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Bu kılavuzu kullanma
Samsung mobil cihazı satın aldığınız için tebrikler. Bu güçlü, 
“her yere git” cihaz, aktif yaşam stilinize uyan çok yönlü ve 
hafif yapısı ile ağ ve mobil işlemleri parmak uçlarınıza getiriyor. 
Google Android işletim sistemi üzerine inşa edilen Samsung 
mobil cihazı mobil ağ deneyiminizi zenginleştiren binlerce 
kullanışlı ve eğlenceli uygulamalara erişim imkanı sunar.
Entegre kablosuz erişim ve hassas dokunmatik ekranı 
sayesinde, seyir halindeyken kitap ve gazete okuyabilir; en 
son haberler, spor haberleri, hava durumu hakkında haber 
alabilir; multimedya ve iş dosyalarınızı yönetebilir; ve harita, iş 
konumlar ve daha fazlası için web’de dolaşabilirsiniz.

Önce beni oku
Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için cihazınızı  ●
kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu 
kılavuzu dikkatle okuyun.
Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını  ●
esas almaktadır. 
Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran  ●
görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
Bu kullanım kılavuzunun içindekiler, üründen veya servis  ●
sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan 
farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik 
gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için 
www.samsung.com adresine bakın.
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Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya  ●
servis sağlayıcıya göre değişebilir.
Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google  ●
Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim 
sistemine bağlı olarak değişebilir.
Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım  ●
özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf 
uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından 
sorumlu tutulamaz.
Samsung, düzenlenen kayıt ayarlarının veya değiştirilen  ●
işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans 
sorunlarından ya da uyumsuzluklardan sorumlu değildir. 
İşletim sisteminin özelleştirilmeye çalışılması cihazınızın veya 
uygulamalarınızın düzgün çalışmamasına sebep olabilir.
www.samsung.com ●  adresine erişerek mobil cihazınızın 
yazılımını yükseltebilirsiniz.
Bu cihazda bulunan yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları,  ●
resimler ve diğer içerikler Samsung ile ilgili sahiplerinin 
arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu 
malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve 
kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. 
Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinden 
sorumlu tutulamaz.
Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın. ●
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Talimat simgeleri
Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın: 

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden 
olabilecek durumlar

Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar 
görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler 

► Başvuru—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin:  
► sf.12 (“bkz. 12. sayfa” anlamına gelir)

→ Arkasından—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler 
veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: 
Uygulama listesini açın ve Ayarlar → Cihaz hakkında 
seçeneğini belirleyin (Ayarlar, ardından Cihaz 
hakkında seçeneğini temsil eder)

Telif hakkı
Telif hakkı © 2012 Samsung Electronics
Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla 
korunmaktadır.
Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics ‘ 
in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, 
kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma 
sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik 
veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden 
üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.
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Ticari markalar
SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics’in  ●
tescilli ticari markalarıdır.
Android logosu, Google ● ™, Google Maps™, Google Mail™, 
YouTube™, Google Play™ Store ve Google Talk™ Google, 
Inc firmasının ticari markalarıdır.

Bluetooth ● ® dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının 
tescilli markasıdır.

Windows Media Player ● ® Microsoft Corporation ‘ ın tescilli 
ticari markasıdır.
Wi-Fi ● ®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™,  
Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance’ın tescilli 
ticari markalarıdır. 
DivX ● ®, DivX Certified® ve ilgili 
logolar Rovi Corporation veya yan 
kuruluşlarının tescil edilmiş ticari 
markalardır.
Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili  ●
sahiplerine aittir.



Bu kılavuzu kullanma
6

DIVX VIDEO HAKKINDA
DivX® Rovi Corporation’ın bir yan kuruluşu olan DivX, LLC 
tarafından oluşturulan bir video biçimidir. Bu resmi DivX 
Certified® cihazı olup DivX video oynatır. Daha fazla bilgi ve 
dosyalarınızı DivX videolara dönüştürmeye yönelik yazılım 
araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA
Bu DivX Onaylı® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) 
filmleri görüntüleyebilmesi için kaydettirilmesi gerekir. Kayıt 
kodunu temin etmek için, cihaz kurulum menüsünde DivX VOD 
bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha 
fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.
DivX Certified® birinci sınıf içerik de dahil olmak üzere HD 
720p’ye kadar olan DivX® video oynatmak içindir.
HD 1080p’ye kadar olan DivX®videosu oynatabilir.

http://vod.divx.com
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Montaj
Paketi açma
Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını 
denetleyin:

Mobil cihaz ●

Hızlı başlangıç kılavuzu ●

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. 
Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi 
kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.

Cihazınız ve mevcut aksesuarlar ile birlikte verilen  ●
eşyalar bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak 
farklılık gösterebilir.
Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek  ●
aksesuar satın alabilirsiniz.
Birlikte verilen aksesuarlar cihazınız için en iyi  ●
performansı verir.
Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar,  ●
cihazınızla uyumlu olmayabilir.

SIM veya USIM kartı takma
Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel 
tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi 
abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) 
kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için 
Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.
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SIM veya USIM kartı takmak için,

SIM kartı yuvasının kapağını açın.1 
SIM veya USIM kartını, sarı renkli temas noktaları yere 2 
bakacak şekilde yerleştirin.

SIM kart yuvasına bellek kartı takmayın. Eğer hafıza  ●
kartı SIM kartı yuvasına takılı kalırsa, hafıza kartını 
çıkartmak için cihazınızı bir Samsung Servis Merkezine 
götürmeniz gereklidir.
Cihazınızın SIM kartı yuvası sadece standart SIM  ●
kartları için uygundur. Bir microSIM kartının veya 
microSIM kartının izinsiz bir tutma yerine takılması 
cihazınızın SIM kartı yuvasının hasar görmesine sebep 
olabilir.

SIM kartı yuvasının kapağını kapatın.3 

Pili şarj etme
Cihazınız dahili yerleşik pile sahiptir. Cihazı ilk kez kullanmadan 
önce veya pil uzun süre kullanılmadığında, pili şarj etmeniz 
gereklidir. 

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını 
kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları pillerin patlamasına 
veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.
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Pili sadece verilen şarj aletini kullanarak şarj edin. Pili  ●
USB kablosu ile şarj edemezsiniz.
Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil  ●
mesajı görüntülenir.  pil simgesi de boş olacaktır. Pil 
düzeyi iyice düştüğünde, cihaz otomatik olarak kapanır. 
Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden 
şarj edin.
Eğer pil tamamen boşalırsa, USB güç adaptörü bağlı  ●
olsa dahi cihazı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden 
önce şarjı biten pilin birkaç dakika şarj olmasına olanak 
sağlayın.

USB kablosunun bir ucunu USB güç adaptörüne, diğer 1 
ucunu da çok işlevli girişe takın.

USB güç adaptörünün şekli bölgenize bağlı olarak 
farklılık gösterebilir.

USB kablosunun yanlış takılması cihazın veya USB güç 
adaptörünün ciddi şekilde zarar görmesine neden 
olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti 
kapsamında değildir.
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USB güç adaptörünü elektrik prizine takın.2 
Cihazı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu  ●
durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun 
sürebilir.
Cihaz şarj halindeyken dokunmatik ekran dengesiz güç  ●
aktarımı sebebiyle çalışmayabilir. Eğer böyle bir durum 
söz konusu ise, USB güç adaptörünü güç çıkışından 
veya USB kablosunu cihazdan sökün.
Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir  ●
ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını 
etkilemez.
Cihazınız düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını  ●
herhangi bir Samsung Servis Merkezi’ne getirin.

Pil tamamen şarj edildiğinde, USB güç adaptörünü ve USB 3 
kablosunu önce cihazdan, daha sonra da prizden çıkarın.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda USB güç 
adaptörünü prizden çekin. USB güç adaptöründe güç 
anahtarı yoktur, dolayısıyla güç beslemesini kesmek için 
USB güç adaptörünü prizden çekmeniz gereklidir. Ciha 
zşarj olurken, elektrik prizine yakın durmalıdır.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)
Cihazınız en çok 64 GB kapasiteye kadar hafıza kartlarını kabul 
eder. Hafıza kartı imalatçısına ve türüne bağlı olarak bazı hafıza 
kartları cihazınızla uyumlu olmayabilir.
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Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri 
standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar 
cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza 
kartı kullanılması, cihazınıza veya hafıza kartına zarar 
verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.

Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını  ●
desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip 
bir kart takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden 
biçimlendirmenizi isteyecektir.
Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza  ●
kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
Cihazınıza bir hafıza kartı taktığınızda, dahili hafıza  ●
altındaki extSdCard klasöründe hafıza kartının dosya 
dizini görünür.

Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.1 
Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak 2 
şekilde yerleştirin.

Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.3 
Hafıza kartı kapağını kapatın.4 
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Hafıza kartını çıkarma ›
Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için 
devreden çıkarın.

Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Kayıt yeri → SD 
kartı devreden çıkar → Tamam seçeneğini belirleyin.
Hafıza kartı kapağını açın.2 
Hafıza kartını cihazdan ayrılana kadar yavaşça itin.3 
Hafıza kartını çıkarın.4 
Hafıza kartı kapağını kapatın.5 

Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını 
çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza 
kartı ya da cihaz zarar görebilir. 

Hafıza kartını biçimlendirme ›
Hafıza kartınızı bir PC’ de biçimlendirmek, cihazınızla 
uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda 
formatlayın.
Uygulama listesini açın ve Ayarlar → Kayıt yeri → SD 
kartı biçimlendir → SD kartı biçimlendir → Tümünü sil 
seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazınızda 
kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı 
unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri 
sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.
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Başlarken

Başlarken
Cihazınızı açma ve kapatma
Cihazınızı açmak için, Güç tuşuna basılı tutun. Cihazınızı ilk kez 
açıyorsanız cihazın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan 
talimatları takip edin.
Cihazı kapatmak için, Güç tuşunu basılı tutun ve Kapat → 
Tamam’a tıklayın.

Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının  ●
kısıtlandığı yerlerde izinli personel tarafından belirtilen 
tüm uyarılara ve talimatlara uygun hareket edin.
Cihazınızın sadece ağ dışı hizmetini kullanmak için,  ●
Uçuş moduna geçin.

Uçuş moduna geçme ›
Uçuş modunda, tüm kablosuz bağlantılarını etkisiz kılabilir ve 
uçaklar ve hastaneler gibi kablosuz cihazların yasak olduğu 
alanlarda ağ gerektirmeyen hizmetleri kullanabilirsiniz.
Uçuş modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için 
Ayarlar → Diğer ayarlar seçeneğine gidin ve Uçuş modu 
seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.



18
Başlarken

Cihazınızı tanıyın

Cihaz düzeni ›

1

2

3

4

5

6

3

7

8

9

   

   

 10  14

 15

11

 12

 13
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Numara İşlev

 1 Güç/Sıfırlama/Kilit tuşu

 2 Ses seviyesi tuşu

 3 Hoparlör

 4 Hafıza kartı yuvası

 5 Çok işlevli giriş
 6 SIM kart yuvası
 7 Ön kamera merceği

 8 Ortam ışığı sensörü

 9 Mikrofon

 10  Kulaklık girişi1

 11  Dahili anten
 12  Arka kamera merceği
 13  S Kalemi yuvası
 14  IrLED
 15  Flaş ampül

1. Kulaklığı cihazınıza yanlış bağlamanız kulaklık girişine veya kulaklık 
setine hasar verebilir.
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Tuşlar ›
Tuş İşlev

Güç/
Sıfırlama2/
Kilit

Cihazı açmanızı sağlar (uzun basın); 
Cihaz seçeneklerine erişmenizi sağlar 
(uzun basın); Dokunmatik ekranı 
kilitleme. Cihazı sıfırlayın (8-10 saniye 
basılı tutun).

Ses seviyesi Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı 
sağlar.

Gösterge simgeleri ›
Ekranın altında gösterilen simgeler, bölgenize ve servis 
sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge Tanımı

Sinyal yok

Sinyal kuvveti

GPRS şebekesi bağlı

EDGE şebekesi bağlı

UMTS şebekesi bağlı

Kullanılabilir Wi-Fi AP’leri açın

Wi-Fi AP bağlı

Bluetooth etkin

2. Eğer cihazınızda önemli hatalar veya takılmalar veya donmalar 
varsa, işlevselliği yeniden kazanmak için cihazı yeniden 
başlatmanız gerekebilir.
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Simge Tanımı

GPS etkinleştirildi

Veri yükleniyor

Veri indiriliyor

PC ile bağlantı kuruldu

USB bağlantısı etkinleştirildi

Wi-Fi bağlantısı etkinleştirildi

Yeni metin veya multimedya mesajı

Yeni e-posta mesajı

Yeni Gmail

Alarm etkinleştirildi

Etkinlik bildirimi

Dolaşım (normal servis alanının dışında)

Smart stay etkin

Uçuş modu etkinleştirildi

Müzik çalma devam ediyor

Hata oluştu veya dikkat gerekiyor

Pil gücü seviyesi3

10:00 AM Güncel saat

3. Eğer Samsung tarafından onaylanmayan bir şarj aleti 
kullanıyorsanız, bu gösterge görünmeyecektir.
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S Kalemini ve dokunmatik ekranı 
kullanma
Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öğe seçmenize veya 
işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile 
ilgili temel işlemleri öğrenin.

Parmaklarınızın ucu ile dokunmatik ekrana bastırmayın  ●
veya dokunmatik ekran üzerinde sivri uçlu aletleri 
kullanmayın. Aksi halde dokunmatik ekran zarar 
görebilir veya arızalanmaya sebep olabilir.
Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas  ●
etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, 
dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin  ●
vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya 
suya maruz kaldığında bozulabilir.
Dokunmatik ekranın uzun süre boşta bırakılması  ●
durumunda görüntü kalıntısı (ekran yakma) veya 
gölge görüntü oluşabilir. Cihazı kullanmadığınızda 
dokunmatik ekranı kapatın.
S Kalemini bükmeyin. ●

S Pen’i bir manyetik karışma kaynağının yakınındayken  ●
kullanmayın. Bu, S Pen’in arızalanmasına veya 
donmasına yol açabilir.

Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı  ●
kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden yedek bir  ●
S Pen satın alabilirsiniz.
S Pen’iniz düzgün çalışmıyorsa, S Pen’in ucunu  ●
değiştirin veya S Pen’inizi bir Samsung Servis 
Merkezi’ne götürün.
En iyi sonuç için, S Pen’i genellikle dokunmatik ekrana  ●
dik tutun ve keskin kenarlı nesneleri kullanmayın.
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Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:
Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve  ●
başlatmak için parmağınızla veya verilen S Kalemi ile bir kez 
dokunun.
Uzun dokunma: Seçenekler listesini açmak için bir öğeye en  ●
az 2 saniye uzun dokunun.
Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için  ●
parmağınızla dokunun ve aşağı, yukarı, sağa veya sola 
sürükleyin.
Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve  ●
ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
Çift dokunma: Fotoğraflara bakarken yakınlaştırmak veya  ●
uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokunun.

Dokunmatik ekranı döndürün ›
Cihazınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket 
sensörü bulunur. Cihazınızı döndürdüğünüzde, ara yüz 
otomatik olarak yönlendirmeye göre dönecektir.
Yönü korumak için arayüzü ayarlarken sistem çubuğunun 
sağ tarafını seçin ve ardından bildirim panelinden Ekran 
döndürme seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranı kilitleyin veya kilidini  ›
açın

Cihazınızı belirli bir süre kullanmadığınızda, cihazınız 
dokunmatik ekranı kapatır ve istenmeyen cihaz işlemlerinin 
gerçekleşmesini önlemek için otomatik olarak dokunmatik 
ekranı kilitler. Dokunmatik ekranı manüel olarak kilitlemek için 
Güç tuşuna basın.
Kilidi açmak için, Güç tuşuna basarak ekranı açın, ekranda 
herhangi bir yere dokunun ve parmağınızı herhangi bir yönde 
sürükleyin.

Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek diğer kişilerin 
cihazınızda kayıtlı olan kişisel verilerinizi ve bilgilerinizi 
kullanmasını ve erişim sağlamasını önleyebilirsiniz.  
► sf. 31
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Ana ekranı tanıma
Cihaz bekleme modundayken, Ana ekranı görürsünüz. Ana 
ekrandan, gösterge simgelerini, widget’ları, uygulamaların 
kısayollarını ve diğer öğeleri görebilirsiniz. Ana ekranın soluna 
veya sağına ilerleyin.

 2 
 1 

 4 

 3 

Yukarıdaki ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı 
olarak değişebilir.

Numara İşlev

 1 İlgili ekrana doğrudan gidebilmek için ekranın 
en üstündeki bir nokta seçin.

 2 
Google Search eklentisi ile cihazınızdaki 
uygulamaları, dosyaları ve webdeki belirli verileri 
arayın.

 3 Uygulama listesine erişin.
 4 Sistem çubuğu (Aşağıdaki bölüme bakın.)
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Sistem çubuğu
Sistem çubuğundan, ekranlarda hızlıca gezinebilir, 
uygulamalara erişim sağlayabilir, sistem bilgisini 
görüntüleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Numara İşlev

 1 Açık olan ekranı yakalayın; Mevcut ekranı 
yakalayın ve çizim pedini açın (uzun dokunun).

 2 Önceki ekrana dönme.

 3 Ana ekrana dönme; Görev yöneticisine erişim 
(uzun dokunun).

 4 Son kullanılan uygulama listesini açın; uygulama 
listesine erişim (uzun dokunun).

 5 Gösterge ikonlarını ve cihazınızın geçerli 
durumunu gösterir; Bildirimler panelini açma.

 6 Mini uygulamalar panelini açın.

Ana ekrana bir uygulama kısayolu ekleme ›
Uygulama listesini açın ve bir uygulama simgesine basılı 1 
tutun.
İkonu istediğiniz konuma hareket ettirin veya ana ekranın 2 
başka bir paneline gönderin.
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Ana ekrana widget öğeleri ekleme ›
Widget’ler Ana ekranda uygun fonksiyonlar ve bilgiler sağlayan 
küçük uygulamalardır.

Bazı widget öğeleri web hizmetlerine bağlanır. Bir web  ●
tabanlı widget öğesini kullanımı ek ücrete tabi olabilir.
Kullanılabilir widget öğeleri bölgenize veya servis  ●
sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Uygulama listesini açın ve widget panelini açmak için 1 
Widget’lar seçeneğini belirleyin.
Widget panelinde sola veya sağa ilerleyin.2 
Ana ekrana eklemek için bir widget öğesine uzun dokunun.3 

Bir öğeyi anaekrana taşıma ›
Ana ekran ızgarası görününceye kadar öğenin üzerine uzun 1 
basın ve hareket ettirin.
Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.2 

Ana ekranda bir öğeyi kaldırma ›
Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokunun.1 
Çöp kutusu Ana ekranının üst kısmında belirecektir.
Öğeyi çöp kutusuna sürükleyin.2 
Öğe kırmızıya döndüğünde, öğeyi serbest bırakın.3 

Bir paneli anaekrana ekleme veya  ›
anaekrandan kaldırma

Widget’leri düzenlemek için anaekran panelleri ekleyebilir veya 
çıkarabilirsiniz.

Ana ekranda, iki parmağınızı ekrana koyup birlikte içeri 1 
doğru cımbız hareketi ile Düzenle moduna geçiş yapın.
Panelleri ekleyin, çıkarın veya yeniden düzenleyin:2 

Yeni bir panel eklemek için,  ●  seçeneğini belirleyin.
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Bir paneli kaldırmak için, panelin küçük resim  ●
görüntüsüne uzun dokunun ve ardından çöp kutusuna 
sürükleyin.
Ana ekranın bir panelini ayarlamak için,  ●  seçeneğini 
belirleyin.
Panellerin sırasını değiştirmek için panelin küçük resmi  ●
üzerine uzun basın ve ardından yeni bir yere sürükleyin.

Önceki ekrana dönmek için 3  seçeneğini belirleyin.

Bildirimler panelini kullanma ›
Ana ekrandan veya bir uygulama kullanırken sistem 
çubuğunun sağ tarafını seçin ve ardından bildirim panelinden 
bir seçenek belirleyin.
Cihazın geçerli durumunu görüntüleyebilir ve aşağıdaki 
seçenekleri kullanabilirsiniz:

Wi-Fi ● : Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya engelleyin.
GPS ● : GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı 
bırakmanızı sağlar.
Ses ● : Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı 
bırakmanızı sağlar. Sessiz modda cihazınızı titreşime alabilir 
veya cihazınızın sesini kapatabilirsiniz.
Ekran döndürme ● : Oto döndürmeyi etkinleştirmenizi veya 
devre dışı bırakmanızı sağlar.
Güç tasarrufu ● : Güç tasarrufu modunu etkinleştirin veya 
devre dışı bırakın.
Bildirim ● : Çeşitli etkinliklerin uyarısını vermek için cihazı 
ayarlayın.
Mobil verisi ● : Veri bağlantısını etkinleştirin veya devre dışı 
bırakın.
Bluetooth ● : Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre 
dışı bırakmanızı sağlar.
Sürüş modu ● : Sürüş modunu etkinleştirin veya devre dışı 
bırakın.
Eşitleme ● : Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre 
dışı bırakın.

Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis 
sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.
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Uygulamalara erişme
Uygulama listesine gitmek için, Ana ekranda 1  öğesini 
seçin.
Başka bir ekrana gitmek için sola veya sağa ilerleyin.2 
Ayrıca doğrudan ilgili ekrana gitmek için ekranın altındaki 
noktalardan birini de seçebilirsiniz.
Bir uygulama seçin.3 
Widget panelini görmek için Widget’lar seçeneğini 
belirleyin.
Önceki ekrana dönmek için 4  tuşunu seçin; Ana ekrana 
dönmek için  tuşunu seçin.

Son uygulamalara erişme ›
En son erişim sağladığınız uygulamaları görüntülemek için 1 

 öğesini seçin.
Bir uygulama seçin.2 

Görev yöneticisini kullanma ›
Cihazınız birden çok görevi yerine getirebilen bir cihazdır. 
Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden 
çok görev yapabilme özelliği takılmalara, kilitlenmelere, 
hafıza sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu 
tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları görev 
yöneticisi’ni kullanarak kapatın.

1  → Görv yönetcsi → Etkin uygulamalar seçeneğini 
belirleyin.
Bir uygulamayı kapatmak için, 2 Son seçeneğini seçin.
Tüm programları kapatmak için Tüm son seçeneğini seçin.
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Cihazınızı özelleştirme
Cihazınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla 
keyif alın.

Ekran dilini değiştirmenizi sağlar ›
Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Dil ve giriş → Dil 
seçeneğini belirleyin.
İstediğiniz dili seçin.2 

Güncel tarihi ve saati ayarlama ›
Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Tarih ve saat 
seçeneğini belirleyin.
Saat diliminizi seçin, saat ve tarihi ayarlayın ve diğer 2 
seçenekleri değiştirin.

Dokunma sesini açmanızı veya kapatmanızı  ›
sağlar

Uygulama listesini açın ve Ayarlar → Ses → Dokunma sesleri 
seçeneğini belirleyin.

Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar ›
Ses tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.1 

2  seçeneğini belirleyin ve her ses için ses seviyesini 
ayarlamak için kaydırıcıları sürükleyin.

Sessiz moda geçme ›
Cihazınızın sesini kapatmak veya açmak için, aşağıdakilerden 
birini yapın:

Sistem çubuğunun sağ tarafındaki bildirimler panelini açın ve  ●
Ses seçeneğini belirleyin.
Güç tuşuna uzun basın ve  ●  seçeneğini belirleyin.
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Ana ekran için duvar kağıdı seçme ›
Ana ekranda herhangi bir yere dokunun ve basılı tutun.1 
Şunun için duvar kağıdı ayarla2  → Ana sayfa ekranı 
seçeneğini belirleyin.

Canlı duvar kağıtları ● : Cihazla birlikte gelen hareketli 
görüntüler.
Duvar kağıtları ● : Cihazla birlikte gelen duvar kağıdı 
görüntüleri.
Galeri ● : Çektiğiniz fotoğraflar veya İnternet’ten indirdiğiniz 
görüntüler.

Bir öğe seçin.3 
Duvar kağıdı ayarla4  seçeneğini belirleyin.
Galeri ekranından bir öğe seçerseniz, mavi çerçeveyi 
sürükleyerek hareket ettirin veya yeninden boyutlandırın ve 
ardından Tamam seçeneğini belirleyin.

Samsung, cihazınızda bulunan varsayılan görüntülerin 
veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından 
sorumlu değildir.

Ekran parlaklığını ayarlama ›
Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Ekran → Parlaklık 
seçeneğini belirleyin.
Otomatik parlaklık2  seçeneğinin yanındaki onay kutusunu 
temizleyin.
Kaydırıcıyı sürükleyerek parlaklığı ayarlayın.3 
Tamam4  seçeneğini belirleyin.

Ekranın parlaklık seviyesi, cihazın pilinin ne kadar sürede 
biteceğini etkiler.
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 › Ekran kilidini etkinleştirin
Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek cihazınızı 
kilitleyebilirsiniz.

Ekran kilidini etkinleştirdiğinizde, cihazınızı her  ●
açtığınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda 
cihazınız kilit açma kodu gerektirir.
PIN numaranızı veya parolanızı unutursanız, cihazınızı  ●
sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi’ne getirin.
Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir  ●
güvenlik kodu veya özel bilgi kaybından ya da diğer 
zararlardan sorumlu değildir.

Yüz algılama yoluyla kilit açmayı ayarlama
Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Güvenlik → Ekran 
kilidi → Yüz kilidini aç seçeneğini belirleyin.
Uyarı mesajını okuyun ve ardından 2 İleri seçeneğini 
belirleyin. 
Ayarla3  → Devam öğesini seçin.
Yüzünüz ekrana sığacak şekilde cihazınızı ayarlayın.4 
Yüzünüz düzgün şekilde yakalandığında 5 Devam öğesini 
seçin.
İkinci kilit açma PIN’i veya modelinin kurulumunu 6 
tamamlayın.
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Bir kilit açma modeli ayarlama
Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Güvenlik → Ekran 
kilidi → Model seçeneğini belirleyin.
Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve 2 İleri 
seçeneğini belirleyin.
En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir 3 
model çizin ve Devam seçeneğini belirleyin.
Onaylamak için yeniden bir model çizin ve 4 Onayla 
seçeneğini belirleyin.
Yedek PIN kurulumunu tamamlayın.5 

Kilit açma modelinizi unutursanız, yedek PIN ile ekran 
kilidi özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Bir kilit açma PIN’i ayarlama
Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Güvenlik → Ekran 
kilidi → PIN seçeneğini belirleyin.
Yeni bir PIN (nümerik) girin ve 2 Devam’i seçin.
PIN’i tekrar girin ve 3 Tamam seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama
Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Güvenlik → Ekran 
kilidi → Şifre seçeneğini belirleyin.
Yeni bir şifre (alfa nümerik) girin ve 2 Devam’i seçin.
Parolayı tekrar girin ve 3 Tamam seçeneğini belirleyin.
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SIM veya USIM kartınızı kilitleme ›
SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu 
etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz. 

Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Güvenlik → SIM 
kart kilidini ayarla → SIM kartı kilitle seçeneklerini 
belirleyin.
PIN’inizi girin ve 2 Tamam seçeneğini belirleyin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açışınızda PIN girmeniz 
gereklidir.

Eğer üst üste PIN’i yanlış girerseniz, SIM veya USIM  ●
kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi 
kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz 
gerekir. 
Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke  ●
ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis 
sağlayıcınıza götürün.

Mobilimi bul özelliğini etkinleştirin ›
Birisi cihazınıza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, 
Mobilimi bul özelliği cihazınızı bulup geri alabilmeniz için kişi 
numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir. 
Bu özelliği kullanmak için, cihazınızı uzaktan internet üzerinden 
kontrol etmek için bir Samsung hesabınız olması gerekecektir.

Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Güvenlik → SIM 
değiştirme uyarısı seçeneğini belirleyin.
Oturum aç2  seçeneğini belirleyin.
Bir hesap oluşturmak için, Hesap oluştur öğesini seçin.
Şartları ve koşulları okuyun, Yukarıdaki şartların tümünü 
kabul ediyorum yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve 
Kabul seçeneğini belirleyin.
Samsung hesabınız için e-posta adresinizi ve parolanızı 3 
girin ve Otrm aç seçeneğini belirleyin.
Kaydırma çubuğunu 4 Kaydet seçeneğinin sağ yanına 
kaydırın.
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Uyarı mesajı5  seçeneğini belirleyin.
Alıcılara gönderilecek metin mesajını girin ve 6 Tamam 
seçeneğini belirleyin.
Alıcıları ekle:7 

Oluştur ●  seçeneğini belirleyin ve ülke kodu ve + işareti 
dahil olmak üzere telefon numaralarını manuel girin.
Rehber ●  seçeneğini belirleyerek kişi listesinden telefon 
numaraları seçin.

Kaydet8 ’i seçin.

Metin girme
Sanal tuş takımından karakterleri seçerek metin girebilir, ekrana 
el yazısı girebilir veya sözcükleri mikrofona söyleyebilirsiniz.

Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, 
yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz 
gerekir.

Klavye türünü değiştirin ›
Klavye türünü değiştirebilirsiniz. Sistem çubuğunda  öğesini 
seçin ve bir klavye türü belirleyin.
Ayrıca sesinizle de metin girebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz 
dile göre  ve ses giriş seçeneğini seçin.

Samsung tuş takımını kullanarak metin  ›
girme

Alfa nümerik tuşları seçerek metni girin ve aşağıdaki tuşları 
kullanabilirsiniz:



35
Başlarken

Numara İşlev
 1 Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.

 2 Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında 
geçiş yapmanızı sağlar.

 3 
Tuş takımı ayarlarına erişim sağlayın. El yazısı 
moduna geçmek için  öğesine dokunun ve 
basılı tutun, metni sesli girin.

 4 Girişinizi silmenizi sağlar.
 5 Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
 6 Bir öğe iliştirir.
 7 Boşluk girmenizi sağlar.

Metin tahmin etme (XT9) modu etkin iken, sürekli girişi 
kullanabilirsiniz, bu da tuş takımını kaydırarak metin 
girmenize olanak sağlar. ► sf. 136

Metni kopyalama ve yapıştırma ›
Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için 
kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

Bir sözcüğe uzun dokunun.1 
2  veya  öğesini sürükleyerek istediğiniz metni seçin.

Metni yapıştırma panosuna kopyalamak için 3 Kopyala veya 
kesmek için Kes seçeneğini belirleyin.
Başka bir uygulamada, metin giriş alanına uzun dokunun.4 
Metni panodan metin ekleme alanına yerleştirmek için 5  
→ Yapıştır seçeneğini belirleyin.
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Özel özellikleri kullanma
Metin girmenize, çizimleri oluşturmanıza ve hareket 
kumandalarını veya sesli komutları kullanmanıza yardım eden 
birden fazla özelliği sayesinde cihazınız güçlü bir not defteri 
gibi kullanılabilir.

Temel S Kalemi eylemlerini öğrenin
Cihazınız özel bir S Kalemi ile birlikte verilmiştir. S Pen ile 
aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Dokunma: Bir öğe seçmek için ekranda bir öğeye veya alana  ●
dokunun, bir menüyü açın veya bir uygulamayı başlatın.
Uzun dokunma: S Kalemi ile bir öğe üzerine iki saniyeden  ●
uzun süre dokunun.
Çift dokunma: Ekranda bir öğeye veya alana iki kez hızlı bir  ●
şekilde dokunun.
Sürükleme: Listeler veya ekranlar arasında geçiş yapmak için  ●
ekranda bir alana dokunup, ardından S Pen’i yavaşça yukarı, 
aşağı, sola veya sağa sürükleyin.
Çizme: Çizim pedinde bir çizgi veya şekil çizin. ●

Yazma: Elle yazma paneline metin yazın. ●

Gelişmiş S Kalemi eylemlerini öğrenin
S Pen ile aynı zamanda aşağıdaki gelişmiş eylemleri 
gerçekleştirebilirsiniz.
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Geri 
Önceki ekrana dönmek için, S Pen 
düğmesini basılı tutarken S Pen’i sola 
sürükleyin.

Menü
Mevcut ekranda kullanılabilen 
seçeneklerin bir listesini açmak için, 
S Pen düğmesini basılı tutarken S Pen’i 
aşağı sürükleyin.

Ekran yakalama
Bir ekran görüntüsü yakalamak için, 
S Pen düğmesini basılı tutarken ekrana 
uzun dokunun.
Bir ekranı yakaladıktan sonra, üzerine 
çizim yapabilir, yazı yazabilir veya 
kırpabilirsiniz. Düzenlenen görüntü 
Dosyalarım → sdcard → Pictures → 
Screenshots klasörüne kaydedilecektir.

Hızlı not
Hızlı not işlevini başlatmak için S Pen 
düğmesine basarken ekrana iki kez 
dokunun.
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S Pen’in ucunu değiştirme
Uç aşınmışsa veya S Pen düzgün çalışmıyor görünüyorsa, ucu 
yeni bir uç ile değiştirin.

Ucu değiştirdikten sonra S Pen düzgün çalışmıyorsa, 
ucun sonuna kadar ittirildiğinden emin olun.

Uç çıkartıcı araç ile ucu tutun ve çekip çıkartın.1 
Ucunu çıkardığınız S Pen’e yeni bir uç takın ve sona varana 2 
kadar itin.

Hareketleri öğren
Yerleşik hareket algılaması size gelişmiş kontroller sunmaktadır. 
Cihazınızı hareket ettirerek veya ellerinizle mimikler yaparak 
eylemleri yerine getirebilirsiniz.
Bu özelliklerden bazılarını kullanmak için, ilk olarak hareket 
algılama özelliğini etkinleştirmeniz gereklidir. Uygulama listesini 
açın, Ayarlar → Hareket seçeneğini belirleyin ve ardından, 
kaydırıcıyı ekranın sağ üstüne sürükleyin.
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Eğ ›
Cihazı iki elinizle birlikte tutarken, ekranda iki noktaya uzun 
dokunun ve ardından cihazı ileri ve geri eğerek yakınlaştırın 
veya uzaklaştırın. 

Panlama ›
Ekranda bir öğeye dokunup basılı tutun, ardından öğeyi 
ana ekranda başka bir sayfaya veya uygulama listesine 
taşımak için cihazı sola veya sağa doğru kaydırın. Bir görüntü 
yaklaştırıldığında görüntüyü kaydırmak için cihazı herhangi bir 
yönde kaydırın.
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Elle yazma modunu kullanma
Samsung tuş takımından metni daha kolay bir şekilde girmek 
için Elleyazma moduna geçebilirsiniz. Elle yazma moduna 
geçmek için  öğesine dokunun ve basılı tutun; ardından, 
parmağınızı ekrandan kaldırmadan  öğesini seçin.

Elle yazma paneline metninizi yazın.

Samsung klayesine geçmek için,  seçeneğini belirleyin.

Elyazısı Eğitici Kılavuzu ›
Bir karakter yazdığınızda, sonrakini yazın. Her harfi önceki  ●
karakterin sağına yazın. Önceki karakterin üstüne bir çizgi 
çizerseniz, yeni bir karakter olarak algılanabilir.

Örn. Tanımlanmadı -
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Karakterleri dik yazın (eğimli yazmayın). ●

Örn. Tanımlandı -

Örn. Tanımlanmadı -

Karakterlerin diğer karakterin üzerine gelecek şekilde  ●
yazmayın.

Örn. Tanımlandı -

Örn. Tanımlanmadı -

Birçok dil sadece bireysel karakterleri tanımlamakla  ●
kalmaz aynı zamanda sözcük oluşturmak için bir arada 
yazılan karakterleri de tanımlar. (Bu, destekleyen sözcükler 
ve tümceler olarak belirtilmiştir.) Sözcükleri ve tümceyi 
destekleyen ve desteklemeyen diller bu kılavuzda 
listelenmelidir. (Elyazısı SIP desteği veren tüm diller sözcükleri 
ve tümceleri desteklemelidir.)
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Sözcükleri ve sözcük gruplarını destekleyen diller: English  -
UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, 
Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, 
Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, 
Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, 
Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
Bireysel karakterleri destekleyen algılama -

Sözcüklerin ve tümcelerin algılanmasını destekleme -

Bazı dillerde, elyazısı tanımlanabilmektedir. (Elyazısı  ●
tanımlama)

Elyazısının tanımlandığı diller için bağlı karakter yazma da  -
tanımlanmalıdır.
Elyazısının algılanmadığı diller için, karakterler ayrı  -
yazılmalıdır.
Elyazısını destekleyen ve desteklemeyen diller bu kılavuzda  -
listelenmelidir.
Bitişik el yazısı destekleyen diller: English UK, English US,  -
Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
Bitişik el yazısı desteklemeyen diller: Čeština, Български,  -
Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, 
Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, 
Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, 
Norsk, Svenska
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Örn. Elyazısını destekleyen bir dil: English -

Örn. Elyazısını desteklemeyen bir dil:  - 한국어

Birden fazla satırda yazarken, yeterli boşluk bıraktığınızdan  ●
emin olun.

Örn. Tanımlandı -

Örn. Tanımlanmadı -
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S Note Kullanımı
S Note ile çeşitli multimedya içeriklerini notlara ekleyerek not 
oluşturabilir ve ana ekrana bir not kısayolu ekleyebilirsiniz.
S Not, notlarınızı kolayca oluşturabilmeniz için çeşitli şablonlar 
sunar.

Not/Boş not ● : Boş bir sayfadan basit bir not oluşturabilirsiniz.
Toplantı notu ● : Toplantı, konferans veya derslerin kaydını 
oluşturabilirsiniz.
Dergi ● : Multimedya dosyaları ekleyerek multimedya notu 
oluşturabilirsiniz.
Günlük ● : Fotoğraf günlüğü oluşturabilirsiniz.
Tarif ● : Kendi tariflerinizi oluşturabilirsiniz.
Seyahat ● : Seyahat yazıları oluşturabilirsiniz.
Not ● : Notlar oluşturabilirsiniz.

Not oluşturma ›
Uygulama listesini açın ve 1 S Not seçeneğini belirleyin.

2  → şablon seçin.
Metni girin veya bir eskiz çizin.3 

1 2 3 4 5
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Numara İşlev

 1 Görüntü modu modu ile Düzenleme modu 
arasında geçiş yapın.

 2 Bir taslak çizin; Kalem ayarlarını değiştirin (çift 
dokunun). ► sf. 46

 3 Üretkenlik araçlarını kullanın. ► sf. 47

 4 Klavye kullanarak metin grin; Metin ayarlarını 
değiştirin (çift dokunun). ► sf. 46

 5 Metninizi veya taslağınızı silin; Silgi kalınlığını 
değiştirin veya girişinizi temizleyin (çift dokunun).

Resim veya ses klibi ekleyin.4 

1 2 3 4 5

Numara İşlev
 1 Son işleminizi geri alın.
 2 Son işleminizi yineleyin.

 3 Metin veya fotoğraf gibi bir çoklu ortam dosyası 
ekleyin.

 4 Sesleri veya diğer sesleri kaydederek bir ses 
ekleyin.

 5 El yazısı ile girişi yalnızca S Pen ile olacak şekilde 
kısıtlayın.
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Bir sayfa eklemek için,  ●  seçeneğini belirleyin.
Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin  ●
ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı 
yakınlaştırın. Yakınlaştırdığınızda, ekranda kaydırmak için 
iki parmağınızla sürükleyin.

İşiniz bittiğinde, 5 Kydt seçeneğini belirleyin.

 › Kalem veya metin özelliklerini değiştirme
Not oluştururken aşağıdaki özellikleri değiştirebilirsiniz:

Kalem türünü, çizgi kalınlığını veya kalem rengini değiştirmek  ●
için,  öğesine tıklayın.

1

4

2
3

5

6

Numara İşlev
 1 Kalem türünü değiştirin.
 2 Çizgi kalınlığını değiştirin.
 3 Kalem rengini değiştirin.
 4 Geçerli ayarları kalem profili olarak kaydedin.

 5 Kalem ayarıyla ön çizim yapmak için küçük bir 
pencere açın.

 6 Ön ayarlı kalem profilini silin.
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Metin özelliklerini değiştirmek için  ●  öğesine çift dokunun.

1

2
3

Numara İşlev
 1 Bir seçenek belirleyin.
 2 Geçerli özellikleri görüntüleyin veya değiştirin.
 3 Metin rengini değiştirin.

 › Üretkenlik araçlarını kullanın
Uygulama listesini açın ve 1 S Not seçeneğini belirleyin.

2  → şablon seçin.
3  öğesine iki kez dokunun ve bir araç seçin.

Formül eşleme ● : El ile yazılmış formülü iyi düzenlenmiş 
formül haline dönüştürün.
Şekil eşleme ● : Çizdiğiniz şekilleri dönüştürün.
El yazısından-metne ● : El ile yazılmış notu dönüştürün.

 ●  öğesine uzun dokunduğunuzda, araç paneli 
görüntülenir ve araçlar arasında kolayca geçiş 
yapabilirsiniz.
Ön ayarlı web sayfasında el ile yazılmış anahtar  ●
kelimeyle ilgili ayrıntılı bilgi araştırmak için  öğesini 
seçin.
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El yazısı formüller ve şekiller için eğitici  ›
kılavuz
Formülü tek bir satıra yazın. Uzun bir formül veya birden çok  ●
satırda bir formül yazarsanız, cihaz formülü yanlış bir şekilde 
dönüştürür.

Kapatılmayan parantez veya kare kökteki eksik şekil, geçici  ●
olarak yanlış formül dönüştürmesine neden olur. Formülü 
yazmayı bitirdiğinizde, formül tamamlanır.
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Ok çizerken, önce okun gövdesini çizin. ●

Okun başını çizerken, tek bir seferde çizin. ●

Notları görüntüleme ›
Uygulama listesini açın ve 1 S Not seçeneğini belirleyin.
Not aramak için 2  öğesini seçin (gerekli ise).
Not seçin.3 

Notu görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:
Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin  ●
ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı 
yakınlaştırın.
Notun diğer sayfalarına ilerlemek için, ekranın altındaki oku  ●
seçin, sağa veya sola kaydırın ve ardından bir sayfa seçin.
Farklı uygulamaları aynı anda aynı ekranda görüntülemek  ●
için, Çoklu ekran → bir seçeneği belirleyin. Bu özelliği 
kullanırken uygulama başlıklarına dokunup basılı tutarak 
uygulamaların konumunu değiştirebilirsiniz.
Menü çubuğunu gizlemek veya göstermek için  ●  veya  
seçeneğini belirleyin.
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Düzenleme moduna geçmek için  ●  öğesini seçin veya 
ekrana dokunun.
Notu başkalarına göndermek için,  ●  → Paylaş seçeneğini 
belirleyin.
Notu dışarıya vermek için,  ●  → Dışarı ver seçeneğini 
belirleyin. Notunuz bir resim dosyası veya bir PDF dosyası 
olarak Dosyalarım → sdcard → S Note Export klasörüne 
dışarı verilecek.
Birden çok sayfaya sahip notu yönetmek için,  ●  → 
Sayfaları düzenle seçeneğini belirleyin.
Notu bir etkinlik olarak kaydetmek için,  ●  → Olay oluştur 
seçeneğini belirleyin. Seçilen şablona göre bu özellik 
kullanılmayabilir.
Notun kısayolunu ana ekrana eklemek için,  ●  → Kısayol 
olarak ayarla seçeneğini belirleyin.
Bir Wi-Fi veya USB bağlantısı kullanarak notu yazdırmak için  ●

 → Yazdır seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı 
Samsung yazıcıları ile uyumludur.
Notu başka bir adla kaydetmek için  ●  → Farklı kaydet 
seçeneğini belirleyin.

Notları düzenleme ›
Uygulama listesini açın ve 1 S Not seçeneğini belirleyin.
Not seçin.2 
Not kapağı eklemek veya değiştirmek için bir nota dokunun 
ve Kapağı düzenle öğesini seçin.
Düzenleme moduna geçiş yapmak için 3  öğesini seçin 
veya ekrana dokunun.
Ekrandaki simgeleri kullanarak notu düzenleyin.4 

Notun arkaplan resmini değiştirmek için,  ●  → 
Arkaplanı değiştir seçeneğini belirleyin.
Notu silmek için,  ●  → Sil seçeneğini belirleyin.
Bir etiket eklemek için,  ●  → İm ekle seçeneğini 
belirleyin.

Kydt5 ’i seçin.
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Notları senkronize etme ›
Notlarınızı web sunucusu ile senkronize edebilirsiniz.

Uygulama listesini açın ve 1 S Not seçeneğini belirleyin.
2  → Eşitleme → seçeneğini belirleyin.

Notları seçerek 3 → Eşitleme ile eşzamanlayın.
Tüm notları eşzamanlamak için → Tümünü senkr 
seçeneğini belirleyin.
E-posta adresinizi ve parolanızı girin ve ardından 4 Oturum 
aç seçeneğini belirleyin.
Şimdi Senkr Et5  seçin.

Notları klasörlerle yönetme ›
Klasör oluştur

Uygulama listesini açın ve 1 S Not seçeneğini belirleyin.
2  → Klasör oluştur seçeneğini belirleyin.

Adınızı girin ve 3 Tamam seçeneğini belirleyin.
Yeni klasör seçin.4 

Not oluşturmak için  ●  → şablon seçin.
Alt klasörler oluşturmak için,  ●  → Klasör oluştur 
seçeneğini belirleyin.

Notları kopyalama veya taşıma
Uygulama listesini açın ve 1 S Not seçeneğini belirleyin.
Bir klasör seçin (gerekirse).2 

3  → Kopyala veya Taşı seçeneğini belirleyin.
Notlar 4 → Kopyala veya Taşı öğesini seçin.
Öğeyi yeni konuma taşıyın.5 
Buraya kopyala6  veya Buraya taşı öğesini seçin.
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Hızlı not defterini kullanın
Herhangi bir ekranda metin ve taslaklar için hızlı not 
oluşturabilirsiniz.

Hızlı not defterini açmak için S Pen düğmesine basarken 1 
ekrana iki kez dokunun.
Metni girin veya bir eskiz çizin.2 

51 2 3 4

Numara İşlev

 1 
Bir taslak çizin; Kalem türü, çizgi kalınlığı veya 
kalem rengi gibi kalem ayarlarını değiştirin (çift 
dokunun).

 2 Klavye kullanarak metin grin.

 3 Metninizi veya taslağınızı silin; Silgi kalınlığını 
değiştirin veya girişinizi temizleyin (çift dokunun).

 4 Son işleminizi geri alın.

 5 Son işleminizi yineleyin.

İşiniz bittiğinde, 3  seçeneğini belirleyin.
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S Planlayıcı kullan
Cihazınız size güçlü bir planlayıcı sunarak programlarınızı ve 
işlerinizi daha güvenilir ve etkin bir şekilde düzenlemenize 
yardım etmektedir. Etkinlikleri oluşturabilir ve görüntüleyebilir, 
öğeleri ekleyebilir ve görüntü modlarını değiştirebilirsiniz.
S Planlayıcıyı başlatmak için, uygulama listesini açıp, 
S Planlayıcı seçeneğini belirleyin.

1 2

Numara İşlev
 1 Bugünün tarihini seçin.
 2 Görüntülenecek takvimleri ayarlayın.

Bir etkinlik veya görev oluşturma ›
Oluşturduğunuz görevler ve notlar Google Calendar™ ile 
senkronize edilemez.

Bir etkinlik oluşturmak için,

Uygulama listesini açın ve 1 S Planlayıcı →  seçeneğini 
belirleyin.
Açılan takvim senki ile ilgili bir uyarı mesajları alırsanız, 2 
Kaydet seçeneğini belirleyin.
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Etkinlik ekle3  seçeneğini belirleyin ve ardından ayrıntıları 
girin.

Bir konum görüntüsü aramak ve eklemek için,  ●  
seçeneğini belirleyin.
Bir not eklemek için,  ● Notlar → S Not’a bağlantı ekle 
seçeneğini belirleyin.
Bir resim eklemek için,  ● Resimler → Resim çek veya 
Resimler seçeneğini belirleyin.

İşiniz bittiğinde, 4 Kaydet seçeneğini belirleyin.

Bir görev oluşturmak için,

Uygulama listesini açın ve 1 S Planlayıcı →  seçeneğini 
belirleyin.
Görev ekle2  seçeneğini belirleyin ve ardından ayrıntıları 
girin.

Bir not eklemek için,  ● Notlar → S Not’a bağlantı ekle 
seçeneğini belirleyin.
Bir resim eklemek için,  ● Resimler → Resim çek veya 
Resimler seçeneğini belirleyin.

İşiniz bittiğinde, 3 Kaydet seçeneğini belirleyin.

Görüntü modunu değiştirme ›
Takvim görüntüsü moduna geçmek için, bir görüntü modu 
sekmesi seçin. Ayrıca ekrana iki parmağınız ile de dokunabilir 
ve ardından görüntü modunu değiştirmek için cımbız hareketi 
yapabilir veya ayırabilirsiniz.

Uygulama listesini açın ve 1 S Planlayıcı seçeneğini belirleyin.
Ekranın üst kısmından bir görüntüleme modu seçin.2 

Yıl ● : Mevcut yıl için aylık bloklar.
Ay ● : Mevcut ay için günlük bloklar.
Hafta ● : Bir tam haftadaki günler için saatlik bloklar.
Gün ● : Tam bir gün için saatlik bloklar.
Liste ● : Tüm etkinliklerin listesi.
Görevler ● : Tüm görevlerin listesi.
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Bir etkinlik veya görev görüntüleme ›
Uygulama listesini açın ve 1 S Planlayıcı seçeneğini belirleyin.
Bir etkinlik veya görevi bulmak için 2  seçeneğini belirleyin 
(gerekiyorsa).
Arama aralığınızı sınırlandırmak için, 3 Hepsi → bir seçeneği 
belirleyin.
Takvimde bir tarih seçin.4 

Bugünün tarihini belirlemek için,  ● Bugün seçeneğini 
belirleyin.
Tarihi el yordamıyla girerek belirli bir güne gitmek için,  ●

 → Git seçeneğini belirleyin,  veya  seçeneğini 
belirleyerek tarihi girip, ardından Ayarla seçeneğini 
belirleyin.

Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik veya görev seçin.5 
Etkinlik alarmını durdurma ›

Bir ajanda etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte 
etkinlik alarm simgesi görünür.

Bildirimler panelinden etkinlik bildirimini seçin.1 
Daha fazla ayrıntı görüntülemek için bir etkinlik veya görev 2 
seçin.
Etkinlik alarmını kurmak veya kaldırmak için, etkinlik veya 
görev adının yanındaki onay kutusunu işaretleyip, Duraklat 
veya Durdur seçeneğini belirleyin.
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Web
İnternet
Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi 
öğrenin.

Web’e erişmek ve ortam dosyalarını indirmek için  ●
ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis 
sağlayıcınıza başvurun.
Web tarayıcı menüsü bölgenize veya servis  ●
sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya  ●
bölgenize bağlı olarak değişebilir.

 › Web sayfalarını tarama
Uygulama listesini açın ve ana sayfayı başlatmak için 1 
İnternet seçeneğini belirleyin.
Belirli bir Web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, 
ardından Web sayfasının Web adresini girin.
Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:2 

Yukarıdaki ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı 
olarak değişebilir.
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Numara İşlev
 1 Açık olan sekmeyi kapatır.

 2 Geçmişteki web sayfalarında ileri veya geri 
gider.

 3 
Açık olan Web sayfasını yeniden yükleyin; 
Cihaz Web sayfalarını yüklerken, bu simge 

 simgesi olur.
 4 Yeni bi sekme açar.

 5 Diğer uygulamaları açın; Tüm uygulamalar 
bu özelliği desteklemez.

 6 Web tarayıcısı seçeneklerinin listesine erişir.

 7 Kaydedilen yer imleri ve son internet 
geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.

 8 Bilgileri kontrol eder.
 9 Açık olan web sayfasına yer imi verir.

Bir Web sayfasını tararken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmağınız ile  ●
ekrana dokunun ve birbirinden uzaklaştırın (uzaklaştırmak 
için parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın).

Eğim hareketlerini etkinleştirmişseniz, parmaklarınız 
ile iki noktaya uzun dokunarak yakınlaştırabilir veya 
uzaklaştırabilir ve cihazı ileri ve geri doğru eğebilirsiniz.

Farklı uygulamaları aynı anda aynı ekranda görüntülemek  ●
için, Çoklu ekran → bir seçeneği belirleyin. Bu özelliği 
kullanırken uygulama başlıklarına dokunup basılı tutarak 
uygulamaların konumunu değiştirebilirsiniz.
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Yeni bir sekme açmak için,  ●  → Yeni sekme seçeneğini 
belirleyin.
Çerezleri kaydetmeden yeni bir sekme açmak için,  ●  → Yeni 
incognito sekmesi seçeneğini belirleyin.
Ana ekranda yer imi kısayolu eklemek için  ●  → Ana ekrana 
kısayol ekle seçeneğini belirleyin.
Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için,  ●  
→ Sayfa paylaş seçeneğini belirleyin.
Web sayfasında bir metin aramak için,  ●  → Sayfada bul 
seçeneğini belirleyin.
Masaüstü görünümüne geçiş yapmak için,  ●  → Masaüstü 
görünümü seçeneğini belirleyin.
Mevcut web sayfasını kaydetmek ve daha sonra çevrimdışı  ●
okumak için,  → Çevrimdışı okuma için kaydet 
seçeneğini belirleyin.  → Kaydedilen sayfalar düğmesine 
basarak kaydedilen sayfaları görüntüleyebilirsiniz.
Web’den indirilen öğelerini görüntülemek için,  ●  → 
İndirilenler seçeneğini belirleyin.
Bir Wi-Fi veya USB bağlantısı kullanarak mesajı yazdırmak  ●
için  → Yazdır seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı 
Samsung yazıcıları ile uyumludur.
Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için,  ●  → Ayarlar seçeneğini 
belirleyin.

Sesle bilgi arama ›
Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik 
kullanılamayabilir.

Uygulama listesini açın ve 1 İnternet seçeneğini belirleyin.
URL giriş alanını seçin.2 

3  seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir 
anahtar kelime söyleyin.
Cihaz anahtar kelimeyle ilgili bilgileri ve web sayfalarını 
araştırır.



Web
59

Çoklu sayfaları açma ›
Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.

Uygulama listesini açın ve 1 İnternet seçeneğini belirleyin.
Yeni bir sekme açmak için 2  seçeneğini belirleyin.
Yeni sekmede başka bir web sayfasına erişin.3 
Şu anda açık olan sekmeler arasında ileri veya geri gitmek 4 
için, sekmenin adını seçin.

Favori web sayfalarınızı işaretleme ›
Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle 
koyabilirsiniz.

Yer işareti ekleme
Uygulama listesini açın ve 1 İnternet seçeneğini belirleyin.
Bir Web adresi girin veya bir Web sayfasına gidin.2 
Geçerli Web sayfasını yer imi olarak kaydetmek için 3  →  
seçeneğini belirleyin.
Ayrıca şu anda açık olan web sayfasına yer imi vermek için 

 seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
Yer imi için bir ad girin.4 
Sık kullanılan Web sayfanız için Web adresini girip, ardından 5 
eklemek için yer imi konumunu seçin (gerekirse).
Tamam6  seçeneğini belirleyin.



Web
60

Yer imi seçeneklerini kullanmak için,  seçeneğini belirleyin ve 
bir yer imine uzun dokunun:

Mevcut sekmede web sayfasını açmak için  ● Aç seçeneğini 
seçin.
Web sayfasını yeni bir sekmede açmak için  ● Yeni sekmede aç 
seçeneğini belirleyin.
Yer imini düzenlemek için  ● Yer imini düzelt seçeneğini 
belirleyin.
Ana ekranda yer imi kısayolu eklemek için  ● Ana ekrana 
kısayol ekle seçeneğini belirleyin.
Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için  ●
Bağlantıyı paylaş seçeneğini belirleyin.
Web sayfasının web adresini kopyalamak için  ● URL’yi 
kopyala seçeneğini belirleyin.
Yer imini silmek için  ● Yer işaretini sil seçeneğini belirleyin.
Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için  ● Ana sayfa 
olarak ayarla seçeneğini belirleyin.

Bir yer imi klasörü oluştur
Uygulama listesini açın ve 1 İnternet seçeneğini belirleyin.

2  →  →  seçeneğini belirleyin.
Yer imi klasörü için bir ad girin.3 
Kaydet4  seçeneğini belirleyin.

En son geçmişe giriş yapma ›
Uygulama listesini açın ve 1 İnternet seçeneğini belirleyin.

2  → Geçmiş seçin.
Gideceğiniz web sayfasını seçin.3 
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Game Hub
Oyunlara erişimi öğrenin.

Uygulama listesini açın ve 1 Game Hub seçeneğini belirleyin.
Bir oyun hizmeti seçin.2 
Oyunları bulun ve erişin.3 

Kullanılabilir oyunlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza 
bağlı olarak değişebilir.

Google Play Store
Android platformu tabanlı cihazınızın işlevselliği ilave 
uygulamalar yüklenerek genişletilebilir. Play Store, size oyunlar 
ve mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu  ●
özellik kullanılamayabilir.
Cihazınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı  ●
dosyalarını dahili hafızasına kaydedecektir.

Bir uygulama indirin ve kurun ›
Uygulama listesini açın ve 1 Google Play Store seçeneğini 
belirleyin.
Ayrıca uygulama listesinin en üstünden  → Google Play 
Store seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, 2 Kabul et 
seçeneğini belirleyin.
Bir uygulama arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin.3 
İndirme işlemi tamamlandığında, cihaz uygulamayı 
otomatik olarak yükleyecektir.
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Uygulamayı kaldırma ›
Uygulama listesini açın ve 1 Google Play Store seçeneğini 
belirleyin.

2  seçeneğini belirleyin.
Silmek istediğiniz öğeyi seçin.3 
Yüklemeyi Kaldr4  → Tamam’ı seçin.

YouTube
YouTube aracılığıyla video görüntülemeyi ve paylaşmayı 
öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik 
kullanılamayabilir.

Video izleme ›
Uygulama listesini açın ve 1 YouTube seçeneğini belirleyin.
Bir video seçin.2 
Video ekranına dokunun ve tam ekran görüntülemek için 3 

 seçeneğini belirleyin.
Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.4 

Video yükleme ›
Uygulama listesini açın ve 1 YouTube seçeneğini belirleyin.

2  → Oturum açın seçeneğini belirleyip, ardından YouTube 
ile bağlantılıysa, Google hesabınızı seçin. Aynı zamanda 
Hesap ekle seçeneğini belirleyerek YouTube’a oturum 
açmak için bir hesap oluşturabilirsiniz.
YÜKLE3  seçeneğini belirleyin ve ardından bir video seçin.
Karşıya yüklenene ait detayları girin ve 4 Yükle seçeneğini 
belirleyin.



Web
63

Google Haritalar
Google Maps™ ile konumunuzu bulmayı, çevrimiçi haritada 
caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini 
bulmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu  ●
özellik kullanılamayabilir.
Konumunuzu ve arama haritasını bulmak için konum  ●
hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir. ► sf. 114

Belirli bir konumu arama ›
Uygulama listesini açın ve 1 Google Haritalar seçeneğini 
belirleyin.
Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.

2  seçeneğini belirleyin.
Konum için bir anahtar sözcük girin.3 
Sesli olarak konum aramak için  seçeneğini seçin.
Ayrıntıları görüntülemek istediğiniz konumu seçin.4 

Arama sonuçlarının tümünü görüntülemek için,  ● Arama 
Sonuçları seçeneğini belirleyin.
Mevcut yerinizi görüntülemek için  ●  öğesini seçin.
Çevrenizdeki bir yeri aramak için  ●  seçeneğini seçin.
Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini almak için,  ●  
seçeneğini belirleyin.
Haritaya tabaka eklemek için,  ●  öğesini seçin.
Diğer seçeneklerin bir listesine erişmek için,  ●  seçeneğini 
belirleyin.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı  ●
ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya 
birbirine yaklaştırın. Ekrana ayrıca iki kez dokunabilirsiniz. 
Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana çift dokunun.
Bir yere yıldız eklemek için konum adına ait balonu  ● →  
seçin.
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Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini  ›
görme
Uygulama listesini açın ve 1 Google Haritalar seçeneğini 
belirleyin.

2  seçeneğini belirleyin.
Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.3 
Kişi listenizden veya işaretli yerlerden doğrudan  bir adres 
girmek ya da haritada bir konumu işaretlemek için,  → bir 
seçeneği belirleyin.
Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin 4 
ve Git seçeneğini belirleyin.
Güzergah haritada gösterilmiştir. Seçilen seyahat yöntemine 
bağlı olarak, birden fazla güzergah görebilirsiniz.
İşiniz bittiğinde, 5  → Haritayı Temizle seçeneğini 
belirleyin.

Latitude
Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı 
ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik 
kullanılamayabilir.

Uygulama listesini açın ve 1 Latitude seçeneğini belirleyin.
Cihaz otomatik olarak Latitude’u birleştirir.

2  → bir seçenek seçin.
Eklemek istediğiniz bir arkadaşınızı seçin veya eposta 3 
adresini girin ve Arkadaş ekle seçeneğini belirleyin.
Evet4  seçeneğini belirleyin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı 
paylaşabilirsiniz.
Listeden bir arkadaş seçin.5 
Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile 
işaretlenmiştir.
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Rehber
Çevrenizdeki bir yeri aramayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik 
kullanılamayabilir.

Uygulama listesini açın ve 1 Rehber seçeneğini belirleyin.
Bir kategori seçin.2 
Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili 
kategorideki yerleri aramaya başlar.
Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.3 
Bir bilgi görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:4 

Konumu haritada görmek için  ●  seçeneğini seçin.
Konum güzergahını görmek için  ●  seçeneğini seçin.
Yerin telefon numarasını görmek için  ●  seçeneğini 
belirleyin.

Navigasyon
Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için 
GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.

Gezinti haritaları, mevcut konumunuz ve diğer gezinti  ●
verileri gerçek konum bilgisinden farklılaşabilir. Aracı 
kullanmanızı etkileyebilecek yol koşullarına, trafiğe 
ve diğer etmenlere daima dikkat etmeli ve sürüş 
esnasında tüm güvenlik uyarılarını ve düzenlemeleri 
izlemelisiniz.
Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu  ●
özellik kullanılamayabilir.

Uygulama listesini açın ve 1 Navigasyon seçeneğini 
belirleyin.
Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, 2 Kabul et 
seçeneğini belirleyin.
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Aşağıdali yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri 3 
girin:

“Konuma git” gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin. ●

Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin. ●

Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin. ●

İşaretli yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin. ●

Navigasyon hizmetlerini kullanmak için ekranda verilen 4 
talimatları izleyin.

Samsung Apps
Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla cihazınıza 
doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, 
sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren 
Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek 
listesine anında erişmenizi sağlar.
Cihazınız, Samsung Apps’in tam olarak optimize edilmiş 
uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları 
keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu  ●
özellik kullanılamayabilir.
Ayrıntılar için, lütfen  ● www.samsungapps.com adresini 
ziyaret edin.

Uygulama listesini açın ve 1 Samsung Apps seçeneğini 
belirleyin.
Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, şart ve koşulları 2 
okuyun ve Kabul et seçeneğini belirleyin.
Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.3 
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İletişim
Mesajlaşma
Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı 
ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları 
görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya  ●
göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı 
bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI  ●
TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik 
özelliklerine uygundur.

Kısa mesaj gönderme ›
Uygulama listesini açın ve 1 Mesajlaşma →  seçeneğini 
belirleyin.
Mesajınıza alıcı ekleyin.2 

Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak e-posta  ●
adreslerini manuel olarak girin.

 ●  seçerek listelerden telefon numaralarını seçin.
Mesaj gir3  seçeneğini seçin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadesi eklemek için,  → İfade ekle seçeneğini 
belirleyin.
Mesajı göndermek için 4  seçeneğini belirleyin.
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Multimedya mesajı gönderme ›
Uygulama listesini açın ve 1 Mesajlaşma →  seçeneğini 
belirleyin.
Mesajınıza alıcı ekleyin.2 

Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak telefon  ●
numaralarını veya e-posta adreslerini manüel olarak girin.

 ●  seçerek listelerden telefon numaralarını veya e-posta 
adreslerini seçin.
Bir e-posta adresi girerseniz, cihaz mesajı mültimedya 
mesajına dönüştürür.

Mesaj gir3  seçeneğini seçin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadesi eklemek için,  → İfade ekle seçeneğini 
belirleyin.

4  seçeneğini belirleyin ve bir öğe ekleyin.
Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf 
veya video oluşturabilirsiniz.
Mesajı göndermek için 5  seçeneğini belirleyin.

Bir metin veya multimedya mesajı  ›
görüntüleme
Uygulama listesini açın ve 1 Mesajlaşma seçeneğini 
belirleyin.
İletileriniz anlık sohbet programında olduğu gibi kişiye göre 
gruplanır.
Kişi seçin.2 
Bir multimedya mesajı için, ayrıntıları görüntülerken bir 3 
mesaj seçin.
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Gmail
Google Mail™’den gelen kutunuza yeni e-posta mesajlarını 
alabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı 
belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda 
görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu  ●
özellik kullanılamayabilir.
Bu Gmail menüsü bölgenize veya servis sağlayıcınıza  ●
bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

E-posta mesajı gönderme ›
Uygulama listesini açın ve 1 Gmail →  seçeneğini 
belirleyin.
Alıcı alanını seçin ve bir eposta adresi girin. 2 
Konu alanını seçin ve bir konu girin.3 
Metin alanını seçin ve eposta metninizi girin.4 

Bir fotoğraf eklemek için,  ●  seçeneğini belirleyin.
Ekli bir fotoğrafı kaldırmak için, ek adının sağındaki  ●  
seçeneğini belirleyin.

Mesajı göndermek için 5 GÖNDER seçeneğini belirleyin.
Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, 
mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene 
kadar mesaj dizisinde tutulur.
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E-posta mesajını görüntüleme ›
Uygulama listesini açın ve 1 Gmail seçeneğini belirleyin.
Mesaj listesini güncellemek için 2  seçeneğine basın.
Bir e-posta seçin.3 

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:
Yeni mesaj oluşturmak için  ●  seçeneğini belirleyin.
Bir e-posta mesajını aramak için,  ●  öğesini seçin.
Mesajı arşivlemek için,  ●  seçeneğini belirleyin.
Mesajı silmek için  ●  seçeneğini belirleyin.
Mesaja bir etiket eklemek için,  ●  seçeneğini belirleyin.
Sonraki veya önceki mesaja gitmek için, sola veya sağa  ●
kaydırma yapın.
Mesajı cevaplamak için,  ●  öğesini seçin.
Mesajı tüm alıcıları dahil ederek cevaplamak için,  ●  
seçeneğini belirleyin.
Mesajı başka kişilere iletmek için,  ●  seçeneğini belirleyin.
Mesaja bir yıldız eklemek için,  ●  öğesini belirleyin.
Bir eki görüntülemek için  ● ÖNIZLEME veya GÖRÜNTÜLE 
seçeneğini belirleyin. Eki cihazınıza kaydetmek için KAYDET 
seçeneğini belirleyin.
Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için,  ●  → Okunmadı 
olarak işaretle seçeneğini belirleyin.
Mesajı önemli olarak işaretlemek için,  ●  → Önemli olarak 
işaretle seçeneğini belirleyin.
Mesajı gizlemek için,  ●  → Sesi Kapat seçeneğini belirleyin. 
Mesajı gelen kutusuna taşımak için, Tüm postalar’yı seçin ve 
mesajı Gelen Kutusu’na sürükleyin.
Mesajı spam listesine kaydetmek için,  ●  → Spam olarak 
bildir seçeneğini belirleyin.



İletişim
71

Mesajları yeniden yüklemek için,  ●  → Yenile seçeneğini 
belirleyin.
Mesaja bir etiket eklemek için,  ●  → Etiketleri yönet 
seçeneğini belirleyin. 
E-posta ayarlarını özelleştirmek için,  ●  → Ayarlar seçeneğini 
belirleyin.
Geri bildirim göndermek için,  ●  → Geri bildirim gönder 
seçeneğini belirleyin.

Hesaba bağlı olarak mevcut seçenekler farklılık 
gösterebilir.

E-posta
Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı 
göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

Bir e-posta hesabı oluşturma ›
Uygulama listesini açın ve 1 E-posta seçeneğini belirleyin.
E-posta adresinizi ve parolanızı girin.2 
İleri3  (genel e-posta hesapları için) veya Manuel Kurulum 
(diğer şirket e-posta hesapları için) seçeneğine basın.
Ekrandaki talimatları uygulayın.4 
Daha fazla e-posta eklemek için, 5  → Ayarlar → Hesap 
ekle öğesini seçin ve adım 2-4’ü tekrarlayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları 
cihazınıza indirilir. İkiden fazla hesap oluşturduysanız, e-posta 
hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz. Ekranın sol üst 
köşesinden bir hesap adı seçin ve mesajı almak istediğiniz yeri 
seçin.
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E-posta mesajı gönderme ›
Uygulama listesini açın ve 1 E-posta →  seçeneğini 
belirleyin.
Mesajınıza alıcı ekleyin.2 

Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak e-posta  ●
adreslerini manuel olarak girin.

 ●  seçerek listelerden e-posta adreslerini seçin.
Konu alanını seçin ve bir konu girin.3 
Metin giriş alanını seçin ve e-posta metninizi girin.4 

5  → dosyaları seçerek ekleyin.
Mesajı göndermek için 6  seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, 
çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj 
giden kutusunda tutulur.

E-posta mesajını görüntüleme ›
Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları 
çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları 
görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. 
E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak 
görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama listesini açın ve 1 E-posta seçeneğini belirleyin.
Mesaj listesini güncellemek için 2  seçeneğine basın.
Bir e-posta seçin.3 

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:
Bir e-posta mesajını aramak için,  ●  öğesini seçin.
Yeni mesaj oluşturmak için  ●  seçeneğini belirleyin.
Mesajı cevaplamak için,  ●  öğesini seçin.
Mesajı tüm alıcıları dahil ederek cevaplamak için,  ●  
seçeneğini belirleyin.
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Mesajı başka kişilere iletmek için,  ●  seçeneğini belirleyin.
Mesajı silmek için  ●  seçeneğini belirleyin.
Farklı uygulamaları aynı anda aynı ekranda görüntülemek  ●
için, Çoklu ekran → bir seçeneği belirleyin. Bu özelliği 
kullanırken uygulama başlıklarına dokunup basılı tutarak 
uygulamaların konumunu değiştirebilirsiniz.
Mesaja bir yıldız eklemek için,  ●  öğesini belirleyin.
Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için,  ●  → Okunmadı 
olarak işaretle seçeneğini belirleyin.
Mesajı başka bir klasöre taşımanız için  ●  → Taşı seçeneğini 
belirleyin.
Mesajı kaydetmek için,  ●  → E-postayı kaydet seçeneğini 
belirleyin. Mesaj, Dosyalarım → sdcard → Saved Email 
klasörüne kaydedilecektir.
Mesajları kategoriye göre görüntülemek için  ●  → Sıralm 
ölçtü seçeneğini belirleyin.
Görüntüleme modunu değiştirmek için  ●  → Görünüm 
modu seçeneğini belilrleyin.
Bir Wi-Fi veya USB bağlantısı kullanarak mesajı yazdırmak  ●
için  → Yazdır seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı 
Samsung yazıcıları ile uyumludur.
Alıcıların e-posta adreslerini telefon defterine bir kişi grubu  ●
olarak kaydetmek için,  → Grup olarak kaydet seçeneğini 
belirleyin.
E-posta ayarlarını özelleştirmek için,  ●  → Ayarlar 
seçeneğini belirleyin.
Tüm mesajları silmek için,  ●  → Tümünü sil seçeneğini 
seçin.
Bir eki cihazınıza kaydetmek için ekler sekmesi  ● →  seçimini 
yapın.

Mevcut seçenekler e-posta hesabına veya cihazın 
yönelimine göre değişebilir. 
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Google Talk
Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet 
etmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik 
kullanılamayabilir.

Durumunuzu ayarlama ›
Uygulama listesini açın ve 1 Google Talk seçeneğini 
belirleyin.
Google hesabınızı ekleyin (gerekirse).2 
Durumunuzu, görüntünüzü ve gösterilecek mesajı 3 
özelleştirin.

Arkadaş listenize arkadaş ekleme ›
Uygulama listesini açın ve 1 Google Talk →  seçeneğini 
belirleyin.
Br arkadaşınızın e-posta adresini girin ve 2 BİTTİ’i seçin.
Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize 
eklenir.

Bir sohbet başlatma ›
Uygulama listesini açın ve 1 Google Talk seçeneğini 
belirleyin.
Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.2 
Mesajınızı girin ve gönderin.3 

Bir sohbete daha çok arkadaş eklemek için,  ●  → Sohbete 
ekle seçeneğini belirleyin.
Etkin sohbetler arasında geçiş yapmak için, arkadaş  ●
listesinden bir arkadaş seçin.
Görüntülü sohbeti kullanmak için,  ●  seçeneğini seçin.
Sesli sohbet kullanmak için  ●  seçeneğini seçin.
Sohbeti bitirmek için,  ●  → Sohbeti sonlandır seçeneğini 
belirleyin.
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ChatON
Cep telefonu numarası olan herhangi bir cihazdan anlık mesaj 
göndermek veya almak için ChatON uygulamasını kullanmayı 
öğrenin.

Uygulama listesini açın ve 1 ChatON seçeneğini belirleyin.
Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız hesap ayarlama 
işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen yönergeleri 
izleyin.

Mesajınızı girin ve gönderin.2 

Messenger
Google+ messenger anlık ileti hizmeti ile arkadaşlarınıza ve 
ailenize anlık ileti göndermeyi ve onlardan anlık ileti almayı 
öğrenin.

Uygulama listesini açın ve 1 Messenger seçeneğini belirleyin.
Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız hesap ayarlama 
işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen yönergeleri 
izleyin.

Mesajınızı girin ve gönderin.2 

Google+
Google’ın sosyal hizmetine erişmeyi öğrenin. İlgi alanlarınızı 
ve düşüncelerinizi paylaşmak, anlık ileti göndermek ve almak 
üzere gruplar oluşturabilirsiniz veya fotoğraflarınızı karşıya 
yükleyebilirsiniz.

Uygulama listesini açın ve 1 Google+ seçeneğini belirleyin.
Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız hesap ayarlama 
işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen yönergeleri 
izleyin.

Bir sosyal ağ özelliği seçin.2 
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Eğlence
Müzik Çalar
Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri 
dinlemeyi öğrenin. Müzik oynatıcısı aşağıdaki dosya 
formatlarını destekler: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.

Aşağıdaki dosyaları Dosyalarım veya web tarayıcısından  ●
açarsanız müzik dosyalarını aşağıdaki biçimlerde de 
oynatabilirsiniz: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, 
mxmf.
Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak  ●
desteklenmez.
Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları  ●
açarken hata oluşabilir.
Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık  ●
gösterebilir.
Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün  ●
oynatılamayabilir.

Müzik dosyalarını cihazınıza ekleme ›
Öncelikle dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına aktarın:

Kablosuz bağlantı ile web’den indirme.  ● ► sf. 56
Samsung Kies’i kullanarak PC’den indirme.  ● ► sf. 100
Bluetooth ile alma.  ● ► sf. 112
Windows Media Player ile Senkronize Etme 11.  ● ► sf. 101
Hafıza kartınıza kopyalayın. ●
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Müzik çalma ›
Müzik dosyalarını cihazınıza veya hafıza kartına aktardıktan 
sonra,

Uygulama listesini açın ve 1 Müzik Çalar seçeneğini 
belirleyin.
Bir müzik kategorisi 2 → müzik dosyası seçin.
Müzik oynatıcı alanına dokunun.3 
Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.4 

Oynatma sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için  
seçeneğini belirleyin:

Çalma listesine müzik dosyalarını eklemek için,  ● Parça 
listesine ekle seçeneğini belirleyin.
Bir Bluetooth kulaklık ile müzik dinlemek için  ● Bluetooth ile 
seçeneğini belirleyin. Cihazınıza bir kulaklık bağladığınızda 
bu seçeneği kullanamazsınız.
Başkalarına müzik dosyası göndermek veya dosyayı  ●
paylaşmak için, Şununla paylaş seçeneğini belirleyin.
Müzik dosyasını çeşitli tonlar olarak ayarlamak için,  ● Yap 
seçeneğini belirleyin.
Ortam paylaşma özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramak için  ●
Yakın cihazları tara seçeneğini belirleyin.
Müzik çalar ayarlarını değiştirmek için,  ● Ayarlar seçeneğini 
belirleyin.

Müzik oynatıcıyı kulaklıktan kumanda edebilirsiniz.  ●
Bekleme modunda, kulaklık düğmesine basılı tutarak 
müzik oynatıcıyı başlatın. Oynatıcıyı başlatmak veya 
duraklatmak için kulaklık düğmesine basın.
DVD filmleri gibi çok kanallı içerik dinlerken sanal 5.1  ●
surround ses deneyimi yaşayabilirsiniz.



78
Eğlence

Parça listesi oluşturma ›
Uygulama listesini açın ve 1 Müzik Çalar seçeneğini 
belirleyin.

2  → Yeni parça listesi seçeneğini belirleyin.
Yeni parça listeniz için bir başlık girin ve 3 Tamam seçeneğini 
belirleyin.
Çalma listesine müzik dosyaları eklemek için, müzik 4 
dosyalarının yanındaki  seçeneğini belirleyin. 
Çalma listesinden müzik dosyalarını silmek için, müzik 
dosyalarının yanındaki  seçeneğini belirleyin.
Tamam5  seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar ayarlarını özelleştirme ›
Uygulama listesini açın ve 1 Müzik Çalar seçeneğini 
belirleyin.

2  → Ayarlar seçeneğini belirleyin.
Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları 3 
değiştirin:

Seçenek İşlev
SoundAlive Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Oynatma hızı Oynatma hızını değiştirin.

Sözler Oynatma sırasında şarkı sözlerini 
görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

Müziği 
otomatik kapat

Belirli bir süre sonra otomatik olarak 
kapatmak için müzik oynatıcıyı 
ayarlayın.

Müzik menüsü
Müzik kütüphanesi ekranında 
görüntülemek için müzik kategorilerini 
seçmenizi sağlar.
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Kamera
Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin.

Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız  ●
otomatik olarak kapanır.
Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına  ●
bağlı olarak değişebilir.

Fotoğraf çeker ›
Uygulama listesini açın ve 1 Kamera seçeneğini belirleyin.
Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.2 

6

Numara İşlev

 1 

Kamera kısayollarını kullanın.
 ●  : Ön ve arka kamera lensleri arasında 
geçiş yapmanızı sağlar.

 ●  : Flaş ayarını değiştirmenizi sağlar.
 ●  : Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
 ●  : Özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
 ●  : Pozlama değerini ayarlamanızı sağlar.

Sık kullanılan seçenekler için kısayolları 
ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. ► sf. 87 

 2 Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
 3 Depolama yerini görüntüler.
 4 Video kameraya geçmenizi sağlar.
 5 Fotoğraf çeker.

 6 Çektiğiniz fotoları görüntüleyin.
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Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin 
ve yavaşça birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için 
parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Aynı zamanda 
Ses seviyesi tuşuyla yakınlaştırma veya uzaklaştırma 
yapabilirsiniz.

Önizleme ekranına odaklanmak için istediğiniz bir yere 3 
dokunun.
Odaklanma karesi dokunduğunuz yere gider ve özne odak 
içinde iken yeşil renk alır.
Fotoğraf çekmek için 4  seçeneğini belirleyin. 
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için resim 
görüntüleyiciyi belirleyin.

Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa  ●
ilerleyin. Aynı zamanda ekrana dokunabilir ve ekranın 
altındaki fotoların küçük resimlerinde kaydırabilirsiniz.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı  ●
ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya birbirine 
yaklaştırın. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana çift dokunun.
Fotoğrafı bir DLNA sertifikalı cihazda görüntülemek için,  ●  
seçeneğini seçin. Bu seçenek yalnızca bir veya daha çok DLNA 
sertifikalı cihaz aynı Wi-Fi ağında olduğunda görüntülenir.
Fotoğrafı başkalarına göndermek için  ●  → bir seçeneği 
belirleyin.
Fotoğrafı silmek için,  ●  → Tamam seçeneğini belirleyin.
Bir slayt gösterisi başlatmak için,  ●  → Slayt gösterisini 
başlat seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için 
ekrana dokunun.
Slayt gösterisi ayarlarını değiştirmek için  ●  → Slayt 
gösterisi ayarları seçeneğini belirleyin.
Fotoğraftaki yüzleri yüz etiketi olarak kaydetmek için,  ●  → 
Yüz imi seçeneğini belirleyin. ► sf. 92
Fotoğrafı panoya eklemek için,  ●  → Panoya kopyala 
seçeneğini belirleyin.
Fotoğrafı saatin tersi yönünde çevirmek için,  ●  → Saat 
yönünün tersine döndür seçeneğini belirleyin.
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Fotoğrafı saat yönünde çevirmek için,  ●  → Saat yönünde 
döndür seçeneğini belirleyin.
Fotoğrafın bir bölümünü kırpmak için,  ●  → Kırp seçeneğini 
belirleyin.
Fotoğrafı resim düzenleyiciyle düzenlemek için,  ●  → 
Düzenle seçeneğini belirleyin.
Fotoğrafı duvar kağıdınız olarak veya bir kişi görüntüsü  ●
olarak ayarlamak için,  → Resmin ayarlanacağı konum 
seçeneğini belirleyin.
Fotoğrafı yüzü fotoğrafta etiketli bir kişiye göndermek için,  ●

 → Arkadaş fotoğraf paylaşımı seçeneğini belirleyin.
Notu Wi-Fi veya USB üzerinden yazdırmak için,  ●  → 
Yazdır seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung 
yazıcıları ile uyumludur.
Bir dosyanın adını değiştirmek için,  ●  → Yeniden adlandır 
seçeneğini belirleyin.
Ortam paylaşma özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramak için,  ●

 → Yakın cihazları tara seçeneğini belirleyin.
Foto detaylarını görüntülemek için  ●  → Ayrıntılar 
seçeneğini belirleyin.

Çekim modunu değiştirmenizi sağlar ›
Çeşitli çekim modları ile fotoları çekebilirsiniz. Çekme modunu 
değiştirmek için,  → Çekim modu → bir seçeneği belirleyin.

Seçenek İşlev

Tek çekim Hiç bir ayar olmadan,sadece çekim 
yapmanızı sağlar.

Gülücük yakala :-)
İnsanların yüzlerini algılamak için cihazı 
ayarlayın ve gülümsediklerinde fotoları 
çekmelerine yardım edin.

Panoramik Panoramik fotoları çekin.

Çizgi Film Çizgi film efektlerine sahip fotoğraflar 
çekmenizi sağlar.

Çekim paylaşma Bir fotoğraf çekin ve Wi-Fi Direct ile 
başkalarına göndermenizi sağlar.
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Seçenek İşlev
Arkadaş fotoğraf 
paylaşımı

Fotoğrafı yüzü resimde etiketli bir kişiye 
göndermenizi sağlar.

Kamera ayarlarını özelleştirme ›
Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek 
için  seçeneğini belirleyin:

Seçenek İşlev
Kısayolları 
düzenle

Sık kullanılan seçenekler için kısayolları 
düzenleyin.

Otoportre Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş 
yapar.

Flaş
Flaş ayarlarını değiştirir; Manuel olarak flaşı 
açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde 
otomatik olarak flaş kullanmaya 
ayarlayabilirsiniz.

Çekim modu Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.

Sahne modu Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.

Poz değeri Parlaklığı değiştirmek için poz değerini 
ayarlayın.

Odak modu
Yakın çekim fotoğraflar çekin veya kamerayı 
fotoğrafını çektiğiniz şeye otomatik olarak 
odaklanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Süreölçer Kamera bir fotoğraf çekmeden önce 
gecikme uzunluğunu seçer.

Efektler Sepya veya siyah-beyaz tonlar gibi özel bir 
efekt uygular.

Çözünürlük Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi 
sağlar.
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Seçenek İşlev

Beyaz dengesi Işık koşullarına göre renk dengesini 
ayarlamanızı sağlar.

ISO Görüntü sensörünün hassasiyetini 
ayarlamanızı sağlar.

Metreleme Bir pozlama metresi türü seçer.
Açık hava 
görünürlüğü

Uygun ışık durumunu seçmek için dış 
mekan görünürlüğünü etkinleştirin.

Yönergeler Önizleme ekranında yönergeleri 
görüntülemenizi sağlar.

Resim kalitesi Fotoğraflarınızın için kalite seviyesi 
seçmenizi sağlar.

GPS imi

Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi 
koymasını sağlar.

GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin  ●
kesilebileceği konumlarda, örneğin bina 
aralarında, deniz seviyesinin altında olan 
alanlarda veya kötü hava koşullarında 
çekim yapmaktan kaçının.
Fotoğraflarınızı webe yüklediğinizde  ●
konumunuz fotoğraflarınızda görünebilir. 
Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını 
engelleyin.

Ters dönmüş 
olarak 
kaydedin

Kamerayı, ön kamerayla bir fotoğraf 
çektiğinizde resmi otomatik olarak 
döndürecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Kayıt yeri Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir 
hafıza konumu seçmenizi sağlar.

Sıfırla Kamera ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.
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Video kaydetme ›
Uygulama listesini açın ve 1 Kamera seçeneğini belirleyin.
Video kamera moduna geçmek için kaydırıcıyı sürükleyin.2 
Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.3 

6

Numara İşlev

 1 

Video kamera kısayollarını kullanın.
 ●  : Ön kamera merceğine geçer ve 
kendinizin videosunu çeker.

 ●  : Flaş ayarını değiştirmenizi sağlar.
 ●  : Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar 
(bir mesajı eklemek veya normal olarak 
kaydetmek için).

 ●  : Özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
 ●  : Pozlama değerini ayarlamanızı sağlar.

Sık kullanılan seçenekler için kısayolları 
ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. ► sf. 87 

 2 Video kamera ayarlarını değiştirmenizi 
sağlar.

 3 Depolama yerini görüntüler.
 4 Kameraya geçmenizi sağlar.
 5 Video kaydeder.

 6 Kaydettiğiniz videoları görüntüleyin.
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Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin 
ve yavaşça birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için 
parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Aynı zamanda 
Ses seviyesi tuşuyla yakınlaştırma veya uzaklaştırma 
yapabilirsiniz.

Önizleme ekranına odaklanmak için istediğiniz bir yere 4 
dokunun. Odaklanma karesi dokunduğunuz yere gider ve 
özne odak içinde iken yeşil renk alır.
Kayıt işlemini başlatmak için 5  seçeneğini belirleyin.
Kayıt işlemini durdurmak için 6  seçeneğini belirleyin. 
Video otomatik olarak kaydedilir.

Video kaydı yaptıktan sonra, kaydedilen videoları izlemek için 
resim görüntüleyici simgesini seçmenizi sağlar.

Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.  ●
Aynı zamanda ekrana dokunabilir ve ekranın altındaki 
videoların küçük resimlerinde kaydırabilirsiniz.
Bir videoyu oynatmak için,  ●  seçeneğini belirleyin.
Fotoğrafı başkalarına göndermek için,  ●  → bir seçeneği 
belirleyin.
Videoyu silmek için,  ●  → Tamam seçeneğini seçin.
Bir slayt gösterisi başlatmak için,  ●  → Slayt gösterisini 
başlat seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için 
ekrana dokunun.
Slayt gösterisi ayarlarını değiştirmek için  ●  → Slayt 
gösterisi ayarları seçeneğini belirleyin.
Bir dosyanın adını değiştirmek için,  ●  → Yeniden adlandır 
seçeneğini belirleyin.
Video detaylarını görüntülemek için  ●  → Ayrıntılar 
seçeneğini belirleyin.
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Video kamera ayarlarını özelleştirme ›
Bir videoyu kaydetmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek 
için  seçeneğini belirleyin:

Seçenek İşlev
Kısayolları 
düzenle

Kısayolları sık kullanılan seçenekler ile 
düzenleyin.

Otomatik kayıt Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş 
yapar.

Flaş Flaş ayarlarını değiştirir; Flaşı manüel olarak 
açabilir ve kapatabilirsiniz.

Kayıt modu Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar.

Poz değeri Parlaklığı değiştirmek için poz değerini 
ayarlayın.

Süreölçer Kamera bir video çekmeye başlamadan 
önce gecikme uzunluğunu seçer.

Efektler Sepya veya siyah-beyaz tonlar gibi özel bir 
efekt uygular.

Çözünürlük Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.

Beyaz dengesi Işık koşullarına göre renk dengesini 
ayarlamanızı sağlar.

Açık hava 
görünürlüğü

Uygun ışık durumunu seçmek için dış 
mekan görünürlüğünü etkinleştirin.

Yönergeler Önizleme ekranında yönergeleri 
görüntülemenizi sağlar.

Video kalitesi Videolarınız için kalite seviyesi seçmenizi 
sağlar.

Ters dönmüş 
olarak 
kaydedin

Video kamerayı, ön kamerayla bir video 
kaydettiğinizde görüntüyü otomatik olarak 
döndürecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Kayıt yeri Kayıtlı videoların kaydedileceği bir hafıza 
konumu seçmenizi sağlar.

Sıfırla Video kamera ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.
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 › Kısayol simgelerini düzenleyin
Sık kullanılan seçeneklere kısayolları ekleyebilir veya 
çıkarabilirsiniz.

Önizleme ekranından, 1  → Kısayolları düzenle 
seçeneğini belirleyin.
Seçenek listesinden bir simgeye uzun dokunun ve bunu 2 
kısayol alanına sürükleyin.
Kısayollardan kaldırmak için, bir simgeye uzun dokunarak 
seçenek listesine sürükleyin.
Ekrana dokunarak önizleme ekranına dönüş yapın.3 

Video Oynatıcı
Video oynatıcıyı kullanmayı öğrenin. 

Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak  ●
desteklenmez.
Eğer dosya boyutu kullanılabilir hafızadan büyükse,  ●
dosyayı açmayı denediğinizde hata verebilir.
Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık  ●
gösterebilir.
Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün  ●
oynatılamayabilir.

Video dosyası oynatma ›
Uygulama listesini açın ve 1 Video Oynatıcı seçeneğini 
belirleyin.
Bir video seçin.2 
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Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları 3 
kullanabilirsiniz.

7

4

3

2
1

8

5

9
10

6

Numara İşlev

 1 Videoyu sessiz hale getirmenizi sağlar.

 2 Video ekranının oranını değiştirin.

 3 Çubuğu sürükleyip bırakarak ileri veya geri 
doğru tarayın.

 4 
Oynatmayı yeniden başlatır; Önceki dosyaya 
atlamanızı sağlar (çift dokunun); Dosyayı 
geriye doğru taramanızı sağlar (dokunun ve 
basılı tutun).

 5 Bir ses efekti seçmenizi sağlar.

 6 
Multiscreen özelliğini sağlayan farklı 
uygulamalar açın; Kayan ekran moduna 
geçin; Video oynatıcı seçeneklerine 
erişmenizi sağlar.

 7 Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

 8 Yürütmeyi duraklat;  seçerek yürütmeyi 
devam ettirmenizi sağlar.

 9 Yer imi eklemenizi sağlar.

 10  
Sonraki dosyaya atlamanızı sağlar; Dosyayı 
ileriye doğru taramanızı sağlar (dokunun ve 
basılı tutun).
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Bir video oynatırken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:
Farklı uygulamaları aynı anda aynı ekranda görüntülemek  ●
için, Çoklu ekran → bir seçeneği belirleyin. Bu özelliği 
kullanırken uygulama başlıklarına dokunup basılı tutarak 
uygulamaların konumunu değiştirebilirsiniz.
Kayan ekran moduna geçmek için,  ●  seçeneğini belirleyin. 
Ekrana dokunup basılı tutarak ekranı hareket ettirebilirsiniz. 
Tam ekran moduna geri dönmek için, ekrana dokunun.
Videoyu başkalarına göndermek veya paylaşmak için,  ●  → 
Şununla paylaş seçeneğini belirleyin.
Videoyu bölümlere ayırmak için,  ●  → Bölüm önizleme  
seçeneğini belirleyin. Bir bölümü arayabilir ve doğrudan o 
noktaya atlayabilirsiniz.
Bir videonun bir bölümünü kırpmak için,  ●  → Kes 
seçeneğini belirleyin.
Bir Bluetooth kulaklık ile sesleri dinlemek için,  ●  → 
Bluetooth ile seçeneğini belirleyin.
Mevcut videoyu Video maker’a aktarmak için,  ●  → Video 
Maker seçeneğini belirleyin.
Yer imlerinizi görüntülemek için,  ●  → Yer imleri seçeneğini 
belirleyin. Bu seçenek sadece oynatma sırasında  öğesini 
seçerek yer imi verdiyseniz görünür.
Video oynatıcı ayarlarınızı değiştirmek için,  ●  → Ayarlar 
seçeneğini belirleyin.
Video detaylarını görüntülemek için  ●  → Ayrıntılar 
seçeneğini belirleyin.
Video oynatıcıyı belirli bir süre sonra otomatik olarak  ●
kapanacak şekilde ayarlamak için,  → Video otomatik 
kapatma seçeneğini belirleyin.
Ortam paylaşma özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramak için,  ●

 → Yakın cihazları tara seçeneğini belirleyin.
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Video oynatıcı ayarlarını özelleştirme ›
Oynatma sırasında 1  → Ayarlar seçeneğini belirleyin.
Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:2 
Seçenek İşlev
Oynatma hızı Oynatma hızını değiştirin.

Altyazılar Bir altyazı dosyasının ayarlarını 
özelleştirmenizi sağlar.

Sonrakini oto 
oynat

Video oynatıcıyı sonraki dosyayı 
otomatik olarak oynatacak şekilde 
ayarlamanızı sağlar.

Renk tonu Bir renk tonu seçmenizi sağlar.
Açık hava 
görünürlüğü

Parlak güneş ışığında ekran kontrast 
ayarını arttırmanızı sağlar.

Galeri
Cihazınızın hafızasına kaydedilen fotoğrafları görüntülemeyi ve 
videoları oynatmayı öğrenin.

İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın  ●
ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX 
Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, 
geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak  ●
desteklenmez.
Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları  ●
açarken hata oluşabilir.
Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık  ●
gösterebilir.
Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün  ●
oynatılamayabilir.
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Fotoğraf görüntüleme ›
Uygulama listesini açın ve 1 Galeri seçeneğini belirleyin.
Bir klasör 2 → bir görüntü seçin.

Bir fotoğraf görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:
Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa  ●
ilerleyin.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı  ●
ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya birbirine 
yaklaştırın. Ekrana ayrıca iki kez dokunabilirsiniz. Orijinal 
boyutuna dönmek için, ekrana çift dokunun.

Eğim hareketlerini etkinleştirirseniz, parmaklarınız 
ile iki noktaya uzun dokunarak yakınlaştırabilir veya 
uzaklaştırabilir ve cihazı ileri ve geri doğru eğebilirsiniz.

Fotoğrafı bir DLNA sertifikalı cihazda görüntülemek için,  ●
 seçeneğini seçin. Bu seçenek yalnızca bir veya daha 

çok DLNA sertifikalı cihaz aynı Wi-Fi ağında olduğunda 
görüntülenir.
Fotoğrafı başkalarına göndermek için  ●  → bir seçeneği 
belirleyin.
Fotoğrafı silmek için,  ●  → Tamam seçeneğini belirleyin.
Bir slayt gösterisi başlatmak için,  ●  → Slayt gösterisini 
başlat seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için 
ekrana dokunun.
Farklı uygulamaları aynı anda aynı ekranda görüntülemek  ●
için, Çoklu ekran → bir seçeneği belirleyin. Bu özelliği 
kullanırken uygulama başlıklarına dokunup basılı tutarak 
uygulamaların konumunu değiştirebilirsiniz.
Fotoğraftaki yüzleri yüz etiketi olarak kaydetmek için,  ●  → 
Yüz imi seçeneğini belirleyin.
Fotoğrafı panoya eklemek için,  ●  → Panoya kopyala 
seçeneğini belirleyin.
Fotoğrafı saatin tersi yönünde çevirmek için,  ●  → Saat 
yönünün tersine döndür seçeneğini belirleyin.
Fotoğrafı saat yönünde çevirmek için,  ●  → Saat yönünde 
döndür seçeneğini belirleyin.
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Görüntünün bir bölümünü kırpmak için,  ●  → Kırp 
seçeneğini belirleyin.
Fotoğrafı resim düzenleyiciyle düzenlemek için,  ●  → 
Düzenle seçeneğini belirleyin.
Fotoğrafı duvar kağıdınız olarak veya bir kişi görüntüsü  ●
olarak ayarlamak için,  → Resmin ayarlanacağı konum 
seçeneğini belirleyin.
Fotoğrafı yüzü fotoğrafta etiketli bir kişiye göndermek için,  ●

 → Arkadaş fotoğraf paylaşımı seçeneğini belirleyin.
Notu Wi-Fi veya USB üzerinden yazdırmak için,  ●  → 
Yazdır seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung 
yazıcıları ile uyumludur.
Bir dosyanın adını değiştirmek için,  ●  → Yeniden adlandır 
seçeneğini belirleyin.
Ortam paylaşma özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramak için,  ●

 → Yakın cihazları tara seçeneğini belirleyin.
Foto detaylarını görüntülemek için  ●  → Ayrıntılar 
seçeneğini belirleyin.

 › Bir görüntüde bir yüzü etiketleme
Arama yapmak, mesaj göndermek ve yüz etiketleme 
kısayollarıyla sosyal ağlara mesaj yüklemek için 
görüntülerinizde yüzleri etiketlemeyi öğrenin.

Yüz tanıma yüz açısına, yüz boyutuna, cilt rengine, yüz 
ifadesine, ışık koşullarına veya kişinin taktığı aksesuarlara 
bağlı olarak başarısız olabilir.

Uygulama listesini açın ve 1 Galeri seçeneğini belirleyin.
Bir görüntü seçin.2 

3  → Yüz imi → Açık seçeneğini belirleyin.
Tanınan yüzler çerçevede görünür.
Tanınan bir yüzü seçin, 4 → İsim ekle seçeneğini belirleyin.
Kişi listesinden kişinin adını seçin.5 
Kişi ile resimdeki yüzle arasında bağlantı kurulur.

Yüz etiketi bir adla birlikte görüntülendiğinde, yüz etiketini 
seçin ve kullanılabilir seçenekleri kullanın.
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Video dosyası oynatma ›
Uygulama listesini açın ve 1 Galeri seçeneğini belirleyin.
Bir klasörde 2 → bir videoyu seçin (  simgesiyle gösterilir).
Oynatmaya başlamak için 3  seçeneğini seçin.
Tuşlarla oynatmayı kontrol edin. 4 ► sf. 87

Oynatma sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için  
seçeneğini belirleyin:

Videoyu başkalarına göndermek veya paylaşmak için,  ●
Şununla paylaş seçeneğini belirleyin.
Videoyu bölümlere ayırmak için,  ● Bölüm önizleme 
seçeneğini belirleyin. Bir bölümü arayabilir ve doğrudan o 
noktaya atlayabilirsiniz.
Bir videonun bir bölümünü kırpmak için,  ● Kes seçeneğini 
belirleyin.
Bir Bluetooth kulaklık ile sesleri dinlemek için,  ● Bluetooth ile 
seçeneğini belirleyin.
Mevcut videoyu Video maker’a aktarmak için,  ● Video Maker 
seçeneğini belirleyin.
Yer imlerinizi görüntülemek için,  ● Yer imleri seçeneğini 
belirleyin. Bu seçenek sadece oynatma sırasında  öğesini 
seçerek yer imi verdiyseniz görünür.
Video oynatıcı ayarlarınızı değiştirmek için,  ● Ayarlar 
seçeneğini belirleyin.
Video detaylarını görüntülemek için  ● Ayrıntılar seçeneğini 
belirleyin.
Ortam paylaşma özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramak için,  ●
Yakın cihazları tara seçeneğini belirleyin.
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Video düzenleyicisi
Videoları düzenleyebilir ve çeşitli efektler uygulayabilirsiniz. 

Bir video oluşturma ›
Uygulama listesini açın ve 1 Video düzenleyicisi seçeneğini 
belirleyin.

2  (gerekli ise) seçeneğini belirleyin.
Bir çerçeve teması seçin.3 
Bir kategori seçin.4 
Bir dosyaya uzun dokunun ve ardından bunu ekranın alt 5 
paneline sürükleyin.

Görüntüleri veya videoları silmek için, bir öğeye uzun  ●
dokunun ve ardından çöp kutusuna sürükleyin.
Görüntüleri veya videoları yeniden düzenlemek için,  ●
bir öğeye uzun dokunun ve ardından yeni bir yere 
sürükleyin.
Bir görüntü veya video kesimini kırpmak için, bir öğeye  ●
dokunun ve ardından köşeli ayraçları sola veya sağa 
sürükleyin.
Bir resim veya videoya resim yazısı eklemek için, siyah  ●
noktalı çizgiyi istenilen noktaya getirecek şekilde küçük 
resmi sürükleyin ve ardından önizleme ekranında  
seçeneğini belirleyin.

6  → bir geçiş efekti seçeneğini belirleyin.
İşiniz bittiğinde 7  → Dışarı aktar seçeneğini belirleyin.
Bir çözünürlük seçeneği belirleyin.8 
Video için bir ad girin ve 9 Tamam seçeneğini belirleyin.
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Videonun bir kısmını kırpma ›
Video düzenleyiciyi başlatın ve bir video dosyası açın.1 
Küçük resmi seçin.2 
Başlatma köşeli ayracını kırpmanın başlayacağı yere taşıyın.3 
Bitirme köşeli ayracını kırpmanın biteceği yere taşıyın.4 
Düzenlediğiniz videoyu kaydedin.5 

Bir videoyu bölme ›
Video düzenleyiciyi başlatın ve bir video dosyası açın.1 
Küçük resmi seçin.2 
Siyah noktalı çizgiyi yerleştirmek için küçük resmi ekranın 3 
altına sürükleyin.

4  seçeneğini belirleyin.
Düzenlediğiniz videoyu kaydedin.5 

Bir videoya efekt uygulama ›
Video düzenleyiciyi başlatın ve bir video dosyası açın.1 
Küçük resmi seçin.2 
Efekt3  → bir efekt seçeneği belirleyin.
Düzenlediğiniz videoyu kaydedin.4 
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Bir videoya çizim ekleme ›
Video düzenleyiciyi başlatın ve bir video dosyası açın.1 
Küçük resmi seçin.2 
Siyah noktalı çizgiyi yerleştirmek için küçük resmi ekranın 3 
altına sürükleyin.
Önizleme ekranında 4  seçeneğini belirleyin ve ardından 
aşağıdaki araçlarla ekranda çizim yapın:

Simge İşlev
Son işleminizi geri alın.

Son işleminizi yineleyin.

Kalem ayarlarını değiştirmenizi sağlar (çift 
dokunun).

Silgi kalınlığını değiştirmenizi sağlar.

İşiniz bittiğinde 5 Kaydet seçeneğini belirleyin.
Düzenlediğiniz videoyu kaydedin.6 
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Kişisel bilgiler
Rehber
Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi 
öğrenin. Rehberinizde isimleri, cep telefonu numaralarını, e 
telefonu numaralarını, e-posta adresleri, doğum günlerini ve 
daha fazlasını kaydedebilirsiniz.

 › Kişi oluşturma
Uygulama listesini açın ve 1 Rehber seçeneğini belirleyin.
Rehber2  → ’yi seçin.
Bir hafıza konumu seçin.3 
Kişi bilgilerini girin.4 
Kişiyi hafızaya eklemek için 5 Kaydet seçeneğini belirleyin.

Kişi bulma ›
Uygulama listesini açın ve 1 Rehber seçeneğini belirleyin.
Rehber2 ’i seçin.
Kişi listesinde aşağı veya yukarı ilerleyin.3 
Kişi listesinin üstündeki metin giriş alanına bir kaç harf 
girerek de bir kişi bulabilirsiniz.
Bir kişi adı seçin.4 

Kişiyi bulduğunuzda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
Kişi bilgilerini düzenlemek için,  ●  seçeneğini belirleyin.
Kişiyi silmek için  ●  → Tamam seçeneğine basın.
Mesaj göndermek için  ●  seçeneğini belirleyin.
Mesaj göndermek için  ●  seçeneğini belirleyin.
Kişiyi favori kişi olarak ayarlamak için,  ●  seçeneğini 
belirleyin.
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Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme ›
Cihazınızın USB depolama biriminde veya bir hafıza kartında 
içe veya dışa dosya aktarabilirsiniz (vcf formatında).

Kişi dosyalarını içe aktarma
Uygulama listesini açın ve 1 Rehber seçeneğini belirleyin.
Rehber2 ’i seçin.

3  → İçe aktar/Dışa aktar → SD kartından al veya USB 
bellekten içe aktar seçeneğini belirleyin.
Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının 4 
içe aktarımı için bir seçenek seçin ve Tamam seçeneğini 
seçin.
İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve 5 Tamam 
seçeneğini seçin.

Kişi dosyalarını dışa aktarma
Uygulama listesini açın ve 1 Rehber seçeneğini belirleyin.
Rehber2 ’i seçin.

3  → İçe aktar/Dışa aktar → SD karta çıkar veya USB 
belleğine dışa aktar seçeneğine basın.
Onaylamak için 4 Tamam seçeneğine basın.

Kişileri kopyala veya gönder ›
SIM veya USIM kartından kişileri cihazınıza kopyalama

Uygulama listesini açın ve 1 Rehber seçeneğini belirleyin.
Rehber2 ’i seçin.

3  → İçe aktar/Dışa aktar → SIM kartından al 
seçeneğini belirleyin.
Kişileri seçin ve 4 Tamam seçeneğini belirleyin.



Kişisel bilgiler
99

Kişileri cihazınızdan SIM veya USIM kartına 
kopyalama

Uygulama listesini açın ve 1 Rehber seçeneğini belirleyin.
Rehber2 ’i seçin.

3  → İçe aktar/Dışa aktar → SIM karta aktar seçeneğini 
belirleyin.
Kişileri seçin ve 4 Tamam → Tamam seçeneğini belirleyin.

Kartvizitinizi oluşturma ›
Uygulama listesini açın ve 1 Rehber seçeneğini belirleyin.
Rehber2 ’i seçin.
Kişi listesinin üstündeki 3 Profili ayarla seçeneğini belirleyin.
Kişisel bilgilerinizi girin ve 4 Kaydet seçeneğini belirleyin.

 → Kartviziti şununla paylaş: seçeneğini belirleyerek 
kartvizitinizi başkalarına gönderebilirsiniz.

Rehber grupları oluşturma ›
Uygulama listesini açın ve 1 Rehber seçeneğini belirleyin.
Gruplar2  →  seçeneğini belirleyin.
Bir ad girin ve grup için ayarları kişiselleştirin.3 
Üye ekle4  seçeneğini belirleyin.
Kişi listesinden üyeleri seçin ve 5 Tamam seçeneğini 
belirleyin.
İşiniz bittiğinde, 6 Kaydet seçeneğini belirleyin.
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Bağlanabilirlik
PC bağlantıları
Çeşitli USB bağlantı modlarında, cihazınızı USB kablosuyla bir 
PC’ye bağlamayı öğrenin. Cihazınızı PC’ye bağlayarak Windows 
Media Player ile senkronizasyon yapabilir, cihazınızdan veya 
cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies 
programını kullanabilirsiniz.

Cihaz veri aktarırken veya verilere erişirken USB 
kablosunun PC’den ayırmayın. Aksi halde, veri kaybı ya da 
cihazın zarar görmesi gibi durumlar oluşabilir.

En iyi sonuçları elde etmek için USB kablosunu doğrudan 
PC üzerindeki USB bağlantı noktasına bağlayın. Bir 
USB hub kullanıldığında veri aktarma işlemleri başarısız 
olabilir.

 › Samsung Kies ile bağlanma
PC’nizde Samsung Kies’in kurulu olduğundan emin olun. 
Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz.

Samsung Kies Windows ve Macintosh bilgisayarların her 
ikisinde de çalışacaktır.

Cihazınızı bir USB kablosu ile bir PC’ye bağlayın. 1 
Samsung Kies otomatik olarak açılır.  Eğer Samsung Kies 
otomatik olarak başlamazsa, PC’nizdeki Samsung Kies 
simgesine çift tıklayın.
Dosyaları PC’den cihaza kopyalayın.2 
Daha fazla bilgi için Samsung Kies’in yardımına bakın.
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 › Windows Media Player ile Senkronize Etme
PC’nizde Windows Media Player’in kurulu olduğundan emin 
olun.

Cihazınızı bir USB kablosu ile bir PC’ye bağlayın.1 
Windows Media Player’ı açın ve müzik dosyalarını 2 
senkronize edin.

Ortam cihazı olarak bağlantı yapma ›
Cihazınızı bir PC’ye bağlayıp cihazınızda bulunan ortam 
dosyalarına erişim sağlayabilirsiniz.

Cihazınızı bir USB kablosu ile bir PC’ye bağlayın.1 
Sistem çubuğunun sağ tarafını seçip, ardından 2 Harici 
depolama aygıtı olarak bağlandı → Ortam cihazı (MTP) 
seçeneğini belirleyin.
Cihazınız ile PC arasında dosyaları aktarın.3 

Bir kamera cihazı olarak bağlantı yapma ›
Cihazınızı PC’ye bir kamera olarak bağlayabilir ve cihazınızdaki 
dosyalara erişebilirsiniz.

PC’niz ortam aktarma protokolünü (MTP) 
desteklemediğinde veya cihazınız için kurulu USB 
sürücü bulunmadığında bu USB bağlantı modunu 
kullanabilirsiniz.

Cihazınızı bir USB kablosu ile bir PC’ye bağlayın.1 
Sistem çubuğunun sağ tarafını seçip, ardından 2 Harici 
depolama aygıtı olarak bağlandı → Kamera (PTP) 
seçeneğini belirleyin.
Cihazınız ile PC arasında dosyaları aktarın.3 
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Wi-Fi
IEEE 802.11 a/b/g/n standartlarıyla uyumlu her türlü yerel ağı 
(WLAN) etkinleştirmek ve bağlanmak için cihazınızın kablosuz 
ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.
Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın 
bulunduğu her yerden İnternet’e ya da diğer ağ cihazlarına 
bağlanabilirsiniz.

Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm 
Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB’de kapalı 
alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın 
çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.

Wi-Fi özelliğini etkinleştirin ›
Uygulama listesini açın, Ayarlar seçeneğini belirleyin, ardından 
Wi-Fi düğmesini sağa doğru sürükleyin.

Arka planda çalışan Wi-Fi özelliği, pil şarjını tüketecektir. 
Pil şarjını korumak için özelliği yalnızca ihtiyaç olduğunda 
etkinleştirin.

Bir Wi-Fi ağı bulma ve bağlanma ›
Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Wi-Fi seçeneğini 
belirleyin.
Cihaz, otomatik olarak kullanılabilir Wi-Fi ağlarını arar.
Wi-Fi ağları2  seçeneğinden bir ağ seçin.
Ağ için bir parola girin (gerekirse).3 
Bağlan4  seçeneğini belirleyin.



Bağlanabilirlik
103

Bir Wi-Fi ağını manüel ekleme ›
Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Wi-Fi → Wi-Fi ağı 
ekle seçeneğini seçin.
Ağ için bir SSID girin ve güvenlik türünü seçin. 2 
Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını 3 
belirleyin.
Kaydet4 ’i seçin.

Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak  ›
Wi-Fi ağına bağlanma

WPS kullanarak güvenilir ağa bağlanabilirsiniz.

Bir WPS düğmesi ile bağlanma
Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Wi-Fi seçeneğini 
belirleyin.
Wi-Fi ağları2  altında WPS olarak kullanılabilir gösterilen 
bir ağ seçip, ardından Gelişmiş seçenekleri göster 
seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
WPS3  altındaki indirmeli menüyü seçip, ardından Push tuşu 
→ Bağlan seçeneğini belirleyin.
2 dakika içinde erişim noktasında bir WPS düğmesine 4 
basın.

Bir WPS PIN ile bağlanma
Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Wi-Fi seçeneğini 
belirleyin.
Wi-Fi ağları2  altında WPS olarak kullanılabilir gösterilen 
bir ağ seçip, ardından Gelişmiş seçenekleri göster 
seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
WPS3  altındaki indirmeli menüyü seçip, ardından Erişim 
noktasından PIN veya Bu cihazdan PIN → Bağlan 
seçeneğini belirleyin.
Erişim noktasında PIN’i girin ve başlat tuşuna basın.4 
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Statik IP ayarlarını ayarlama ›
Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Wi-Fi seçeneğini 
belirleyin.
Wi-Fi ağları2  altında bir ağ seçip, ardından Gelişmiş 
seçenekleri göster seçeneğinin yanındaki onay kutusunu 
işaretleyin.
IP ayarları3  seçeneğinin altındaki indirmeli menüyü seçin.
Statik4  seçeneğini belirleyin.
Ağ için IP adresi, Ağ geçidi, Ağ önek uzunluğu, DNS gibi IP 5 
ayarlarını değiştirin.
Bağlan6  seçeneğini belirleyin.

Wi-Fi ayarlarını özelleştirme ›
Uygulama listesini açın, 1 Ayarlar → Wi-Fi →  → 
Gelişmiş seçeneğini belirleyin.
Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:2 
Seçenek İşlev

Ağ bildirimi
Cihazı bir açık Wi-Fi kullanılabilir 
olduğunda size bildirimde bulunması 
için ayarlamanızı sağlar.

Uykudayken 
Wi-Fi’yi açık tut

Uyku modundayken Wi-Fi özelliğinin 
etkin tutulup tutulmayacağını 
belirlemenizi sağlar.

İnternet 
hizmetini 
kontrol edn

Geçerli şebekeyi kullanarak Internet 
hizmetlerine erişip erişemediğinizin 
ayarlanmasını belirlemenizi sağlar.

MAC adresi Cihazın MAC adresini görüntülemenizi 
sağlar.

IP adresi Geçerli ağın IP adresini 
görüntülemenizi sağlar.
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Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct özelliğini nasıl kullanacağınızı öğrenerek erişim 
noktasına gerek duymadan Wi-Fi aracılığıyla iki cihazı bağlayın.

Cihazınızı başka bir cihaza bağlama ›
Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Diğer ayarlar → 
Wi-Fi Direct seçeneğini belirleyin.
Wi-Fi Direct2  düğmesini sağa doğru sürükleyin.
Tara3  → bir cihaz seçeneğini belirleyin.
Diğer cihazın sahibi bağlantınızı kabul ettiğinde, cihazlar 
bağlanır.

Wi-Fi aracılığıyla veri gönderme ›
Uygun bir uygulamadan bir dosya veya öğe seçin.1 
Verileri Wi-Fi ile göndermek için bir seçenek seçin.2 

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne bağlı olarak 
farklılık gösterebilir.

Başka bir cihaz arayın ve seçin.3 
Wi-Fi aracılığıyla veri alma ›

Veri aldığınızda bu veriler cihazınıza otomatik olarak kaydedilir. 
Alınan veri ShareViaWifi dosyasına kaydedilecektir.
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AllShare Cast
Bir AllShare Cast donanım kilidi kullanarak cihazınızı geniş bir 
ekrana bağlamayı öğrenin ve ardından, içeriklerinizi paylaşın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu  ●
özellik kullanılamayabilir.
Bazı dosyalar ağ bağlantısına bağlı olarak yürütülürken  ●
ara belleğe alınabilir.
Bir Wi-Fi frekans bandı (5 GHz veya 2.4 GHz)  ●
belirlerseniz, AllShare Cast donanım kilitleri 
bulunamayabilir veya bağlanamayabilir.
Bir televizyon ile video oynatıyor veya oyun  ●
oynuyorsanız, en iyi AllShare Cast deneyimini elde 
etmek için uygun bir TV modu seçin.

Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Diğer ayarlar → 
AllShare Cast seçeneğini belirleyin.
AllShare Cast2  düğmesini sağa doğru sürükleyin.
Bir cihaz seçin.3 
Cihazlar bağlandığında, cihazınızın ekranında belirenleri 
diğerinin ekranında görebilirsiniz.
Bir dosyayı açın veya oynatın.4 
Ekranı cihazınızdaki tuşlarla kontrol edin.5 
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AllShare Play
Kayıtlı cihazlar veya AllShare Play aracılığıyla kayıtlı web deposu 
arasında dosyaları oynatabilir veya gönderebilirsiniz.
AllShare Play hizmetini kullanabilmek için Samsung 
hesabınızda oturum açmış ve iki veya daha çok cihazı dosya 
sunucusu olarak kaydetmiş olmanız gerekir. Kayıt yöntemleri 
cihaz türüne göre değişebilir. AllShare Play uygulaması 
kullanmak hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için,  → FAQ 
seçeneğini belirleyin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik 
kullanılamayabilir.

Bir dosyayı gönderme ›
Uygulama listesini açın ve 1 AllShare Play seçeneğini 
belirleyin.
Ortam dosyaları içeren kayıtlı bir cihazı veya depoyu 2 
belirleyin.
Bir ortam kategorisini seçin ve bir dosya üzerindeki onay 3 
kutusunu seçin.

4  seçeneğini belirleyin.
Dosyayı kaydedeceğiniz kayıtlı bir cihazı veya depoyu 5 
belirleyin.

Bir dosyayı paylaşma ›
Uygulama listesini açın ve 1 AllShare Play seçeneğini 
belirleyin.
Ortam dosyaları içeren kayıtlı bir cihazı veya depoyu 2 
belirleyin.
Bir ortam kategorisini seçin ve bir dosya üzerindeki onay 3 
kutusunu seçin.

4  öğesini seçin ve ardından bir paylaşım seçeneğini 
belirleyin.
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Yakın bir cihazdaki dosyayı oynatma ›
Desteklenen dosya biçimleri ortam yürütücüsü olarak  ●
bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir.
Bazı dosyalar ağ bağlantısına bağlı olarak yürütülürken  ●
ara belleğe alınabilir.

Uygulama listesini açın ve 1 AllShare Play seçeneğini 
belirleyin.
Ortam dosyaları içeren kayıtlı bir cihazı veya depoyu 2 
belirleyin.
Bir ortam kategorisini seçin ve bir dosya üzerindeki onay 3 
kutusunu seçin.

4  seçeneğini belirleyin.
Ortam yürütücüsü olarak kullanılacak bir cihaz seçin.5 
Oynatmayı cihazınızdaki tuşlarla kontrol edin.6 

Group Cast özelliğini kullanma ›
Ekranları aynı Wi-Fi AP’ye bağlı birden çok başka cihazda 
paylaşabilirsiniz.

Uygulama listesini açın ve 1 AllShare Play seçeneğini 
belirleyin.
Bir ortam kategorisini seçin ve bir dosya üzerindeki onay 2 
kutusunu seçin.

3  → Group Cast seçeneğini belirleyin.
Bir PIN girin ve 4 Tmam seçeneğini belirleyin.
OK5  seçeneğini belirleyerek Group Cast uygulamasını 
başlatın.
Diğer bir cihazda PIN’i kullanarak Group Cast uygulamasına 6 
katılın.
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Kayıtlı bir cihaz veya depodaki içerikleri  ›
yönetme
Uygulama listesini açın ve 1 AllShare Play seçeneğini 
belirleyin.
Kayıtlı bir cihaz veya depo seçin.2 
Dosyalarınızı görüntüleyin ve yönetin.3 

AllShare Play ayarlarını özelleştirme ›
Uygulama listesini açın ve 1 AllShare Play seçeneğini 
belirleyin.

2  → Settings seçeneğini belirleyin.
Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:3 
Seçenek İşlev
Registered 
Storage

AllShare Play uygulamasına eklenmiş 
olan kayıtlı depoları görüntüleyin.

Registered 
Devices

AllShare Play uygulamasına eklenmiş 
olan cihazları görüntüleyin veya 
düzenleyin.

Setting up web 
services

Dosya yüklemek için sosyal ağ 
sitelerinde oturum açın.

Auto Upload 
photos from 
mobile

Oturum açtığınızda fotoğrafların kayıtlı 
depoya otomatik yükleneceği şekilde 
ayarlama yapın.

Video quality 
settings

Bir bilgisayarda kayıtlı videoları 
oynatırken cihazınızın video kalitesini 
en uygun hale getirin.

Lock AllShare 
Play

AllShare Play uygulamasını Samsung 
hesabınızın parolasıyla kilitlenecek 
şekilde ayarlayın.

Language Bir ekran dili seçin.
About AllShare Play bilgilerini görüntüleyin.
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Bluetooth
Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede 
bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim 
teknolojisidir.
Bluetooth ile bilgi iletmek için cihazların aynı hizada bulunması 
gerekmez. Cihazlar arasında belirtilenden fazla mesafe 
yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi 
yapabilirsiniz.

Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen  ●
veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya 
kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul 
etmemektedir. 
Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği  ●
sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya 
aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa 
çalışma mesafesi kısaltılabilir.
Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test  ●
edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu 
olmayabilir.
Bluetooth özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın  ●
(örneğin, dosyaların istenmeden kopyalanması veya 
ticari amaçlar için yasadışı iletişim kurulması). Samsung, 
Bluetooth özelliğinin yasadışı olarak kullanılmasından 
herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
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Bluetooth kablosuz özelliğini açma ›
Uygulama listesini açın, Ayarlar seçeneğini belirleyin, ardından 
Bluetooth düğmesini sağa doğru sürükleyin.

Diğer cihazları bulma ve eşleştirme ›
Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Bluetooth → Tara 
seçeneğini belirleyin.
Bir cihaz seçin.2 
İki cihaz arasında Bluetooth PIN’sini eşleştirmek için 3 Tamam 
seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, bir Bluetooth PIN 
girin ve Tamam seçeneğini belirleyin.
Diğer cihazın sahibi aynı PIN’i girdiğinde veya bağlantıyı 
kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme 
başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç 
kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. 
Diğer cihazda PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

Verileri Bluetooth ile gönderme ›
Uygun bir uygulamadan bir dosya veya öğe seçin.1 
Verileri Bluetooth ile göndermek için bir seçenek seçin.2 

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne bağlı olarak 
farklılık gösterebilir.

Bluetooth özelliği etkin bir cihaz arayın ve eşleştirin.3 
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 › Verileri Bluetooth ile alma
Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Bluetooth seçeneğini 
belirleyip, ardından cihazınızın adının yanındaki onay 
kutusunu işaretleyin.

Cihazınızın görünür olacağı sürenin uzunluğunu 
belirlemek için,  → Görünür zaman aşımı seçeneğini 
belirleyin.

İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN’i girin ve 2 
Tamam seçeneğini belirleyin (gerekirse).
İki cihaz arasındaki bağlantıyı onaylamak için 3 Kabul et 
seçeneğini belirleyin.

Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir. Bir kişi 
geldiğinde, telefon defterinize otomatik olarak kaydedilir.

Mobil ağ paylaşımı
Cihazınızı PC’leriniz veya diğer cihazlarınız için kablosuz 
modem veya kablosuz erişim noktası olarak ayarlamayı 
öğrenin ve cihazınızın mobil ağ bağlantınızı paylaşın.

Cihazınızın mobil ağını Wi-Fi ile paylaşın ›
Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Diğer ayarlar → 
Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı → Taşınabilir Wi-Fi alanı 
seçeneğini belirleyin.
Kaydırma çubuğunu 2 Taşınabilir Wi-Fi alanı seçeneğinin 
hemen yanına sürükleyin.
Cihazınızı erişim noktası olarak kullanmak amacıyla ağ 3 
ayarlarınızı yapılandırmak için Yapılandır seçeneğini 
belirleyin.
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Seçenek İşlev

SSID Ağı
Harici cihazlara gösterilecek cihaz adını 
görüntülemenizi ve düzenlemenizi 
sağlar.

Cihazımı gizle Diğer cihazların sizin cihazınızı 
bulmasını önleyecek şekilde ayarlayın.

Güvenlik Güvenlik türünü seçin.

Şifre
Ağa yetkilendirilmemiş erişimi 
önlemeyen ağ parolasını 
görüntülemenizi veya düzenlemenizi 
sağlar.

Parolayı göster Girdiğiniz zaman parolanızı gösterecek 
şekilde ayarlayın.

Gelişmiş 
seçenekleri 
göster

Bir yayın kanalı seçin.

İşiniz bittiğinde, 4 Kaydet seçeneğini belirleyin.
Başka bir cihazdan bağlantı listesinde mevcut olan 5 
cihazınızın adını belirleyin ve ağa bağlanın.
Cihazınız diğer cihazdaki mobil ağ bağlantısını 
paylaşmaktadır.

Mobil şebeke paylaşımını belirtilen cihazlarla 
kısıtlayabilirsiniz. Tüm chzlara izin ver seçeneğini 
belirleyin, bir cihaz listesi oluşturun, ardından paylaşım 
modunu Yalnızca izin verilen cihazlar olarak 
değiştirmek için cihazınızın adını belirleyin.
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Cihazınızın mobil ağını USB ile paylaşın ›
Cihazınızı bir USB kablosu ile bir PC’ye bağlayın.1 
Uygulama listesini açın ve 2 Ayarlar → Diğer ayarlar → 
Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı seçeneğini belirleyin.
USB bağlanıyor3  seçeneğini belirleyin.
Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için USB bağlanıyor 
seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.

Ağ bağlantısı içim paylaşma yöntemi PC’nizin işletim 
sistemine göre değişiklik gösterebilir.

GPS
Cihazınız bir küresel konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı ile 
donatılmıştır. Konum servislerini etkinleştirmeyi öğrenin.
Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda 
cihazınızı kullanmaktan kaçının:

Binalar aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina  ●
içinde
Kötü hava koşullarında ●

Yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda ●

Güneş korumalı film bulunan bir araçta ●

GPS özelliklerini kullanırken anten alanına dokunmayın 
veya bu alanı elleriniz veya başka nesneler ile 
kapatmayın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik 
kullanılamayabilir.
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Konum servislerinin etkinleştirilmesi ›
Konum bilginizi almak ve arama haritasını bulmak için konum 
hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Konum servisleri 
seçeneğini belirleyin.
Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:2 
Seçenek İşlev
Kablosuz ağları 
kullan

Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya 
mobil ağları kullanmak için ayarlayın.

GPS uydularını 
kullanın

Konumunuzu bulmak için GPS 
uydusunu kullanmak için ayarlayın.

Konum ve 
Google Arama

Cihazınızı Google search ve diğer 
Google servisleri için geçerli 
konumunuzu kullanacak şekilde 
ayarlamanızı sağlar.

TV bağlantıları
En sevdiğiniz programları izlemek ve seçimlerinize göre 
program önerileri almak için cihazınız ile bir televizyonu 
uzaktan kumanda edebilirsiniz. Aynı zamanda televizyona 
bağlanan diğer cihazları da kontrol edebilirsiniz.

Cihazınızı televizyon uzaktan kumandası  ›
olarak ayarlama

İlk olarak cihazınızı bir Wi-Fi AP’ye bağlamanız ve cihazınızın 
kızılötesi bağlantı noktasının televizyona baktığından emin 
olmanız gerekir.

Uygulama listesini açın ve 1 Smart Remote seçeneğini 
belirleyin.
Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, 2 Agree 
seçeneğini belirleyin.
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Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay yöne getirin.3 
Set Up Smart Remote Now:4  seçeneğinin yanındaki bir 
seçeneği belirleyin.
Choose Brand5  → televizyonunuzun markası seçeneğini 
belirleyin.
Test Power On/Off6  → Evet seçeneğini belirleyerek 
cihazınız ile televizyon arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
Tamam7  seçeneğini belirleyin.
Diğer cihazları eklemek için, Add New Device seçeneğini 
belirleyin.
Cihazınızdaki simgeleri kullanarak televizyonunuzu veya 8 
diğer cihazları kontrol edin.

Uzaktan kumanda ayarlarını özelleştirin ›
Uygulama listesini açın ve 1 Smart Remote seçeneğini 
belirleyin.

2  seçeneğini belirleyin.
Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:3 
Seçenek İşlev

Televisión Belirli bir kontrolle ilgili sorun yaşadığınızda 
komut kodlarını değiştirmeye yarar.

Add New 
Device

Televizyona bağlı çevrebirim cihazlara 
giden bağlantıları ayarlar.

Reset Peel Bağlantı ayarlarını sıfırlayın.
Send 
Feedback 

Uygulama geliştirmek için fikrinizi rapor 
edin.
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VPN bağlantıları
Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve özel ağınızı internet gibi 
genel bir ağdan güvenle bağlayabilirsiniz.

Cihazınız internet erişimi ile daha önceden  ●
yapılandırılmış olmalıdır. Eğer internete erişimde zorluk 
yaşıyorsanız, bağlantılarınızı düzenlemeniz gereklidir. 
Eğer gireceğiniz bağlantı bilginiz hakkında emin 
değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.
Bu özelliği kullanmak için ekran kilidi özelliğini  ●
etkinleştirmeniz gerekir.

VPN bağlantılarını kurma ›
Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Diğer ayarlar → 
VPN → VPN ağı ekle seçeneğini seçin.
Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:2 
Seçenek İşlev
İsim VPN sunucusu için bir isim girin.
Tür Bir VPN türü seçin.
Sunucu adresi VPN sunucusunun IP adresini girin.
L2TP sırrı Bir L2TP gizli parola girin.
IPSec 
tanımlayıcı Kullanıcı adı girin.

IPsec ön 
paylaşımlı 
anahtarı

Önceden paylaştırılan güvenlik anahtarı 
girin.

IPSec kullanıcı 
sertifikası

Sizi tanımak için VPN sunucusunun 
kullanacağı kullanıcı sertifikasını seçin. 
Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir 
ya da internetten indirebilirsiniz.
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Seçenek İşlev

IPSec CA 
sertifikası

Sizi tanımak için VPN sunucusunun 
kullanacağı sertifika yetkilisini (CA) 
sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN 
sunucusundan alabilir ya da internetten 
indirebilirsiniz.

IPSec sunucu 
sertifikası

Sizi tanımak için VPN sunucusunun 
kullanacağı sunucu sertifikasını seçin. 
Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir 
ya da internetten indirebilirsiniz.

PPP şifrelemesi 
(MPPE)

Verilerin VPN sunucusuna 
gönderilmeden önce şifrelenmesi için 
ayarlayın.

Gelişmiş 
seçenekleri 
göster

Gelişmiş ağ ayarlarını değiştirmek için 
ayarlayın. 

Mevcut seçenekler VPN türüne göre değişebilir.

İşiniz bittiğinde, 3 Kaydet seçeneğini belirleyin.

Özel bir ağa bağlan ›
Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar → Diğer ayarlar → 
VPN seçeneğini belirleyin.
Özel bir şebeke seçin.2 
Kullanıcı adını ve parolanızı girin ve 3 Bağlan seçeneğini 
belirleyin.
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Araçlar
Alarm
Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi 
öğrenin.

Yeni alarm ayarlama ›
Uygulama listesini açın ve 1 Alarm →  seçeneğini 
belirleyin.
Alarm bilgilerini ayarlayın.2 
Ana alarmdan önce taklit edilen doğa sesini etkinleştirmek 
için Akıllı alarm seçeneğinin yanındaki onay kutusunu 
işaretleyin.
İşiniz bittiğinde 3 Tamam seçeneğini belirleyin.

Bir alarmı durdurma ›
Alarm çalarken,

Bir alarm durduğunda,  ●  öğesini dairenin kenarına 
ulaşıncaya kadar herhangi bir yönde sürükleyin.
Belirli bir süre sonunda alarmın tekrar çalması için  ●  öğesini 
dairenin kenarına ulaşıncaya kadar herhangi bir yönde 
sürükleyin.

Bir alarmı silme ›
Uygulama listesini açın ve 1 Alarm →  seçeneğini 
belirleyin.
Bir alarmın yanındaki onay kutusunu işaretleyip, ardından 2 
Sil seçeneğini belirleyin.

Bir alarma dokunup basılı tutarak ve ardından  ● Sil 
seçeneğini seçerek alarmları silebilirsiniz.
Bir alarmı devre dışı bırakmak için, alarmın yanındaki  ●
saat simgesini seçin.
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Hsp makinesi
Matematiksel hesaplamaları masaüstü ya da elde tutulabilir 
hesap makinesinde yaptığınız gibi doğrudan cihazınızda 
yapmayı öğrenin.

Uygulama listesini açın ve 1 Hsp makinesi seçeneğini 
belirleyin.
Hesap makinesinin ekranına denk gelen tuşları kullanarak 2 
temel veya bilimsel hesaplama yapın.

İndirilenler
Webden indirdiğiniz dosya kayıtlarını yönetmeyi öğrenin.

Uygulama listesini açın ve 1 İndirilenler seçeneğini belirleyin.
Bir indirme kategorisi seçin.2 
İndirilen bir dosyayı açmak için, kaydı seçin.3 

Bir kaydı silmek için, onay kutusunu işaretleyin ve  ●  
seçeneğini belirleyin.
İndirilmiş bir dosyayı başkalarıyla paylaşmak için, onay  ●
kutusunu işaretleyin ve  seçeneğini belirleyin.

Dropbox
Dosyalarınızı kaydetmek ve başkalarıyla paylaşmak için 
Dropbox bulut depolama hizmetini kullanmayı öğrenin. 
Dosyalarınızı Dropbox klasörünüzde sakladığınızda cihazınız 
Web sunucusuyla ve Dropbox yazılımının kurulu olduğu tüm 
diğer PC’lerle otomatik olarak eşitleme yapar.

Yeni bir kullanıcıysanız, bir hesap oluşturun.
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Dropbox’u Etkinleştirme ›
Uygulama listesini açın ve 1 Dropbox → Start seçeneğini 
belirleyin.
Bir e-posta adresi ve parola girin, ardından 2 Log in 
seçeneğini belirleyin.
Next3  → Turn on seçeneğini belirleyin.

Dosyaları Dropbox klasörünüze yükleme ›
Uygulama listesini açın ve 1 Dropbox seçeneğini belirleyin.

2  → Photos or videos veya Other files seçeneğini 
belirleyin.
Dosyaları seçin.3 
Dropbox4  → bir klasör belirleyin.
Upload5  seçeneğini belirleyin.
Bu klasördeki dosyalar Web sunucunuza ve evdeki PC’nize 
eklenir.

Bir dosyayı görüntüleme ›
Uygulama listesini açın ve 1 Dropbox →  seçeneğini 
belirleyin.
Bir dosya seçin.2 
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Ara
Cihazınızda uygulamaları ve verileri ve webde belirli bir veriyi 
arayabilirsiniz. 

Uygulama listesini açın ve 1 Ara seçeneğini belirleyin.
Bir anahtar sözcük girin ve 2  seçeneğini belirleyin.
Verileri sesli aramak için,  seçeneğini belirleyin ve 
cihazınızın mikrofonuna bir anahtar sözcük söyleyin.
Bir arama sonucu seçin.3 

Dosyalarım
Cihazınızda saklanan bütün resim, video, müzik, ses klipi 
ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl 
erişebileceğinizi öğrenin.

Desteklenen dosya formatları ›
Cihazınız aşağıdaki dosya formatlarını destekler:

Tür Format
Görüntü BMP, GIF, JPG, PNG
Video MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM

Müzik MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, 
WAV, IMY, MID, XMF, OTA

Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak  ●
desteklenmez.
Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları  ●
açarken hata oluşabilir.
Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık  ●
gösterebilir.
Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün  ●
oynatılamayabilir.
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Dosya aç ›
Uygulama listesini açın ve 1 Dosyalarım seçeneğini belirleyin. 
Bir klasör seçin.2 

Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için,  ●  
seçeneğini belirleyin.
Dosya dizininin üst seviyesine dönmek için,  ●  
seçeneğini belirleyin.

Açmak istediğiniz dosyayı seçin.3 
Klasör oluştur ›
Uygulama listesini açın ve 1 Dosyalarım seçeneğini belirleyin. 

2  seçeneğini belirleyin.
Bir isim girin ve 3 Kaydet seçeneğini belirleyin.

Dosyaları kopyala veya gönder ›
Uygulama listesini açın ve 1 Dosyalarım seçeneğini belirleyin.
Kopyalamak veya kesmek için klasörlerin veya dosyaların 2 
yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

3  veya  seçeneğini belirleyin.
Bir klasör bulun ve 4  seçeneğini belirleyin.

Dosyaları gönder ›
Uygulama listesini açın ve 1 Dosyalarım seçeneğini belirleyin.
Gönderilecek dosyaların yanındaki bir onay kutusunu 2 
işaretleyin.

3  → bir seçenek seçin.
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Dosya silme  ›
Uygulama listesini açın ve 1 Dosyalarım seçeneğini belirleyin.
Silmek için klasörlerin veya dosyaların yanındaki onay 2 
kutusunu işaretleyin.

3  → Evet seçeneğini belirleyin.

Polaris Office
Microsoft Word, Excel, PowerPoint ve Adobe PDF dosyalarını 
cihazınızda nasıl oluşturacağınızı ve görüntüleyeceğinizi 
öğrenin.

Yeni belge oluşturma ›
Uygulama listesini açın ve 1 Polaris Office seçeneğini 
belirleyin.

Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, çevrimiçi 
kullanıcı olarak kaydolun veya kaydı atlayın.

2  → bir belge türü seçin.
Belgenin içeriklerini girin.3 

Son işleminizi geri almak için  ●  seçeneğini belirleyin.
Son işleminizi yeniden yapmak için  ● seçeneğini 
belirleyin.
Görüntü, köprü ve tablo gibi bir nesne eklemek için  ●  
seçeneğini belirleyin.
Metin veya nesne tercihini değiştirmek için,  ●  seçeneğini 
belirleyin.

İşiniz bittiğinde, 4  seçeneğini belirleyin.
Belgeye bir ad girin ve belgeyi kaydedeceğiniz bir konum 5 
seçin.
Kaydet6 ’i seçin.
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Bir belgeyi açma ›
Uygulama listesini açın ve 1 Polaris Office seçeneğini 
belirleyin.
tarayıcı2  → bir dosya seçin.
İstediğiniz belgeyi görüntüleyin.3 

Belgeyi (Word, sunum veya Excel dosyası) düzenlemek  ●
için ekrana dokunun.
Farklı uygulamaları aynı anda aynı ekranda görüntülemek  ●
için, Çoklu ekran → bir seçeneği belirleyin. Bu özelliği 
kullanırken uygulama başlıklarına dokunup basılı tutarak 
uygulamaların konumunu değiştirebilirsiniz.
Belgeyi başka bir adla kaydetmek için  ●  → Farklı 
kaydet seçeneğini belirleyin.
Belgede metin bulmak veya değiştirmek için   ●  → 
Bul&Değiştir seçeneğini belirleyin.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı  ●
ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya 
birbirine yaklaştırın. Aynı zamanda  → Yakınlaştır/
Uzaklaştır seçeneğini belirleyebilirsiniz.
Bir Wi-Fi veya USB bağlantısı kullanarak dosyayı  ●
yazdırmak için  → Yazdır seçeneğini belirleyin. 
Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
Bir belge türüne bağlı olarak mevcut seçenekler farklılık 
gösterebilir.

Belgeleri çevrimiçi yönetme ›
Uygulama listesini açın ve 1 Polaris Office seçeneğini 
belirleyin.
Clouds2  → bir hesap belirleyin.
Hesabınıza erişmek için e-posta adresinizi ve parolanızı 3 
girin ve Tamam seçeneğini belirleyin.
Belgelerinizi sunucu üzerinde görüntüleyin ve yönetin.4 
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PS Touch
Cihazınızda profesyonel görünen görüntüler oluşturmak için 
katmanlar, seçim araçları, ayarlamalar, filtreler ve daha fazlası 
gibi temel Photoshop özelliklerinin deneyimini yaşayın.
PS Touch ile birden çok görüntüyü kolayca birleştirebilir, 
belirli öğeleri düzenleyebilir ve filtre etkileri uygulayabilirsiniz 
ve Adobe Creative Cloud hizmetini kullanarak içeriğinize 
erişebilirsiniz.
Uygulama listesini açın ve PS Touch seçeneğini belirleyin.

Adobe Creative Cloud hizmetini kullanabilmeniz için bir 
Adobe Kimliğine gereksiniminiz var.

Dünya saati
Başka bir bölgedeki saati görüntülemeyi öğren.

Uygulama listesini açın ve 1 Dünya saati seçeneğini 
belirleyin.

2  seçeneğini belirleyin.
Bir şehir adı girin ve listeden bir şehir seçin.3 
Dünya haritası görüntüsünden bir şehir seçebilirsiniz.

4  seçeneğini belirleyin.
Daha çok dünya saati eklemek için 2-4. adımları tekrarlayın.5 

Saatler için yaz saati uygulamak amacıyla bir saate uzun 
dokunun ve DST ayarları seçeneğini belirleyin.
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Ayarlar
Ayarlar menüsüne erişme

Uygulama listesini açın ve 1 Ayarlar seçeneğini belirleyin.
Bir ayar kategorisi seçin ve ardından bir seçenek belirleyin.2 

Wi-Fi
Bir Wi-Fi ağına bağlanmak ve Internet’e veya diğer ağ 
cihazlarına erişmek için Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.

Bluetooth
Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth 
özelliğini etkinleştirin.

Veri kullanımı
Veri kullanım miktarınızı takip edin ve sınırlama ayarlarını 
kişiselleştirin.

Mobil veri ● : Herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını 
kullanmak için ayarlayın.
Mobil veri sınırını belirle ● : Veri kullanımı sınırı belirleyin.
Veri kullanma döngüsü ● : Limit çevrimi ayarlarını 
değiştirmenizi sağlar.

Daha fazla seçenek kullanmak için  öğesini seçin.
Veri dolaşımı ● : Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak 
üzere ayarlayın.
Arkaplan verisini kısıtla ● : Bir mobil ağı kulanırken arkaplanda 
senkronizasyonu devreden çıkartmak için ayarlayın.
Wi-Fi kullanımını göster ● : Wi-Fi yoluyla veri kullanımınızı 
göstermeye ayarlayın.
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Diğer ayarlar
Diğer cihazlarla ve ağlarla yapılan bağlantıları kontrol etmeye 
yönelik ayarları değiştirin.

Uçuş modu ›
Cihazınızdaki, tüm kablosuz işlevleri engellemek için 
Uçuş modunu etkşinleştirin. Yalnızca ağ dışı özellikleri 
kullanabilirsiniz.

Mobil ağlar ›
Paket veri kullan ● : Herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını 
kullanmak için ayarlayın.
Veri dolaşımı ● : Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak 
üzere ayarlayın.
Erişim Noktası Adları ● : Mobil ağlar için bir erişim noktası 
adı (APN) seçin. APN’leri ekleyin veya düzenleyin. APN 
ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına ayarlamak için,  → 
Varsayılan olarak sıfırla seçeneğini belirleyin.
Şebeke modu ● : Bir şebeke türü seçin.
Ağ operatörleri ● :

Ağları ara - : Bir ağı arayın ve seçin.
Otomatik olarak seç - : İlk kullanılabilir ağı seçmek için cihazı 
ayarlamanızı sağlar.

Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı ›
Taşınabilir Wi-Fi alanı ● : Diğer cihazlar için cihazınızı kablosuz 
erişim noktası olarak kullanmak üzere ayarlayın.
USB bağlanıyor ● : Bir bilgisayar ile USB bağlantısı kurarak 
cihazınızı kablosuz bir modem olarak kullanmak için 
ayarlayın.
Yardım ● : Bağlama özelliklerini kullanma hakkında bilgi 
görüntüleyin.
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Wi-Fi Direct ›
Wi-Fi Direct özelliğini etkinleştirerek bir AP’ye gerek duymadan 
Wi-Fi aracılığıyla iki cihazı bağlayın.

AllShare Cast ›
AllShare Cast özelliğini etkinleştirin ve ekranınızı diğerleriyle 
paylaşın.

VPN ›
Sanal özel ağları (VPN’ler) kurun ve yönetin.

Wi-Fi ile Kies ›
Cihazınızı bir Wi-Fi ile Samsung Kies’e bağlayın.

Yakındaki cihazlar ›
Dosya paylaşımı ● : Cihazınızdaki ortamlara diğer DLNA 
sertifikalı cihazların erişimine izin vermek için ortam 
paylaşımını etkinleştirin.
Paylaşılan içerikler ● : Diğer cihazlarla paylaşacağınız içeriği 
belirleyin.
Cihaz adı ● : Cihazınız için bir medya sunucusu adı girin.
Erişim kontrolü ● : Hangi cihazların erişebileceğini ve ortam 
sunucularınızı kontrol edebileceğini belirleyin.
İzin verilen cihazlar listesi ● : Cihazınıza erişebilecek cihazların 
listesini görüntüleyin.
İzin verilmeyen cihazlar listesi ● : Cihazınıza erişimi engelli 
cihazların listesini görüntüleyin.
İndirme yeri ● : İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için 
hafıza konumunu seçin.
Diğer cihazlardan yükleme ● : Diğer cihazdan yüklemeleri 
kabul etmek için ayarlayın.
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Ses
Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

Ses Düzeyi ● : Cihazınızda çeşitli sesler için ses seviyesini 
ayarlayın.
Titreşim yoğunluğu ● : Titreşim yoğunluğunu ayarlayın.
Varsayılan bildirimler ● : Sizi yeni mesajlar ve cevapsız 
aramalar gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu 
seçmenizi sağlar.
Ses ve titreşim ● : Gelen aramalar için cihazın titreşip bir zil sesi 
çalması için ayarlayın.
Dokunma sesleri ● : Bir uygulamayı veya seçimi yaptığınızda 
cihazı sesliye ayarlayın.
Ekran kilidi sesi ● : Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya 
kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.
Dokunmalı geribildirim ● : Dokunma tuşlarını seçtiğinizde 
veya cihaz belirli durumlara tepki verdiğinde titremesi için 
cihazı ayarlayın.

Ekran
Cihazınızın ekranını ve arka ışığını kontrol etmek için ayarları 
değiştirin.

Parlaklık ● : Ekran parlaklığını ayarlayın.
Ekran zaman aşımı ● : Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden 
önce ne kadar süre bekleyeceğini seçmenizi sağlar.
Akıllı bekleme ● : Siz ekrana bakmaktayken ekran arka ışığının 
kapanmasını önlemek için ayarlayın.
Ekranı otomatik döndür ● : Cihazı çevirdiğinizde arayüz 
otomatik olarak dönecek şekilde ayarlayın.
Yazı tipi stili ● : Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
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Yazı boyutu ● : Uygulamlarda öğeler yaratmak veya göstermek 
için kullanılan yazı tipi boyutunu değiştirin.
Ekran modu ● : Bir ekran modu seçin.
Hızlı başlat ● : Sistem çubuğundaki hızlı başlat uygulamasını 
değiştirin. Seçili uygulamayı göstermek için kısayol simgesi 
değişir.

Duvar kağıdı
Duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.

Ana ekran ● : Ana ekran için bir arkaplan görüntüsü seçin.
Ekranı kilitle ● : Kilitli ekran için arkaplan resmi seçin.
Ana ve kilit ekranları ● : Ana ekran ve kilitli ekran için bir arka 
plan görüntüsü seçin.

Hareket
Cihazınızın hareket algılama özelliğini kontrol eden ayarları 
değiştirin.

Yakınlaştırmak için eğ ● : Resimleri görüntülerken veya web 
sayfalarına göz atarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak 
için eğim hareketini kullanmak için ayarlama yapın.
Simgeyi taşımak için gezdirin ● : Bir öğeye uzun 
dokunduğunuzda bir öğeyi diğer sayfaya taşımak için 
ayarlayın ve ardından, cihazı sola veya sağa kaydırın.
Resimlere bakmak için gezdir ● : Resme yakınlaşıldığında 
herhangi bir resim üzerinde gezinmek için cihazı herhangi bir 
yönde kaydırmak üzere ayarlayın.
Hassaslık ayarları ● : Her bir hareket için tepkime hızını 
ayarlayın.
Hareketler hakkında bilgi ● : Hareketleri kontrol etme eğitici 
kılavuzunu görüntüleyin.
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Güç tasarrufu
Güç tasarrufu modunu etkinleştirin. Güç tasarrufu modunun 
aşağıdaki ayarlarını değiştirmek için, Güç tasarrufu modunu 
devre dışı bırakın.

CPU güç tasarrufu ● : Bazı sistem kaynaklarının kullanımını 
kısıtlamak için cihazı ayarlayın.
Ekran güç tasarrufu ● : Cihazı, ekranın parlaklığını düşürmesi 
için ayarlayın.
Dokunmalı geribildirimi kapat ● :  veya  öğelerini 
seçtiğinizde veya Güç tuşuna bastığınızda ve basılı 
tuttuğunuzda cihazının titremesini önlemek için ayarlayın.
Güç tasarrufu hakkında bilgi ● : Pil gücünü korumak için 
bilgileri görüntüleyin.

Kayıt yeri
Cihazınız ve hafıza kartınız için hafıza bilgilerini görüntüleyin. 
Ayrıca hafıza kartını da biçimlendirebilirsiniz.

Bir hafıza kartının biçimlendirilmesi tüm verileri hafıza 
konumundan kalıcı olarak silecektir.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi 
belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim 
sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını 
kaplamaktadır.

Pil
Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.
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Uygulama yöneticisi
Cihazınızdaki uygulamaları görün ve yönetin.

Hesaplar ve senkr
Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya 
senkronizasyon için hesapları yönetin.

Konum servisleri
Konum servisleri ayarlarını değiştirin.

Kablosuz ağları kullan ● : Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/
veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
GPS uydularını kullanın ● : Konumunuzu bulmak için GPS 
uydusunu kullanmak için ayarlayın.
Konum ve Google Arama ● : Cihazınızı Google search ve diğer 
Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde 
ayarlamanızı sağlar.

Güvenlik
Cihazınıza ve SIM veya USIM kartınıza yönelik güvenlik 
ayarlarını değiştirin.

Ekran kilidi ● : Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin.
Kilit ekranı seçenekleri ● :

Ayarlar sadece kaydırarak kilitle seçeneğini 
ayarladığınızda uygulanır.
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Kısayollar - : Kilitli ekranda gösterilecek uygulama 
kısayollarını belirleyin ve düzenleyin.
Bilgi şeridi - : Kilit ekranı üzerinde haberleri veya tahvil 
bilgilerini göstermek için ayarlayın.
Saat - : Kilitlenen ekranda saati göstermek için ayarlayın.
Çift saat - : Kilitlenen ekranda çift saati göstermek için 
ayarlayın.
Hava - : Hava durumu bilgilerini göstermek için ayarlayın ve 
hava durumu ekranı için ayarları değiştirin.
Dalga efekti - : Kilitlenen ekranda dalgalanma etkisini 
göstermek için ayarlayın.
Yardım metni - : Kilitlenen ekranda yardım metnini 
göstermek için ayarlayın.

Sahip bilgisi ● : Kilitli ekranda görüntülenen bilgilerinizi girin.
Cihazı şifrele ● : Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek 
için bir şifre seçin. Cihazınızı her açışınızda şifreyi girmeniz 
gereklidir.

Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj ediniz; çünkü 
verilerinizi şifrelemek bir saatten fazla sürebilmektedir.

Harici SD kartını şifrele ● :
Harici SD kartını şifrele - : Dosyaları hafıza kartına 
kaydettiğinizde şifrelenmeleri için ayarlayın.
Tam şifreleme - : Hafıza kartınızdaki tüm dosyaları şifrelemek 
için ayarlayın.
Multimedya dosyalarını hariç tut - : Multimedya dosyaları 
hariç hafıza kartınızdaki tüm dosyaları şifrelemek için 
ayarlayın.

Fabrika varsayılana sıfırladıktan sonra şifrelenen hafızaya 
erişemeyebilirsiniz. İlk olarak, fabrika verisini sıfırlamadan 
önce hafıza kartının şifresini çözün.

Uzaktan kumandalar ● : Cihaz kaybolduğunda veya 
çalındığında cihazınızın uzaktan kumandasını internet 
üzerinden izin vermek için ayarlayın.
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SIM değiştirme uyarısı ● : Mobilimi bul özelliğini etkinleştirin.
SamsungDive web sayfası ● : Samsung hesabınızı kaydetmek 
için SamsungDive web sitesine erişin.
SIM kart kilidini ayarla ● :

SIM kartı kilitle - : SIM veya USIM kartını kilitlemek için 
ayarlayın. Cihazınızı SIM veya USIM kartı ile birlikte 
kullanmak için PIN girmeniz gereklidir.
SIM PIN’ini Değiştir - : SIM veya USIM kartı ile birlikte 
verilen PIN’i değiştirin.

Şifreyi görünür yap ● : Parolaları girdiğinizde görünecek 
şekilde ayarlayın.
Cihaz yöneticileri ● : Cihazınız için onayladığınız yöneticileri 
görüntüleyin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz 
yöneticilerini izin verebilirsiniz.
Bilinmeyen kaynaklar ● : Herhangi bir kaynaktan indirilen 
uygulamaları kurmak için cihazı ayarlayın. Eğer bir seçeneği 
seçmezseniz, sadece Play Store’dan indirilen uygulamaları 
kurabilirsiniz.
Güvenilir kimlik bilgileri ● : Uygulamaların güvenli kullanımını 
sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanmak üzere 
ayarlayın.
Cihaz belleğinden yükle ● : USB deposuna yüklenen şifrelenen 
sertifikaları yükleyin.
Kimlik bilgilerini sil ● : Cihazınızdaki kimlik bilgilerini silin ve 
parolayı sıfırlayın.

Dil ve giriş
Ayarları diller ve metin girişi için değiştirin.

Dil ›
Bir ekran dili seçin.
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Varsayılan ›
Bir metin giriş yöntemi seçin.

Google sesle yazma ›
Konuşarak metin girmek için Google sesli giriş özelliğini 
etkinleştirin. Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için  öğesini 
seçin.

Giriş dillerini seçin ● : Google ses algılama özelliği için giriş 
dillerini seçin.
Rahatsız edici kelimeleri engelle ● : Sesli girişlerde cihazın 
uygun olmayan sözcükleri algılamasını önlemek için 
ayarlayın.

Samsung klavye ›
Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için  öğesini seçin.

Giriş dili ● : Tuş takımı ile kullanmak için giriş dillerini seçin.
 ● Öngörücü yazı: Giriş ve ekran kelime önerisine göre 
kelimeleri öngörmesi için XT9 modunu etkinleştirin.
Sürekli giriş ● : Tuş takımında kaydırarak metin girmek için 
ayarlamanızı sağlar.
El yazısı ● : Algılama zamanı, kalem kalınlığı ya da kalem rengi 
gibi El yazısı modu ayarlarını değiştirin.
Ses girişi ● : Metni sesli girmek için sesli giriş özelliğini 
etkinleştirin.
Otomatik büyük harf yapma ● : Cümlenin ilk harfini büyük 
harf yapmak için ayarlayın.
Otomatik noktalama ● : Boşluk çubuğuna iki kere 
dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.
Karakter önizleme ● : Cihazı dokunduğunuz her harfin 
önizlemesini görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
Tuş vuruşu titreşimi ● : Bir tuşa dokunduğunuzda titremesi 
için cihazı ayarlayın.
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Tuş vuruşu sesi ● : Bir tuşa dokunduğunuzda ses çıkarması için 
cihazı ayarlayın.
Kılavuz ● : Samsung tuş takımının kullanılması için eğitici 
kılavuzu görüntüleyin.
Ayarları sıfırla ● : Samsung tuş takımı ayarlarını fabrika 
varsayılanlarına ayarlayın.

Sesli arama ›
Aşağıdaki seçenekler Google ses tanıma için mevcuttur:

Dil ● : Google ses tanıyıcı için dil seçin.
Güvenli Arama ● : Sesli arama sonuçlarındaki küfür içeren 
metin ve görüntüleri filtrelemek için bir seviye seçin.
Rahatsız edici kelimeleri engelle ● : Sesli arama sonuçlarında 
kötü sözleri gizlemek için ayarlayın.

Metinden Konuşmaya ›
Tercihli TTS motoru ● : Bir konuşma sentez motoru seçin. 
Konuşma sentez motorları ayarlarını değiştirmek için  
seçeneğini seçin.
Konuşma oranı ● : TTS özelliği için bir hız seçin.
Bir örnek dinleyin ● : Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
Sürüş modu ● : Gelen aramalar, mesajlar veya etkinlik bilgileri 
hakkında işitilebilir bildirimler için Sürüş modunu etkinleştirin.

İşaretleyici hızı ›
Cihazınıza bağlı fare veya dokunmatik fare imleci hızını 
ayarlayın.
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Yedekle ve sıfırla
Ayarları ve verileri yönetme ayarlarını değiştirin.

Verilerimi yedekle ● : Ayarlarınızı ve uygulama verilerini 
Google sunucusun yedeklemek için ayarlayın.
Hesabı yedekle ● : Google yedekleme hesabını kurun veya 
düzenleyin.
Otomatik geri yükle ● : Bir uygulamayı yeniden kurmanız 
gerektiğinde ayarlarınızı ve uygulama verileri geri yüklemek 
için ayarlayın.
Fabrika ayarlarına sıfırla ● : Ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına 
ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Kalem
Kalem simgesi vurgulama ● : S kalemi ekranın yanındayken 
kalem simgesinin ekranda görüntülenmesi için seçin.
Kalem ekleme/çıkarma sesi ● : S Pen yuvaya takıldığında veya 
yuvadan çıkartıldığında ses çıkarması için cihazı ayarlayın.
Pil tasarrufu ● : S Pen yuvadayken ekranı S Pen’e yanıt 
vermeyecek şekilde ayarlayın.
Kalem çıkarma sonrası seçenekler ● : S Pen yuvadan 
çıkartıldığında ön ayarlı uygulamayı otomatik olarak 
başlatması için cihazı ayarlayın.

Aksesuar
Yuva sesi ● : Cihaz bir masaüstü yuvasına bağlandığında veya 
bağlantısı kesildiğinde ses çıkarması için cihazı ayarlayın.
Ses çıkışı ● : Cihaz bir masaüstü yuvasına bağlandığında yuva 
hoparlörünü kullanmak için ayarlayın.
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Tarih ve saat
Saatin ve tarihin cihazınızda nasıl kontrol edileceğini kontrol 
etmek için ayarları değiştirin.

Eğer pil taam şarj olmuş kalırsa ya da cihazdan çıkarılırsa, 
tarih ve saat sıfırlanacaktır.

Otomatik tarih ve saat ● : Ağdan zaman bilgileri almak için 
ayarlayın ve saati ve tarihi otomatik olarak güncelleyin.
Tarihi ayarla ● : Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı 
sağlar.
Süreyi ayarla ● : Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı 
sağlar.
Otomatik saat dilimi ● : Saat dilimleri arasında hareket 
ttiğinizde saat dilimi bilgisini otomatik olarak şebekeden 
alması için ayarlayın.
Saat dilimini seçin ● : Saat dilimini seçin.
24 saat biçimini kullan ● : Zamanı 24-saat biçiminde veya 12-
saat biçiminde göstermek için ayarlayın.
Tarih biçimini seçin ● : Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Erişebilirlik
Erişilebilirlik hizmetleri fiziksel zorluk yaşayan kişiler için 
özel özelliklerdir. Cihazınızın arayüzüne ve özelliklere erişimi 
iyileştirmek için ayarları değiştirin.

Ekranı otomatik döndür ● : Cihazı çevirdiğinizde arayüz 
otomatik olarak dönecek şekilde ayarlayın.
Şifreleri söyle ● : TalkBack ile web sitelerine girdiğiniz 
parolaların cihazınız tarafından sesli olarak okunmasını 
ayarlayın.
Erişebilirlik kısayolu ● : Güç tuşuna basılı tuttuğunuzda 
görünen Hızlı menüde Erişilebilirlik ayarlarına bir kısayol 
ekleyin.
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Ekran zaman aşımı ● : Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden 
önce ne kadar süre bekleyeceğini seçmenizi sağlar.
TalkBack ● : Ses geri bildirimi sağlayan TalkBack’i etkinleştirin.
Web komutlarını yükle ● : Web içeriğinin daha erişilebilir 
olması için uygulamaların web komut dosyaları yüklemesini 
ayarlayın.
Negatif renkler ● : Görünürlüğü arttırmak için ekran renklerini 
tersine çevirin.
Yazı boyutu ● : Uygulamlarda öğeler yaratmak veya göstermek 
için kullanılan yazı tipi boyutunu değiştirin.
Mono ses ● : Tek bir kulaklık ile ses dinliyorken mono sesi 
etkinleştirin.
Tüm sesleri kapat ● : Tüm cihaz seslerini kısın.
Dokun ve basılı tut gecikmesi ● : Ekrana uzun dokunmak için 
algılama süresi ayarlayın.

Geliştirici seçenekleri
Uygulama geliştirme ayarlarını değiştirin.

USB hata ayıklama ● : Cihazınızı bir USB kablosu ile bir 
bilgisayara bağlamak için USB hata ayıklama modunu 
etkinleştirin.
Geliştirme cihazı ID’si ● : Cihazınızın geliştirme kimliğini görün.
Sahte konumlara izin ver ● : Sahte konumların ve servis 
bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine 
izin vermenizi sağlar.
Masaüstü yedekleme şifresi ● : Yedeklenen verilerinizi 
korumak için parola ayarlayın.
Sınırlı mod ● : Uygulamalar uzun işlemler gerçekleştirdiğinde 
cihaz ekranını yanıp sönecek şekilde ayarlayın.
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İşaretçi Konumu Göster ● : Ekrana dokunduğunuzda imleç 
koordinatlarının veya izinin gösterilmesi için ayarlayın.
Dokunmaları göster ● : Ekrana dokunduğunuzda imlecin 
gösterilmesi için ayarlayın.
Ekran güncellemelerini göster ● : Ekrandaki güncellenen 
alanları yanıp sönecek şekilde ayarlayın.
CPU kullanımını göster ● : Etkin olan tüm işlemlerin 
listelenmesi için ayarlayın.
GPU görüntülemeyi zorla ● : Grafik performansını artırmak 
amacıyla 2B donanım hızlandırmayı kullanmak için ayarlayın.
Pencere animasyon ayarı ● : Açılan pencerelerin açılma veya 
kapanma hızlarını ayarlayın.
Geçiş animasyonu ölçeği ● : Ekranlar arasında geçiş yapma 
hızını seçin.
Etkinlikleri saklama ● : Yeni bir uygulama başlattığınızda 
çalışan uygulamanın sonlanması için ayarlayın.
Arkaplan işlemlerini sınırla ● : Arka planda çalışan işlem 
sayısını sınırlamak için ayarlayın.
Tüm ANR’leri göster ● : Arka planda çalışan yanıt vermeyen 
uygulamalarla ilgili olarak cihazınızın uyarı vermesi için 
ayarlayın.

Cihaz hakkında
Model numarası ve sürüm gibi cihazınız ile ilgili bilgileri 
görüntüleyin.

Cihaz yazılımı over-the-air (FOTA) hizmeti için cihaz 
yazılımı güncellemesini indirebilir ve yükleyebilirsiniz. 
Cihaz yazılımı güncellemelerini kontrol etmek için, 
Yazılım güncelleştirme → Güncelle seçeneğini 
belirleyin.



Sorun giderme
142

Sorun giderme
Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, 
aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:
Kod Sorunu çözmek için şunu deneyin:

Parola Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için 
ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.

PIN

Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği 
etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte 
verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı 
kilitle seçeneğini kullanarak bu özelliği devre 
dışı bırakabilirsiniz.

PUK
Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış 
girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız 
bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş 
olan PUK kodunu girmeniz gerekir. 

PIN2
PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM 
veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu 
girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza 
başvurun.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünür
Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal  ●
alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla  ●
bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.
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Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor
Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa 
aşağıdakileri deneyin:

Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu  ●
kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve 
dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru  ●
olduğundan emin olun.
Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı  ●
yeniden başlatın.
Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin  ●
olun.
Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, yerel Samsung Servis  ●
Merkezi’ne götürün.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var
Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak 
için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. 
Cihazınız donduğunda ya da yanıt vermediğinde Güç 
düğmesini 8-10 saniye basılı tutun Cihaz otomatik olarak 
yeniden başlatılır.
Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini 
yapın. Uygulama listesini açın ve Ayarlar → Yedekle ve sıfırla 
→ Fabrika ayarlarına sıfırla → Cihazı sıfırla → Tümünü sil 
seçeneklerini belirleyin.

Aramalar iptal ediliyor
Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke 
bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar 
deneyin.
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Giden aramalar bağlanmıyor
Ara tuşuna bastığınızdan emin olun. ●

Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun. ●

Gelen aramalar bağlanmıyor
Cihazınızın açık olduğundan emin olun. ●

Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun. ●

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor
Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun. ●

Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun. ●

Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin  ●
olun.

Ses kalitesi kötü
Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun. ●

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal  ●
alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor
Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin  ●
olun.
Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin. ●

Cihazdan bip sesi çıkar ve pil simgesi boştur
Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pili yeniden 
şarj edin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor
Eğer pil artık tam olarak şarj olmuyorsa, yeni bir pil ile 
değiştirmeniz gerekir. Cihazınızı yerel Samsung Servis 
Merkezine götürün.
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Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor
Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da 
uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız 
ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü 
veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor
Samsung mobil cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak 
için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. 
Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

Pili şarj etme. ●

Dosyaları bir PC’ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek  ●
hafızada bir miktar yer açın.
Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra  ●
kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, 
bir Samsung Servis Merkezi’ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor
Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung mobil 
cihazınızda çalmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken 
hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

Dosyaları bir PC’ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek  ●
hafızada bir miktar yer açın.
Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı  ●
olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı 
çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan 
emin olun.
Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun. ●
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Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı
Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin  ●
etkinleştirildiğinden emin olun.
Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz  ●
özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum  ●
Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis 
Merkezi’ne başvurun.

Cihazı PC’ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor
Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu  ●
olduğundan emin olun.
PC’nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş  ●
olduğundan emin olun.
Bir Windows XP kullanıcısıysanız, Windows XP Service Pack 3  ●
veya daha sonraki sürümlerinin PC’nizde yüklü olduğundan 
emin olun.
Samsung Kies 2.0 veya Windows Media Player 10 veya daha  ●
sonraki sürümlerinin PC’nizde yüklü olduğundan emin olun.



*  Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza 
bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
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Kies uygulamasını yükleme (PC Sync) 
Samsung web sitesinden (1. www.samsung.com/kies) 
Kies’in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza 
yükleyin.
Bir USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza 2. 
bağlayın.  Samsung Kies otomatik olarak açılır. 
Daha fazla bilgi için Samsung Kies uygulamasının 
yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD 
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON 
KYONGGI-DO SOUTH KOREA 
Tel: +82-2-2255-0114


