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Bu kılavuzda adı geçen anlaşmalar
Bu kılavuzda önemli ve faydalı bilgileri göstermek amacıyla aşağıda göreceğiniz
sembolleri kullandık:

Bu bir nottur. Notlar, genellikle belli bir işlemi yapmaya ya da yapmamaya karar
verdiğinizde neler olacağına dair ek bilgiler sunar. Bir notta ayrıca sadece belli başlı
durumlar için geçerli olabilecek bilgiler de yer alır.

Bu bir ipucudur. Bir ipucu, belli bir adım ya da işlemi gerçekleştirmek için size
alternatif bir yol sunar ya da faydalı bulabileceğiniz bir seçenek gösterir.

Bu, belli bir görevi yerine getirmek ya da bir özelliğin doğru bir şekilde çalışmasını
sağlamak için ihtiyaç duyacağınız önemli bilgileri gösterir.

Bu, çıkabilecek sorunları önlemek için dikkat etmek zorunda olduğunuz, güvenlik
önlemleri ile ilgili bilgileri içerir.
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Diğer yardımcı kaynaklar
Sağlık, güvenlik ve mevzuat ile ilgili bilgi için lütfen kutunun içinden çıkan Güvenlik ve
mevzuat kılavuzunu okuyun.

Bu kullanım kılavuzuna ek olarak, www.htc.com/support sitesinde yardım bilgisini,
SSS'ı ve diğer bilgileri bulabilirsiniz.

Windows® Phone kullanma konusunda daha fazla bilgi edinmek için telefonunuzdaki
Yardım+İpuçları öğesini açın. Web tarayıcınızı kullanın ve windowsphone.com adresine
gidin.

Belirli Windows Phone özellikleri veya Microsoft® hizmetleri bazı ülkelerde veya
bölgelerde bulunmayabilir.
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Kutudan çıkarma

Telefonunuz
1. GERİ

2. USB konektörü

3. BAŞLAT

4. ARA

5. Kamera düğmesi

6. SES DÜZEYİ

7. Yakınlık sensörü

8. Uyarı LED'i

9. GÜÇ

10. 3,5 mm kulaklık jakı

Ekran koruyucu kullanmak isterseniz, lütfen yakınlık sensörünün üzerini örtmeyin
veya sensörü engellemeyin. Sensör için küçük bir açıklığa sahip telefonunuz için ayrı
ekran koruyucusu alabilirsiniz.
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Alt kapak

Alt kapağın çıkarılması

SIM kartı yuvasına ve bellek kartı yuvasına erişmek için alt kapağı çıkarın.

1. Ön taraf aşağı bakacak şekilde telefonu güvenli bir şekilde taşıyın.

2. Alt kapağı baş parmaklarınızla dışarı ittirerek çıkarın. 

Alt kapağın değiştirilmesi

Kapağın altına antenler yerleştirilir. Aramalar ve veri bağlantısı için en iyi sinyali
almak üzere, kapağı sıkı bir şekilde kapadığınızdan emin olun.

1. Alt kapağın altındaki dişleri telefonun yanındaki çentiklerle hizalayın.

2. Baş parmaklarınızla alt kapağın üzerine basın ve daha sonra onu yerine oturana
kadar itin. 

Alt kapak yerine oturduğunda tık sesi duyarsınız.
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SIM kart
SIM kartı, telefon numaranızı, servis bilgilerini ve rehber kişileri ve/veya metin
mesajlarının kaydedileceği belleği içerir.

SIM kartının takılması

1. Alt kapağı çıkarın.

2. SIM kartını, altın temas noktaları yukarıya ve kesik köşesi içe bakacak şekilde
takın.

3. Yerine yerleşene kadar SIM kartını itin. 

SIM kartının çıkarılması

SIM kartınızı çıkarmadan önce telefonunuzu kapatın.

1. Alt kapağı çıkarın.

2. Yuvasından çıkarmak için SIM kartı içeriye doğru bastırın.

3. SIM kart tepsisini yuvasından dışarıya doğru kaydırın. 
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Bellek kartı
Fotoğraflarınızı, videolarınızı, müzik ve diğer öğeleri kaydetmek için bir bellek kartı
kullanın.

Bellek kartının takılması

1. Alt kapağı çıkarın.

2. microSD™ kartını altın temas noktaları aşağı bakacak şekilde bellek kartı yuvasına
yerleştirin ve yerine itin. 

Bellek kartını çıkarma

Telefonunuz açıkken bellek kartını çıkarmanız gerektiğinde, bellek kartındaki dosyalara
bir zarar gelmesini önlemek için ilk önce bellek kartını çıkarın.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > telefon belleği'ne dokunun.

3. SD kartı > SD kartını çıkar öğesine dokunun.
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Bellek kartının çıkarılması

1. Alt kapağı çıkarın.

2. Yuvasından çıkarmak için bellek kartını içeriye doğru bastırın.

3. Bellek kartını yuvasından dışarıya doğru kaydırın. 
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Pil
Telefonunuz, yeniden şarj edilebilir, çıkarılamayan bir pil kullanır. Pilinizin tekrar şarj
edilmeden ne kadar süre dayanacağı, telefonunuzu nasıl kullandığınıza bağlıdır.
Kullandığınız özellikler ve aksesuarlar pil ömrünü etkileyebilir. Örneğin, Bluetooth®

bağlantınızı her zaman açık tutmak fazla enerji harcar. Uzun telefon görüşmeleri ve sık
sık web tarama işlemi çok fazla pil harcar. Ayrıca, konumunuzu da düşünmek gerekir:
Mobil ağınızdan gelen kötü sinyal gücü ve aşırı sıcaklık da pilin daha fazla çalışmasına
neden olur.

Pilin şarj edilmesi

Telefonunuzu açıp kullanmaya başlamadan önce, pili şarj etmeniz önerilir.

Pili şarj etmek için yalnızca telefonunuzla birlikte verilen 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.

Pil şarj edilirken, bildirim LED'inde sürekli kırmızı bir ışık görünür. Pil tamamen şarj
olduğunda ışık sürekli yeşile döner.

Pili şarj ederken telefon açıksa, durum çubuğunda pil şarj ediliyor simgesi 
görüntülenir. Pil tamamen şarj olduğunda, pil şarj ediliyor simgesi tam dolu pil
simgesine  dönüşür.

Pil aşırı ısındığında, güvenlik önlemi olarak pil şarjı durdurulur.
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Gücü açma veya kapatma

Gücü açma

GÜÇ düğmesine basın. Kolay. 

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, onu kurmanız gerekecektir.

Gücü kapatma

1. Ekran kapalıysa, tekrar açmak için GÜÇ düğmesine basın, daha sonra ekran
kilidini açın.

2. Mesajı görene kadar GÜÇ düğmesine basın, kapatmak için aşağı kaydırın.

3. Ekranda parmağınızı aşağı kaydırın.

Telefonunuz tepki vermiyor mu?

Eğer ekrana dokunduğunuzda veya düğmelere bastığınızda tepki vermiyorsa,
telefonunuzu yeniden başlatın.

En az 12 saniye boyunca GÜÇ düğmesini basılı tutun. Telefonunuz kapanır ve
daha sonra yeniden açılır.
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Telefonunuzu kurma

PIN numaranızı girme
Bazı SIM kartları, mobil operatörünüz tarafından belirlenen bir PIN (kişisel tanımlama
numarası) ile birlikte gelir.

Size PIN numaranız sorulursa, bu numarayı girin ve giriş öğesine dokunun.

PIN'inizi üç kez yanlış girerseniz, SIM kartınız engellenir. Bu durumda mobil
operatörünüzden edinilen PUK (PIN Engeli Kaldırma Anahtarı) ile engeli
kaldırabilirsiniz.

Telefonunuzun ilk kez ayarlanması
Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, onu kurmanız istenecektir. Ekrandaki talimatları
izleyin; kısa sürede telefonunuz kullanıma hazır hale gelecektir.

Hayatınızı senkronize kılın ekranında, Microsoft hesabınızla oturum açın, böylece
Windows Store, SkyDrive® ve benzeri gibi hizmetleri kullanabilirsiniz. Microsoft
hesabınız yoksa, bir tane oluştur'a dokunun ve ekran talimatlarını izleyin.

signup.live.com sayfasına giderek bilgisayarınızdan bir Microsoft hesabı
oluşturabilirsiniz.

Hesap kurulumu
Çevrimiçi hesaplarınızı kurun; böylece, eposta gönderip alabilir ve başka şeyler
yapabilirsiniz.

Kurduğunuz eposta hesabın türüne bağlı olarak, kişiler, takvim veya diğer bilgiler gibi
diğer öğeler de telefonunuzda görüntülenebilir. Sosyal ağ hesaplarınıza girdiğinizde
de, aynı zamanda arkadaşlarınızın durum güncellemelerini alır ve yayınladıkları
resimleri görebilirsiniz.

Hesap kurma

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > e-posta+hesaplar'a dokunun.

3. Hesap ekleyin öğesine dokunun ve kurmak istediğiniz hesabın türünü seçin.

4. Hesabınızı kurmak için ekran talimatlarını izleyin.
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Hesabı eşitleme

Bir hesaptaki en son eposta mesajlarınızı veya konum güncellemelerinizi
görmüyorsanız, bunları indermek için hesabı manuel olarak eşitleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > e-posta+hesaplar'a dokunun.

3. Bilgisini indirmek istediğiniz hesabı basılı tutun ve daha sonra eşitle öğesine
dokunun.

Hesap silme

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > e-posta+hesaplar'a dokunun.

3. Silmek istediğiniz hesabı basılı tutun ve ardından sil öğesine dokunun.

Asıl Microsoft hesabınız silinemez. Kaldırmak için fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi
gerçekleştirmeniz gerekir.

Kişilerin telefonunuza eklenmesi
Kişileri telefonunuza eklemenin çeşitli yolları vardır.

Çevrimiçi hesaplar Kişi bilgilerini almak için çevrimiçi hesaplarınızda oturum
açın.

Telefon kişileri Doğrudan telefonunuzda kişileri oluşturun ve saklayın.

SIM kart SIM kişilerini telefonunuza kopyalayın.

Outlook® (Exchange
ActiveSync®)

İş kişilerinizi Outlook (Exchange ActiveSync) ile eşitleyin.

Bluetooth Başka bir telefondanBluetooth ile kişileri alın.
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Yeni telefonunuzla ilk
haftanız

Seveceğiniz özellikler
Aile ve arkadaşlarınızla irtibat halinde kalın ve hayatınızda olup bitenleri paylaşın.
Müziğiniz sayesinde ne kaçırdığınızı duyun. Ve daha fazlası.

Telefonunuzu sizin kadar benzersiz kılın

Başlat ekranınızı sizin için önemli ve benzersiz olan bir şey ile kişiselleştirin. Sık
görüştüğünüz kişiler, sık kullandığınız müzik albümleri, uygulamalar ve benzeri için
canlı döşemeler oluşturun ve hepsini Başlat ekranınıza yerleştirin. Daha fazla bilgi
edinmek için bkz. 18. sayfadaki Başlat ekranı.

Her anı yakalayın

Kullanabileceğiniz bazı harika kamera özellikleri şunlardır:

§ KAMERA düğmesine bastığınızda telefonunuz uyku modunda bile olsa
kameranızı hızlı bir şekilde başlatın.

§ Kameranızı, çok çeşitli ortamlarda kullanın.

§ Hayatı yüksek tanımlı video olarak kaydedin.

Tüm bunların ve başka şeylerin nasıl yapılacağını öğrenmek için bkz. 26. sayfadaki
Kamera.

Beats By Dr. Dre Audio™

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. 57.
sayfadaki Müziğinizin sesi kulağa daha iyi gelir.

SkyDrive entegrasyonu

Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve belgelerinizi SkyDrive içinde depolayarak, onlara her
yerden her zaman erişin. Bkz. 56. sayfadaki Paylaşım.
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Başlat ekranı
Başlat ekranında önde üst kısımda, sürekli olarak güncellenen ve sizin için kişisel olan
şeyleri gösteren canlı döşemeler göreceksiniz. Fotoğraf albümünüzü, yeni metin ve
eposta mesajlarınızı ve başka şeyleri göreceksiniz.

§ Döşemeler arasında gezinmek için parmağınızı hızlı bir şekilde yukarı ya da aşağı
vurun.

§ Uygulamalar ve ayarlara erişmek için parmağınızı hızlı bir şekilde sola vurun. Tüm
alfabe döşemelerini görmek için bir harf döşemesine dokunun.

§ Herhangi bir ekrandan Başlat ekranına dönmek için  düğmesine basın.

Desenleri yeniden düzenleme ve yeniden boyutlandırma

1. Taşımaz istediğiniz deseni, desen hareketli hale gelene kadar basılı tutun.

2. Deseni yeniden boyutlandırmak için alt sağ köşedeki oka dokunun.

3. Deseni götürmek istediğiniz yere doğru sürükleyin.

4. Desenleri taşıma işiniz bittiğinde,  veya  düğmesine basın.

Öğeleri Başlat ekranına ekleme

Başlat ekranına eklemek istediğiniz herhangi bir şeyi ekleyebilirsiniz: uygulamalar,
resimler, şarkılar, sık kullanılan web siteleri, belgeler ve hatta kişiler.

Örneğin, Başlat ekranına bir kişi eklediğinizde bu kişi ile ilgili tüm güncellemeleri, yani
beslemeleri, epostayı, metin mesajlarını ve arama bildirimlerini bu desenden alırsınız.

1. Bir şey eklemek için, bir menü görüntülenene kadar bu şeyi basılı tutun.

2. Başlata ekle öğesine dokunun.

Desen kaldırma

1. Kaldırmak istediğiniz deseni basılı tutun.

2.  öğesine dokunun.
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Dokunma hareketleri
Telefonunuzda gezinmek için dokunmatik hareketleri kullanın.

Dokun

Uygulama ve ayarlar simgeleri gibi ekran öğelerini seçmek veya
ekran düğmelerine basmak isterseniz ekrana parmağınızla
dokunun.

Basın ve tutun

Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için bir öğeyi basılı
tutun (örneğin klavyedeki ek tuşlar).

Vurma veya kaydırma

Uzun bir listeye göz atmak veya hub'daki başka ekranları
görüntülemek için ellerinizi ekranın üzerinde dikey veya yatay
kaydırın.
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Sürükle

Sürüklemeye başlamadan önce biraz basınç ile parmağınızı
basın ve basılı tutun. Sürükleme esnasında, hedef konuma
erişene kadar parmağınızı bırakmayın.

Hafifçe Vur

Ekrana hafifçe vurmak, hızlı vurmaya benzer; tek fark
Başlat ekranından uygulamalar listesine geçer gibi
parmağınızı hafif hızlı vuruşlarla hareket ettirmeniz
gerekmesidir.

Sıkıştırın ve yayın

Fotoğraflar veya Internet Explorer gibi
bazı uygulamalarda, bir resim veya metni
görüntülerken yaklaşmak için ekran
üzerine parmaklarını açın.
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Resim veya metinden uzaklaşmak için ekranı sıkıştırın.

Hareketler
Zil sesini kısmak ve benzeri için hareketleri kullanın.

Sessize almak için çevirin

Bir çağrı geldiğinde, sessize almak için
telefonunuzu çevirebilirsiniz.

Ses düzeyini azaltmak için yerden alın

Bir iş toplantısı veya lokantada, çağrı
geldiğinde zil sesi düzeyini azaltmak için
telefonunuzu bulunduğu yerden alın.

21 Yeni telefonunuzla ilk haftanız



Telefonunuz cebinizde veya çantadaysa sesini otomatik artmaya
ayarlayın

Gürültülü bir yoldasınız ve çantanızda çalan telefonu
duyamıyorsunuz?

Telefonunuzu, çantada veya cepte olması halinde bunu
otomatik olarak algılamaya ve zil sesi düzeyini arttırmaya
ayarlayabilirsiniz; böylece gürültülü ortamlarda bile
telefonu duyabilirsiniz.

Daha iyi bir görünüm için telefonunuzu döndürün

Çoğu ekranda, telefonunuzu yana
çevirerek ekran yönünü otomatik
olarak dikeyden yataya
çevirebilirsiniz.

Metin girerken, daha büyük bir
klavye çıkarmak için telefonunuzu
yana çevirebilirsiniz.

Ses düzeyinin ayarlanması

1. Ses çubuğunun görüntülenmesi için SES DÜZEYİ YUKARI veya SES DÜZEYİ
AŞAĞI düğmesine basın.

2. İstediğiniz ses düzeyini elde edene kadar basmaya devam edin.

Zil sesini kapatma

1. Ses çubuğunun görüntülenmesi için SES DÜZEYİ YUKARI veya SES DÜZEYİ
AŞAĞI düğmesine basın.

2.  öğesine dokunun.

Ayarlar içinde Titreş seçeneği açıksa, telefonunuz titreşim moduna geçecektir. Açık
değilse, telefonunuz sessiz moduna geçecektir.
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Uyku modu
Uyku modu, ekran kapalıyken telefonunuzu düşük güç moduna getirerek pil tasarrufu
sağlar. Aynı zamanda, telefonunuz çanta veya cebinizde iken kazara düğmeye
basılmasını durdurur. Halen mesaj ve arama almaya devam edersiniz.

Uyku moduna geçme

Ekranı kapatmak ve telefonunuzu Uyku Modu'na getirmek için GÜÇ düğmesine kısa bir
süre basın. Telefonunuz kısa bir süre kullanılmadığında otomatik olarak Uyku moduna
geçer.

Uyku modundan uyanma

Telefonunuzu uyku modundan manuel olarak çıkarmak için, GÜÇ düğmesine basın.
Ekran kilidini açmanız gerekir.

Telefonunuz, gelen bir arama aldığınızda otomatik olarak uyku modundan çıkar.

Kilit ekranı

Ekran kilidini açma

Kilidi açmak veya gelen aramayı yanıtlamak için parmağınızı yukarı kaydırın. 

Ayarlarda bir parola belirlediyseniz, ekran kilidini açmak için bu parolayı girmeniz
gerekir.
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Kilit ekranı duvar kağıdını değiştirme

Önayarlı duvar kağıtları koleksiyonuna göz atın veya kamera ile çektiğiniz fotoğraflar
arasından seçim yapın.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > kilit ekranı'na dokunun.

3. Arkaplan kutusuna dokunun ve fotoğraf seçin.

4. Fotoğraf değiştir öğesine dokunun ve albümlerinizden bir fotoğraf seçin ya da
yeni bir fotoğraf çekmek için  öğesine dokunun.

5. Seçtiğiniz fotoğraf izin verilen duvar kağıdı boyutundan büyükse, fotoğrafı kesin.

Kesmek için, fotoğrafı sürükleyin ve duvar kağıdınız olmasını istediğiniz kısmı
kırpma kutusunun içine yerleştirin; daha sonra  öğesine dokunun.

Kilit ekranı bildirimlerini özelleştirme

Kilit ekranınız üzerinde önemli bildirimlere hızla bir göz atın.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > kilit ekranı'na dokunun.

3. Ayrıntılı bildirimler için bir uygulama seçin.

4. Hızlı bildirimler için en fazla beş uygulama seçin.

5. İşiniz bittiğinde,  veya  öğesine dokunun.

Zil sesini değiştirme
Önayarlı zil sesleri arasından seçim yapın.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > zil sesleri+sesler öğesine dokunun.

3. Zil sesi kutusuna dokunun.

4. Adının yanındaki yürüt simgesine dokunarak bir zil sesini dinleyin.

5. Kullanmak istediğiniz zil sesine dokunun.
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Temayı değiştirme
Biraz keyifsiz misiniz? Ruh halinize uyacak şekilde ekranın arka planını ve diğer renkleri
değiştirebilirsiniz. Seçtiğiniz diğer renkler, Başlat ekranındaki desenler, uygulama
simgeleri, web bağlantıları, mesajlar ve benzeri yerlerde görünecektir.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > tema'ya dokunun.

3. İlgili kutulara dokunarak istediğiniz arka plan ve diğer renkleri seçin.

Ekran görüntüsü alma
Yüksek oyun puanınızı göstermek mi istiyorsunuz, telefonunuzun özellikleri ile ilgili bir
blog yazısı yazın veya çaldığınız bir şarkı ile ilgili durum güncellemesi gönderin. Ekranın
görüntüsünü almak kolaydır.

GÜÇ tuşunu basılı tutun ve daha sonra hızlı bir şekilde  düğmesine basın. Ekran,
Fotoğraflar hub'ı içinde ekran görüntüleri albümüne kaydedilir.

Uygulamalar arasında geçiş yapma
Telefonunuz en son kullandığınız uygulamaları hatırlayabilir ve bunlar arasında geçiş
yapmanın kolay bir yolu vardır.

1. En son hangi uygulamaları kullandığınızı görmek için  düğmesini basılı tutun.

2. Ekranda sola veya sağa kaydırın, daha sonra kullanmak istediğiniz uygulamaya
dokunun.

 düğmesine dokunarak uygulamaları kapattıysanız veya telefonu kapattıysanız
son kullanılan uygulamaları göremezsiniz.

Windows Mağaza
Windows Mağaza içinde, ihtiyaçlarınızı karşılayan uygulamaları indirmek ve satın almak
kolaydır. Çok geniş bedava ve ödemeli bir uygulama koleksiyonu mevcuttur; bu
koleksiyon içinde gündelik uygulamalardan güçlü iş uygulamalarına ve eğlenceli
oyunlara kadar pek çok uygulama vardır. Ayrıca şarkı da satın alabilirsiniz.

Başlat ekranında sola kaydırın ve alışverişi başlatmak için Mağaza öğesine dokunun.
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Kamera

Kamera ile ilgili temel bilgiler
İster iş isterse eğlence için seyahat edin, kameranızla fotoğraf ve video çekmenin
keyfini yaşayın.

§ Başlat ekranında sola kaydırın ve Kamera öğesine dokunarak Kamera
uygulamasını açın.

§ Ya da KAMERA düğmesine dokunun.

Ekran kapalı veya kilitli olsa bile Kamera uygulamasını açabileceğinizi biliyor
muydunuz? Sadece KAMERA düğmesine basın ve bu düğmeyi basılı tutun.

Vizör ekranı

Vizör ekranında aşağıdaki ekran kontrollerini bulacaksınız:

Fotoğraf/Video modu

Flaş modu

Video ışığı

Kamera lensleri

Fotoğraf rulosuna gidin

Pil gücü çok azken flaş ve video ışığı kullanılamaz.
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Yakınlaştırma/uzaklaştırma

Fotoğraf veya video çekmeden önce, konunuzu yakınlaştırabilir veya
uzaklaştırabilirsiniz.

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekranı sıkıştırın veya genişletin.

Ayarları değiştirme

1. Çözünürlük gibi ayarları seçmek için  > fotoğraf ayarları veya video ayarları
öğesine dokunun.

2. Ayarlarınızı kaydetmek için, değişikliği yaptıktan sonra kaydet öğesine dokunun.

Daha fazla kamera ayarı bulmak için Başlat ekranından sola kaydırın ve Ayarlar
öğesine dokunun. Daha sonra kaydırma yaparak uygulamalar listesine gelin ve
fotoğraf+kamera öğesine dokunun.

Fotoğraf çekme

1. Kamera uygulamasını açın.

2. Kamera ayarlarını seçin:

§ Kamerayı oto flaş, flaş açık veya flaş kapalı duruma ayarlamak için 
öğesine dokunun.

§ Lensleri seçmek veya indirmek için  öğesine dokunun.

§ Kullanmak istediğiniz çözünürlüğü seçmek için  > fotoğraf ayarları
öğesine dokunun.

3. Telefonunuzu dikey veya yatay olarak sabit tutun.

4. Fotoğraf çekmeden önce yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz.

5. Fotoğraf çekmek için şunları yapabilirsiniz:

§ KAMERA düğmesine yarım basıp odaklama yapın ve daha sonra fotoğraf
çekmek için tam basın. Kamera, ekranın ortasındaki şeye otomatik
odaklanacaktır.

§ Veya oraya odaklanmak için ekranda herhangi bir yere dokunun ve fotoğrafı
çekin.

Ekran, Fotoğraflar hub'ı içinde Fotoğraf Rulosu albümüne kaydedilir.

Takılı bir SD kartınız varsa, varsayılan kayıt konumunu değiştirebilirsiniz. Başlat
ekranından sola kaydırın ve Ayarlar > telefon belleğine dokunun. Daha sonra Şuraya
yeni resimer kaydet kutusuna dokunun.
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Video çekme
Videoları dikey ya da yatay olarak kaydedebilirsiniz. Videolarınızı en iyi şekilde
görüntülemek için en ideal yol, onları yatay olarak çekmektir.

1. Kamera uygulamasını açın.

2. Video moduna geçmek için  öğesine dokunun. Ekranda bir video sayacı
göreceksiniz.

3. Video kayıt ayarlarınızı seçin:

§ Kayıt sırasında video ışığını açık veya kapalı olarak ayarlamak için 
öğesine dokunun.

§ Kullanmak istediğiniz çözünürlüğü seçmek için  > video ayarları öğesine
dokunun.

4. Kayıttan önce, yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz.

5. Kaydı başlatmak için KAMERA düğmesine basın.

6. Kaydı durdurmak için KAMERA düğmesine tekrar basın.

Video, Fotoğraflar hub'ı içinde Fotoğraf Rulosu albümüne kaydedilir.

Çekimden sonra
Bir fotoğraf veya video çektikten sonra, Kamera uygulamasından çıkmadan çektiğiniz
fotoğraf ve videoları görüntüleyebilirsiniz. Bir fotoğraf veya videoyu ne yapmak
istediğinizi seçebilirsiniz, örneğin SkyDrive öğesine yüklemek veya bir sosyal ağda
paylaşmak.

1. Vizör ekranında,  öğesine dokunun. Ya da parmağınızı ekranda kaydırın. 

En son çektiğiniz fotoğraf veya videoyu göreceksiniz.

2. Eğer bir fotoğraf ise, yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için iki kez dokunun veya
parmaklarınızla sıkıştırıp genişletin. 

Eğer bir video ise, kaydı görüntülemek için yürüt simgesine dokunun.

3. Fotoğraf veya videonuz ile yapabileceklerinizi görmek için  öğesine dokunun.

4. Film şeridi görünümüne geçmek için ekranı sıkıştırın. Daha sonra fotoğraf veya
videolar arasında gezinmek için ekranda rahatça sola veya sola kaydırma
yapabilirsiniz.

5. Çekime devam etmek için, Vizör ekranına geri dönene kadar parmağınızı sola
kaydırın.
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Telefon aramaları

Arama yapma

Bazı SIM kartları, mobil operatörünüz tarafından belirlenen bir PIN (kişisel tanımlama
numarası) ile birlikte gelir. Size PIN numaranız sorulursa, bu numarayı girin ve Enter
öğesine dokunun. PIN'inizi üç kez yanlış girerseniz, SIM kartınız engellenir.
Endişelenmeyin. Mobil operatörünüz ile iletişime geçin ve PUK (PIN Engeli Kaldırma
Anahtarı) kodunuzu isteyin.

1. Başlat ekranında  öğesine dokunun.

2. Tuş takımını açmak için  öğesine dokunun.

3. Aramak istediğiniz numarayı seçin ve ardından arama öğesine dokunun.

Kapatmak için aramayı kapat öğesine dokunun.

Kapatmaya hazırsanız ancak Telefon çevirici ekranı artık görüntülenmiyorsa, ekranın
üstündeki bildirime dokunun ve daha sonra aramayı kapat öğesine dokunun.

Acil durum araması yapma

Bazı bölgelerde, yüklü bir SIM kartınız olmasa veya SIM kartınız blokeli olsa bile acil
arama yapabilirsiniz.

1. Başlat ekranında  öğesine dokunun.

2. Tuş takımını açmak için  öğesine dokunun.

3. Konumunuz için bir acil numarasını çevirin ve ardından arama öğesine dokunun.

Parolayı etkinleştirip unuttuysanız, parolayı girmeden ve kilit ekranında acil arama
öğesine dokunarak ve konumun acil numarasını çevirerek bir acil araması
yapabilirsiniz.

Uluslararası arama yapma

1. Başlat ekranında  öğesine dokunun.

2. Tuş takımını açmak için  öğesine dokunun.

3. + işareti görüntülenene kadar 0 tuşunu basılı tutun. 

Artı işareti (+), uluslararası bir arama yaptığınızı gösterir (içinde bulunduğunuz
ülkenin uluslararası erişim numarasını girmek yerine).
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4. Klavle tuş takımına aşağıdakileri girin:

§ Ülke veya bölge kodu

§ Alan kodu (başta 0 olmadan)

§ Telefon numarası

5. Arama öğesine dokunun.

Arama alma
Bir telefon araması aldığınızda, Gelen arama ekranı görüntülenir.

Arama yanıtlama

§ Yanıtlama öğesine dokunun.

§ Ekran kapalı ise ve siz çağrı aldığınızda uyanıyorsa, ilk önce ekran kilidini açmak
için yukarıdan aşağı kaydırın ve yanıtlama öğesine dokunun.

Arama reddetme

§ Yoksay öğesine dokunun.

§ Ekran kapalı ise ve siz çağrı aldığınızda uyanıyorsa, ilk önce ekran kilidini açmak
için yukarıdan aşağı kaydırın ve yoksay öğesine dokunun.

Aramayı reddetmeden zil sesini kapatma

Aşağıdaki talimatlardan birini gerçekleştirin:

§ Telefonunuzun ön yüzünü düz bir yüzeye koyun.

Telefonun ön tarafı zaten aşağı doğru bakıyorsa, daha sonraki gelen aramalarda
telefon çalmaya devam edecektir.

§ SES DÜZEYİ YUKARI veya SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesine basın.

§ Zil sesini ve ekranı kapatmak için GÜÇ düğmesine basın.

Arama sırasında ne yapabilirim?
Bir arama sırasında, hoparlörü açmak için ekran düğmelerini kullanın, aramayı
beklemeye alın ve diğer işlemleri yapın.

Arama sırasında hoparlörü açma

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

Arama ekranında, hoparlör öğesine dokunun.

Hoparlörü kapatmak için yalnızca tekrar hoparlör öğesine dokunun.
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Aramayı beklemeye alma

Arama ekranında, beklet öğesine dokunun.

Aramayı yeniden başlatmak için, beklet öğesine tekrar dokunun.

Aramalar arasında geçiş yapma

Halihazırda bir görüşme yaparken başka bir aramayı kabul ederseniz, iki arama
arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. Başka bir arama aldığınızda, ikinci aramayı kabul etmek ve ilk aramayı
beklemeye almak için yanıtla öğesine dokunun.

2. Aramalar arasında geçiş yapmak için, ekranın üstündeki çubuğa dokunun. 

3. Geçerli aramayı sonlandırmak ve diğer aramaya dönmek için, aramayı kapat
öğesine dokunun.

Bir arama sırasında mikrofonun sesini kapatma

Arama ekranında, sessiz öğesine dokunun.

Mikrofonu tekrar açmak için sessiz öğesine tekrar dokunun.

Konferans araması başlatma
Arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızla konferans görüşmesi yapmak kolaydır. İlk
aramayı yapın (veya aramayı kabul edin), ardından konferansa eklemek için sonraki her
aramayı gerçekleştirin.

§ SIM kartınızda konferans arama hizmetinin etkin olduğundan emin olun. Ayrıntılar
için mobil operatörünüz ile irtibata geçin.

§ Konferans aramasına katılabilecek maksimum kişi sayısı mobil operatöre göre
değişir.

1. İlk konferans görüşmesi katılımcısını arayın.

2. Bağlantı sağlandığında arama ekle öğesine dokunun ve daha sonra ikinci
katılımcıyı arayın. 

İlk katılımcı, beklemeye alınır.

3. İkinci katılımcı ile bağlantı sağlandığında, çağrıları birleştir öğesine dokunun.

4. Başka bir katılımcı eklemek için, arama ekle öğesine dokunun ve davet etmek
istediğiniz kişiyi arayın.
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5. Bağlantı sağlandığında, çağrıları birleştir öğesine dokunun.

6. Aramadaki bir kişi ile özel bir diyalog gerçekleştirmek için, özel öğesine dokunun
ve daha sonra kişinin adı veya numarasına dokunun.

§ Diğer kişileri yeniden görüşmeye katmak ve konferans görüşmesine devam
etmek için çağrıları birleştir öğesine dokunun.

§ Ya da özel konuşmayı sonlandırmak için aramayı kapat öğesine dokunun.

Konferans aramasını sonlandırmak için aramayı kapat öğesine dokunun.

Arama geçmişi
Cevapsız aramaları, aranan numaraları ve gelen aramaları kontrol etmek için arama
geçmişine erişin.

Arama geçmişindeki aramaları kontrol etme

1. Başlat ekranında  öğesine dokunun.

2. Geçmiş listesinde yapabilecekleriniz:

§ Numara veya kişi adını basılı tutun ve ardından silin.

§ Arayanı geri aramayı, metin mesajı göndermeyi ve numarayı kaydetmeyi
(eğer kişiler içinde kayıtlı değilse) ve diğer işlemleri seçebileceğiniz profil
listesine gitmek için bir numara veya kişi adına dokunun.

Arama geçmişinden kişilere yeni telefon numarası ekleme

1. Başlat ekranında  öğesine dokunun.

2. Kaydetmek istediğiniz telefon numarasına dokunun ve ardından  öğesine
dokunun.

3. Yeni kişi oluşturmak için  öğesine dokunun.

4. Eğer gerekirse numarayı düzenleyin, telefon numarası türünü seçin ve daha
sonra  öğesine bakın.

5. Kişi adı ve diğer bilgileri ekleyin ve daha sonra  öğesine dokunun.

Aynı zamanda, arama geçmişinden mevcut bir kişiye telefon numarası da
kaydedebilirsiniz.

Arama geçmişini temizleme

Geçmiş listesinde yapabilecekleriniz:

Bir numara veya adı kaldırın Numara veya adı basılı tutun ve ardından öğeyi sil
öğesine dokunun.

Arama geçmişini temizleyin  > Tümünü sil öğesine dokunun.
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Uçak modunu açma veya kapatma
Birçok ülkede yasalar, uçağa bindiğinizde kablosuz cihazları kapatmanızı
gerektirmektedir. Kablosuz işlevleri kapatmanın hızlı bir yolu da telefonunuzu Uçak
moduna geçirmektir.

Uçak modunu etkinleştirdiğinizde, arama işlevi, veri hizmetleri, Bluetooth ve Wi‑Fi® de
dahil tüm kablosuz bağlantı sinyalleri kapanır. Uçak modunu devre dışı bıraktığınızda,
telefon bağlantısı tekrar açılır ve Bluetooth ile Wi‑Fi önceki durumuna geri getirilir.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > uçuş modu'na dokunun.

3. Açmak veya kapatmak için Durum düğmesine dokunun.

Uçak modu açıkken, durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
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Kişiler

İletişim halinde kalma
Kişiler hub'ı yalnızca adres defterinden daha fazlasıdır. Aynı zamanda sosyal ağlarınızı
takip ettiğiniz ve değer verdiğiniz kişilerle iletişim halinde kaldığınız bir yerdir.

1. Başlat ekranında, Kişiler desenine dokunun.

2. Kişi listenize erişmek ve kişilerinizle ilgili gelişmeleri görmek için ekranı sola veya
sağa kaydırın.

tümü Kişi listeniz. Bir kişiye dokunarak onu arayabilir, ona metin
gönderebilir, onunla sohbet edebilir veya bu kişinin güncellemeleri ve
resimlerini görebilirsiniz.

yenilikler Kişilerinizin en son güncellemelerini buradan kontrol edebilirsiniz;
hepsi de çeşitli sosyal ağ hesaplarınızdan bir araya getirilmiştir.

en son Burada, en son görüntülediğiniz ve iletişim kurduğunuz kişileri
görebilir ve onlara hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

birlikte Burada, sohbet etmek ve fotoğraf, video, takvim ve benzeri şeyleri
paylaşmak için özel Odalar oluşturabilirsiniz. Arkadaşlarınızın durum
güncellemelerini izleme, grup metin mesajları gönderme ve benzeri
işlemleri kolaylaştırmak için Gruplar oluşturabilirsiniz.

SIM karttan kişi alma
SIM kartınızdan kişi aldığınızda, bu kişiler otomatik olarak Microsoft hesabınızla
eşitlenir. SIM kartınızdan silinmezler. Henüz Microsoft hesabı kurmadıysanız, kişileriniz
telefona kaydedilir.

1. Başlat ekranında, Kişiler desenine dokunun.

2.  > Ayarlar > SIM kişilerini al öğesine dokunun.

Yeni kişi ekleme

1. Başlat ekranında, Kişiler desenine dokunun.

2. Tümü kişi listesinde,  öğesine dokunun.

3. Telefonunuzda birden fazla kurulu hesap varsa, içinde kişiyi oluşturmak
istediğiniz hesaba dokunun.
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4. Her bir öğeye (örneğin ad, telefon, e-posta) dokunun ve bilgileri girin. 

Her bir öğenin bilgilerini girdikten sonra, kaydetmek için  öğesine dokunun.

5. Bir resim atamak için veya kişinin resmini çekmek üzere kamerayı kullanmak için
fotoğraf ekle'ye dokunun.

6. İşiniz bittiğinde, yeni kişiyi kaydetmek için  öğesine dokunun.

Kişiler listesinde bir bölüme atlama

1. Tüm kişiler listesinde, tüm alfabe desenlerini görüntülemek için bir harf desenine
dokunun.

2. Bir harfe dokunarak bu harf ile başlayan kişi adlarını içeren bölüme hızlı bir
şekilde atlayın.

Kişi listenizi filtreleme
Yalnızca seçtiğiniz hesaplardan kişileri göstermek için listeyi filtreleyebilirsiniz.

1. Kişiler içinde,  > ayarlar'a dokunun.

2. Kişi listemi filtrele öğesine dokunun.

3. Kişileri göstermek istediğiniz hesabı seçin ve ardından  öğesine dokunun.

Kişi profillerini birleştirme
Kişiler içinde, aynı kişiye ait iki veya daha fazla sürümünüz olabilir. Bunun nedeni,
kişinin profillerinin farklı sosyal ağlar veya e-posta hesapları üzerinde olmasıdır. Çoğu
durumda, telefonunuz kişi profillerini otomatik birleştirecektir. Birleştirilmemiş olanlar
için bunları manuel olarak bağlayabilirsiniz.

1. Tümü kişiler listesinde bir veya daha fazla çift girişi bulunan bir kişiye dokunun.

2.  öğesine dokunun.

3. Yapabilecekleriniz:

§ Öneliren linkler altında (eğer varsa), kişiye bağlamak istediğiniz bağlantıya
dokunun.

§ Kişi seç öğesine dokunun ve daha sonra çift girişlerden birine dokunun.

Kişi profillerinin bağlantısını kesme

1. Tümü kişiler listesinde, bağlantılı profillere sahip kişiye dokunun.

2. Bağlantı sayısını gösteren bağlantı simgesine dokunun .

3. Bağlı profiller altında, bağlantısını kesmek istediğiniz profile dokunun.

4. Bağlantıyı kes öğesine dokunun.
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Arama, düzenleme veya silme

Bir kişi arama

Kişiler listeniz çok uzunsa, bir kişiyi bulmanın en hızlı yolu arama olabilir.

1. Tümü kişi listesinde,  öğesine dokunun.

2. Arama çubuğunda, aradığınız kişinin adı ve soyadının ilk birkaç harfini girin. 

Eşleşen kişiler görüntülenir.

3. Kişinin kişi bilgilerini görüntülemek için kişiye dokunun.

Kişi bilgisini düzenleme

Facebook® Twitter™ veya LinkedIn® uygulamalarındaki kişiler düzenlenemez. Ama
bunlara bilgi ekleyip farklı bir hesaba (örneğin Microsoft hesabınız)
kaydedebilirsiniz.

1. Tümü kişi listesinde, bilgisini değiştirmek istediğiniz kişiye dokunun.

2.  öğesine dokunun.

3. Bu bağlantılı bir kişi ise (kişiler listenizde tek bir giriş olarak görünen ama birden
fazla hesabı bulunan bir kişi), düzenlemek istediğiniz hesaba (örneğin, Microsoft
hesabını düzenle'ye dokunun) dokunun.

4. Kişi için yeni bilgi ekleyin veya var olanı düzenleyin. 

Bir öğe için yeni bilgi girdikten sonra, değişiklikleri uygulamak için  öğesine
dokunmayı unutmayın.

5. İşiniz bittiğinde,  veya  öğesine dokunun.

Kişi silme

Telefonunuzdaki Facebook, Twitter veya LinkedIn kişisini silemezsiniz, diğer
hizmetlerden kişileri silebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, kişi hem telefondan hem de
kayıtlı olduğu çevrimiçi hizmetlerden silinecektir.

1. Tüm kişiler listesinde, silmek istediğiniz kişiye dokunun.

2.  > Sil öğesine dokunun.

3. Kişi bağlı bir kişi ise (birden fazla hesabı olan), kişinin hangi hesaptan
kaldırılacağını seçin.

Bir kişiyi basılı tutabilir ve daha sonra sil'e dokunabilirsiniz.
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Gerçek zamanlı olarak bir kişiler grubu ile
paylaşma
Odalar, grup sohbeti yapabileceğiniz, fotoğraf, video, takvim ve benzeri şeyleri
paylaşabileceğiniz yerlerdir.

Yeni oda oluşturma

Yalnızca Windows Phone 8 sahibi kişiler bir oda içinde yer alabilir. Bir oda
oluşturduğunuzda, odanın sahibi siz olursunuz. Tüm diğer oda üyeleri misafirdir.

1. Başlat ekranında, Kişiler desenine dokunun.

2. Birlikte ekranında,  > Oda öğesine dokunun.

3. Oda için ad girin ve  öğesine dokunun.

4.  öğesine dokunun ve odaya davet etmek için bir kişi seçin. 

Odaya daha fazla kişi davet etmek için bu işlemi tekrar edin.

Oda için yapılan davetler metin mesajı ile gönderilir.

5. İşiniz bittiğinde,  öğesine dokunun.

Bir odaya kişi davet etme

1. Kişileri davet etmek istediğiniz odaya dokunun. 

Odanın sahibi siz değilseniz kişi davet edemezsiniz.

2.  >  öğesine dokunun.

3. Davet etmek istediğiniz kişiye dokunun.

4. Başka bir kişi davet etmek için  öğesine dokunun.

5. İşiniz bittiğinde,  öğesine dokunun.

Davet ettiğiniz kişi, odanıza katılmak için bir bağlantı ile birlikte bir metin mesajı
alacaktır.

Oda desenlerini yeniden düzenleme

Her şeyi biraz karıştırın. Oda üyesi desenlerini istediğiniz gibi yeniden
düzenleyebilirsiniz.

1. Değiştirmek istediğiniz odaya dokunun.

2. Desen hareket edene kadar bir kişiyi basılı tutun.

3. Deseni yeni bir konuma sürükleyin.

4. İşiniz bittiğinde,  öğesine basın.
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Bir odayı yönetme

Yalnızca oluşturduğunuz odayı yönetebilirsiniz.

1. Yönetmek istediğiniz odaya dokunun.

2.  öğesine dokunun.

3. Yapabilecekleriniz:

§ Odanın adını değiştirin.

§ Misafirleri ekleyin veya kaldırın.

§ Odayı silin.

Bir odayı terk etme

1. Terk etmek istediğiniz odaya dokunun. 

Odanın sahibi siz iseniz odayı terk edemezsiniz.

2.  > Odayı terk et > Terk et öğesine dokunun.

Kişilerin gruplar halinde düzenleme
Gruplar, sosyal ağlarınızı filtrelemeye yardımcı olur. Gruplar aynı zamanda aynı eposta
veya metin mesajını birden fazla kişiye göndermeyi de kolaylaştırır. Bir grup
oluşturduğunuzda, bu grup birlikte ekranında görüntülenir.

Bir gruba dokunun ve grup epostası, metin yazma ve sohbet seçenekleriyle birlikte
grup üyelerini ve onların sosyal ağ güncellemelerini de göreceksiniz.

Yeni grup oluşturma

1. Başlat ekranında, Kişiler desenine dokunun.

2. Birlikte ekranında,  > Grup öğesine dokunun.

3. Bir grup adı girin ve  öğesine dokunun.

4.  öğesine dokunun ve gruba eklemek için bir kişi seçin. 

Gruba daha fazla kişi eklemek için bu işlemi tekrar edin.

Başlat ekranına eklemek için gruba basın ve basılı tutun.
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Bir gruba kişiler ekleme

1. Kişileri eklemek istediğiniz gruba dokunun.

2.  >  öğesine dokunun.

3. Eklemek istediğiniz kişiye dokunun.

Gruptan bir kişiyi çıkarma

1. Kişileri çıkarmak istediğiniz gruba dokunun.

2.  öğesine dokunun ve çıkarmak istediğiniz kişiyi seçin.

3. Gruptan çıkar öğesine dokunun.

Üyenin kişi tercihlerini değiştirme

Kişinin birden fazla eposta adresi veya telefon numarası varsa, grup epostası veya
metin mesajı gönderirken kullanılacak eposta adresini veya telefon numarasını
seçebilirsiniz.

1. Kişi tercihini değiştirmek istediğiniz üyeyi içerene gruba dokunun.

2.  öğesine ve kişiye dokunun.

3. Bilgiyi değiştirmek için Telefon numarası kutusu veya Eposta adresi kutusuna
dokunun.

4. İşiniz bittiğinde,  öğesine dokunun.

5. Grup ekranına dönmek için  öğesine dokunun.

Grup desenlerini yeniden düzenleme

Grup üyelerini alfabetik sırada görüntülemek istemez misiniz? Grup üyesi desenlerini
istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

1. Değiştirmek istediğiniz gruba dokunun.

2. Desen hareket edene kadar bir kişiyi basılı tutun.

3. Deseni yeni bir konuma sürükleyin.

4. İşiniz bittiğinde,  öğesine basın.

Grubu yeniden adlandırma

1. Yeniden adlandırmak istediğiniz gruba dokunun.

2.  > Yeniden adlandır öğesine dokunun.

3. Grup için yeni ad girin.

4. İşiniz bittiğinde,  öğesine dokunun.
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Grubu silme

1. Silmek istediğiniz gruba dokunun.

2.  > Sil öğesine dokunun.

Ben döşemesi nedir?
Ben döşemesi, profilinize giden bir kısayoldur. Profilinize Başlat ekranından veya Kişiler
hub'ından erişebilirsiniz. Burası sosyal ağ imkanları için sizin tek durağınızdır.

§ Başlat ekranında, Ben desenine dokunun.

§ Başlat ekranında, Kişiler desenine dokunun. Profil resminize dokunun.

Yapabileceğiniz şeyler aşağıdadır:

§ Sosyal ağlarınızda yeni bir mesaj yayınlayın.

§ Sosyal ağ gönderilerini görüp yorumlayın.

§ Sosyal ağ gönderilerini beğenin.

§ Twitter platformunda güncellemeleri yanıtlayın veya retweet edin.

§ Facebook üzerinde profil resminizi güncelleyin.

§ Microsoft hesabınızda profil resminizi güncelleyin.

§ Sohbet durumunuzu belirleyin. Anında mesajlaşmak için uygunsanız bunu diğer
kişilerin görmesine izin verin.

Sosyal ağlara bir şey gönderme
Sosyal ağlarınıza mesaj gönderebilir ve başkalarının gönderilerini beğenebilir veya
bunlara yorum yazabilirsiniz. Konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmak için de oturum
açabilirsiniz.

Telefonunuzda ne tür sosyal ağ hesapları kurulabileceğini kontrol etmek için Ayarlar >
eposta + hesaplar öğesine gidin.

Mesaj yayınlama

1. Başlat ekranında, Ben desenine dokunun.

2. Güncelleme yayınla öğesine dokunun ve mesajınızı yazın.

3. Birden fazla sosyal ağ hesabınız varsa, Buraya gönder metin kutusuna dokunun,
hangi hesaplarda yayınlanacağını seçin ve daha sonra  öğesine dokunun.

4.  öğesine dokunun.
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Bir gönderiyle ilgili yorum yapma

1. Başlat ekranında, Kişiler desenine dokunun.

2. Yenilikler öğesine gitmek için sola veya sağa kaydırma yapın, böylece,
kişilerinizin en son yayınladığı şeyleri görebilirsiniz.

3. Beğenmek veya yorum yazmak istediğiniz bir gönderiyi gördüğünüzde, 
öğesine dokunun.

4. Yorum ekle diyen kutuya dokunun, yorumunuzu girin ve  öğesine dokunun.

Bir gönderiyi beğenmek için  öğesine veya beğeninizi geri almak için  öğesine
dokunun.

Giriş yapılıyor

Bir yere giriş yaptığınızda, konumunuzu bir veya daha fazla sosyal ağda yayınlayarak
kişilerinizle paylaşırsınız. Yakındaki yerleri bulabilir veya kendiniz bir tane
ekleyebilirsiniz.

1. Başlat ekranında, Ben desenine dokunun.

2. İşaretle öğesine dokunun.

3. Aşağıdaki talimatlardan birini gerçekleştirin:

§ Oradan giriş yapmak için listedeki bir yere dokunun.

§ Konumunuzu listede görmezseniz, uygulamanın konumunuzu bulması için
 öğesine dokunun. Bulunduğunuz yerin adını girin ve daha sonra 

öğesine dokunun.

§ Yakın bir yeri aramak için  öğesine dokunun, yerin adını girin ve 
öğesine dokunun.

4. Giriş yapmak istediğiniz yeri bulduktan sonra, giriş yapmak için kullanmak
istediğiniz hesabı seçmek üzere Buraya gönder kutusuna dokunun.

5. Facebook'ta şununla paylaş kutusuna dokunarak Facebook gizlilik düzeyinizi
ayarlayın.

6. Giriş yapmak için  öğesine dokunun.
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Sosyal güncellemeleri filtreleme
Çok fazla güncelleme mi var? Bir seferde bir sosyal ağdan gelen gönderileri
görüntülemeyi deneyin. Ya da bir veya daha fazla sosyal ağdan güncellemeleri
gizleyebilirsiniz.

§ Kişiler içinde, yenilikler öğesine gitmek için ekranı sola veya sağa kaydırın. Tüm
hesaplar'a dokunun ve gönderilerini görüntülemek istediğiniz hesaba dokunun.

§ Ya da  > ayarlar öğesine dokunun ve Filtrelediğim kişilerden gelen gönderileri
gizle öğesini seçin. 

Kişi listenizden filtrelediğiniz sosyal ağlardan gelen gönderiler artık görünür
olmayacaktır.

Yalnızca o gruptaki kişilerden gelen güncellemeleri görmek için bir grup
oluşturabilirsiniz.
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Klavye

Ekran klavyesini kullanma
Metin veya sayı gerektiren bir alanı seçtiğinizde veya bir uygulama başlattığınızda,
ekran klavyesi kullanılabilir hale gelir.

Ekranda yazı yazabileceğiniz herhangi bir yere dokunun, klavye otomatik olarak
görüntülenir. 

Klavyeyi kullanmayı bitirdikten sonra kapatmak için  düğmesine basın.

Büyük harf kilidini açma

Shift  tuşunu basılı tutun veya bu tuşa iki kez dokunun. Büyük harf kilidini kapatmak
için tekrar dokunun.

Sayıları ve simgeleri girme

1. Sayısal ve simge klavyeye geçmek için  öğesine dokunun. Klavye üzerinde
rakamlar, yaygın kullanılan noktalama işaretleri ve simgeleri göreceksiniz.

2. Daha fazla simge kullanmak için,  öğesine dokunun.

3. Bazı simge tuşları, daha da fazla simge getirebilir. Daha fazlasını görmek için bir
simgeyi basılı tutun. 

Örnek:

§ Sol parantez tuşu gibi bir simge tuşunu basılı tutun ve daha sonra istediğiniz
simgeye dokunun.

§ Yaygın kullanılan noktalama seçeneklerinden bazılarını getirmek için nokta
tuşunu basılı tutun ve daha sonra istediğiniz bir tanesine dokunun.

§ Kullanılabilir döviz sembolleri arasından seçim yapmak için döviz sembolünü
basılı tutun.
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İmleci taşıma

İmleci, girmiş olduğunuz metnin ortasına yerleştirmek için, bir imleç görüntülenene dek
değiştirmek istediğiniz metnin yakınını basılı tutun; daha sonra parmağınızı imleci
istediğiniz yere taşımak için sürükleyin.

Tahmini metin ile kelime girme
Ekran klavyesinde, sizin hızlı ve doğru yazmanıza yardımcı olacak tahmini metin
özelliği vardır. Tahmini metin girişi varsayılan olarak etkindir ve kelime tahminleri siz
yazı yazarken görüntülenir.

Tahmin modunda bir kelime girmek için:

§ İstediğiniz kelimenin kalın vurgulandığını gördüğünüzde, bu kelimeyi metninize
eklemek için boşluk çubuğuna dokunun.

§ Tüm kelimeyi yazmayı bitirmeden önce, istediğiniz kelimeyi tahminler arasında
gördüğünüzde, bu kelimeyi metninize eklemek için kelimeye dokunun.

§ Daha fazla kelime görmek için tahmin çubuğunu yana kaydırın.

§ Bir şeyi yanlış yazdıysanız veya yanlış kelimeyi seçtiyseniz, tahmin çubuğunu
görüntülemek ve doğru kelimeyi seçmek için bu kelimeye dokunun.

Klavye dilini değiştirme
Klavyeniz için diller, düzenler ve bölgeler arasında seçim yapabilirsiniz. Telefonunuz,
seçtiğiniz dile bağlı olarak, kelime tahminleri ve imla düzeltmeleri sağlayabilir.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > klavye'ye dokunun.

3. Klavye ekle'ye dokunun.

4. Ekran klavyesinden kullanmak istediğiniz dilleri seçin. Klavyeyi bir sonraki kez
kullanışınızda, dil tuşunu  göreceksiniz.

Dil tuşu, klavyeye bağlı olarak farklı görünecektir.

5. İşiniz bittiğinde,  öğesine dokunun.

6. Ekran klavyesini kullanırken, seçtiğiniz diller arasında geçiş yapmak için dil
tuşuna  dokunun. 

Kullanılabilir tüm klavye seçeneklerini görmek için dil tuşunu basılı tutabilirsiniz.
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Mesajlaşma

Tek bir yerde mesajlaşma ve sohbet etme
Mesajlaşma uygulaması ile, tek bir yerde metin gönderebilir ve sohbet edebilirsiniz.

Arkadaşlarınız ve aileniz ister mobil telefonlarında isterse bilgisayarlarında çevrimiçi
olsunlar, onlara metin mesajları veya Microsoft Messenger anında mesajları
gönderebilirsiniz.

Ayrıca Facebook sohbeti de başlatabilirsiniz.

§ Messenger'da sohbet etmek için ilk olarak Microsoft hesabınızı kurmanız gerekir.

§ Facebook üzerinde sohbet etmek için Facebook hesabınızı kurmanız gerekir.
Mesajlaşma uygulamasının ayarları içinde Facebook sohbet özelliğini açtığınızdan
emin olun.

1. Başlat ekranında  öğesine dokunun.

2. Microsoft Messenger üzerinden anında mesaj göndermek isterseniz, eğer hala
yapmadıysanız ilk olarak sohbet durumunuzu ayarlayın.

3.  öğesine dokunun.

4.  öğesine dokunun, bir kişi seçin ve daha sonra mesajı nasıl göndermek
istediğinizi belirlemek için kişinin telefon numarası veya Messenger ID'sine
dokunun. 

Facebook kişisine de bir mesaj gönderebilirsiniz.

Daha fazla alıcı eklemek için tekrarlayın, adları otomatik olarak Kime kutusuna
eklenecektir.
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5. Mesaj yazın diyen kutuya dokunun ve metninizi girin.

6. Göndermek için  öğesine dokunun.

Alıcı eklerken şunları da yapabilirsiniz:

§  öğesine dokunun ve bir kişi grubu seçin. Uygulama ayarlarındaki Grup metni
seçeneği, varsayılan olarak açıktır ve siz bir kişi grubu ile mesajlaşırken yanıtları
bir dizi içinde tutmaya yarar. Bu seçenek açıkken yanıtlar, metin mesajları yerine
multimedya mesajları olarak gönderilir.

§ Kime kutusuna kişinin adını yazmaya başlayın, daha sonra eşleşen bir kişi adına
dokunun.

§ Kime kutusuna bir cep telefon numarası ve e-posta adresi girin. Ek alıcılar girmek
için her birinden sonra Enter'a dokunun.

Sohbet durumunuzu belirleme

1. Başlat ekranında  öğesine dokunun.

2.  tuşuna dokunun ve bir duruma dokunun 

Örneğin, oturum açmak için kullanılabilir öğesine dokunun; böylece, aile ve
arkadaşlarınız, Microsoft Messenger üzerinde sizin çevrimiçi olduğunuzu
görecektir.

Başlat ekranında Ben döşemesine dokunarak sohbet durumunuzu belirleyebilirsiniz.

Sohbet durumunuzu belirleyip oturum açtıktan sonra, Mesajlaşma uygulamasında
kimin çevrimiçi olduğunu göreceksiniz. Kişiye anında mesaj göndermek için bir kişiye
dokunun.

Bir mesajda resim, video ve benzeri paylaşımı
Metin mesajına resim, video ve benzeri ekleyerek bir multimedya mesajı
gönderebilirsiniz. Ayrıca, Microsoft Messenger üzerindeki bir hızlı mesaja ek
yapabilirsiniz.

Facebook kişisine bir resim de gönderebilirsiniz.

Multimedya mesajı göndermeden önce, bu hizmetin veri planınıza dahil olduğunu
kontrol edin.

1. Başlat ekranında  öğesine dokunun.

2. Yeni mesaj oluşturmak için  öğesine dokunun.

3. Alıcının adını, cep telefonu numarasını ya da e-posta adresini Kime alanına girin.
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4. Aşağıdakileri yapmak için  öğesine dokunun:

Resim ekle Resim öğesine dokunun, daha sonra mevcut bir fotoğraf
seçin veya fotoğraf çekip eklemek için  öğesine
dokunun. Resim, metin mesajına eklediğinizde otomatik
olarak yeniden boyutlandırılır.

Video ekleyin Video öğesine dokunun ve mevcut bir video seçin.

Konumunuzu ekleyin Konumum öğesine dokunun.

Sesli not ekleyin Sesli not öğesine dokunun ve konuşmaya başlayın. Kaydı
bitirdiğinizde bitti öğesine dokunun.

Kişi bilgisi ekleyin Kişi öğesine dokunun ve paylaşmak için bir kişiye
dokunun. Kişiyi mesajınıza eklemek için  öğesine
dokunun.

Bir eki kaldırmak için, eki basılı tutun ve kaldır öğesine dokunun.

5. Ekran klavyesini kullanarak mesajınızı girin veya sesli tanımayı kullanmak için 
öğesine dokunun.

6. Göndermek için  öğesine dokunun.

Mesaj görüntüleme ve yanıt verme
Yeni bir mesaj aldığınızda, (eğer ayarlı ise) bir bildirim sesi duyacak ve mesajın kısa bir
süre ekranın üstünde çıktığını göreceksiniz.

1. Mesajı açmak ve okumak için şunları yapabilirsiniz:

§ Ekranın üstündeki bildirime dokunun.

§ Ya da mesaja erişmek ve okumak için Mesajlaşma uygulamasını açın.

2. Yanıtınızı girin ve  öğesine dokunun. 

Kişinin birden fazla telefon numarası veya eposta adresi varsa, başka bir tane
seçmek için  öğesine dokunabilirsiniz.
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Neden aynı dizi üzerinde Facebook veya Messenger kullanarak
arkadaşımı yanıtlayamıyorum?

Eğer Facebook veya Messenger üzerinde biriyle arkadaşsanız, aynı kişi için
birden fazla farklı kişi profiline sahip olabilirsiniz. Telefon numarası, Facebook,
ve Messenger bilgileri, telefonunuzda farklı kişiler olarak kaydedilebilir. Bu
durumda, bu kişileri manuel olarak birbirine bağlamanız gerekir.

Kişiler uygulamasını açın ve onları birbirine bağlayın.

Bir mesajı kopyalama ve yapıştırma

Önceki mesajı kopyalayabilir ve oluşturduğunuz yeni mesajın içine yapıştırabilirsiniz.

1. Zincirler listesinde, bir kişiye dokunup (veya telefon numarası) bu kişi ile mesaj
alışverişini görüntüleyin.

2. Kopyalamak istediğiniz mesajı basılı tutun ve ardından kopyala öğesine
dokunun.

3. Yeni mesajınızı oluşturduğunuz yerde metin kutusuna dokunun.

4. Kopyalanan mesajı yapıştırmak için  öğesine dokunun.

Konuşmaları yönetme

Mesaj iletme

1. Zincirler listesinde, bir kişiye dokunup (veya telefon numarası) bu kişi ile mesaj
alışverişini görüntüleyin.

2. İletmek istediğiniz mesajı basılı tutun ve ardından ilet öğesine dokunun.

3. Alıcı kısmını doldurun.

4. Göndermek için  öğesine dokunun.

Mesaj silme

1. Zincirler listesinde, bir kişiye dokunup (veya telefon numarası) bu kişi ile mesaj
alışverişini görüntüleyin.

2. Silmek istediğiniz mesajı basılı tutun ve ardından sil öğesine dokunun.

Tüm konuşmayı silme

Zincirler listesinde, mesajlarını silmek istediğiniz bir kişiyi (veya telefon numarasını)
basılı tutup sil öğesine dokunun.
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E-posta

Microsoft hesabınızı ekleme
Telefonunuzu ilk kez kurduğunuzda, Microsoft hesabınız ile oturum açmanız istenir. O
zaman oturum açmadıysanız veya birden fazla Microsoft hesabınız varsa, birincil
Microsoft hesabınızı veya ek hesaplarınızı kurmak için Ayarlar'a gidin.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > e-posta+hesaplar'a dokunun.

3. Hesap ekleyin öğesine dokunun.

4. Aşağıdaki talimatlardan birini gerçekleştirin:

§ Telefonunuzda eposta ve diğer Microsoft hizmetleri için kullanacağınız
birincil hesabı eklemek için, Microsoft hesabı'na dokunun.

§ Ek eposta hesapları kurmak için Hotmail'e dokunun.

5. E-posta adresinizi ve parolanızı girin ve ardından oturum aç öğesine dokunun.

Microsoft hesap epostanız, kişileriniz, takvim, fotoğraflar ve beslemeler telefonunuz ile
eşitlenecektir.

§ Kurduğunuz ilk Microsoft hesabı telefonunuzdan silinemez.

§ Ek Microsoft hesapları kurduysanız, bu hesaplardaki fotoğraflar telefonunuz ile
eşitlenmeyecektir.

POP3/IMAP e-posta hesabınızı ekleme

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > e-posta+hesaplar'a dokunun.

3. Hesap ekleyin öğesine dokunun.

4. İstediğiniz eposta hesabı türünü seçin. 

Hesap listenizde görmezseniz, diğer hesap öğesine dokunun.

49 E-posta



5. Eposta adresinizi ve parolanızı girin. 

§ Google® Hesabınızı ekliyorsanız, yalnıza eposta mesajlarınız veya Google
kişileri ve takviminizi de eşitlemeyi seçebilirsiniz.

§ Diğer POP3 veya IMAP hesaplarını kuruyorsanız, telefonunuz bu
hesaplardan yalnızca eposta eşitleyebilir.

6. Oturum aç öğesine dokunun.

Telefonunuz, hesap ayarlarınızı arar, kurulumu tamamlar ve hesabınızdaki bilgilerle
eşitleme yapar.

Telefonunuz hesap ayarlarınızı bulamazsa, gelen ve giden sunucu ile diğer ayarları
manuel olarak girmek için gelişmiş kuruluma gidin. Bu bilgileri eposta
sağlayıcınızdan almanız gerekir.

Microsoft Exchange ActiveSync hesabı ekleme

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > e-posta+hesaplar'a dokunun.

3. Hesap ekle'ye dokunun.

4. Outlook öğesine dokunun.

5. E-posta adresinizi ve parolanızı girin ve ardından oturum aç öğesine dokunun.

Hesap ayarlarınız bulunursa, telefonunuzun iş epostanız, kişileriniz ve takviminiz ile
eşitleme yapmasını bitirmesini bekleyin.

Hesap ayarlarınız bulunamazsa, Exchange ActiveSync hesabı ayarlarını manuel
olarak girmek için ekran talimatlarını izleyin. Bu ayarlar için Exchange Sunucusu
yöneticisine danışın.
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Epostayı kontrol etme
Eposta hesaplarınızı kurduktan sonra, her bir hesap için yeni bir desen Başlat ekranına
eklenecektir.

1. Bir eposta hesabı açmak için Başlat ekranındaki desenine dokunun. 

Deseni görmezseniz, Başlat ekranından sola kaydırma yapın ve daha sonra
uygulamalar listesindeki eposta hesabına dokunun.

2. Tüm eposta listesinde, eposta mesajlarınız arasında gezinmek için yukarı veya
aşağı kaydırma yapın. 

Eposta mesajları düzenli bir şekilde diyaloglar halinde gruplanır. Bir epostanın
önünde ve arkasında yanıtlar mevcutsa, epostaya dokunarak postayı
genişletebilir ve mesaj dizisini görebilirsiniz.

3. Açmak ve okumak için bir e-posta mesajına dokunun.

Uzun bir eposta listeniz varsa, yalnızca okunmamış, bayraklı veya acil epostalar
arasında gezinmek için sola veya sağa kaydırma yapabilirsiniz.

Epostayı yanıtlama veya iletme

1. Eposta mesajını açın ve okuyun.

2.  öğesine dokunun.

3. Yalnızca göndereni veya tümünü yanıtlamayı seçin ya da epostayı iletin.

Gelen kutularını birbirine bağlama

Farklı hesaplara geçmeksizin tüm hesaplarınızdaki epostalarınızı tek bir yerden kontrol
etmek için, gelen kutularınızı birbirine bağlayabilirsiniz.

1.  > Gelen kutularını bağla öğesine dokunun.

2. Diğer gelen kutuları altında, birleştirilmiş gelen kutunuza eklemek istediğiniz bir
veya birden fazla eposta hesabına dokunun. 

Birleştirilmiş gelen kutunuz için varsayılan ad Bağlantılı gelen kutusu'dur.

Birleştirilmiş gelen kutunuzun adını değiştirmek isterseniz, bağlantılı gelen kutusunu
yeniden adlandır öğesine dokunun.

3. Gelen kutunuza dönmek için  düğmesine basın. Artık, farklı hesaplardan gelen
tüm epostalarınızı içeren tek bir gelen kutusu göreceksiniz.

Epostanızı bir sonraki kez kontrol etmek istediğinizde, Başlat ekranında veya
uygulamalar listesinde  öğesine dokunun.
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Gelen kutusunun bağlantısını kesme

1.  > Bağlı gelen kutuları öğesine dokunun.

2. Bu kutu altında, birleştirilmiş gelen kutusundan kaldırmak istediğiniz eposta
hesabına dokunun.

3. Bağlantıyı kes öğesine dokunun.

Eposta gönderme

1. E-postanızı göndermek için kullanmak istediğniiz e-posta hesabını açın.

2.  öğesine dokunun.

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

§ Kişi seçmek için  öğesine dokunun. Daha fazla kişi eklemek için yeniden
dokunun.

§ Kişinin adını veya eposta adresini yazmaya başlayın. Siz yazarken kayıtlı
kişilerden eşleştirmeler bulunursa bunlar listelenecektir. İstediğiniz bir
tanesine dokunun.

4. Konuyu girin ve mesajınızı oluşturun.

5. Resim eklemek için  öğesine dokunun.

6. Epostanızı göndermek için hazır olduğunuzda,  öğesine dokunun.

§ Birden fazla eposta adresini manuel olarak girerken, bu adresleri noktalı virgül ile
ayırın.

§ Karbon kopya (cc) veya kör karbon kopya (bcc) göndermek için  > cc & bcc
göster öğesine dokunun ve diğer alıcıları ekleyin.

Eposta mesajı için öncelik belirleme

Göndermeden önce eposta mesajı için önceliği belirleyebilirsiniz.

1. Mesajı oluştururken,  > öncelik öğesine dokunun.

2. Mesaj için önceliği seçin.

Epostayı kaydetme veya atma

1. Epostanızı oluştururken,  öğesine dokunun.

2. Epostanızı taslak olarak mı kaydedeceksiniz yoksa silecek misiniz seçin.
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Eposta taslağını yeniden oluşturma

1. Eposta listesi içindeyken,  > klasörler > taslaklar öğesine dokunun.

2. Düzenlemek için taslak epostasına dokunun.

3. E-postayı gönderin.

E-posta mesajlarını yönetme

Silme, taşıma, işaretleme veya çeşitli eposta mesajlarını işaretleme

1.  öğesine dokunun.

2. Bir konuşmadaki tüm mesajları hızlı bir şekilde seçmek için, en üsttekini seçin
(mesajların konusunu ve sayısını gösteren mesaj). 

Ya da ayrı ayrı eposta mesajlarını seçmek için ilgili onay kutularına dokunun.

3. Seçili mesajlar ile ne yapmak istediğinizi seçin.

§ Silmek için  öğesine dokunun.

§ Bunları başka bir posta klasörüne taşımak için  öğesine dokunun.

§  öğesine dokunun ve mesajları okundu veya okunmadı olarak
işaretlemeyi seçin.

İlk olarak epostayı seçmek için bir epostanın sol ucuna dokunabilirsiniz. Daha sonra
onay kutuları görüntülenecektir, böylece daha fazla eposta mesajı seçebilirsiniz.

Bir epostayı silme, taşıma, işaretleme veya bir epostayı işaretleme

1. Bir konuşmayı veya tek bir mesajı basılı tutun.

2. Seçenekler menüsünde, bütün bir konuşma veay tek bir mesaj ile ne yapmak
istediğinizi seçin.

Başka bir posta klasörüne geçme

1.  > Klasörler öğesine dokunun.

2. Kullanılabilir tüm posta klasörlerini görmek için tüm klasörleri göster öğesine
dokunun.

3. Eposta mesajlarını görüntülemek istediğiniz posta klasörüne dokunun.

Eposta hesap ayarlarını değiştirme

1. Başlat ekranında, istediğiniz eposta hesabı türünü seçin.

2.  > Ayarlar'a dokunun.
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3. Eşitleme ayarlarına dokunarak öğelerin ne kadar sık indirilmesi veya
değiştirilmesi gerektiğini seçin.

4. Gönderdiğiniz eposta içinde bir imza görüntülenmesini isteyip istemediğinizi
seçin.

5.  öğesine dokunun.
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Fotoğraf, videolar ve müzik

Fotoğraflar

Fotoğraflar hub'ı hakkında

Fotoğraflar hub'ı üzerinde, kameranız ile çektiğiniz fotoğraf ve videolarınızı
görüntüleyebilir, çevrimiçi albümleri gezebilir veya arkadaşlarınızın çektiği en son
fotoğraflara bakabilirsiniz.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Fotoğraflar öğesine dokunun.

3. Ekranı sola veya sağa kaydırın, aşağıdakileri göreceksiniz:

resim
koleksiyonu

Resim ve videolarınızı albüm veya tarihe göre görüntüleyebilir
veya film şeridinde neler olduğuna bakabilirsiniz. Aynı
zamanda arkadaşlarınızın veya kendinizin çevrimiçi
albümlerine göz atabilirsiniz.

sık kullanılanlar Sık kullanılan olarak etiketlenen en fazla 8 resmi görün veya
geri kalan resimleri görmek için tümünü gör öğesine dokunun.
Tek dokunmalı erişim için sık kullanılanlarınızı Başlat ekranına
ekleyebilirsiniz.

yenilikler Burada, arkadaşlarınızın sosyal ağ sitelerine yüklediği en son
resimleri bulacaksınız. Bir yorum göndermek veya arkadaş
etiketlemek için dokunun.

uygulamalar Burada, fotoğraflarınızı düzenlemek için kullanabileceğiniz
Fotoğraf Geliştirici ve diğer uygulamaları bulacaksınız.

Sık kullanılanlarınıza fotoğraf ekleme

Bazı çekimler o kadar harikadır ki sık sık dönüp bakmak istersiniz. Bu fotoğraflara hızlı
bir şekilde ulaşmak için onları sık kullanılanlarınıza ekleyin.

1. Fotoğraflar hub'ında, beğendiğiniz bir fotoğrafı seçin ve açmak için dokunun.

2. Bir fotoğrafı basılı tutun ve daha sonra sık kullanılanlara ekle'ye dokunun.

Çevrimiçi albümünüzden sık kullanılanlara bir fotoğraf eklemeden önce, ilki olarak
onu telefonunuza kaydetmeniz gerekir. Fotoğrafı açın ve daha sonra  > telefona
kaydet öğesine dokunun.
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Fotoğraflar hub'ında arkaplanı değiştirme

Fotoğraflar Hub'ı üzerinde arkaplan olarak kullanmak üzere herhangi bir fotoğrafı
hatta çevrimiçi albümlerden fotoğraflar bile seçebilirsiniz. Daha da iyisi, Fotoğraflar
hub'ınız, sık kullanılan resimlerinizin dönüşümlü bir seçkisini bile gösterebilir.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Fotoğraflar öğesine dokunun.

3.  öğesine dokunun.

4. Yapabilecekleriniz:

§ Arkaplan olarak kullanmak üzere bir fotoğraf seçin. Arkaplan seç öğesine
dokunun, fotoğraf seçin ve onu kırpın.

§ Sık kullanılan olarak etiketlenen fotoğrafları karıştırmak için arkaplanı karıştır
öğesine dokunun.

Başlat ekranınızda Fotoğraflar deseni varsa, seçtiğiniz arkaplan desende de
görünecektir.

Paylaşım

Arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle fotoğraf ve video paylaşın. Multimedya mesajı veya
eposta içinde fotoğraf ve video gönderebilirsiniz. Ayrıca, çevrimiçi hesaplarınıza
fotoğraf veya video yükleyebilirsiniz.

Yüklemeden önce çevrimiçi hesaplarınızda oturum açtığınızdan emin olun.

1. Fotoğraflar hub'ında, paylaşmak istediğiniz bir fotoğrafı veya videoyu bulun ve
açın.

2. Aşağıdaki talimatlardan birini gerçekleştirin:

Sosyal ağda
paylaşma

1.  > paylaş öğesine dokunun.

2. Nasıl göndereceğinizi veya nerede paylaşmak
istediğinizi seçin.

SkyDrive
uygulamasında
paylaş

1.  > SkyDrive'a kaydet öğesine dokunun.

2. Fotoğraf veya videolarınızı SkyDrive öğesine
kaydetmek için  veya  öğesine dokunun. Daha
sonra herhangi bir eposta veya multimedya mesajına
fotoğraf veya video ekleyebilir, ya da gelecekte durum
güncellemesi yapabilirsiniz.
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Fotoğraf Geliştiriciyi Kullanma

Fotoğrafların biraz rötuşlanması mı gerekiyor? Tek bir dokunuş ile kötü ışıklandırma
koşullarında çekilmiş fotoğrafları geliştirin. Ya da fotoğraflarınızı benzersiz
dokunuşlarla bezemek için özel efektler uygulayın.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Fotoğraf Geliştirici'ye dokunun.

3. Resim seç'e dokunun.

4. Düzenlemek istediğiniz fotoğrafın bulunduğu albümü açın ve fotoğrafa dokunun.

5. Hangi efektleri kullanabileceğinizi görmek için küçük resimleri sola veya sağa
kaydırın.

6. Fotoğrafınıza uygulamak için bir efekte dokunun.

7. Kaydetmek için  öğesine dokunun.

Geliştirilmiş fotoğraf, Kayıtlı Resimler adlı başka bir albüm içinde kaydedilecektir.

Müzik ve Videolar

Müzik, video ve podcast yürütme

Müzik dinleyin, ev ile iş arasında gidip gelirken favori podcast'lerinizi yakalama şansı
elde edin ve bir sonraki uçuşunuzda bir film izlemenin keyfini çıkarın.

1. Başlat ekranında  öğesine dokunun.

2. Koleksiyon öğesinin altında, müzik, videolar veya podcast'ler öğesine dokunun.

3. Müzik içinde gezinirken sanatçılar veya albümler (gibi farklı kategorilere gitmek
için sola veya sağa kaydırın).

4. Yürütmek istediğiniz öğeye dokunun. Kayıttan yürütme ekranı açılır ve müzik,
video veya podcast yürütülmeye başlanır.

5. Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için ekran kontrollerini kullanın.

Müziğinizin sesi kulağa daha iyi gelir

Kulaklığınızı taktığınızda, Beats Audio, size gelişmiş bir ses deneyimi sunmak üzere
otomatik olarak etkinleştirilir.

1. Beats Audio öğesini açmak veya kapatmak için, Başlat ekranından sola kaydırın
ve Ayarlar > Beats Audio öğesine dokunun.

2. Beats Audio öğesini açmak veya kapatmak için açık/kapalı düğmesine dokunun.

Müzik kopyalama ve silme

1. Başlat ekranında  öğesine dokunun.

2. Müzik öğesine dokunun ve şarkılar listesine doğru sola kaydırma yapın.
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3.  öğesine dokunun ve seçmek istediğiniz şarkıları seçin.

4. Aşağıdaki talimatlardan birini gerçekleştirin:

Şarkıları bellek kartına kopyalayın  > SD karta kopyala'ya dokunun.

Şarkıları sil  öğesine dokunun.
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Depolama

Depolama türleri
Uygulamalarınızı, verileri ve dosyaları nereye depolayacağınızı bilmek mi istiyorsunuz?

Telefonunuz şu bellek türlerini kullanır:

Telefon
belleği

Telefon belleğiniz, uygulamaların, epostanın, verilerin ve metin
mesajlarının depolandığı yerdir. Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve müzik
dosyalarınızı depolamak için de kullanılabilir.

Telefon belleğinizde az alan kaldıysa, uygulamaları kaldırarak, telefon
belleği ayarlarını değiştirerek veya dosyalarınızı bilgisayarınıza veya
çevrimiçi bir bellek hizmetine taşıyarak alan boşaltabilirsiniz.

Bellek kartı Bellek kartı, fotoğraflar, videolar ve müzik için varsayılan kayıt
konumu olarak ayarlanabilir.

Çevrimiçi
bellek

Dosyalarınızı SkyDrive öğseine kaydedin ve daha sonra bellek
boşaltmak ve dosyalarınıza her yerden ulaşmak için bunları
telefonunuzdan silin.

Telefon belleğini boşaltma
Yeni bir uygulama yüklemek için daha fazla alana mı ihtiyacınız var? Telefon belleğini
boşaltmak için yapabileceğiniz birkaç şey var.

§ Windows mağazasından Daha Fazla Alan Açın öğesini yükleyin; böylece, telefon
belleğiniz %90 dolduğunda bildirim alabilirsiniz. 60. sayfadaki Telefon
belleğinde sekmeleri saklama öğesine bakın.

§ Artık kullanmadığınız uygulamaları ve oyunları kaldırın. 89. sayfadaki Uygulama
kaldırma öğesine bakın.

§ Xbox Music Store'dan indirilen müzik ve podcast'ler için veya Kamera
uygulaması için varsayılan kayıt konumunu değiştirin. Bkz. 60. sayfadaki
Telefon ve SD kartı belleğini kontrol etme.

§ Telefon belleğinde depolanan müzik ve podcast'leri bellek kartına kopyalayın.
Bkz. 57. sayfadaki Müzik kopyalama ve silme.

§ İhtiyacınız olmayan eposta mesajlarını silin.

§ Kullanmadığınız haritaları silin. Bkz. 71. sayfadaki Haritaları indirme ve
yönetme.
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§ Word, Excel® veya PowerPoint® belgeleri gibi Office hub'undan dosyaları
SkyDrive uygulamanıza kaydedin ve onları telefonunuzdan silin. Bkz. 81.
sayfadaki Office hub içinde ne var?.

§ Xbox Music Store'dan indirilen müzik ve podcast'ler gibi dosyaları veya Kamera
uygulamasındaki fotoğraf veya videoları bilgisayarınıza kaydetmek için Windows
Telefon uygulamasını kullanın ve daha sonra bu dosyaları telefonunuzdan silin.

Bilgisayarınızın Windows Telefon uygulaması ile uyumlu olup olmadığını görmek için 
windowsphone.com'a gözatın.

Telefon ve SD kartı belleğini kontrol etme
Telefonunuzda ve bellek kartınızda ne kadar bellek kaldığını kolaylıkla kontrol
edebilirsiniz.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > telefon belleği'ne dokunun. Telefon ve bellek kartınızda kullanılan ve
kullanılabilir alan görüntülenir.

3. Telefon veya SD kartı belleğinizi neyin kullandığını bilmek için telefon veya SD
kartı bellek çubuğuna dokunun.

4. Müzik, videolar ve resimler için varsayılan kayıt konumunu değiştirmek üzere,
Yeni müzik+videoları şuraya kaydet veya Yeni resimleri şuraya kaydet kutusuna
dokunun.

SD kartını silme

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > telefon belleği'ne dokunun.

3. SD kartı bellek çubuğuna dokunun ve SD kartı formatla öğesine dokunun.

Telefon belleğinde sekmeleri saklama
Daha Fazla Alan Açın, geriye ne kadar telefon belleği kaldığı ile ilgili bilgi sahibi
olmanıza yardım eder. Aynı zamanda, müzik, videolar, fotoğraflar ve belgeler için ne
kadar telefon belleği kullanıldığını bildirir.

Telefonunuzda Daha Fazla Alan Açın yüklü ise, telefon belleğiniz %90 dolu olduğunda
uygulama otomatik başlayacaktır.
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Eşitleme ve Yedekleme

Bileşenleri eşitleme
Fotoğrafları, videoları, müzik ve belgeler ile diğer öğeleri bilgisayarınızdan
telefonunuza veya (tam tersi yönde) taşımak kolaydır.

Eğer şuna sahipseniz... Şöyle yapın...

Windows 8 PC Telefonunuzu bilgisayarınıza kablo ile bağlayın ve Windows
Phone uygulaması otomatik yüklenecektir.

Windows 7 PC Telefonunuzu, kablo ile bilgisayarınıza bağlayın. Windows
Phone uygulamasını yüklemek için bir bağlantı
görüntülenecektir.

Mac® Mac Uygulama Mağazasından Windows Phone uygulamasını
alın.

Doğru uygulamayı bulmak konusunda daha fazla bilgi almak için WindowsPhone.com
adresine gidin.

Dosyalarınızı yedekleme
Microsoft hesabınız ile oturum açtığınızda, SkyDrive gibi bir çevrimiçi hizmete bazı
şeyler kaydedebilirsiniz.

Telefonunuzda yedeklemeler ayarladığınızda aşağıdakileri yapabilirsiniz:

§ Fotoğraf ve videolarınızı otomatik olarak SkyDrive uygulamasına yükleyebilir;
böylece, web'e erişebildiğiniz herhangi bir yerden onları görebilirsiniz.

§ SMS ve MMS mesajlarınızı Hotmail® ile eşitleyin; böylece, her durumda bir
yedeğiniz olmuş olur.

§ Yüklediğiniz uygulamalar listesi, tema renginiz, Internet Explorer® sık
kullanılanlarınız, hesaplar ve benzeri dahil olmak üzere telefon ayarlarınızın
yedeklerini oluşturun.

Ayarlar > yedekle öğesi içinde yedekleme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Örneğin,
fotoğraf ve videolarınızı yüksek çözünürlükte otomatik yükleyebilir veya ayarlarınızı
herhangi bir zamanda yedekleyebilirsiniz.
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İnternet bağlantıları

Veri bağlantısı
Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, SIM kart takılı değilse, mobil operatörünüzün veri
bağlantısını kullanmak üzere otomatik olarak ayarlanacaktır.

Veri bağlantısını açma veya kapatma

Veri bağlantınızı kapatmak, pilden ve veri ücretlerinden tasarruf etmeye yardımcı
olabilir. Ancak, veri bağlantınız açık değilse ve bir Wi‑Fi ağına bağlı değilseniz,
epostanıza, sosyal ağ hesaplarınıza ve diğer eşleştirilen bilgilerinize otomatik
güncellemeler almayacaksınız.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > mobil şebeke'ye dokunun.

3. Veri bağlantısı Açık/Kapalı düğmesine dokunun.

Yeni bir erişim noktası ekleme

Erişim noktası adı (APN), telefonunuzun veri ağına bağlanmak için kullandığı adrestir.
APN'ler varsayılan olarak, telefonunuzun ilk kurulumunda otomatik ayarlanır. Hücresel
veri bağlantınız çalışmıyorsa veya multimedya mesajları (MMS) gönderemiyorsanız,
konumunuz ve mobil operatörünüze göre yeni bir APN girmeyi deneyin.

Ekleme yapmadan önce mobil operatörünüzden erişim noktası adı ve ayarlarını
(gerekirse kullanıcı adı ve parola dahil) alın.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > mobil şebeke'ye dokunun.

3. İnternet apn'i ekle veya Mms uygulaması ekle öğesine dokunun.

4. APN'i ve diğer gerekli ayarları girin.

5. Kaydetmek için  öğesine dokunun.
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Veri dolaşımını etkinleştirme

Mobil operatörünüzün ortak ağlarına bağlanın ve mobil operatörünüzün kapsama alanı
dışındayken bile veri hizmetlerine erişin.

Dolaşımın masraflı olacağı durumlarda veri hizmetlerini kullanma. Veri dolaşımını
etkinleştirmeden önce mobil operatörünüzden veri dolaşım ücretlerini öğrenin.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > mobil şebeke'ye dokunun.

3. Veri dolaşım seçenekleri kutusuna ve dolaş öğesine dokunun.

Wi‑Fi
Wi‑Fi kullanmak için bir kablosuz erişim noktasına ya da “hotspot'a (bağlantı
noktasına)” erişmeniz gerekir. Wi‑Fi sinyalinin kullanılabilirliği ve gücü, Wi‑Fi sinyalinin
geçmek zorunda olduğu nesnelere, örneğin binalara veya iki oda arasındaki bir duvara
göre değişecektir.

Wi‑Fi ağına bağlanma

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > Wi-Fi'ye dokunun.

3. Wi-Fi'yi açmak için Wi-Fi ağı Açık/Kapalı düğmesine dokunun. 

Kullanılabilir kablosuz ağlar listesini göreceksiniz.

4. Bağlanmak istediğiniz kablosuz ağa dokunun.

§ Açık bir ağ seçtiyseniz, telefonunuz ağa otomatik olarak bağlanacaktır.
(Bazı Wi-Fi ağları, örneğin kafeteryalarda, lokantalarda, otellerde ve benzeri
yerlerdeki ağlar, bağlantıdan önce web tarayıcınıza bir parola girmenizi
gerektirebilir.)

§ Güvenli bir ağ seçtiyseniz, gerekli parolayı girip bitti öğesine dokunun.

Kablosuz ağa bağlandığınızda, Wi‑Fi bağlı simgesi  durum çubuğunda görüntülenir
ve size sinyal gücünü (ışıkları yanan band sayısı ile gösterilir) gösterir.

Aynı güvenli kablosuz ağa bir sonraki kez bağlandığınızda, fabrika ayarlarına sıfırlama
işlemi gerçekleştirmezseniz, parolayı veya diğer güvenlik bilgilerini bir kez daha
girmeniz istenmeyecektir.
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Gizli bir Wi‑Fi ağına bağlanma

Bir Wi‑Fi ağı gizli olabilir, bunun anlamı ağ adının yayınlanmayacağıdır. Bu durumda, bu
ağ, Wi-Fi Ayarları ekranındaki kullanılabilir ağlar listesinde görüntülenmeyecek ve ağ
kapsam dahiline girdiğinde bir bildirim de görüntülenmeyecektir. Kapsam dahilinde
bulunan gizli bir Wi‑Fi hesaba bağlanmak için, ağ adı ve parolasını girmeniz gerekir.

Ağ adı ve parolası büyük küçük harfe duyarlıdır.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > Wi-Fi'ye dokunun.

3. Wi‑Fi öğesinin açık olduğundan emin olun.

4. Gelişmiş öğesine dokunun.

5.  öğesine dokunun, ağ adını girin ve daha sonra ekle öğesine dokunun.

6. Oturum aç ekranında parolanızı girin ve bitti öğesine dokunun.

Wi‑Fi ağı ile bağlantıyı kesme

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > Wi-Fi'ye dokunun.

3. Wi-Fi'yi kapatmak ve kablosuz ağ ile bağlantıyı kesmek için Wi-Fi ağı Açık/
Kapalı düğmesine dokunun.

Bağlantıyı kesmek için ağ adını basılı tutup sil öğesine de dokunabilirsiniz. Ancak bu,
ağın güvenli bir ağ olması halinde güvenlik ayarlarını temizler; bu nedenle Wi‑Fi ağına
bir daha bağlandığınızda bu ayarları tekrar girmeniz gerekir.

Telefonunuzu mobil hotspot olarak kullanma
İnternet bağlantınızı dizüstü bilgisayarınız veya başka bir aygıt ile paylaşmak mı
istiyorsunuz? Hücresel veri bağlantınızı Wi‑Fi üzerinden paylaşarak telefonunuzu mobil
hotspot'a dönüştürebilirsiniz. Diğer Wi‑Fi etkin aygıtlar, İnternet'e bağlanmak için
paylaşılan veri bağlantınızı kullanabilir.

§ Hücresel veri bağlantınızı paylaşmak için, bu özellik geçerli telefon planınızda
etkinleştirilmelidir. Bu da bir çeşit bağlantıdır, ancak ekstra ücrete tabidir.

§ Siz ve diğer kişiler başka bir aygıt üzerindeki paylaşılan bir bağlantıyı
kullandığınızda, bu aygıt hücresel veri planınızdan verileri kullanır.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > internet paylaşımı'na dokunun.

3. Paylaşım Açık/Kapalı düğmesine dokunarak İnternet Paylaşımı öğesini açın.
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4. Ayar tuşuna dokunun ve bu ayarları değiştirin:

Yayın adı Mobil hotspotunuz için bir ad girin. Bu, diğer kişilerin göreceği ve
Wi‑Fi üzerinden paylaşılan bağlantınıza bağlanmak için kullanacağı
addır.

Parola Mobil hotspotunuzu güvenceye almak için bir parola girin.

5. Ayarlarınızı kaydetmek için  öğesine dokunun.

Durum çubuğunu görmek için ekranın üstüne dokunduğunuzda, hücresel veri
bağlantınızı paylaşırken İnternet Paylaşım simgesini  göreceksiniz.
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Arama ve Web tarayıcısı

Bilgi arama

1.  düğmesine basın. Yandex Arama ekranı açılır.

2. Arama kutusuna dokunun ve aramak istediğiniz şeyi girin.

Web sayfalarını açma ve bu sayfalarda
gezinme
Internet Explorer Mobile, hareket halindeyken Web'de gezinmeyi kolay ve hızlı hale
getirir. Sekmeleri kullanarak, birden fazla web sayfası açabilir ve bunlar arasında
kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.

Web sayfası açma

1. Başlat ekranında  öğesine dokunun.

2. Adres çubuğuna dokunun ve bir web adresi girin. Siz yazdıkça, Internet Explorer
öğesi, olası eşleştirmeleri önerecektir.

3. Aradığınız siteyi görürseniz ona dokunun. Ya da ekran klavyesinde  öğesine
dokunun.

Birden fazla web sayfası açmak için sekmeleri kullanma

Aynı anda en fazla altı ayrı tarayıcı penceresi (Internet Explorer öğesinde "sekmeler"
adı verilir) açabilirsiniz. Sekmeler, siteler arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır.

1. Internet Explorer içinde,  > sekmeler öğesine dokunun.

2. Yeni bir sekme açmak için  öğesine dokunun. Ardından boş bir tarayıcı ekranı
açılır.

3. Yeni tarayıcı ekranında, istediğiniz bir web sitesine gidin.

Sekmeler arasında geçiş yapma

1. Internet Explorer içinde,  > sekmeler öğesine dokunun.

2. Açmak istediğiniz web sitesini gösteren küçük resme dokunun.

Artık bir web sitesini görüntülemeniz gerekmiyorsa,  öğesine dokunarak sekmeyi
kapatabilirsiniz.
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Bağlantı paylaşma

Hoşlandığınız bir web sitesi gördüğünüzde, bu sayfanın bağlantısını paylaşarak
arkadaşlarınızı bu bağlantıdan kolaylıkla haberdar edebilirsiniz. Bağlantıyı metin veya
eposta mesajınızda gönderebilirsiniz. Ya da sosyal ağlarınızda yayınlayabilirsiniz.

1. Web sitesini Internet Explorer içinde görüntülerken,  > sayfayı paylaş öğesine
dokunun.

2. Bağlantıyı nasıl paylaşmak istediğinizi seçin. 

Bağlantıyı sosyal ağlarınızda paylaşmayı seçtiyseniz, mesajınızı girin, hangi
ağlarda yayınlanacağını seçin ve daha sonra  öğesine dokunun.
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Haritalar ve konum

Konum hizmetleri

Konum hizmetlerini açma

Uygulamaların konum bilginizi kullanmasına ve sizin için daha zengin bir deneyim
sağlamasına izin vermek için konum hizmetlerini açmayı seçebilirsiniz. Örneğin, GPS
konumunuz, Kamera uygulaması ile birlikte çektiğiniz fotoğraflar üzerine kaydedilebilir.
Konumunuzu görüntülemek için Haritalar öğesini de kullanabilirsiniz.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > konum'a dokunun.

3. Konum hizmetleri Açık/Kapalı düğmesine dokunun.

Konum hizmetlerini etkinleştirdiğiniz uygulamalar, artık geçerli konumunuza erişebilir.

Haritalar

Haritalar Hakkında

Haritalar size nerede olduğunuzu gösterir, aradığınız adresi veya yeri bulmanızı sağlar
ve hedefinize ulaşmak için talimatlar verir. Aynı zamanda ilginizi çeken yakındaki
mağaza ve lokantalar ile diğer insanların bunlarla ilgili yorumlarını gösterebilir.

§ Haritalar'ı kullanmak için İnternet'e bağlanmanız gerekir.

§ Haritalar uygulamasının bazı özellikleri, bazı ülkelerde veya bölgelerde
bulunmayabilir.

Haritada gezinme

1. Haritanın diğer bölgelerini görüntülemek için parmağınızı herhangi bir yöne
sürükleyin.

2. Yakınlaşmak için, baş parmağınızı ve işaret parmağınızı harita üzerinde açın.
Uzaklaşmak için, parmaklarınızı sıkıştırın.

3. Otomatik olarak bir noktaya odaklanmak ve bu noktayı yakınlaştırmak için
haritaya çift dokunun. Daha da yakınlaşmak için tekrar çift dokunun.

68 Haritalar ve konum



Konumunuzu bulma

Konumunuzu bulmadan ve onu haritada görmeden önce, ilk olarak ayarlar içindeki
konum hizmetlerini açmanız gerekir (Haritalar uygulaması, konumunuza erişmek ve
onu kullanmak istediğinde bu isteği reddettiyseniz).

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Haritalar öğesine dokunun. Uygulama, konumunuzu bulmaya çalışır ve onu
haritada görüntüler.

3. Haritada görüntülenen konum tam olarak doğru değilse, konumunuzu tekrar
bulmak için  öğesine dokunun.

Adres veya yer bulma

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Haritalar öğesine dokunun.

3.  öğesine dokunun.

4. Arama kutusuna aşağıdakilerden birini girin:

§ Adres

§ Zip veya posta kodu

§ Şehir

§ İş adı veya türü

§ Kesişim

§ İlgilendiğiniz bir yer

5. Ekran klavyesinde  öğesine dokunun.

6. Yer ile ilgili daha fazla bilgi almak için, harita üzerinde pushpin  öğesine
dokunun.

Birkaç tane sonuç bulunduysa, harita üzerinde birden fazla pushpin görebilirsiniz.
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Pushpin'ler nedir?

Pushpin'ler, ziyaret etmek istediğiniz yerleri hatırlamak, yol tarifi almak ve konum
bilgisi paylaşmak için idealdir. Siz yer aradığınızda harita üzerinde otomatik
gösterilirler. Ayrıca manuel olarak da pushpin ekleyebilirsiniz.

Bir mağaza, lokanta veya ilginizi çeken başka yerler için bir pushpin  öğesine
dokunduğunuzda, hakkında ekranı açılır ve cadde adresi, yol tarifi, telefon numarası,
saatler, web adresi ve müşteri yorumları gibi ek bilgileri görüntüler. Örneğin Başlat
ekranınıza yerleştirmek, sık kullanılanlara eklemek ve paylaşmak gibi, konum bilgisi ile
ne yapacağınızı seçebilirsiniz.

Pushpin ekleme

Haritanızı görüntülerken, pushpin eklemek istediğiniz noktayı basılı tutun.

Pushpin'leri liste olarak görüntüleme

Siz arama yaptıktan sonra harita üzerinde birden fazla pushpin görüntüleniyorsa,
arama sonuçlarını ayrıntılı olarak görmek için onları bir liste olarak görüntüleyebilirsiniz.

Haritayı görüntülerken  > arama sonuçları öğesine dokunun.

Adres paylaşma

Birisine nerede buluşacağınızı mı söylemeniz gerekiyor? Adresi metin veya eposta
mesajı olarak gönderin; böylece buluşacağınız kişi, bu yeri haritada görebilir veya yol
tarifi alabilir.

1. Haritalar üzerinde, paylaşmak istediğiniz konumu arayın.

2. Bu konumun pushpin'ine dokunun.

3. Hakkında ekranında,  öğesine dokunun.

4. Adresi nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.
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Yol tarifi alma

Hedefinize ulaşmak için ayrıntılı yol tarifi alın. Haritalar içinde yol tariflerini
görüntülerken, plan yapmanıza yardımcı olacak toplam mesafe ve tahmini seyahat
süresini göreceksiniz.

Bazı özellikler, bazı ülkeler veya bölgelerde mevcut olmayabilir.

1. Bir haritayı görüntülerken  öğesine dokunun.

2. Geçerli konumunuzu başlangıç noktası olarak kullanın veya Başlat alanına başka
bir konum girin. Sonlandır alanına hedefinizi girin.

Aşağıdaki girişleri yapabilirsiniz:

§ adres

§ lokanta, mağaza veya başka bir iş adı

3. Ekran klavyesinde  öğesine dokunun. Haritalar bölünmüş bir ekran görüntüler
ve bu ekranda, planlanan yol üstte ve yol tarifleri listesi aşağıda görüntülenir. Yol
tarifleri listesinde gezindiğinizde, harita, yolu göstermek için otomatik yenilenir.

4. Yaya ve otomobil için yol tarifleri arasında geçiş yapmak üzere  veya 
öğesine dokunun.

5. Hedefinize ulaştığınızda, konum bilgisini görüntülemek için hedefe dokunun.

Yol tariflerini görüntülerken, haritayı tam ekran görüntülemek için  düğmesine
basın; böylece, harita üzerinde yolu görüntüleyebilir ve pan yapabilirsiniz. Yol tarifi
listesini yeniden görmek için  > yol tarifi listesi öğesine dokunun.

Haritaları indirme ve yönetme

Çevrimdışı Haritalar öğesini mi kullanmayı tercih ediyorsunuz? İhtiyacınız olan haritaları
indirebilir ve daha sonra onları silebilirsiniz.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Haritalar öğesine dokunun.

3.  > Ayarlar > harita indir öğesine dokunun.

4. Aşağıdaki talimatlardan birini gerçekleştirin:

Bir harita indirin 1.  öğesine dokunun.

2. İstediğiniz haritayı bulun ve indir öğesine dokunun.

İndirme işlemini iptal edin  > İptal et öğesine dokunun.
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Bir haritayı silin 1. Silmek istediğiniz haritayı basılı tutun.

2. Sil öğesine dokunun.

Tüm haritaları silin  > Tüm haritaları sil öğesine dokunun.
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Takvim

Takvim içinde neler yapabilirsiniz
Bir daha asla önemli bir günü kaçırmayın. Eposta hesaplarınızdaki mevcut takvimleri
telefonunuzla eşitleyebilir ve onları Takvim uygulaması içinde görebilirsiniz. Ayrıca yeni
randevular ekleyebilir, yapılacaklar listesi oluşturabilir, insanların size gönderdiği
davetiyelere cevap verebilirsiniz.

§ Eposta hesaplarınızı kurduktan sonra, hesaplarınızla ilişkili takvimler
telefonunuzla eşitlenecektir.

Eposta hesaplarınızı kurmadıysanız, onları telefonunuza nasıl ekleyeceğinizi
öğrenmek için 49. sayfadaki E-posta bölümüne bakın.

Telefonunuzda yeni randevular oluşturduğunuzda, bunlar hesaplarınızdaki
takvimlerle eşitlenecektir.

§ Eğer bir Facebook hesap kurduysanız, Facebook etkinliklerinizi Takvim
uygulaması içinde göreceksiniz. Facebook etkinliklerinizi telefonunuzda yalnızca
görüntüleyebilirsiniz, etkinlik oluşturup düzenleyemezsiniz.

Bir takvim randevusu oluşturma
Yeni bir randevu oluştururken, hangi hesabın takviminin buraya ekleneceğini
seçebilirsiniz.

1. Başlat ekranında, Takvim desenine dokunun.

2. Gün veya ajanda görünümünde,  öğesine dokunun.

3. Birden fazla takviminiz varsa, Takvim kutusuna dokunun ve randevunun
ekleneceği bir hesap seçin.

4. Randevu ayrıntılarını girin.

5. Ekranın altında, bir hatırlatıcıyı, randevu olayını ve benzerini ayarlamak için daha
fazla ayrıntı öğesine dokunun.

6. Kaydetmek için  öğesine dokunun.
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Zaman diliminde hızlı bir şekilde randevu oluşturma

Randevunuzla ilgili çok fazla ayrıntıya ihtiyacınız yoksa, bir zaman dilimi seçerek ve
takvime bir konu girerek hızlı bir şekilde randevu oluşturabilirsiniz.

1. Takvim uygulaması içinde, gün görünümüne gidin.

2. Bir zaman dilimine dokunun, bir konu girin ve daha sonra  öğesine dokunun.

Daha sonra, daha fazla ayrıntı eklemeniz veya randevuyu başka bir hesabın takvimine
taşımanız gerekirse, randevuyu düzenleyebilirsiniz.

Davetiye gönderme

Bir toplantı veya randevu oluşturmak ve insanları buraya davet etmek için Takvim'i
kullanabilirsiniz. Söz konusu kişilere seçtiğiniz hesaptan bir davetiye epostası
gönderilecektir.

Yalnızca telefonunuzda depolanan veya eşitlenen kişileri davet edebilirsiniz.

1. Takvim'de, yeni bir randevu oluşturun.

2. Takvim alanına dokunun ve davetiyeyi göndermek için kullanılacak hesabı seçin.

3. Tarih, saat, konum ve benzeri gibi ayrıntılar ekleyin.

4. Daha fazla bilgi'ya dokunun, ekranda aşağıya gelin, daha sonra birini ekle'ye
dokunun.

5. Her alanın altındaki birini ekle öğesine dokunarak gerekli ve opsiyonel
katılımcıları davet edin.

6. İşiniz bittiğinde,  >  öğesine dokunun.

Yeni bir yapılacaklar görevi oluşturma
Yapılacaklar takvimde görüntülenir ve randevularınızın yanında yer alır.

Yalnızca Microsoft ve Outlook (Exchange ActiveSync) hesaplarınızda yapılacaklar
listesi oluşturabilirsiniz.

1. Takvim uygulaması içinde, yapılacaklar listesine gitmek için sola veya sağa hızlı
bir şekilde vurun.

2.  öğesine dokunun.

3. Birden fazla hesabınız varsa, yapılacakları eklemek için hesabı seçin.

4. Göreviniz için, konu, son tarih ve benzeri gibi ayrıntıları girin.
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5. Bir hatırlatıcı ayarlamak için Hatırlatıcı'yı açın, daha sonra bir tarih ve saat seçin.

6. Kaydetmek için  öğesine dokunun.

Eğer bir son tarih belirlediyseniz, yapılacak görevinizi o tarihin ajanda görünümü içinde
göreceksiniz. Aynı zamanda, ayarlı hatırlatıcı tarih ve saatinin gün görünümünde
yapılacak görevinizi göreceksiniz.

Takvimleri görüntüleme ve eşitleme
Takvim uygulamasında hangi takvimlerin gösterileceğini veya gizleneceğini, ayrıca
hangilerinin eşitleneceğini seçebilirsiniz.

Takvimleri gösterme veya gizleme

1. Gün veya ajanda görünümünde,  > ayarlar öğesine dokunun.

2. Göstermek veya gizlemek istediğiniz her bir takvim için açık/kapalı düğmesine
dokunun.

Takvimler, siz onları gizleseniz de gizlemesiniz de telefonunuzda eşitlenir.

Telefonunuzda hangi takvimlerin eşitlendiğini seçme

Telefonunuzda hangi takvimlerin eşitlenmiş tutulacağını seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > e-posta+hesaplar'a dokunun.

3. Takvim eşitleme ayarını değiştirmek istediğiniz hesaba dokunun.

4. Hesabın takvimini eşitlemek isteyip istemediğinize bağlı olarak Takvim onay
kutusunu seçin veya temizleyin.

5. Değişiklikleri uygulamak için  öğesine dokunun.
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Daha fazla uygulama

HTC hub içinde neler yapabilirim?
HTC hub içinde, hava durumu tahminlerine, borsa güncellemelerine ve en son
haberlere bakabilirsiniz.

Hava durumunu mu kontrol ediyorsunuz

Tişört mü kazak mı? Yola koyulmadan önce HTC hub içinde yerel hava durumunu
kontrol edin.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. HTC'ye dokunun. 

Dünyadaki diğer şehirlerin hava durumunun yanı sıra geçerli konumdaki hava
durumunu da görürsünüz.

3. Hava durumu bilgi ekranını açmak için geçerli konumunuza dokunun ve
konumunuz için daha ayrıntılı hava durumu tahminlerini görün. Veya hava
durumu tahminlerine bakmak için başka bir şehre dokunun.
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4. Hava durumu ekranında, tam ekranda görmek için alt kısımdaki simgelere
dokunun veya saatlik hava durumuna bakın.

5. Önümüzdeki günler için hava durumu tahminlerine bakmak üzere  ve 
öğelerine dokunun.

§ Hava durumu bilgi ekranını yenilemek için,  > yenile öğesine dokunun.

§ Geçerli konumun hava durumunu görmüyor musunuz? Başlat ekranına dönün ve
Konum hizmetleri'nin açık olup olmadığını görmek için Ayarlar > konum öğesine
gidin.

Bir şehir ekleme

1. HTC hub hava durumu ekranı üzerinde, hangi şehirlerin eklenmiş olduğunu
kontrol etmek için listede aşağı inin.

2.  öğesine dokunun.

3. Şehir veya ülke adını girin. 

Siz yazdıkça, eşleşen konumlar gösterilecektir.

4. Eklemek istediğiniz şehre dokunun.

Şehirlerin sırasını değiştirme

1. HTC hub hava durumu ekranında,  > düzenle öğesine dokunun.

2. Taşımak istediğiniz öğenin sonunda  öğesini basılı tutun.

3. Seçili şehir vurgulandığında, listede görüntülenmesini istediğiniz yere sürükleyin.

4. Bitti öğesine dokunun.

Şehir silme

1. HTC hub hava durumu ekranında,  > düzenle öğesine dokunun.

2. Silmek istediğiniz şehirlere dokunun.

3. Silmek için bitti öğesine dokunun.

Sıcaklık ölçeğini ve diğer ayarları değiştirme

1. HTC hub hava durumu ekranı üzerinde, hava durumu bilgisi ekranını açmak için
konumunuza dokunun.

2.  > Ayarlar'a dokunun.

3. Sıcaklık ölçeği altında, Fahrenheit veya Santigrat öğesini seçin.

4. Hava durumu ses efektlerini ve diğer seçenekleri açın veya kapatın.

5. Yeni ayarları uygulamak için  düğmesine basın.
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Hisselerinizi izleme

HTC içinde izlediğiniz hisse senedi fiyatları ve piyasa endeksleri için en son
güncellemeleri alın.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. HTC'a dokunun.

3. Hisseler listesine gitmek için sola kaydırın. 

4. Uzun bir liste varsa, izlediğiniz hisseler arasında gezinmek için parmağınızı aşağı
yukarı kaydırın.

5. Geçerli gün için hisse alım satım bilgisi ve fiyat grafiğini görmek için bir öğeye
dokunun.

6. Hissenin geçmiş alım satım bilgisini görmek isterseniz başka bir döneme
dokunun. 

Örneğin, son 5 günlük alım satım bilgisi için 5G öğesine dokunun.
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Yalnızca tek bir hisse veya endeks için anında güncelleme mi
istiyorsunuz?

Kolay. Hisse fiyatını veya endeksi Başlat ekranına ekleyin.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. HTC'a dokunun.

3. Hisseler öğesine gitmek için sola kaydırın.

4. Başlat ekranına eklemek istediğiniz bir hisse fiyatı veya endeksini basılı
tutun ve başlata ekle öğesine dokunun.

Başlat ekranına, seçtiğiniz hisse fiyatı veya endeks için canlı bir desen
eklenecektir.

Hisse senedi fiyatı veya piyasa endeksi ekleme

1. Hisseleri görüntülerken  öğesine dokunun.

2. İstediğiniz bir hisse fiyatını veya piyasa endeksini girin ve  öğesine dokunun. 

Eşleşen sonuçlar listelenecektir.

3. Eklemek istediğiniz hisse fiyatı veya piyasa endeksine dokunun.

Hisse listesi sırasını değiştirme

1. Hisseleri görüntülerken  > düzenle öğesine dokunun.

2. Taşımak istediğiniz öğenin sonunda  öğesini basılı tutun.

3. Seçili öğe vurgulandığında, listede görüntülenmesini istediğiniz yere sürükleyin.

4. Bitti öğesine dokunun.

Hisse senedi fiyatlarını ve endeksleri silme

1. Hisseleri görüntülerken  > düzenle öğesine dokunun.

2. Silmek istediğiniz her bir hisse fiyatı veya endekse dokunun.

3. Silmek için bitti öğesine dokunun.
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Fiyat artışı rengi ve diğer ayarları değiştirme

Hisse bilgilerini otomatik indirmek ekstra veri ücretlerine neden olabilir.

1. Hisse alım satım grafiğini ve diğer ayrıntıları görüntülerken,  > ayarlar öğesine
dokunun.

2. Ülkenizde ne kullanıldığına bağlı olarak, hisse senedi fiyatının yükseldiğini
gösteren rengi kırmızı ya da yeşil olarak değiştirin.

3. Güncelleme takvimi ve diğer seçenekleri belirleyin.

4. Yeni ayarları uygulamak için  düğmesine basın.

Haber beslemelerini okuma

Dünün haberleri yerine yeni haberleri okuyun. HTC'da, yeni haberleri, spor bültenlerini,
en çok izlenen blogları ve benzerini kapsayan haber beslemelerine abone olun.

Haber kanallarına abone olma

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. HTC'a dokunun.

3. Abone olunan haber kanallarının listesini görene kadar sola veya sağa kaydırın.

4. Bir haber kanalına abone olup kanalı eklemek için  öğesine dokunun.

5. Yapabilecekleriniz:

§ Bir kategoriye dokunun ve abone olmak için bir veya daha fazla kanal seçin.
Seçim işlemini bitirdikten sonra, abone olunan kanallar listesine geri dönmek
için iki kez  düğmesine basın.

§ Veya belirli bir anahtar kelimeyi veya URL beslemesini aramak için 
öğesine dokunun. Abone olmak için bir veya daha fazla kanal seçin ve daha
sonra  öğesine dokunun.

Haber okuma

1. Abone olduğunuz bir haber kanalına dokunarak en yeni haberleri görün veya
abone olduğunuz tüm kanallardaki haberleri görmek için Tüm öğeler'e dokunun.

2. Okumak istediğiniz habere dokunun.

3. Haber özetlerini okurken şunları yapabilirsiniz:

Dokun Kime

Haberin yayınlandığı web sayfasına gidip tam makaleyi okuyabilirsiniz.

Kullanılabilir seçenekler yardımıyla haberin bağlantısını
paylaşabilirsiniz.
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Dokun Kime

 
Önceki veya sonraki habere gidin.

Abone olduğunuz bir haber kanalı için anında güncellemeler mi
istiyorsunuz?

Favori haber kanalınızı Başlat ekranına yerleştirmeniz yeterli.

Abone olunan haber kanalları listesinde, favori kanalınızı basılı tutun ve daha
sonra başlata ekle öğesine dokunun.

Favori kanalınız için canlı bir desen Başlat ekranınıza eklenecektir ve en son
haberin başlığını gösterecektir.

Haber kanallarının aboneliğini iptal etme

§ Tek bir haber kanalının aboneliğini iptal etmek için bu kanalı basılı tutun ve
ardından aboneliği iptal et öğesine dokunun.

§ Birden fazla kanalın aboneliğini iptal etmek için  > aboneliği iptal et öğesine
dokunun.

Office hub içinde ne var?
Microsoft Office Mobile, Microsoft Office uygulamaların mobil sürümlerini içerir. Office
hub içinde bunları bulabilirsiniz. Çevrimiçi olarak depolanan belgelere erişmek ve
bunları düzenlemek için aynı zamanda Office hub'ı kullanabilirsiniz.

1. Başlat ekranında  öğesine dokunun.

2. Belgelerinizi ve diğer şeyleri görmekiçin ekranda sola veya sağa kaydırma
yapabilirsiniz.

en son En son açtığınız veya kaydettiğiniz tüm belgeleri listeler.

En son ekranı aynı zamanda Excel, PowerPoint, ve Word belgelerini
bulmanızı, açmanızı ve oluşturmanızı sağlar.

yerler SkyDrive, Microsoft SharePoint®, veya Office 365'te olduğu gibi,
telefonunuzda veya çevrimiçi depolanan Office belgelerinize erişin.

Paylaşım, SkyDrive uygulamasına kaydetme, silme ve benzeri gibi ek seçenekleri
görmek için herhangi bir belgeyi basılı tutun.
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Office Mobile içinde hangi dosya türleri açılabilir?

Office Mobile uygulaması Dosya formatları

Word Mobile .doc, .docx, .dot, .dotx, .dotm, .docm .txt, .rtf

Excel Mobile .xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .xlsm, .xltm

PowerPoint Mobile .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .ppsm

Office belgeleri oluşturma ve düzenleme

1. Başlat ekranında  öğesine dokunun.

2. Aşağıdaki talimatlardan birini gerçekleştirin:

Yeni bir belge oluşturun 1. En son listesinde,  öğesine dokunun.

2. Boş bir belge veya şablon seçip içeriğinizi girin.

Mevcut bir belgeyi
düzenleyin

1. Düzenlemek istediğiniz belgeyi bulun ve dokunun.

2.  öğesine dokunun ve belgenizde değişiklik yapın.

3. Belgenizi kaydetmek için  > kaydet öğesine dokunun. 

Belgenizi SkyDrive uygulamasına kaydetmek için, kaydet  > farklı kaydet...
öğesine dokunun.

SharePoint sitesi ekleme

Üzerindeki belgelere erişmek için bir SharePoint sitesine bağlanabilirsiniz.

Şirketinizin SharePoint sitesine bağlanmaya çalışıyorsanız, ilk olarak şirketinizin
Wi‑Fi şebekesine bağlandığınızdan emin olun.

1. Başlat ekranında  öğesine dokunun.

2. Sola doğru yerler listesine kaydırma yapın.

3.  öğesine dokunun.

4. SharePoint site adresini girin ve  öğesine dokunun.

5. Gerekli bilgileri girin ve bitti'ye dokunun.
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Oyunlar hub'ı içinde Xbox LIVE
Telefonunuzda oyun oynamak hakiki bir sosyal deneyimdir. Xbox LIVE®, Microsoft
oyun hizmeti ile, arkadaşlarınızla oyun oynayın ve Oyunlar hub'ı sayesinde oyun
skorlarınızın ve başarılarınızın kaydını tutmak üzere avatarınızı ve oyuncu profilinizi
kullanın.

Xbox LIVE veya Mağaza bazı ülke veya bölgelerde mevcut olmayabilir.

1. Başlat ekranında  öğesine dokunun.

2. Ekranda sola veya sağa kaydırma yapın ve hangi oyunları oynayabileceğinize
bakın.

koleksiyon Telefonunuzda tek bir yerde bulunan tüm Xbox LIVE ve diğer
oyunları görüntüleyin. Yürütmeyi başlatmak için bir oyuna
dokunun. Mağaza'dan daha fazla oyun indirebilirsiniz.

xbox Xbox LIVE hesabınıza buradan oturum açın. Bu sayede profilinizi
denetleyip düzenleyebilir, oyun başarılarınızı görebilir ve hatta
avatarınızı kişiselleştirebilirsiniz.

spot lambası Xbox LIVE ekibinden Xbox LIVE oyun haberleri, ipuçları ve
trendler ile ilgili yazıları okuyun.

Oyunlar hub'ından, bilgisayarınıza ve Xbox konsolunuza bağlanabilir ve oyun
deneyiminizi bu aygıtlara taşıyabilirsiniz.

Xbox Extras uygulamasını indirme ve yükleme

Hareket halindeyken avatarınızı Xbox® Extras ile özelleştirin. Bu uygulamayı ücretsiz
olarak indirebilirsiniz.

1. Oyunlar hub'ı üzerinde, xbox öğesine gitmek için ekranı sola veya sağa kaydırın.

2. Oyuncu etiketinize dokunun ve ardından avatar öğesine dokunun. Telefonunuz,
Xbox Extras uygulaması için Mağaza öğesini araştırır.

3. Uygulamayı indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

83 Daha fazla uygulama



Bluetooth

Bluetooth aksesuarı bağlama
Telefonunuza kulaklıklar, araç kitleri veya hoparlörler gibi çeşitli Bluetooth aksesuarları
bağlayabilirsiniz.

§ Müzik dinlemek için, A2DP profilini destekleyen Bluetooth stereo kulaklık gibi bir
aksesuar kullanın.

§ Bağlantıdan önce, aksesuarı görünür olarak ayarladığınızdan emin olun. Nasıl
yapılacağını bulmak için lütfen aksesuarın kullanma kılavuzuna bakın.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > Bluetooth'a dokunun.

3. Açık/Kapalı düğmesine dokunarak Bluetooth öğesini açın. Telefonunuz görünür
hale gelir. Aynı zamanda kapsam dahilindeki alan içindeki Bluetooth aygıtlarını
otomatik arar.

4. Telefonunuzla eşleştirme yapmak istediğiniz aksesuarın adına dokunun.

5. Otomatik eşleştirme başarısız olursa, aksesuar ile birlikte verilen eşleştirme
kodunu girin.

Aksesuar telefona bağlandıktan sonra, durum çubuğunda Bluetooth simgesi
görüntülenir. Aynı zamanda, Bluetooth Ayarları ekranındaki aksesuar adı altında
gösterilen bağlantı durumunu da kontrol edebilirsiniz.

Pil gücünden tasarruf sağlamak için kullanılmadığında veya uçak, hastane gibi
kablosuz cihaz kullanımının yasaklandığı yerlerde Bluetooth öğesini kapatın.

Bluetooth aksesuarının bağlantısını kesme

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > Bluetooth'a dokunun.

3. Bağlantıyı kesmek için aksesuara dokunun.

Tekrar bağlanmak için tekrar aksesuara dokunun.
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Eşleştirmeyi bozma
Telefonunuz ile bağlı bir aksesuar kullanmak istemiyorsanız, eşleştirmeyi bozabilir ve
aksesuarı telefonunuzdan kaldırabilirsiniz.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > Bluetooth'a dokunun.

3. Aksesuarın adını basılı tutun ve ardından sil öğesine dokunun.
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Ayarlar

Dikkatli telefon özellikleri
Telefonunuz çaldığında veya arama sırasında, eylemlerinizi ve ortamı algılayıp
otomatik olarak tepki verebilir. Telefonunuzun sizin için hangi akıllı özelliklere sahip
olduğunu görmek üzere ayarlara gidebilirsiniz.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > dikkatli telefon'a dokunun.

3. Burada aşağıdaki ayarları bulacaksınız:

Telefonu açarken sessiz
zil sesi

Telefonunuzu alıp açarken zil sesini otomatik olarak
azaltır

Cepte veya çantada
yüksek sesli zil

Telefonunuz cebinizde veya çantanızda ise,
aramaları kaçırmamanız için zil sesini yükseltir.
Telefonunuz cebinizde ya da çantanızda
olmadığında, ayarlı normal ses düzeyinde çalacaktır.

Zil sesini kısmak için çevir Telefonunuzu çevirdiğinizde zil sesini otomatik
olarak kısar.

Devre dışı bırakmak istediğiniz herhangi bir ayar varsa, onay kutusunu
temizlemeniz yeterlidir.

Pil Tasarrufu Özelliğini açma
Pil Tasarrufunu açtığınızda, telefonunuz, arkaplanda pil kullanan bazı hizmetleri ve
özellikleri otomatik kapatır.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > pil tasarrufu'na dokunun.

3. Pil Tasarrufunu açmak için Açık/Kapalı düğmesine dokunun.

4. Gelişmiş tuşuna dokunun ve bu seçeneklerden herhangi birini seçin:

§ Pil azaldığında. Pil Tasarrufu, pil doluluk oranı %20'ye düştüğünde otomatik
açılır.

§ Sonraki şarja kadar şimdi. Pil Tasarrufu, pilinizi yeniden şarj edene kadar
açık kalır.

§ Her zaman Pil tasarrufu her zaman açık.

5. Ayarlarınızı kaydetmek için  öğesine dokunun.
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Ekran ayarlarını değiştirme

Ekran parlaklığını manuel ayarlama

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > parlaklık'a dokunun.

3. Kapatmak için Açık/Kapalı otomatik ayarla düğmesine dokunun.

4. Kullanılacak parlaklık Seviye seçin.

Ekran kapanmadan önce gecikmeyi ayarlama

İşlem yapmadan geçen bir sürenin ardından ekran, pil tasarrufu yapmak amacıyla
otomatik kapanır. Ekran karartılmadan önceki boşta kalma süresini ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > kilit ekranı'na dokunun.

3. Ekran şu kadar süre sonra kararır öğesine dokunun ve daha sonra istediğiniz
süreyi seçin.

Ses ayarlarını değiştirme

Telefonunuzu sessiz moda ayarlama

Ses düzeyi sıfıra gelinceye kadar SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesine bastığınızda, bu
sadece telefonunuzun titreşmesini sağlar. SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesini kullanarak
telefonunuzu sessiz moda ayarlayabilmek için titreşim özelliğini ayarlardan kapatmanız
gerekir.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > zil sesleri+sesler öğesine dokunun.

3. Titreşim Açık/Kapalı düğmesine dokunarak titreşimi kapatın.

Bildirim seslerini seçme

Farklı bildirim türleri için farklı sesler seçin. Gelen metin veya sohbet mesajları, sesli
posta ve eposta bildirimleri için farklı sesler kullanabilirsiniz.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > zil sesleri+sesler öğesine dokunun.

3. Her bir bildirim türü için kutuya dokunun ve atamak için bir ses seçin. Tuş basma,
kamera örtücüsü ve benzeri gibi eylemler ve hatırlatıcılar için bildirim seslerini
açabilir veya kapatabilirsiniz.
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Dili değiştirme
Telefonunuzu ilk kez ayarladığınızda, telefon sizden bir dil seçmenizi ister. Dil ayarını
istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Dili değiştirmek, klavye düzenini, tarih ve saat
formatını vb. ayarlar.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > dil+bölge'ye dokunun.

3. Telefon dili kutusunu dokunun ve sonra istediğiniz dili seçin.

4. Dil özelliklerini indirmeniz istendiğinde, evet öğesine dokunun.

5. Değişikliklerinizi yapmak için telefonu yeniden başlat öğesine dokunun.

Erişilebilirlik ayarları
Telefonunuzun kullanımını kolaylaştırmak için bu ayarları kullanın.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > erişim kolaylığı'na dokunun.

3. İstediğiniz ayarları seçin.

Uygulamaları yönetme

Uygulama ayarlarını değiştirme

Çoğu durumda, bir uygulamanın ayarlarını yalnızca o uygulamanın içinde olmanız
halinde değiştirebilirsiniz. Bazı uygulamalarda, uygulamaları açmaksızın ayarları
değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar'a dokunun.

3. Sola kaydırarak uygulamalar öğesine gidin.

4. Hangi ayarların kullanılabilir olduğunu görmek için bir uygulama veya kategoriye
dokunun ve istediğiniz ayarları seçin.
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Uygulama kaldırma

Telefon belleğiniz azsa, artık kullanmadığınız uygulamaları kaldırarak biraz yer açın.

Bir uygulamayı kaldırmak aynı zamanda uygulamanın içerdiği bilgileri de kaldırır.
Lütfen uygulamaları dikkatli bir şekilde kaldırın.

Önceden yüklenen çoğu uygulama kaldırılamaz.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Bir uygulamayı basılı tutun ve daha sonra kaldır'a dokunun.

Oyunlar, yalnızca Oyunlar hub'ındaki koleksiyon listesinden kaldırılabilir.

Telefon bilgisini kontrol etme
Telefonunuzla ilgili, Windows Phone yazılımı çözünürlüğü, RAM boyutu, ekran
çözünürlüğü ve benzeri gibi çeşitli bilgiler bulabilirsiniz.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > hakkında'ya dokunun.

3. Daha fazla bilgi öğesine dokunarak Windows Telefon güncelleme sürümü ve
diğer ayrıntıları görebilirsiniz.
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Güvenlik

SIM kartınızı PIN ile koruma
SIM kartınıza bir PIN (kişisel tanımlama numarası) atayarak başka bir güvenlik katmanı
ekleyin.

Devam etmeden önce mobil operatörünüz tarafından sağlanan varsayılan SIM
PIN'ine sahip olduğunuzdan emin olun.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar'a dokunun.

3. Sola kaydırarak uygulamalar öğesine gidin ve telefon öğesine dokunun.

4. SIM güvenliği Açık/Kapalı düğmesine dokunarak açın.

5. Varsayılan SIM kartı PIN'ini girin ve daha sonra enter öğesine dokunun.

6. SIM kartı PIN'ini değiştirmek için SIM PIN'ini değiştir öğesine dokunun.

Kilitlenen bir SIM kartı açma

İzin verilen maksimum sayıdan daha fazla kez yanlış PIN girerseniz, SIM kartınız "PUK
kilitli" hale gelecektir.

SIM kartınıza erişmek için bir PUK koduna ihtiyacınız vardır. Bu kodu mobil
operatörünüzden alabilirsiniz.

1. Telefon çevirici ekranında, PUK kodunu girin ve enter öğesine dokunun.

2. Yeni PIN numarasını girin, enter öğesine dokunun ve yeni PIN numarasını
yeniden onaylayın.

Telefonunuzu parola ile koruma
Bir parola belirleyip izniniz olmadan telefonunuzun kullanılmasını önleyerek kişisel
bilgilerinizi koruyun.

Telefonunuzu her açtığınızda veya telefonunuz belirli bir süre kullanılmayıp yeniden
başlatıldığında parolayı girmeniz istenecektir.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > kilit ekranı'na dokunun.

3. Parola Açık/Kapalı düğmesine dokunarak bu işlevi açın.
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4. Parolanızı hem Yeni parola hem de Parolayı onayla kutularına girin.

5. Bitti öğesine dokunun.

Telefonunuzu çocuklar için güvenli hale
getirme
Telefonunuz, çocuklarınızı eğlendirmek için harika bir araçtır. Çocuklar telefonla
oynarken yanlış aramaları önlemek için Çocuk Köşesi'ni kullanın. Çocuk Köşesi ile,
telefonunuzdaki oyun, müzik, video ve uygulamalara erişimi kısıtlayabilirsiniz.

Çocuk Köşesi'ni kurma

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > çocuk köşesi'ne dokunun.

3. İleri öğesine dokunun.

4. Telefonunuz Çocuk Köşesi modundayken çocukların hangi içeriklere
erişebileceğini seçin.

5. İleri'ye ve daha sonra parola belirle veya atla öğesine dokunun. 

Parola ayarlamak, Çocuk Köşesi'nden geri dönerken ekstra güvenlik katmanı ekler.

6. Son öğesine dokunun. Çocuk Köşesi kilit ekranı görüntülenir.

7. Çocuk Köşesi ekranını göstermek için kilit ekranını yukarı sürükleyin.

8. Çocuk Köşesi ekranınıza bir ad vermek için Özelleştir'e dokunun, bir Çocuk
Köşesi kilit ekranı resmi seçin vb.

Çocuk Köşesi'ni başlatma

Telefonunuz Çocuk Köşesi modunda olsa bile arama ve metin mesajı alabilirsiniz.

1. Telefon açıksa, ekranı kapatmak ve telefonunuzu Uyku Modu'na getirmek için
GÜÇ düğmesine kısa bir süre basın.

2. Telefonunuzu tekrar uyandırmak için kısa bir süre GÜÇ düğmesine basın.
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3. Kilit ekranını sola kaydırın. Çocuk Köşesi kilit ekranı görüntülenir.

4. Kilit ekranında parmağınızı yukarı kaydırın. Artık çocuklarınız telefonunuzla
oynayabilir.

Çocuk Köşesi'ni kapatma ve devre dışı bırakma
Artık ihtiyacınız yoksa, Çocuk Köşesi'ni kapatın ve devre dışı bırakın.

1. Çocuk Köşesi ekranından, ekranı kapatmak ve telefonunuzu Uyku Modu'na
getirmek için GÜÇ düğmesine kısa bir süre basın.

2. Telefonunuzu tekrar uyandırmak için kısa bir süre GÜÇ düğmesine basın.

3. Kilit ekranında parmağınızı yukarı kaydırın.

4. Giriş ekranında sola kaydırın.

5. Ayarlar > çocuk köşesi'ne dokunun.

6. Açık/Kapalı düğmesine dokunarak Çocuk Köşesi öğesini devre dışı bırakın.
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Güncelle ve sıfırla

Güncellemeler nasıl alınır ve yüklenir
Arada sırada yazılım güncellemeleri olabilir. Telefonunuz yeni bir güncelleme
olduğunda kontrol edip sizi bilgilendirebilir.

Güncelleme bildirimini ve indirme seçeneğini ayarlama

Telefonunuz için yeni güncellemeler bulunduğunda telefonunuzu bildirimde bulunmak
üzere ayarlayabilirsiniz. Telefonunuzu bu güncellemeleri otomatik olarak indirmek
üzere ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > telefon güncelleme'ye dokunun.

3. Telefonum için güncelleme olduğunda haber ver onay kutusunu seçin.

4. Veri ayarlarınız izin verirse, güncellemelerin otomatik indirilmesini isteyip
istemediğinizi seçin. Bu seçeneği devre dışı bırakırsanız, telefonunuz
güncellemeleri yalnızca Wi‑Fi üzerinden veya bilgisayarınıza bağlı olduğunda
indirecektir.

Yazılım güncellemesi için hazırlık yapma
Yazılım güncellemesinin sorunsuz ve kesintisiz gerçekleştirileceğinden emin olmak için,
telefonunuzu güncelleme için hazırlayın. Kontrol etmeniz gerekenler şunlardır.

§ Pil düzeyiniz düşükse, güncellemeyi başlatmadan önce telefonunuzu hızlı şarj
edin.

§ Telefonunuzda ne kadar boş alan olduğunu kontrol edin ve güncelleme için biraz
yer ayırın. Kullanılabilir bellek miktarını nasıl göreceğinizi bulmak için bkz. 60.
sayfadaki Telefon ve SD kartı belleğini kontrol etme. 

Eğer gerekirse, birkaç gereksiz uygulamayı kaldırın. Nasıl yapıldığını görmek için 
89. sayfadaki Uygulama kaldırma bölümüne bakın.

Ya da büyük dosyaları (örneğin fotoğraflar, videolar veya müzik) telefonunuzdan
silin.

§ Telefonunuzda doğru tarih ve saat ayarı olduğundan emin olun. Bu, hangi yeni
güncellemelere ihtiyacınız olduğunu belirler. Ayrıntılar için bkz. 94. sayfadaki
Tarih ve saati düzeltme.
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Güncelleme yükleme
Mevcut bir yazılım güncellemesi ile ilgili bir bildirim gördüğünüzde, telefonunuzu
hemen güncelleyebilirsiniz. Ya da bildirimi görmezden gelip başka bir zamanda
güncelleme yapabilirsiniz. Telefonunuz, birkaç gün içinde hatırlatma yapacaktır.

Telefonunuzu güncelleme için hazırladınız mı? Hazırlamadıysanız, neyi kontrol edip
hazırlayacağınız ile ilgili olarak lütfen 93. sayfadaki Yazılım güncellemesi için hazırlık
yapma konusuna bakın.

Tarih ve saati düzeltme

Bir yazılım güncellemesi yükleme konusunda sorun yaşıyorsanız, telefonunuzda doğru
tarih ve saat ayarı olmayabilir. Çoğu durumda, tarih ve saat otomatik ayarlanır. Ama
ayarlanmazsa manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Telefonunuzun bilgisayar ile olan bağlantısını kesin.

2. Giriş ekranında sola kaydırın.

3. Ayarlar > tarih+saat'e dokunun.

4. Otomatik ayarla'yı kapatın.

5. Doğru saat dilimini, tarihi ve saati ayarlayın.

6. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın ve güncellemeyi tekrar yüklemeyi deneyin.

Fabrika ayarlarına sıfırlama
Telefonunuzu ilk kez açmanızdan önce onu orijinal haline döndürmek için bir fabrika
ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirin.

Telefonunuzu başka birine veriyorsanız veya telefonunuzun çözülemeyen sürekli bir
sorunu varsa, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi (donanımdan sıfırlama da denir)
gerçekleştirebilirsiniz. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi, hafife alınacak bir adım
değildir. Karşıdan indirip yüklediğiniz uygulamalar da dahil tüm verileriniz ve
özelleştirilmiş ayarlarınız geri dönüşümsüz olarak silinir. Telefonunuzun ayarlarını
fabrika ayarlarına getirmeden önce tutmak istediğiniz veri ve dosyaları
yedeklediğinizden emin olun.

Ayarlar yardımıyla fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlama

Fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamanın en uygun yolu ayarları kullanmaktır.

1. Giriş ekranında sola kaydırın.

2. Ayarlar > hakkında'ya dokunun.

3. Telefonunuzu sıfırlayın öğesine ve daha sonra evet öğesine dokunun.
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Telefon düğmelerini kullanarak fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlama

Telefonunuzu açamıyorsanız veya ayarlarına erişemiyorsanız, telefonunuzun
düğmelerini kullanarak da fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

1. Gücü kapatın.

2. SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesini basılı tutun ve daha sonra hızlı bir şekilde GÜÇ
düğmesine basın. Ekranda bir simge gördüğünüzde SES DÜZEYİ AŞAĞI
düğmesini bırakın.

3. Daha sonra sırasıyla aşağıdaki donanım düğmelerine basın: SES DÜZEYİ YUKARI
> SES DÜZEYİ AŞAĞI > GÜÇ > SES DÜZEYİ AŞAĞI.
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Ticari markalar ve telif
hakları

©2012 HTC Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.

HTC, HTC logosu, HTC quietly brilliant logosu, HTC Corporation'a ait ticari markalardır.

Microsoft, Windows, Windows Phone, ActiveSync, Bing, Excel, Hotmail, Internet
Explorer, OneNote, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SkyDrive, Windows Live,
Windows Media, Windows Vista, Xbox LIVE ve Zune, Microsoft Corporation'ın Birleşik
Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

Google, Google logosu ve Gmail, Google Inc. öğesinin ticari markalarıdır.

Bluetooth® sözcük işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşunun tescilli ticari
markalarıdır ve bu işaretlerin HTC Corporation tarafından kullanımı lisansa tabidir.

Wi-Fi®, Wireless Fidelity Alliance, Inc. kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

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

Buradaki ekran görüntüleri, simüle edilir. HTC, burada yer alan teknik hatalardan ya da
yazım hatalarından veya ihmallerden veya bu malzemenin kullanılmasından
kaynaklanacak arızi ya da dolaylı hasarlardan sorumlu değildir. Bilgiler, herhangi bir tür
garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmıştır ve önceden haber verilmeden
değiştirilebilir. HTC, aynı zamanda önceden haber vermeden bu belgenin içeriğini
düzenleme hakkını saklı tutmaktadır.

Bu belgenin hiçbir bölümü, HTC'den önceden alınmış yazılı izin olmadan fotokopi, kayıt
ya da dışarıdan alıma izin veren sistemlerde depolama dahil olmak üzere elektronik ya
da mekanik, hiçbir şekilde ya da yöntemle çoğaltılamaz ya da iletilemez ya da herhangi
bir şekilde başka bir dile çevrilemez.
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