çekimleri yapma

Hareketli konuların fotoğraflarını çekmek istiyor musunuz? İster çocuğunuzun futbol
maçı ister araba yarışı olsun, hareketi çekebilirsiniz.

Bu özelliği kullanmak için Normal sahnesinde olduğunuzdan emin olun.

1. Vizör ekranında,  öğesini basılı tutun. Kamera, konunuzun art arda 20
fotoğrafını çekecektir.

2. Çekimleri yaptıktan sonra, aşağıdakilerden birini yapın:

§ Tek bir fotoğrafı saklamak için, en sevdiğiniz fotoğrafı seçin ve En iyi
çekim'e dokunun.

§ Fotoğrafları grup olarak kaydetmek için  düğmesine basın.

Fotoğraflarınızda yaratıcı düzenlemeler yapmak için onları Galeri uygulaması içinde
açıp düzenleyin. Sıralı Çekim, Sürekli Gül ve Nesne Kaldırma gibi sürekli çekimler
grubu için ek düzenleme özellikleri mevcuttur.
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Kamera görünümleri

Sahne, ışık ve ortama uyan bir ayarlar dizisidir. Normal seçeneğini kullanıp kameranın
en uygun ayarları otomatik olarak belirlemesine olanak tanıyın veya fotoğraf çekmeye
başlamadan önce geniş sahne yelpazesinden seçim yapın.

Portre çekimlerini iyileştirme

Ailenizin ya da arkadaşlarınızın fotoğraflarınızda en iyi şekilde görünmesini isterseniz,
dikey sahneyi kullandığınızdan emin olun. Çekimlerinizdeki tenleri düzgünleştirir.

1. Vizör ekranında,  öğesine dokunun.

2. Fotoğraf çekim modu altında, Sahne > Dikey'e dokunun.

3. Fotoğraf çekmeye hazır olduğunuzda  öğesine dokunun.

Oto portre çekimi

Etrafınızda fotoğrafınızı çekecek kimse yok mu?

1. Vizör ekranının yatay görünümde üst veya alt kenarını çekerek ön kameraya
geçin. 

Dikey görünümde, ön kameraya geçmek için soldan veya sağ kenardan
çekebilirsiniz.

2. Zamanlayıcıyı başlatmak için ekranda herhangi bir yere dokunun. Kamera, geri
sayımdan sonra bir fotoğraf çeker.

HTC Zoe fotoğrafları çekme

En iyi dakikaların öylece geçmesine izin vermeyin. HTC Zoe ile, en fazla 20 fotoğraflık
ve 3 saniyelik bir videodan oluşan bir "canlı albüm" oluşturarak hatıralarınızı yakalayın.

Siz HTC Zoe çekimini kullanırken, yakınlaştırma gibi bazı kamera özellikleri
kullanılamaz.

1. Vizör ekranında  simgesine dokunarak HTC Zoe Çekim modunu açın.

2. Çekimi başlatmaya hazır olduğunuzda,  öğesine dokunun. Deklanşörü bırak
simgesinin yavaşça kırmızıya  döndüğünü gördüğünüzde, kamera birkaç
saniyelik çekimler yaparken telefonu düz tutmaya devam edin.

Fotoğraflarınızda yaratıcı düzenlemeler yapmak için onları Galeri uygulaması içinde
açıp düzenleyin. HTC Zoe fotoğrafları için, Sıralı Çekim, Sürekli Gül ve Nesne
Kaldırma gibi ek düzenleme özellikleri mevcuttur.
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Panoramik fotoğraf çekme

İster Golden Gate Köprüsü isterse de Eiffel Kulesi olsun, tek bir fotoğrafta geniş ya da
uzun her şeyi çekebilirsiniz.

Siz bu moddayken, yakınlaştırma gibi bazı kamera özellikleri kullanılamaz.

1. Vizör ekranında,  öğesine dokunun.

2. Fotoğraf çekim modu altında, Tarama panorama'ya dokunun.

3. Çekim yapmaya hazır olduğunuzda  öğesine dokunun. Manzara
görünümünde sola veya sağa pan yapmanızı (veya portre görünümünde yukarı
veya aşağı pan yapmanızı) isteyen yön okları görünür.

4. Çerçeveleri otomatik yakalamak için HTC One'u mümkün olduğunca düzgün
hareket ettirmeye devam edin. 

Ya da herhangi bir anda çekimi durdurmak için  öğesine de dokunabilirsiniz.

Kamera, çerçeveleri tek bir fotoğrafta birleştirir.

HDR'yi kullanma

Parlak bir arka planı olan portreler çekerken, konularınızı net bir şekilde çekmek için
HDR'yi (Yüksek Dinamik Aralık) kullanın. HDR, yüksek kontrastlı aydınlatmada bile hem
vurguların hem de gölgelerin ayrıntılarını öne çıkarır.

1. Vizör ekranında,  öğesine dokunun.

2. Bir HDR fotoğraf çekmek için, Fotoğraf çekim modu altında, HDR'ye dokunun ve
daha sonra  öğesine dokunun. 

Siz ön kamerayı kullanırken de HDR kullanılabilir.

HDR, konunuz hareketsiz iken en iyi sonucu verir. Kamera, farklı pozlama
seviyelerinde birden fazla çekim yapar ve bunları bir geliştirilmiş fotoğrafta
birleştirir.

3. Bir HDR video çekmek için, Video çekim modu altında, Sahne > Video HDR (Tam
HD) öğseine dokunun ve daha sonra  öğesine dokunun.

Videoları ağır çekimde kaydetme

Yüksek hızlı işlemi adım adım tekrar yaşayın ve videolarınıza donma etkisi ekleyin.

1. Vizör ekranında,  öğesine dokunun.

2. Video çekim modu'nda, Sahne > Yavaş hareket videosu öğesine dokunun.

3. Fotoğrafını çekmek istediğiniz nesneyi vizör ekranında çerçeve içine alın.

4. Kayda başlamak için  öğesine dokunun.
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Galeri

Galeri uygulamasındand fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Mutlu günleri hatırlayın. Galeri, HTC One cihazında veya çevrimiçi albümlerde bulunan
tüm fotoğrafları ve videoları görüntülemenize olanak sağlar. Fotoğrafları etkinliğe veya
konuma göre görüntüleyebilir, videoları kırpabilir, fotoğraf çerçeveleri ve özel efektler
ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

1. Galeri uygulamasını açın. HTC One cihazında fotoğraflarınızın desenlerini,
çevrimiçi arkadaş fotoğraflarınızı, çektiğiniz en son kamera görüntüsünü ve daha
fazlasını görebilirsiniz. Her yeni fotoğraf veya video çekildiğinde ya da yeni
görüntüler eklendiğinde, görünüm yenilenir. 

2. İçindeki fotoğraflara göz atmak için bir desene dokunun. HTC One'da kayıtlı
fotoğrafları görüntülemek için Fotoğraflarım öğesine dokunun. Arkadaşlarınızın
çevrimiçi sosyal ağlarında bulunan fotoğraflara göz atmak için, Arkadaşlar
öğesine dokunun.

3. Bir albüme veya fotoğraf grubuna gidin.

4. Tam ekran görüntüleme için bir fotoğraf ya da videoya dokunun. HTC Zoe
fotoğrafları, Galeri uygulamasında veya tam ekran modunda görüntülenirken
hareketli görüntüler olarak belirir.

HTC Zoe fotoğraflarını tam ekran modunda görüntülerken, ilerleme çubuğu
üzerindeki beyaz nokta, HTC Zoe fotoğrafını çekmek için deklanşöre basıldığı anı
gösterir.

46 Kamera ve Galeri



Fotoğrafları ve videoları olaylara göre görüntüleme

Çekildikleri zamana göre fotoğrafları ve videoları görüntüleyin.

1. Galeri içinde, Fotoğraflarım öğesine dokunun.

2.  > Etkinlikler öğesine dokunun. HTC One'ı kullanarak çektiğiniz fotoğraflar ve
videolar, görüntünün çekildiği tarihe göre gruplandırılır.

3. Belirli bir tarihte çekilen tüm fotoğrafları ve videoları görüntülemek için desene
dokunun.

Konuma göre fotoğrafları görüntüleme

Harita görünümünü kullanarak, konuma göre fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.

Yalnızca coğrafi etiket bilgisi bulunan fotoğraflar haritada görüntülenir.

1. Galeri içinde, Fotoğraflarım öğesine dokunun.

2.  > Locations öğesine dokunun.

3. Bir sayısal konum göstergesi belirene kadar haritada uzaklaştırma veya pan
yapın. Konum göstergesi o konumda kaç fotoğrafın çekildiğini gösterir.

4. Konum göstergesine dokunun. Aynı yerde çekilen fotoğraflar görüntülenir.

Belirli bir fotoğrafı nerede çektiğinizi bilmek mi istiyorsunuz? Bir fotoğrafı tam
ekranda görüntülerken, ekranın herhangi bir yerine, ardından da  > Haritada göster
öğesine dokunun. (Haritada göster öğesi, Kamera uygulamasında Coğrafi
etiketlenmiş fotoğraflar özelliğini etkinleştirmiş olduğunuzda kullanılabilir.)

Bir videoyu izlemek ve kırpmak

Bir videoyu izlerken bir ekran görüntüsü yakalayabilir, istenmeyen sahneleri kaldırmak
için videoyu kırpabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

1. Galeri uygulamasının Albüm veya Etkinlikler görünümünde, izlemek istediğiniz
videoya gidin.

2. Video yürütmeyi başlatmak veya duraklatmak, sesi ayarlamak vb. için ekran
kontrollerine dokunun. 

Ev ağınızda video paylaşmak için  > Yürütücü seç öğesine dokunun.

3. Hareketsiz bir görüntü yakalayıp kaydetmek için  öğesine dokunun.

4. Videoyu kırpmak için,  > Düzenle öğesine dokunun.

5. İki kırpma kaydırıcısını videonun başlamasını ve bitmesini istediğiniz yerlere
kaydırın.
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6. Kırpılmış videonuza önizleme yapmak için  öğesine dokunun.

7. Kaydet öğesine dokunun.

Kırpılan video yeni bir dosya olarak kaydedilir. Orijinal video düzenlenmemiş olarak
kalır.

Video oynatma hızını değiştirme

Belirli sahneleri yavaşlatarak videolarınıza sinematik bir etki vermek ister misiniz? Ağır
çekim bir videonun seçili bölümlerinin oynatma hızını değiştirebilirsiniz.

Yalnızca kamera uygulamasında ağır çekim sahnesi özelliği kullanılarak çekilen
videoların oynatma hızını değiştirebilirsiniz.

1. Galeri uygulamasının Albüm görünümünde, düzenlemek istediğiniz ağır çekim
videoya gidin.

2. Normal ve ağır çekim oynatma arasında geçiş yapmak için  öğesine dokunun.

3. Videonun oynatma hızını ayarlamak için,  > Düzenle > Yürütme hızını ayarla
öğesine dokunun.

4. Yavaşlatmak istediğiniz sekansın çerçevesini sol ve sağ kaydırma çubuklarını
hareket ettirerek belirleyin.

5. Sekansın ne kadar yavaşlatılacağını seçin.

6. Sonucu izlemek için  öğesine dokunun.

7. Kaydet öğesine dokunun.

Düzenlenen video yeni bir dosya olarak kaydedilir. Orijinal video düzenlenmemiş olarak
kalır.

Önemli anları görüntüleme

En sevdiğiniz fotoğrafların tümünü kolaylıkla tek bir yerde görebilirsiniz. Galeri, en çok
görüntülenen veya paylaşılan fotoğraflarınızı (önemli anlarınızı) otomatik olarak tek bir
albümde toplar. Bu klasöre ayrıca manuel olarak fotoğraf ekleyebilirsiniz.

§ Bu en sevdiğiniz fotoğrafları görüntülemek için, Önemli Anlar albümüne gidin.

§ Manuel olarak bir önemli an eklemek için, fotoğrafı tam ekran olarak
görüntüleyin, fotoğrafa ve ardından  öğesine dokunun.
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Bir etkinliğin önemli anlarını görüntüleme

Bir düğünün veya partinin heyecanını paylaşmak mı istiyorsunuz? Galeri uygulaması,
ister HTC Zoe fotoğrafları isterse hareketsiz fotoğraflar olsun, bir etkinliğin önemli
anlarını seçerek bunları yaklaşık yarım dakika süren bir önemli anlar videosunda
görüntüler. Bir etkinlikte en çok görüntülenen veya en çok paylaşılan fotoğraflar, en
önemli anlardır.

Ayrıca bu gösteri ile birlikte çalınan arka plan müzik temaları vardır ve bu temaların
sırasını değiştirebilirsiniz.

1. Galeri içinde, Fotoğraflarım öğesine dokunun.

2.  > Etkinlikler öğesine dokunun.

3. Belirli bir etkinlikte çekilen fotoğrafları görmek için bir desene dokunun.
Etkinliğin önemli addedilen fotoğraflarından oluşturulan önemli anları
görüntüleyen bir ön izleme göreceksiniz.

4. Özel seçim videoyu tam ekran olarak görüntülemek için ön izlemeye dokunun.

5. Gösteriyi tam ekran olarak görüntülerken, ekrana dokunarak kontrollere
erişebilirsiniz. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ Başka bir müzik temasına geçmek için  öğesine dokunun.

§ Önemli anların sırasını rastgele hale getirmek için  öğesine dokunun.

§ Önemli anlardan bir video dosyası oluşturmak için  > Kaydet öğesine
dokunun. Video, Özel Seçim Video klasörüne kaydedilir.

Fotoğraf ve videolarınızı düzenleme

Albümleri gösterme veya gizleme

Galeri'de çok fazla sayıda albüm yığılmaya mı başladı? Albümleri göstermeyi veya
gizlemeyi seçebilirsiniz.

1. Galeri içinde, Fotoğraflarım öğesine dokunun.

2.  > Albümler öğesine dokunun.

3.  > Albümleri göster/gizle öğesine dokunun ve hangi albümleri göstermek veya
gizlemek istediğinizi seçin.

Bir fotoğrafı veya videoyu başka bir albüme kopyalama veya taşıma

1. Galeri içinde, Fotoğraflarım öğesine dokunun.

2. Kopyalamak veya taşımak istediğiniz fotoğrafı içeren albüme gidin.

3. Fotoğrafı veya videoyu basılı tutun.

4. Fotoğrafı veya videoyu taşımak mı yoksa kopyalamak mı istediğinizi seçin ve
ardından hedef albümü seçin.
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Albümü yeniden adlandırma

Fotoğraflarınızı düzenlemek için albümler oluşturduysanız, bu albümleri yeniden
adlandırabilirsiniz.

1. Galeri uygulamasının Albümler görünümünde, yeniden adlandırmak istediğiniz
albümü basılı tutun.

2. Yeniden Adlandır öğesine dokunun.

Kamera çekimleri ve Tüm fotoğraflar gibi bazı albümler yeniden adlandırılamaz.

Etkinlik fotoğraflarıyla çalışma

HTC One kullanılarak çekilen fotoğraflar ve videolar, çekildikleri tarihe göre Etkinlikler
görünümünde bir araya toplanır. İki etkinlikten fotoğrafları birleştirebilirsiniz. Ayrıca bir
etkinlikten fotoğrafları yeni veya mevcut bir etkinliğe taşıyabilirsiniz.

1. Galeri uygulamasının Etkinlikler görünümünde, ayırmak veya birleştirmek
istediğiniz etkinliği basılı tutun.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

§ Şununla birleştir öğesine dokunun ve ardından iki etkinliği birleştirmek için
başka bir etkinlik seçin.

§ Şuna böl öğesine dokunun ve ardından başka bir etkinliğe ayırmak
istediğiniz etkinlikteki fotoğrafları veya videoları seçin. Böl öğesine ve
ardından hedef olarak mevcut bir etkinliğe veya hedef olarak yeni bir
etkinlik oluşturmak için  öğesine dokunun.

Sosyal ağlarınızdaki fotoğrafları görüntüleme

Doğrudan Galeri uygulamasında, sosyal ağlarınızda veya fotoğraf yükleme sitelerinde
kendinizin ve arkadaşlarınızın karşıya ne yüklediğini kontrol edin.

Çevrimiçi fotoğrafları görüntülemeye başlamadan önce hesaplarınızda oturum açın
ve onları Galeri'ye ekleyin.

1. Galeri uygulamasını açın.

2. Arkadaşlar öğesine dokunun.

3. Bir sosyal ağ hesabına veya fotoğraf paylaşım sitesine dokunun. 

Sosyal ağlarda, bir fotoğraf ile ilgili yorum yapmak için, küçük fotoğrafa basın ve
basılı tutun; daha sonra Yorum ekle'ye dokunun.
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Çevrimiçi hizmet ekleme

1. Galeri ana ekranında,  > Çevrimiçi hizmet ekle öğesine dokunun.

2. Eklemek istediğiniz sosyal ağ veya fotoğraf paylaşım hizmetine dokunun.

Bir ağı veya fotoğraf paylaşım hizmetini kaldırmak için, Çevrimiçi hizmet ekle
ekranında hizmetin adına ve ardından  > Kaldır öğesine dokunun.

Fotoğraflarınızı düzenleme

Fotoğraflarınızı daha da güzel hale getirin. Galeri'de, fotoğraflarınızı kırpmanıza ve
döndürmenize, fotoğraf efektleri oluşturup uygulamanıza ve daha fazlasına olanak
tanıyan bir dizi düzenleme aracı vardır.

1. Galeri içinde, Fotoğraflarım öğesine dokunun.

2. Düzenlemek istediğiniz fotoğrafa gidin.

3. Fotoğrafa ve ardından Düzenle öğesine dokunun.

4. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

§ Fotoğrafa bir özel efekt filtresi uygulamak için Efektler öğesine dokunun.

§ Fotoğrafa süsleyici bir çerçeve eklemek için Çerçeveler öğesine dokunun.

§ Kırmızı gözü kaldırma, cildi pürüzsüzleştirme ve diğer özellikler ile bir portre
fotoğrafını daha da iyi hale getirmek için Rötuş öğesine dokunun.

§ Fotoğrafı döndürmek, kırpmak, ters çevirmek veya düzleştirmek için
Dönüştür öğesine dokunun.

5.  > Kaydet öğesine dokunun. 

Fotoğraflar, döndürme uyguladığınız durumlar dışında, orijinalinin kopyaları
biçiminde kaydedilir.

Özel fotoğraf efektleri ekleme

Varolan fotoğraf efektleri tam olarak aradığınız efektler değil mi? Galeri'de kendi
fotoğraf efektlerinizi yapabilirsiniz.

Yalnızca yerel olarak depolanan fotoğraflara efektler ekleyebilirsiniz.

1. Galeri içinde, Fotoğraflarım öğesine dokunun.

2. Düzenlemek istediğiniz fotoğrafa gidin.

3. Fotoğrafa ve ardından Düzenle öğesine dokunun.

4. Efektler öğesine dokunun.

51 Kamera ve Galeri



5. Özelleştirmek istediğiniz efekti basılı tutup Özel sekmesine sürükleyin. 

Ayrıca bir efekti basılı tutup yeni bir konuma da sürükleyebilirsiniz.

6. Özel Efektler ekranında, şunları yapabilirsiniz:

§ Poz, doygunluk, beyaz dengesi vb. gibi filtreleri ayarlayarak efektte
değişiklikler yapabilirsiniz.

§ Efektin yoğunluğunu ayarlamak için seçili filtreler üzerinde kaydırıcı çubuğu
kullanın.

§ Efekti değiştirmek için filtreleri yeniden düzenleyin. Taşımak istediğiniz
filtreye dokunup basılı tutun. Ardından da yeni bir konuma sürükleyin.

§ Filtreleri kaldırın. Kaldırmak istediğiniz filtreye dokunup basılı tutun. Sonra
Kaldır işlemi için sürükleyin.

§ Daha fazla filtre eklemek ve daha kompleks bir etki elde etmek için 
öğesine dokunun.

7. Efektleri fotoğrafınıza uygulamak için Bitti'ye dokunun. 

Özel efektlerinizi daha sonra kullanmak için kaydetmek üzere Ön Ayarı Kaydet'e
dokunun.

Bir aksiyon sekansı yaratma

Zıplayın, atlayın veya sıçrayın. Bir dizi aksiyonu tek bir fotoğrafta birleştiren bir sıralı
çekimi yaratın.

HTC Zoe bu özelliği fotoğraflarını düzenlerken kullanabilirsiniz. Bu özellik sadece bir
grup olarak kaydedilen sürekli çekimler için geçerlidir.

1. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokunun.

2. Düzenlemek istediğiniz fotoğrafa gidin.

3. Fotoğrafa ve ardından Düzenle > Rötuş > Sıralı Çekim öğelerine dokunun. Tek
bir fotoğrafta birleştirebileceğiniz çerçeveleri göreceksiniz.

4. Sıralı çekime dahil etmek istediğiniz çerçeveleri seçin.
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5. Bitti öğesine dokunun.

6.  > Kaydet öğesine dokunun. Düzenlenmiş fotoğraf kopya olarak kaydedilir.
Orijinal fotoğraf düzenlenmemiş biçimde korunur.

Bir grup çekimini düzenleme

En fazla gülümsemenin ve en az göz kırpmanın olduğu grup çekimini seçmekte
zorlanıyor musunuz? Bir grup fotoğrafını rötuşlayarak herkesin en iyi haliyle
görünmesini sağlayabilirsiniz.

HTC Zoe bu özelliği fotoğraflarını düzenlerken kullanabilirsiniz. Bu özellik sadece bir
grup olarak kaydedilen sürekli çekimler için geçerlidir.

1. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokunun.

2. Düzenlemek istediğiniz fotoğrafa gidin.

3. Fotoğrafa ve ardından Düzenle > Rötuş > Sürekli Gül öğelerine dokunun.
Fotoğrafta tespit edilen tüm yüzlerin etrafında çemberler göreceksiniz.

4. Tek seferde bir yüzü seçerek parmağınızla yana doğru sürükleyin ve istediğiniz
ifadeyi seçin.

5. Değişikliği yaptıktan sonra, Bitti'ye dokunun.

6.  > Kaydet öğesine dokunun. Düzenlenmiş fotoğraf kopya olarak kaydedilir.
Orijinal fotoğraf düzenlenmemiş biçimde korunur.

Bir fotoğraftaki istenmeyen nesneleri kaldırma

Ünlü bir yerin harika bir fotoğrafını aradan geçen bir yayanın veya arabanın
mahvettiğini mi düşünüyorsunuz? Fotoğrafı rötuşlayarak istenmeyen kişileri veya
nesneleri kaldırabilirsiniz.

HTC Zoe bu özelliği fotoğraflarını düzenlerken kullanabilirsiniz. Bu özellik sadece bir
grup olarak kaydedilen sürekli çekimler için geçerlidir.

1. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokunun.

2. Düzenlemek istediğiniz fotoğrafa gidin.

3. Fotoğrafa ve ardından Düzenle > Rötuş > Nesne Kaldırma öğelerine dokunun.
Fotoğrafta nesneleri otomatik olarak kaldırıldığı yerlerin etrafında çerçeveler
göreceksiniz.

4. Bir nesneyi korumak için, film şeridindeki resmi üzerinde  öğesine dokunun.
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5. Değişikliği yaptıktan sonra, Bitti'ye dokunun.

6.  > Kaydet öğesine dokunun. Düzenlenmiş fotoğraf kopya olarak kaydedilir.
Orijinal fotoğraf düzenlenmemiş biçimde korunur.

Fotoğraf ve videolarınızı gönderme

Bilgisayarınıza ya da başka bir cihaza, eposta, MMS ya da Bluetooth aracılığıyla
fotoğraf ve video gönderin.

1. Galeri uygulamasını açın.

2. Fotoğraflarım'a dokunun ve ardından göndermek istediğiniz fotoğraf albümü
veya fotoğraf grubuna gidin.

3. Bir HTC Zoe fotoğraftan tek bir çekimi paylaşmak istiyorsanız, HTC Zoe fotoğrafı
görüntülerken kaydırıcıyı ilerleme çubuğunda, göndermek istediğiniz çekime
doğru kaydırın.

4. Paylaş öğesine dokunup, fotoğrafları ve videoları nasıl göndermek istediğinizi
seçin.

5. Göndermek istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçip İleri öğesine dokunun. 

Birkaç fotoğrafı, videoyu veya her ikisini de bir e-posta iletisinde gönderebilirsiniz.
E-postanızda ek dosya olarak eklenirler.

6. Ekrandaki talimatları izleyerek fotoğraf ve video gönderme işlemini tamamlayın.

Fotoğraflarınızı sosyal ağda paylaşma

Galeri uygulamasını kullanarak, sosyal ağlarınızda doğrudan fotoğraf paylaşabilirsiniz.

§ Karşıya fotoğraf veya video yüklemeden önce sosyal ağ hesabınızda oturum açın.

§ Bazı sosyal ağlar sadece fotoğraf yüklemenize izin verebilir.

1. Galeri uygulamasını açın.

2. Fotoğraflarım'a dokunun ve daha sonra paylaşmak istediğiniz fotoğraf
albümüne veya fotoğraf grubuna gidin.

3. Bir HTC Zoe fotoğraftan tek bir çekimi paylaşmak istiyorsanız, HTC Zoe fotoğrafı
görüntülerken kaydırıcıyı ilerleme çubuğunda, paylaşmak istediğiniz çekime
doğru kaydırın.

4. Paylaş öğesine dokunun ve hangi sosyal ağa yüklemek istediğinizi seçin. 

HTC Zoe fotoğrafları için, özel seçim video ve en iyi fotoğraflarınızdan oluşan bir
kolaj dahil olmak üzere, alıcılarınıza tam bir HTC Zoe deneyimi sunmak için HTC
Share uygulamasını kullanın. Başka yollarla paylaştığınızda alıcılara tüm çekim dizisi
iletilmeyebilir.
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5. Paylaşmak istediğiniz öğeleri seçip İleri öğesine dokunun.

6. Ekrandaki talimatları izleyerek fotoğraf ve videoları karşıya yükleyin. Bir başlık
girebilirsiniz, karşıya yüklemek istediğiniz çevrimiçi albümü seçin, gizlilik
seçeneklerini ve diğerlerini seçin.

Çekim yaptıktan hemen sonra fotoğraf veya videoyu paylaşabilirsiniz.

YouTube® üzerinde video yayınlayabilirsiniz.

HTC Share aracılığıyla anıları paylaşma

En iyi fotoğraflarınızdan oluşan bir kolaj yaratıp bunu HTC Share'ı kullanarak kolaylıkla
arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

§ Çabucak bir kolaj yaratıp paylaşabilirsiniz. Sizin için seçilen etkinliği vurgular.

§ Kolajdan önce görüntülemek için hareketsiz fotoğrafları ve hatta özel seçim
videoyu ekleyebilirsiniz. HTC Zoe fotoğrafları da ekleyebilirsiniz.

§ Bir URL bağlantısıyla paylaşabilirsiniz - yüklü eklere hiç gerek yok.

HTC Share'ı kullanarak fotoğraflar oluşturup paylaşmak için bir HTC Hesabınızın
olması gerekir. Arkadaşlarınızın ve ailenizin fotoğrafları görüntülemek veya indirmek
için bir HTC hesabına sahip olmaları gerekmez.

1. Galeri içinde, Fotoğraflarım öğesine dokunun.

2.  > Etkinlikler öğesine dokunun.

3. Belirli bir etkinlikte çekilen fotoğrafları görmek için bir desene dokunun.

4.  > HTC Share öğesine dokunun. Özel seçim videolar, yüklemek için hazır.

Özel seçim video yoksa, kolaja eklemek istediğiniz fotoğrafları seçin ve ardından
İleri'ye dokunun.

5. Kolajınızı gözden geçirip daha da güzelleştirin:

§ Değiştirme seçeneklerini ve diğer seçenekleri görüntülemek için bir
fotoğrafa dokunun.

§ Başka fotoğraflar varsa, aynı albüme veya etkinliğe bu fotoğrafları eklemek
için  öğesine dokunun.

Veri ücretleri sizi kaygılandırıyor mu?  > AyarlarWi-Fi bağlantısı'na dokunun.
Yükleme yaparken, Wi‑Fi bağlantısını kullanmanız istenecektir.

6. Desen ve açıklama gibi ayrıntıları doldurun.
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7. Karşıya Yükle öğesine dokunun ve HTC One'ın yüklemeyi tamamlamasını
bekleyin.

8. Şununla paylaş öğesi altında kolajınızı nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Arkadaşlarınıza ve ailenize bir bağlantı gönderilir veya onların sosyal ağlarında bir
durum güncellemesi görüntülenir. Sınırlı bir süre için, şunları yapabilirler:

§ Bağlantıya dokunarak veya tıklayarak kolajı bir web tarayıcı üzerinde
görüntüleyebilirler.

§ Kolajdaki bir fotoğrafa dokunarak veya tıklayarak daha büyük halini
görüntüleyebilir veya indirme seçeneğine bakabilirler.
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Kişiselleştirme

HTC One cihazını tamamen kendinizin kılma
HTC One cihazının görünümü ve sesi tam istediğiniz gibi olsun. Onu farklı bir duvar
kağıdı ve zil sesi ile kişiselleştirin; ayrıca gelen metin mesajı, e-posta ve takvim
hatırlatması gibi etkinlikler için bildirim sesleri seçebilirsiniz.

Duvar kâğıdınızı değiştirme
En sevdiğiniz fotoğrafı Giriş duvar kağıdınız olarak seçin. Kullanılabilir duvar kağıtları
arasından seçim yapın veya fotoğraf makineniz ile çektiğiniz bir fotoğrafı kullanın.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sonra  > Kişiselleştir öğesine dokunun.

2. Duvar Kağıdı'na dokunun.

3. Aşağıdakilerden birine dokunun:

HTC duvar
kağıtları

Ön ayarlı bir duvar kağıdı seçin ve Önizleme'ye dokunun.

Canlı duvar
kağıtları

Ön ayarlı, animasyonlu bir duvar kağıdı seçin ve
Önizleme'ye dokunun. Seçtiğiniz animasyonlu duvar kağıdı
özelleştirilebilir ise, Ayarlar'a dokunun.

Galeri Mevcut bir fotoğrafı seçin ve onu kırpın.

4. Bitti veya Uygula öğesine dokunun.

Giriş ekranınıza bir widget ekleme
Widget'ler ilk bakışta ulaşabileceğiniz önemli bilgileri ve medya içeriğini getirir.
Widget'lar arasından seçim yapın ve en yararlı olanları Giriş ekranına ekleyin.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sonra  > Kişiselleştir öğesine dokunun.

2. Giriş ekranını özelleştir'e dokunun.
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3.  > Widget'lar öğesine dokunun. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ Widget'lar arasında gezinmek için kaydırın.

§ Belirli widget'lerı aramak için  öğesine dokunun.

Bazı widget'ler farklı stillerde ve boyutlarda mevcuttur.

4. Bir widget'ı basılı tutun ve sonra eklemek istediğiniz bir giriş ekranı küçük
resmine sürükleyin.

Ayrıca Wi‑Fi ve Bluetooth gibi belirli ayarları hızlı şekilde açıp kapatmanızı sağlayan
widget'ler de ekleyebilirsiniz.

Bir widget'in ayarlarını değiştirme

Bazı widget'lerin (örneğin Kişiler widget'ının) temel ayarlarını Giriş ekranından
değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranınızda bir widget'ı basılı tutun ve onu  öğesine sürükleyin. 

Bu widget için bazı ayarları değiştirebileceğiniz ilgili ekran açılır.

2. Widget ayarlarını özelleştirin.

Bir widget'ı yeniden boyutlandırma

Bazı widget'ler Giriş ekranınıza eklendikten sonra yeniden boyutlandırılabilirler.

1. Giriş ekranında bir widget'ı basılı tutun ve sonra parmağınızı kaldırın. Bir sınır
görüntülenirse, bu widget'in yeniden boyutlandırılabileceği anlamına gelir.

2. Widget boyutunu genişletmek veya küçültmek için sınır kenarlarını sürükleyin.
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Giriş ekranınıza uygulamalar ve diğer
kısayolları ekleme
Sık kullandığınız uygulamaları Giriş ekranınıza koyun. Aynı zamanda, sık sullanılan
ayarlara, yer imli web sayfalarına ve diğerlerine de kısayol ekleyebilirsiniz.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sonra  > Kişiselleştir öğesine dokunun.

2. Giriş ekranını özelleştir'e dokunun.

3.  > Uygulamalar veya Kısayollar öğesine dokunun. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ Uygulamalar veya kısayollar arasında gezinmek için kaydırın.

§ Belirli uygulamalar veya kısayolları aramak için  öğesine dokunun.

4. Bir uygulama veya kısayolu basılı tutup eklemek istediğiniz giriş ekranı küçük
resmine sürükleyin.

Tüm uygulamalar görünümünden bir uygulama eklemek için bir uygulamayı basılı
tutup  öğesine sürükleyin. Uygulamayı Giriş ekranınızda boş bir alana bırakın.

Giriş ekranınızdaki widget'leri ve simgeleri
yeniden düzenleme veya kaldırma

Bir widget veya simgeyi taşıma

Bir widget veya simgeyi bir Giriş ekranı panelinden diğerine kolayca taşıyabilirsiniz.

1. Widget veya simgeye tek parmakla dokunup basılı tutun.

2. Diğer parmak ile, ekranı başka bir Giriş ekranı paneline döndürmek için sola veya
sağa kaydırın. 
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3. Widget veya simgeyi bırakın.

4. Widget veya simgeyi panel üzerinde başka bir konuma taşımak için basıp
bekleyin ve sürükleyin.

Bir widget veya simgeyi kaldırma

1. Kaldırmak istediğiniz widget'e veya simgeye dokunup basılı tutun ve onu 
öğesine sürükleyin.

2. Widget veya simge kırmızı olduğunda, parmağınızı kaldırın.

Çalıştırma çubuğunu özelleştirme
Giriş ekranınızdaki çalıştırma çubuğu, sık kullanılan uygulamalara tek dokunmalı erişim
verir. Çalıştırma çubuğundaki uygulamaları sık kullandığınız diğerleri ile
değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranından, tüm uygulamalar ekranına gitmek için  öğesine dokunun.

2. Değiştirmek istediğiniz uygulamayı basılı tutun ve çalıştırma çubuğundan dışarı
sürükleyin. 

3. Bir uygulamaya basın ve basılı tutun, daha sonra onu çalıştırma çubuğundaki boş
yere sürükleyin.

§ Ayrıca başlatma çuuğundaki uygulamaları bir klasörde gruplayabilirsiniz.

§ Kilit ekranında gördüğünüz kısayollar veya uygulamalar, çalıştırma
çubuğundakilerle aynı uygulamalardır.
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Uygulamaları bir klasörde gruplama
Uygulamaları Tüm uygulamalar görünümünde bir klasörde gruplayabilir, daha sonra
klasörü Giriş ekranında başlat çubuğuna taşıyabilirsiniz.

1. Tüm uygulamalar görünümünden, bir uygulamayı basılı tutun ve otomatik olarak
bir klasör oluşturmak için onu diğer bir uygulamaya sürükleyin. 

Uygulamaları gruplayamıyor veya tekrar düzenleyemiyor musunuz? Üst kısma kadar
gidin, ekranı aşağı çekin ve daha sonra  > Özel öğesine dokunun.

2. Daha fazla ekleme yapmak için, başka bir uygulamayı basılı tutup klasöre
sürükleyin.

Ayrıca şunu da yapabilirsiniz:

§ Tüm uygulamalar görünümünden klasörü başlatma çubuğuna sürükleyin.

§ Klasörü  öğesine sürükleyin ve Giriş ekranındaki boş bir alana bırakın.

Bir klasörü yeniden adlandırma

1. Klasöre dokunarak açın.

2. Klasör penceresinin başlık çubuğuna dokunun.

3. Yeni bir klasör adı girin.

4. Kapatmak için klasör dışına dokunun.

Klasörden öğeleri kaldırma

1. Klasöre dokunarak açın.

2. Uygulamayı basılı tutun, daha sonra onu Giriş ekranına sürükleyin veya kaldırmak
için dışarıya  öğesine doğru sürükleyin. Başlatma çubuğundaki bir klasörden
bir uygulamayı kaldırıyorsanız, Tüm uygulamalar görünümüne geçin ve daha
sonra uygulamayı klasörden dışarı sürükleyin.

Klasörde yalnızca bir öğe kalmışsa, klasör, son öğeyi gruptan çıkarır ve onu otomatik
olarak kaldırır.
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Bir Giriş ekranı panelini ekleme
Hızla erişmek istediğiniz daha fazla widget, uygulama ve kısayol varsa, bir Giriş ekranı
daha ekleyin.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sonra  > Kişiselleştir öğesine dokunun.

2. Giriş ekranını özelleştir'e dokunun.

3. Panel ekle öğesine dokunun. Yeni bir Giriş ekranı belirir. Widget'lerı, uygulama ve
kısayolları eklemeye başlayabilirsiniz.

Bir paneli kaldırmak için paneli basılı tutup  öğesine sürükleyin.

Zil sesinizi, bildirimleri ve sesleri değiştirme

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sonra  > Kişiselleştir öğesine dokunun.

2. Ses altında, zil sesini, bildirim sesini ve alarmı değiştirin. 

Yeni mesajlar, e-posta ve takvim hatırlatıcılara yönelik sesler seçmek için sırasıyla
İletiler, Posta ve Takvim uygulamalarına gidin.

Alarmların daha yüksek sesli ama bildirimlerin daha mütevazı olmasını mı
istiyorsunuz? Ayarlar içinde, Ses > Ses Düzeyleri'ne dokunun ve her bir ses türü için
ses düzeylerini belirleyin.

Uygulama sekmelerini yeniden düzenleme
En önemli bilgilere erişmeyi kolaylaştırmak için bazı uygulamalardaki sekmeleri
yeniden ayarlayabilir veya buraya ekleme yapabilirsiniz.

1. Sekmeleri bulunan bir uygulamayı açın.

2. Sekmeleri yeniden düzenlemeye yarayan bir ekran görüntülenene kadar sekmeyi
basılı tutun.

3. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ Eklemek istediğiniz sekmeleri seçin.

§ Sekmelerin düzenini değiştirin. Bir sekmenin yanındaki  öğesini basılı
tutun ve yeni konumuna sürükleyin.

4. Bitti öğesine dokunun.
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Kilit ekranı stilini özelleştirme
Kilit ekranları arasından seçim yapın. Bazı kilit ekranları özelleştirilebilir.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sonra  > Kişiselleştir öğesine dokunun.

2. Kilit ekranı stili öğesine dokunun.

3. Bir kilit ekranı stili seçmek üzere kaydırın.

4. Bir önizleme görmek için kilit ekranı stiline dokunun. Daha da fazla özelleştirmek
isterseniz Ayarlar öğesine dokunun.

5. Uygula öğesine dokunun.

Kilit ekranında cevapsız çağrıları ve mesajları
saklama
Kilit ekranında cevapsız çağrıları ve mesajları göreceksiniz. Bunların gizli görünmesini
mi istersiniz?

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sonra  > Güvenlik öğesine dokunun.

2. Telefon uyarıları önizlemesi ve İleti bildirimi önizlemesi seçeneklerini temizleyin.

HTC One cihazını kişisel bir dokunuş ile
güvenceye alma
Telefonunuzun kilidini açmayı, ona bakmak kadar kolay hale getirin. Yüz tanıma kilidini
kurarak kişisel bilgilerinizi koruyun ve başkalarının HTC One cihazınızı izniniz olmadan
kullanmasını engelleyin.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sonra  > Güvenlik öğesine dokunun.

2. Ekran kilidi > Yüz Tanıma Kilidi öğesine dokunun.

3. Kurun öğesine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.

4. Telefonunuzun sizi tanımaması durumunda kullanmak için bir yedek kilit seçin.

5. Telefonu bundan sonra kilitle öğesine dokunun ve daha sonra kilitlenme
olmadan önce ne kadar süre boşta kalacağını belirleyin. 

Aynı zamanda, Güvenlik ekranında Yüz eşlemeyi iyileştir öğesine dokunarak, HTC
One cihazınızı, gözlük takmanız veya sakal bırakmanız gibi farklı durumlarda
yüzünüzü tanıması için ayarlayın.

HTC One cihazı her açıldığında veya belirli bir süre kullanılmadığında, ekran kilidini
açmanız istenecektir.

Güvenliği daha fazla arttırmak için Güvenlik ekranında Canlılık denetimi'ni seçin. Ekran
kilidini açmak için göz kırpmanız gerekecektir.
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Telefon aramaları

Akıllı arama ile arama yapma
Doğrudan bir numara çevirebilir veya hızlı arama yapmak için Akıllı arama özelliğini
kullanabilirsiniz. Akıllı arama, arama kaydınızdaki bir numarayı veya kayıtlı/eşleştirilmiş
bir kişiyi arar.

HTC One, bulunduğunuz bölgeye ve cep telefonu operatörünüze bağlı olarak 3G
veya LTE sürümü ile sunulmaktadır. Sesli aramalarda ve veri hizmetlerinde
operatörünüzün 4G/LTE ağını kullanmak için, bir LTE planınızın olması gerekir.
Ayrıntılar için operatörünüzle görüşün.

1. Telefon uygulamasını açın.

2. Kişi adının ilk birkaç harfini veya telefon numarasını girin ve eşleşen kişileri görün.

Birden fazla eşleşme varsa, kaç tane eşleşme olduğu size bildirilecektir. Örneğin,
tüm 8 eşleşmeyi de görmek için "8 EŞLEŞME"ye dokunun.

3. Aramak istediğiniz kişiye dokunun. 

§ Kişi ile ilişkili diğer telefon numaralarını kontrol etmek için kişi adının yanındaki 
öğesine dokunun.

§ Telefon numarasının bir dahilisi varsa, ana hatta bağlandıktan sonra  öğesine
dokunun ve ardından dahili numarayı çevirin.

4. Aramayı bitirmek için, Aramayı kapat öğesine dokunun.

Telefon çevirici düzenini değiştirme

Yalnızca birkaç dokunuş ile kişileri bulmak için Akıllı arama tuş takımı ve telefon
numaralarını girmek için size daha fazla alan veren tam ekranlı tuş takımı arasında
geçiş yapın.

1. Telefon uygulamasını açın.

2.  > Tam ekran tuş takımı veya Akıllı arama tuş takımı'na dokunun.
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Cevapsız aramaya geri dönme

Bir çağrıyı cevaplamadığınızda durum çubuğunda cevapsız arama simgesi 
görüntülenir.

1. Arayanın kim olduğunu görmek için, Bildirimler panelini kaydırarak açın.

2. Geri aramak için, genişletmek üzere iki parmağınızı cevapsız arama bildirimi
üzerinde açın ve daha sonra Geri ara'ya dokunun.

Birden fazla cevapsız arama varsa, Arama kaydı sekmesini açmak için cevapsız
aramalar bildirimine dokunun.

Hızlı aramayı kullanma
Bir numarayı tek dokunuşla aramak için Hızlı Arama seçeneğini kullanın. Örneğin bir
kişinin numarasını 2 tuşuna atarsanız, bu numarayı aramak için 2 tuşunu basılı tutmanız
yeterlidir.

1 rakamı genellikle sesli postalarınız için ayrılmıştır. Telesekreterinizi arayıp sesli
mesajlarınızı dinlemek için bu tuşa dokunup basılı tutun.

Bir hızlı arama tuşu atama

1. Telefon uygulamasını açın.

2.  > Hızlı arama > 'ya dokunun. 

Tuş takımı üzerinde atanmamış bir numarayı basılı tutup Evet öğesine dokunun.

3. Listeden bir kişi seçin.

4. Hızlı arama ekranında, kişinin kullanacağınız telefon numarasını ve atamak
istediğiniz hızlı arama tuşunu seçin.

5. Kaydet öğesine dokunun.

Bir metin mesajının içinde geçen bir numarayı
arama

1. Mesaj içindeki telefon numarasına dokunun.

2. Arama öğesine dokunun. 

Mesajı göndereni aramak için, alınan mesaja, ardından da seçenekler menüsündeki
Arama öğesine dokunun.
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Bir e-posta içinde geçen bir telefon numarasını
arama

1. Eposta gövdesindeki telefon numarasına dokunun.

2. Arama öğesine dokunun.

Bir Takvim etkinliğindeki numarayı arama

1. Takvim uygulamasındaki bir etkinliği açın.

2. Olay detayları ekranında telefon numarasına dokunun.

3. Arama öğesine dokunun.

Acil bir arama yapma
Bazı bölgelerde, HTC One cihazınıza takılı bir SIM kartınız olmasa veya SIM kartınız
bloke olmuş olsa bile telefonunuzdan acil arama yapabilirsiniz.

Bir ağ sinyaliniz yoksa, acil arama yapamazsınız.

1. Telefon uygulamasını açın.

2. Bulunduğunuz bölgedeki acil numarasını girip Arama öğesine dokunun.

Kilit şifresi ya da desenini etkinleştirmiş ama unutmuş olsanız bile, ekrandaki Acil
arama öğesine dokunarak acil arama yapabilirsiniz.

Arama alma
Bir kişiden telefon araması aldığınızda Gelen arama ekranı belirir.

HTC One, siz kibar zil sesini ve cep modu özelliklerini kullandığınızda zil sesi
düzeyini otomatik ayarlayacaktır.

Arama yanıtlama veya reddetme

Aşağıdakilerden birini yapın:

§ Siz bir arama aldığınızda ekran açıksa, Yanıtla'ya veya Reddet'e dokunun.

§ Siz bir arama aldığınızda ekran kilitliyse,  veya  öğesini yukarı sürükleyin.

Bir aramayı reddettikten sonra, arayan kişiye metin mesajı gönderebilir veya arayanı
geri aramanızı hatırlamtak üzere bir görev oluşturabilirsiniz.
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Bir aramayı reddetmek için GÜÇ düğmesine iki kere de basabilirsiniz.

Aramayı reddetmeden zili susturma

Aşağıdakilerden birini yapın:

§ SES DÜZEYİNİ AZALT veya SES DÜZEYİNİ ARTIR düğmesine basın.

§ GÜÇ düğmesine basın.

§ HTC One cihazını ekranı aşağı bakacak şekilde düz bir zemine koyun.

HTC One ekranı zaten aşağı bakıyorsa, ardından gelen aramalarda yine çalacaktır.

Kimin aradığına bakın

Her arama yaptığınızda veya bir arkadaşınız sizi çaldırdığında, arama ekranında,
arkadaşınızın sosyal ağlardaki en son durum güncellemesini göreceksiniz.
Arkadaşınızın doğum günü (telefonunuz veya çevrimiçi hesabınızda kayıtlı) birkaç gün
içinde ise, aynı zamanda bir doğum günü hatırlatıcısı göreceksiniz.

Arama sırasında bir görev hatırlatıcıyı görüntüleme

Bu hafta sonu arkadaşınızın bebeğine bakmaya söz mü verdiniz? Kişiyle bir görevi
ilişkilendirirseniz, o arkadaşınızla görüşürken arama ekranında bir görev hatırlatıcı
görürsünüz.

Kişinin kısa bir süre önce bir durum güncellemesi varsa, görev hatırlatıcıyı
göremeyeceksiniz.

Bir arama sırasında ne yapabilirim?
Bir arama yapılıyorken, hoparlörü açabilir, aramayı bekletebilir ve diğer işlemleri
yapabilirsiniz.

Aramayı beklemeye alma

Aramayı beklemeye almak için  > Beklet öğesine dokunun. Durum çubuğu daha
sonra aramayı beklet simgesini  görüntüler.

Aramayı devam ettirmek için,  > Devam Et öğesine dokunun.
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Aramalar arasında geçiş yapma

Halen bir arama yapıyorsanız ve farklı bir aramayı kabul ederseniz, arama yapan iki kişi
arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. Bir arama daha geldiğinde, ikinci aramayı kabul etmek ve ilk aramayı beklemeye
almak için Yanıtla öğesine dokunun.

2. Aramalar arasında geçiş yapmak için, ekranda konuşmak istediğiniz kişinin adına
dokunun.

Arama sırasında hoparlörü açma veya kapatma

İşitme sisteminize zarar gelmemesi için hoparlör açıkken HTC One cihazını
kulağınıza tutmayın.

§ Arama ekranında  öğesine dokunun. Durum çubuğunda hoparlör simgesi 
görüntülenir.

§ Hoparlörü kapatmak için,  öğesine dokunun.

Bir arama sırasında mikrofonun sesini kapatma

Mikrofonu açmak veya kapatmak için arama ekranında  öğesine dokunun. Mikrofon
kapandığında, durum çubuğunda sessiz simgesi  görünür.

Aramayı sonlandırma

Aramayı sonlandırmak için aşağıdaki talimatlardan birini yerine getirin:

§ Arama ekranında Aramayı kapat öğesine dokunun.

§ Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

Arayan kişinin telefon numarası kişiler listesinde değilse, aramayı sonlandırdıktan sonra
numarayı kişiler listenize kaydedebilirsiniz.

Konferans görüşmesi yapma
Ailenizle, arkadaşlarınızla veya meslektaşlarınızla konferans arama yapmak çok
kolaydır. İlk aramayı yapın (veya kabul edin) ve konferansa eklemek istediğiniz diğer
aramaları yapın.

SIM kartınızda, konferans araması hizmetinin bulunduğundan emin olun. Ayrıntılar
için mobil operatörünüzle görüşün.

1. İlk konferans görüşmesi katılımcısına arama yapın.

2. Bağlandığınızda,  > Çağrı ekle öğesine dokunun ve ardından ikinci katılımcının
numarasını çevirin. İlk katılımcı beklemeye alınır.

3. İkinci katılımcıya bağlandıktan sonra,  öğesine dokunun.
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4. Başka bir katılımcı eklemek için  öğesine dokunun ve kişinin numarasını
çevirin.

5. Bağlandığınızda, katılımcıyı konferans aramasına eklemek için  öğesine
dokunun.

6. Konferans görüşmedeki biriyle özel olarak görüşmek için,  öğesine dokunun
ve Özel arama öğesini seçin.

Bir katılımcıyla olan aramayı sonlandırmak için,  öğesine, ardından da Bu aramayı
bitir öğesine dokunun.

Konferans aramasını sonlandırmak için Aramayı kapat öğesine dokunun.

Arama kaydındaki aramaları kontrol etme
Cevapsız aramaları, aranan numaraları ve gelen aramaları kontrol etmek için Arama
kaydı kullanın.

1. Telefon uygulamasını açın.

2. Arama Kaydı sekmesini görüntülemek için kaydırın.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

§ Listeden aramak istediğiniz kişi adına veya numaraya dokunun.

§ Seçenekler menüsünü görüntülemek için bir adı ya da numarayı basılı tutun.

§ Cevapsız aramalar ya da giden aramalar gibi yalnızca belirli bir arama
türünü görüntülemek için  öğesine dokunun.

Arama kaydı kişilerinize yeni bir telefon numarası ekleme

1. Arama kaydı sekmesinde,  öğesine dokunun.

2. Yeni bir kişi oluşturma ya da numarayı, mevcut bir kişiye kaydetme arasından
seçim yapın.

Arama kaydı listesini temizleme

Arama Kaydı sekmesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

Bir adı ya da numarayı
kaldırın

Adı ya da numarayı basılı tutup Arama kaydından sil
öğesine dokunun.

Tüm listeyi silin  > Arama kaydını kaldır öğesine dokunun. Arama
kaydından sil ekranında,  > Tümünü seç ve Sil'e dokunun.

69 Telefon aramaları



Arayanı engelleme

Bir telefon numarasının ya da kişinin sizi aramasını engellediğinizde, söz konusu telefon
numarası veya kişiden gelen tüm aramalar otomatik olarak reddedilecektir.

Arama Kaydı sekmesinde, engellemek istediğiniz kişi veya telefon numarasını basılı
tutun ve Kişiyi engelle'ye dokunun.

Bir arayanı her zaman engelli listesinden kaldırabilirsiniz. Arama kaydı sekmesinde, 
> Bloke kişiler öğesine dokunun. Kişiyi basılı tutup Kişiyi bloke listesinden kaldır
öğesine dokunun.

Zil sesi ayarlarını değiştirme

Sessiz, titreşim ve normal modları arasında geçiş yapma

Aşağıdakilerden birini yapın:

§ Sessiz modundan normal moda dönmek için, SES DÜZEYİNİ ARTIR tuşuna basın.

§ Titreşim modundan normal moda dönmek için, SES DÜZEYİNİ ARTIR tuşuna iki
kez basın.

§ Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sonra  > Ses > Ses profili'ne dokunun.

Zil ses düzeyini otomatik olarak azaltma

HTC One cihazında, onu hareket ettirdiğinizde zil sesi düzeyini otomatik olarak kısan
bir sessiz çalma özelliği bulunmaktadır.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Ses öğesine dokunun.

3. Telefonu açarken sessiz zil sesi seçeneğini seçin.

Cep veya çantanızdaki HTC One zil sesini açma

HTC One, cebinizde veya çantanızdayken gelen aramaları kaçırmamanıza yardımcı
olmak için, cep modu özelliği gelen arama olduğunda zil sesi düzeyini kademeli olarak
artırır ve titreşir.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Ses öğesine dokunun.

3. Cep modu seçeneğini seçin.
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Ülkenizi arama
Yurtdışında seyahatteyken, ülkenizdeki arkadaşlarınızı ve ailenizi aramak kolaydır.

Dolaşımdayken kişilerinizi aradığınızda, ülke kodunuz otomatik olarak eklenir. Ancak
aramak üzere bir telefon numarasını elle girerken, numaradan önce artı (+) işaretini ve
ülke kodunu girmeniz gerekir.

Ülkenizi aramak için varsayılan ülke kodunu değiştirme

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sonra  > Arama öğesine dokunun.

2. Ülkenizi arama ayarları'na dokunun.

3. Bir ülke seçin ve sonra Tamam öğesine dokunun.

Ülkenizi aramayı kapatma

Dolaşımdayken tüm telefon numaralarını elle girmeyi tercih ederseniz, Ülkenizi aramayı
kapatabilirsiniz.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sonra  > Arama öğesine dokunun.

2. Diğer ayarlar altında, Ülkenizi arama seçeneğini kaldırın.
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İletiler

Metin mesajı (SMS) gönderme

1. İletiler uygulamasını açın.

2.  öğesine dokunun.

3. Kime alanına kişi adı veya mobil cihaz numarası girin.

4. Metin ekle yazılı kutuya dokunup mesajınızı girin. 

5.  öğesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için  tuşuna basın.

§ Tek bir metin mesajı için karakter sayısı sınırı vardır (  üstünde gösterilir). Sınırı
aşarsanız, metin mesajınız gönderilecektir ama birden fazla mesaj olarak
ücretlendirilecektir.

§ Alıcı olarak bir e-posta adresi yazdığınızda, bir mesaj konusu veya bir öğe
eklediğinizde ya da çok uzun bir mesaj yazdığınızda, metin mesajınız otomatik
olarak bir multimedya mesajına dönüşür.

Multimedya mesajı (MMS) gönderme

1. İletiler uygulamasını açın.

2.  öğesine dokunun.

3. Kime alanına kişi adı, mobil cihaz numarası veya eposta adresi girin.

4. Konu satırı eklemek için,  > Konu ekle öğesine dokunun.

5. Metin ekle yazılı kutuya dokunup mesajınızı girin.

6.  öğesine dokunun ve ek türünü seçin.

7. Eklenecek öğeyi seçin veya bu öğeyi arayın.
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8. Bir ek ekledikten sonra, ekinizi değiştirme, görüntüleme ya da kaldırmaya yönelik
seçenekleri görmek için  öğesine dokunun.

9.  öğesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için  tuşuna basın.

Fotoğraf veya video eklerinin çözünürlüğüne bağlı olarak, multimedya iletinizde
kesilmiş küçük resimler olarak görüntülenebilirler.

Bir slayt gösterisi oluşturma

1. Oluşturmakta olduğunuz multimedya iletisine bir fotoğraf, video ya da ses
ekledikten sonra  > Slayt öğesine dokunun.

2. Sonraki slaytı nereye eklemek istediğinizi seçin.

3. Bir slayt ekledikten hemen sonra aşağıdakilerden birini yapın:

§  öğesine dokunup, bir fotoğraf ya da video eklemeyi seçin.

§ Bir slayta müzik veya video kaydı eklemek için  > Ses'e dokunun.

§ Metin ekle öğesine dokunup başlığınızı girin.

§ Ekinizi değiştirme, görüntüleme ve kaldırma seçeneklerini görmek için 
öğesine dokunun.

4.  > Önizleme öğesine dokunun. Kayıttan yürütme kontrollerini görmek için
önizleme ekranında bir kez dokunun.

5. Bittiğinde  öğesine ya da mesajı taslak olarak kaydetmek için  öğesine
basın.

İletiler bölümünde kişilerin eposta adresleri bulunamıyor?

1. Bir kişi adı girilirken yalnızca telefon numaraları gösterilirse,  öğesine
dokunun.

2.  > E-postayı Göster öğesine dokunun.

E-posta adreslerini her zaman göstermek için, İletiler ekranında  öğesine
dokunun ve sonra Ayarlar > Genel > E-posta adresini göster'e dokunun.
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Grup iletisi gönderme
Grup mesajlaşma özelliği, bir seferde birden fazla kişiye mesaj göndermeyi kolaylaştırır.
Bir grup SMS veya grup MMS göndermeyi seçebilirsiniz.

Grup MMS, ekstra veri ücretlerine neden olabilir.

1. İletiler uygulamasını açın.

2.  öğesine dokunun.

3.  öğesine dokunun ve daha sonra birden fazla alıcı seçin.

4. Bir grup SMS göndermek için, Bireysel mesajlar olarak gönder öğesinin seçili
olduğundan emin olun. Mesajınızı grup MMS olarak göndermek için bu seçeneği
temizleyin.

Grup
SMS

Mesajınız alıcılara metin mesajı olarak gönderilecek ve gönderilen her
mesaj için mobil operatörünüz bir ücret uygulayacaktır. Alıcılarınızın
yanıtları ayrı olarak sıralanır.

Grup
MMS

Grup sohbete benzer şekilde, grup MMS göndermek, alıcılarınızın
başlattığınız sohbete katılmasını sağlar.

HTC One, aynı zamanda tek bir sohbet dizisindeki mesaj yanıtlarını
organize eder. İlk kez Grup MMS gönderiyorsanız, mobil telefon
numaranızı girmeniz gerekebilir.

5. Metin ekle yazılı kutuya dokunup mesajınızı girin.

6.  öğesine dokunun.

Grup MMS ile ilgili önemli sorular

Alıcılarım onlara gönderdiğim grup MMS'i neden göremiyor veya
bu mesaja katılamıyor?

Alıcılarınızın, mobil cihazlarındaki Grup mesajlaşma özelliğini etkinleştirdiğinden
emin olun. Bazı cihazlar veya mobil operatörler bu özelliği desteklemeyebilir.

Grup MMS'i nasıl alırım veya bloke ederim?

Mesaj ayarlarında, Multimedya iletiler (MMS) öğesine dokunun ve daha sonra
Grup Mesajlaşma öğesini açın veya kapatın.
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Bir taslak mesaja geri dönme
Mesajlar ekranından bir taslak mesaj açın, mesajı düzenleyin ve daha sonra 
öğesine dokunun.

Tüm taslak mesajlarını tek bir yerde görmek için, Mesajlar ekranında  ve Taslaklar
öğesine dokunun.

Mesaj yanıtlama

1. İletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye
(veya telefon numarasına) dokunun.

2. Metin ekle yazılı kutuya dokunup mesajınızı girin.

3.  öğesine dokunun.

Kişinin diğer telefon numarasını kullanarak yanıtlama

Bir kişinin, HTC One üzerinde kayıtlı birden fazla telefon numarası olduğunda, hangi
telefon numarasına cevap vereceğinizi seçebilirsiniz.

Yanıtınızın, bu kişiden aldığınız en son mesajın telefon numarasına gönderileceğini
unutmayın.

1. İletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye
(veya telefon numarasına) dokunun.

2.  > Kişi aç öğesine dokunun.

3. Ayrıntılar sekmesinde, cevaplamak istediğiniz telefon numarasının yanındaki 
öğesine dokunun.
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4. Metin ekle yazılı kutuya dokunup yanıt mesajınızı girin.

5.  öğesine dokunun.

Bir metin mesajını Görevler uygulamasına
kaydetme
Ne zaman yanıtlayacağınızı hatırlayabilmeniz için, bir metin mesajını Görevler listenize
kaydedin.

1. İletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye
(veya telefon numarasına) dokunun.

2. Kaydetmek istediğiniz mesaja, ardından da Görev olarak kaydet öğesine
dokunun.

3. Diğer ayrıntıları girin veya görev başlığını değiştirin.

4. Kaydet öğesine dokunun.

Bir mesajı iletme

1. İletiler ekranında, söz konusu kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için
kişiye (veya telefon numarasına) dokunun.

2. Bir mesaja ve İlet'e dokunun.

3. Kime alanına bir ya da daha fazla alıcı girin.

4.  öğesine dokunun.

Bir multimedya mesajındaki eki görüntüleme
ve kaydetme

§ Alınan bir mesajda bir fotoğraf veya video gibi bir medya eki varsa, içeriğini
görüntülemek için dokunun.

§ Eki kaydetmek için, multimedya iletisine dokunun ve sonra seçenekler
menüsünden kaydetmeyi seçin.
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§ Ek, bir kişiyse (vCard), kişi bilgilerini görüntülemek için dokunun, ardından da
kişilerinize eklemek için Kaydet öğesine dokunun.

§ Ek, bir randevu veya etkinlikse (vCalendar), kaydetmek istediğiniz takvimi
seçmek için dokunun, ardından Al öğesine dokunun.

Veri indirmelerinizin boyutu hakkında endişeleriniz varsa, multimedya iletiler
indirmeden önce boyutu ve konuyu kontrol etmeyi seçebilirsiniz. İletiler ekranında, 
> Ayarlar > Multimedya iletiler (MMS) öğesine dokunun. Otomatik al seçeneğini
temizleyin.

İletileri güvenli kutuya taşıma
Özel iletileri güvenli kutuya taşıyabilirsiniz. Bu iletileri okumak için bir parola girmeniz
gerekecektir.

SIM kartınızda depolanan mesajlar, güvenli kutuya taşınamaz.

1. İletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye
(veya telefon numarasına) dokunun.

2.  > Güvenli kutuya taşı'ya dokunun.

3. İletileri seçin ve ardından Taşı öğesine dokunun.

Bir kişiden tüm mesajları kaldırmak için İletiler ekranında kişiyi basılı tutun ve Güvenli
kutuya taşı'ya dokunun.

§ Güvenli kutudaki mesajları okumak için İletiler ekranında,  > Güvenli'ye
dokunun. İlk kez güvenli kutuyu kullanıyorsanız, bir parola belirleyin.

§ Güvenli kutudan mesajları veya kişileri kaldırmak için kişiyi (veya telefon
numarası) basılı tutun ve Genel kutuya taşı'ya dokunun.

İstenmeyen mesajları engelleme
İstenmeyen mesajları kişilerden engelleme kutusuna taşıyarak İletiler ekranını
düzenleyin. Bir kişiyi engellediyseniz, bu kişinin mesajları da engelleme kutusunda
olacaktır.

§ İletiler ekranında, kişiye (veya telefon numarasına) dokunup basılı tutun ve Kişiyi
engelle'ye dokunun.

§ Birden fazla kişiyi engellemek için,  > Kişileri engelle'ye dokunun, kişileri seçin
ve ardından Taşı'ya dokunun.

Kişi size mesaj yolladığında, bu mesajları İletiler ekranında görmeyecek, bildirim veya
arama almayacaksınız.

Engelleme kutusundaki mesajları okumak için İletiler ekranında,  > Engelle'ye
dokunun.
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§ Engelleme kutusundan mesajları veya kişileri kaldırmak için kişiyi (veya telefon
numarasını) basılı tutun ve Engeli kaldır'a dokunun.

§ Engelli kişilerden gelecekte gelecek mesajları tamamen atmak için İletiler ayarları
içinde Blok iletisini kaydet öğesini temizleyin.

WAP push mesajları
WAP push mesajları bir web bağlantısı içerir. Bağlantı genellikle, bir hizmet
sağlayıcıdan istediğiniz bir dosyanın indirilmesine yönelik olacaktır.

Bir WAP push mesajı aldığınızda, durum çubuğunda bir bildirim simgesi 
görüntülenir.

Yeni bir WAP push mesajını açma ve okuma

1. Bildirimler panelini açın ve push mesaj bildirimine dokunun.

2. Web sitesini ziyaret et öğesine dokunun.

Tüm WAP push iletilerinizi görüntüleme

1. İletiler uygulamasını açın.

2.  > Push iletiler'e dokunun. 

Bu seçeneği yalnızca daha önce WAP push iletiler almışsanız görebilirsiniz.
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Bir metin mesajını SIM kartınıza kopyalama

1. İletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye
(veya telefon numarasına) dokunun.

2. Mesaja ve ardından da SIM'e Kopyala öğesine dokunun. SIM kart simgesi 
görüntülenir.

İletileri ve sohbetleri silme
İletiler ekranında, aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

İletiyi silin Bir kişi ile sohbet dizisini açın, iletiye dokunun ve daha sonra İletiyi sil
öğesine dokunun.

Bir sohbet içindeki birden fazla iletiyi silmek için,  > İletileri sil > Seçime
göre sil öğesine dokunup silinecek iletileri seçin.

Sohbet sil Silmek istediğiniz bir kişiyi (veya telefon numarasını) basılı tutup, Sil
öğesine dokunun.

Birden fazla sohbeti silmek için, İletiler ekranında,  > İleti dizilerini sil
öğesine dokunup silinecek sohbetleri seçin.

İletiler ayarlarında, eski mesajları otomatik silmek için Genel > Eski iletileri sil'e
dokunun.

Bir mesajın silinmesini nasıl önlerim?

Bir mesajı, konuşmadaki diğer mesajları silseniz bile silinmemesi için
kilitleyebilirsiniz.

1. İletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için
kişiye (veya telefon numarasına) dokunun.

2. Kilitlemek istediğiniz mesaja dokunun.

3. Seçenekler menüsünden İletiyi kilitle öğesine dokunun. Kilit simgesi 
görüntülenir.
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Arama ve web tarayıcı

HTC One ve Web üzerinde arama
Google Ara uygulamasını kullanarak HTC One ve web üzerinde bilgi arayabilirsiniz. Bir
anahtar sözcük girerek veya Google Sesli Arama™ uygulamasını kullanarak aramanızı
başlatın.

Kişiler ve Posta gibi bazı uygulamaların, bu uygulamalar içinde arama yapmak için
kullanabileceğiniz kendi arama fonksiyonları vardır.

Web ve HTC One üzerinde arama yapma

1. Google uygulamasını açın. Ya da  öğesini basılı tutun.

2. Arama kutusuna, aramak istediğiniz şeyi girin. Siz yazdıkça, HTC One aygıtındaki
ve Google web arama önerilerindeki eşleşen öğeler gösterilir.

Yalnızca HTC One üzerinde bilgi arama için, ekranda parmağınızı yukarı kaydırın ve
Telefonu ara'ya dokunun.

3. Aradığınız, öneriler listesinde varsa, uygun uygulamada açmak için o öğeye
dokunun.

Web'de sesinizi kullanarak arama

HTC One aygıtına konuşarak Web üzerinde bilgi bulmak için Google Sesli Arama
uygulamasını kullanın.

1. Google uygulamasını açın. Ya da  öğesini basılı tutun.

2. "Google" deyin ve aramak istediğinizi şeyi söyleyin. Konuşmadan sonra, Google
web aramasında eşleşen öğeler gösterilir.

3. Aradığınız şey listede varsa, uygun uygulamada açmak için o öğeye dokunun.
Aksi takdirde yeniden aramak için  öğesine dokunun.
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Arama seçeneklerini belirleme

1. Google uygulamasını açın. Ya da  öğesini basılı tutun.

2. Ekranı aşağı doğru kaydırın ve ardından aşağıdaki seçenekleri ayarlamak için  >
Ayarlar öğesine dokunun:

§ Ses. Google Sesli Arama dil, konuşma çıkışı ve diğer öğeleri ayarlayın.

§ Telefon araması. Arama yaparken dahil edilen uygulamaları HTC One
üzerinde seçin.

§ Gizlilik ve hesaplar. Konum geçmişinizi yönetin, en son web aramalarını
etkinleştirin ya da arama geçmişinizi temizleyin.

Google Now ile anında bilgi alma
Güne başlamadan önce hava durumunu ya da sabah trafiğini mi bilmek istiyorsunuz?
Google Now, hiç arama yapmaksızın sizin için güncel ve önemli bilgileri hızlı bir şekilde
önünüze getirir.

Konumunuza, günün saatine ve önceki Google aramalarına bağlı olarak, Google Now
aşağıdakileri içeren bilgi kartlarını görüntüler:

§ Günün hava durumu ve önümüzdeki günler için hava durumu tahminleri.

§ Evden işe veya işten eve trafik koşulları.

§ Sonraki randevunuzun yeri için yol bilgileri ve seyahat süresi.

§ Durağınıza gelen sonraki tren veya otobüs.

§ Siz oyunun tadını çıkarırken favori takımınızın skoru ve pozisyonları.

Google Now öğesini kurma

Google Now öğesini kurmadan önce:

§ Google hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun.

§ Konum hizmetlerini açın ve Internet bağlantınız olduğundan emin olun.

1. Google uygulamasını açın. Ya da  öğesini basılı tutun.

2. Sıradaki sahneler, Google Now bilgi kartları örneklerini göstermektedir. Google
Now'ı Alın! ekranına erişene kadar İleri öğesine dokunun.

3. Evet, içerideyim öğesine dokunun. Google Now bilgi kartları, Google arama
ekranında görüntülenmeye başlayacaktır.

4. Kullanılabilir tüm bilgi kartlarını görmek için, Örnek kartları göster'e dokunun.

Web'de arama yapmak, randevu oluşturmak ve benzeri için HTC One kullanırken,
Google arama ekranında daha fazla bilgi kartı görüntülenecektir.
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Kart ayarlarını değiştirme

Google Now kartlarının ayarlarını bilgi ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde kolaylıkla
özelleştirebilirsiniz. Örneğin, Trafik kartında ev ve iş adreslerinizi değiştirebilir veya
Hava Durumu kartının günün hangi saatinde görüntüleneceğini seçebilirsiniz. Bir kartın
Google arama ekranında görüntülenmesini de engelleyebilirsiniz.

1. Google uygulamasını açın. Ya da  öğesini basılı tutun.

2. Ekranı aşağı doğru kaydırın ve ardından  > Ayarlar > Google Now öğesine
dokunun.

3. Özelleştirmek istediğiniz bilgi kartına dokunun.

4. Kart ayarına dokunun ve tercihinize göre değiştirin. 

Kartı saklamak için kart adının yanındaki Açık/Kapalı düğmesine dokunun.

5. Değişikliklerinizi kaydetmek ve önceki ekrana dönmek için  öğesine dokunun.

Google Now yenileniyor

Google Now'ı yenileyerek HTC One üzerinde yeni eklediğiniz, Takvim'dekine benzer
yaklaşan bir randevu gibi bilgiler için ilgili kartları gösterin veya bilgi kartlarını
güncelleyin.

1. Google uygulamasını açın. Ya da  öğesini basılı tutun.

2. Ekranı aşağı doğru kaydırın ve ardından  > Yenile'ye dokunun.

Google Now öğesini kapatma

1. Google uygulamasını açın. Ya da  öğesini basılı tutun.

2. Ekranı aşağı doğru kaydırın ve ardından  > Ayarlar > Google Now öğesine
dokunun.

3. Google Now öğesinin yanındaki Açık/Kapalı düğmesine dokunun.

4. Kapat öğesine dokunun.

Web'i Tarama

1. İnternet uygulamasını açın.

2. Ekranın üstündeki URL kutusuna dokunun. 

Web sayfası tam ekran modunda ise, hızlı bir şekilde URL kutusunu ve diğer
seçenekleri göstermek için ekranı aşağı kaydırın.

3. Arama anahtar sözcüklerini veya web sayfasının adresini girin.

82 Arama ve web tarayıcı



4. Web sayfasında, şunları yapabilirsiniz:

§ Bir bağlantıyı açmak için dokunabilir veya daha fazla seçenek görmek için
dokunup basılı tutabilirsiniz.

§ E-posta adresine bir ileti göndermek için bir e-posta adresine
dokunabilirsiniz.

§ Kaydetmek, kopyalamak veya duvar kağıdınız olarak ayarlamak için bir
resmi basılı tutun.

5. Görüntülediğiniz önceki web sayfasına geri dönmek için,  ve  öğesine veya
 öğesine dokunun.

Okuma moduna geçiş yapma

Dikkatiniz dağılmadan bir Web makalesi mi okumak istiyorsunuz? Okundu modu
menüleri, afişleri ve arka planları web sayfasından kaldırır.

Okuma modu, bazı web sayfaları için kullanılamayabilir.

Bir web sayfasını görüntülerken, URL adresinden önce  öğesine dokunun. Aynı web
sitesindeki diğer sayfalara giderken bile tarayıcı Okuma modunda kalır.

Okuma modunu kapatmak için  öğesine dokunun.

Tarayıcı alanınızı büyütme

§ Tarama esnasında durum çubuğunu gizlemek için,  > Ayarlar > Genel'e
dokunun ve daha sonra Tam ekran'ı seçin.

§ Bir web sayfasını tararken, web sayfasının tam masaüstü sürümünü
görüntülemek için  > Masaüstü Görünüm öğesine dokunun.
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Tarayıcı sekmelerini kullanma

Birden fazla tarayıcı sekmesi açın ve hızlı bir şekilde bir web sayfasından diğerine
geçin.

İnternet uygulamasını açın.

§ Bir tarayıcı sekmesi açmak için  >  öğesine dokunun. Yeni tarayıcı sekmeleri
açmak için aynısını tekrar edin.

§ Tarayıcı sekmeleri arasında geçiş yapmak için,  öğesine dokunun
vegörüntülemek istediğiniz web sayfasına kaydırma yapın. Web sayfasını tam
ekranda görüntülemek için tarayıcı sekmesine dokunun.

§ Bir tarayıcı sekmesini kapatmak için  ve daha sonra  öğesine dokunun.
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Daha sonrası için web içeriğini kaydetme

Web sayfalarını, bir Internet bağlantısı olmasa bile daha sonra okumak için kaydedin.
Web sayfalarındaki bazı video kliplerini de İzleme listesi'ne ekleyebilir, böylece
istediğiniz zaman hızlı bir şekilde bunları bulabilir ve izleyebilirsiniz.

HTC One yalnızca web sayfası metnini ve resimleri kaydeder. Bağlı sayfaları açmak
ve video kliplerini yürütmek için İnternet'e bağlanmanız gerekir.

1. Bir web sayfasını görüntülerken  >  öğesine dokunun.

2. Okuma listesi veya İzleme listesi'ne dokunun. 

İzleme listesi'ne eklediğiniz web sayfasının bir veya daha fazla video klibi varsa,
hangi videoları eklemek isteiğiniz size sorulacaktır.

Kayıtlı bir web sayfasını veya video klibi görüntülerken  > Kaydedildi öğesine
dokunun. Okuma listesi veya İzleme listesi'ne kaydırın ve daha sonra görüntülemek
istediğiniz bir web sayfasına veya videoya dokunun.

Tarayıcı seçeneklerini belirleme

Web tarayıcısını, web'de gezinme tarzınıza uygun şekilde özelleştirin. Web tarayıcısını
kullanırken geçerli olacak görünüm, gizlilik ve güvenlik seçeneklerini belirleyin.

Tarayıcı ekranından  > Ayarlar öğesine dokunun.

Bir web sayfasını favorilere ekleme
Sık kullanılan web sayfalarınızı yer imleri olarak ekleyin; böylece, bu sayfalara hızlı bir
şekilde erişebilirsiniz.

Kimlik gizleme sekmesi kullanmıyorken, bir web sayfasını normal tarayıcı ekranında
favorilere ekleyin.

1. Bir web sayfasını görüntülerken  >  > Favoriler öğesine dokunun.

2. Bu sayfaya yer işareti koy ekranında, yer imi adını düzenleyebilir, yer imini bir
çevrimiçi heapla eşitleyebilir veya yer imini yeni bir kategori klasörüne
kaydedebilirsiniz.

3. Bitti öğesine dokunun.

Bir yer imini görüntülemek ve açmak için  > Favoriler'ne dokunun. Açmak istediğiniz
yer imine gidin ve ona dokunun.

Ayrıca Giriş ekranına doğrudan bir yer imi ekleyebilirsiniz. Bir web sayfasını
görüntülerken  >  > Giriş ekranı'na dokunun.
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Yer iminizi görmüyor musunuz?

Yer İmleri ekranında,  öğesine dokunun ve Tüm favoriler'ni seçin. HTC One,
çevrimiçi bir hesapla eşitlenenler dahil olmak üzere tüm yer imlerinizi
görüntüleyecektir.

Favorilerinizi Google Chrome ile eşitleme

Bilgisayarınızın Google Chrome™ tarayıcısından yer imlerinizi oluşturun ve onları HTC
One üzerinde eşitleyin. Google Chrome hakkında daha fazla bilgi için http://
support.google.com/chrome adresini ziyaret edin.

§ Google Chrome masaüstü tarayıcınızı kullanarak, Google Hesap ve kurulum Google
Chrome eşitleme içinde oturum açmanız gerekir.

§ Bilgisayarınızda Google Chrome favorilerini her kaydettiğinizde, Google
Hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve  > Hesaplar ve eşitleme öğesine
dokunun.

2. Google öğesine dokunun.

3. Google Hesabınıza dokunun.

4. İnternet seçeneğini seçin.

Gözatma geçmişinizi kullanma
HTC One, ziyaret ettiğiniz web sayfalarının kaydını saklar.

HTC One'un tarama geçmişinizin kaydını saklamasını istemiyorsanız, bir kimlik
gizleme sekmesi kullanarak tarama yapın. Bkz. 87. sayfadaki Gizli gezinme.

1. Bir web sayfasını görüntülerken  > Geçmiş öğesine dokunun. 

 düğmesini de basılı tutabilirsiniz.

2. Geçmiş veya Sık ziy. ed. sekmesine kaydırın.

3. Görüntülemek istediğiniz web sayfasına gidin ve ona dokunun.
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Gözatma geçmişinizi temizleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken  > Ayarlar > Gizlilik ve güvenlik > Geçmişi
temizle öğesine dokunun.

2. Tamam öğesine dokunun.

Geçmiş ve Sık ziy. ed. sekmelerindeki tüm web sayfası girişleri silinir.

Tek bir web sayfası girişini silmek isterseniz, Geçmiş veya Sık ziy. ed. sekmesine
gidin, web sayfası girişini basılı tutun ve daha sonra Geçmişten kaldır veya En çok
ziyaret edilenden kaldır'a dokunun.

Gizli gezinme

Web'de gizliliğiniz korunarak gezinmek için kimlik gizleme sekmelerini kullanabilirsiniz.
Tüm kimlik gizleme sekmelerini kapattığınızda tarayıcı çerezleri silinir ve paylaşılmaz.
İndirdiğiniz dosyalar haricinde, kimlik gizleme sekmelerinde görüntülediğiniz sayfalar
da tarayıcı geçmişinde görünmeyecektir.

Tarayıcı ekranından  >  öğesine dokunun.
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Eğlence

Müzik

Müzik dinleme

Müzik uygulamasını kullanarak HTC One favori şarkılarınızın keyfini çıkarın.

Müzik uygulamasını ilk kez açtığınızda, albüm kapakları ve sanatçı fotoğrafları gibi
ilişkili içeriği HTC One'a otomatik olarak indirmeyi isteyip istemediğiniz sorulur.

1. Müzik uygulamasını açın.

2.  öğesine dokunun ve ardından sanatçı, albüm veya diğer kategorilere göre
arama yapmayı seçin.

3. Yürütmek için bir şarkıya dokunun.

4. Müzik kayıttan yürütmeyi kontrol etmek, şarkıları tekrarlamak ve diğer işlemler
için ekran simgelerine dokunun.

Şarkının herhangi bir bölümüne atlamak için
ilerleme çubuğuna basıp sürükleyin.

Karışık çalmayı açın veya kapatın. (Düğme gri
renkteyken Karışık çalma özelliği kapalıdır.)

Yineleme modları arasında geçiş yapın: tüm
şarkıları tekrarla, çalan şarkıyı tekrarla ve
tekrarlama.

Şarkı çalarken şarkı sözlerini ve müzik
görselleştirmesini görüntülemek için tam
ekran oynatıcıyı (Müzik Kanalı) açın.

(Tam ekran oynatıcının otomatik olarak
başlatılıp başlatılmayacağını Müzik
ayarlarından belirleyebilirsiniz.)

Müzik koleksiyonunuza göz atmaya devam
etmek için Şimdi yürütülüyor ekranını
küçültün.

Müzik dinlerken ekran kapandığında, ekranı tekrar açmak ve müziği doğrudan Kilit
ekranında kontrol etmek için GÜÇ tuşuna basın.
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Müziğinizin sesi kulağa daha iyi gelir

Gelişmiş bir ses deneyimi için Beats Audio öğesini açın. Şarkılar ve video sesleri,
özellikle Müzik, Galeri veya diğer uygulamalarda oynatıldığında, daha zengin ve daha
otantiktir.

Beats Audio profilini açmak veya kapatmak için Bildirimler panelini kaydırarak açın 
öğesine ve ardından Beats Audio Açık/Kapalı düğmesine dokunun.

Çalma listeleri oluşturup kullanma

Müzik çalma listeleri oluşturarak müzik deneyiminizi kişiselleştirin. Sadece favori
şarkılarınızı içeren bir çalma listesi veya sadece bugünkü ruh halinize uygun bir çalma
listesi oluşturun. Dilediğiniz sayıda çalma listesi oluşturabilirsiniz.

1. Müzik uygulamasını açın.

2.  öğesine dokunun ve ardından Çalma Listeleri öğesini seçin.

3.  öğesine dokunun ve bir çalma listesi adı girin.

4. Şarkı eklemek için, başlık metin kutusunun yanındaki  öğesine dokunun, müzik
koleksiyonunuzu tarayın ve ardından eklemek istediğiniz şarkıya dokunun. 

Daha fazla şarkı eklemek için bu adımı tekrar edin.

5. Ayrıca şunu da yapabilirsiniz:

Şarkıları yeniden
sıralayın

Taşımak istediğiniz şarkı adının yanındaki  öğesini
basılı tutup yeni konumuna sürükleyin.

Şarkıları silin Çalma listesinden kaldırmak istediğiniz şarkıları seçin.

Çalma listesi adını
değiştirin

Başlık metin kutusuna çalma listesinin yeni adını
yazın.

6. Kaydet öğesine dokunun.

Oluşturduğunuz bir çalma listesini düzenlemek için, Müzik uygulamasının ana
ekranında  öğesine dokunun ve ardından Çalma Listeleri öğesini seçin. Bir çalma
listesi açıp  > Çalma listesini düzenle öğesine dokunun.

Bir çalma listesindeki şarkıları yürütme

1. Müzik uygulamasını açın.

2.  > Çalma listeleri öğesine dokunun.

3. Bir çalma listesine, ardından da ilk sırada çalmak istediğiniz şarkıya dokunun.

Listedeki bir şarkıya yürütmek için dokunduğunuzda, Şimdi yürütülüyor ekranı çalma
listenizdeki şarkılarla güncellenir.
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Çalma listelerini silme

1. Müzik uygulamasını açın.

2.  > Çalma listeleri öğesine dokunun.

3. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ Silmek istediğiniz çalma listesini basılı tutun ve sonra Çalma listesini sil'e
dokunun.

§  > Çalma listelerini sil'e dokunarak çeşitli çalma listelerini kaldırın.

Sıraya bir şarkı ekleme

Bir şarkı çalarken, HTC One üzerinde kayıtlı diğer şarkıları arayabilirsiniz. Sıraya bir
şarkı veya albüm ekleyin böylece geçerli çalma listesinin çalınması bittiğinde sıraya
eklenen şarkı veya albüm çalınır.

1. Bir şarkı çalınırken diğer şarkılara gidin.

2. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

§ İstediğiniz albüm veya klasörü bulduğunuzda basıp bekleyin ve Kuyruğa
ekle öğesine dokunun.

§ Bir çalma listesini veya sanatçıyı bulun ve ardından  > Kuyruğa ekle
öğesine dokunun.

§ Tek bir şarkı eklemek için o şarkıya gidin ve  > Kuyruğa ekle öğesine
dokunun.

Albüm kapaklarını ve sanatçı fotoğraflarını güncelleme

Veri kullanımından tasarruf etmek için, albüm kapaklarını ve sanatçı fotoğraflarını
indirirken Wi‑Fi ağına bağlanmak isteyebilirsiniz. Müzik ayarlarında, Yalnızca Wi-Fi
öğesini seçin.

1. Müzik uygulamasını açın.

2.  öğesine dokunun ve ardından Sanatçılar veya Albümler öğesini seçin.

3.  > Sanatçı fotoğraflarını güncelle veya Albüm kapağını güncelle öğesine
dokunun.

HTC One'un güncellemeleri otomatik olarak kontrol ederek müzik koleksiyonunuzu
güncellemesini istiyorsanız, Müzik uygulamasının ana ekranında  öğesine ve ardından
Ayarlar öğesine dokunun. Albüm kapağı ve Sanatçı fotoğrafları öğesini seçin.
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Bir şarkıyı zil sesi olarak ayarlama

Müzik kütüphanesinden bir şarkı seçin ve bu şarkışı zil sesiniz olarak veya sık
görüştüğünüz bir kişi için zil sesi olarak belirleyin.

1. Müzik uygulamasını açın.

2. Zil sesi olarak ayarlamak istediğiniz şarkıyı çalın.

3.  > Zil sesi yap'a dokunun.

4. Telefon zil sesi veya Kişi zil sesi’ne dokunun. Kişi zil sesi'ni seçerseniz, zil sesi ile
ilişkilendirmek istediğiniz kişileri seçin.

MP3 zil sesini kırpma

Şarkının yalnızca bir kısmını zil sesi olarak ayarlamak isterseniz, Müzik uygulamasının zil
sesi kırpma aracını kullanın.

1. İstediğiniz şarkıyı bulduğunuzda,  > Zil sesi yap > Zil sesini kırp öğesine
dokunun.

2. Kırpma kaydırıcısını  zil sesinin başlamasını ve bitmesini istediğiniz yerlere
kaydırın. 

Daha kesin bir kırpma işlemi için sol veya sağ ok düğmelerine dokunun. Zaman
işaretçileri, şarkı üzerinde nerede olduğunuzu gösterir.

3. Kırpmayı tamamladığınızda Böyle ayarla: öğesine dokunun.

4. Kırpılmış şarkınızı Telefon zil sesi veya Kişi zil sesi olarak ayarlayıp
ayarlamayacağınızı seçin.

Yeni zil sesinizi telefon ayarlarında görebilirsiniz. Bildirimler panelini kaydırarak açın
ve sonra  > Ses > Zil sesi'ne dokunun.

Şarkı sözlerini, müzik videolarını ve daha fazlasını arama

Şarkı sözlerini görüntüleme

Çok sevdiğiniz bir şarkıya eşlik etmek mi istiyorsunuz? HTC One, şarkı sözleri ve
şahane müzik görselleştirmeleriyle müziğinize zenginlik katar.

Veri kullanımından tasarruf etmek için, şarkı sözlerini indirirken bir Wi‑Fi ağına bağlı
olmak isteyebilirsiniz. Müzik ayarlarında, Yalnızca Wi-Fi öğesini seçin.

1. Müzik uygulamasını açın.

2.  öğesine dokunun, bir kategori seçin ve ardından çalmak için bir şarkıya
dokunun.

3. Şarkı sözlerini tam ekran modunda görüntülemek için  öğesine dokunun.
İçerik başarıyla indirildiyse, şarkı sözleri ekranda görünür.
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4. Şarkı sözlerini aşağı doğru kaydırmak için  öğesine dokunun.

5. Şimdi yürütülüyor ekranına dönmek için  düğmesine basın.

İlişkili müzik bilgilerine bakma

SoundHound, dinlediğiniz şarkı ile ilgili bilgi bulabilir.

Bir şarkı çalarken,  > Bilgi al öğesine dokunun.

Şarkı sözlerine bakabilir, sanatçının tur tarihlerini ve başka şeyleri öğrenebilirsiniz.

YouTube'da müzik videoları bulma

Dinlemekte olduğunuz şarkının müzik videosunu YouTube'da bulmak kolaydır.

Şimdi yürütülüyor ekranında,  > Ara'ya > YouTube'da dokunun.

TV

HTC One ile TV Keyfi

TV uygulaması, HTC One cihazını oturma odası deneyiminizin merkezine
yerleştirmektedir. Akıllı bir elektronik program kılavuzu (EPG) ve HTC uzaktan
kumanda ile TV, TV eğlencesinin tüm kontrolünü elinize almanızı sağlar.

TV uygulaması, tercih ettiğiniz programları kolaylıkla bulmanıza olanak sağlar, en
sevdiğiniz program yayınlanırken size bunu hatırlatır, hangi programların
yayınlanacağını gösterir ve daha fazlasını yapar.

TV uygulaması, yalnızca seçili ülkelerde kullanılabilir.

TV uygulamasını ayarlama

EPG'yi kurmadan önce İnternet bağlantınızın olduğundan emin olun.

1. TV uygulamasını açın.

2. Konumunuzu seçin ve ardından İleri öğesine dokunun. 

Konumunuza bağlı olarak, posta kodunuzu girmeniz veya bulunduğunuz bölgeyi
seçmeniz istenebilir.

3. Kablolu yayın sağlayıcınızı seçin ve ardından İleri öğesine dokunun.

4. Kablolu yayın paketinize dahil olan kanalları seçin ve ardından İleri'ye dokunun.
Ya da, TV öğesinin kanalları seçmesine izin verin ve Atla öğesine dokunun.

5. Ismarlama video hizmetlerinizi seçin ve ardından İleri öğesine dokunun. 

Kullanılabilir ısmarlama video hizmetleri konumunuza bağlıdır.
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6. En sevdiğiniz programların yanındaki  öğesine dokunun. En sevdiğiniz
programları listede bulamazsanız,  öğesine dokunun, programın adını girin ve
ardından  öğesine dokunun.

7. Son öğesine dokunun.

EPG'yi kullanma

TV uygulamasının EPG özelliğini (elektronik program kılavuzu) kullanarak televizyonda
neler olduğunu kontrol edebilir, program ayrıntılarına bakabilir veya TV hatırlatıcılarını
planlayabilirsiniz.

EPG üzerinde o anda gösterilen bir programa ilk kez dokunduğunuzda, HTC
uzaktan kumanda kurulumunuzu yapmanız istenecektir. Bkz. 94. sayfadaki
Uzaktan kumandanızı kurma.

1. TV uygulamasını açın. Bugün sekmesinde, en sevdiğiniz programlar ve kanallar
gösterilir.

2. Bugün sekmesinde, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ Şimdi televizyonda gösteriliyor bölümünde bir programın küçük resmine
dokunarak TV ekranında izleyebilirsiniz.

§ Programın küçük resminin altındaki  simgesine dokunarak programın
adını, oyuncuları ve konusunu görüntüleyebilirsiniz.

§ Yaklaşan sevdiğiniz programları kontrol etmek için ekranı yukarı doğru
kaydırın.

§ EPG üzerinde görüntülemek istediğiniz program türünü değiştirmek veya
kanal kılavuzunu görüntülemek için  simgesine dokunun.

En sevdiğiniz programları eklemek veya kaldırmak, kanalları gösterip gizlemek,
hatırlatıcıları ayarlamak ve daha fazlasını yapmak için,  > Ayarlar öğesine dokunun.

TV programlarını planlama

En sevdiğiniz program ister bir saat sonra ister önümüzdeki hafta sonu yayınlansın, TV
uygulamasında hatırlatıcıyı ayarladığınızda programınızı hiç kaçırmazsınız. Takvim
uygulaması, en sevdiğiniz program başlamak üzereyken sizi uyaracaktır.

1. TV uygulamasını açın.

2. TV'de az sonra bölümünü yukarı doğru kaydırın veya Bu hafta sekmesine gidin.
Ya da, Filmler, TV Programları veya Spor öğelerini EPG'de görüntülenmek üzere
seçtiyseniz, Daha sonra sekmesine gidin.

3. Bir gösterinin küçük resmine, ardından Yaklaşan sekmesi altında bir bölüme ve
daha sonra size hatırlatılmasını istediğiniz bir program saatine dokunun.
Hatırlatıcı simgesi  görüntülenir.

Program başlamadan önce, size bir yaklaşan etkinlik bildirimi gönderilir. Programın
ayrıntılarını görüntülemek ve program başladığında izlemek için bildirimi açıp
bağlantıya dokunun.
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Ismarlama video izleme

Hangi ısmarlama videoların izlenebileceğini görmek mi istiyorsunuz? TV uygulaması,
size o anda mevcut olan ve yakında sunulacak ısmarlama filmlere ve TV programlarına
ilişkin sürekli güncel bilgi sunar. (Ayrı olarak satılan) HTC Media Link HD'yi kullanarak
bu programları veya filmleri anında HTC One üzerinde izleyebilirsiniz.

§ İlk önce Google Yürüt'ten ısmarlama hizmet uygulamasını indirmeniz gerekebilir.

§ Ismarlama filmlerin ve TV programlarının çoğu, video hizmet sağlayıcınızdan satın
alınabilir veya kiralanabilir.

1. TV uygulamasını açın.

2. Bugün sekmesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

§ Ekranı yukarı doğru kaydırarak Ismarlama olarak mevcut bölümüne gidin.

§  öğesine dokunun, Filmler, TV Programları veya Spor öğesini seçin ve
ardından İsteğe bağlı sekmesine gidin.

3. Bir küçük resme ve ardından programı izlemek için kullanmak istediğiniz
ısmarlama video hizmetine dokunun.

Ismarlama video hizmetlerini eklemek veya kaldırmak için,  > Ayarlar > Sağlayıcı
bilgisi'ne dokunun.

Uzaktan kumandanızı kurma

TV izlerken TV'nizin, set üstü cihazınızın ve ev sinema sisteminizin uzaktan
kumandaları arasında geçiş yapmaktan sıkıldınız mı? Uzaktan kumandalarınızın tümünü
tek bir HTC uzaktan kumanda'da birleştirebilirsiniz.

§ Önce Elektronik Program Kılavuzu'nu (EPG) kurun.

§ HTC One'da İnternet bağlantısı olduğundan emin olun.

1. TV uygulamasını açın.

2.  > Başlat öğesine dokunun.

3. Uzaktan kumandanız için bir ad girip İleri öğesine dokunun.

4. Uzaktan kumanda ile kontrol etmek istediğiniz videoları seçin ve İleri öğesine
dokunun. 

TV seçeneği kaldırılamaz.

5. TV'nizin markasını seçin ve ardından İleri öğesine dokunun.

6. TV'nizin kapalı olduğundan emin olun ve ardından İleri öğesine dokunun.
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7. HTC One'u TV'ye doğru tutun ve ekran üzerinde yanıp sönen düğmeye dokunun.

8. HTC uzaktan kumanda ile TV'nizi açabildiyseniz, Evet'e dokunun ve ardından
diğer cihazların kurulumuna devam etmek için ekranda görüntülenen talimatları
uygulayın. 

§ TV açılmadıysa, Hayır'a dokunun. HTC uzaktan kumanda, başka bir uzaktan
kumanda profili deneyecektir.

§ HTC uzaktan kumanda eşleşen bir uzaktan kumanda profili bulamazsa,
uzaktan kumandayı manuel olarak ayarlamanız gerekir.

Uzaktan kumandaları eklemek, düzenlemek veya silmek için  >  > Uzaktan
kumanda ekle (veya Düzenle/sil) öğesine dokunun.

Uzaktan kumanda düğmelerini özelleştirme

Ön tanımlı düğmeler hoşunuza gitmiyor mu? Dilediğiniz düğmeyi değiştirebilirsiniz.

§ Kanal girme düğmesi değiştirilmemelidir.

§  sekmesindeki tüm düğmeler, aynı cihaza kumanda etmelidir.

1. TV uygulamasını açın.

2.  >  > Düğme kurulumu öğesine dokunun.

3. Uzaktan kumanda düğmeleri > İleri öğesine dokunun.

4. Yapılandırmak için bir düğmeye dokunun. 

Kırmızı düğmeler, yapılandırılmamış olanları gösterir.

5. HTC One'u cihazınızın uzaktan kumandasıyla karşı karşıya koyun. HTC One ile
cihazınızın uzaktan kumandası arasındaki mesafe 5 cm'den az olmalıdır.

6. Cihazınızın uzaktan kumandası üzerinde, HTC uzaktan kumanda'ya eklemek
istediğiniz düğmeyi basılı tutun.

7. Düğmeyi test etmek için ekranda yanıp sönen düğmeye dokunun.

8. Düğme kurulumunu tamamlamak için Evet'e dokunun. 

Hayır'a dokunursanız, tekrar denemeniz istenir.

9. Düğme kurulumu modundan çıkana kadar  düğmesine basın.
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TV'nizi HTC uzaktan kumanda ile kontrol etme

TV'yi, set üstü cihazı veya ev sinema
sistemini açıp kapatabilirsiniz

 öğesine ve ardından cihaz adının
yanındaki Açık/Kapalı düğmesine
dokunun.

TV veya ev sinema sistemi için girdi
kaynağını değiştirme

 öğesine ve ardından cihaz adının
yanındaki Girdi düğmesine dokunun.

Kanalları değiştirebilir, ses düzeyini
ayarlayıp cihazı sessize alabilir ve daha
fazlasını yapabilirsiniz

 öğesine dokunun.

Kanal numaralarını doğrudan girme  öğesine dokunun.

Son izlenen kanallar arasında geçiş yapma Sayısal tuş takımında  öğesine
dokunun. Ayrıca Bildirimler panelinde
son izlenen kanala geçebilirsiniz.

Kayıttan yürütme kontrollerine erişim  öğesine dokunun.

Uzaktan kumanda profilleri arasında geçiş
yapma

 öğesine, ardından başka bir uzaktan
kumandaya dokunun.

TV'nizi Bildirimler panelinden kontrol etme

TV izlerken biri mi aradı? TV'yi kolaylıkla sessize almak ve daha fazlasını yapmak için
HTC uzaktan kumanda özelliğini kullanın.

1. Bildirimler panelini açın.

2. TV'yi sessize almak, kanallar arasında gezinmek ve daha fazlası için kontrollere
dokunun.

HTC Watch

HTC Watch hakkında

HTC Watch çevrimiçi video hizmetimizle, favori filmlerinizi veya TV dizilerini satın alın
ve izlemenin keyfini çıkarın.

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ Filmleri ve TV şovlarını kiralayın veya satın alın. Önce HTC Watch hesabınızı
oluşturmanız gerekir.

§ Filmleri satın almadan önce fragmanları önizleyin.

§ Ailenize veya arkadaşlarınıza bir film veya TV gösterisi önerin.

§ Satın aldığınız videoları, aynı hesabınızı kullanarak HTC Watch uygulamasına
erişime sahip olan beş taneye kadar HTC cihazda izleyin.

96 Eğlence



HTC Watch yalnızca seçili ülkelerde kullanılabilir.

HTC Watch hesabınızı oluşturma ya da hesabınızda oturum açma

1. Watch uygulamasını açın.

2.  > Ayarlar > Hesap öğesine dokunun.

3. Yeni bir HTC Watch hesabı oluşturun veya zaten bir hesabınız varsa doğrudan
oturum açın.

Bir video kiralama ya da satın alma

HTC Watch hesabınızın ilişkili olduğu bölgede kayıtlı bir kredi kartı kullandığınızdan
emin olun.

1. HTC Watch uygulamasında, video mağazamıza gözatın veya bir başlık aramak
için  öğesine dokunun.

2. Oyuncular ve özet gibi ayrıntıları görüntülemek için bir videoya dokunun.

3. Görüntüleme sırasında, şunları yapabilirsiniz:

§ Varsa fragmanı izleyin. Yürütmek için  simgesine dokunun.

§ Bağlantıyı paylaşarak videoyu tavsiye edin.  > Paylaş öğesine dokunup,
bağlantıyı nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

4. Video kiralamak veya satın almak için fiyat düğmesine dokunun.

5. İlk kez kiralama veya satın alma işlemi yapıyorsanız, kredi kartı ayrıntılarınızı ve
fatura bilgilerinizi ekleyin.

6. Kiralama ya da satın alma işleminizi onaylayın.

İndirilenleri denetlemek için kütüphanenize gidebilirsiniz.

İndirmelerinizi yönetme

İndirmelerinizi yönetin ve tüm satın alımlarınızı görün. İndirildiği sırada bir videoyu
izlemeye de başlayabilirsiniz.

HTC Watch ana ekranındaki Kitaplığım altında şunları yapabilirsiniz:

§ Satın aldığınız veya kiraladığınız indirme işlemini kontrol etmek için İndiriliyor
öğesine dokunun.

§ Satın aldığınız veya kiraladığınız videoların tam listesini görmek için Filmlerim
veya TV gösterilerim'a dokunun.

Bir video indirilirken, izlemeye başlamak için videoya dokunabilirsiniz. Bir indirme
işlemini duraklatabilir, sürdürebilir ya da bir videoyu yeniden indirebilirsiniz.
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Ayarları değiştirme

HTC Watch uygulamasında  > Ayarlar öğesine dokunun. Hesap ayarlarınızı
değiştirebilir, kredi kartı bilgilerinizi düzenleyebilir veya kaldırabilir ve başka işlemler
yapabilirsiniz.

HTC Watch hesabınıza neyin bağlı olduğunu kontrol etme

Video mağazasından filmler veya TV şovları indirdiğinizde, HTC cihazınız HTC Watch
hesabınıza otomatik olarak eklenecektir. HTC Watch uygulamasına erişime sahip
birden fazla HTC cihazınız varsa, videoları beş taneye kadar cihazdan indirebilir ve
izleyebilirsiniz. HTC Watch hesabına hangi HTC cihazlarının bağlı olduğunu kontrol
edin.

1. HTC Watch uygulamasında  > Ayarlar öğesine dokunun.

2. Cihaz yönetimi öğesine dokunun.

Bir HTC cihazın hesabınızla olan bağlantısını kesebilir ve kaldırabilirsiniz.

HTC Watch hesabınızı kaldırma

1. HTC Watch uygulamasında  > Ayarlar öğesine dokunun.

2. Hesap öğesine dokunun ve hesap adınızı girin.

3.  > Kaldır öğesine dokunun.

4. Hesabı kaldır öğesine dokunun.

HTC Watch öğesinde önemli sorular

Hesabımda tekrar oturum açmam neden isteniyor?

Bir zaman aralığı (yaklaşık 20 dakika) geçtiğinde, video kiralama ya da satın almaya
veya bazı ayarlara erişmeye devam edebilmeniz için önce HTC Watch hesabınızda
tekrar oturum açmanız istenecektir. Bu, kimliğinizi denetlemeye ve kendi hesabınız
olduğunu onayladığınızdan emin olmaya yönelik bir güvenlik önlemidir.

Bir videoyu kiralama süresi ne kadardır?

Kiralama süresi, stüdyonun hükümlerine ve videoyu indirdiğiniz ülkeye bağlı olarak, ilk
izlemeden itibaren 24 ya da 48 saattir.

Videoyu hemen izlemeyecekseniz, kiralamanın sona ermesinden önce 30 güne kadar
zamanınız vardır.

HTC Watch bir cihazı kaldırmama ve yeni bir tanesini eklememe neden izin vermiyor?

Bir HTC cihazı 120 günde yalnızca bir kere kaldırabilirsiniz.
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Kablosuz ekran

Büyük ekranda paylaşma

HTC One üzerinde görüntülediklerinizi büyük ekranlı bir televizyonda paylaşın.

§ DLNA® uyumlu bir ev sinema sisteminiz varsa, HTC One cihazından ev Wi‑Fi
ağınız üzerinden televizyonunuz ile fotoğraf, video, film ve müzik
paylaşabilirsiniz.

§ Evinizde bir DLNA kurulumunuz yok mu? Endişelenmeyin. HTC Media Link HD'yi
satın alın ve onu HDMI televizyonunuza bağlayın. HTC One üzerinde
görüntülediklerinizi veya dinlediklerinizi kablosuz olarak televizyonunuzla
paylaşabilirsiniz.

HTC Media Link HD hakkında

HTC Media Link HD'yi HDMI bağlantı noktası ile herhangi bir televizyona bağlayabilir
ve televizyonunuzda kablosuz olarak içerik görüntülemek üzere kullanabilirsiniz.

HTC Media Link HD ayrı olarak satılır.

Kurulumu ve kullanımı kolay

Yalnızca üç parmağınızla kaydırma yaparak HTC One cihazını HTC Media Link HD'ye
bağlayın ve büyük ekranda paylaşın.

Çift ekran ile birden fazla görev

HTC Media Link HD, aşağıdaki işlemleri yaparken çift ekran özelliği sunar:

§ Galeri uygulamasında video görüntüleme

§ HTC Müzik uygulamasında müzik yürütme

§ HTC Watch uygulamasında fragman izlediniz, film satın aldınız veya şov
kiraladınız

Büyük ekranda ortam yürütürken, birden fazla görev yapabilirsiniz; örneğin, aramaları
yanıtlayabilir, Web'de gezinti yapabilir veya HTC One cihazında eposta
gönderebilirsiniz.
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Televizyonunuzu dijital fotoğraf çerçevesine dönüştürür

HTC Media Link HD üzerinde HTC One cihazından en fazla 30 fotoğrafı depolamak için
TV ekran koruyucusunu kullanın ve bu fotoğrafları televizyonda slayt gösterisi olarak
görüntüleyin.

HTC Media Link HD'yi kurma ve onu HTC One cihazı ile birlikte kullanma konusunda
daha fazla bilgi için, HTC Media Link HD kullanım kılavuzuna bakın.

Ortamınızı DLNA cihazlarında paylaşma

DLNA uyumlu bir televizyon veya ses sistemi kullanacaksanız, ev ağınıza nasıl
bağlayacağınız konusunda o cihazın belgelerine başvurun.

1. HTC One cihazını, Wi‑Fi kullanarak ev ağınıza bağlayın.

2. Galeri, HTC Watch veya Müzik uygulamasını açın.

3. Paylaşmak istediğiniz ortamı HTC One üzerinde bulun ve dokunun.

4. Aşağıdakilerden birini yapın:

Galeri uygulamasında
fotoğrafları veya videoları
görüntülerken,

Denetimleri göstermesi için ekrana dokunun
ve ardından  > Yürütücü seç öğesine
dokunun.

Müzik uygulamasında müzik
çalarken

 > Yürütücü seç öğesine dokunun.

HTC Watch uygulamasında bir
film yürütürken

Denetimleri göstermesi için ekrana dokunun
ve ardından  > Yürütücü seç öğesine
dokunun.

5. Ağınızda, medyanın yürütülmesini istediğiniz cihazı seçin.

6. Diğer cihaza bağlandığınızda, yürütmeyi, ses düzeyini ve diğer ayarları kontrol
etmek için ekran kontrollerine dokunun.

DLNA hakkında daha fazla bilgi için www.dlna.org adresini ziyaret edin.
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Depolama

Telefon belleği

Bellek türleri

Uygulama, veri ve dosyalarınız için ne tür bellek kullanabileceğinizi öğrenmek mi
istiyorsunuz?

HTC One cihazında üç bellek türü vardır:

Telefon
belleği

Bu bellek, uygulamalar, eposta, veriler ve metin mesajlarının depolandığı
dahili belleği ve fotoğraf, video ve müzik dosyalarının saklandığı dosya
belleğini birleştirir.

Telefon belleğiniz bitmek üzere ise, uygulamaları kaldırarak, indirme
ayarlarını değiştirerek ya da dosyalarınızı bilgisayarınıza veya çevrimiçi
bir bellek hizmetine taşıyarak belleği boşaltabilirsiniz.

USB bellek Harici bir bellek cihazı taktığınızda (örneğin USB flash sürücü veya SD
kartı okuyucu), doğrudan Galeri'den cihaz üzerindeki fotoğrafları ve
videoları görüntüleyebilir ve Müzik içinde cihaz üzerinde depolanan
şarkıları çalabilirsiniz. Aynı zamanda PDF'leri açabilir ve Office
belgelerini düzenleyebilirsiniz.

HTC One cihazına bağlanmak için bir USB Hareketli mikro kablo
adaptörüne ve bir USB bellek cihazına ihtiyacınız vardır. HTC One, 64
GB'a kadar USB bellek cihazlarını (taşınabilir sabit sürücüler hariç)
destekler.

Çevrimiçi
bellek

HTC One cihazından erişilebilen bir çevrimiçi bellek hesabı
kullanıyorsanız, dosyalarınızı çevrimiçi bellekte depolayabilirsiniz.

HTC One cihazından/cihazına dosya kopyalama

Müzik parçalarınızı, fotoğraflarınızı ve diğer dosyalarınızı HTC One cihazına
kopyalayabilirsiniz.

1. Sağlanan USB kablosunu kullanarak HTC One cihazını bilgisayarınıza bağlayın.
Bilgisayar ekranında dosya görüntülemek veya almak için seçenekler
göreceksiniz.

2. Dosyaları görüntülemeyi seçin.

3. Dosyaları, bilgisayarınızdan HTC One cihazına ya da tersi yönde kopyalayın.

4. Dosyaları kopyaladıktan sonra, HTC One cihazını bilgisayarınızdan ayırın.

101 Depolama



Daha fazla depolama alanı açma

HTC One kullanırken, zaman içinde verileri biriktirecek ve bellek kapasitesini
dolduracaksınız. Bellek alanını nasıl arttırabileceğiniz ile ilgili ipuçları aşağıdadır.

Bellek sihirbazını çalıştır

Yalnızca en son veriler saklanacak şekilde uygulama önbelleğini temizleyerek,
uygulamaları kaldırarak ve ayarları değiştirerek telefon belleğinde kolaylıkla alan
açabilirsiniz. Ayarlar içinde, Depolama > Daha fazla alan yarat öğesine dokunun.

Dropbox uygulamasında dosya saklama

Fotoğraflar, eposta ekleri ve diğer belgeler, Dropbox içinde depolanabilir ve
bulunduğunuz herhangi bir yerden bu öğelere erişilebilir. Kamera uygulamasını,
Dropbox'a otomatik fotoğraf yükleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Fotoğraflar ve videoları yönetme

§ Kamera uygulamasını, bir fotoğraf paylaşım sitesine veya çevrimiçi belleğe
otomatik yükleme yapması için ayarlayın. Bellek limitine eriştiğinizde, tüm
fotoğraflarınızı silin. Bunları, ihtiyacınız olduğunda fotoğraf paylaşım sitesi veya
çevrimiçi bellekten alabilirsiniz.

§ Sürekli kamera çekimleri yaptıktan sonra, yalnızca en iyi çekimi saklayın ve geri
kalanını atın.

§ Bir fotoğrafı düzenledikten veya videoyu kestikten sonra, orijinal dosya saklanır.
Orijinal dosyaları silebilir veya onları çevrimiçi belleğe veya bilgisayarınıza
taşıyabilirsiniz.

§ Yalnızca MMS ile video gönderiyorsanız, daha düşük bir çözünürlük kullanın.
Yüksek çözünürlüklü video daha fazla alan kaplar. Kamera ayarlarında, Video
Kalitesi'ne dokunun ve çözünürlüğü değiştirin.

Uygulama verilerini yedekle

HTC One üzerindeki uygulamalardan yalnızca en son verileri saklayın. Takvim, kişi ve
yer imlerini yedekleyebilir ya da metin mesajları ve kişisel sözlükleri dışa aktarabilirsiniz.

Bazı uygulamaları kapatın

Uygulamalar kullanılmasa bile arkaplanda çalışıyor ve telefon belleğine veri indiriyor
olabilir. Uygulama kaldırılamıyorsa onu devre dışı bırakabilirsiniz. Ayarlar içinde,
Uygulamalar > Tümü'ne dokunun ve kapatmak istediğiniz uygulamayı seçin. Devre dışı
bırak'a dokunun.
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HTC One üzerinde verileri şifreleme

Çevrimiçi hesaplar, ayarlar, müzik dosyaları ve diğer ortamlar gibi verileri
şifreleyebilirsiniz. Veri şifrelemeden sonra, telefonunuzu açmak ve verilere erişmek için
ekran kilidi PIN numarasını veya parolayı girmeniz gerekecektir.

§ Verileri şifrelemeden önce kilit ekranı PIN numarasını veya parolayı belirleyin.

§ Pili tam şarj edin ve HTC One cihazını şifreleme sırasında güç adaptörüne bağlayın.
Şifreleme yaklaşık bir saat alır.

§ Şifrelemeyi geri alamazsınız. Şifrelenmemiş bir telefona geçiş yapmak isterseniz,
fabrika ayarlarına geri dönüş gerçekleştirmelisiniz.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Depolama > Telefon belleği şifrelemesi öğesine dokunun.

3. Tamam öğesine dokunun.

4. Ekran kilidi PIN numarası ya da parolasını girin ve İleri öğesine dokunun.

5. Tamam öğesine dokunun.

Şifreleme başlar ve ilerleme görüntülenir. Telefon birkaç kez yeniden başlayabilir.

Şifreleme bittiğinde, PIN veya parolanızı girin.

Dropbox entegrasyonu

HTC One cihazında Dropbox kullanma

Dropbox kullandığınızda, Dropbox erişimi bulunan HTC One cihazınız, bilgisayarınız ve
diğer mobil cihazlarınızdaki fotoğraflara, videolara ve belgelere her zaman erişiminiz
olacaktır.

HTC One cihazında, Dropbox hesabınızda oturum açın ve böylece:

§ İki yıl boyunca ek 23 GB ücretsiz Dropbox belleğinden faydalanın.

§ Dropbox içinde depolanan fotoğraflara ve videolara doğrudan Galeri üzerinden
erişin.

§ E-posta ile paylaşırken artık büyük ekler göndermek yok. Sadece Dropbox
dosyalarınız için bir bağlantı gönderin.

§ Dropbox'da saklanan Office belgelerini görüntüleyin ve düzenleyin.

§ Dropbox'da saklanan PDF'leri görüntüleyin.

§ Eposta eklerinden gelen belgeler gibi belgeleri doğrudan Dropbox'a kaydedin.

§ Kalan Dropbox depolama alanınızı istediğiniz zaman kontrol edin.

Dropbox uygulaması önceden yüklenmemişse, Google Yürüt'den indirip
yükleyebilirsiniz.
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Ücretsiz ek Dropbox depolama alanı teklifi hakkında

23 GB ek Dropbox depolama alanı, HTC Sense 4.0 veya daha üst sürümle birlikte
Android kullanan ve Dropbox'ın önyüklü olduğu HTC aygıtlarında bulunan özel bir
tekliftir. Bu teklif, hem yeni hem de mevcut Dropbox kullanıcıları için geçerlidir.

İki yıllık deneme süresi sona erdiğinde ek şartlar ve koşullar (abonelik ücreti dahil
olmak üzere) uygulanabilir.

§ Ek 23GB'lık Dropbox depolama alanını iki yıl boyunca ücretsiz edinmek için,
lütfen Dropbox hesabınızda HTC One üzerinden oturum açın (bilgisayarınızdan
veya HTC olmayan diğer cihazlardan değil) ve Dropbox web sitesindeki
(www.dropbox.com/gs) başlangıç kılavuzunu tamamlayın.

§ Henüz bir Dropbox hesabınız yoksa, HTC One cihazından veya bilgisayarınızdan 
www.dropbox.com adresinde yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.

§ Bu ücretsiz ek depolama alanı, sadece tek seferlik bir tekliftir. Bu teklifi sadece
bir HTC cihazında kullanma hakkına sahipsiniz.

Tam şart ve koşullar için lütfen Dropbox web sitesini (http://www.dropbox.com/help/
249) ziyaret edin.

Dropbox hesabınızı oluşturma

İki yıl boyunca ek 23 GB ücretsiz Dropbox depolama alanı edinmek için HTC One
cihazından Dropbox hesabınızı oluşturun ve Dropbox web sitesindeki başlangıç
kılavuzunu tamamlayın.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve  > Hesaplar ve eşitleme öğesine
dokunun.

2.  > Dropbox öğesine dokunun.

3. Hesabınızı oluşturmak veya oturum açmak için ekrandaki talimatları izleyin.

4. Bilgisayarınızın web tarayıcısını kullanarak Dropbox web sitesine
(www.dropbox.com) gidin, hesabınızda oturum açın ve başlangıç kılavuzunu
tamamlayın.

Ayrıca hesabınızı kurmak için Dropbox'ı açabilirsiniz.

Dropbox'da fotoğraflarınızı ve videolarınızı paylaşma

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı Dropbox'a yüklemek için Galeri'yi kullanın. Daha sonra
Dropbox bağlantısını paylaşabilirsiniz ve böylece arkadaşlarınız fotoğraf ve
videolarınızı görebilirler.

Fotoğraf ve videolarınızı Galeri'den Dropbox'a yükleme

1. Galeri uygulamasını açın.

2. Fotoğraflarım'a dokunun ve paylaşmak istediğiniz fotoğrafları ya da videoları
içeren albüme dokunun.
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3. Paylaş > Dropbox öğesine dokunun.

4. Yüklemek istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçip İleri öğesine dokunun.

5. Dropbox içinde bir klasör yaratın veya seçin ve daha sonra Karşıya Yükle
öğesine dokunun.

Yüklemelerinizi doğrudan Galeri'den görüntülemek için onları Dropbox içindeki
Fotoğraflar klasörüne koyun. Veya Fotoğraflar altında bir klasör yaratın ve onları bu
klasöre yükleyin.

Kamera çekimlerini otomatik yükleme

HTC One üzerinde Dropbox hesabını ayarlarken Kamera Yüklemesi özelliğini açtıysanız
yeni kamera çekimleriniz otomatik olarak yüklenecektir. Daha önce açmadıysanız,
Dropbox ayarlarından etkin hale getirebilirsiniz.

1. Dropbox uygulamasını açın.

2.  > Ayarlar > Kamera Yüklemesini Aç öğesine dokunun.

3. Çekilmiş fotoğraflarınızı veya videolarınızı Dropbox'a yüklemek için
kullanacağınız İnternet bağlantısı türünü seçin.

4. Aç öğesine dokunun.

Yüklenen fotoğrafları ve videoları Galeri'den görüntüleme

Dropbox içindeki Fotoğraflar klasörü altındaki Kamera Yüklemeleri klasörü ve alt
klasörlerine Galeri'den erişilebilir. Albümler şeklinde görüneceklerdir.

1. Galeri uygulamasını açın.

2. Fotoğraflarım öğesine dokunun.

3.  > Albümler > Dropbox öğesine dokunun.

4. HTC Sense Dropbox uygulamasına erişim istiyor şeklinde bir mesaj
gördüğünüzde, İzin ver öğesine dokunun.

5. İçindeki fotoğraf ve videoları görüntülemek için bir albüme dokunun.
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Dropbox bağlantısını paylaşma

Başka insanların da erişebilmesi için Dropbox içindeki tüm fotoğraf ve video
albümünüzün bağlantısını paylaşın.

1. Galeri Albümler ekranından, Dropbox öğesine dokunun.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

§ Paylaşacağınız albüme dokunun ve daha sonra Paylaş öğesine dokunun.

§ Tek bir fotoğrafı paylaşmak için, görüntülemek için fotoğrafa dokunun ve
daha sonra tekrar dokunup Paylaş öğesine dokunun.

3. E-posta ile göndermek veya sosyal ağlarınızda yayınlamak gibi, bu albümün
veya fotoğrafın bağlantısını nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Aynı zamanda Dropbox uygulamasını da kullanabilirsiniz. Albümün yanında görünen
 öğesine dokunun ve daha sonra Paylaş öğesine dokunun.

E-posta ile Dropbox dosyalarının bağlantılarını gönderme

Artık e-postanıza dosya eklemek yok. Posta uygulamasını kullanarak, Dropbox
dosyalarınızın bağlantılarını kolayca içerebilir ve onları e-posta ile gönderebilirsiniz.

1. Posta uygulamasını açın.

2. Birden fazla e-posta hesabınız varsa, kullanmak istediğiniz e-posta hesabına
geçin.

3. Yeni bir e-posta iletisi oluşturun ve alıcılarınızı girin, veya bir e-postayı yanıtlayın.

4. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§  > Belge öğesine dokunun ve daha sonra bir belge türü seçin.

§ Herhangi bir dosya türünü seçmek istiyorsanız,  > Dosya öğesine
dokunun.

5.  düğmesine basıp Dropbox öğesine dokunun.

6. İstediğiniz dosyaları içeren klasörü açın ve ardından paylaşmak istediğiniz
dosyaları seçin.

7. Bitti öğesine dokunun. 

Ardından, seçilen dosyalarınızın bağlantılarının e-posta iletinize eklendiğini
göreceksiniz.

8. Gönder öğesine dokunun.

106 Depolama



Belgelerinizi Dropbox'ta saklama

Bir Office belgesini Dropbox'a kaydetme

HTC One üzerinde bir Office belgesi açabilir ve onu Dropbox uygulamanıza
kaydedebilirsiniz.

1. Bir epostaya ekli olan gibi bir Office belgesi açın.

2.  > Farklı kaydet öğesine dokunun.

3. Yeni bir dosya adı girin.

4.  > Dropbox öğesine dokunun.

5. Kaydet öğesine dokunun.

Belgeniz, Dropbox klasörünüzün kökündeki Polaris Office klasörüne kaydedilecektir.

Belgeyi başka bir Dropbox klasörüne kaydetmek için,  > Paylaş > Dropbox'a
dokunun. Bir klasör oluşturun veya seçin, daha sonra Karşıya Yükle'ye dokunun.

Bir Office belgesini Dropbox'ta düzenleme

Dropbox'ınızda kayıtlı bir belgeyi düzenleyebilir ve değişiklikleri kaydedebilirsiniz.

1. Dropbox uygulamasını açın.

2. İstediğiniz belgeyi içeren klasörü açın.

3. Belgeye dokunarak açın.

4. Değişiklikler yapmak için  öğesine dokunun.

5. Belgeyi düzenledikten sonra,  öğesine veya  > Farklı kaydet öğesine
dokunun.

Bir PDF belgesini Dropbox'a kaydetme

HTC One üzerinde bir PDF belgesi açabilir ve onu Dropbox uygulamanıza
kaydedebilirsiniz.

1. Bir epostaya ekli olan gibi bir PDF belgesi açın.

2.  > Farklı kaydet öğesine dokunun.

3. Yeni bir dosya adı girin.

4.  > Dropbox ve Tamam'a dokunun.

Belgeniz, Dropbox klasörünüzün kökündeki PDFViewer klasörüne kaydedilecektir.

PDF'yi başka bir Dropbox klasörüne kaydetmek için,  > Paylaş > Dropbox'a
dokunun. Bir klasör oluşturun veya seçin, daha sonra Karşıya Yükle'ye dokunun.
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Dropbox depolama alanınızı kontrol etme

Daha fazla içerik yüklemeden önce Dropbox'ta ne kadar depolama alanınız kaldığını
kontrol edebilirsiniz.

Ayarlarda Dropbox depolama bilgisi görünmeden önce, bir uygulamadan Dropbox'a
erişim sağlamanız (Galeri gibi) ve HTC Sense'e Dropbox'ınıza erişmesi için izin
vermeniz gerekir.

Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sonra  > Depolama öğesine dokunun.

Çevrimiçi bellek altında, kullanılabilir Dropbox depolama alanınızı göreceksiniz.

HTC One ile Dropbox bağlantısını kesme

Cihazını kaybettiyseniz, HTC One ile Dropbox bağlantısını uzaktan kesebilirsiniz.

1. Bilgisayarınızın web tarayıcısında Dropbox web sitesini (www.dropbox.com)
açın.

2. Web sitesinin herhangi bir sayfasının sağ köşesindeki Hesap öğesini tıklayın.
(Veya hesap adınızı tıklayın ve daha sonra Ayarlar
öğesini tıklayın.)

3. Güvenlik sekmesini tıklayın.

4. Cihazlarım altında, Android cihazınızın sağındaki Bağlantıyı kes öğesine
dokunun.

5. Telefon bağlantısını kes öğesini tıklatın.
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Eşitle, yedekle ve sıfırla

Çevrimiçi eşitleme

Sosyal ağlar, e-posta hesapları vb. ekleme

HTC One'daki sosyal ağlar, eposta hesapları ve çevrimiçi hesaplarınızdan kişileri,
takvimleri ve diğer bilgileri eşitleyebilirsiniz. Hesap türüne bağlı olarak, çevrimiçi
hesaplarınızda oturum açmak, HTC One ile Web arasında güncellemeleri eşitlemenizi
sağlar.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve  > Hesaplar ve eşitleme öğesine
dokunun.

2.  öğesine dokunun.

3. Eklemek istediğiniz hesap türüne dokunun.

4. Hesap bilgilerinizi girmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Tüm hesaplarınızın otomatik eşitlemesini açıp kapatmak için Ayarlar > Hesaplar ve
eşitleme altında, Otomatik eşitleme Açık/Kapalı öğesine dokunun.

Bir veya daha fazla Google Hesabı ekleme

Gmail, kişileriniz ve takvimlerinizi görmek için ve HTC One cihazında Google
uygulamalarını kullanmak için Google Hesabınızda oturum açın. Birden fazla Google
Hesabı eklerseniz, Gmail gibi uygulamalarda hesaplarınız arasında geçiş yapabilir ve
ayarlarınızı hangi hesaba yedekleyeceğinizi seçebilirsiniz.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve  > Hesaplar ve eşitleme öğesine
dokunun.

2.  öğesine dokunun.

3. Google öğesine dokunun.

4. Bir hesabınızda oturum açmak veya yeni hesap oluşturmak için ekrandaki
talimatları uygulayın.
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Google Hesabı şifrenizi mi unuttunuz?

Google Hesabı şifrenizi unuttuysanız, Google web sitesini ziyaret ederek
şifrenizi almayı deneyebilirsiniz.

1. HTC One cihazınızda ya da bilgisayarınızda web tarayıcınızı açın

2. www.google.com/accounts/recovery adresine gidin.

3. Parolanızı alma seçeneğini seçin ve ardından Google Hesabınızda oturum
açmak için kullandığınız e-posta adresini veya kullanıcı adını girin.

4. Devam öğesine dokunun.

5. Parolanızı sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Hesaplarınızı eşitleme

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve  > Hesaplar ve eşitleme öğesine
dokunun.

2. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ Tüm hesaplarınızın otomatik eşitlemesini açmak veya kapatmak için
Otomatik eşitleme Aç/Kapat düğmesine dokunun.

§ Ayrı hesapları manuel olarak eşitleme. Bir hesap türüne dokunun (örneğin
Exchange ActiveSync) ve ardından eşitlemek istediğiniz hesaba dokunun.
Hesap ayarları ekranında,  > Şimdi eşitle öğesine dokunun.

Hesap ayarları ekranında ayrıca bir hesabın eşitleme ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Bir hesabı kaldırma

HTC One cihazından bir hesapla ilgili tüm bilgileri silmek için o hesabı kaldırabilirsiniz.
Bir hesabı kaldırmak, çevrimiçi hizmetin kendisinde bulunan bilgileri silmez.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve  > Hesaplar ve eşitleme öğesine
dokunun.

2. Bir hesap türüne dokunun. Birden fazla hesap destekleniyorsa (örneğin
Exchange ActiveSync için), kaldırmak istediğiniz hesaba dokunun.

3.  > Kaldır öğesine dokunun.
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Yedekle

Dosyaları, verileri ve ayarları yedekleme

HTC One üzerindeki önemli bilgilerinizi kaybetmekten mi korkuyorsunuz? Belleği
silmeden, fabrika ayarına sıfırlama yapmadan veya yeni bir telefona geçmeden önce
HTC One cihazını yedekleyin.

HTC Yedekleme

Yerleşik HTC Yedekleme uygulamasını kullanarak hesaplarınızı, uygulamaları, ayarları
ve daha pek çok unsuru buluta yedekleyin ve böylece onları HTC One cihazına (fabrika
ayarına sıfırlamadan sonra) veya yeni bir telefona geri yüklemeyi kolaylaştırın.
Ayrıntılar için bakınız, 112. sayfadaki HTC Yedekleme'yi kullanma.

HTC Sync Manager

Müzik, fotoğraf ve videoları bilgisayarınıza almak için HTC Sync Manager'ı kullanın.
Aynı zamanda yerel olarak saklanan kişileri, takvim etkinliklerini, yer imlerini, belgeleri
ve çalma listelerini bilgisayarınıza eşitleyebilirsiniz. Ayrıntılar için bakınız, 115. sayfadaki
HTC Sync Manager ile medya ve veri eşitleme.

Diğer yedekleme seçenekleri

Diğer veri ve dosya türleri HTC Yedekleme ve HTC Sync Manager tarafından
desteklenmiyorsa, onları ayrı olarak yedekleyebilirsiniz.

Bazı uygulamalarda, veriyi telefondaki belleğe yedekleyebilirsiniz ve böylece fabrika
ayarlarına sıfırlama yapıldığında onları kolaylıkla geri yükleyebilirsiniz.

Veriyi belleğe yedekliyorsanız, fabrika ayarlarına sıfırlama yaparken belleği silmeyi
seçmeyin.

İletiler Metin mesajlarınızı telefondaki belleğe yedekleyin veya bir eposta eki
olarak kaydedin.

Kişiler § Kişileri ve diğer kişisel verileri çevrimiçi hesaplarınıza kaydederek,
başka bir telefona geçerken onları eşitleyebilirsiniz.

§ Kişileri yerel olarak Kişiler uygulamasına depoladıysanız, onları
telefondaki belleğe aktarın.

Dosyalar § HTC One cihazını bilgisayarınıza bir disk sürücü olarak bağlayarak
dosyaları manuel kopyalayıp yapıştırın.

§ Çevrimiçi depolama ve hizmetlere dosya yükleyin.

Diğer veriler § Ekran klavyesindeki kişisel sözlüğünüze yeni kelimeler eklediyseniz,
sözlüğü belleğe yedekleyin veya onu bir eposta eki olarak kaydedin.

§ Diğer uygulamaları kontrol ederek, verilerin belleğe aktarılmasını
destekleyip desteklemediklerine bakın.
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HTC Yedekleme'yi kullanma

Fabrika ayarlarına sıfırladığınızda, telefonunuzu kaybettiğinizde, telefonunuz hasar
gördüğünde veya yeni bir telefon aldığınızda, içeriğinizi yeniden yükleme zahmetinden
ve bunun için harcanan zamandan kurtulun. HTC One cihazında, HTC Yedekleme'yi
kullanıp buluta düzenli olarak yedekleme yaparak bir dahaki sefer içeriğinizi kolaylıkla
geri yükleyebilirsiniz.

HTC Yedekleme içeriğinizi saklamak için Dropbox depolama alanınızı kullanır.
Yedekleyebildiği ve geri yükleyebildiği içerik türleri şunlardır:

Giriş ekranı ayarları Bunlar, Giriş ekranı besleme ayarlarını, widget'ları ve Giriş
ekranı düzenini içerir.

Hesaplar ve
parolalar

Bazı hesaplar hariç ( Facebook® ve Google gibi), HTC
Yedekleme telefonunuzda kurduğunuz eposta ve sosyal ağ
hesaplarının oturum bilgilerini saklayabilir.

Uygulamalar ve
ayarlar

Bunlara, web yer imleri, kişisel sözlük (klavyenin), Wi‑Fi ağları,
TV uygulaması içindeki ayarlar (sık kullanılanlar ve
hatırlatıcılar), yüklediğiniz uygulamalar ve 150'nin üzerinde
başka ayar dahildir.

HTC One cihazını yedekleme

HTC Yedekleme uygulamasını açarak içeriğinizi her günWi‑Fi üzerinden yedekleyin.
Bunu uygulamayı, cihazdaki kurulumu yaparken Telefonu günlük yedekle öğesini
seçerek açabilir veya Ayarlar'da etkin hale getirebilirsiniz.

HTC Yedekleme'yi açmak, ayarların Google sunucularına yedeklenmesini devre dışı
bırakır.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Yedekle ve sıfırla öğesine dokunun.

3. Yedekleme Açık/Kapalı düğmesine dokunun.

4. HTC Hesabı'nı yedekleme hesabınız olarak seçin ve hesabınızda oturum açın. 

§ HTC Hesabı'nızla veya Facebook hesabıyla oturum açabilirsiniz.

§ Google Hesabı'nızda zaten oturum açtıysanız, yedekleme hesabınızı HTC Hesabı'nız
olarak değiştirmek için ona dokunun.

5. Yapmadıysanız, Dropbox'ta oturum açın.

Telefonunuz yedeklemeyi bitirince, Geçmişi yedekle altında son yedekleme tarihini ve
saatini göreceksiniz.

Manüel olarak bir yedekleme başlatmak için Geçmişi yedekle altındaki Şimdi yedekle
öğesine dokunun.
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Telefonunuza içeriği geri yükleme

HTC One'u yedeklemek için HTC Yedekleme'yi kullandıysanız, fabrika ayarlarına
sıfırlama yaptıktan sonra veya yeni bir HTC telefona Wi‑Fi üzerinden içeriğinizi geri
yükleyebilirsiniz.

1. Telefonunuzu açın, içeriği geri yüklemek için seçin ve ardından Telefonu kurun
ekranında HTC Yedekleme'den geri yükleyin öğesini seçin.

2. Daha önce telefonunuzu yedeklemek için hangi hesabı kullandığınıza bağlı
olarak, HTC Hesabı'nızı veya Facebook kullanarak oturum açın.

3. Dropbox'da oturum açın ve HTC Yedekleme'nin Dropbox'a erişim sağlamasına
izin vermek için seçin. Yedekleme geçmişiniz görüntülenir.

4. Bir yedekleme seçin ve sonra İleri öğesine dokunun.

5. Hesaplarınızın ve ayarlarınızın geri yüklenmesini bekleyin.

6. Tamam öğesine dokunarak, daha önce yüklenen uygulamaları geri yükleyin.

Metin mesajlarınızı yedekleme

Telefon belleğine yedekleme yaparak önemli metin mesajlarını saklayın. Yedeklenen
metin mesajlarını, mesaj listenizden silmenizden sonra kolaylıkla geri yükleyebilirsiniz.

1. İletiler uygulamasını açın.

2.  > SMS Yedekle/Geri Yükle > Yedekle > SMS'leri yedekle'ye dokunun.

3. Yedekleme dosyanız için bir ad girip Tamam öğesine dokunun.

Metin mesajlarını geri yükleme

Yalnızca SMS'leri yedekle özelliği kullanılarak aktarılmış metin iletilerini geri
yükleyebilirsiniz.

1. İletiler uygulamasını açın.

2.  > SMS Yedekle/Geri Yükle > Geri Yükle öğesine dokunun.

3. İletileri nasıl geri yüklemek istediğinizi seçip İleri öğesine dokunun.

4. İçe aktarılacak yedekleme dosyasına dokunun.

5. Tamam öğesine dokunun.
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Metin iletilerini e-posta ile yedekleme

Posta uygulaması içinde e-posta hesabınızı oluşturmanız gerekir.

1. İletiler ekranında,  > SMS Yedekle/Geri Yükle öğesine dokunun.

2. Yedekle > SMS'i posta ile yedekle'ye dokunun. 

Yedekleme dosyası epostaya eklidir.

3. E-posta adresinizi girin.

4. E-posta iletinizi oluşturun ve sonra Gönder öğesine basın.

Metin mesajlarınızı HTC One aygıtına geri yüklemek için, Posta uygulamasından yedek
dosya eki ile birlikte eposta mesajını açın. Önce indirmek için eke dokunun ve ardından
ona tekrar dokunarak aktarmak için yedekleme dosyasını açın.

Kişilerinizi yedekleme

1. Kişiler uygulamasını açın.

2. Kişiler sekmesinde,  > Kişileri yönet öğesine dokunun.

3. Kişileri içe/dışa aktar > Telefon belleğine ver öğesine dokunun.

4. Dışa aktarılacak bir hesabı ya da kişi türünü seçip Tamam öğesine dokunun.

Kişiler geri yükleniyor

Yalnızca Telefon belleğinden ver özelliği kullanılarak yedeklenmiş kişileri geri
yükleyebilirsiniz.

1. Kişiler sekmesinde,  > Kişileri yönet öğesine dokunun.

2. Kişileri içe/dışa aktar > Telefon belleğinden al öğesine dokunun.

3. Birden fazla kurulu hesabınız varsa, alınan kişiler için türe dokunun.

Kişisel sözlüğünüzü yedekleme

Öngörülü metin sözlüğüne eklediğiniz yeni sözcükleri yedekleyebilirsiniz.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve  > Dil ve klavye öğesine dokunun.

2. HTC Sense Girişi öğesine dokunun.

3. Kişisel sözlük >  > Belleğe yedekle veya Epostaya yedekle öğesine dokunun.

4. İstendiğinde, Tamam öğesine dokunun.

Kişisel sözlüğünüzü alma

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve  > Dil ve klavye öğesine dokunun.

2. HTC Sense Girişi öğesine dokunun.
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3. Kişisel sözlük >  > Bellekten geri yükle öğesine dokunun.

4. İstendiğinde, Tamam öğesine dokunun.

HTC Sync Manager

HTC Sync Manager ile medya ve veri eşitleme

HTC Sync Manager ile, ister bilgisayarınızın başında olun ister hareket halinde, aynı
zengin medyanın keyfini çıkarabilirsiniz. Onu ayrıca, aynı kişileri, önemli belgeleri ve
diğer verileri hem HTC telefonunuzda hem de bilgisayarınızda saklamak için kullanın.

HTC Sync Manager hem Windows hem de Mac'yı destekler. Aşağıdakileri
yapabilirsiniz:

§ HTC Sync Manager'da bilgisayarınızdan müzik, fotoğraf ve videoları alın ve
yönetin.

§ iTunes® ve Windows Media® Player çalma listelerini bilgisayarınızdan HTC Sync
Manager'a alın.

§ Yerleşik yürütücüyü kullanarak müzik, video ve çalma listelerini yürütün.

§ Müzik, fotoğraf ve videoları telefonunuzdan bilgisayarınıza kopyalayın.

§ Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında çalma listelerini ve kişiler, takvim, belgeler
ve web yer imleri gibi bilgileri eşitleyin.

§ iPhone fotoğrafları, videoları, mesajları, kişileri ve diğer öğeleri HTC telefonunuza
kolayca aktarın.

§ Dosyalara telefonunuzda göz atın ve onları yönetin (sadece Mac).

HTC Sync Manager'ı bilgisayarınızda yükleme

§ Sorunsuz bir yükleme için, önce tüm çalışan programları kapatın ve HTC Sync
Manager'ı yüklemeye başlamadan önce virüs koruma programınızdan geçici olarak
çıkın.

§ HTC Sync Manager'ı Windows Vista® öğesine veya sonraki sürümlere yüklüyorsanız,
yönetici haklarına sahip olmanız gerekir.

1. HTC destek sitesinden (www.htc.com/support) HTC Sync Manager yükleyicisini
indirin.

2. Yükleyiciyi başlatın ve ekrandaki talimatları izleyin.

3. Telefonunuzu, birlikte verilen USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
HTC Sync Manager açılır.

Yeni güncellemeleri kontrol etmek ve indirmek için, HTC Sync Manager'daki  >
Güncellemeleri denetle öğesine tıklayın.
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iPhone içeriğini HTC telefonunuza aktarma

HTC Sync Manager ile kişiler, mesajlar, duvar kağıdı, kamera fotoğrafları ve videolar
gibi iPhone içeriğini kolaylıkla HTC telefonunuza aktarabilirsiniz.

iPhone içeriğinizi önce bilgisayarınıza yedelemek için iTunes 9.0 veya daha üst
sürümünü kullanmanız gerekir.

1. iPhone ve HTC telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.

2. HTC Sync Manager içinde, Daha > AKTARMA öğesini tıklatın.

3. Başlangıç düğmesine tıklayın.

4. iPhone içeriğinizi bilgisayarınıza yedeklemek için iTunes'u kullanmadıysanız,
devam etmeden önce lütfen bunu yapın.

5. İleri'yi tıklatın.

6. iPhone yedekleme dosyanızı seçin ve ardından Tamam öğesine tıklayın.

7. HTC telefonunuza aktarmak istediğiniz içerik türlerini seçin. Aynı zamanda HTC
telefonunuzdaki içeriği iPhone içeriği ile değiştirmek isteyip istemediğinizi seçin.

8. Başlat'ı tıklayın.

Telefonunuzdaki ortam dosyalarını kopyalama veya kaldırma

Müzik, fotoğraf ve video dosyalarını, tüm albümleri veya çalma listelerini
bilgisayarınızdan telefonunuza kolaylıkla kopyalayın.

1. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Telefonunuza zaten kopyalanmış olan
ortam dosyalarının küçük resimlerinde  simgesi yer alır.

2. Seçmek için bir küçük resme tıklayın. Veya aktarma için birkaç ortam seçin.

3. Bu simgelerden birine tıklayın:

Seçilen ortamı telefonunuza kopyalayın.

Seçilen ortamı telefonunuzdan kaldırın.
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Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında veri eşitleme

HTC Sync Manager'ı kurarak telefonunuz ile Windows veya Mac bilgisayarınız arasında
kişileri, takvim etkinliklerini ve web yer imlerini eşitleyin.

Telefonunuzu, bilgisayarınızda bulunan aşağıdaki uygulamalarla eşitleyebilirsiniz:

§ (Windows üzerinde) Outlook® 2003, Outlook 2007 veya Outlook 2010.

§ (Mac üzerinde) Apple® Kişiler, Apple Adres Defteri, Apple Takvim, Apple iCal
veya Mac için Outlook 2011.

§ Internet Explorer®, Firefox® veya Google Chrome gibi web tarayıcısı.

1. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.

2. HTC Sync Manager içinde, Daha öğesini tıklatın.

3. Eşitlemek istediğiniz veri türlerinin onay kutularını seçin.

4. Eşitleme ayarlarınızı özelleştirmek için farklı veri türlerinde Ayarlar öğesine
tıklayın. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ Telefonunuzu eşitlemek istediğiniz uygulamayı seçin.

§ Takviminiz için, etkinlikleri ne zamandan itibaren eşitlemeye başlamak
istediğinizi seçin.

§ Çakışan veri bulunması durumunda telefonunuzdaki veriyi mi, yoksa
bilgisayarınızdaki veriyi mi koruyacağınızı seçin.

Telefonunuz ve bilgisayarınızda çakışan yer imleri bulunması durumunda HTC Sync
Manager her zaman bilgisayarınızdaki yer imlerini tutar.

5. İlk defa eşitleme yapıyorsanız  öğesine tıklayın. HTC Sync Manager'ın bir
sonraki sefer verilerinizi ve dosyalarınızı (belgeler ve ortam gibi) otomatik olarak
eşitlemesi için Telefon her bağlandığında otomatik olarak eşitle öğesini seçin.

Müzik, fotoğraf ve videoları telefonunuzdan bilgisayarınıza eşitleme

HTC Sync Manager'ı tüm müzik, fotoğraf ve videoları telefonunuzdan bilgisayarınıza
almak için kurun.

1. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.

2. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

§ Müziği telefonunuzdan bilgisayarınıza kopyalamak için, Müzik > AYARLAR
öğesine tıklayın ve ardından Tüm müziği telefondan kopyala öğesini seçin.

§ Fotoğrafları ve videoları telefonunuzdan bilgisayarınıza kopyalamak için,
Galeri > AYARLAR öğesine tıklayın ve ardından Fotoğrafları ve videoları
telefondan otomatik olarak al öğesini seçin.

Aktarma işleminden sonra fotoğrafları ve videoları telefonunuzdan kaldırmak
istiyorsanız, Aldıktan sonra fotoğrafları ve videoları telefondan sil öğesini seçin.
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3. Uygula (sadece Windows) öğesini tıklayın.

4. İlk defa eşitleme yapıyorsanız  öğesine tıklayın. HTC Sync Manager'ın bir
sonraki sefer öğeleri (belgeler ve veriler gibi) otomatik olarak eşitlemesini
sağlamak için, Daha > EŞİTLEME AYARLARI öğesine tıklayın ve ardından
Telefon her bağlandığında otomatik olarak eşitle öğesini seçin.

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında çalma listelerini eşitleme

HTC Sync Manager'ı kurarak, telefonunuz ve bilgisayarınız arasında iTunes ve
Windows Media Player çalma listelerini eşitleyin.

1. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.

2. Müzik > AYARLAR öğesini tıklayın ve ardından Seçilen çalma listesini eşitle
öğesini seçin.

3. Eşitlemek istediğiniz çalma listelerinin adlarını seçin.

4. Uygula (sadece Windows) öğesini tıklayın.

5. İlk defa eşitleme yapıyorsanız  öğesine tıklayın. HTC Sync Manager'ın bir
sonraki sefer çalma listelerinizi ve diğer öğeleri (belgeler, ortam dosyaları ve
veriler gibi) otomatik olarak eşitlemesini sağlamak için, Daha > EŞİTLEME
AYARLARI öğesine tıklayın ve ardından Telefon her bağlandığında otomatik
olarak eşitle öğesini seçin.

Belgeleri bilgisayarınızdan telefonunuza eşitleme

1. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.

2. HTC Sync Manager içinde, Dosyalar > EŞİTLEME AYARLARI öğesine tıklayın.

3. Belgeleri eşitle seçeneğini seçin.

4. Ekle'yi tıklayın ve ardından telefonunuza eşitlemek istediğiniz belgeleri içeren
klasörü seçin. Birden fazla klasör ekleyebilirsiniz.

5. İlk defa eşitleme yapıyorsanız  öğesine tıklayın. HTC Sync Manager'ın bir
sonraki sefer belgelerinizi ve diğer öğeleri otomatik olarak eşitlemesine izin
ermek için, Daha > EŞİTLEME AYARLARI öğesine tıklayın ve ardından Telefon
her bağlandığında otomatik olarak eşitle öğesini seçin.

Yardım alma

HTC Sync Manager'ı kullanma konusunda daha fazla bilgi almak için HTC destek
sitesinden PDF formatındaki kullanım kılavuzunu indirin (www.htc.com/support). Veya
yazılımla beraber gelen Yardım'ı açın.

Windows üzerinde, HTC Sync Manager'daki  öğesine tıklayın ve ardından
Yardım öğesine tıklayın.
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Sıfırla

HTC One yeniden başlatılıyor (Yazılımdan sıfırlama)

HTC One normalden daha yavaş çalışıyorsa, yanıt vermiyorsa veya düzgün şekilde
çalışmayan bir uygulama varsa, telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin ve sorunu
çözmeye yardımı olup olmadığını kontrol edin.

1. Ekran kapalıysa, tekrar açmak için GÜÇ düğmesine basın.

2. Ekranı kilidini açın.

3. GÜÇ düğmesini basılı tutup Yeniden Başlat öğesine dokunun.

4. Onaylamanız istendiğinde, Yeniden Başlat öğesine dokunun.

HTC One cevap vermiyor mu?

Ekrana dokunduğunuzda ya da düğmelere bastığınızda HTC One yanıt
vermezse de onu yeniden başlatabilirsiniz.

En az 10 saniye boyunca GÜÇ düğmesini basılı tutun. HTC One yeniden başlar.

HTC One sıfırlanıyor (Donanımdan sıfırlama)

HTC One cihazını başka birine veriyorsanız veya HTC One cihazının çözülmeyen ve
tekrar eden bir sorunu varsa, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini (donanımdan sıfırlama
olarak da bilinir) yapabilirsiniz.

Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi; indirip yüklediğiniz uygulamaları, hesaplarınızı ve
tüm uygulama verileriyle ayarlarını da siler. Fabrika ayarlarına sıfırlama öncesinde
veri ve dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun.

Ayarları kullanarak fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Yedekle ve sıfırla öğesine dokunun.

3. Telefonu sıfırla'ya dokunun.

4. HTC One üzerindeki ortam ve diğer verileri sürekli olarak silmek istiyorsanız, Tüm
verileri sil'i seçin.

5. Tamam öğesine dokunun.
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Donanım düğmelerini kullanarak fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi

HTC One cihazını açamıyor veya telefon ayarlarına erişemiyorsanız, HTC One
üzerindeki donanım tuşlarını kullanarak telefonunuzu fabrika ayarlarına
sıfırlayabilirsiniz.

1. SES DÜZEYİNİ AZALT düğmesini basılı tutup, GÜÇ düğmesini basılı tutun.

2. Üç Android resmi bulunan ekranın görünmesini bekleyin ve GÜÇ ve SES
DÜZEYİNİ AZALT düğmelerini bırakın.

3. FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA öğesini seçmek için SES DÜZEYİNİ AZALT
düğmesine, ardından da GÜÇ düğmesine basın.
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Kişiler

Kişiler listeniz
Kişiler uygulaması, HTC One üzerinde kayıtlı olan ve oturum açtığınız çevrimiçi
hesaplardan tüm kişileri listeler. Kişiler uygulamasını kullanarak sizin için önemli olan
kişiler ile aranızdaki iletişimi kolaylıkla yönetebilirsiniz.

1. Kişiler uygulamasını açın. 

2. Kişiler listenizde şunları yapabilirsiniz:

§ Profilinizi görüntüleyin ve kişi bilgilerinizi düzenleyin.

§ Kişiler oluşturun, bulun veya gönderin.

§ Durum güncelleştirmelerini görün.

§ Bir kişi fotoğrafına dokunarak o kişi ile hızlı bir şekilde iletişime geçmenin
yollarını görebilirsiniz.

§ Bir kişi size yeni mesaj gönderdiğinde bir bildirim simgesi görün.

§ Google Talk™ uygulamasında kimin çevrimiçi olduğunu kontrol edin. Google
Talk'ta oturum açtıysanız, çevrimiçi durum simgeleri görüntülenir.

Kişilerinizi ilk veya son adlarına göre sıralamak için,  > Ayarlar > Kişi listesini sırala
öğesine dokunun.
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Kişiler listenizi filtreleme

Kişi listeniz uzadıkça, hangi kişi hesaplarının gösterileceğini seçebilirsiniz.

1. Kişiler sekmesinde  öğesine dokunun.

2. Görüntülemek istediğiniz kişileri içeren hesapları seçin.

3.  tuşuna basın.

Kişi bulma

HTC One'da, bir Exchange ActiveSync hesabınız varsa şirket dizininde veya dahil
olduğunuz sosyal ağlarda kayıtlı olan kişileri arayın.

1. Kişiler uygulamasını açın.

2. Kişiler sekmesinde şunları yapabilirsiniz:

§ Kişiler listenizdeki kişileri bulabilirsiniz. Kişileri ara kutusuna dokunun ve
ardından kişinin adının ilk birkaç harfini girin.

§ Şirket dizinindeki kişileri bulma. Kişileri ara kutusuna dokunun, kişinin adının
ilk birkaç harfini girin ve ardından Şirket Dizini'nizdeki kişileri arayın öğesine
dokunun.

§ Sosyal ağlarınızda tanıdığınız kişileri arayın.  > Ayarlar > Bildiğiniz kişileri
bulun öğesine dokunun ve ardından dahil olduğunuz sosyal ağları seçin.
Bunu yaptığınızda, Kişiler uygulaması kişilerinizi seçtiğiniz sosyal ağlara
yükleyerek arkadaşlarınızı bulmanıza yardımcı olur.

Bir kişiyi adıyla aramanın yanı sıra, kişinin e-posta adresini veya şirket adını
kullanarak da arama yapabilirsiniz. Kişiler sekmesinde,  > Ayarlar > Kişileri şuna
göre ara öğesine dokunun ve ardından bir arama kriteri seçin.

Profilinizi ayarlama
Başkalarına kolayca göndermek için, kişisel bilgilerinizi saklayın.

1. Kişiler sekmesinde, Profilim öğesine dokunun.

2. Kişi kartımı düzenle'ye dokunun.

3. Adınızı ve kişi ayrıntılarınızı girin ya da düzenleyin.

4. Kişi fotoğrafınızı değiştirmek için  öğesine (veya geçerli fotoğrafa) dokunun.

5. Kaydet öğesine dokunun.

Kişi ayrıntılarınıza ek olarak profilinizde ayrıca sosyal ağlarınızda ve çevrimiçi fotoğraf
albümlerinizde yaptığınız güncellemeler de gösterilir.
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Yeni bir kişi ekleme

1. Kişiler sekmesinde  öğesine dokunun.

2. Ad alanına dokunup kişi adını girin. 

Kişinin ilk adını, ikinci adını ve soyadını ayrı ayrı girmek isterseniz  öğesine
dokunun. Kişi türüne bağlı olarak, bir unvan da (Jr gibi) ekleyebilirsiniz.

3. Kişi türü'nü seçin. Bu, kişinin hangi hesap ile eşleştirileceğini belirler. 

SIM kartınıza kişileri eklerken bazı alanlar kullanılamayabilir.

4. Mevcut alanlara kişi bilgilerini girin.

5. Kaydet öğesine dokunun.

Kişiler listenize eklenen kişiye dokunduğunuzda, kişinin irtibat bilgilerini, aranızdaki
mesajlaşmaları ve aramaları görürsünüz. Kişiye eklediğiniz bilgilere bağlı olarak
(örneğin e-posta adresi), ayrıca kişinin sosyal ağ güncellemelerini, etkinliklerini ve
fotoğraflarını görebilirsiniz.

Bir kişinin bilgilerini düzenleme

Sosyal ağ kişileri düzenlenemez.

1. Kişiler sekmesinde, kişiyi basılı tutup Kişiyi düzenle öğesine dokunun.

2. Yeni bilgileri girin.

3. Kaydet öğesine dokunun.
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Bir kişiyle iletişime geçme

1. Kişiler uygulamasını açın.

2. Bir kişinin fotoğrafına (adına değil) dokunun ve ardından bu kişiyle nasıl irtibat
kurmak istediğinizi seçin. 

Kişi ile irtibata geçmenin daha fazla yolunu görmek için, kişi fotoğrafının altındaki
simgelerden birine dokunun.

Kişileri alma veya kopyalama

SIM kartınızdan kişileri alma

1. Kişiler sekmesinde,  > Kişileri yönet öğesine dokunun.

2. Kişileri içe/dışa aktar > SIM karttan telefona aktar öğesine dokunun.

3. Google veya Exchange ActiveSync hesabınız varsa, aktarılan kişiler için türe
dokunun.

4. Almak istediğiniz kişileri seçin.

5. Kaydet öğesine dokunun.

Bir Exchange ActiveSync hesabından kişi alma

1. Kişiler sekmesinde, arama kutusuna kişinin adını veya eposta adresini girin.

2. Şirket Dizini'nizdeki kişileri arayın'a dokunun.

3. HTC One cihazına kopyalanmasını istediğiniz kişinin adına dokunun.

4. Kişiyi almak için  öğesine dokunun.
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Kişileri bir hesaptan diğerine kopyalama

1. Kişiler sekmesinde,  > Kişileri yönet öğesine dokunun.

2. Kişileri kopyala öğesine dokunun ve sonra kopyalamak için bir kişi türü veya
çevrimiçi hesap seçin. 

Sosyal ağ hesaplarınızdan kişiler kopyalanamayabilir.

3. Kaydetmek istediğiniz bir kişi türü veya hesap seçin.

Kişi bilgilerini birleştirme
Sosyal ağ hesaplarınız gibi farklı kaynaklardaki kişi bilgilerini birleştirerek aynı girişten
birden fazla bulunmasını engelleyin.

Kişi bağlantısı önerilerini kabul etme

HTC One, birleştirilebilen kişileri bulduğunda, Kişiler uygulamasını açtığınızda bir
bağlantı bildirimi göreceksiniz.

1. Kişiler sekmesinde, kullanılabilir ise Kişiler'ne dokunun. Birleştirilmesi önerilen
kişilerinizin listesi göreceksiniz.

2. Birleştirmek istediğiniz kişileri seçin.

Kişi bağlantısı önerilerini almak istemiyorsanız, Kişiler sekmesinde,  > Ayarlar
öğesine dokunun. Kişi bağlantısı öner seçeneğini temizleyin.

Kişi bilgilerini elle birleştirme

1. Kişiler sekmesinde, ilişkilendirmek istediğiniz kişinin adına dokunun (simgesine
veya fotoğrafına değil).

2.  > Bağlantı öğesine dokunun.

3. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ Bağlantı öner altında, kişiyi bir hesapla ilişkilendirmek için  öğesine
dokunun.

§ Kişi ekle altında, başka bir kişiye bağlantı için seçeneklerden birine dokunun.

Bağlantıyı kesme

1. Kişiler sekmesinde, bağlantısını kesmek istediğiniz kişinin adına dokunun
(simgesine veya fotoğrafına dokunmayın).

2.  öğesine dokunun.

3. Bağlantılı kişiler bölümünün altında, bağlantıyı kesmek için bir hesap türünün
yanındaki  öğesine dokunun.
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Kişi bilgilerini gönderme

1. Kişiler sekmesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

Göndermek için Yapmanız gereken

Birinin kişi bilgileri Kişinin adına (simgesine veya fotoğrafına değil) dokunup
basılı tutun ve Kişiyi vCard olarak gönder öğesine dokunun.

Kişi bilgileriniz Profilim öğesini basılı tutup Profilimi gönder öğesine
dokunun.

2. vCard'ı nasıl göndermek istediğinizi seçin.

3. Göndermek istediğiniz bilgi türünü seçin.

4. Gönder öğesine dokunun.

Birden fazla kişi kartı gönderme

1. Kişiler sekmesinde,  > Kişileri gönder öğesine dokunun.

2. İrtibat bilgilerini paylaşmak istediğiniz kişileri seçin.

3. Gönder öğesine dokunun.

4. Kişi kartlarını nasıl göndermek istediğinizi seçin.

Kişi grupları
Ailenizi, arkadaşlarınızı ve meslektaşlarınızı gruplar halinde düzenleyerek bir gruptaki
herkese hızlı bir şekilde mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. Ayrıca en fazla aradığınız
veya sizi en fazla arayan kişilerin otomatik olarak eklendiği Sık grubunu oluşturduk.

HTC One ayrıca Google Hesabınızda oluşturduğunuz gruplar ile eşitlenir.

Grup oluşturma

1. Gruplar sekmesinde  öğesine dokunun.

2. Grup için bir ad girip  > Gruba kişi ekle öğesine dokunun.

3. Eklemek istediğiniz kişileri seçin ve ardından Kaydet öğesine dokunun.

4. Grubunuz tamamlandığında, Kaydet'e dokunun.

126 Kişiler



Bir gruba mesaj veya e-posta gönderme

Gönderilen her metin mesajı için ücretlendirileceksiniz. Örneğin, beş kişiden oluşan
bir gruba bir mesaj gönderdiğinizde, beş mesaj ücreti ödersiniz.

1. Gruplar sekmesinde, mesaj veya e-posta göndermek istediğiniz gruba dokunun.

2. Grup işlemi sekmesine gidin.

3. Metin mesajı mı eposta mı göndermek istediğinizi seçin.

Bir grubu düzenleme

1. Gruplar sekmesinde, grubu basılı tutup, Grubu düzenle öğesine dokunun.

2. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ Grup adını değiştirin. Sadece kendi oluşturduğunuz grupların adını
değiştirebilirsiniz.

§ Gruba daha fazla kişi ekleyin.  > Gruba kişi ekle öğesine dokunun.

§ Grup üyelerini yeniden düzenleyin. Kişi adının sonundaki  öğesini basılı
tutup yeni konumuna sürükleyin.

§ Gruptan kaldırmak istediğiniz kişileri seçin.

3. Kaydet öğesine dokunun.

Kişi gruplarınızı yönetme

1. Gruplar sekmesinde,  > Grupları düzenle öğesine dokunun.

2. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ Kişi gruplarını yeniden düzenleyin. Grup adının sonundaki  öğesini basılı
tutup yeni konumuna sürükleyin.

§ Kaldırmak istediğiniz kişi gruplarını seçin.

3. Kaydet öğesine dokunun.
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E-posta

Gmail

Gmail Gelen Kutunuzu görüntüleme

Alınan tüm e-posta iletileriniz Gelen kutunuza gelir.

Gmail uygulamasını açın. 

Taslakları,
gönderilen iletileri
ve diğer etiketleri
görüntüleyin

Üst çubuktaki Gelen Kutusu
öğesine, ardından da iletileri ve
konuşmaları görüntülemek için
başka bir etikete (Gönderilen,
Taslaklar ya da kendi
oluşturduğunuz bir etikete)
dokunun.

Diğer Gmail
hesabınıza geçiş
yapın

Üst çubuktaki Gelen Kutusu'na
dokunun ve değiştirmek
istediğiniz hesaba dokunun.

Birden fazla
konuşmayı
arşivleyin, silin ya
da etiketleyin

E-posta iletisi ya da konuşmanın
önündeki onay kutusuna dokunun.
Ardından, seçilen iletiler ya da
konuşmalarla ne yapmak
istediğinizi seçmek için, alttaki
ekran düğmelerine dokunun.

Yardım alın Gmail gelen kutusunda  >
Yardım öğesine dokunun.

Gmail'de bir e-posta mesajı gönderme

1. Kullanmak istediğiniz Gmail hesabı gelen kutusunda,  öğesine dokunun.

2. Bir ya da daha fazla alıcı girin. 

Başka alıcılara eposta mesajının kopyasını (Bilgi) veya kör kopyasını (Gizli)
göndermek istiyor musunuz?  > Bilgi/Gizli Ekle düğmesine dokunun.

3. E-posta konusunu girin ve ardından iletinizi oluşturun.

4. Fotoğraf veya video eklemek isterseniz,  öğesine dokunun ve daha sonra ek
türüne dokunun.

5. Göndermek için  öğesine dokunun.
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Gmail hesabında e-posta iletilerine yanıt verme veya bu iletileri iletme

1. Gmail gelen kutusunda, e-posta iletisine ya da konuşmaya dokunun.

2. Göndereni yanıtlamak için  öğesine dokunun. Veya  öğesine dokunup,
Tümünü yanıtla ya da İleri arasından da seçim yapabilirsiniz.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

§ Göndereni yanıtlıyorsanız veya Tümünü yanıtla'yı seçtiyseniz, yanıt iletinizi
girin.

§ İleri seçeneğini seçtiyseniz, iletinin alıcılarını belirleyin.

Yeni iletinize alınan e-postayı eklemek isterseniz Satır içi yanıtla öğesine dokunun.
Ancak bu, özgün e-posta iletisindeki ekleri ya da biçimlendirmeyi kaldırır.

4. Göndermek için  öğesine dokunun.
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Posta

Postanızı kontrol etme

Posta uygulaması, HTC One üzerinde kurduğunuz bir veya daha fazla eposta
hesabından eposta mesajlarını okuduğunuz, gönderdiğiniz ve düzenlediğiniz yerdir.

1. Posta uygulamasını açın. Eposta hesaplarınızdan birinin gelen kutusu
görüntülenir.

2. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

§ Okuyacağınız e-posta mesajına dokunun.

§ E-posta hesapları arasında geçiş yapmak için, geçerli e-posta hesabını
gösteren çubuğa, ardından da başka bir hesaba dokunun.

§ Başka bir posta klasöründe eposta mesajlarını görüntülemek için  > Klasör
öğesine, ardından da görüntülemek istediğiniz klasöre dokunun.

§ Tüm hesaplarınızdan eposta mesajlarınızı görmek için, geçerli e-posta
hesabını gösteren çubuğa, ardından da Tüm hesaplar'a dokunun.

§ Eposta hesabının ayarlarını değiştirmek için, hesabı seçip  > Ayarlar
öğesine dokunun.

Gelen kutunuzu düzenleme

Gelen kutunuzda çok fazla e-posta iletisi mi var? E-posta iletilerinizi sekmeler halinde
düzenleyin ve hızlı bir şekilde istediğiniz iletileri bulun.

1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.

2. Gelen kutusunda  > Filtreler öğesine dokunun.

3. Gelen kutusuna eklemek istediğiniz sekmeleri seçin ve ardından Bitti öğesine
dokunun.

4. Eposta mesajlarınızı kontrol etmek için ekli sekmeye kaydırma yapın.
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E-posta iletisi gönderme

1. Posta uygulamasını açın.

2. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.

3.  öğesine dokunun.

4. Bir ya da daha fazla alıcı girin. 

Başka alıcılara eposta mesajının kopyasını (Bilgi) veya kör kopyasını (Gizli)
göndermek istiyor musunuz?  > Bilgi/Gizli göster düğmesine dokunun.

5. Konusunu girin ve ardından iletinizi oluşturun.

6. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

§ Bir ek ekleyin.  öğesine dokunup ne eklemek istediğinizi seçin.

§ Önemli bir iletinin önceliğini ayarlayın.  > Öncelik belirle öğesine dokunun.

7.  öğesine dokunun. 

Epostayı taslak olarak kaydetmek ve daha sonra göndermek için  > Kaydet
düğmesine basın. Sadece tuşuna basmanız da yeterlidir.

Bir taslak e-posta iletisine geri dönme

1. Bir e-posta hesabı gelen kutusunda  > Klasör > Taslaklar öğesine dokunun.

2. İletiye dokunun.

3. Mesajı düzenlemeyi tamamlandıktan sonra,  öğesine dokunun.

E-posta iletisini okuma ve yanıtlama

1. Posta uygulamasını açın.

2. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.

3. E-posta hesabının gelen kutusunda, okumak istediğiniz e-posta iletisine veya
konuşmaya dokunun. 

Bir e-posta konuşması içinde belirli bir iletiyi okumak istiyorsanız, konuşmayı
genişletmek için  öğesine dokunun ve sonra e-posta iletisine dokunun.

4. Yanıtla veya Tümünü Yanıtla öğesine dokunun. 

E-posta ile ilgili daha fazla işlem için  öğesine dokunun.
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Bir e-posta iletisini Görevler uygulamasına kaydetme

Ne zaman yanıtlayacağınızı hatırlayabilmeniz için, bir e-posta iletisini Görevler listenize
kaydedin.

1. Bir e-posta hesabı gelen kutusunda, e-posta iletisini basılı tutun ve sonra Görev
olarak kaydet'e dokunun.

2. Görev ayrıntılarını girin ve Kaydet öğesine dokunun.

E-posta iletilerini yönetme

Posta uygulaması, eposta mesajlarınızı ayırmak, taşımak veya silmek için kolay yollar
sağlar.

E-posta iletilerini sıralama

E-posta iletilerinizi nasıl sıralayacağınızı belirleyin.

Bir e-posta hesabı gelen kutusunda,  > Sırala'ya dokunun ve sıralama seçeneklerinden
seçin.

Seçtiğiniz sıralama seçeneğine göre ileti listesi arasında hızla gezinmek için, iki
parmağınızı herhangi bir e-posta iletisine basıp bu iletiyi basılı tutun; daha sonra
yukarı ve aşağı sürükleyin.

E-posta iletilerini başka bir klasöre taşıma

1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.

2. Taşımak istediğiniz e-posta iletilerini seçin. 

Tümünü seçmek için, önce bir e-posta iletisi seçin ve sonra  > Tümünü seç'e
dokunun.

3. Taşınacağı yer'e dokunun ve bir klasör seçin.

E-posta iletilerini silme

1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.

2. Silmek istediğiniz e-posta iletilerini seçin. 

Tümünü seçmek için, önce bir e-posta iletisi seçin ve sonra  > Tümünü seç'e
dokunun.

3. Sil öğesine dokunun.
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E-posta iletileri arama

1.  öğesine dokunun.

2. Aramanızı geliştirmek veya filtrelemek istiyorsanız,  öğesine dokunun, arama
seçeneklerini işaretleyin ve sonra Tamam'a dokunun. Örneğin, aramayı bir e-
postanın bir bölümüne odaklayabilir veya ekleri olan ya da yüksek öncelikli
olarak işaretlenmiş e-posta iletilerini filtreleyebilirsiniz.

3. Arama kutusuna, aramak istediğiniz sözcükleri girin.

4. E-posta iletisini açmak için bir sonuca dokunun.

Bir kişiden gelen e-postaları arama

Göndereni hatırlıyor ama o kişiden gelen belirli bir e-postayı bulamıyor musunuz?

1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.

2. Bir kişiden gelen e-posta iletisini basılı tutun.

3. Göndericiden gelen postayı ara öğesine dokunun. O kişiden gelen e-posta
iletilerinin bir listesi görünür.

Exchange ActiveSync e-postası ile çalışma

HTC One üzerinde Microsoft Exchange ActiveSync hesabının güçlü eposta
özelliklerinin keyfini sürün. Önemli eposta mesajlarını işaretleyin, ofis dışında yanıtınızı
ayarlayın veya hareket halindeyken bir sonraki ekip toplantınızın davetiyelerini
gönderin.

E-postayı bayrak ile işaretleme

1. Exchange ActiveSync hesabınıza geçin.

2. Gelen kutusunu görüntülerken, bir e-posta iletisinin veya konuşmanın yanındaki
bayrak işaretine dokunun. 

Konuşma içindeki bir e-posta iletisine bayrak atamak için, konuşmayı genişletmek
için  öğesine dokunun ve sonra e-posta iletisinin bayrak simgesine dokunun.

Ofis Dışında durumunuzu ayarlama

1. Exchange ActiveSync hesabınıza geçin.

2.  > Ofis Dışında öğesine dokunun.

3. Geçerli ofis durumunuza dokunun ve sonra Ofis Dışında'yı seçin.

4. Tarih ve saatleri ayarlayın.

5. Otomatik yanıt iletisini girin.
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6. Kuruluşunuz dışındaki alıcılar için farklı bir otomatik yanıt iletisi istiyorsanız,
Harici gönderenlere yanıt gönder seçeneğine dokunun ve sonra kutuda
otomatik yanıt iletisini girin.

7. Kaydet öğesine dokunun.

Toplantı isteği gönderme

1. Exchange ActiveSync hesabınıza geçin.

2.  > Yeni toplantı daveti öğesine dokunun.

3. Toplantı ayrıntılarını girin.

4. Kaydet öğesine dokunun. Veya insanları o toplantıya davet ettiyseniz Gönder'e
dokunun.

E-posta hesabı ekleme

Başka bir Microsoft Exchange ActiveSync hesabı veya Web tabanlı bir eposta hizmeti
veya eposta sağlayıcısından bir hesap gibi ek eposta hesapları kurun.

Microsoft Exchange ActiveSync veya bir POP3/IMAP eposta hesabı ekliyorsanız,
ihtiyacınız olabilecek ek eposta ayarları için eposta hizmeti sağlayıcınıza veya ağ
yöneticinize danışın.

1. Posta uygulamasını açın.

2.  > Hesap ekle öğesine dokunun.

3. Eposta sağlayıcıları listesinden eposta hesap türünü seçin. Aksi takdirde, Diğer
(POP3/IMAP) öğesine dokunun.

4. E-posta adresini ve e-posta hesabının parolasını girip İleri öğesine dokunun. 

Bazı eposta hesapları, eşitleme takvimini ayarlamanızı sağlar. Varsayılan olarak, HTC
One, pilden tasarruf etmek üzere Akıllı Senkronizasyon özelliğini kullanır. Bkz. 134.
sayfadaki Akıllı Senkronizasyon nedir?.

5. Eposta hesabınız için bir ad girin, ardından Kurulumu bitir'e dokunun.

Akıllı Senkronizasyon nedir?

Akıllı Senkronizasyon, Posta uygulamasının etkin olmadığı süre boyunca
senkronizasyon süresini otomatik olarak uzatır. Yeni eposta mesajlarını sık sık kontrol
etmeniz gerekmediğinde eposta hesabınızı Akıllı Senkronizasyon'a ayarlayın. Akıllı
Senkronizasyon size pil tasarrufu yapmada yardımcı olur.

Eposta mesajlarını geldikleri gibi almak istiyorsanız, eposta hesabının Eşitle, Gönder ve
Al ayarları içinde başka bir yoğun ve yoğun olmayan eşitleme takvimi belirleyin.
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Seyahat ve haritalar

Konum ayarları

Konum hizmetlerini açma veya kapatma

HTC One'da konumunuzu bulmak için, konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sonra  > Konum öğesine dokunun.

2. Açmak veya kapatmak istediğiniz konum hizmetlerini seçin veya temizleyin.

Google Maps

Google Maps hakkında

Google Maps™, konumunuzu takip etmenizi, gerçek zamanlı trafik durumunu görmenizi
ve istediğiniz yere gitmekle ilgili ayrıntılı tarifler almanızı sağlar.

Ayrıca ilgilendiğiniz adreslerin veya harita üzerindeki bir adresin konumunu
belirlemenize veya konumları sokak düzeyinde görüntülemenize olanak sağlayan bir
arama aracı sunar.

§ Google Maps kullanarak konumunuzu bulmak için, konum kaynaklarını
etkinleştirmeniz gerekir.

§ Google Maps uygulaması her ülkeyi veya şehri kapsamamaktadır.

Haritalarda gezinme

Google Maps'i açtığınızda, harita üzerinde konumunuzu kolayca bulabilir veya haritada
gezinerek ve yakınlaştırıp uzaklaştırarak yakındaki yerleri kontrol edebilirsiniz.

Google Maps kullanarak konumunuzu bulmak için, konum kaynaklarını
etkinleştirmeniz gerekir.

1. Haritalar uygulamasını açın.

2. Geçerli konumunuzu göstermek için  öğesine dokunun. Mavi işaretçi veya
 harita üzerindeki geçerli konumunuzu gösterir.

3. Pusula modunu açmak veya kapatmak için  öğesine dokunun. Pusula
modunda, harita açılı görünüme geçer ve baktığınız yöne göre kendini otomatik
olarak yönlendirir.
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Konum ayrıntılarını kontrol etme

1. Harita üzerinde bir konuma dokunup basılı tutun. Konum üzerinde bir balon açılır
ve konum adı, adresin bir kısmı ve Cadde Görünümünün küçük resmi (varsa)
görüntülenir.

2. Daha fazla bilgi görüntülemek için balona dokunun. Konuma gidiş talimatlarını
alabilir, yakınlardaki ilgili yerleri görebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bir konum arama

Google Maps'te, bir adres veya kurum ya da kuruluş türü (örneğin müzeler) gibi bir
konumu arayabilirsiniz.

1. Haritalar uygulamasında  öğesine dokunun.

2. Aramak istediğiniz yerin adını arama kutusuna girin.

3. Girdiğiniz konumu aramak için klavyede Giriş tuşuna veya önerilen bir arama
öğesine dokunun. Arama sonuçları harita üzerinde işaretçi olarak gösterilir.

4. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

§ Bir işaretçiye dokunun. Daha sonra bir balon açılır ve konumun adını
gösterir. Eğer aradığınız bu ise, balona dokunun.

§ Arama sonuçlarını bir liste olarak görüntülemek için Sonuçlar listesi öğesine,
ardından da konuma dokunun.

Seçilen konumla ilgili detaylar ekranda görülür.

5. Bir haritada konum görüntülemek, yol tarifi almak, (varsa) konumu Sokak
Görünümünde görüntülemek ve daha fazla işlem için ekran düğmelerine
dokunun. Daha fazla seçenek görüntülemek için ekranı aşağı kaydırın.

Haritayı temizleme

Bir haritada arama yaptıktan sonra, üzerine çizilen çeşitli işaretçileri silebilirsiniz.

 > Haritayı temizle öğesine dokunun.
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Yakınınızdaki ilgi çekici bir yeri arama

Geçerli konumunuzun yakınındaki ilgi çekici yerleri bulmak için Google+™ Yerel öğesini
kullanın. Google+ Yerel, en yakın benzin istasyonu ya da para çekme makinesi gibi
bulmak istediğiniz kamusal yerleri aramak için Google Maps kullanır.

§ Google+ Yerel uygulamasını kullanmadan önce konum kaynaklarını etkinleştirmeniz
gerekir.

§ Google+Yerel uygulamasının ismi, yüklü olan Google Maps sürümüne bağlı olarak
değişebilir.

1. Yerel uygulamasını açın.

2. Aramak istediğiniz yerin türüne dokunun veya aradığınız şeyi girmek için 
öğesine dokunun. Daha fazla yer bulunduğunda, arama sonuçları bir listede
görüntülenir.

3. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ Bu yerlerin haritada nerede olduğunu görmek için Harita görünümü öğesine
dokunun.

§ Arama sonuçları listesinden, daha fazla bilgi görüntülemek için bir yere
dokunun.
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Yön bulma

Gitmek istediğiniz yere doğru ayrıntılı yönlendirmeleri alın. Google Maps, yaya olarak,
toplu taşıma veya otomobille gidiş için yönlendirmeleri verebilir.

1. Bir haritayı görüntülerken  öğesine dokunun.

2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

§ Mevcut konumunuzu başlangıç noktası olarak kullanın veya ilk metin
kutusuna başlangıç olarak kullanacağınız konumu girin. Ardından varış
noktanızı ikinci metin kutusuna girin.

§ Kişileriniz arasından bir adres veya haritada dokunduğunuz bir noktayı
seçmek için  öğesine dokunun.

Varış noktası olarak belirlediğiniz yerde kullanılabilecek birkaç konum varsa,
hangisine gitmek istediğinizi seçin.

3. Gideceğiniz yere nasıl gitmek istediğinizi seçin. 

Toplu taşıma kullanıyorsanız, geçiş tercihlerinizi seçin.

4. Yol tariflerini al öğesine dokunun. 

Araba sürerken veya yürürken, yönleri bir listede görüntülemek için Yönler listesi'ne
dokunun. Yönlendirmeleri takip etmek için, harita üzerindeki ok düğmelerine de
dokunabilirsiniz.

Yol tariflerini görüntülemeyi ya da izlemeyi tamamladığınızda, haritayı sıfırlamak için
 öğesine dokunun. Gitmek istediğiniz yer otomatik olarak Google Maps geçmişine

kaydedilir.

Google Latitude ile arkadaşlarınızı bulma (tüm ülkelerde kullanılamaz)

Google Latitude® kullanıcı konumu hizmeti, arkadaşlarınızla konum ve durum
mesajlarını paylaşmanıza olanak tanır. Arkadaşlarınızın konumlarına yol tarifleri
almanızı, e-posta yoluyla konum ayrıntılarınızı göndermenizi ve daha fazlasını
yapmanızı da sağlar.

Konumunuz otomatik olarak paylaşılmaz. Enlem'e katılmanız, ardından da
arkadaşlarınızı konumunuzu görüntülemeye davet etmeniz veya onların davetini kabul
etmeniz gerekir. Sadece açık şekilde davet ettiğiniz veya kabul ettiğiniz arkadaşlarınız
konumunuzu görebilir.

Enlem'i açma ve katılma

1. Haritalar uygulamasını açın.

2. Bir haritayı görüntülerken  > Enlem'e Katıl öğesine dokunun.

İnternet bağlantınız olduğunda, Enlem uygulamasından Haritalar'e erişebilirsiniz.
Haritalar uygulamasında,  > Enlem öğesine dokunun.
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Çevrimdışı haritalar indirme

Belirli bir alanı veya yeri sık sık ziyaret ediyor musunuz? Çevrimdışı bir harita indirerek
bu haritaya hızlı bir şekilde erişebilir ve bant genişliğinden tasarruf edebilirsiniz.

Çevrimdışı haritalar, her ülkede veya bölgede kullanılabilir olmayabilir.

1. Haritalar uygulamasını açın.

2.  > Çevrimdışı kullan öğesine dokunun.

3. Haritanın indirmek istediğiniz bölümünü kırpma karesinin içine taşıyın. 

Haritanın boyutunu küçültmek için, yalnızca ihtiyaç duyduğunuz bölümü içine
alacak şekilde yaklaştırma yapın.

4. Bitti öğesine dokunun.

Çevrimdışı haritaları görüntüleme

1. Haritalar uygulamasını açın.

2.  > Yerlerim öğesine dokunun.

3. Çevrimdışı haritalar listesini görüntülemek için sağa doğru kaydırın.

4. Görüntülemek istediğiniz haritaya dokunun.

HTC Car

HTC Car ile yolda

Artık araba kullanırken, hedefinize erişmek için kolaylıkla HTC One öğesini
kullanabilirsiniz, eğlencelidir ve sizin için önemli kişilerle iletişim kurmanıza yardımcı
olur. Müzik, haritalar, navigasyon ve telefon aramalarına HTC Car ile kolaylıkla erişin.

1. HTC Car, siz HTC Car Kiti içine HTC One cihazını taktığınızda hemen başlar.

2. HTC Car içinde ne yapabileceğinizi görmek için aşağı veya yukarı kaydırma
yapın.

HTC Car öğesini kullanırken, herhangi bir ekrandan  düğmesine dokunarak ana
ekrana dönün.

HTC One cihazınızı HTC Car Kiti'nden çıkardığınızda, HTC Car otomatik olarak
kapanacaktır.

HTC Car öğesini, ana ekrandan  düğmesine basarak da manuel olarak
kapatabilirsiniz.
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HTC Car'da sesli komutları kullanma

Siz otomobil kullanırken ekranı karıştırmak istemez misiniz? HTC Car'ı kontrol etmek
için sesinizi kullanın.

1. HTC Car'da, sesli komut modunu etkinleştirmek için ekrana üç parmak ile
dokunun. 

Ayrıca, HTC Car içinde ana ekranda Konuş'a da dokunabilirsiniz.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Birini ara Şunu söyleyin: "[Kişinin telefon rehberinde
kayıtlı adı]'nı ara"

Müzik yürütün Şunu söyleyin: "[şarkı adı, albüm, sanatçı adı
veya tür] öğesini çal"

Radyo çal Şunu deyin: "[şarkı adı, albüm, sanatçı adı veya
tür] öğesini dinle"

Haritada bir şey
bulun

Şunu söyleyin: "[yer adı, adres veya yer türü]
öğesini bul"

HTC Car'da müzik çalma

1. HTC Car altında Müzik'e dokunun.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

§ Kategoriye göre arama yapmak için  öğesine dokunun.

§ Koleksiyonunuzu aramak için  öğesine dokunun.

3. Dinlemek için bir albüme, şarkıya veya çalma listesine dokunun.

Ana ekranda Konuş'a dokunarak ve ne duymak istediğinizi söyleyerek de müzik
yürütebilirsiniz. Örneğin, "Beethoven no.5'i yürüt" deyin.
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TuneIn ile İnternet radyosu dinleme

Doğrudan HTC Car'dan TuneIn ile İnternet radyo istasyonlarını dinlemenin keyfini
çıkarın.

1. HTC Car öğesinde, İnternet Radyosu'ya dokunun.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

§ Kategoriye göre uygun istasyonları arama.

§ Sanatçı adı veya konu gibi anahtar sözcüklere göre istasyon araması
yapmak için  öğesine dokunun.

3. Dinlemek için bir istasyona dokunun.

§ Ana ekranda Konuş'a dokunarak ve ne duymak istediğinizi söyleyerek de İnternet
radyo istasyonlarını bulabilirsiniz. Örneğin, "Komedi dinleyin" deyin.

§ Düzgün bir yürütme için TuneIn, seçili istasyonu yürütmeden önce ses verilerini
HTC One cihazına önyükler (ara belleğe alır). Önyüklenecek ses miktarını belirlemek
için  öğesine dokunup arabellek süresini seçin.

HTC Car ile yolunuzu bulma

HTC Car istediğiniz yere gitmeniz için yolunuzu bulmanıza yardımcı olur. Hafta
sonlarınızda yakınlardaki lokantaları ve ilgilendiğiniz başka şeyleri bulun. HTC Car size
ihtiyacınız olan bilgileri sunar, böylece kaybolmazsınız.

Etrafınızdakileri keşfetme

Kendinizi maceracı mı hissediyorsunuz? Birkaç dokunuşla, etrafınızdaki ilginç yerleri
hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

1. HTC Car altında Navigasyon'a dokunun.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

§ Bir kategoriye dokunun.

§ Kendi arama anahtar sözcüklerinizi girmek için  öğesine dokunun.

Ana ekranda Konuş'a dokunarak ve ne aradığınızı söyleyerek de yer bulabilirsiniz.
Örneğin, "Park bul" deyin.
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HTC Car'da yer bulma

1. HTC Car altında Navigasyon'a dokunun.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Yeni bir yer arayın 1.  öğesine dokunun.

2. Ne aradığınızı yazın ve  öğesine
dokunun.

Önceden aranmış bir yeri arayın Önceki öğesine dokunun.

Takvim'de gelen etkinlik için
yönleri alın

1. Randevular öğesine dokunun.

2. Listeden yaklaşan bir randevuya dokunun.

3. Harita üzerinde yeri görüntülemek için bir öğeye dokunun.

4. Yönleri almak için Başlat'a dokunun.

Kişilerinize bağlı kalma

Araba sürüyorsunuz diye dünyadan soyutlanmanız gerekmez. HTC Car sayesinde,
aramaları yanıtlayabilir, aramalar yapabilir ve bildirimler alabilirsiniz.

HTC Car'da gelen aramaları işleme

Gelen bir çağrı aldığınızda, konuşarak veya dokunarak kolay bir şekilde yanıtlayabilir
veya reddedebilirsiniz.

§ Sesli bir uyarı aldığınızda, bir çağrıyı yanıtlamak veya reddetmek için "evet" veya
"hayır" deyin.

§ Yanıtla ya da Reddet öğesine dokunun.

HTC Car'da telefon aramaları yapma

§ Tuş takımını açmak için Arayıcı öğesine dokunun.

§ Kişiler'e dokunun ve daha sonra bir kategoriyi tarayın ya da bir ad girerek arama
yapın.

§ Konuş'a dokunup "Arama" deyin ve kişi adını söyleyin. Örneğin, "Jennifer
Singer'ı Ara" deyin.

HTC Car öğesini özelleştirme

§ HTC Car öğesinin varsayılan davranışını değiştirmek için, Ayarlar'a dokunun.

§ HTC Car'a daha fazla uygulama eklemek için  öğesine dokunun ve bir
uygulama seçin.
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Google Play ve diğer
uygulamalar

Uygulamalar edinme

Google Play'den uygulama alma

Google Play HTC One için yeni uygulamalar bulabileceğiniz yerdir. Verimlilik
uygulamalarından eğlence amaçlı uygulamalar ve oyunlara kadar geniş bir yelpazedeki
ücretsiz ve ücretli uygulamalar arasından seçiminizi yapın.

§ Ücretli bir uygulamayı satın almak için bir Google Wallet™ ödeme yöntemi
gereklidir. Bir uygulama satın aldığınızda ödeme yöntemini onaylamanız
istenecektir.

§ Play Store uygulamasının adı bölgenize bağlı olarak değişebilir.

§ Uygulama satın alma yeteneği bölgelere göre değişir.

Bir uygulama bulma ve yükleme

HTC One cihazında uygulamalar yükleyip kullandığınızda, kişisel bilgilerinize veya bazı
işlev ya da ayarlara erişim gerektirebilirler. Sadece güvendiğiniz uygulamaları indirip
yükleyin.

HTC One cihazındaki işlevlerinize veya verilerinizin önemli bir bölümüne erişimi olan
uygulamaları indirirken dikkatli olun. İndirilmiş uygulamaları kullanmanın sonuçları
kendi sorumluluğunuzdur.

1. Play Store uygulamasını açın.

2. Bir uygulamaya gözat veya uygulama ara.

3. İstediğiniz uygulamayı bulduğunuzda, uygulamaya dokunup açıklamasını ve
kullanıcı yorumlarını okuyun.

4. Uygulamayı indirmek ya da satın almak için, Yükle öğesine (ücretsiz uygulamalar
için) ya da fiyat düğmesine (ücretli uygulamalar için) dokunun.

5. Kabul et ve indir veya Kabul et ve satın al öğesine dokunun. 

Uygulamalar bazen iyileştirmeler veya hata gidermeler ile güncellenir. Uygulama
güncellemelerini otomatik olarak indirmek için Otomatik güncellemeye izin ver
öğesine dokunun.

Uygulamayı açmak içi, Tüm uygulamalar görünümüne gidip uygulamaya dokunun.
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Google Play'den uygulama geri yükleme

Yeni bir telefona yükseltme mi yaptınız, kaybettiğinizin yerine yenisini mi aldınız veya
fabrika ayarlarına sıfırlama mı yaptınız? Önceden indirilen uygulamaları geri yükleyin.

1. Play Store uygulamasını açın.

2.  > Uygulamalarım öğesine dokunun.

3. Tümü sekmesine gidin ve daha sonra geri yüklemek istediğiniz uygulamaya
dokunun.

4. Uygulamayı yükleyin.

Daha fazla ayrıntı için Google Play yardıma bakın.

Web'den uygulama indirme

Web sitelerinden doğrudan uygulamalar indirebilirsiniz.

Web'den indirilen uygulamalar, bilinmeyen kaynaklardan gelebilir. HTC One cihazını
ve kişisel verilerinizi korumak için, yalnızca güvendiğiniz web sitelerinden indirme
işlemi yapmanızı ısrarla öneririz.

1. Web tarayıcınızı açıp, istediğiniz uygulamayı indirebileceğiniz web sitesine gidin.

2. Web sitesinin, uygulamayı indirmeye yönelik talimatlarını izleyin.

İndirilen uygulamayı yükleyebilmeniz için, HTC One'u, Ayarlar > Güvenlik > Bilinmeyen
kaynaklar içinde üçüncü taraf uygulamaların kurulmasına izin vermek üzere
ayarlamanız gerekir.

Uygulama kaldırma

İndirip yüklediğiniz bir uygulamaya artık ihtiyaç duymuyorsanız, kolaylıkla
kaldırabilirsiniz.

Önceden yüklenen çoğu uygulama kaldırılamaz.

Tüm uygulamalar görünümünden, kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunup basılı
tutun ve onu Kaldır öğesine sürükleyin.

Play Store'dan bir uygulama satın aldıysanız, sınırlı bir süre içinde para iadesi almak
için uygulamayı kaldırabilirsiniz. Ücretli uygulamalara yönelik para iadesi politikası
konusunda daha fazla bilgi için, lütfen Google Play yardıma bakın.
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Önemli uygulamalar

Saat'i kullanma

Saat uygulamasından sıradan tarih ve saat bilgisinden daha fazlasını alın. HTC One
cihazını dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde saatin kaç olduğunu görmek için bir
dünya saati olarak kullanın. Ayrıca kronometre veya süreölçeri kullanarak alarmları
ayarlayabilir veya zaman tutabilirsiniz.

Tarihi ve saati elle ayarlama

1. Saat uygulamasını açın.

2. Dünya Saati sekmesinde  > Yerel saat ayarları öğesine dokunun.

3. Otomatik tarih ve saat ile Otomatik saat dilimi seçimlerini kaldırın ve daha sonra
saat dilimini, tarihi ve saati gerektiği gibi ayarlayın.

Alarmı ayarlama

Bir veya daha fazla alarm ayarlayabilirsiniz.

1. Saat uygulamasını açın.

2. Alarmlar sekmesinde, bir alarmın onay düğmesini seçin ve ardından o alarma
dokunun.

3. Alarmı ayarla öğesi altında, alarm zamanını ayarlamak için tekerlekleri kullanın.

4. Alarmın birden fazla gün için geçerli olmasını itiyorsanız, Tekrarla öğesine
dokunun.

5. Bitti öğesine dokunun.

§ Bir alarmı kapatmak için, o alarmın onay düğmesinin seçimini kaldırın.

§ Üç alarmdan fazlasını ayarlamanız gerekirse  öğesine dokunun.

Hava Durumu kontrol etme

Güncel hava durumunu ve gelecek dört gün için hava durumu tahminlerini kontrol
etmek için Hava Durumu uygulamasını ve widget'ini kullanın. Geçerli konumunuza ek
olarak, dünya çapındaki diğer şehirler için hava durumu tahminlerini
görüntüleyebilirsiniz.

1. Hava Durumu uygulamasını açın. Bulunduğunuz yerin hava durumunu
göreceksiniz.

2. Geçerli konumunuzdaki hava durumu tahminlerini görüntülemek için Saatlik ve
Tahmin sekmelerine gelin.
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3.  öğesine dokunarak ve istediğiniz şehri seçerek diğer şehirlerdeki hava
durumunu kontrol edebilirsiniz.

4. Daha fazla şehir eklemek için  öğesine dokunun ve ardından konumu girin.

Hava Durumu uygulamasındaki ayarlarınız, Saat ve Takvim uygulamalarında gösterilen
hava durumu bilgisini de kontrol eder.

Takvim'i görüntüleme

Etkinlikler, toplantılar ve randevularınızı görüntülemek için Takvim uygulamasını
kullanın. Çevrimiçi hesaplarınızda oturum açtıysanız, ilgili takvim etkinlikleri Takvim
içinde görüntülenecektir.

1. Takvim uygulamasını açın.

2.  öğesine dokunun ve bir takvim görünümü seçin.

Herhangi bir takvim görünümünde,  öğesinin yanındaki bugün düğmesine
dokunarak geçerli tarihe dönün.

Ay görünümü

Ay görünümünde, etkinlik olan günler üzerinde işaretler görünecektir. Gün içinde
gerçekleşecek etkinlikler de, ekranın altında gösterilir.

§ Önceki veya sonraki ayları görüntülemek için parmağınızı ekran boyunca sola
veya sağa kaydırın.

§ Bir günün etkinliklerini görüntülemek için ilgili güne dokunun.

§ Daha fazla seçenek görüntülemek için bir günü basılı tutun.

Gün ve ajanda görünümleri

Gön görünümü, günün programını ve sonraki birkaç gün için hava durumu tahminini
gösterir, ajanda görünümü ise tüm günlerinizdeki programlara hızlı bir şekilde
bakmanızı sağlar.

§ Önceki veya sonraki günleri görüntülemek için parmağınızı ekran boyunca sola
veya sağa kaydırın.

§ Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinliğe dokunun.

§ Etkinlik kişisinin doğum günü veya yıldönümü ise, tebrik göndermek için
dokunun.

Etkinlik zamanını başka bir saat diliminde görmeniz mi gerekiyor? Gün
görünümünde,  > 2. saat dilimini seç > Konum seç'e dokunun ve şehir adını girin.
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Hafta görünümü

Hafta görünümünde, bir haftanın etkinliklerinin çizelgesi görüntülenir.

§ Önceki veya sonraki haftaları görüntülemek için parmağınızı ekran boyunca sola
veya sağa kaydırın.

§ Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinliğe dokunun (renkli bloklar olarak
gösterilen).

Bir etkinliğin takvimini hazırlama veya düzenleme

HTC One üzerinde etkinlik oluşturabilir veya düzenleyebilirsiniz, aynı zamanda
etkinlikleri Google veya Exchange ActiveSync takvimlerinizle eşitleyebilirsiniz.

Etkinlik düzenleme, tüm hesaplarda desteklenmez.

1. Takvim uygulamasını açın.

2. Herhangi bir Takvim görünümünde, aşağıdakilerden birini yapın:

Etkinlik oluşturma  öğesine dokunun.  öğesine dokunun ve ardından
etkinliği ekleyeceğiniz takvimi seçin.

Etkinlik düzenleme Bir etkinliği görüntüleyin ve daha sonra  öğesine
dokunun.

3. Etkinlik ayrıntılarını girin ve ayarlayın.

4. Google veya Exchange ActiveSync hesabınızdan kişileri davet etmek için, 
öğesine dokunun.

5. Kaydet öğesine dokunun. 

Veya insanları etkinliğe davet ettiyseniz, Gönder veya Güncellemeyi gönder'e
dokunun.

Bir etkinlik için programınızı kontrol etme

Aynı anda birden fazla toplantı yapmaktan kaçının. Takvim içinde, yeni bir etkinliğin
programınız ile çakışıp çakışmadığını görmek için randevularınızı kontrol edebilirsiniz.

1. Bir etkinlik oluştururken veya düzenlerken, Takvimi kontrol et'e dokunun.

2. Etkinlik kutusunu basılı tutun ve onu uygun bir zaman aralığına sürükleyin.

3. Etkinliğin süresini ayarlamak için alt ve üst düğmelerini sürükleyin.
Programlanmış diğer etkinliklerle çakışma olduğunda bir mesaj göreceksiniz.

4. Etkinlik ekranına dönmek için Bitti'ye dokunun ve etkinliğinizi kaydedin.

147 Google Play ve diğer uygulamalar



Hangi takvimlerin gösterileceğinin seçilmesi

1. Herhangi bir takvim görünümünde,  > Hesaplar (Çoklu-takvim) öğesine
dokunun.

2. Göstermek veya gizlemek istediğiniz bir hesap seçin veya temizleyin. 

Çevrimiçi bir hesap altında birden fazla takviminiz varsa, içerilecek öğeleri
seçmek üzere  öğesine dokunun.

§ Takvimler, gizli olsalar bile, HTC One üzerinde eşitlenirler.

§ Ayrıca HTC One üzerinde oluşturduğunuz görevleri gösterebilir ve gizleyebilirsiniz.

Takvim etkinliklerim neden görünmüyor?

Takvim içinde eposta hesaplarınız veya sosyal ağlarınızdan etkinlikleri
bulamıyorsanız, Ayarlar içinde Takvim eşitlemesinin açık olup olmadığını
kontrol edin.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve  > Hesaplar ve eşitleme öğesine
dokunun.

2. Bir hesap türüne dokunun. Birden fazla hesap destekleniyorsa (örneğin
Exchange ActiveSync), eşitlemek istediğiniz hesaba dokunun.

3. Takvim seçeneğini belirleyin, daha sonra  > Şimdi eşitle'ye dokunun.

Etkinlik paylaşma

Bir takvim etkinliğini, Bluetooth kullanarak ya da e-posta veya iletinin dosya eki
şeklinde göndererek vCalendar olarak paylaşabilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

§ Bir etkinliği görüntülerken  > İleri öğesine dokunun.

§ Gün, ajanda veya hafta görünümünde, bir etkinliği basılı tutup İleri öğesine
dokunun.

2. Etkinliği nasıl göndermek istediğinizi seçin.
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Bir toplantı davetini kabul etme ya da reddetme

Henüz kabul veya red etmediğiniz toplantı davetlerini görmek için Davetler sekmesine
gidin.

Takvim'de toplantı davetiyeleri almak için bir Exchange ActiveSync hesabı
kurmalısınız.

1. Takvim uygulamasını açın.

2.  > Davetler sekmesine dokunun ve sonra bir toplantı davetine dokunun.

3. Daveti kabul edin, reddedin ya da geçici olarak kabul edin veya yeni bir zaman
önerin. 

Daveti bir klasöre taşıma vb. işlemler için seçenekler arasından seçim yapmak üzere
 tuşuna basın.

Etkinlik hatırlatıcılarını bırakma veya erteleme

Bir etkinlik için en az bir hatırlatıcı ayarladıysanız, hatırlatma için durum çubuğunun
bildirimler alanında yaklaşan etkinlik simgesi  görüntülenir.

1. Bildirimler panelini açın.

2. Genişletmek için iki parmağınızı etkinlik bildirimi üzerinde açın ve daha sonra
aşağıdakilerden birini yapın:

§ Tüm etkinlik hatırlatıcılarına son vermeyi veya ertelemeyi seçin. Ya da,
listeden etkinlik bildirimlerini hızlı bir şekilde kaldırmak için bildirimi sola
veya sağa sürükleyin.

§ Birden fazla etkinlik içeren bir bildirim için, etkinlik listesini görmek üzere
bildirime dokunun.

§ Misafir davet ettiyseniz, toplantının katılımcılarına hızlı bir yanıt göndermek
üzere E-posta gönder'e dokunun.

§ Durum çubuğunun bildirimler alanında bekleyen hatırlatıcıları korumak için
 tuşuna basın.

Mesaj eklemek veya hızlı yanıt listesini düzenlemek için, Takvim'i açın ve  > Ayarlar
> Hızlı yanıt'a dokunun.
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Eğlenceli uygulamalar

YouTube'da video izleme

Çevrimiçi video paylaşım sitesinde nelerin popüler olduğunu görmek için YouTube
uygulamasını kullanın.

1. YouTube uygulamasını açın.

2. Bir uygulamaya göz atma veya video arama.

3. Sevdiğiniz bir video bulduğunuzda, videoya dokunun.

4. Bir video izlerken, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ Videoyu tam ekran izlemek için HTC One'u yana döndürün.

§ Duraklatmak, kayıttan yürütmeyi sürdürmek için video ekranına dokunun
veya videonun başka bir bölümüne atlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

§ Açıklamayı, ilişkili videoları veya diğer izleyicilerden gelen yorumları görmek
için, video bilgi panelini aşağı doğru kaydırın.

Bunun yerine videoyu daha sonra izlemek mi istiyorsunuz?  > Ekle > Sonra izle'ye
dokunun. Hesap profilinizin Daha sonra izle listesinden videoya başka bir zaman
tekrar erişebilirsiniz.

Ana ekrana dönmek için YouTube simgesine dokunun.

Videoları önyükleme

YouTube uygulamasını videoları önyükleyecek şekilde ayarlayın; böylece, onları
kesintisiz görüntüleyebilirsiniz. Videolar, HTC One şarj edilirken ve Wi-Fi ağına bağlı
iken önyüklenir.

Video önyükleme ile ilgili daha fazla ayrıntı için YouTube yardıma bakın.

1. YouTube uygulamasında,  > Ayarlar > Önyükleniyor'a dokunun.

2. Ne tür videoların önyükleneceğini seçin.

 öğesi, İzleme listesi ekranında veya abone olduğunuz kanalda görüntülendiğinde
videolar önyüklenir. Videolar izlenmek üzere hazır olduğunda simge  olarak değişir.

Arama geçmişini temizleme

1. YouTube uygulamasında,  > Ayarlar öğesine dokunun.

2. Ara > Arama geçmişini temizle'ye dokunun.
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FM Radyo dinleme

FM Radyo uygulamasını kullanarak sık kullanılan radyo istasyonlarınızı ayarlayıp
dinleyin.

FM Radyo uygulamasını kullanmak için önce HTC One ses jakına kulaklık takmanız
gerekir. FM Radyo, stereo kulaklığı FM radyo anteni olarak kullanır.

1. FM Radyo uygulamasını açın. 

FM Radyo'yu ilk açtığınızda, dinleyebileceğiniz yerel FM istasyonları taranır.

2. Bir FM istasyonunu dinlerken:

§ Önceki ya da sonraki istasyona gitmek için  ya da  öğesine dokunun.

§ FM bandında herhangi bir frekansa gitmek için kaydırıcıyı sürükleyin. Radyo
frekansında ince ayar yapmak için,  veya  öğesine dokunun.

§ Bir radyo istasyonunu sık kullanılan olarak işaretlemek için  öğesine
dokunun. Diğer sık kullanılanları ve ön ayarlı istasyonları görmek için, 
öğesine dokunun.

3. FM Radyo'yu kapatmak için,  öğesine dokunun.

Çocuk Modu'na Geçme

Çocuklarınızın, HTC One kullanırken uygun olmayan web sitelerinde dolaşmasından
veya önemli çalışma dosyalarınızı kaybetmesinden mi korkuyorsunuz? Çocuk Modu'nu
kullanarak çocukların eğlenceli ve yaşlarına uygun oyunları oynamalarına izin verebilir
ve aynı zamanda önemli bilgilerinizin yanlışlıkla silinmesini engelleyebilirsiniz. Çocuk
Modu hakkında daha fazla bilgi için www.zoodles.com adresini ziyaret edin.

1. Çocuk Modu uygulamasını açın. 

Çocuk Modu'nu ilk kez kullandığınızda, Zoodles™ hesabınızda oturum açmanız
gerekir.

2. Zoodles ana ekranında, çocuğunuz için oluşturduğunuz profile dokunun.

3. Oyunlara ve uygulamalara erişmek, kayıtlı öykü kitabı okumalarını yürütmek ve
daha fazlası için simgelere dokunun.
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Çocuğumun Çocuk Modu içinde bir uygulamaya erişmesine nasıl
izin verebilirim?

Çocuk Modu'ndayken, HTC One'da çocuğunuzun hangi uygulamalara
erişebileceğini seçebilirsiniz.

1. Zoodles ana ekranında Ebeveyn Paneli'ne dokunun. 

Ebeveyn Paneli'ne ayrıca Ayarlar > Güvenlik > Çocuk Modu'ndan da
erişebilirsiniz.

2. Eyleminizi çocuk kilidi ayarı ile onaylayın (ekranda Z harfini çizin veya
çocuğunuzun doğum yılını girin).

3. Temel Özellikler altında, Uygulamalar öğesine dokunun. HTC One'da
yüklü olan uygulamaların listesi görünür.

4. Çocuğunuzun Zoodles'ta kullanmasını istediğiniz uygulamanın yanındaki
seçeneği dokunarak işaretleyin.

Çocuk Modu'ndayken gelen aramaları yanıtlamak veya engellemek mi
istiyorsunuz? Temel Özellikler altında Ayarlar öğesine dokunun ve ardından
Gelen aramalara izin ver seçeneğini temizleyin veya işaretleyin.

Çocuk Modu'nu kapatma

Zoodles ana akranında  öğesine dokunun ve ardından eyleminizi çocuk kilidi ayarı
ile onaylayın (ekranda Z harfini çizin veya çocuğunuzun doğum yılını girin).

Verimlilik uygulamaları

Görevlerinizi takip edin

Yapılacak işler ve görevler listesini düzenleyip takip etmek için Görevler uygulamasını
kullanın. Telefonunuzda görevler oluşturun veya onları Google ve Microsoft Exchange
ActiveSync hesaplarınızla eşitleyin. Görevlerinizi aynı zamanda Takvim'de
görebilirsiniz.

Bir görev oluşturma

1. Görevler uygulamasını açın.

2. Görevi oluşturduğunuz görev hesabını seçmek için,  öğesine dokunun.
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3.  öğesine dokunup görev ayrıntılarını girin. 

Görevlerim altında oluşturulan görevler, bir kişi ( öğesine dokunun) veya bir
konum ile (  öğesine dokunun) bağlantılandırılabilir.

4. Kaydet öğesine dokunun.

Görevleri yönetme

1. Görevi içeren listeye gidin.

2. Görevler listesinde yapabilecekleriniz:

Bir görevi tamamlandı
olarak işaretleyin

Görevin yanındaki onay düğmesine dokunun.
Tamamlanmış görevleri görüntülemek için,  >
Görünüm tamamlandı öğesine dokunun.

Görevleri sıralayın 1.  > Sırala öğesine dokunun.

2. Görevleri nasıl sıralamak istediğinizi seçin.

Bir görevi düzenleyin 1. Düzenlemek istediğiniz göreve, ardından da Düzenle
öğesine dokunun.

2. Görev ayrıntılarını düzenleyip Kaydet öğesine
dokunun.

Bir görevi silin Silmek istediğiniz görevi basılı tutup Sil öğesine
dokunun.

Bir görevi erteleyin 1. Zamanı geçmiş bir görevi basılı tutup Ertele öğesine
dokunun.

2. Görevi ne kadar süre ertelemek istediğinizi seçin.

Bir görevi başka bir
listeye taşıyın

Görevi yalnızca aynı hesap altında başka bir listeye
taşıyabilirsiniz.

1. Taşımak istediğiniz görevi basılı tutup Taşınacağı yer
öğesine dokunun.

2. Görevin görünmesini istediğiniz görev listesine
dokunun.
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Görev listelerini yönetme

1. Görevler uygulamasında,  > Listeleri yönet öğesine dokunun.

2. Burada yapabilecekleriniz:

Görevleri göster Tüm görevleri bir liste altında göstermek için, bir görev
listesine dokunun.

Bir liste oluşturma  öğesine dokunup, liste için bir hesap seçin.

Microsoft Exchange ActiveSync hesapları için liste
oluşturamazsınız.

Bir listeyi yeniden
adlandırın

1. Bir listenin sağında  öğesine dokunun ve daha sonra
Yeniden adlandır'a dokunun.

2. Liste için yeni bir ad girip Tamam öğesine dokunun.

Bir listeyi silin 1. Bir listenin sağında  öğesine dokunun ve daha sonra
Sil'e dokunun.

2. Tamam öğesine dokunun.

Sadece HTC One üzerinde oluşturduğunuz listeleri silebilirsiniz.

Not alma

Fikirleri, soruları ve diğer şeyleri bir kenara not etmek için Notlar'ı kullanın. Metin girin,
ses kaydedin, fotoğraf ve belge ekleyin, hatta notlarınızı Takvim içindeki bir toplantı
etkinliğine bağlayın.

Notlar uygulamasını ilk açtığınızda, hızlı bir gezinti yapabilir ve Evernote® hesabınızı
ayarlayabilirsiniz. Bunu geçmek isterseniz, daha sonra Hesaplar ve eşitleme ayarlarında
Evernote oturumu açabilirsiniz.

Bir defter oluşturma

1. Notlar uygulamasını açın.

2. Notlar ana ekranında, seçim menüsünü açmak için  öğesine ve daha sonra
Yeni defter'e dokunun.

3. Bir defter başlığı girin.

4. Yerel defter'e dokunarak defteri HTC One cihazına kaydedin veya Eşitlenmiş
defter'e dokunarak notlarınızı Evernote hesabınız ile eşitleyin.

5. Oluştur öğesine dokunun.

Başka bir defter açmak ya da geçiş yapmak için tekrar  öğesine, ardından da bir
defter adına dokunun.
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Not oluşturma

1. Defter açıkken  öğesine dokunun.

2. Bir not başlığı girin.

3. Notunuzu oluşturun:

§ Nota dokunun ve metni yazmaya başlayın.

§ Ses kaydına başlamak için  öğesine dokunun. Kaydetme işlemini
durdurmak için  öğesine dokunun.

§  > Ekle öğesine dokunun ve bir dosya türü seçin.

§ Bir çizim oluşturup notunuza yerleştirmek için  öğesine dokunun.

§ Bir fotoğraf çekip notunuza yerleştirmek için  öğesine dokunun.

Notunuza eklediğiniz fotoğrafı, görüntüyü veya çizimi yeniden boyutlandırmak için
öğeyi basılı tutun ve daha sonra Yeniden boyutlandır'a dokunun.

4.  > Kaydet öğesine dokunun.

Bir notu bir etkinliğe bağlamak için  > Takvim öğesine dokunun.
Bir çizim oluşturma

Bir çizim, çiziktirme ya da resim oluşturup notunuza dahil edebilirsiniz.

1. Not açıkken,  öğesine dokunun.

2. Kullanılacak bir renk seçin.

3. Parmak ucunuzu kullanarak boş alanda çizim yapın.

4. Çizimin bir kısmını silmeniz gerekirse,  öğesine dokunup, silmek istediğiniz
alanda parmağınızı sola ve sağa hareket ettirin. Yaptığınız son vuruşu silmek için

 > Geri al öğesine de dokunabilirsiniz.

5. Çizimi notunuza yerleştirmek için  > Kaydet öğesine dokunun.
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Notlar uygulamasında bir ses kaydını yürütme

Bir toplantıyı kaydettikten sonra, önemli noktaları tekrar gözden geçirmek için ses
klibini dinleyebilirsiniz. Ses kaydı sırasında notlar aldıysanız, ses kaydının zaman dilimi
içindeki notlarınızı işaretlemek için 'zaman işaretleri' (ses çubuğundaki küçük yeşil
noktalar) eklenir.

1. Ses klibi kaydettiğiniz bir notu açın.

2. Ses kaydını yürütmek için  öğesine dokunun.

3. Önceki ya da sonraki zaman işaretine gitmek için  ya da  öğesine dokunun.
Bir zaman işaretinden diğerine giderken, kayıt sırasında aldığınız notun hızlı bir
ön izlemesi için bir not küçük resmi göreceksiniz.

Ayrıca, zaman işaretine atlamak ve o zamanda kaydetmiş olduğunuz sesi duymak
için, notunuzdaki belirli bir öğeye de dokunabilirsiniz.

Notları eşitleme

Notlarınızı, HTC One ile Web üzerindeki Evernote hesabınız arasında otomatik olarak
ya da elle eşitlemeyi seçebilirsiniz.

Notları eşitlemeyi başlatmak için, HTC One üzerinde Evernote hesabınızda oturum
açmanız gereklidir.

1. Notlar uygulamasını açın.

2. Notları elle eşitlemek için,  öğesine, ardından da Eşitle öğesine dokunun.

3. Notlar uygulamasını otomatik olarak güncellemeye ayarlamak için, Tüm notlar
ekranında  tuşuna dokunup, Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme öğesine dokunun.

4. Evernote hesabınıza dokunup, eşitleme ayarlarınızı özelleştirin.

Ses kliplerini kaydetme

Konferanslar, görüşmeler veya kendi ses kaydınızı oluşturma sırasında bilgileri
yakalamak için Ses Kaydedici'yi kullanın.

1. Ses Kaydedici uygulamasını açın.

2. Mikrofonu ses kaynağının yakınında tutun.
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3. Ses klibi kaydetmeye başlamak için  öğesine dokunun. 

Ses işlevlerini kullanan diğer uygulamaları açmanız durumu dışında, HTC One
üzerinde başka şeylerle uğraşırken Ses Kaydedici arka planda çalışabilir.

4. Kaydetme işlemini durdurmak için  öğesine dokunun.

Ses klibini çalmak için  öğesine dokunun.

Kaydedilen ses kliplerini görmek için  öğesine dokunun. Paylaşım seçeneklerini
görmek, zil sesi olarak ayarlamak ve diğer işlemleri görmek için bir ses klibini basılı
tutun.
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İnternet bağlantıları

Veri bağlantısı
HTC One cihazınızı ilk kez açtığınızda, mobil operatörünüzün veri bağlantısını otomatik
olarak ayarlayacaktır (SIM kart takılıysa).

HTC One, bulunduğunuz bölgeye ve cep telefonu operatörünüze bağlı olarak 3G
veya LTE sürümü ile sunulmaktadır. Sesli aramalarda ve veri hizmetlerinde
operatörünüzün 4G/LTE ağını kullanmak için, bir LTE planınızın olması gerekir.
Ayrıntılar için operatörünüzle görüşün.

Veri bağlantısını açma veya kapama

Veri bağlantınızı kapatmak, pil ömründe ve veri ücretlerinde tasarruf etmeye yarar.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Veri bağlantısını açmak ve kapatmak için Mobil ağ Aç/Kapat düğmesine
dokunun.

Veri bağlantınız açık değilse ve bir Wi‑Fi ağına da bağlı değilseniz, e-postanıza,
sosyal ağ hesaplarınıza ve diğer eşitlenen bilgilere otomatik güncellemeler
almayacaksınız.

Yeni bir erişim noktası ekleme

Gezinirken veya veri bağlanıtıs kurma zorluğu yaşarken yeni bir Erişim Noktası Adı
(APN) ekleyebilirsiniz. APN'ler HTC One cihazını, mobil web tarama gibi hizmetler için
veri ağlarına bağlar.

Başka bir veri bağlantısı eklemeden önce, mobil operatörünüzden aldığınız erişim
noktası adını ve ayarlarını hazır bulundurun (gerekiyorsa kullanıcı adı ve parola da
dahil olmak üzere).

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Mobil veri > Erişim Noktası Adları'na dokunun.

3. APN'ler ekranında,  > Yeni APN öğesine dokunun.

4. APN ayarlarını girin.

5.  > Kaydet öğesine dokunun.

6. APN ekranında yeni APN seçin.
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Veri kullanımınızı yönetme
Eğer sınırlı bir veri planınız varsa, web'de gezinme, çevrimiçi hesapları eşitleme, eposta
gönderme veya durum güncellemelerini paylaşma gibi veri gönderip alan uygulamaları
ve etkinlikleri izlemeniz önemlidir.

Bazı örnekler aşağıdadır:

§ Akan web videoları ve müzik

§ İnternet radyosuna girme

§ Çevrimiçi oyun oynama

§ Uygulama, harita ve dosya indirme

§ Bilgi ve beslemeleri güncellemek için uygulamaları yenileme

§ Dosyalarınızı çevrimiçi depolama hesabına yükleme ve yedekleme

§ HTC One cihazını Wi-Fi Hotspot olarak kullanma

§ USB bağlantısı ile mobil veri bağlantınızı paylaşma

Veri kullanımında tasarruf yapmanıza yardımca olması için, uygun olduğunda Wi‑Fi
ağına bağlanın ve çevrimiçi hesaplar ile epostalarınızı daha seyrek sıklıkta eşitleme
yapmak üzere ayarlayın.

Veri dolaşımını açma veya kapatma

Mobil operatörünüzün kapsama alanı dışında olduğunuzda, mobil operatörünüzün
ortak şebekelerine bağlanın ve veri hizmetlerine erişin.

Dolaşım sırasında veri hizmetlerini kullanmak maliyetli olabilir. Uluslararası veri
dolaşımını kullanmadan önce cep telefonu operatörünüz ile görüşerek veri dolaşımı
ücretlerini öğreniniz.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Mobil veriler öğesine dokunun ve ardından Veri dolaşımı seçeneğini temizleyin.

HTC One cihazının bir dolaşım ağına bağlandığını fark edebilmeniz için bir ses
çıkarmasını isterseniz, Veri dolaşımı sesi seçeneğini seçin.

Veri kullanımınızı izleme

Veri kullanımınızı izleyin, böylece aylık veri limitinizi aşmamış olursunuz.

HTC One tarafından ölçülen veri kullanımı, gerçek veri kullanımınızdan farklı olabilir.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Kablosuz & ağlar özelliği altında, Daha seçeneğine dokunun.

3. Kullanım öğesine dokunun.
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4. Mobil sekmesinde, belirlenen limite eriştiğinizde veri bağlantınızı otomatik olarak
devre dışı bırakmak için Mobil veri kullanımını sınırlandır öğesini seçin. 

Daha sonra, aylık veri limitinizi ayarlamak üzere üst LİMİT çizgisini sürükleyin.

5. Veri kullanımı ile ilgili beni uyar öğesini seçin ve aylık veri limitinize erişmeden bir
uyarı ayarlamak için alt UYARI çizgisini sürükleyin.

6. Veri kullanımını sıfırla'ya dokunun ve kullanım döngünüz sıfırlandığında ayın
gününü belirleyin. Bu tarih genellikle aylık fatura döngünüzün başlangıcıdır.

7. Belirli bir zaman aralığında ne kadar veri kullandığınızı görmek için dikey çizgi
işaretçilerini sürükleyin.

HTC One cihazını başka bir taşınabilir Wi‑Fi hotspot'a bağladığınızda, ekstra veri
ücretine neden olabilecek arka plan verilerinin indirilmesini engellemek için  >
Mobil hotspot'lara dokunun.

Uygulamaların veri kullanımını görüntüleme

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Kablosuz & ağlar özelliği altında, Daha seçeneğine dokunun.

3. Kullanım öğesine dokunun.

4. Mobil sekmesinde, belirli bir zaman aralığında ne kadar veri kullandığınızı görmek
için dikey çizgi işaretçilerini sürükleyin.

5. Uygulama listesini ve onların veri kullanım bilgilerini görmek için ekranı aşağı
kaydırın.

6. Daha fazla ayrıntı görmek için uygulamaya dokunun.

Wi‑Fi
Wi‑Fi kullanmak için bir kablosuz erişim noktasına ya da “hotspot”'a erişmeniz gerekir.

Wi‑Fi sinyalinin kullanılabilirliği ve gücü, Wi‑Fi sinyalinin içinden geçmesi gereken
binalar ya da odalar arasındaki duvarlar gibi nesnelere bağlı olarak değişecektir.

Wi‑Fi özelliğini açma ve bir kablosuz ağa bağlanma

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Wi-Fi Aç/Kapat düğmesine dokunarak Wi‑Fi özelliğini açabilirsiniz.

160 İnternet bağlantıları



3. Wi-Fi öğesine dokunun. 

Algılanan Wi‑Fi ağları listelenecektir.

İstediğiniz kablosuz ağ listelenmemişse, elle eklemek için  > Ağ ekle öğesine
dokunun.

4. Bağlanmak istediğiniz Wi‑Fi ağına dokunun. Güvenli bir ağ seçerseniz, ağ
anahtarı ya da şifre girmeniz istenecektir.

5. Bağlan öğesine dokunun. Bağlandığınızda durum çubuğunda Wi‑Fi simgesini 
göreceksiniz.

HTC One, daha önceden erişilmiş güvenli bir kablosuz ağa tekrar bağlanırken, anahtarı
veya diğer güvenlik bilgilerini tekrar girmeniz istenmez.

Güvenli olmayan Wi-Fi ağlarından bildirimleri önleme

Güvenli olmayan Wi-Fi ağlarından gelen bildirimleri önleyebilirsiniz.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Wi-Fi Aç/Kapat düğmesine dokunarak Wi‑Fi özelliğini açabilirsiniz.

3. Wi-Fi öğesine dokunun. 

Algılanan Wi‑Fi ağları listelenecektir.

4. Hakkında bilgilendirilmeyi istemediğiniz güvenli olmayan bir Wi‑Fi ağını basılı
tutun ve Ağ bildirimini bloke et'e dokunun.

5. Güvenli olmayan bir Wi‑Fi ağındaki blokeyi kaldırmak için ağ adını basılı tutun ve
Ağ bildiriminin blokesini aç'a dokunun.

WPS aracılığıyla bir Wi‑Fi ağına bağlanma

Wi‑Fi Korumalı Kurulum (WPS) ile bir Wi‑Fi yönlendirici kullanıyorsanız, HTC One
cihazını kolaylıkla bağlayabilirsiniz.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Wi-Fi Aç/Kapat düğmesine dokunarak Wi‑Fi özelliğini açabilirsiniz.

3. Wi-Fi öğesine dokunun.

4.  > WPS Push'a dokunun ve daha sonra Wi‑Fi yönlendiriciniz üzerindeki WPS
düğmesine basın. 

Wi‑Fi Korumalı Kurulum (WPS) PIN yöntemini kullanmak için,  > WPS Pin Girişi'ne
dokunun.

161 İnternet bağlantıları



Geçerli kablosuz ağ ile bağlantıyı kesme

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Wi-Fi öğesine dokunun.

3. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ HTC One cihazının bağlı olduğu kablosuz ağa dokunun ve daha sonra
Bağlantıyı kes'e dokunun.

§ Bu ağın ayarlarını kaldırmak isterseniz, ağ adını basılı tutun ve Ağı unut'a
dokunun.

Farklı bir Wi‑Fi ağına bağlanma

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Wi-Fi öğesine dokunun. Algılanan Wi‑Fi ağları görüntülenecektir.

Kullanılabilir Wi‑Fi ağlarını el ile taramak için,  > Tara öğesine dokunun.

3. Bağlanmak için, bir Wi‑Fi ağına dokunun.

Ortak bir Wi‑Fi ağına otomatik bağlanma (WISPr)

HTC One öğesini, sık kullandığınız bir Wi‑Fi ağına bağlanmak üzere ayarlayabilirsiniz.
Bu sayede, Wi‑Fi ağına her bağlanışınızda, Wi‑Fi sağlayıcısının web kimlik doğrulama
süreçlerinden tekrar tekrar geçmekten kurtulabilirsiniz. WISPr (Kablosuz İnternet
Servis Sağlayıcısı dolaşımı) ayarlarına oturum açma kimlik bilgilerinizi ekleyin.

Wi‑Fi ağının erişim noktasının, WISPr web portalını desteklemesi gerekir. Ayrıntılar
için Wi‑Fi sağlayıcısı ile irtibata geçin.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Wi-Fi öğesine dokunun.

3.  > Gelişmiş öğesine dokunun.

4. WISPr ayarları altında, Otomatik oturum aç seçeneğini belirleyin.

5. WISPr hesap ayarları > Yeni bir hesap ekle öğesine dokunun.

6. Servis sağlayıcı adını, oturum açma adınızı (tam alan adı ile birlikte) ve parolanızı
girmek için ekrandaki her bir öğeye dokunun.
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7.  > Kaydet öğesine dokunun.

8. Wi‑Fi öğesini açın ve ortak Wi‑Fi ağına bağlanın.

§ Birkaç ortak Wi‑Fi ağına erişiminiz varsa, WISPr hesapları listesine beş gruba kadar
oturum açma bilgisi ekleyebilirsiniz.

§ WISPr hesapları listesinde, kaldırmak veya düzenlemek için bir hesaba basın ve
basılı tutun.

Bir sanal özel ağa (VPN) bağlanma
Kurumsal ağınız gibi güvenli bir yerel ağ içindeki kaynaklara bağlanmak ve erişmek
için, sanal özel ağlar (VPN'ler) ekleyin.

Kuruluşunuzun yerel ağına bağlanmadan önce sizden şunlar istenebilir:

§ Güvenlik sertifikalarını yükleyin

§ Oturum açma bilgilerinizi girin

§ HTC One cihazına gerekli bir VPN uygulaması indirin ve yükleyin

Ayrıntılar için ağ yöneticiniz ile irtibata geçin. Ayrıca, HTC One, bir VPN bağlantısı
başlatabilmeniz için öncelikle bir Wi‑Fi veya veri bağlantısı kurmalıdır.

Bir VPN bağlantısı ekleme

Kimlik bilgileri deposunu kullanmadan ve VPN'yi ayarlamadan önce bir kilit ekranı
PIN'i veya bir şifre belirlemeniz gerekir.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Kablosuz & ağlar özelliği altında, Daha seçeneğine dokunun.

3. VPN > VPN profili ekle öğesine dokunun.

4. VPN ayarlarını girin ve bu ayarları ağ yöneticinizin verdiği güvenlik bilgilerine
göre ayarlayın.

5. Kaydet öğesine dokunun.

VPN, VPN ayarları ekranının VPN'ler kısmına eklenir.

Bir VPN’ye bağlanma

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Kablosuz & ağlar özelliği altında, Daha seçeneğine dokunun.

3. VPN öğesine dokunun.
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4. Bağlanmak istediğiniz VPN'e dokunun.

5. Oturum açma bilgilerinizi girip Bağlan öğesine dokunun. Bağlandığınızda, durum
çubuğunun bildirim alanında VPN bağlandı simgesi  görüntülenir.

Artık kurumsal ağınızdaki intranet gibi kaynaklara erişmek için web tarayıcıyı
açabilirsiniz.

Bir VPN bağlantısını kesme

1. Bildirimler panelini kaydırın.

2. VPN ayarları ekranına dönmek için VPN bağlantısına dokunun ve ardından
VPN'ye dokunarak bağlantıyı kesin.

HTC One cihazını kablosuz yönlendirici olarak
kullanma
HTC One cihazını kablosuz yönlendirici haline getirip diğer cihazlarla veri bağlantınızı
paylaşın.

§ Veri bağlantısının açık olup olmadığını kontrol edin.

§ Bu hizmeti kullanmak için, mobil hizmet sağlayıcınızdan, hesabınızla ilişkilendirilmiş
onaylı bir veri planınız olmalıdır.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Kablosuz & ağlar özelliği altında, Daha seçeneğine dokunun.

3. Mobil ağ paylaşımı > Taşınabilir Wi-Fi hotspot ayarları öğesine dokunun.

4. Bir yönlendirici adı girin ya da varsayılan yönlendirici adını kullanın.

5. Güvenlik türünü seçip, kablosuz yönlendirici için parola (anahtar) ayarlayın.
Güvenlik kısmında Hiçbiri öğesini seçtiyseniz, parola girmenize gerek yoktur. 

Parola, kablosuz yönlendirici olarak HTC One cihazına bağlanıp kullanabilmeleri için
diğer kişilerin kendi cihazlarında girmeleri gereken anahtardır.

6. Kablosuz yönlendiriciyi açmak için Taşınabilir Kablosuz Ortak Erişim Noktası
seçeneğini seçin.

Durum çubuğunda  öğesini gördüğünüzde, HTC One, kablosuz yönlendirici olarak
kullanılmaya hazırdır.
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USB bağlantısı ile telefonunuzun İnternet
bağlantısını paylaşma
Bilgisayarınızın İnternet bağlantısı yok mu? Sorun değil. İnternet'e bağlanmak için HTC
One üzerindeki veri bağlantısını kullanın.

§ HTC One için USB sürücülerinin güncel olduğundan emin olmak için, bilgisayarınıza
HTC Sync Manager'ın son sürümünü yükleyin.

§ SIM kartınızın HTC One cihazına takıldığından emin olun.

§ USB bağlantısı veri planınıza eklenmiş olması gerekebilir ve ek ücret gerektirebilir.
Ayrıntılar için mobil hizmet sağlayıcınızla görüşün.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Mobil ağı açtığınızdan emin olun.

3. Kablosuz & ağlar özelliği altında, Daha seçeneğine dokunun.

4. Tap Mobil ağ paylaşımı > USB ağ ayarı > USB bağlantısı'na dokunun. 

USB bağlantısı ile İnternet geçişi arasında çok sık geçiş yapıyorsanız, bilgisayarınızla
HTC One cihazına her bağlanışınızda ihtiyacınız olan bağlantı türünü otomatik
açmak için Akıllı ağ paylaşımınıöğesini seçin.

5. Verilen USB kablosunu kullanarak HTC One cihazını bilgisayarınıza bağlayın. HTC
One cihazı, bir sonraki sefer bilgisayara bağlandığında ayarlarınızı hatırlayacaktır.

Bilgisayar yardımıyla İnternet'e bağlanma
Geçici olarak İnternet erişiminiz yoksa, bilgisayarınızın İnternet bağlantısını kullanarak
HTC One cihazında çevrimiçi olmaya devam edebilirsiniz.

§ HTC One için USB sürücülerinin güncel olduğundan emin olmak için, bilgisayarınıza
HTC Sync Manager'ın son sürümünü yükleyin.

§ Yerel ağınızın güvenlik duvarını kapatmanız gerekebilir. Ayrıca, bilgisayarınız
İnternet'e PPP aracılığıyla bağlanıyorsa (örn. Dial UP, xDSL ya da VPN), İnternet
Geçişi yalnızca TCP protokolünü destekleyecektir.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Kablosuz & ağlar özelliği altında, Daha seçeneğine dokunun.
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3. Tap Mobil ağ paylaşımı > USB ağ ayarı > İntenet geçişi'ne dokunun. 

USB bağlantısı ile İnternet geçişi arasında çok sık geçiş yapıyorsanız, bilgisayarınızla
HTC One cihazına her bağlanışınızda ihtiyacınız olan bağlantı türünü otomatik
açmak için Akıllı ağ paylaşımı öğesini seçin.

4. Verilen USB kablosunu kullanarak HTC One cihazını bilgisayarınıza bağlayın. HTC
One cihazı, bir sonraki sefer bilgisayara bağlandığında ayarlarınızı hatırlayacaktır.

Wi‑Fi yazdırma
HTC One cihazını Wi‑Fi aracılığıyla desteklenen bir yazıcıya bağlayıp, belgeler, e-posta
iletileri, fotoğraflar ve benzeri öğeleri yazdırın.

§ Hem yazıcı hem de HTC One açık ve aynı yerel ağa bağlı olmalıdır. HTC One'u,
Wi‑Fi kullanarak yerel ağa bağlayın. Yazıcının yerel ağa nasıl bağlandığını öğrenmek
için, yazıcınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

§ Yerel ağ, bir güvenlik duvarının arkasında olmamalıdır.

1. Posta ya da Takvim gibi bir uygulamadayken, yazdırmak istediğiniz öğeyi açın.

2.  > Yazdır (veya Daha > Yazdır) öğesine dokunun.

3. Yazdır ekranında, kullanmak istediğiniz yazıcıya dokunun.

4. Yazdırılacak birden fazla sayfa varsa istediğiniz sayfa aralığını ayarlayın. 

Sayfa boyutunu, yazdırma düzenini ve sayfa yönelimini ayarlamak, siyah-beyaz ya
da renkli yazdırma arasından seçim yapmak için Gelişmiş öğesine dokunun.

5. Yazdır öğesine dokunun.

Bildirimler panelini açıp yazdırdığınız öğeye dokunarak yazdırma ayrıntılarını kontrol
edebilirsiniz.

Fotoğraf yazdırma

1. Galeri uygulamasındayken, yazdırmak istediğiniz fotoğrafı açın.

2. Fotoğrafa dokunun.

3.  > Yazdır'a dokunun, daha sonra kullanmak istediğiniz yazıcıya dokunun.

4. Yazdır öğesine dokunun.

Bildirimler panelini açıp yazdırdığınız öğeye dokunarak yazdırma ayrıntılarını kontrol
edebilirsiniz.
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Bir yazıcı ekleme

Yazıcınız listede görünmüyorsa eklemelisiniz.

Yazıcı, kullandığınızla aynı kablosuz ağda olmalıdır.

1. Yazdır ekranında Yazıcı ekle öğesine dokunun.

2. Eklemek istediğiniz yazıcının IP adresini girin ve bir bağlantı noktası seçin.
Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, ağ yöneticinizden yardım isteyin.

3. İleri öğesine dokunup, yazıcının üreticisini ve modelini seçin.

4. Kaydet. öğesine dokunun

Yazıcı listede görünür ve fotoğraf veya belgelerinizi yazdırmak için dokunabilirsiniz.
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Kablosuz paylaşım

Bluetooth kulaklığı bağlama
Bluetooth stereo kulaklıkla müzik dinleyebilir veya uygun bir Bluetooth kulaklık
kullanarak eller serbest görüşme yapabilirsiniz.

§ Kulaklığınızla müzik dinleyebilmeniz için, kulaklık A2DP Bluetooth profilini
desteklemelidir.

§ Kulaklığınızı bağlamadan önce, onu HTC One cihazınızın bulabilmesi için görünür
hale getirmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için, kulaklık kılavuzuna bakın.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Bluetooth kapalı ise, açmak için Bluetooth Açık/Kapalı düğmesine dokunun.

3. Bluetooth öğesine dokunun. Bluetooth ekranı açılır.

4. Listede kulaklığınızı görmüyorsanız,  öğesine dokunun ve listeyi yenilemek için
Tara öğesine dokunun.

5. Kullanılabilir Cihazlar bölümünde kulaklığınızın adını gördüğünüzde, bu ada
dokunun. HTC One kulaklıkla eşleştirilir ve kulaklık bağlantı durumu Eşleştirilen
Cihazlar bölümünde görüntülenir.

Otomatik eşleştirme başarısız olursa, kulaklık ile beraber gelen geçiş kodunu girin.

Bluetooth kulaklık HTC One cihazına bağlandığında, durum çubuğunda Bluetooth bağlı
simgesi  görüntülenir.

Bluetooth kulaklığı tekrar bağlama

Normalde, HTC One üzerinde Bluetooth özelliğine geçip kulaklığı açarak kulaklığınıza
kolayca tekrar bağlanabilirsiniz.

Ancak, kulaklığınız farklı bir Bluetooth cihazıyla da kullanılmışsa elle bağlanmanız
gerekebilir.

Kulaklığın görünür modda olduğundan emin olun. Ayrıntılı bilgi için, kulaklık
kılavuzuna bakın.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Bluetooth kapalı ise, açmak için Bluetooth Açık/Kapalı düğmesine dokunun.
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3. Bluetooth öğesine dokunun. Bluetooth ekranı açılır.

4. Eşleştirilen Cihazlar bölümünde kulaklığın adına dokunun.

5. İstenirse, geçiş kodu olarak 0000 ya da 1234 deneyin veya kulaklık kiti
belgelerinde geçiş kodunu arayın.

Kulaklığa bağlanamama durumu devam ederse, 169. sayfadaki Bir Bluetooth cihazıyla
eşleşmeyi bozma konusu altındaki talimatları izleyin ve 168. sayfadaki Bluetooth
kulaklığı bağlama başlığı altındaki adımları uygulayın.

Bir Bluetooth cihazıyla eşleşmeyi bozma

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Bluetooth kapalı ise, açmak için Bluetooth Açık/Kapalı düğmesine dokunun.

3. Bluetooth öğesine dokunun. Bluetooth ekranı açılır.

4. Eşlenen cihazlar bölümünde, eşleşmenin bozulacağı cihazın yanındaki 
öğesine dokunun.

5. Eşleştirmeyi kaldır'a dokunun.

Gönderilen bilginin kaydedildiği yer
Bluetooth kullanarak bilgi gönderdiğinizde, bu bilginin kaydedildiği yer, bilginin türüne
ve alıcı cihaza göre değişir.

Bir takvim etkinliği veya kişi gönderirseniz, normal olarak doğrudan alıcı cihazın ilgili
uygulamasına eklenir.

Farklı türde bir dosyayı Windows kullanan bir bilgisayara gönderirseniz, normalde
kişisel belge klasörleri içindeki Bluetooth Exchange klasörüne kaydedilir.

§ Windows XP'de, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Documents and Settings\
[kullanıcı adınız]\Belgelerim\Bluetooth Exchange

§ Windows Vista'da, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Users\[kullanıcı
adınız]\Documents

§ Windows 7'de, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Users\[your username]
\Documents\Bluetooth Exchange Folder

§ Windows 8'de, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Users\[kullanıcı adınız]
\Documents

Farklı bir cihaza bir dosya gönderirseniz, kayıt konumu dosya türüne göre farklılık
gösterebilir. Örneğin, farklı bir cep telefonuna bir resim gönderirseniz, "Resimler"
adında bir klasöre kaydedilebilir.
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Bluetooth kullanarak dosyaları alma
HTC One, Bluetooth ile, fotoğrafları, müzik parçalarını, kişi bilgisini, takvim olaylarını ve
PDF gibi belgeleri de içeren çeşitli dosyaları almanızı sağlar.

Bluetooth üzerinden bilgi gönderme talimatları için cihazın belgelerini inceleyin.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Bluetooth kapalı ise, açmak için Bluetooth Açık/Kapalı düğmesine dokunun.

3. Bluetooth öğesine dokunun. Bluetooth ekranı açılır.

4. Ekranın üst kısmının yakınında cihazınızın Bluetooth adına dokunarak HTC One
telefonunuzu yakınlardaki Bluetooth cihazları için görünür kılın.

5. Gönderen cihazdan HTC One telefonunuza bir veya daha fazla dosya gönderin.

6. Sorulduğunda, HTC One üzerinde ve alıcı cihazdaki eşleştirme isteğini kabul
edin. Ayrıca her iki cihazda da aynı geçiş kodunu girmeniz ya da otomatik olarak
üretilen geçiş kodunu onaylamanız istenebilir. 

Ardından, bir Bluetooth doğrulama isteği alacaksınız.

7. Eşleştir öğesine dokunun.

8. HTC One cihazına bir dosya aktarım isteği bildirimi geldiğinde, Bildirimler
panelini aşağı kaydırın, gelen dosya bildirimine, ardından da Kabul et öğesine
dokunun.

9. Bir dosya aktarıldığında, bir bildirim görüntülenir. Bildirimler panelini aşağı
kaydırın ve ilgili bildirime dokunun.

Alınan bir dosyayı açtığınızda, bir sonraki eylem dosya türüne göre farklılık gösterir:

§ Medya dosyaları ve belgeler genellikle doğrudan uyumlu bir uygulamayla açılır.
Örneğin, bir müzik parçasını açtığınızda, Müzik uygulamasında çalmaya başlar.

§ Bir vCalendar dosyası için, etkinliği kaydetmek istediğiniz takvimi seçin ve Al
öğesine dokunun. vCalendar, Takvim etkinliklerinize eklenir.

§ Bir vCard kişi dosyası için, o kişilerin birini, birkaçını ya da tamamını kişiler
listenize almayı seçebilirsiniz.
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NFC ile içerik paylaşma
HTC One üzerindeki yerleşik NFC (yakın alan iletişimi) ile, başka bir NFC etkin mobil
cihazda anında içerik paylaşabilirsiniz. Sadece HTC One ve diğer cihazı arka arkaya
tutarak, web sayfalarını, fotoğrafları, kişi bilgisini ve diğer öğeleri ışınlayabilirsiniz.

Kişi olmaksızın ödeme yapmak için NFC'yi de kullanabilirsiniz. NFC ödeme
hizmetlerinin kullanılabilirliği ile ilgili bilgi almak için cep telefonu operatörünüzle
iletişime geçin.

NFC'yi açma

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Kablosuz & ağlar özelliği altında, Daha seçeneğine dokunun.

3. NFC seçeneğini seçin.

İçerik ışınlama

Her iki cihazın da kilitli olmadığından ve NFC'nin açık olduğundan emin olun. Diğer
cihazda bir Android Beam seçeneği varsa, bunun da açık olduğundan emin olun.

1. Paylaşmak istediğiniz içeriği görüntülerken, HTC One ve diğer cihazı arka arkaya
tutun. Cihazlar bağlandığında, bir ses duyacaksınız ve her iki cihaz da hafifçe
titreyecek.

2. Ekrana dokunun.

Paylaşılan içerik ekranda görüntülenir. Paylaştığınız bazı öğeler için (örneğin kişi
bilgisi), öğenin nasıl kaydedileceği ile ilgili ek talimatlar, alıcı cihaz üzerinde
görüntülenecektir.

171 Kablosuz paylaşım



Ayarlar ve güvenlik

Uçak modunu açma veya kapatma
Uçak (Uçuş) Modu'nu etkinleştirdiğinizde, HTC One üzerindeki, arama işlevi, veri
hizmetleri, Bluetooth ve Wi‑Fi dahil tüm kablosuz iletişimler kapanır.

Uçak modunu devre dışı bıraktığınızda, arama işlevi tekrar açılır ve Bluetooth ile Wi‑Fi
önceki durumuna geri getirilir.

§ Ancak, Uçak modunu etkinleştirdikten sonra Bluetooth'u ve Wi‑Fi öğesini manuel
olarak açabilirsiniz.

§ USB bağlantısı açıksa, Uçak modunu etkinleştirme onu kapatır. Uçak modunu devre
dışı bıraktıktan sonra USB bağlantısını manuel olarak açmanız gerekecektir.

Uçak modunu açmak ya da kapatmak için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

§ GÜÇ düğmesini basılı tutup Uçak modu öğesine dokunun.

§ Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun. Açmak veya kapatmak
için Uçak modu Aç/Kapat düğmesine dokunun.

Etkinleştirildiğinde, durum çubuğunda Uçak modu simgesi  görüntülenir.

Şarj esnasında ekranı açık tutma

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Ekran, hareketler ve düğmeler'e dokunun (veya Ekran ve düğmeler).

3. Uyanık kal seçeneğini seçin.

Otomatik ekran döndürmeyi kapatma

Otomatik döndürme, tüm uygulamalarda desteklenmez.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Ekran, hareketler ve düğmeler'e dokunun (veya Ekran ve düğmeler).

3. Ekranı otomatik döndür seçeneğini temizleyin.
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Ekran dönmüyor?

Ekran yöneliminin HTC One cihazını tutma biçiminize doğru tepki vermediğini
düşünüyorsanız, ekranı yeniden ayarlayın.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Ekran, hareketler ve düğmeler'e (veya Ekran ve düğmeler) dokunun ve
sonra G-Sensörü kalibrasyonu'na dokunun.

3. HTC One cihazını düz ve eğimsiz bir yüzey üzerine koyun ve ardından
Kalibre et öğesine dokunun.

4. Yeniden kalibrasyon işleminin ardından Tamam öğesine dokunun.

Ekran kapanmadan önce geçecek süreyi
ayarlama
Belirli bir süre işlem yapılmadığında, pil gücünden tasarruf sağlamak için ekran kapanır.
Ekran kapanmadan önce geçecek süreyi belirleyebilirsiniz.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Ekran, hareketler ve düğmeler'e (veya Ekran ve düğmeler) dokunun ve sonra
Uyku'ya dokunun.

3. Ekran kapanmadan önce geçecek süreyi ayarlamak için dokunun.

Ekran parlaklığını elle ayarlama

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Ekran, hareketler ve düğmeler'e (veya Ekran ve düğmeler) dokunun ve sonra
Parlaklık'a dokunun.

3. Otomatik parlaklık seçeneğindeki işareti kaldırın.

4. Ekran parlaklığını azaltmak için parlaklık kaydırıcısını sola, ekran parlaklığını
artırmak içinse sağa doğru sürükleyin.

Ekran öğelerini seçerken ses yürütme

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Ses öğesine dokunun.

3. Dokunma sesleri seçeneğini işaretleyin veya işaretini kaldırın.
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Ekran dilini değiştirme
Dili değiştirmeniz klavye düzenini, tarih ve saat biçimini ve diğer bazı ayarları da
değiştirir.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Dil ve klavye > Sistem dili öğesine dokunun.

3. Kullanmak istediğiniz dile dokunun.

Erişilebilirlik ayarları
Sesli geri bildirim sağlayan ekran okuyucu gibi bir erişilebilirlik aracı indirip
kurduğunuzda bu ayarları kullanın. Erişilebilirlik işlevlerini ve hizmetlerini açabilir veya
kapatabilirsiniz.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. Erişilebilirlik öğesine dokunun ve istediğiniz ayarları seçin.

Sertifikalarla çalışma
HTC One cihazının VPN veya güvenli Wi-Fi ağlarına erişmesini sağlamak ve ayrıca
çevrimiçi güvenli sunuculara kimlik doğrulama bilgisi sağlamak için istemci ve Sertifika
Yetkilisi (CA) dijital sertifikalarını kullanın. Sistem yöneticinizden bir sertifika alabilir
veya bu sertifikayı kimlik doğrulama gerektiren sitelerden indirebilirsiniz.

Tarayıcı veya eposta istemcisi gibi bazı uygulamalar sizin doğrudan uygulama içine
sertifika yüklemenizi sağlar. Ayrıntılar için uygulamanın yardım bölümüne bakın.

Dijital sertifika yükleme

Dijital bir sertifika yüklemeden önce kilit ekranı PIN numarasını veya parolayı
belirleyin.

1. Sertifika dosyasını HTC One cihazındaki kök klasörüne kaydedin.

2. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sonra  > Güvenlik öğesine dokunun.

3. Telefon belleğinden yükle öğesine dokunun.

4. Kök klasöründe birden fazla sertifikaya sahipseniz, yüklemek istediğiniz
sertifikayı seçin.

5. Sertifika için bir ad girin ve Tamam öğesine dokunun.
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PIN numarası ile SIM kartınızı koruma
SIM kartınıza bir PIN (kişisel tanımlama numarası) atayarak, HTC One için bir güvenlik
katmanı daha ekleyin.

Devam etmeden önce mobil operatörünüzün sağlamış olduğu varsayılan SIM PIN
kodunuz olduğundan emin olun.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sonra  > Güvenlik öğesine dokunun.

2. SIM kartı kilidini belirle öğesine dokunup SIM kartı kilitle öğesini seçin.

3. SIM kartının varsayılan PIN numarasını girin ve ardından Tamam öğesine
dokunun.

4. SIM kartının PIN numarasını değiştirmek için, SIM PIN'ini değiştir öğesine
dokunun.

Kilitlenmiş bir SIM kartın kilidini açma

İzin verilen maksimum sayıdan fazla kez yanlış PIN numarası girerseniz, SIM kartınız
"PUK-kilitli" hale gelir.

HTC One cihazına yeniden erişim sağlayabilmek için PUK koduna ihtiyacınız vardır. Bu
kod için mobil operatörünüzle görüşün.

1. Telefon arayıcı ekranında, PUK kodunu girin ve sonra İleri öğesine dokunun.

2. Kullanmak istediğiniz yeni PIN kodunu girin ve ardından İleri öğesine dokunun.

3. Yeni PIN kodunu tekrar girip Tamam öğesine dokunun.

HTC One'u ekran kilidi ile koruma
Ekran kilidi deseni, yüz tanıma kilidi, PIN ya da şifre ayarlayarak kişisel bilgilerinizi
koruyun ve izniniz olmadan başkalarının HTC One'unuzu kullanmasını önleyin.

HTC One'unuz her açıldığında veya belirli bir süre beklemede kaldığında, ekranın
kilidini açmanız istenecektir.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sonra  > Güvenlik öğesine dokunun.

2. Ekran kilidi öğesine dokunun.

3. Bir ekran kilidi seçeneği belirleyin ve ekran kilidini ayarlayın.

4. Telefonu bundan sonra kilitle, daha sonra kilitlenme olmadan önce ne kadar süre
boşta kalacağını belirleyin. 

Ekranda çizerken ekran kilidi deseninizin görüntülenmesini istemezseniz, Deseni
görünür yap ya da Şifreleri görünür yap öğesinin seçimini de kaldırabilirsiniz.
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Ekran kilidi deseninizi unuttunuz mu?

Ekran kilidi deseninizi unutursanız, HTC One kilidini açmayı beş defa
deneyebilirsiniz.

Bu başarısız olursa, Google Hesabı kullanıcı adınızı ve parolanızı girerek HTC
One kilidini açabilirsiniz.

1. Kilit açma ekranında, kilit deseninizi girin.

2. Beşinci denemeden sonra, 30 saniye beklemeniz istendiğinde Tamam
öğesine dokunun.

3. Ekran kapalıysa, ekranı ve ekran kilidini tekrar açmak için GÜÇ
düğmesine basın.

4. Deseni unuttunuz mu? düğmesi göründüğünde dokunun.

5. Google Hesabı kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve Oturum aç öğesine
dokunun. Yeni bir ekran kilidi deseni oluşturmanız istenir. Bunu yapmak
istemiyorsanız, Hiçbiri öğesine veya  düğmesine dokunun.

Telefonunuzun HTC Sense sürümünü kontrol
etme
Telefonunuzla ilgili diğer bilgilerin yanı sıra, HTC Sense sürümünü görüntüleyebilirsiniz.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

2. HTC Sense sürümünü görüntülemek için Hakkında > Yazılım bilgisi öğesine
dokunun.
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Ticari markalar ve telif
hakları

©2013 HTC Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.

HTC, HTC logosu, HTC quietly brilliant logosu, HTC BlinkFeed, HTC One, HTC Sense,
HTC Watch ve HTC Zoe, HTC Corporation'ın ticari markaları veya hizmet markalarıdır.

Google, Google logosu, Android, Android logosu, Android Market, Google Apps,
Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps,
Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa ve YouTube, Google Inc.'in
ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media ve
Windows Vista, Birleşik Devletler'de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın
tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Bluetooth® marka ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.nin tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi®, Wireless Fidelity Alliance, Inc.'ın tescilli ticari markasıdır.

LTE, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünün ticari markasıdır (ETSI).

Beats, BeatsAudio ve b logosu, Beats Electronics, LLC'nin ticari markalarıdır.

Facebook, Facebook, Inc.'nin ticari markasıdır.

Twitter, Twitter, Inc.'ın ticari markasıdır ve lisanslı olarak kullanılmaktadır.

FLICKR ve FLICKR Dots logosu, Yahoo! Inc.nin ticari markaları ve/veya tescilli ticari
markalarıdır. markasıdır.

DLNA ve DLNA disk logosu, Digital Living Network Alliance'ın ticari ya da tescilli ticari
markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır.

iPhone, iTunes ve Mac, Apple Computer, Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır.

Polaris Office, Infraware, Inc.'in ticari markasıdır.

Bu belgede adı geçen tüm diğer şirket, ürün ve hizmet adları, kendi sahiplerinin ticari
markaları, tescilli ticari markaları veya hizmet markalarıdır.

HTC Sync Manager yazılımı, sahip olduğunuz ya da yasalar tarafından kullanmanıza
ve/veya çoğaltmanıza izin verilen telifli malzemeler ile birlikte kullanılabilir. Telifli
malzemelerin izinsiz kullanımı ve/veya çoğaltılması, Birleşik Devletler ve/veya diğer
ülkelerde/bölgelerde telif yasalarını ihlal edebilir. ABD'deki ve uluslararası telif
yasalarının ihali, sizi önemli sivil ve/veya cezai yaptırımlarla yüz yüze bırakabilir. HTC
Corporation bu yazılımı kullanmaktan kaynaklı olarak üstlenebileceğiniz herhangi bir
zarar veya kayıptan (doğrudan veya dolaylı) dolayı sorumlu tutulamaz.

Burada bulunan ekran görüntüleri temsilidir. HTC, bu belgedeki teknik hatalardan veya
yazım hatalarından dolayı ya da bu belgenin kullanılması nedeniyle meydana
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gelebilecek arızi veya bağlantılı zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bilgiler,
herhangi bir tür garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmıştır ve önceden haber
verilmeden değiştirilebilir. HTC, dilediği zaman önceden haber vermeksizin bu belgenin
içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu belgenin hiçbir bölümü, HTC'nin yazılı izni alınmaksızın fotokopi çekme, kaydetme
veya bir depolama sisteminde saklama da dahil olmak üzere elektronik veya mekanik
hiçbir biçimde çoğaltılamaz ya da iletilemez veya herhangi bir dile çevrilemez.
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- zil sesi düzeyini otomatik olarak

azaltma  70
- zil sesi, bildirimler ve sesler  62

Ses Kaydedici  156
Sesinizi kaydetme  156
Sesli arama  80
Sesli giriş  36
Sıfırlama  119
SIM kartı

- mesajlar şuraya kopyalanıyor  79
- SIM PIN kodu  175

Slayt Gösterisi
- MMS  73
- özel seçim video  49

SMS
Bkz. İletiler

Sosyal ağlar  28
Sürekli çekim  43

Ş

Şarkı sözleri  91

T

Takvim
- bir etkinlik oluşturma  147

183 Dizin



- çift zaman dilimi  146
- görünümler  146
- hatırlatıcılar  149
- hızlı yanıt gönderme  149
- toplantı çakışmaları  147
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Telefon bilgileri  176
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U

Uçak modu  172

USB Bağlantısı  165
Uygulamalar

- bir klasörde gruplama  61
- geri yükleniyor  144
- giriş ekranı üzerinde  59
- giriş ekranı üzerindeki simgeler  59
- Google Play harici uygulamalar  144
- güncelleştiriliyor  17
- kaldırılıyor  144
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Uyku modu  25
Uzaktan kumanda  94
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- Android telefondan  12
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Videolar
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- kayıt yaparken fotoğraf çekme  43
- kayıt yapma  42
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VPN

- bağlanıyor  163
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Yedekle
- fotoğraflar  117
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- HTC Yedekleme  112
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- seçenekler  111
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yükleniyor  144
YouTube
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Yönlendirici
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Z

Zaman işareti  156
Zil sesi

- düzenleniyor  91
- şarkıyı zil sesi olarak ayarlama  91

Zil sesi düzeyi
- Cep modu  70
- telefonunuzu daha yüksek sesle

çaldırma  70
- zil sesi düzeyini otomatik olarak
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