
Daha fazlasını yapın
WindowsPhone.com adresine gidip My Phone'u 
tıkladığınızda, web üzerindeki Windows® Phone Store'dan 
uygulama ve oyun alıp bunları kolaylıkla telefonunuza 
ekleyebilirsiniz. Ayrıca, ücretsiz olarak harita üzerinde 
telefonunuzu bulabileceğiniz, çaldırabileceğiniz, 
kilitleyebileceğiniz ve silebileceğiniz Find My Phone'u da 
kurabilirsiniz.

WindowsPhone.com'da daha fazla araştırma yapın.

Feragatname 

Veri planı gerekli. Konum hizmetleri etkinleştirilmelidir ve bazı 
özellikler ve hizmetler için Wi-Fi gereklidir. Operatör ücretleri 
uygulanabilir. Bazı özellikler ve hizmetler, Windows® Phone 
yazılımının sürümüne, alana, telefona, operatöre ve plana göre 
değişebilir.  Bazı uygulamalar ve hizmetler ayrı satılır.

Yandex ile Ara
Telefonunuzda nerede olursanız olun,  düğmesine 
basarak her zaman Yandex ile arama yapabilirsiniz. 

Aradığınız şeyi arama kutusuna yazın, daha sonra ekran 
klavyesinde  öğesine dokunun. 

Aile dostu
Çocuk Odası, uygulamalarınızı, videolarınızı, oyunları 
ve müziği çocuğunuzla paylaşmanızı sağlar; bunu 
yaparken çocukların yanlışlıkla bir şey satın almasından, 
önemli bir şeyi silmesinden veya patronunuza eposta 
göndermelerinden endişelenmezsiniz. 

Kurulumu yapmak için Çocuk Odası’na dokunun ve 
talimatları izleyin. Kurulum bittikten sonra çocuğunuz,

kilit ekranınızdan sola kaydırma yaparak Çocuk Odası’na

ulaşır. Ayrı bir Başlat ekranı vardır; çocuklar burada

temayı seçebilir, kendi Desenlerini düzenleyebilir ve

onlarla paylaştığınız herhangi bir şeyi oynayabilir. Çocuk

Odası’ndan çıkmak için telefonun Güç düğmesine basın.

Windows® Phone Microsoft hesabınız ile oturum 
açtığınızda, cloud olarak bilinen bir çevrimiçi hizmet 
üzerinde otomatik kayıt yapmanızı sağlayan hizmeti 
açabilirsiniz. Telefonunuzda yedeklemeleri kurduğunuzda 
aşağıdakileri yapabilirsiniz:

•	  Fotoğraf ve videolarınızı SkyDrive'a otomatik 
yükleyin; böylece, webe erişebileceğiniz herhangi bir 
yerden onları görebilirsiniz.  

•	  SMS ve MMS mesajlarınızı Hotmail ile eşitleyin; 
böylece ihtiyacınız olması halinde bir yedeğiniz 
bulunur.

•	  Kurduğunuz uygulamalar, tema renginiz, Internet 
Explorer sık kullanılanları, hesaplar vb. dahil telefon 
ayarlarınızın yedeklerini oluşturun.

Yedekleme seçeneklerinizi, 
Ayarlar > Yedekleme içinde 
ayarlayabilirsiniz. Örneğin, 
fotoğraf ve videolarınızı otomatik 
olarak yüksek çözünürlükte 
yükleyebilirsiniz veya istediğiniz 
bir zamanda ayarlarınızı manuel 
olarak yedekleyebilirsiniz.

Malzemelerinizi yedeklemeHer şeyi eşitleyin
Fotoğraflarınızı, videoları, müzik, belgeler vb. öğeleri 
bilgisayarınızdan telefona (veya tam tersi) almak kolaydır. 

Eğer Windows® 8 kurulu bir bilgisayarınız varsa:

•	  Telefonunuzu kablo ile bilgisayarınıza takın ve 
Windows® Phone uygulaması otomatik yüklenecektir.

Eğer Windows® 7 kurulu bir bilgisayarınız varsa:

•	  Telefonunuzu, kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. 
Windows® Phone uygulamasını yüklemek için bir 
bağlantı görünecektir. 

Eğer Mac'iniz varsa:

•	  Windows® Phone uygulamasını Mac App Store'dan 
alın.

Doğru uygulamayı bulma ile ilgili daha fazla bilgi için, 
WindowsPhone.com'a gidin.

Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları eski, şık, panoramik, 
aptal görünümlü veya sadece siyah beyaz yapmak 
için birçok uygulama vardır. Lensler ile, kamera 
uygulamalarınızı bulmak zahmetine katlanmayın,  
öğesine dokunarak onları Kameranızdan alabilirsiniz.

İçinizdeki fotoğraf meraklısı için birkaç ipucu daha. 
Aşağıdakileri yapabileceğinizi biliyor musunuz?

•	  Herhangi bir yerden 
Kamerayı getirmek için 
Kamera düğmesine basın? 

•	  Fotoğraf Desenleriniz 
içinde bir slayt gösterisi 
oluşturmak için Sık Kullanılan 
albümünüze fotoğraf ekleyin? 

•	  Kamera odak ayarını yapmak 
için Kamera düğmesine yarım 
basın?  

•	  Paylaştığınız fotoğraflarda 
yüzleri etiketleyin? Bunun 
kimin olduğunu bulun ve 
kişinin adını yazın.

Fotoğraf çekme ve 
paylaşma

Odalar ve Gruplar

Odalar ve Gruplar, en sevdiğiniz 
insanlar ile iletişim içinde 
kalmak için harika bir yoldur. 
Odalar ile, katılmaları için aile ve 
arkadaşlarınıza bir metin mesajı 
gönderirsiniz, onlar bunu kabul 
ettiğinde tüm oda ile sohbet 
edebilir, onlarla özel olarak bir 
takvim, fotoğraflar ve notlar 
paylaşabilirsiniz.

Gruplar ile, birkaç kişi eklersiniz, 
daha sonra bu kişilere ait 
Facebook ve Twitter'dan 
güncellemelerini, yeni mesajları ve 
cevapsız çağrıları bir arada tek bir 
yerde görebilirsiniz. Ayrıca, onlara 
grup metinleri ve epostaları gönderebilirsiniz. Onları davet 
etmenize gerek yoktur-Grup yalnızca sizin içindir!

Telefonunuz başlangıç için "En iyi arkadaşlar" grubu ve 
"Aile Grubu" ile birlikte gelir-Kişiler'e gidip birlikteye 
dokunduğunuzda onların Desenlerini görebilirsiniz. Kurmak 
için bir kez dokunun.

Yeni Oda veya Grup oluşturmak için:

1 Kişiler'e dokunun, birlikteye tıklayın, daha sonra  
öğesine dokunun.

2 Oda veya Grup öğesine dokunun ve talimatları izleyin.

İletişim halinde kalma (sür.) 
Yeni kişiler oluştur

Bir telefon numarasından hızlı bir şekilde kişi oluşturmak 
kolaydır. Arama geçmişinizde numaraya dokunun, daha 
sonra  öğesine dokunun. Veya, en baştan başlamak için 
People Hub kişi listesi içinde  öğesine dokunun. 

Microsoft hesabınıza bir kişi kaydettiğinizde, cloud 
ile otomatik eşitlenecektir. Bu şekilde telefonunuzu 
kaybetseniz bile kişileriniz yedeklenmiş olur ve Hotmail 
veya Outlook.com'da oturum açabildiğiniz her yerden 
onları görebilirsiniz. 

Kolay kullanım kılavuzu

Asıl kullanım kılavuzu ve diğer yararlı kaynaklar için www.
htc.com/support adresini ziyaret edin. Lütfen kutunun 
içindeki Güvenlik ve düzenleme kılavuzunu da ayrıca 
okuyun.

Telefonunuzla ilgili ek bilgi için windowsphone.com 
adresine gidin. 

Not: Belirli Microsoft hizmetleri/özellikleri, sizin ülkenizde 
veya bölgenizde bulunmuyor olabilir.
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İletişim halinde kalma
Kişilerinizi telefonunuza ekleyin

Eposta hesaplarınızı ve sosyal ağlarınızı - Facebook, 
Twitter ve Linkedin - eklemek, kişileri telefonunuza almanın 
en kolay yoludur.  Arkadaşlarınızın güncellemelerini People 
Hub'da görürsünüz, onların albümlerine Photos Hub'da 
bakabilirsiniz ve arkadaşlarınızın Desenleri onların ne 
yaptıklarını gösterir. Ayrıca, Me Tile'da postaladığınız bir 
şeye herhangi birinin verdiği cevabı görürsünüz. 

Bir hesap kurmak için:

1 Başlat üzerinde, Uygulamalar 
listesinin soluna dokunun, daha 
sonra Ayarlar'a dokunun. 

2 Eposta +hesaplar'a dokunun.

Eski telefonunuzdan kişileri almak 
da kolaydır. Yeni telefonunuzda 
eski SIM kartınız ile, Ayarlar'a gidin, 
uygulamalar'ın soluna dokunun, 
kişiler > SIM kişilerini al'a dokunun. 

Telefonunuza diğer kişileri alma 
konusunda yardıma ihtiyacınız 
varsa WindowsPhone.com'a gidin.

O gün ne olduğunu öğrenmek için telefonunuzun kilidini 
açmaya bile gerek yoktur. Ve, aşağıdakiler dahil görmek 
istediğinizi seçersiniz:

•	 Telefon aramaları ve sesli aramalar

•	 SMS iletileri

•	 E-posta iletileri 

•	 Gelen takvim randevuları

•	 Oyun bildirimleri

•	 Store'dan aldığınız bazı uygulamalardan bildirimler

Telefonunuzu açtığınızda sizi selamlayan görüntüyü de 
alabilirsiniz. En çok sevdiğinizi alın veya Bing'den bir resim 
gösterin. Eğer müzik yürütüyorsanız, biz de ayrıca size bir 
sanatçının resmini gösterebiliriz.

Kilit ekranınızda ne görmek istediğiniz seçmek için:

1 Başlat üzerinde, Uygulamalar 
listesine dokunun, daha sonra 
Ayarlar'a dokunun.

2 Kilit ekranı öğesine dokunun.

Tek bir bakışta neyin yeni 
olduğunu öğrenin

Zil seslerini ve sesleri alın

Kişilere zil sesi atayabilir ve uyarı için ses seçebilirsiniz. 
Hoşunuza giden cıvıltıları, cıngılları, zilleri ve şarkıları alın.

Bir kişi için zil sesini değiştirmek için:

1 Başlat üzerinde, Kişiler desenine dokunun, daha sonra 
Tümü'ne dokunun. 

2 Değiştirmek istediğiniz kişilere dokunun, daha sonra  
öğesine dokunun.

3 Zil Sesi öğesine dokunun ve ardından atamak istediğiniz 
zil sesine dokunun.

Başka bir zil sesini veya uyarıyı 
değiştirmek için:

1 Başlat üzerinde, Uygulamalar 
listesinin soluna dokunun, daha 
sonra Ayarlar > zilsesleri + 
seslere dokunun. 

2 Değiştirmek istediğiniz zil sesi 
veya uyarı türüne dokunun, 
daha sonra kullanmak 
istediğiniz sesi seçin.

Aynı zamanda kendi zil seslerinizi 
de oluşturabilirsiniz. Daha fazla 
bilgi için WindowsPhone.com'a 
gidin.

Başlat ekranınıza istediğiniz herhangi bir şeyi ekleyin: 
uygulamalar, şarkılar, harita konumları, favori web siteleri, 
OneNote notları, fotoğraf albümleri vs. 

Başlat'a bir kişi eklediğinizde, bu Desen'den Facebook, 
Twitter ve Linkedin güncellemelerini alacaksınız; ayrıca, 
sizi aradıklarında veya mesaj attıklarında göreceksiniz. Bu 
hızlı arama gibidir: onları aramak-veya mesaj ya da posta 
atmak-yalnızca tek bir dokunuş uzakta.

•	 Çoğu şeyi Başlat'a eklemek 
için, menü görüntülenene 
kadar öğeyi basılı tutun, ya 
da  öğesine dokunun, 
daha sonra başlatmak için 
ekle'ye dokunun. Diğerleri 
için, sadece  öğesine 
dokunabilirsiniz.

•	 Bir Deseni taşımak, 
kaldırmak ve yeniden 
boyutlandırmak için, Desen'i 
basılı tutun, sonra istediğiniz 
gibi düzenleyin. 

Renginizi seçin

Bir tema rengi seçin, bu renk tüm 
telefonunuzda yer alacaktır: Başlat üzerinde, Uygulama 
listesinde, Mesajlaşmada ve diğer yerlerde. Arka planınızı 
beyaz veya siyah yapabilirsiniz.

1 Başlat üzerinde, Uygulamalar listesinin soluna dokunun, 
daha sonra Ayarlar'a dokunun. 

2 Tema'ya dokunun, daha sonra görünümünüzü seçmek 
için Vurgu rengi kutusuna veya Arkaplan kutusuna 
dokunun.

Telefonunuzu sizin kılın
Telefonunuzda oturum açın

Telefonunuzda her şeyi yapabilmek için bir Microsoft 
hesabı ile oturum açmanız gerekir. Şunları yapmak için 
kullanın:

•	 Windows® Phone Store'dan 
uygulama, müzik ve oyun 
indirmek.

•	 Kazalara karşı koruma 
sağlamak için telefon 
ayarlarınızın yedeklerini 
oluşturun.

•	 Xbox oyunları oynayın.
•	 Telefonunuzu çaldırmak, 

kilitlemek ve silmek için Find 
My Phone'u kullanın veya onu 
haritada bulun.

•	 Facebook, Twitter ve 
Linkedin beslemelerinizi, 
People Hub üzerine alın.

•	 Fotoğraflarınızı ve 
videolarınızı otomatik olarak SkyDrive'a yükleyin.

•	 Xbox Music Pass1 kullanarak müzik dinleyin.
Bir Microsoft hesabı, Hotmail, Xbox, Windows, Messenger, 
Skydrive vb'de oturum açmak için kullandığınız eposta 
adresi ve paroladır.
Bir hesabınız olduğundan emin değilseniz veya birden 
fazla hesabınız varsa ve bunlar arasından seçim yapmak 
zorunda iseniz, daha fazla bilgi almak için WindowsPhone.
com adresine gidin.

1Xbox Music Pass, aylık müzik abonelik hizmetidir.  Bazı 
Windows® Phone Store içeriği, Xbox Music Pass yoluyla 
kullanılabilir olmayabilir veya zaman içinde değişebilir.

Telefonunuzu kurma
SIM Kartı takma

1 SIM kartı tepsinin 
yanındaki küçük deliğe 
SIM çıkarma aletini (veya 
biraz eğilmiş ataç) takın.

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

3  SIM kart tepsisini yuvasına 
takın.

Pili Şarj Etme

1  USB eşitleme kablosunu 
kullanarak telefonu AC 
adaptörüne bağlayın.

2 Pil şarjını başlatmak için 
AC adaptörünü elektrik 
prizine takın.

•	 Bildirim LED'i kırmızıdır ve  öğesi şarj esnasında  
durum çubuğunda görüntülenir.

•	 Bildirim LED'i yeşildir ve  öğesi, şarj bittiğinde 
durum çubuğunda görüntülenir.

Telefonunuzu tanıyın

BAŞLAT

GERİ ARA

Ses düzeyi 
denetimi

3,5 mm kulaklık jakı
GÜÇ

USB konektörü

Dokunmatik 
ekran

Yakınlık sensörü

Bildirimi 
LED'i

Ön 
kamera

KAMERA

Başka bir şey yapmadan 
önce lütfen bunu okuyunuz
Pili şarj edin
Telefonunuz henüz şarj edilmemiştir. Kullanmadan önce tam olarak 
şarj etmek için, lütfen sağlanan güç adaptörünü kullanın. Ayrıca, 
lütfen telefonu ayırmaya çalışmayın. (Eğer bunu yaparsanız, 
garantinizin geçerliliğini kaybedebilirsiniz.)

Lütfen fiyatlandırma planını akıllı bir şekilde belirleyin
Telefonunuz çok kısa sürede çok fazla bant genişliği kullanabilir. 
Telefonunuzu kullanmadan önce, veri fiyatları hakkında bilgi almak 
için cep telefonu operatörünüz ile görüşmenizi önemle tavsiye 
ederiz.

Uluslararası dolaşımda iken veri hizmetlerini kullanmak pahalıdır. 
Uluslararası veri dolaşımını kullanmadan önce cep telefonu 
operatörünüz ile görüşerek veri dolaşımı ücretlerini öğreniniz.

Gizlilik yasaları hakkında bilgi alma
Bazı ülkelerde telefon görüşmelerinizi nasıl ve ne zaman 
kaydedeceğiniz ile ilgili sıkı yasalar vardır. Telefonunuzun kayıt 
özelliğini kullanmadan önce yaşadığınız yerdeki yasalar hakkında 
bilgi sahibi olmanız iyi bir fikirdir.

Son olarak, hukuk ekibimizin de söyleyeceği birkaç şey var 
(HASAR KISITLAMASI)
İlgili yasa tarafından izin verilen azami kapsamda, HTC veya yan 
firmaları hiçbir durumda dolaylı, özel, sonuçsal, rastlantısal veya ceza 
gerektiren hasardan dolayı size, herhangi bir kullanıcıya veya üçüncü 
taraflara karşı sözleşmeden kaynaklan herhangi bir sorumluluk 
taşımayacaktır ve bunlara HTC veya yan kuruluşlarının böyle bir 
hasar ile ilgili bilgilendirilip bilgilendirilmediğinden bağımsız olarak 
herhangi bir sınırlama getirilmeksizin haksızlıktan, yaralanmalardan, 
gelir kaybından, iş olanaklarının kaybedilmesinden, verilerin 
kaybedilmesinden ve/veya karların kaybedilmesinden kaynaklanan 
durumlar dahildir. Ve yasal işlemin başlatıldığı yasal durumlara 
bakılmaksızın, HTC'in veya yan kuruluşlarının toplam yükümlülüğü 
hiçbir durumda ödediğiniz miktarı aşmaz. Belirtilenler feragat 
edilemeyen yasal hakları etkilemez.


