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ile Tanışın

de Yaşa

hayata bağlanma ve var olma özgürlüğünü
ekli hareket halinde geçen yaşam tarzları için özel
andı. Yaşam sizi bir yerlere sürüklediğinde daima
olmanız için nasıl ve ne zaman bağlanacağınız
ize yardım eder.

dışında yaşa

azlarımıza kaptıracağınız zamanlar olduğu gibi,
eceğiniz zamanlar da olacaktır. Palm, gerçek
azınızdan daha fazla meşgul olduğunuz zamanlar
t gerçek yaşamla meşgul olmak, en iyi
a mesaj atmanızı, olağanüstü bir restoranın
ekmenizi veya arkadaşlarınıza mesaj atıp size
istemenizi engellemez. Palm sizi tüketmez, bağlı

aşlayın

mak, ister ödeme yapmak, ister dinlemek, ister
mak olsun, Palm ihtiyacınız olan şeyi size anında
hızlı eylem için tasarlanmıştır. Mini bilgisayardan
isel yardımcı gibi çalışan bir mobil cihaz ile
er şeyi daha hızlı elde edin.
iyorsunuz? Sesinizi kullanmanız yeterli.

ıllı, Süper Boyutlu Değil

Palm eyleme yönelik tasarlanmıştır; onu en küçük
koyabilir, boynunuza takabilir veya taytınıza sıkıştı
Kredi kartı büyüklüğündeki boyutu ve üzerinizde o
unutturacak hafifliğiyle, bağlanabilirliğinizi koşu b
plaja veya küçük siyah elbisenize kadar dilediğiniz
beraberinizde götürebilirsiniz. Palm, suya dayanık
dikkat çekmeyen görünümüyle adrenalin bağımlıl
minimalistler ve bu ikisi arasındaki yelpazede yer
için mükemmel bir seçim.

Hayat Modu

Palm, insanları teknolojiden uzaklaştırıp kendi hay
odaklanmalarını sağlamak üzere tasarlandı. Haya
fiziksel ve dijital dünya ile etkileşim kurma şeklimiz
hayal ediyor, biri için asla diğerinden ödün vermiy
hareketli yaşam için özel olarak tasarlanmıştır ve i
zaman, istediğiniz biçimde bağlanmanıza yardım
Bağlanırken şartları kendiniz belirleyin. Nasıl çalışt
sayfada görebilirsiniz.

Hızlı Eylem

Palm, önemli bulduğunuz özellik, seçenek ve içerik
eylem menüleri ve ifade pedi aracılığıyla hızlı bir b
ulaşmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır
minimum sayıda dokunarak müzik oynatın, etkinlik

mesajlara cevap verin veya yol tarifi alın. Nasıl
çalıştığını 7. sayfada görebilirsiniz.

Dokunma düğmesini kullanarak cihazda kolayca
dolaşın. Nasıl çalıştığını 8. sayfada görebilirsiniz.

Hayat Modu etkin olduğunda, ekran kapalı olduğu
sürece çağrı veya mesajlarla rahatsız edilmezsiniz.
Ekranı uyandırarak bildirimlerinizi sonradan
görebilirsiniz. Metin mesajları ve takvim hatırlatıcıları
varsayılan olarak cihazınızı uyandırdığınızda iletilir.
Hayat Modu'nun gelişmiş seçenekler menüsünden
iletilecek başka uygulamalar seçebilirsiniz.

Yüz Tanıma

Hayat Modu'nu Etkinleştirme/Kapatma

Kolay Dolaşım

Palm'iniz güvenli, ancak hareket halindeyken bile
kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Yüz
Tanıma özelliği sayesinde kendinize has görünüşünüz
cihazınızın kilidini anında açabilir. Nasıl çalıştığını 9.
sayfada görebilirsiniz.

1.
2.

Ekranın üstünden aşağı doğru hızlıca kaydırarak
hızlı ayarları görüntüleyin.
Hayat Modu'na dokunarak Açık/Kapalı tercihi
yapın.

Fleksy Klavye
Fleksy klavye, mümkün olduğunca kolay bir şekilde
yazabilmenizi sağlamak için hareketleri etkinleştirir.
Nasıl çalıştığını 10. sayfada görebilirsiniz.

Hayat Modu
Hayat Modu, anın içinde yaşamanıza ve dikkat
dağıtan dijital unsurların sayısını en aza indirmenize
yardımcı olur.
Palm, bağlıyken aynı anda yaşamın da içinde
olmanıza yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. Hayat
Modu, anın içinde yaşamanıza yardımcı olurken, aynı
anda ihtiyaç duyduğunuz anda dijital hayatınıza da
ulaşabilmenizi sağlar.

Hayat Modu zamanlayıcısı
Hayat Modu zamanlayıcısı, cihaz performansınızı en çok
ihtiyaç duyduğunuz anlarda en üst seviyeye çıkartmak
amacıyla Hayat Modu'nu geçici olarak askıya almanıza
olanak tanır.
Bir mesaj veya telefon çağrısı mı bekliyorsunuz?
Beklerken Hayat Modu'nu belirli bir süre için
kapatabilirsiniz. Süre dolduğunda Hayat Modu otomatik
olarak kaldığı yerden devam edecektir.
Hayat Modu zamanlayıcısı çalışırken, Hayat Modu'na
tekrar geçiş yapmak için kalan süreyi paylaşan bir
bildirim görüntülenir.

Gelişmiş seçenekler
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Palm'iniz uyandığında bildirim iletmek üzere başka
uygulamaları da etkinleştirebilirsiniz. Bu işlemi
gerçekleştirmek için Ayarlar > Hayat Modu > Gelişmiş
Seçenekler yolunu izleyin. Cihazınız uyandığında
bildirimlerini alacağınız uygulamaları listeden seçin.

Pil Etkisi
Hayat Modu anten kullanımını sınırlandırdığı için
cihazınızın pil ömrünü önemli ölçüde artırır.

Hızlı Eylem
Palm, önemli özelliklere hızlı biçimde ulaşabilmenize
yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Sadece birkaç
dokunuşla bir oynatma listesini başlatabilir, bir
arkadaşınızı arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.
Hızlı Eylemler, hareket halindeyken uygulamalarınızın
en önemli kısmına anında erişmenize olanak tanır.
Eylemlere eylem menüleri, ifade pedi ve ses
aracılığıyla kolaylıkla erişebilirsiniz.

Hızlı Eylem Menüleri
Ana ekran Uyg başlatıcı'dan bir uygulamaya uzun
süreyle basarak her bir uygulama açısından en kullanışlı
kısayolları görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, yönet çarkına
tıklayarak bu ekrandaki eylemleri ekleyebilir / kaldırabilir
/yeniden düzenleyebilirsiniz.
Hızlı Eylem ekleme:
1.
2.
3.
4.

5.

Dokunma düğmesine dokunarak eylem menüsüne
geri dönebilirsiniz.

Ana ekran Uyg başlatıcı'dan bir uygulama bulun
veya uygulama çekmecesine doğru aşağı inin.
Uygulama kısayoluna uzun süreyle basarak
eylem menüsünü açın.
Yönet
> Ekle öğelerine dokunun.
Listedeki bir hızlı eyleme dokunarak bu eylemi
eylem menüsüne ekleyebilirsiniz.
Eylemi kaldırma:
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1.
2.

3.
4.
5.

Ana ekran Uyg başlatıcıdan bir uygulama bulun veya
uygulama çekmecesine doğru aşağı inin.
Uygulama kısayoluna uzun süreyle basarak eylem
menüsünü açın.
Yönet
öğesine dokunun.
Bir Hızlı Eylemi sola doğru hızlıca kaydırıp Sil'e
dokunun.
Dokunma düğmesine dokunarak eylem menüsüne
geri dönebilirsiniz.

İfade Pedi

İfade Pedi, Palm'ınızdaki herhangi bir kısayolu kilit
ekranınızdan hızlı biçimde aramanıza olanak tanır. İfade
Pedini görüntülemek için kilit ekranındaki alt çekmeceden
parmağınızı hızlıca yukarı doğru kaydırın.

Kullanım şekli:
Dokunma düğmesini kullanarak Palm'inizde hızlıca
dolaşabilirsiniz.

İfade Pedini açıp parmağınızla bir harf çizin. Çizdiğiniz harfe
göre bir uygulama ve Hızlı Eylem listesi görüntülenir.
Başlatmak için eyleme dokunun.
Örnek: Bir fitness etkinliği için "Start Workout" (Egzersiz Başlat)
öğesine hızlıca erişmek veya "Summer Playlist" (Yaz Oynatma
Listesi) öğesini oynatmak için İfade Pedine bir "S" çizin.

Ses Arama
Palm'iniz sesle etkinleştirilebilir. Sesi kullanarak eylem
başlatmak için güç tuşuna çift dokunmanız yeterlidir. Bir
uygulamayı açabilir, mesaj gönderebilir, bir şarkı çalabilir
veya başka şeyler yapabilirsiniz.

Kolay dolaşım
Palm'inizin ekranının alt kısmında cihazda hızlıca
dolaşmanıza olanak tanıyan bir dokunma düğmesi
vardır. Dolaşmak için:
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Hareket halindeyken cihazınızın kilidini kolaylıkla açmak
için Yüz Tanıma'yı cihazınızı güvende tutacak bir kilit
açma mekanizması olarak ayarlayabilirsiniz. Kurulum
Sihirbazı'ndaki adımları izleyin veya aşağıdaki adımları
takip ederek daha sonra yapılandırın:
Tek dokunma: Geri git
Çift dokunma: Ana ekrana git
Uzun basma: Görev değiştiriciyi aç
Palm'inizde geriye, ana ekrana gitmek ve görev
değiştiriciyi açmak için cihazda dolaşmanızı sağlayan
sanal bir dolaşım çubuğu da mevcuttur. Ekran alanını
en üst seviyeye çıkarmak için çubuğu otomatik olarak
gizlenecek şekilde yapılandıabilirsiniz:
1. Ayarlar > Gelişmiş Özellikler > Dolaşım
yolunu izleyin
2. "Dolaşım Çubuğunu Otomatik Gizle"
anahtarını açın
Endişelenmeyin, dolaşım çubuğunu hızlıca kullanmak
için her zaman ekranın altından yukarı doğru hızlıca
kaydırabilirsiniz!

Yüz Tanıma

Palm cihazınızın kilidini kendinize özgü görünüşünüzle
açmak için yüz tanımayı kullanabilirsiniz.

Yüz ekleme
Yüzünüzü Yüz Tanıma'ya eklemek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Yüz Tanıma'ya dokunun. Daha önce bir cihaz
güvenlik kilidi ayarladıysanız, sizden PIN
numaranızı veya deseninizi girmeniz
istenecektir.
3. Yüzünüzü kaydettirmek için Yüz verisi ekle'ye
dokunup ekranda çıkan talimatları takip edin.

Yüz kaldırma
Yüz verilerinizi dilediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.
Yüzünüzü Yüz Tanıma'dan kaldırmak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Yüz Tanıma'ya dokunup PIN numaranızı veya
deseninizi girin.
3. Yüzünüzü kaldırmak için Yüz verisi kaldır'a
dokunup ekranda çıkan talimatları takip edin.
Yüz Tanıma Ayarları
Yüz Tanıma'yı kullanma şeklinizi yönetin.
1. Ana ekran Uyg başlatıcıda aşağıya kaydırıp
Ayarlar'a dokunun.
2. Yüz Tanıma'ya dokunup PIN numaranızı veya
deseninizi girin.
Yüz tanıma kilidi: Yüz Tanıma'yı Açık/Kapalı duruma
getirin.
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Ekran açıldığında yüz tanıma kilidi: Ekran açıldığında
Palm'inizin kilidini açmak için Yüz Tanıma'yı kullanın.

Fleksy Klavye
Daha hızlı ve kolay yazmak için hareketleri kullanın
Yazarken...
Sağa doğru hızlıca kaydırma: Boşluk
eklemek için sağa doğru hızlıca kaydırın.
Noktalama işareti eklemek için iki kez hızlıca
kaydırın.
Sola doğru hızlıca kaydırma: Sola doğru
hızlıca kaydırma, yazdığınız son sözcüğü hızlı
bir biçimde siler. Karakterleri silmek için
backspace (geri al) tuşunu kullanın.
Aşağı doğru hızlıca kaydırma: Bir sözcüğü
yazdıktan sonra alternatif sözcükler arasında
hızlıca geçiş yapmak için aşağıya doğru
hızlıca kaydırın. İlk yazdığınız sözcüğü
kullanmak için ise yukarı doğru hızlıca
kaydırın!
Yukarı doğru hızlıca kaydırma: Fleksy siz
yazarken sözcükleri otomatik olarak düzeltir.
Alternatif sözcükler arasında hızlıca geçiş
yapmak için aşağıya doğru hızlıca kaydırın.
İlk yazdığınız sözcüğü kullanmak için ise
yukarı doğru hızlıca kaydırın.
Uzun basma: Yazarken sayı ve sembolleri
hızlı bir biçimde görmek için uzun basın.
Parmağınızı girmek istediğiniz sembole
sürükleyip serbest bırakın.
Sesli yazma: Sesi yazıya dönüştürme

işlevlerini hızlı bir biçimde kullanmak için
mikrofona

dokunup konuşun.

Fleksy Klavyenin nasıl kullanıldığına ilişkin daha ayrıntılı
bir açıklama için uygulamayı başlatıp Menü > Açıklama
yolunu izleyin.
Cihaz klavyesinin güç beslemesi:

Hızlı Başlatma
Ses Arama'ya hızlı bir biçimde erişmeniz mi, gerekiyor?
Hızlı bir şekilde ses arama başlatmak için güç düğmesine
iki kez basmanız yeterlidir. Kamerayı başlatmak veya sesi
kontrol etmek için bu eylemi yeniden eşlemek isterseniz,
bu işlemi ayarlardan gerçekleştirebilirsiniz. Yönetmek
için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Gelişmiş Özellikler > Hızlı Başlatma öğelerine
dokunun.
3. Etkinleştirmek için aşağıdakilerden birine
dokunun:
Ses Arama: Google Assistant'ı başlatmak için
güç düğmesine iki kez basın.
Kamerayı Açma: Kamerayı açmak için güç
düğmesine iki kez basın.
Ses ayarı: Ses çubuğu denetimini aktarmak için
güç düğmesine iki kez basın.
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Başlangıç
Pili Şarj Etme
Palm'iniz bir USB C Tipi şarj cihazı ile birlikte gelir.
Pili şarj etmek için:
1. Şarj kafasını USB kabloya bağlayın.
2. Şarj kafasını standart bir duvar prizine takın.
3. USB C Tipi kabloyu Palm'inizin alt kısmındaki
şarj bağlantı noktasına yerleştirin.
Not: Cihazınızın kurulumunu yaparken,
uygulamalarınızı indirirken ve güncellerken,
kişilerinizin, fotoğraflarınızın ve mesajlarınızın
senkronize edilmesini beklerken cihazı prize takılı
olarak bırakmanızı öneririz. Şarj olurken cihazı
kullanabilirsiniz.

Palm'inizi Açma
Pal'in yan tarafında tek bir düğme vardır. Ekran
açılana kadar düğmeyi basılı tutun.

En sevdiğiniz uygulamaları indirme
En sevdiğiniz müzik, fitness, verimlilik uygulamaları ile
sosyal ve yaşam tarzıyla ilgili uygulamaların tümünü
indirin. Google Play Store uygulaması üzerinden
milyonlarca Android™ uygulaması, müzik ve daha
fazlası en güncel halleriyle elinizin altında.

Pil Tasarrufuna Yönelik İpuçları
l
l
l
l
l

Hayat Modu'nu açın. Bu sayede, cihazınız onu
kullanmadığınız zamanlarda asgari düzeyde pil
tüketir.
Güç tasarrufu modunu açın.
Ekranın parlaklığını güç tasarrufu yapacak
şekilde ayarlayın.
Otomatik veri senkronizasyonunu 43. sayfadaki
"Kullanıcılar ve Hesaplar" ayarları menüsünden
kapatın.
Yüz tanımayı kapatın

Kurulum Sihirbazını Tamamlama
Palm'inizi ilk kez açarken, Kurulum Sihirbazı temel
yapılandırma için ilk kurulum boyunca size yol
gösterir.
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Palm'inizi Yakından
Tanıyın
Palm'inizin temel özelliklerini öğrenin

Bildirim Paneli
Bildirim Paneli'ne tüm ekranlardan erişebilirsiniz.
Erişmek için:
1. Durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyerek
Bildirim Paneli'ni görüntüleyin.
2. Listeyi aşağı doğru hızlıca kaydırarak bildirim
ayrıntılarına göz atın.
Bir bildirimi açmak için ona dokunmanız yeterlidir.
Bildirimi silmek için ise sola veya sağa
sürükleyebilirsiniz.
Tüm bildirimleri silmek için bildirimlerin altındaki
Temizle
öğesine dokunun.
3. Önceki ekrana dönmek için Bildirim Paneli'ni
yukarı doğru hızlıca kaydırın veya dokunma
düğmesine dokunun.

Hızlı Ayarlar

Hızlı Ayarlar, belirli cihaz işlevlerine Ayarlar menüsünü
kullanarak erişebileceğinizden daha hızlı erişmenize
olanak tanır. Erişmek için:
1. Durum Çubuğu'nu aşağı doğru sürükleyerek
Bildirim Paneli'ni görüntüleyin.
2. Ekranı ikinci kez aşağı doğru sürükleyerek Hızlı
Ayarlar'ı görüntüleyin.
Bir ayarı açık/kapalı konuma getirmek için o ayara
dokunmanız yeterlidir.
Ana ayarlar menüsünde daha ilgili daha fazla sayıda
ayarı görüntülemek için bir ayara dokunup tutun.
3. Hızlı ayarları kapatmak için ekranı yukarı doğru
sürükleyin.

Kilit Ekranı
Cihazınızı kilitleme: Cihazı kilitlemek için Güç tuşuna
basın.
Cihazınızın kilidini açma: Güç düğmesine basıp
parmağınızı ekranda yukarı doğru hızlıca kaydırın.

Palm'inizi ekran kilidiyle
güvence altına alma
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Cihazınızın kilit ekranından aşağıdakilere hızlı bir
şekilde erişebilirsiniz:
Kamera: Kilit ekranından kamerayı açın.
Mesajlaşma: Kilit ekranından mesajlaşmayı açın.
İfade Pedi: İfade Pedi'ne erişmek için ekranın alt
kısmından yukarı doğru hızlıca kaydırın.
Kilit Ekranı Mesajı: Kilit ekranında görüntülenmek
üzere bir mesaj ekleyin. Bu mesajı ayarlar
menüsünden değiştirebilirsiniz.

Acil çağrı
Kilit ekranından acil çağrı yapma
Cihaz kilitli olduğunda bile acil çağrı yapabilirsiniz. Bu
sayede, herkes bir acil durumda cihazınızı kullanarak
yardım çağrısı yapabilir. Kilit ekranından acil çağrıya
erişmek için:
1. Ekranı yukarı doğru hızlıca kaydırarak Acil
çağrı özelliğini görüntüleyin.
2. Acil Çağrı'ya dokunarak tuş takımını açın.
3. Acil durum numarasını (Kuzey Amerika'da
911) tuşlayıp Çağrı

'ya dokunun.

3.
4.

Widget'lar
Widget Paneli'nde çalışan widget'lar (uygulama
uzantıları) ekleyebilirsiniz. Widget'larınıza erişmek için
Ana ekran Uyg başlatıcı'yı sola doğru hızlıca kaydırın.
Palm'inize widget eklemek için:
1. Ana ekran Uyg başlatıcı'da aşağıya doğru
kaydırıp Yönet öğesine dokunun.
2. Ekranı sola doğru hızlıca kaydırıp widget'ları
açın.
3. Widget ekle öğesine dokunun.
4. Bir widget'ı widget panelindeki açık noktalardan
birine sürükleyip serbest bırakın.
5. Dokunma düğmesine dokunarak yönetme
işlemini tamamlayın.

Bir widget'ı kaldırmak için:
1.

Duvar kağıtları
Kilit ekranı arka planı olarak belirlemek üzere kişisel
veya önceden yüklenmiş bir resim seçin. Duvar kağıdı
ayarlarına erişmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ekran > Duvar Kağıdı öğelerine dokunun.

Animasyonlu dvr. kğtlrı., Fotoğraflar veya Duvar
Kağıdı arasından seçim yapın.
Kilit ekranı duvar kağıdı ayarla'ya dokunun.

2.
3.
4.
5.

Ana ekran Uyg başlatıcı'da aşağıya doğru
kaydırıp Yönet öğesine dokunun.
Ekranı sola doğru hızlıca kaydırarak Widget
Paneli'ni açın.
Etkinleştirmek istediğiniz widget'a dokunup
basılı tutun.
"X" simgesine sürükleyerek silin.
Dokunma düğmesine dokunarak yönetme
işlemini tamamlayın.
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Google Hesabı ekleme
Google hesabınızı kullanarak Android sisteminin tüm
özelliklerine erişebilirsiniz.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Kullanıcılar ve Hesaplar > Hesap ekle >
Google öğelerine dokunun.
3. Giriş bilgilerinizi kullanarak hesabınızda
oturum açın.

E-posta Hesabı ekleme
Gmail uygulamasıyla çalışan e-posta adresleri için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Kullanıcılar ve Hesaplar > Hesap ekle >
Değiştir öğelerine dokunun.
3. Giriş bilgilerinizi kullanarak e-posta
hesabınızda oturum açın.
Gmail uygulamasıyla çalışmayan tüm e-posta
hesapları için Google Play Store'a gidip başka bir eposta uygulaması indirin.

Durum Çubuğu
Ekranın üst kısmında sürekli olarak görüntülenen
Durum Çubuğu, cihaz hakkındaki önemli bilgileri
sağlar.
Durum Simgeleri:
Pil dolu
Pil seviyesi düşük

Pil şarj oluyor
İleti Dizisini Yoksay modu
4G LTE aktif
Sinyal seviyesi
Ağ kullanılamıyor
Kablosuz aktif
Konum hizmeti aktif
Cevapsız arama

Menü Seçenekleri
Tüm uygulamalarda ortak olan bu komut seçeneklerini
kullanarak cihazınızın özelliklerden tam anlamıyla
yararlanın.
Menü: Uygulama için kullanılabilir
seçenekleri barındıran bir menüyü
görüntülemek için dokunun.
Daha fazla seçenek: Bir uygulama için
daha fazla menü seçeneği görüntülemek için
dokunun.
Paylaş: Bir öğeyi başka bir uygulamada
paylaşmak için dokunun.
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Düzenle: Ekrandaki öğeyi/öğeleri
düzenlemek için dokunun.
Sil: Ekran üzerinde seçtiğiniz öğeleri
silmek için dokunun.
Açık/Kapalı: Bir ayarı açmak veya
kapatmak için dokunun.
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Uygulamalar
Ana ekran Uyg başlatıcı ve uygulama çekmecesindeki
uygulamalara erişip ayarlayın. Uygulamaları
düzenleyin ve kısayollar oluşturun. Palm'iniz ile
önceden yüklenmiş halde gelen uygulamaları
yakından tanıyın.
Uygulamalara erişme
Uygulamalara Ana ekran Uyg başlatıcı veya
uygulama çekmecesi üzerinden erişebilirsiniz.
1. Ana ekran Uyg başlatıcı'dan bir uygulama
bulun veya yukarı doğru hızlıca kaydırarak
uygulama çekmecesini görüntüleyin.
2. Bir uygulama kısayoluna dokunarak o
uygulamayı başlatın.
Ana ekran Uyg başlatıcı'ya geri dönmek için dokunma
düğmesine çift dokunun.

Uygulamaları düzenleme
Ana ekran Uyg başlatıcı'daki ve uygulama
ekranındaki uygulama kısayollarının konumunu
değiştirme
1. Ana ekran Uyg başlatıcı'da aşağıya doğru
kaydırıp Yönet öğesine dokunun.
2. Bir uygulamaya basıp basılı tutarak
etkinleştirin ve ardından sürükleyerek
uygulama kısayolu konumunu yeniden
düzenleyin. Uygulamaları Uygulama
çekmecesinden Ana ekran Uyg başlatıcı'ya
ve aksi yönde sürükleyebilirsiniz.

3.

Tamamladığınızda geriye veya "Çıkış" öğesine
dokunarak Yönet modundan çıkabilirsiniz.

Uygulama klasörleri
Ana ekran Uyg başlatıcı'da veya Uygulama
çekmecesinde uygulama kısayollarını düzenlemek için
klasörleri kullanın.

Klasör oluşturmak için:
1.

Ana ekran Uyg başlatıcı'da aşağıya doğru
kaydırıp Yönet öğesine dokunun.
2. Bir uygulama kısayolunu başka bir uygulama
kısayolunun üstüne sürükleyip etkinleştirilene
kadar tutun.
3. Uygulama kısayolunu bırakarak bir uygulama
klasörü oluşturun.
4. Dokunma düğmesine dokunarak klasörü
kapatın.
Klasörü adlandırma: Adsız'a dokunup klasörün adını
girin.

Bir klasöre uygulama kısayolları ekleme:
1.
2.
3.

Ana ekran Uyg başlatıcı'da aşağıya doğru
kaydırıp Yönet öğesine dokunun.
Dilediğiniz uygulama kısayollarını klasöre
sürükleyin.
Ana ekran Uyg başlatıcı'da Çıkış öğesine
dokunarak yönetme işlemini sonlandırın.
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Bir klasörden uygulama kısayollarını
kaldırma:
1.
2.
3.
4.

Ana ekran Uyg başlatıcı'da aşağıya doğru
kaydırıp Yönet öğesine dokunun.
Uygulama kısayollarını kaldırmak istediğiniz
klasöre dokunun.
Bir uygulama kısayolunu Ana ekran Uyg
başlatıcı görüntülenene kadar yukarı
sürükleyip istediğiniz konuma bırakın.
Ana ekran Uyg başlatıcı'da Çıkış öğesine
dokunarak yönetme işlemini sonlandırın.

Bir Klasörü kaldırma
1.
2.
3.
4.

Ana ekran Uyg başlatıcı'da aşağıya doğru
kaydırıp Yönet öğesine dokunun.
Bir klasöre dokunun.
Klasör kaldırılana kadar uygulama
kısayollarını klasör dışına sürükleyin.
Ana ekran Uyg başlatıcı'da Çıkış öğesine
dokunarak yönetme işlemini sonlandırın.

Kamera

Fotoğraf çekme
Palm'inizle fotoğraf çekin.
Ana ekran Uyg başlatıcı'da Kamera
öğesine dokunun.
2. Ekrana bakarak kamerayı yönlendirin.
Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
Odaklama: Ekrana dokunun.
1.

Video modu: Video modu'na geçiş yapmak için ekranı
sola doğru hızlıca kaydırın.
Kamera değiştirme: Ön ile arka kameralar arasında
geçiş yapmak için Geçiş
öğesine dokunun.
Flaş: Flaşı Açık/Kapalı konuma getirmek için ekranın üst
kısmındaki Flaş
öğesine dokunun.
HDR: HDR'yi Açık/Kapalı konuma getirmek için ekranın
üst kısmındaki HDR öğesine dokunun.
Filtreler: Bir filtre seçmek için ekranın üst kısmındaki Filtre
öğesine dokunun.
Ayarlar: Kamera ayarlarını değiştirmek için önce ekranın
üst kısmındaki Menü
öğesine dokunun.

öğesine, ardından Ayarlar

Fotoğraf çekmek için Çek
öğesine dokunun. Hızlı
fotoğraflar çekmek için Çek öğesini basılı tutun.

Video kaydetme
Palm'inizle video çekin.
1.
2.

Ana ekran Uyg başlatıcı'da Kamera
öğesine
dokunun.
Ekranı sola doğru hızlıca kaydırın veya Menü
öğesine dokunup Video seçimi yapın.

3.

Kaydet
başlatın.

öğesine dokunarak video kaydını

Kaydı duraklatmak için Duraklat

öğesine dokunun.

Kayda devam etmek için Sürdür

öğesine dokunun.
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4.

Kayıt işlemini tamamladığınızda Dur
öğesine dokunun.

Çekim Modları

Video: Bir video çekin ve öne bakan kameranızdan
filtreler uygulayın.
Hızlı kolaj: Öne bakan kameranızdan birkaç fotoğraf
çekip bu fotoğrafları anında kolaja dönüştürün.
Güzelleştir: Dış görünümü pürüzsüzleştirmek için bir
boya tabancası efekti ekleyin.

Kamera uygulamasının sunduğu çeşitli çekim modları
arasından seçim yapın.
1.
2.

Ana ekran Uyg başlatıcı'da Kamera
öğesine dokunun.
Kullanılabilir çekim modlarını görmek için

Kamera Ayarları

Menü

Palm'inizin Kamera ayarlarını yapılandırın.

öğesine dokunun.

Arka kamera

1.

Ana ekran Uyg başlatıcı'da Kamera
dokunun.

Fotoğraf: Fotoğraf çekme
Video: Video çekme
Manuel: ISO hassasiyetini, pozlandırma değerini,
beyaz dengesini, parlaklığı ve odaklamayı manuel
olarak ayarlayın.
Panorama: Geniş, panoramik bir resim yaratın.
Hızlı kolaj: Fotoğraflardan hızlı kolajlar yaratın. Birkaç
fotoğraf çekip bu fotoğrafları bu modu kullanarak tek
bir resimde toplayabilirsiniz.
Işık çizgisi: Işıklı çekim, Hareketli çekim ve Işıklı çizim
özellikleri hareketli ışık, su ve insanların sanatsal
fotoğraflarını çekmenize olanak tanır.
Güzelleştir: Dış görünümü pürüzsüzleştirmek için bir
boya tabancası efekti ekleyin.

2.

Menü
> Ayarlar
öğelerine dokunun.
Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
l Boyut: Fotoğraflarınızın çözünürlüğünü
ayarlayın. Yüksek çözünürlüklü
fotoğraflar için daha fazla bellek
gerekir.
l
Video kalitesi: Video kalitenizi 1080p'ye
kadar bir değere ayarlayın. Yüksek
kaliteli videolar için daha fazla bellek
gerekir.
l Video sabitleme (EIS): Kamera hareket
ederken odaklamayı sabit tutun.
l Izgara: Fotoğraftaki bir konuyu sıraya
sokmak için 3x3 ızgarayı Açık/Kapalı
olarak ayarlayın.
l Medya depolama: Bu seçenek,
fotoğraf ve videolarınızın depolandığı
yeri gösterir.

Ön kamera
Fotoğraf: Bir selfie çekin ve filtreler ile boya tabancası
efekti gibi efektler uygulayın.

öğesine
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l
l
l

Konum bilgilerini kaydetme:
Fotoğrafı çektiğiniz yerin konum
bilgilerini kaydedin.
Deklanşör sesi: Fotoğraf çekildiği
anda çıkacak deklanşör sesini
Açık/Kapalı olarak ayarlayın.
Ayarları sıfırla: Kamera ayarlarını
varsayılan fabrika değerlerine geri
yükleyin.

Fotoğraflara Erişim
Palm ile çekilen tüm fotoğraflarınız, videolarınız ve
ekran görüntüleriniz Google Fotoğraflar'da depolanır.
Fotoğraflara erişmek için:
1. Ana ekran Uyg başlatıcı'da aşağıya kaydırıp
uygulamalara erişin.
2.

Google Fotoğraflar

Resmi görüntülemek için durum çubuğunu aşağı
sürükleyip ekran görüntüsü bildirimine dokunun. Ayrıca,
bildirim panelinden ekran görüntüsünü paylaşabilir veya
silebilirsiniz.
Kaydedilen ekran görüntülerine erişmek için:
1.

Ana ekran Uyg başlatıcı'dan Google Fotoğraflar
öğesine dokunun.

2.
3.

Ekranın sol üst köşesindeki Menü
öğesine
dokunun.
Cihaz Klasörleri > Ekran Görüntüleri öğelerine
dokunun.

öğesine dokunun.

Ekran görüntüleri
Ekranınızın görüntüsünü hızlı bir biçimde alın. İlk ekran
görüntünüzü aldığınızda, Google Fotoğraflar'da bir
Ekran Görüntüleri albümü otomatik olarak
oluşturulacaktır. Bir ekran görüntüsü almak için:
1. Herhangi bir ekranda parmağınızı Durum
çubuğu'ndan aşağı sürükleyerek Bildirim
paneli'ni görüntüleyin. Ardından ekranı tekrar
aşağı sürükleyerek Hızlı Ayarlar'ı
görüntüleyin.
2. Ekran görüntüsü öğesine dokunun.
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Saat

Bir Alarmı Kapatma veya Erteleme

Saat uygulamasında saatler, alarmlar, bir
zamanlayıcı ve bir de kronometre bulunur. Bu
özellikleri yönetmek için:
1. Ana ekran Uyg başlatıcı'da veya uygulama
2.

çekmecesinde Saat
öğesine dokunun.
Aşağıdaki özelliklerden birini kullanmak
üzere bir sekmeye dokunun:

Alarmları ve alarmların ne zaman ve nasıl çalmaya
başlayacaklarını ayarlayın. Bir alarm ayarlamak için:
1. Ana ekran Uyg başlatıcı'da veya uygulama

2.
3.
4.

Bir Alarmı Etkinleştirme ve Devre Dışı
Bırakma
Bir alarmı Açık/Kapalı olarak ayarlamak için:
1. Ana ekran Uyg başlatıcı'da veya uygulama

Alarm

çekmecesinde Saat

Alarm belirlenen saatte çalmaya başladığında, ekranda
çeşitli seçenekler görüntülenir.
1. Alarmı durdurmak için alarm bildiriminde
bulunan "Kapat" öğesine dokunun.
2. Alarmı ertelemek için alarm bildiriminde
bulunan "Ertele" öğesine dokunun.

öğesine dokunun.

Alarm ekle
öğesine dokunun.
Alarmın saatini seçip Tamam öğesine
dokunun.
Yeni oluşturulan alarma gidip aşağıdaki
seçeneklere dokunarak yapılandırın:

Tekrarlama: Alarmın haftanın hangi günlerinden
tekrarlanacağını seçin.
Alarm sesi
: Alarm için bir ses seçin.
Titreşim: Alarm sırasında titreşimi de etkinleştirmek
için seçin.
Etiket: Alarm için bir isim girin.

2.
3.

çekmecesinde Saat
öğesine dokunun.
Alarm öğesine dokunun.
Alarmın yanındaki anahtara dokunarak
Açık/Kapalı olarak ayarlayın.

Bir Alarmı Silme
Bir alarmı silmek için:
1. Ana ekran Uyg başlatıcı'da veya uygulama
2.
3.

çekmecesinde Saat
öğesine dokunun.
Alarm öğesine ve ardından silmek istediğiniz
alarma dokunun.
Sil öğesine dokunun.

Saat
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Saat sekmesi bulunduğunuz saat dilimindeki güncel
saati gösterir. Dünyanın farklı yerlerindeki şehirlerin
saatlerini de görüntüleyebilirsiniz.
1. Ana ekran Uyg başlatıcı'da veya uygulama
2.
3.
4.

çekmecesinde Saat
öğesine dokunun.
Saat öğesine dokunun.
Dünyadaki başka bir şehrin saatini eklemek
için alt taraftaki dünya simgesine dokunun.
Bir şehir seçip Geri'ye dokunun.

Zamanlayıcı
Zamanlayıcıyı kullanmak için:
1. Ana ekran Uyg başlatıcı'da veya uygulama
çekmecesinde Saat
öğesine dokunun.
Zamanlayıcı'ya dokunun.
Tuş takımını kullanarak zamanlayıcının
uzunluğunu ayarlayın.
4. Zamanlayıcıyı başlatmak için Başlat öğesine
dokunun.
Zamanlayıcıyı duraklatmak için Duraklat öğesine
dokunun. Zamanlayıcıyı devam ettirmek için Yürüt
öğesine dokunun.
Zamanlayıcıyı durdurup sıfırlamak için Sil öğesine
dokunun.

Etkinlikler için saniyenin yüzde biri hassasiyetinde süre
tutmak için kronometreyi kullanın. Kronometreye erişmek
için:
1. Ana ekran Uyg başlatıcı'da veya uygulama
2.
3.
4.
5.
6.
7.

çekmecesinde Saat
öğesine dokunun.
Kronometre'ye dokunun.
Süreyi başlatmak için Başlat öğesine dokunun.
Tur sürelerini ölçmek için Tur'a dokunun.
Süre tutmayı sonlandırmak için Duraklat'a
dokunun.
Kronometreyi durdurduktan sonra süre tutmaya
devam etmek için Yürüt'e dokunun.
Kronometre'yi sıfırlamak için Sıfırla'ya dokunun.

İşiniz bittiğinde, Paylaş'a dokunarak zamanınızı diğer
uygulamalarla paylaşın.

2.
3.

Kronometre

Kişiler
Cihazınızı ve hesap kişilerinizi yönetin. Kişilerinizi Google
Hesabınızla senkronize edebilirsiniz. Daha fazla bilgi
almak için 43. sayfadaki "Hesap Ekleme" bölümüne
başvurun.

Kişi Ekleme
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Yeni kişi eklemek için:
1. Ana ekran Uyg başlatıcı'da veya uygulama
2.

çekmecesinde Kişiler
öğesine dokunun.
Ekle (+) öğesine dokunun ve ardından
aşağıdaki alanlara dokunarak bilgi girin:

Resim eklemek için üst kısımdaki Kişi fotoğrafı'na
dokunun.
İsim, telefon numarası, e-posta gibi temel kişi
bilgilerini girin. Kişi listenize telefon numaraları
eklerken alan kodunu + 7 haneli numarayı eklemenizi
tavsiye ederiz.
Daha ayrıntılı kişi bilgilerini girmek için Daha fazla
alan'a dokunun.
3. Kaydetmek için sağ üst köşedeki Kaydet
öğesine dokunun.

5.

Kaydetmek için sağ üst köşedeki Kaydet
öğesine dokunun.

Kişileri Bağlama veya Bağlantılarını
Kaldırma
Aynı kişi için birden fazla girişiniz varsa, birden fazla kişiyi
tek bir kişiye bağlayabilirsiniz. Bir kişiyi bağlamak için:
1. Ana ekran Uyg başlatıcı'da veya uygulama
2.
3.
4.

çekmecesinde Kişiler
Bir kişiye dokunun.

öğesine dokunun.

Önce Daha Fazla Seçenek
öğesine,
ardından Bağlantı'ya dokunun.
Bu kişiye bağlantı vermek istediğiniz diğer kişiye
dokunun.

Kişiler arasındaki bağlantıyı kaldırmak
için:
Kişi Düzenleme
Bir kişiye ait kaydedilen bilgileri ekleyerek, silerek veya
değiştirerek kişileri düzenleyin. Bir kişiyi düzenlemek
için:
1. Ana ekran Uyg başlatıcı'da veya uygulama
2.
3.
4.

çekmecesinde Kişiler
Bir kişiye dokunun.

öğesine dokunun.

Ekranın üst kısmındaki Düzenle
öğesine
dokunun.
Kişi bilgilerini değiştirmek için herhangi bir
alana dokunun.

1.

Ana ekran Uyg başlatıcı'da veya uygulama

2.

çekmecesinde Kişiler
öğesine dokunun.
Bağlantı verilmiş bir kişiye dokunun.

3.
4.

Daha Fazla Seçenek
> Bağlantı verilen
kişileri görüntüle öğelerine dokunun.
Bağlantıyı kaldır öğesine dokunup onaylayın.

Favoriler
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Kişiler'de ve diğer uygulamalarda hızlı erişim için
kişileri Sık Kullanılanlar olarak işaretleyin. Sık
Kullanılanlar, kişi listesinin üst kısmında görüntülenir.
Sık Kullanılan eklemek için:
1. Ana ekran Uyg başlatıcı'da veya uygulama
2.
3.

çekmecesinde Kişiler
öğesine dokunun.
Bir kişiye dokunun.
Bir kişiyi sık kullanılana dönüştürmek için Sık

Kişi silmek için:
1. Ana ekran Uyg başlatıcı'da veya uygulama
çekmecesinde Kişiler
2.
3.

öğesine dokunun.

Sil
öğesine dokunun.
Silmek istediğiniz kişileri seçip ekranın alt
kısmındaki Tamam'a dokunun.

Kullanılan
öğesine dokunun.
Kişiyi Sık Kullanılanlar'dan kaldırmak için kişiyi açıp Sık
Kullanılan

öğesine tekrar dokunun.

Kişiler Ayarları
Kişi Paylaşma
Çeşitli uygulamalar üzerinden kişi paylaşın. Bir kişiyi
paylaşmak için:
1. Ana ekran Uyg başlatıcı'da veya uygulama
2.
3.
4.

çekmecesinde Kişiler
öğesine dokunun.
Paylaşmak istediğiniz bir kişiye dokunun.

Kişiler uygulamasının kullanımına ilişkin ayarları yapın.
Kişi ayarlarını yönetmek için:
1. Ana ekran Uyg başlatıcı'da veya uygulama
çekmecesinde Kişiler
2.
3.

öğesine dokunun.

Uygulamanın sol üst köşesindeki Menü
öğesine dokunun.
Kişiler uygulaması ayarlarını görüntülemek ve
yapmak için Ayarlar'a dokunun.

Önce Daha Fazla Seçenek
öğesine,
ardından Paylaş'a dokunun.
Kişiyi üzerinden paylaşmak istediğiniz
uygulamayı seçin.

Kişi Silme
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Çağrı Sonlandırma

Telefon
Çağrı Yapma
Telefon uygulamasını kullanarak çağrı yapın.
1.
2.

Ana ekran
Uyg başlatıcı'dan Telefon
öğesine dokunun.
Aşağıdaki yollarla çağrı yapabilirsiniz:
: Çağrı yapmak üzere bir numarayı

Tuş Takımı

çevirmek için

öğesine dokunun.

Sık Kullanılanlar: Aramak için Sık Kullanılanlar
sekmesine ve ardından bir sık kullanılana dokunun.
Son hareketler: Aramak için Son Hareketler
sekmesine ve ardından bir son aranan numaralardan
birine dokunun.
Kişiler: Aramak için Kişiler
sekmesine ve
ardından bir kişiye dokunun. Arama çubuğunu
kullanarak bir kişiyi arayabilir veya bir kişiyi bulmak
için kişi listenizi aşağı doğru kaydırabilirsiniz.

Bir çağrıyı sonlandırmak için arama ekranında Sonlandır
öğesine dokunun.

Çağrıyı Reddetme
Cihaz çalarken, gelen arama ekranında Reddet
öğesine dokunarak çağrıyı reddedebilirsiniz.

Çağrı Ses Düzeyi
Durum Çubuğu'nu aşağı doğru hızlıca kaydırarak
Bildirim Paneli'ni ve ardından ekranı tekrar aşağı doğru
hızlıca kaydırarak Hızlı Ayarlar'ı açın. Ses kaydıracını
sürükleyerek çağrının ses düzeyini ayarlayın.

Çağrı Yanıtlama

Hoparlör Bluetooth veya
Telefon

Bir çağrı aldığınızda, arayanın telefon numarası ve
adı (kayıtlı bir kişi ise) ekranda görüntülenir.
Bir çağrıyı yanıtlamak için gelen arama ekranında

Çağrıları cihazınızın hoparlörünü veya Bluetooth kulaklığı
kullanarak dinleyebilirsiniz.
Hoparlör, Bluetooth ve Telefon arasında geçiş yapmak

Yanıtla

için Hoparlör

öğesine dokunun.

veya Bluetooth

öğesine dokunun.
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Çoklu Görev
Bir çağrı sırasında dokunma düğmesine çift
dokunarak başka bir uygulamayı açabileceğiniz ana
ekran uyg başlatıcıya erişebilirsiniz.
Geri Dön: Durum çubuğunu aşağı sürükleyerek
Bildirim paneline erişin ve ardından çağrı bildirimine
dokunun.
Çağrıyı Sonlandır: Aktif çağrı ekranında çıktıysanız,
durum çubuğunu aşağı doğru hızlıca kaydırıp bildirim
panelindeki "Çağrıyı Sonlandır" öğesine dokunarak
çağrıyı sonlandırabilirsiniz.

Son Çağrılar, yaptığınız, aldığınız ve cevaplamadığınız
son çağrıları gösterir. Erişmek için:
1.

Ana ekran Uyg başlatıcı'dan Telefon
öğesine dokunun.

2.

Çağrıları görüntülemek için Son Hareketler
sekmesine dokunun. Çağrı Geçmişi: Çağrıların
daha uzun bir listesini Telefon

> Daha Fazla

Seçenek
> Çağrı Geçmişi yolunu izleyerek
görebilirsiniz.

Konferans Çağrılar
Ağ planınız uygunsa, aynı anda birden fazla çağrı
yapıp bu çağrıları konferansa dönüştürebilirsiniz.
Konferans çağrısı oluşturmak için:
1. Telefon uygulaması aracılığıyla birini arayın.
2. Aktif çağrı ekranında Çağrı ekle'ye
dokunarak ikinci bir çağrı yapın.
3.

Yeni numarayı girip Çağrı
öğesine
dokunun. Çağrı yanıtlandığında:

Çağrılar arasında geçiş yapmak için değiştir
düğmesine dokunun.
Konferans çağrısı oluşturmak için Birleştir'e dokunun.
Konferans çağrısına başka kişiler de eklemek için
Konferans çağrısını yönet'e dokunun.

Son Çağrılar

Son Çağrı'dan Kişi Kaydetme
Son çağrı bilgilerini kullanarak bir kişi oluşturun veya
Kişiler listenizi güncelleyin.
1.

Ana ekran Uyg başlatıcı'dan Telefon
öğesine dokunun.

2.
3.

Son Hareketler
sekmesine dokunun.
Kişiler listenize kaydetmek istediğiniz bilgileri
içeren çağrıya dokunun.
Yeni kişi oluştur'a dokunun.

4.

Telefon Ayarları
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Telefon uygulamasının ayarlarını yönetin.
1.

Ana ekran Uyg başlatıcı'dan Telefon
öğesine dokunun.

2.

Daha fazla seçenek
> Ayarlar öğelerine
dokunun.
Bir ayara dokunarak ayarlayın.

3.

Acil çağrı yapma
Palm'inizi etkinleştirmemiş olsanız bile bölgenizdeki
acil durum numarasını arayabilirsiniz. Acil çağrı
yapmak için:
1.
2.

Ana ekran Uyg başlatıcı'dan Telefon
öğesine dokunun.
Acil durum numarasını (Kuzey Amerika'da
911) tuşlayıp Çağrı

öğesine dokunun.
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Ayarlar

Palm'inizin bağlantılarını ve ayarlarını yönetin.
Palm'inizin ayarlarına erişmenin birkaç yolu vardır.
Ayarlara erişmek için:
1. Dilediğiniz ekrandan durum çubuğunu aşağı
çekerek cihazın hızlı ayarlarını açın.
2. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan ayarlar
simgesine dokunun.
Veya
Ana ekran Uyg başlatıcı'nın alt kısmındaki
Ayarlar öğesine dokunun.
Veya
Uygulama çekmecesindeki Ayarlar
uygulama kısayoluna dokunun.

Wi-Fi
Bir Kablosuz Ağa Bağlanma
1.
2.
3.
4.

Cihaz ayarlarına erişin.
Ağ ve İnternet > Kablosuz öğelerine dokunun.
Kablosuz'u açmak için anahtara dokunun.
Cihazınız menzili içindeki Kablosuz ağları
tarayacaktır.
Bir ağa bağlanmak için o ağa dokunun. Söz
konusu ağ güvenli bir ağ ise, ağ şifresini girin.

Ağ Ekleme
Gizli bir ağa bağlanma
1.
2.

Cihaz ayarlarına erişin.
Ağ ve İnternet > Kablosuz öğelerine dokunun ve
ardından anahtara dokunarak Kablosuz'u açın.
3. Ağ listesinin altındaki Ağ ekle'ye dokunun.
4. Kablosuz ağın bilgilerini girin:
Ağ adı: SSID'yi girin.
Güvenlik: Bir güvenlik seçeneği seçin.
Şifre: Ağın şifresini girin.
Gelişmiş seçenekler: Proxy ve IP ayarlarını girin.
5. Kaydet'e dokunun.
Gelişmiş Kablosuz Tercihleri

Ağ ve İnternet

Açık ağ bildirimleri, Wi-Fi Direct ve benzeri gelişmiş
Kablosuz seçeneklerine erişin.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ağ ve İnternet > Kablosuz öğelerine dokunun ve
ardından anahtara dokunarak Kablosuz'u açın.

Kablosuz ve ağ bağlantılarınızı yapılandırın.
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3.

Aşağıya kaydırıp Kablosuz tercihleri >
Gelişmiş öğelerine dokunun.

Hücresel Ağ
Palm'inizin hücresel ağını ve veri bağlantılarını
yapılandırın.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ağ ve İnternet > Hücresel Ağ öğelerine
dokunun. Aşağıdaki ayarlar listelenir:
Mobil veri: Verilere erişimi Açık/Kapalı
duruma getirmek için dokunun.
Dolaşımda: Dolaşımda verilere erişimi
Açık/Kapalı duruma getirmek için dokunun.
Veri kullanımı: Güncel aylık veri kullanımınız
burada listelenir.
Gelişmiş: Daha fazla hücresel ağ ayarına
erişmek için Gelişmiş'e dokunun.
Tercih edilen ağ türü: Tercih ettiğiniz
hücresel ağ türünü seçin. LTE tavsiye edilir.
Otomatik ağ seçme: Palm'iniz bağlanacağı
ağı otomatik olarak seçebilir. Açık/Kapalı
duruma getirmek için dokunun.
Ağ: Kablosuz ağınız

Veri Tasarrufu
Veri Tasarrufu'nu açın ve belirli uygulamalara arka plan
verilerine kısıtlamasız erişim hakkı verin.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ağ ve İnternet > Veri kullanımı > Veri tasarrufu
öğelerine dokunun.
3. Anahtara dokunarak Veri tasarrufu'nu
Açık/Kapalı duruma getirin.
Seçilen uygulamalar için kısıtlamasız veri kullanımına izin
vermek için önce Kısıtlamasız veri öğesine, ardından
uygulamaların yanındaki anahtara dokunun.

Mobil veriler
Mobil veri ayarlarını yapılandırın. Mobil verilerinizi
Açık/Kapalı duruma getirmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ağ ve İnternet > Veri kullanımı öğelerine
dokunun.
3. Mobil veri anahtarına dokunarak Açık/Kapalı
duruma getirin.

Veri Kullanımı

Faturalama dönemi, Veri Uyarıları ve Veri
Sınırları

Veri kullanımı ayarlarınızı yönetin.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ağ ve İnternet > Veri kullanımı öğelerine
dokunun. Mobil veri kullanımınız üst tarafta
görüntülenir.

Faturalama dönemi sıfırlama gününüz ile veri uyarı ve
sınırlarınızı ayarlayın.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ağ ve İnternet > Veri kullanımı > Faturalama
dönemi öğelerine dokunun.
3. Aşağıdakilere dokunarak ayarlayın:
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Faturalama dönemi: Faturalama dönemi sıfırlama
gününü ayarlayın.
Veri uyarısı ayarlama: Veri uyarısını Açık/Kapalı
duruma getirin. Belirlenen miktarda mobil veri
kullanıldığında bir uyarı alırsınız.
Veri uyarısı: Veri uyarısı için bir veri kullanımı miktarı
belirleyin.
Veri sınırı belirleme: Veri sınırını Açık/Kapalı duruma
getirin. Bu sınıra ulaşıldığında, mobil veriniz kapatılır.
Veri sınırı: Veri sınırı için bir veri kullanımı miktarı
belirleyin.

Ağ Kısıtlamaları
Arka planda çalışan uygulamaların seçilen Kablosuz
ağlarda veri kullanmasına kısıtlama getirin.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ağ ve İnternet > Veri kullanımı > Ağ
kısıtlamaları öğelerine dokunun.
3. Dilediğiniz ağa dokunarak kısıtlama
durumunu ayarlayın.

Uçak Modu
Uçak modu, mobil veri, Kablosuz ve Bluetooth dahil
olmak üzere tüm ağ bağlantılarını kapatır. Uçak
Modu'nu Açık/Kapalı olarak ayarlamak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ağ ve İnternet > Uçak modu öğelerine
dokunun.
3. Uçak Modu anahtarına dokunarak
Açık/Kapalı duruma getirin.
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Bağlı Cihazlar

Diğer cihazlarla Bluetooth, USB kabloları ve Kablosuz
üzerinden yaptığınız bağlantıları yönetin.

Bluetooth
Bilgi alışverişinde bulunmak için Palm'inizi Bluetooth
aracılığıyla diğer cihazlara bağlayın.

Bluetooth'u Açık/Kapalı Duruma
Getirme
1.
2.
3.

Cihaz ayarlarına erişin.
Bağlı cihazlar > Bluetooth öğelerine
dokunun.
Anahtara dokunarak Açık/Kapalı duruma
getirin.

Bir cihazla yapılan bağlantının ayarlarını yönetin.
Bir Cihazı Yeniden Adlandırma
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Bağlı cihazlar > Bluetooth öğelerine dokunun.
3. Cihaz adı'na dokunun.
4. Yeni adı girip YENİDEN ADLANDIR'a dokunun.
Eşlenen cihazın özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki
seçenekleri kullanabilirsiniz. Bu seçeneklerin her birini
yanlarındaki onay kutusuna dokunarak
etkinleştirebilir/kapatabilirsiniz.
Kişi paylaşma: Eşlenen cihazı kişi paylaşma amacıyla
kullanın.
Telefon çağrıları: Eşlenen cihazı telefon çağrıları
sırasında kullanın.
Medya sesi: Eşlenen cihazı medya sesi dinlerken kullanın.
HD ses: AAC: Eşlenen cihazı HD ses dosyalarını (AAC)
dinlerken kullanın.

Yeni cihaz eşleme
1.
2.
3.
4.

5.

Cihaz ayarlarına erişin.
Bağlı cihazlar > Bluetooth öğelerine
dokunun.
Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
Yeni cihaz eşle'ye dokunun. Bağlanılabilecek
cihazların listesi görüntülenir. Bağlanmak
istediğiniz cihazın Bluetooth'unun açık
olduğundan emin olun.
Cihaza dokunup eşleme talimatlarını izleyin.

Eşlenen Cihaz Ayarları

Bluetooth Cihazını Unutma
Palm'iniz eşlenen cihazlarla bağlantısını unutup listeden
kaldırabilir.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
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2.

Bağlı cihazlar > Bluetooth öğelerine
dokunun ve ardından anahtara dokunarak
Bluetooth'u açın.

3.

Eşlenen cihazın yanındaki Ayarlar
öğesine dokunun ve ardından UNUT'a
dokunarak eşlenen cihazı kaldırın.

Uygulamalar
Uygulamalarınızı ve bildirim ayarlarınızı yönetin.

Depolama: Uygulamanın veri depolamasını görüntüleyin
ve cihazda depolanan uygulama verileri ile önbelleği
silin.
Veri kullanımı: Mobil veri kullanımını görüntüleyin ve
uygulama veri kullanımı ayarlarını yapın.
Pil: Uygulamanın pil kullanımını görüntüleyin ve yönetin.
Varsayılan olarak açık: Uygulamanın bağlantılardan ve
diğer varsayılanlardan nasıl başlatılacağını belirleyin.
Diğer uygulamaların üstünde göster: Uygulamanın
kullandığınız diğer uygulamaların üstünde gösterilmesine
izin verin.
Uygulama ayrıntıları: Google Play Store'da uygulama
hakkında daha fazla ayrıntı görüntüleyin.

Uygulama Ayarları
Bağımsız uygulamaların ayarlarını yönetin.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Uygulamalar > Tüm uygulamaları gör
öğelerine dokunun.
3. Ayarlarını görüntülemek ve değiştirmek için
bir uygulamaya dokunun. Aşağıdaki
seçenekler görüntülenebilir:
Kaldır: Uygulamayı cihazınızdan kaldırın. (Önceden
yüklenmiş olarak gelen uygulamalar kaldırılamaz,
ancak kapatılabilir.)
Kapat: Önceden yüklenmiş bir uygulamayı kapatın.
Zorla durdur: Hatalı çalışan bir uygulamayı yeniden
başlatmak için zorla durdurun.
Uygulama bildirimleri: Uygulama için bildirim
tercihlerinizi seçin.
İzinler: Uygulamanın hangi cihaz özelliklerine
erişebileceğini yönetin.

Uygulama izinleri
Her uygulamanın Konum, Kamera, Mikrofon ve benzeri
cihaz özelliklerine erişimini yönetin. Uygulama izinleri'ne
erişmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Uygulamalar > Uygulama izinleri öğelerine
dokunun.
3. Bağımsız uygulamaların bir özelliği kullanmasını
etkinleştirmek/kapatmak için o özelliğe
dokunun.
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Varsayılan uygulamalar
Palm'inize önceden yüklenmiş olarak gelen
uygulamaları görüntüleyin. Bu uygulamaları
görüntülemek ve yönetmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Uygulamalar > Gelişmiş > Varsayılan
uygulamalar öğelerine dokunun.
3. Ayarlarını görüntülemek ve yönetmek için bir
uygulamaya dokunun.

Acil durum uyarıları
Almak istediğiniz acil durum uyarılarını seçin. Acil
durum uyarılarına erişmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Uygulamalar > Gelişmiş > Acil durum
uyarıları öğelerine dokunun.
3. Etkinleştirmek/kapatmak istediğiniz her
uyarıya dokunun.
Uyarı tonunu değiştirmek için Uyarı tonu'na dokunun.
Bu menüde uyarı sesine ek olarak titreşimi açma
seçeneğine de sahipsiniz.
Not: Ana ses ayarları (titreşim veya sessiz), Acil ton
ayarını geçersiz kılar.

Bildirimler
Bildirim, bildirim noktaları ve bildirim sesleri
gönderebilecek uygulamalar gibi bildirim ayarlarını
görüntüleyip yönetin.

Uygulama Bildirimleri
Bağımsız uygulamaların bildirim ayarlarını yönetin.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Bildirimler'e dokunun.
3. Dilediğiniz uygulamaya dokunarak bildirim
ayarlarını yapılandırın.

Bildirim Noktaları
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Okunmamış bildirimi bulunan uygulama kısayollarının
üzerinde küçük bir nokta görüntüleme seçeneğine
sahipsiniz. Etkinleştirmek/kapatmak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Bildirimler'e dokunun.
3. Bu özelliği Açık/Kapalı duruma getirmek için
Bildirim noktalarına izin ver'e dokunun.

Bildirim Sesleri
Bildirim gönderen her uygulama için bir varsayılan
bildirim sesi seçin. Bildirim sesini ayarlamak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Bildirimler > Varsayılan bildirim sesi
öğelerine dokunun.
3. Bir ses seçip Tamam'a dokunun.
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Pil

Pil Ayarları

Pil kullanımınızı görüntüleyin ve ayarlarınızı yönetin.

Güç Bakımı İpuçları
l
l
l
l

Hayat Modu'nu açın. Bu sayede, cihazınız
onu kullanmadığınız zamanlarda asgari
düzeyde pil tüketir.
Ekranın parlaklığını güç tasarrufu yapacak
şekilde ayarlayın.
Otomatik veri senkronizasyonunu 43.
sayfadaki "Kullanıcılar ve Hesaplar" ayarları
menüsünden kapatın.
Güç Tasarrufu Modu'nu açma

Güç Tasarrufu Modu
Güç tasarrufu modu, ekran parlaklığını düşürür, uyku
zamanını ayarlar, ağ, Bluetooth ve GPS bağlantılarını
kapatır. Ayrıca, titreşimleri ve arka plan verilerini
sınırlandırır, otomatik veri senkronizasyonunu kapatır.
Güç Tasarrufu Modu'nu Açık/Kapalı olarak
ayarlamak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.

Palm'inizin pil gücü kullanımını izleyin.
Pil ayarlarına erişmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Pil'e dokunun.
Pil yüzdesi: Cihazınızın pil yüzdesini gösterir.
Güç tasarrufu modu: Güç tasarrufu modu'nu
açmak için dokunun. Bu işlem, ekran parlaklığını
düşürür ve mobil veri, Bluetooth, GPS vs.
bağlantılarını sınırlandırır.
Arka plan uygulamaları: Kullanımda
olmadıklarında arka plandan kapatılacak
uygulamaları seçin.
Optimize edilmiş uygulamalar: Maksimum pil
ömrü için optimize edilmiş uygulamaları
görüntüleyin.
Hiçbir zaman optimize etme: Pil ömrü için hiçbir
zaman optimize edilmemesi gereken
uygulamaları görüntüleyin.
Gelişmiş ayarlar: Gelişmiş pil kullanımı
ayarlarını görüntülemek için dokunun.
Ambient display: Bildirim aldığınızda ekranın
uyandırılıp uyandırılmayacağını seçin.
Etkinleştirmek/kapatmak için Ayarlar > Ekran >
Ambient display > Yeni bildirimler öğelerine
dokunun.

2.

öğelerine
dokunun.
3. Anahtara dokunarak Açık/Kapalı duruma
getirin.
Otomatik olarak aç: Güç tasarrufu modu'nu %5 veya
%20 pil seviyesinde otomatik olarak açılacak şekilde
ayarlamak için dokunun.
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Ekran

Parlaklık, yazı tipi boyutu, Dolaşım Çubuğu ve benzeri
gibi ekran ayarlarını yönetin.

Parlaklık seviyesi
Ekranın parlaklık düzeyini daha kolay okunacak ve pil
tasarrufu açısından uygun olacak şekilde ayarlayın.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ekran > Parlaklık düzeyi öğelerine dokunun.
3. Parlaklığı manuel olarak ayarlayın veya
Otomatik'e dokunun.

Gece modu
Gece modu, karanlıkta bakmayı kolaylaştırmak için
ekranınıza sarı bir renk tonu verir ve uykuya daha
kolay dalmanıza yardımcı olabilir. Gece modu'nu
açmak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ekran > Gece modu > Durum öğelerine
dokunun.
3. Yoğunluk kaydıracını sürükleyerek Gece
modu'nun yoğunluğunu ayarlayın.
Gece modu'nun otomatik olarak açılmasına yönelik
bir plan ayarlamak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ekran > Gece modu öğelerine dokunun.
3. Planla'ya dokunup özel bir zaman seçin
veya Gece modu'nu gün batımından gün
doğumuna kadar açık olacak şekilde
ayarlayın.

Uyarlanabilir parlaklık
Parlaklık düzeyini mevcut ışığa göre optimize edin.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ekran'a dokunun.
3. Özelliği Açık/Kapalı duruma getirmek için
Uyarlamalı parlaklık öğesine dokunun.

Duvar Kağıdı
Kilit ekranınız için bir duvar kağıdı belirleyin.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ekran > Duvar Kağıdı öğelerine dokunun.
3. Animasyonlu dvr. kğtlrı., Fotoğraflar, Duvar
Kağıdı arasından seçim yapın.
4. Bir resme dokunup Kilit ekranı duvar kağıdı
ayarla'ya dokunun.

Gelişmiş Ekran Ayarları
Ekran zaman aşımı, yazı tipi boyutu, ekran boyutu ve
daha fazlası için ekran ayarlarını yapın. Bu ayarlara
erişmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ekran > Gelişmiş öğelerine dokunun.
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3.

Ayarlarını yapmak için aşağıdaki öğelere
dokunun.
Uyku: Ekranı belirlenmiş bir sürenin ardından
kapatın.
Ekranı otomatik döndür: Ekranın otomatik
döndür ayarını açık/kapalı duruma getirmek için
dokunun.
Yazı tipi boyutu: Yazı tipi boyutu'na dokunun ve
ardından kaydıracı sürükleyerek metin boyutunu
ayarlayın.
Ekran boyutu: Ekran boyutu'na dokunun ve
ardından kaydıracı sürükleyerek ekrandaki
nesnelerin boyutunu ayarlayın.
Ekran koruyucu: Ekran koruyucunuz olarak
görüntülenecek öğeyi seçmek için Ekran
koruyucu > Geçerli ekran koruyucu öğelerine
dokunun. Ekran koruyucunun görüntüleneceği
zamanı ayarlamak için Başlatma zamanı'na
dokunun.
Ambient display: bildirim aldığınızda ekranın
uyandırılması için Yeni bildirimler anahtarını açık
konuma getirin.

Ses

Ses düzeylerini, titreşimleri, zil seslerini ve diğer ses
ayarlarını yönetin.

Ses seviyesi
Medya, alarmlar ve zil sesleri için ses düzeylerini
ayarlayın.
1. Cihaz Ayarlarına erişin.
2. Ses'e dokunun.

3.

Medya, alarm ve zil kaydıraçlarını kullanarak
ses düzeylerini ayarlayın.
Ses düzeylerine Hızlı Eylemler'den de erişilebilir.

Çağrı Titreşimleri
Palm'inizi çalarken titreşecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
1. Cihaz Ayarlarına erişin.
2. Ses'e dokunun.
3. Çalarken titreşimleri Açık/Kapalı duruma
getirmek için Çağrılar için titreşim de uygula'ya
dokunun.

Rahatsız Etmeyin tercihleri
Rahatsız Etmeyin özelliğinin etkin olduğu zamanlardaki
bildirimler ve kurallar için tercihler ve öncelikler belirleyin.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Aşağıdakileri yapılandırmak için Ses > Rahatsız
Etmeyin tercihleri öğelerine dokunun:
Sadece öncelikli izin verir: Hangi etkinliklerin
bildirimlere ve rahatsız etmeye izin vereceğine
yönelik öncelikler belirleyin. Hatırlatıcılar,
Etkinlikler, Alarmlar, Mesajlar, Çağrılar ve Tekrar
arayanlar'dan gelen rahatsızlıklara izin verin.
Görsel rahatsızlıkları devre dışı bırak: Görsel
bildirimleri Rahatsız Etmeyin ile devre dışı
36

bırakın. Ekran Açık veya Kapalı olduğunda
devre dışı bırakılacak bildirimleri seçin.

Zil sesi
Zil sesinizi ayarlamak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ses > Telefon zil sesi öğelerine dokunun.
3. Bir zil sesine dokunarak seçin ve önizlemesini
dinleyin.
4. Tamam'a dokunun.
Zil sesi listesinin alt kısmından özel bir zil sesi de
ayarlayabilirsiniz.

Bildirim Sesi
Uygulama bildirimleri için bir ses seçin.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ses > Gelişmiş > Varsayılan bildirim sesi
öğelerine dokunun.
3. Bir sese dokunarak seçin ve önizlemesini
dinleyin.
4. Tamam'a dokunun.

Alarm Sesi
Alarm sırasında çalınacak sesi seçin.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ses > Gelişmiş > Varsayılan alarm sesi öğelerine
dokunun.
3. Bir sese dokunarak seçin ve önizlemesini
dinleyin.
4. Tamam'a dokunun.
Zil sesinin alt kısmındaki Zil sesi ekle'ye dokunarak özel
bir alarm sesi de ekleyebilirsiniz.

Özel bir bildirim sesi eklemek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Ses > Gelişmiş > Varsayılan bildirim sesi
öğelerine dokunun.
3. Aşağıya kaydırıp Zil sesi ekle'ye dokunun.
4. Bildirim sesiniz olarak kullanmak üzere bir
dosya seçin.
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kaldırılacağı süre olarak 30, 60 veya 90 gün
arasından seçim yapın.

Depolama

Palm'inizin depolamasını ve cihazın farklı parçalarının
ne kadar depolama alanı işgal ettiğini görüntüleyin.

Alan Boşaltma
İstenmeyen veya gereksiz dosyaları kaldırarak
Palm'inizin depolama alanını boşaltın.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Depolama > Alan Boşaltma öğelerine
dokunun.
3. Cihazınızdan kaldırılacak dosyaları seçin.

Depolama Yöneticisi
Depolama Yöneticisi, depolama alanının
boşaltılmasına yardımcı olmak üzere yedeklenen
fotoğraf ve videoları cihazınızdan kaldırır. Bu özelliği
Açık/Kapalı olarak ayarlamak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Depolama > Depolama yöneticisi öğelerine
dokunun.
3. Anahtara dokunarak Açık/Kapalı duruma
getirin.
4. Fotoğrafları ve videoları kaldır öğesine
dokunup fotoğrafların ve videoların
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Güvenlik ve Konum
Kilit ekranı, güvenlik ve konum ayarlarınızı yönetin.

Google Play Protect
Google, uygulamalarınızı zararlı davranışa karşı
tarar.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Güvenlik ve Konum > Google Play Protect
öğelerine dokunun.

Güvenlik Güncellemesi
Güvenlik yazılımınızın en son ne zaman
güncellendiğini görün ve manuel olarak
güncellemeleri denetleyin.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Güvenlik ve Konum > Güvenlik güncellemesi
öğelerine dokunun. Son güvenlik
güncellemenizin tarihi görüntülenir.
3. Güncelleme denetle'ye dokunun.

Şifre veya Hiçbiri. Güvenli bir ekran kilidi ayarlamak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Güvenlik ve Konum > Ekran kilidi öğelerine
dokunun.
3. Bir ekran kilidi türüne dokunun. Ekranda çıkan
uyarıları takip ederek kurun.

Ekran Kilidi Ayarları
Palm'inizin ekran kilidi ayarlarını yapılandırın. Ekran kilidi
ayarlarına erişmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2.

Güvenlik ve Konum > Ekran kilidi ayarları
öğelerine dokunun. Aşağıdaki ayarlar
yapılabilir:
Deseni görünür yap: Parmağınızı hızlıca
kaydırdığınızda deseninizi görünür yapmak için
anahtara dokunun.
Otomatik olarak kilitleme: Ekran uyuduktan
sonra cihaz kendisini kilitleyene kadar ne kadar
süre tanımak istediğinizi seçin.
Güç düğmesi aniden kilitler: Güç düğmesini
cihazı aniden kilitleyecek şekilde ayarlamak için
anahtara dokunun. Smart Lock kullanıyorsanız,
geçerli değildir.
Kilit ekranı mesajı: Kilit ekranınıza bir mesaj
yerleştirin.

Ekran Kilidi
Palm'inizi aşağıdaki ekran kilitlerinden birini seçerek
güvenlik altına alın: Hızlıca Kaydırma, Desen, PIN,
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Konum
Konum hizmetlerini etkinleştirin, uygulama izinlerini
yönetin, konum geçmişini görüntüleyin ve diğer
konum ayarlarını yönetin. Konum hizmetlerini
Açık/Kapalı olarak ayarlamak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Güvenlik ve Konum > Konum öğelerine
dokunun.
3. Anahtara dokunarak Konum hizmetlerini
Açık/Kapalı duruma getirin.

3.

Konum hizmetlerini etkinleştirmek/kapatmak
istediğiniz her bir uygulamanın yanındaki
anahtara dokunun.

Parolaları Gösterme
Siz şifre girerken şifre metnini kısa süreliğine gösterin. Bu
özelliği Açık/Kapalı olarak ayarlamak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Güvenlik ve Konum > Parolaları göster
öğelerine dokunun.

Konum Modu'nu Değiştirme
Bir konum modu seçmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Güvenlik ve Konum > Konum > Mod
öğelerine dokunun.
3. Aşağıdaki modlardan birini seçin:
Yüksek doğruluk: Konumu GPS, Kablosuz,
Bluetooth ve hücresel ağları kullanarak belirler.
Pil tasarrufu: Konumu Kablosuz, Bluetooth ve
hücresel ağları kullanarak belirler. GPS'i
kullanmaz.
Yalnızca cihaz: Konumu GPS ve cihaz
sensörlerini kullanarak belirler.
Uygulama düzeyi izinleri
Konum hizmetlerine erişebilecek uygulamaları seçin.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Güvenlik ve Konum > Konum > Uygulama
düzeyi izinleri öğelerine dokunun.
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Kullanıcılar ve Hesaplar
Kullanıcılar
Aynı cihazda her bir kullanıcı için özel ayarlarla
birden fazla kullanıcıya izin verin. Kullanıcıları
yönetmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Kullanıcılar ve Hesaplar > Kullanıcılar
öğelerine dokunun.
Burada yönetici ile birlikte Ziyaretçi seçeneği ve
Kullanıcı veya profil ekle seçeneği de görüntülenir.
Kullanıcılar arasında geçiş yapmak için "Siz" veya
"Ziyaretçi" öğesine dokunun.
Yeni kullanıcı eklemek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Kullanıcılar ve Hesaplar > Kullanıcılar
öğelerine dokunun.
3. Kullanıcı veya profil ekle'ye dokunup ekranda
çıkan uyarıları takip ederek yeni bir kullanıcı
oluşturun.
Kullanıcı silmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Kullanıcılar ve Hesaplar > Kullanıcılar
öğelerine dokunun.
3. Kullanıcının sağ tarafındaki ayarlar çarkına
dokunup Kullanıcı kaldır > Sil öğelerine
dokunun.

Hesaplar

Google, e-posta veya diğer sosyal ağ hesaplarınızı
oluşturun ve yönetin. Hesap bilgilerine ve ayarlarına
erişmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Kullanıcılar ve Hesaplar öğesine dokunun.
3. Hesabınıza dokunarak ayarlarını görüntüleyin.

Hesap Ekle
Google, e-posta ve diğer sosyal ağ hesaplarınızı
ekleyebilirsiniz. Hesap eklemek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Kullanıcılar ve Hesaplar > Hesap ekle öğelerine
dokunun.
3. Bir hesap türüne dokunun.
4. Oturum açma bilgilerinizi girerek hesabı
oluşturun.

Hesap Kaldır
Palm'inizden hesap kaldırmak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Kullanıcılar ve Hesaplar öğesine dokunun.
3. Önce bir hesaba, ardından Hesap Kaldır'a
dokunun.
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Acil Durum Bilgileri
Bir acil durumda ilk müdahaleyi yapacak kişilere
yardımcı olmak için tıbbi bilgiler ve acil durum kişileri
ekleyin. Bu bilgilere, Palm'inizin kilidini açmaya gerek
olmadan kilit ekranından erişilebilir. Acil durum
bilgileri oluşturmak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Kullanıcılar ve Hesaplar > Acil durum
bilgileri öğelerine dokunun.
3. Tıbbi bilgileri düzenlemek için Bilgileri
düzenle'ye dokunun.
4. Acil durum kişisi eklemek için Kişi ekle'ye
dokunun.

Otomatik Veri
Senkronizasyonu
Uygulamaların arka planda verileri otomatik olarak
yenilemesine izin verir. Bu özelliği Açık/Kapalı olarak
ayarlamak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Kullanıcılar ve Hesaplar öğesine dokunun.
3. Otomatik veri senkronizasyonu'na
dokunarak Açık/Kapalı olarak ayarlayın.
Not: Bu özelliğin kapatılması, pil ömrünü önemli
ölçüde artırır. Uygulamalar, ayardan bağımsız olarak
onları açtığınızda senkronize edilir.
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Erişilebilirlik

Fiziksel engeli olan kişiler, Palm'i kullanımı kolay kılan
Erişilebilirlik hizmetlerine erişebilir.
Not: Belirli Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak cihazın
şunları yapmasına izin vermiş olursunuz:
Eylemlerinizi gözlemleme: Bir uygulamayla
etkileşim kurduğunuzda bildirim alın.
Pencere içeriğini al: Etkileşimde olduğunuz
bir pencerenin içeriğini inceleyin.
Dokun ile Keşfet'i açma: Dokunulan öğeler
sesli olarak belirtilir ve hareketler kullanılarak
ekran keşfedilebilir.
Yazdığınız metni gözlemleme: Kredi kartı
numaraları ve parolalar gibi kişisel verileri
içerir.
Ekran büyütmeyi denetleme: Ekranın
yakınlaştırma seviyesini ve
konumlandırmasını denetleyin.

Metin-Konuşma Ayarları
Metin-konuşma çıktınızın ayarlarını yönetin. Erişmek
için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Erişilebilirlik > Metin-konuşma çıktısı
öğelerine dokunun. Aşağıdaki ayarlar
kullanılabilir:
Tercih edilen motor: Cihazınız Google Metni
konuşmaya dönüştürme motorunu kullanır.
Daha fazla seçenek için Ayarlar
dokunun.

öğesine

Dil: Metni konuşmaya dönüştürme için bir dil seçin.
Varsayılan ayar, sistem dilidir.
Konuşma hızı: Metnin hangi hızda konuşmaya
döküldüğünü ayarlamak için kaydıracı sürükleyin.
Perde: Kaydıracı sürükleyerek ses perdesini ayarlayın.
Çal: Metni konuşmaya dönüştürme'nin kulağa nasıl
geleceğine dair bir önizlemeyi çalmak için dokunun.
Sıfırla: Konuşma hızını ve perdeyi varsayılan ayarlara
sıfırlayın.

Görüntüleme Seçenekleri
Ekranı daha kolay okunur hale getirmek için
uygulayabileceğiniz çok sayıda ayar vardır. Ekran
ayarlarına erişmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Erişilebilirlik'e dokunun, aşağı kaydırarak Ekran
öğesini bulun ve aşağıdaki seçenekleri
görüntüleyin:
Yazı tipi boyutu: Ekrandaki metnin boyutunu
ayarlamak için dokunun.
Ekran boyutu: Ekrandaki nesnelerin boyutunu
ayarlamak için dokunun.
Büyütme: Ekranı yakınlaştırmak ve kaydırmak
amacıyla üçlü dokunma, sıkıştırma ve ekran
üzerinde iki parmağı sürükleme gibi hareketleri
kullanmak için dokunun.
Renk Düzeltme: Ekran renklerini renk körü olan
kişilere uygun şekilde ayarlamak için dokunun.
Renk Çevrimi: Metin ve arka plan rengini siyah
ile beyaz arasında değiştirmek için dokunun.
Büyük fare işaretçisi: Fare kullanırken büyük bir
işaretçi kullanmak için dokunun.
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Etkileşim Kontrolleri
1.
2.

Cihaz ayarlarına erişin.
Erişilebilirlik'e dokunun, aşağı kaydırarak
Etkileşim kontrolleri öğesini bulun ve
aşağıdaki seçeneklere erişin:
İşaretçi hareket etmeyi durdurduktan sonra
tık sesi: Bu özelliği Açık/Kapalı olarak
ayarlamak için dokunun. Kaydıracı
sürükleyerek gecikme süresini ayarlayın.
Güç düğmesi çağrı bitirir: Anahtara
dokunarak bu özelliği Açık/Kapalı duruma
getirin.
Ekranı Otomatik Döndür: Anahtara
dokunarak Otomatik Döndürme'yi
Açık/Kapalı duruma getirin.
Basılı tutma gecikmesi: Ekrandaki bir öğenin
basılı tutulmasını fark etme süresini
ayarlayın. Gecikme seçmek için dokunun.

Ses ve ekran metni
1.
2.

Cihaz ayarlarına erişin.
Erişilebilirlik'e dokunun, aşağı kaydırarak Ses
ve ekran metni öğesini bulun ve aşağıdaki
seçeneklere erişin:

Mono Ses

2.
3.

Erişilebilirlik'e dokunun, ardından aşağı
kaydırarak Mono ses'i bulun.
Anahtara dokunarak Açık/Kapalı duruma
getirin.

Başlıklar
Palm'inizde alt yazıları kullanmak için Başlıklar'ı açın.
Başlıklar'ı Açık/Kapalı olarak ayarlamak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Erişilebilirlik > Başlıklar öğelerine dokunun.
3. Anahtara dokunarak Açık/Kapalı duruma
getirin.
4. Başlık ayarlarını yapmak için aşağıdakilere
dokunun:
Dil: Başlık dilinizi seçin.
Metin Boyutu: Metnin boyutunu ayarlayın.
Başlık Stili: Metnin yazı tipi rengini ve arka plan
rengini ayarlayın.

Yüksek Karşıtlıklı Metin
Metni arka plana göre yüksek karşıtlığa sahip olacak
şekilde değiştirin. Yüksek Karşıtlıklı Metin özelliğini
Açık/Kapalı olarak ayarlamak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Erişilebilirlik'e dokunun, aşağı kaydırarak Yüksek
Karşıtlıklı Metin öğesini bulun.
3. Anahtara dokunarak Açık/Kapalı duruma
getirin.

Stereo ile mono ses türleri arasında tercih yapın.
Mono sesi Açık/Kapalı olarak ayarlamak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
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3.
4.

Dil eklemek için Dil ekle'ye dokunup kullanılabilir
dillerden birini seçin.
Dil tercihi sıralamanızı sağ taraftaki dil
menüsüne
dokunup basılı tuttuktan sonra
sürükleyerek yeniden düzenleyin.

Bir dili kaldırmak için Daha Fazla Seçenek

> Kaldır

öğelerine dokunun. Kaldırılacak dili seçip Kaldır
öğesine dokunun.

Sistem

Dil, tarih ve saat, yazılım güncellemeleri ve benzeri
gibi sistem ayarlarını yönetin.

Dil ve Giriş
Palm'inizin dilini ve metin girişi ayarlarını yönetin.
Diller
Dil tercih listenize diller ekleyin. Bir uygulamanın
varsayılan dili desteklememesi durumunda, Palm'iniz
tercih listenizdeki bir sonraki dili kullanır. Dil ayarlarını
yönetmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Sistem > Dil ve giriş > Diller öğelerine
dokunun.

Sanal Klavye
Palm'in varsayılan klavyesi Fleksy'dir. Cihazınızda
kullanmak üzere Fleksy ile Google Play Store'dan
indirebileceğiniz diğer klavyeler arasında seçim
yapabilirsiniz. Klavyeleri yönetmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Sistem > Dil ve Giriş > Sanal klavye > Klavyeleri
yönet öğelerine dokunun.
3. Dilediğiniz klavyeye dokunarak etkinleştirin veya
kapatın.
Google Sesle Yazma
Google Sesle Yazma, alanlara sesinizi
kullanarak metin girmenize olanak tanır. Google
Sesle Yazma ayarlarına erişmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Sistem > Dil ve Giriş > Sanal klavye
öğelerine dokunun.
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3.

Google sesle yazma'ya dokunarak diller,
ses tanıma, konuşma çıktısı ve benzeri
ayarları yapılandırın.

Fiziksel Klavye
Cihaz, fiziksel klavye bağlantısını destekler. Fiziksel
klavyeleri yönetmek için:
1.
2.

Cihaz ayarlarına erişin.
Sistem > Dil ve Giriş > Sanal klavye > Fiziksel
klavyeler öğelerine dokunun.

Gelişmiş
Cihazınıza metin girme konusunda yardımcı olacak
bu erişilebilirlik özelliklerini kullanın.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Sistem > Dil ve Giriş > Gelişmiş öğelerine
dokunun.
3. Daha fazla ayara için aşağıdakilere
dokunun:
Yazım Denetleyici: Açık/Kapalı olarak
ayarlamak için Yazım Denetleyici'ye ve
ardından anahtara dokunun. Bir yazım
denetleyici seçin.
Otomatik Doldurma Hizmeti: Kaydedilen
kullanıcı adlarını, parolaları, adresleri, kredi
kartı bilgilerini ve daha fazlasını hızlı bir
biçimde girin. Palm, varsayılan olarak
Google Autofill'i kullanır. Etkinleştirmek üzere
bir hizmet seçmek için dokunun.
öğesine dokunarak Otomatik Doldurma
ayarlarını yapın.

Kişisel sözlük: Cihazınızın tanımasını istediğiniz
sözcükleri kişisel sözlüğünüze eklemek için
dokunun.
İşaretleyici hızı: İşaretleyici hızını ayarlamak için
dokunun. Metin-konuşma çıktısı: 45. sayfadaki
"Metin-Konuşma Ayarları" içinde yer alan
ayrıntılara başvurun.

Tarih ve Saat
Palm'iniz tarih ve saat bilgilerini ağınızdan otomatik
olarak alacak şekilde ayarlanmıştır. Ağın kapsama
alanının dışındaysanız, tarih ve saati manuel olarak
ayarlayabilirsiniz.
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Sistem > Tarih ve saat öğelerine dokunun.
Aşağıdakileri yapılandırın:
Otomatik Tarih ve Saat: Tarih ve saat bilgilerinin
ağınızdan otomatik olarak alınmasını
etkinleştirmek/kapatmak için anahtara dokunun. Bu
özellik kapatılmışsa, aşağıdaki seçeneklere
sahipsiniz:
- Tarih ayarlama: Güncel tarihi seçmek için
dokunun.
- Saati ayarla: Güncel saati seçmek için dokunun.
Otomatik Saat Dilimi: Saat dilimi bilgilerinin
ağınızdan otomatik olarak alınmasını
etkinleştirmek/kapatmak için anahtara dokunun. Bu
özellik kapatılmışsa, aşağıdaki seçeneğe sahipsiniz:
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- Saat dilimini seçin: Saat dilimi seçmek için
dokunun.
24 saat biçimini kullan: Saati 24 saat biçiminde
görüntülemek için dokunun.

Uygulama Tercihlerini Sıfırlama

Yedekle
Palm'inizi Google Drive hesabınıza yedeklemeyi tercih
edebilirsiniz. Yedekleme ayarlarına erişmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Sistem > Yedek öğelerine dokunun.

Sıfırlama Seçenekleri
Ağ, uygulama tercihleri ve fabrika değerlerine
sıfırlama dahil olmak üzere Palm'inizin özelliklerinin
sıfırlanmasına yönelik birkaç seçenek mevcuttur.
Kablosuz, Mobil ve Bluetooth'u Sıfırlama

Kablosuz, Mobil veri ve Bluetooth ayarlarını sıfırlamak
için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Sistem > Sıfırlama seçenekleri > Kablosuz,
mobil ve Bluetooth'u sıfırla öğelerine
dokunun.
3. Ayarları Sıfırla'ya dokunup onaylayın.

Bildirimler, izinler ve diğerleri dahil olmak üzere
uygulama tercihlerini sıfırlayabilirsiniz. Uygulama
tercihlerini sıfırlamak için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Sistem > Sıfırlama seçenekleri > Uygulama
tercihlerini sıfırla öğelerine dokunun.
3. Uygulamaları Sıfırla'ya dokunun.
Tüm Verileri Silme (Fabrika Değerlerine Sıfırlama)

Palm'inizi varsayılan fabrika değerlerine geri yüklemek
amacıyla tüm verileri silme seçeneğine sahipsiniz. Bu
işlemi gerçekleştirerek, Google hesabı ayarları, sistem
ayarları, indirilen uygulamalar, medya (fotoğraflar,
videolar ve müzik) ve Palm'inizde depolanan diğer
dosyalar da dahil olmak üzere eklenen tüm verileri
cihazınızdan silmiş olursunuz.
Palm'inizi sıfırlamak için:
1. Saklamak istediğiniz tüm dosyaları
yedeklediğinizden emin olun.
2. Cihaz ayarlarına erişin.
3. Sistem > Sıfırlama seçenekleri > Tüm verileri sil
(fabrika değerlerine sıfırlama) öğelerine
dokunun.
4. Telefonu Sıfırla'ya dokunup ekranda çıkan
uyarıları izleyin.
5. Cihazınız yeniden başlatılacaktır. Palm'inizi ilk
kullandığınız haline geri döndürmek için
kurulum sihirbazını izleyin.
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Yasal ve Güvenlik
Cihazın modeli, üreticinin adı, IMEI, CU referansı ve
daha fazlası dahil olmak üzere Palm'inizle ilgili
bilgileri Yasal ve Güvenlik menüsünde bulabilirsiniz.
Erişmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Sistem > Yasal ve Güvenlik öğelerine dokunun.
3. Palm'iniz hakkında daha fazla bilgi
görüntülemek için bir öğeye dokunun.

Telefon Hakkında
Cihazın durumu, yasal bilgiler, donanım modeli, seri
numarası, yazılım sürümü ve daha fazlası dahil olmak
üzere Palm'inizle ilgili bilgileri Telefon Hakkında
menüsünde bulabilirsiniz. Erişmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Sistem > Telefon hakkında öğelerine
dokunun.
3. Palm'iniz hakkında daha fazla bilgi
görüntülemek için bir öğeye dokunun.

Yazılım güncellemeleri
Palm'inizin Android sistem güncellemelerini denetleyin ve
güncelleme geçmişini görüntüleyin. Erişmek için:
1. Cihaz ayarlarına erişin.
2. Yazılım güncellemeleri'ne dokunun. Aşağıdaki
görüntülenir:
Güncelleme denetle: Yazılım güncellemelerini
denetlemek için dokunun. Sistem Güncellemesi
Durumu alt tarafta görüntülenir.
Ayarlar: Sadece Kablosuz'a, Otomatik
denetleme aralıkları'na ve Otomatik indirme'ye
erişmek için dokunun.
Sadece Kablosuz: Yazılım güncellemeleri,
sadece Kablosuz etkin olduğu zamanlarda
çalışır.
Otomatik denetleme aralıkları:
Otomatik denetleme aralıkları'nı
manuel, günlük, 1 hafta, 2 hafta veya 1
ay olarak ayarlamak için dokunun.
Otomatik indirme: Kablosuz'a bağlı
olduğunda yazılım güncellemelerinin
otomatik olarak indirilmesine izin
vermek için anahtarı açık konuma
getirin.
Yardım: Yazılım güncellemeleri hakkındaki
bilgileri görüntülemek için dokunun.
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Palm PVG100EU - Cep
Telefonu Güvenlik ve
garanti bilgileri
Güvenlik ve kullanım

Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce bu bölümü
dikkatlice okumanızı öneririz. Hatalı kullanımdan ya da
burada verilen yönergelere aykırı kullanımdan
kaynaklanabilecek hasarlarda, üretici herhangi bir
sorumluluk kabul etmemektedir.
TRAFİK GÜVENLİĞİ
Çalışmaların ahizesiz kullanım kiti (araç kiti, kulaklık vb.)
kullanıldığında bile, araç kullanırken cep telefonu kullanılmasının
gerçekten büyük bir risk teşkil ettiğini gösterdiği göz önünde
bulundurulduğunda, sürücülerin araçları park halinde değilken cep
telefonlarını kullanmamaları gerekmektedir.
Araç kullanırken, müzik ya da radyo dinlemek için telefonunuzu ya
da kulaklığınızı kullanmayın. Kulaklık kullanılması tehlikeli olabilir ve
bazı bölgelerde yasaktır.
- Telefonunuz açıkken, ABS kilitlenme önleyici frenler ya da hava
yastıkları gibi Aracın elektronik sistemlerini etkileyebilecek
elektromanyetik dalgalar yayar. Hiçbir sorun yaşanmayacağından
emin olmak için:
- Telefonunuzu kontrol panelinin üzerine ya da hava yastıklarının
bulunduğu bölgelerin yakınına koymayın;
- Kontrol panelinin cep telefonunun yaydığı RF enerjisinden
etkilenmeyecek şekilde korumalı olduğundan emin olmak için aracı
satın aldığınız satıcıya ya da araç üreticisine başvurun.

Taşıma ve Nakliye
- Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve

hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur
altında bırakılmamalıdır.

Enerji T ketimi Açısından Verimli Kullanıma ilişkin Bilgiler
Satın olmuş olduğunuz r n n ömr boyunca enerji t ketimi
açısından verimli kullanımı için, bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş
sertifikalı elemanlarca yapılması gerekmektedir. Cihazınızın bu
kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun
ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

KULLANIM KOŞULLARI
T keticinin yapabileceği bakım, onarım veya r n n temizliğine
ilişkin bilgiler: Cihazınız kirlendiyse kuru toz,iz bırakmayan bir bezle
silebilirsiniz.Cihazınızı silmek için su, alkol, tiner vb. diğer solventleri
kullanmayınız.

Periyodik bakım: Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.
Performansını en uygun d zeye getirmek için bazen
telefonunuzu kapatmanız önerilir.
Uçağa binmeden önce telefonu kapatın.
Özellikle cep telefonu kullanımına ayrılmış alanlar haricinde,
sağlık tesislerindeyken telefonu kapatın. Bug n d zenli olarak
kullanılan diğer birçok t r ekipmanda da olduğu gibi, cep
telefonları radio frekansını kullanan diğer elektrikli ya da
elektronik cihazlarla ya da ekipmanlarla etkileşime girebilir.
Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken, telefonu kapatın. Bir
yakıt deposu, benzin istasyonu, ya da kimyasal madde
tesisinde ya da patlama olasılığı olan ortamlarda bulunan t
m işaretlere ve yönergelere harfiyen uyun.
Telefon açıldığında, kalp pili, işitme cihazı ya da ins lin
pompası gibi tıbbi cihazlardan en az 15 cm uzakta
tutulmalıdır. Özellikle telefonu kullanırken, söz konusu cihazın
(varsa) aksi yön ndeki kulağa dayayarak tutmanız gerekir.
İşitme kaybı oluşmasını önlemek için telefonu kulağınıza
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göt rmeden önce çağrıyı yanıtlayın. Bununla birlikte,
ahizesiz kullanım modunu kullanırken, telefonu
kulağınızdan uzak tutun;
ç nk g çlendirilen ses işitme kaybına neden olabilir.
Gözetiminiz altında değilken, çocukların telefonu
kullanmalarına ve/veya telefonla ve aksesuarlarıyla
oynamalarına izin vermeyin.
Telefonunuzun çıkarılabilir kapağı varsa, lütfen
telefonunuzun alerjik tepkiye neden olabilecek maddeler
içerebileceğini göz önünde bulundurun.
Telefonunuz tek parça bir cihazsa, arka kapak ve pil
çıkarılabilir değildir. Telefonunuzu parçalarına ayırırsanız
garantisi geçerli olmaz. Telefonunuzu parçalarına ayırmak
pile zarar verebilir ve alerjik reaksiyon yapabilen maddelerin
sızıntısına neden olabilir.
Telefonunuza daima özen gösterin ve telefonunuzu temiz ve
tozsuz bir yerde muhafaza edin.
Telefonunuzu elverişsiz hava ya da çevre şartlarına (nem,
rutubet, yağmur, sıvı sızıntıları, toz, deniz havası vb.) maruz
kalmasına izin vermeyin. Üreticinin telefonun kullanılmasını
önerdiği sıcaklık aralığı 0°C (32°F) ila +45°C (113°F).
45°C’nin (113°F) üzerinde sıcaklıklarda, telefon ekranının
okunabilirliği etkilenebilir ama bu geçici bir durumdur ve
herhangi bir ciddi durum arz etmez.
Cep telefonunuzun içini açmayın, demonte etmeyin ya da
onarmaya çalışmayın.
Cep telefonunuzu düşürmeyin, atmayın ya da bükmeyin.
Cam ekran hasarlı, çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini
önlemek için telefonu kullanmayın.
SPeriyodik bakım: Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.
Performansını en uygun düzeye getirmek için bazen
telefonunuzu kapatmanız önerilir.
Uçağa binmeden önce telefonu kapatın.

Özellikle cep telefonu kullanımına ayrılmış alanlar haricinde,
sağlık tesislerindeyken telefonu kapatın. Bugün düzenli
olarak kullanılan diğer birçok tür ekipmanda da olduğu gibi,
cep telefonları radyo frekansını kullanan diğer elektrikli ya da
elektronik cihazlarla ya da ekipmanlarla etkileşime girebilir.
Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken, telefonu kapatın. Bir
yakıt deposu, benzin istasyonu, ya da kimyasal madde
tesisinde ya da patlama olasılığı olan ortamlarda bulunan
tüm işaretlere ve yönergelere harfiyen uyun.
Telefon açıldığında, kalp pili, işitme cihazı ya da insülin
pompası gibi tıbbi cihazlardan en az 15 cm uzakta
tutulmalıdır. Özellikle telefonu kullanırken, söz konusu cihazın
(varsa) aksi yönündeki kulağa dayayarak tutmanız gerekir.
İşitme kaybı oluşmasını önlemek için telefonu kulağınıza
götürmeden önce çağrıyı yanıtlayın. Bununla birlikte,
“ahizesiz kullanım” modunu kullanırken, telefonu
kulağınızdan uzak tutun; çünkü güçlendirilen ses işitme
kaybına neden olabilir.
Gözetiminiz altında değilken, çocukların telefonu
kullanmalarına ve/veya telefonla ve aksesuarlarıyla
oynamalarına izin vermeyin.
Telefonunuzun çıkarılabilir kapağı varsa, lütfen
telefonunuzun alerjik tepkiye neden olabilecek maddeler
içerebileceğini göz önünde bulundurun.
Telefonunuz tek parça bir cihazsa, arka kapak ve pil
çıkarılabilir değildir. Telefonunuzu parçalarına ayırırsanız
garantisi geçerli olmaz. Telefonunuzu parçalarına ayırmak
pile zarar verebilir ve alerjik reaksiyon yapabilen maddelerin
sızıntısına neden olabilir.
Telefonunuza daima özen gösterin ve telefonunuzu temiz ve
tozsuz bir yerde muhafaza edin.
Telefonunuzu elverişsiz hava ya da çevre şartlarına (nem,
rutubet, yağmur, sıvı sızıntıları, toz, deniz havası vb.) maruz
kalmasına izin vermeyin. Üreticinin telefonun kullanılmasını
önerdiği sıcaklık aralığı 0°C (32°F) ila +45°C (113°F).
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45°C’nin (113°F) üzerinde sıcaklıklarda, telefon ekranının
okunabilirliği etkilenebilir ama bu geçici bir durumdur ve
herhangi bir ciddi durum arz etmez.
Cep telefonunuzun içini açmayın, demonte etmeyin ya da
onarmaya çalışmayın.
Cep telefonunuzu düşürmeyin, atmayın ya da bükmeyin.
Cam ekran hasarlı, çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini
önlemek için telefonu kullanmayın.
Cep telefonunuzu boyamayın.
Sadece Palm Ventures Group ve yan kuruluşları tarafından
önerilen ve telefonunuzun modeliyle uyumlu piller, pil şarj
cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Palm Ventures Group ve
yan kuruluşları diğer şarj cihazları ve pillerin
kullanılmasından kaynaklanacak hasarlarda sorumluluk
kabul etmemektedir.
Telefonunuzu yedeklemeyi ya da telefonunuzda bulunan
tüm önemli bilgilerin yazılı bir kaydını tutmayı unutmayın.
Yanıp sönen ışıklara maruz kaldıklarında ya da video
oyunları oynarken, bazı kişiler sara nöbeti geçirebilir ya da
bayılabilirler. Bir kişi daha önce sara nöbeti geçirmemiş ya
da bayılmamış olsa bile, bu sara nöbetleri ya da bayılmalar
yaşanabilir. Daha önce sara nöbeti ya da bayılma sorunları
yaşamışsanız ya da ailenizde bu tür sorunlar yaşandıysa,
lütfen telefonunuzdaki video oyunlarını oynamadan ya da
yanıp sönen ışıklar özelliğini etkinleştirmeden önce
doktorunuza danışın.
Aileler çocuklarını telefonlarında video oyunları oynarken ya
da yanıp sönen ışıkların bulunduğu özellikleri kullanırken
takip etmelidir. Şu belirtiler görüldüğünde cihaz kullanımı
derhal durdurulmalı ve bir doktora başvurulmalıdır: çarpıntı,
göz ya da kas çekmesi, bilinç kaybı, istem dışı hareketler ya
da yönelim bozukluğu. Bu tür belirtilerin ortaya çıkması
olasılığını sınırlandırmak için lütfen aşağıdaki güvenlik
önlemlerini alın:
- Yorgunsanız ya da uyumaya ihtiyacınız varsa, oyun

oynamayın ya da yanıp sönen ışık özelliğini kullanmayın.
- Saatte bir en az 15 dakika ara verin;
- Tüm ışıkların açık olduğu bir odada oynayın;
- Oyunları ekrandan olabildiğince uzak durarak oynayın;
- Oyun oynarken elleriniz, bilekleriniz ya da kollarınız yorulur
ya da ağrırsa, hemen oyun oynamayı bırakın ve tekrar
oynamadan önce saatlerce dinlenin;
- Oyun oynarken ya da oynadıktan sonra elleriniz,
bilekleriniz ya da kollarınız ağrımaya devam ederse, oyun
oynamayı bırakın ve bir doktora başvurun.
Telefonunuzda oyun oynarken, ellerinizde, kollarınızda,
boynunuzda ya da vücudunuzun diğer bölümlerinde ara
sıra rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Tendon iltihabı, karpal
tünel sendromu ya da diğer müsküloskeletal bozukluklar gibi
sorunlardan kaçınmak için yönergelere uyun.

GİZLİLİK
Lütfen cep telefonunuzla fotoğraf çekerken ve ses kaydı
yaparken, ülkenizde yürürlükte olan yasa ve düzenlemelere
uymak zorunda olduğunuzu unutmayın. Bu tür kanun ve
düzenlemelere bağlı olarak, başkalarının veya kişisel
özelliklerinin fotoğrafının çekilmesi ve/veya seslerinin
kaydedilmesi, çoğaltılması veya dağıtılması, kişisel gizliliğin
ihlali anlamına gelebileceği için kesinlikle yasaklanmış
olabilir. Özel ya da gizli konuşmaları kaydetmek ya da başka
birilerinin fotoğrafını çekmek için önceden izin alındığından
(gerekli olması halinde) emin olmak sadece kullanıcının
sorumluluğundadır. Cep telefonunun yanlış kullanımından
kaynaklanabilecek zararlarda cep telefonu üreticisi ya da
satıcısı sorumlu değildir.

PİL
Hava taşımacılığı yönetmelikleri uyarınca, cihazınızın pili şarj
edilmemiştir. Lütfen başlangıçta şarj edin.
Tek parça olmayan cihaz için:
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Aşağıdaki noktalara dikkat edin.
- Pili açmaya çalışmayın (zehirli gaz ve yanık riski nedeniyle);
- Pili delmeyin, parçalarına ayırmayın ya da kısa devre
yaptırmayın;
- Kullanılmış bir pili yakmayın, ev atıklarıyla birlikte atmayın
ya da 60°C’nin (140°F) üzerinde sıcaklıklarda muhafaza
etmeyin.
Piller yürürlükteki yerel çevresel düzenlemelere uygun olarak
elden çıkarılmalıdır. Pili sadece tasarlandığı amaca yönelik
olarak kullanın. Asla hasarlı ya da Palm Ventures Group
ve/veya yan kuruluşları tarafından önerilmeyen piller
kullanmayın.
Çıkarılabilir pili olmayan tek parça olmayan cihaz için:
Aşağıdaki noktalara dikkat edin.
- Pili çıkarmayı, değiştirmeyi veya açmayı denemeyin.
- Pili delmeyin, parçalarına ayırmayın ya da kısa devre
yaptırmayın;
- Kullanılmış telefonunuzu yakmayın, ev atıklarıyla birlikte
atmayın ya da 60°C’nin (140°F) üzerindeki sıcaklıklarda
muhafaza etmeyin.
Telefon ve pil, yürürlükteki yerel çevre düzenlemelerine
uygun olarak imha edilmelidir.
Tek parça cihaz için:
Aşağıdaki noktalara dikkat edin.
- Arka kapağı açmaya çalışmayın;
- Pili çıkarmaya, değiştirmeye veya açmaya çalışmayın;
- Telefonunuzun arka kapağını delmeyin;
- Kullanılmış telefonunuzu yakmayın, ev atıklarıyla birlikte
atmayın ya da 60°C’nin (140°F) üzerindeki sıcaklıklarda
muhafaza etmeyin.
Tek parça bir cihaz olarak telefon ve pil, geçerli yerel çevre
düzenlemeleriyle uyumlu şekilde imha edilmelidir.

Telefon, pil ve aksesuarlarının üzerindeki bu simge, bu
ürünlerin kullanım sürelerinin bitiminde toplama noktalarına
götürülmesi gerektiği anlamına gelir:
- Bu tür ekipmanlar için hazırlanmış özel kutuların bulunduğu
belediye atık tasfiye merkezleri;
- Satış noktalarındaki toplama kutuları.
Bileşenlerin tekrar kullanılabilmesi için bu piller geri
dönüştürülecek ve bazı maddelerin çevreye yayılması
önlenecektir.
Avrupa Birliği ülkelerinde:
Bu toplama noktalarına ücretsiz olarak erişilebilir.
Bu işareti taşıyan tüm ürünler bu toplama noktalarına
getirilmelidir.
Avrupa Birliği düzenlemeleri dışında:
Ülkenizde ya da bölgenizde uygun geri dönüşüm ve
toplama tesisleri varsa, bu simgeyi taşıyan ekipman öğeleri
sıradan çöp kutularına atılmamalı, bunun yerine geri
dönüşüme sokulmak üzere toplama noktalarına
götürülmelidir.
DİKKAT: PİLİN YANLIŞ TÜR BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ
HALİNDE, PATLAMA RİSKİ VARDIR. KULLANILMIŞ PİLLERİ
YÖNERGELERE UYGUN OLARAK ELDEN ÇIKARIN.

ŞARJ CİHAZLARI
Elektrikle çalışan şarj cihazlarının çalışma sıcaklık aralığı: 0°C
- 40°C (32°F - 104°F).
Cep telefonunuz için tasarlanan şarj cihazları, bilgi teknolojisi
ekipmanları ve ofis ekipmanları kullanımı ile ilgili güvenlik
standartlarına uygundur. 2009/125/EC sayılı çevreci tasarım
direktifiyle de uyumludurlar. Yürürlükteki farklı elektrikli teknik
özelliklere bağlı olarak, bir ülkede/bölgede satın aldığınız
şarj cihazı bir diğer ülkede/bölgede çalışmayabilir. Şarj
cihazları sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır.
Bu cihaz, Genel Cep Telefonu Şarj Cihazı ile ilgili aşağıdaki
standartlara uyan şarj cihazları ile uyumludur:
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- EN301 489-34 V2.1.1 Nihai Taslak (2017-04)
- EN 62684: 2018
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Radyo Dalgaları
Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili
kurallara uygundur. Piyasaya sürülmeden önce tüm cep
telefonu modellerinin uluslararası standartlara (ICNIRP) veya
2014/53/AB (RED) Avrupa Direktifine uygun olması
gerekmektedir. Kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve
güvenliğinin korunması bu gereksinimler ve direktifin başlıca
gereksinimleridir.
BU CİHAZ RADYO DALGALARINA MARUZİYETLE İLGİLİ
ULUSLARARASI GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR
Telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Telefonunuz
uluslararası yönetmeliklerde önerilen radyo dalgalarına
(radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma
sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yönetmelikler
bağımsız bir bilim organizasyonu (ICNIRP) tarafından
geliştirilmiştir ve yaşa ve sağlık durumuna bakılmaksızın,
herkesin güvenliğini temin etme amacını taşıyan önemli bir
güvenlik payı içerir.
Cep telefonları için maruz kalma standardı Specific
Absorption Rate (Özgül Soğrulma Oranı) ya da “SAR” olarak
bilinen bir ölçüm birimine göre belirlenir. SAR limiti mobil
cihazlar için 2 W/kg’dır.
SAR düzeylerini belirlemek için kullanılan testler, cihazların
tüm frekans bantları aralığı üzerinden maksimum güç
düzeyinde iletim yaptıkları standart kullanım modlarına
dayalı olarak yapılmıştır. Bu model için ICNIRP yönetmeliği
altındaki en yüksek SAR değerleri şu şekildedir:

Bu model için maksimum SAR ve kaydedildiği koşullar.
Kafa SAR
LTE Band 3 +
1.27 W/kg
WLAN 2.4G
Vücut SAR
UMTS 2100 +
1.70 W/kg
WLAN 2.4G

Kullanım esnasında, bu telefonun gerçek SAR değerleri genellikle
yukarıda belirtilen değerlerin çok daha altındadır. Bunun nedeni
sistem etkinliği ve şebeke müdahalesini en aza indirmek için
telefonunuzda, çağrı için tam güç gerekmediğinde işletim gücünün
otomatik olarak azaltılmasıdır. Telefonun güç çıkışı ne kadar
düşükse, SAR değeri de o kadar düşük olur.
Vücut SAR testi 5 mm’lik bir uzaklıktan gerçekleştirilmiştir. Vücut
üzerinde RF’ye maruz kalma yönetmeliğine uymak için telefon
vücuttan en az bu kadar uzakta konumlandırılmalıdır.
Eğer onaylı aksesuarları kullanmıyorsanız, kullanılan ürünün
metal içermediğinden ve telefonu vücuttan gösterilen uzaklıkta
konumlandırdığından emin olun.
Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi; insanların,
maruz kaldıkları radyasyon konusunda endişelendikleri ve
bunu azaltmak istedikleri durumlarda, “eller serbest” cihazı
kullanarak çağrı sırasında telefonu başlarından ve vücutlarından
uzak tutabileceklerini veya telefonda geçirdikleri zamanı
azaltabileceklerini belirtmiştir.
Daha fazla bilgi için www.palm.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Elektromanyetik alanlar ve kamu sağlığı ile ilgili ek bilgileri şu
sitede bulabilirsiniz: http://www.who.int/peh-emf.
Telefonunuzda dahili bir anten bulunur. En uygun şartlarda
çalışması için antene dokunmaktan ya da daha küçük anten
kullanmaktan kaçının.
Cep telefonları çok sayıda işlev sunduğu için kulağınızın dışında
farklı konumlarda da kullanılabilirler. Bu gibi durumlarda, telefon
kulaklık ya da USB veri kablosu ile birlikte kullanıldığında da
yönergelerle uyumlu olacaktır. Başka bir aksesuar kullanıyorsanız,
söz konusu ürünün herhangi bir şekilde metal içermediğinden
ve telefonun vücuttan en az 5 mm uzakta olacak şekilde
konumlandırılmasını sağladığınızdan emin olun.
Bu cihazı kullanarak bazı kişisel bilgilerinizin ana cihazla
paylaşılabileceğine lütfen dikkat edin. Kişisel bilgilerinizi
koruma, yetkisiz herhangi bir cihazla veya sizinkine bağlı
üçüncü taraf cihazlarla paylaşmama sorumluluğu kendinize
aittir. Wi-Fi özellikleri olan cihazlar için sadece güvenilir Wi-Fi
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ağlara bağlanın. Ayrıca ürünü etkin nokta olarak (kullanılabilen
Bluetooth ibaresi ve logoları Bluetooth SIG, Inc. ye
yerde) kullandığınızda, ağ güvenliğinizi sağlayın. Bu önlemler
aittir ve bu gibi işaretler Palm Ventures Group
telefonunuza yetkisiz erişimi önlemeye yardımcı olacaktır.
ve yan kuruluşları tarafından lisansa tabi olarak
Ürününüz SIM kart, bellek kartı ve dahili bellek dahil çeşitli
kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari
yerlerde kişisel bilgileri saklayabilir. Geri dönüşüm yapmadan,
isimler ilgili sahiplerinin malıdır.
iade etmeden veya cihazınızı başkasına hediye ederken
PVG100EU Bluetooth Bildirim Kimliği D038752
tüm kişisel bilgilerinizi kaldırın veya silin. Uygulamalarınızı ve
Wi-Fi Logosu, Wi-Fi Alliance ın onay işaretidir.
güncellemelerinizi dikkatli seçin ve sadece güvenilir kaynaklardan
Bu ekipman t m Avrupa lkelerinde çalıştırılabilir:
kurulum yapın. Bazı uygulamalar cihazınızın performansını
etkileyebilir ve/veya hesap ayrıntıları, çağrı verileri, konum
Bu cihaz AB yesi lkelerde kısıtlama olmadan
ayrıntıları ve ağ kaynakları dahil özel bilgilere erişimi olabilir.
kullanılabilir.
Palm Ventures Group ile paylaşılan herhangi bir verinin
Google, Google logosu, Android, Android logosu,
yürürlükteki veri koruma yasasına uygun olarak saklanmakta
Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM,
olduğuna dikkat edin. Bu amaçla, Palm Ventures Group tüm kişisel YouTube, Google Play Store, Google Latitude TM ve
bilgileri korumak için örneğin yetkisiz veya kanuna aykırı işlem ve Hangouts TM Google Inc. ticari markalarıdır.
bu gibi bilgilerin kazara kaybı veya imhasına karşı uygun teknik
Google tarafından yaratılan ve paylaşılan Android robot yeniden
ve kurumsal önlemleri uygular ve sürdürür, keza bu önlemler
retilebilir veya modifiye edilebilir ve Creative Common 3.0
aşağıdakilere uygun olan güvenlik seviyesi sağlar:
Attribution Lisansında açıklanan şartlara göre kullanılmalıdır
(şartlar Ayarlar > Telefon Hakkında > Yasal Bilgiler de Google
- Kullanılabilir teknik olasılıklar;
yasal a dokununca gör nt lenecektir)(1).
- Önlemlerin uygulanması için maliyetler;
- Kişisel verilerin işlenmesinde yer alan riskler ve;
Açık kaynak kullanılan bir r n satın aldıysanız (http://opensource.
- İşlenen kişisel verilerin hassasiyeti.
org/) mtd,msdosfs,netfiller/iptables ve initrd kodlu programlar
Kullanıcı hesabınıza oturum açıp kullanıcı profilinizi ziyaret ederek ve diğer açık kaynaklı programlar GNU Genel Kamu Lisansı ve
veya doğrudan bize başvurarak kişisel bilgilerinize dilediğiniz
Apache Lisansı altında lisanslıdır.
zaman erişebilir, inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kişisel
Ür n n Palm Ventures Group tarafından gönderilmesinden
verilerinizi düzenlememizi veya silmemizi isterseniz, isteğinizi
yerine getirmeden önce bize kimliğinizi kanıtlamanızı isteyebiliriz. sonraki ç yıllık dönem içinde, talebiniz doğrultusunda ilgili kaynak
kodlarının tam bir kopyasını size temin edeceğiz.
(1) Her lkede bulunmayabilir.
Lisanslar
Kaynak kodlarını
http://sourceforge.net/projects/palmopensource/
files/ adresinden indirebilirsiniz. Kaynak kodu, internetten
ücretsiz edinilebilir.
Fikrî Mülkiyet haklarının ihlali ile ilgili son kullanıcı garantisinin

sadece AB/EEA/İsviçre ile sınırlı olduğunu belirtiriz.
Ürünün ihraç edilmesi, AB/EEA/İsviçre dışındaki bir son
müşteri veya son kullanıcı tarafından alınması veya
kullanılması halinde ve bu kadarıyla, Ürüne ilişkin hiçbir
üretici veya tedarikçi sorumluluğu,
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garantisi veya tazminatı geçerli olmayacaktır (Fikrî Mülkiyet
Haklarının ihlaline ilişkin her türlü tazminat dahil).

Düzenleyici bilgiler
Aşağıdaki izinler ve bildirimler belirtilen bölgelerde geçerlidir.
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Genel bilgiler

İnternet adresi: www.palm.com
Üretici: Palm Ventures Group
Adres: 461 2nd St #337 San Francisco, CA 94107
Elektronik etiketleme yolu: Ayarlar > Sistem > Yasal ve
Güvenlik,
etiketleme hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.(1)
İnternet sitemizde, SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümümüzü
bulacaksınız. Sorularınız için bize eposta yoluyla da
ulaşabilirsiniz.
Bu radyo ekipmanı şu frekans bantlarında ve maksimum
radyo
frekans gücünde çalışır:
GSM 850/900: 33.5 dBm
GSM 1800/1900: 30.5 dBm
UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 24 dBm
FDD B1/3/7/8/20: 24 dBm
Bluetooth 2.4GHz band: 12.5 dBm
802.11 b/g/n 2.4GHz band: 20.2 dBm
(1) Ülkelere göre değişiklik gösterebilir.
Düzenleyici bilgiler
Palm Ventures Group işbu belge ile PVG100EU radyo
ekipmanının
Yönetmelik 2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder.
AB uyumluluk yönetmeliğinin tam metnine şu internet
sayfasından
ulaşabilirsiniz: http://www.palm.com/eu_doc.

HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMA(1)

Telefonunuz ambalaj etiketinde ve ürünün belleğinde
görülen

IMEI (Telefonun seri numarası) numarasına sahiptir.
Telefonunuzu
ilk kullanışınızda, sırasıyla *#06# tuşlarına basarak
görüntülenen
numarayı not etmenizi ve bu numarayı güvenli bir yerde
muhafaza etmenizi öneririz. Telefonunuzun çalınması
halinde, polis
ya da operatörünüz tarafından istenebilir. Bu numara,
üçüncü
tarafların farklı bir SIM kart ile bile kullanmalarını önleyecek
şekilde, cep telefonunuzun bloke edilmesini sağlar.
(1) Hizmetin kullanılabilirliğini kontrol etmek için şebeke
operatörüne başvurun.

Feragatname
Telefonunuzun yazılım sürümüne ya da belirli operatör
hizmetlerine bağlı olarak, kullanıcı kılavuzundaki açıklamalar
ile telefonun işleyişi arasında belirli farklılıklar olabilir.
Palm Ventures Group bu gibi farklılıklar ve varsa potansiyel
sonuçları için yasal sorumluluk kabul etmez, bu sorumluluk
yalnızca operatöre aittir. Bu telefon, yürütülebilir veya
kaynak kodu biçiminde uygulamalar ve yazılım gibi
materyaller içerebilir, bu materyaller telefona dahil edilmek
üzere üçüncü taraflarca
sunulmaktadır ( Üçüncü Taraf Materyalleri ). Bu
telefondaki tüm Üçüncü Taraf Materyaller açık veya ima
edilmiş herhangi bir çeşit garanti olmaksızın olduğu gibi
sağlanmıştır. Satın alan kişi Palm Ventures Group nin Fikrî
Mülkiyet Haklarına uyumlu olarak tüm mobil cihaz ve
telefonların üreticisi olarak yükümlü olduğu tüm kalite
gerekliliklerini yerine getirdiğini kabul eder. Palm
Ventures Group hiçbir durumda Üçüncü Taraf
Materyallerinin bu telefonda veya başka cihazlarla
iletişimde çalışmaması veya hata vermesinden sorumlu
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değildir. Kanun tarafından izin verilen maksimum kapsamda,
Palm Ventures Group bu tür Üçüncü Taraf Materyallerinin
kullanımında veya kullanımına teşebbüste ortaya çıkan fakat
bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir sorumluluğu,
haksız davayı, davayı, iddiayı, talebi kabul etmemektedir.
Ayrıca, Palm Ventures Group tarafından ücretsiz sağlanan
mevcut Üçüncü Taraf Materyalleri gelecekte ücretli
güncellemeler ve yükseltmeler gerektirebilir: Palm Ventures
Group bu gibi ek masrafların sorumluluğunu kabul etmez, bu
masraflar yalnızca satın alan kişiye aittir. Kullanılabilirlik satın
alan kişinin ülkesine ve operatörüne göre değişiklik
gösterdiğinden Palm Ventures Group herhangi
bir uygulamanın kullanılamamasından sorumlu tutulamaz.
Palm Ventures Group önceden haber vermeden
telefonlarında Üçüncü Taraf Materyalleri istediğinde ekleme
veya çıkarma hakkını saklı tutar; satın alan kişi bu tür bir
çıkarmanın herhangi bir sonucu için Palm Ventures Group
yi hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

Tüketiçinin Seçimlik Hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi
durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya
da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla

yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını
kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu,
satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla
belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini
veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini
satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi
durumunda,
tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları
konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya
tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine
veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir

Sorun giderme

Servis merkezini aramadan önce cihazınızın sorununu
gidermenize yardımcı olacak bazı yönergeler:
Optimal çalışma için pili tam olarak şarj edin.
Telefonun performansını geliştirmek için telefonunuzdaki
gereksiz uygulama veya dosyaları kaldırın.
Telefonunuzun yazılımını Güncellemeler uygulaması ile
güncelleyin. Ya da yazılım güncellemek için Ayarlar >
Telefon hakkında > Güncellemeler e dokunabilirsiniz.
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Telefonunuzu Fabrika verilerine sıfırlama ile sıfırlayın.
Ayarlar > Yedekle ve sıfırla > Fabrika verilerine sıfırlama >
TELEFONU SIFIRLA öğelerine dokunun. Diğer bir yöntem ise
telefonunuzun gücü kapalıyken Güç tuşunu ve Ses açma
tuşunu aynı anda basılı tutmaktır. Telefonunuzun tüm verileri
kalıcı olarak silinecektir. Sıfırlamadan önce telefonunuzun
verilerini tam olarak yedeklemeniz önemle önerilir.
Aşağıdaki kontrolleri de yapın:
Telefonum açılmıyor veya dondu
Telefon açılamadığında, gerekli minimum pil gücünü
sağlamak için en az 20 dakika şarj edin. Ardından yeniden
açın.
Telefon açılma animasyonu sırasında ilerlemiyor ve kullanıcı
arayüzüne erişilemiyorsa, Güç tuşunu basılı tutun. Böylelikle
üçüncü taraf uygulamaları tarafından sebep olunan
anormal işletim sistemi başlatma sorunları giderilir.
Hiçbir yöntem etkili olmuyorsa, Güç tuşu ve Ses açma
tuşunu aynı anda basıp, bir dil seçerek ve ardından Verileri
sil/Fabrika verilerine sıfırlama öğesini seçerek telefonu
sıfırlayın. Seçmek için Ses tuşuna basın ve her bir seçimi
onaylamak için Güç tuşuna basın.
Telefonum birkaç dakikadır yanıt vermiyor
Telefonunuz yanıt vermiyorsa, telefonunuz kapanana
kadar Güç tuşunu basılı tutarak telefonunuzu kapatın ve
ardından tekrar başlatın.
Telefonunuzun çıkarılabilir pili varsa, pili çıkarıp tekrar takın
ve ardından telefonu tekrar başlatın.
Telefonunuz hâlâ çalışmıyorsa, telefonu sıfırlayın.
Telefonum kendiliğinden kapanıyor
Telefonunuzu kullanmıyorken ekranınızın kilitli olup
olmadığını kontrol edin ve ekran kilitli değilken Güç tuşuna
yanlışlıkla basılmadığından emin olun.

Pil güç seviyesini kontrol edin
Telefonunuz hâlâ çalışmıyorsa, telefonu sıfırlayın veya
yazılımı güncelleyin.
Telefonum düzgün şarj olmuyor
Telefonunuzla birlikte verilen Palm Venture Group şarj
cihazını kullandığınızdan emin olun.
Telefonunuzun çıkarılabilir pili varsa, pilin düzgün
takıldığından emin olun ve kirliyse pil bağlantı noktasını
temizleyin. Şarj cihazına bağlamadan önce pil takılı
olmalıdır.
Pilin düzgün takıldığından emin olun ve kirliyse pil bağlantı
noktasını temizleyin. Şarj cihazına bağlamadan önce pil takılı
olmalıdır. Pilinizin şarjının tamamen bitmediğinden emin
olun; pil uzun zamandır boş ise pil şarj göstergesinin
ekranda görüntülenmesi yaklaşık 20 dakika sürebilir
Şarjın normal koşullar altında yapıldığından emin olun (0
C -40 C (32 F - 104 F)).
Yurt dışındaysanız, voltaj girişi uyumunu kontrol edin.
Telefonum şebekeye bağlanamıyor veya “Servis yok” mesajı
görüntüleniyor
Başka bir fiziksel konuma giderek ağa tekrar bağlanmayı
deneyin.
Operatörünüzden kapsama alanını doğrulayın.
Operatörünüzle SIM kartınızın geçerli olup olmadığını
control edin.
Şebekede aşırı yüklenme varsa daha sonra tekrar deneyin.
Telefonum internete bağlanamıyor
SIM kartınızın internet erişim hizmetinin mevcut
olduğundan emin olun.
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Telefonunuzun internet bağlantı ayarlarını kontrol edin.
Kapsama alanı olan bir yerde olduğunuzdan emin olun.
Daha sonra veya başka bir konumda bağlanmayı deneyin.
Geçersiz SIM kart
SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun
SIM kartınızın üzerindeki çipin zarar görmediğinden emin
olun.
SIM kartınızın hizmetinin kullanılabilir durumda
olduğundan emin olun

Operatörünüzle bu hizmete abone olduğunuzu doğrulayın.
Arayan kişi ad veya numarasını gizlemiş olabilir.

Telefonum giden çağrı yapamıyor
Geçerli bir numara çevirip Ara simgesine
dokunduğunuzdan emin olun.
Uluslararası çağrılar için ülke ve bölge kodunu kontrol edin
Telefonunuzun bir şebekeye bağlı olduğundan, şebekenin
aşırı yüklenmiş veya erişilemez olmadığından emin olun.
Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin (kredi,
SIM kart geçerliliği vb.).
Giden çağrıları yasaklamadığınızdan emin olun.
Telefonunuzun Uçak modunda olmadığından emin olun.
Telefonum gelen çağrıları alamıyor
Telefonunuzun açık olduğundan ve bir şebekeye bağlı
olduğundan emin olun (aşırı yüklenmiş veya kullanılamayan
şebeke olup olmadığını kontrol edin).
Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin (kredi,
SIM kart geçerliliği vb.).
Gelen çağrıları iletmediğinizden emin olun.
Belirli çağrıları yasaklamadığınızdan emin olun.
Telefonunuzun Uçak modunda olmadığından emin olun.
Bir çağrı alındığında arayanın adı/numarası görünmüyor
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Kişilerimi bulamıyorum
SIM kartınızın bozuk olmadığından emin olun.
SIM kartınızın doğru takıldığından emin olun.
SIM kartınızda kayıtlı tüm kişileri telefona aktarın.
Çağrıların ses kalitesi kötü
Bir çağrı sırasında Ses tuşuna basarak ses seviyesini
ayarlayın.
Şebeke sinyal gücünü kontrol edin. Sinyalin daha güçlü
olduğu bir yere gidin.
Telefonunuzdaki alıcı, konektör ve hoparlörün temiz
olduğundan emin olun.
Kılavuzda belirtilen özellikleri kullanamıyorum.
Aboneliğinizin bu hizmeti kapsadığından emin olmak için
operatörünüze başvurun.
Bu özelliğin bir Palm Venture Group aksesuarı
gerektirmediğinden emin olun.
Kişilerimden bir numara seçtiğimde, numara aranamıyor
Numarayı dosyanıza doğru kaydettiğinizden emin olun.
Uluslararası bir numarayı ararken ülke kodunu
seçtiğinizden emin olun.
Kişi ekleyemiyorum
SIM kart kişilerinizin dolu olmadığından emin olun; bazı
dosyaları silin veya dosyaları telefona kaydedin.
Beni arayanlar sesli mesajıma mesaj bırakamıyorlar
Hizmetin kullanılabilirliğini kontrol etmek için şebeke
operatörüne başvurun.
Sesli postama ulaşamıyorum

Operatörünüzün sesli posta numarasının Sesli posta
numarası alanında doğru girildiğinden emin olun.
Şebeke meşgulse daha sonra deneyin.
MMS gönderemiyorum ve alamıyorum
Dolmuş olabileceği için telefon depolama biriminizi kontrol
edin.
Servis uygunluğunu ve MMS parametrelerini kontrol etmek
için şebeke operatörünüze başvurun.
Sunucu merkezi numarasını veya MMS profilinizi
operatörünüzden doğrulayın.
Sunucu merkezi çökmüş olabilir. Daha sonra tekrar
deneyin.
SIM kart PIN i kilitlendi
PUK (Kişisel Açma Anahtarı) kodunu almak için şebeke
operatörünüzle irtibat kurun.
Telefonumu bilgisayarıma bağlayamıyorum
USB bağlantı yuvasının bozuk olmadığından emin olun.
Çalışmıyorsa, bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı
yuvasını deneyin.
USB sürücülerin doğu şekilde kurulduğundan emin olun.
Windows bilgisayar kullanıyorsanız, MTP modunu
desteklendiğinden emin olun. Mac kullanıyorsanız,
www.android.com/filetransfer/ adresinden Android File
Transfer uygulamasını kurduğunuza emin olun.
Kutudaki doğru kabloyu kullandığınızdan emin olun.
Yeni dosyalar indiremiyorum
İndirme için telefon depolama biriminde yeterli yer
olduğundan emin olun.
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İndirilen dosyalar için varsayılan depo alanını microSD kart
olarak seçin.
Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin.
Telefon Bluetooth aracılığıyla diğer telefonlar tarafından
algılanamıyor
Bluetooth un açık olduğundan ve cep telefonunuzun
diğer kullanıcılar tarafından görülebilir olduğundan emin
olun
İki telefonun da Bluetooth algılama kapsamında
olduğundan emin olun.
Pil çok çabuk bitiyor.
Tam şarj süresini doldurduğunuzdan emin olun (en az 150
dakika).
Kısmi bir şarjdan sonra, pil seviyesi göstergesi doğru
olmayabilir. Doğru bir gösterge için şarj cihazını çıkardıktan
sonra en az 20 dakika bekleyin.
Ekran parlaklığını makul seviyede kullanın.
E-posta oto kontrol aralığını mümkün olduğunca uzatın.
Haberler ve hava durumu bilgisini manuel olarak
güncelleyin veya oto kontrol aralığını arttırın.
Uzun süre kullanılmayacaksa, arka planda çalışan
uygulamaları kapatın.
Kullanmadığınız zamanlarda, Bluetooth, Wi-Fi, GPS işlevini
kapatın.
Uzun süreli telefon görüşmeleri, oyun oynama, internette
gezinme ve diğer karmaşık uygulamaları çalıştırmanın
ardından telefon ısınıyor
İşlemcinin aşırı veri işlemesinin bir sonucu olan bu ısınma

normaldir. Yukarıda bahsedilen işlemleri sona erdirdikten
sonar telefonunuz normal sıcaklığına geri döner.
Fabrika verilerine sıfırlama yaptıktan sonra Google hesap
kimlik bilgilerimi girmeden telefonumu kullanamıyorum
Sıfırlama yapıldıktan sonra bu telefonda kullanılan Google
hesabı kimlik bilgilerini girmeniz gerekir.
Google hesabı kimlik bilgilerinizi hatırlamıyorsanız lütfen
Google hesap geri yükleme işlemlerini tamamlayın.
Telefonunuza hâlâ erişemiyorsanız, yetkili onarım
merkezine başvurun, ancak unutmayın ki bu garanti
kapsamında olmayacaktır.
Bir çağrı veya mesaj geldiğinde telefon zili çalmıyor
Rahatsız etmeyin modunun açık olmadığından emin olun.
Ayarlar > Ses > Rahatsız etmeyin e gidin.
Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna basın.
Telefondaki bazı parolaları/kodları/anahtarları unutuyorum
Fabrika verilerine sıfırlama yapın.
Telefonunuza hâlâ erişemiyorsanız, yetkili onarım
merkezine başvurun, ancak unutmayın ki bu garanti
kapsamında olmayacaktır.
AEEE Yönetmeliği'ne Uygundur
Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden
ETSI TS 123.040 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0
Teknik Özelliklerine Uygundur
BAKIM, ONARIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
- Cep telefonu, pil ve şarj cihazı suya dayanıklı değildir.
Banyo veya aşırı nemli alanlarda kullanmayınız.
- Yumuşak, kuru bir bezle temizleyebilirsiniz.
- Cep telefonunu silmek için alkol, tiner vb. diğer solventleri
kullanmayınız.
KULLANIM HATALARI:
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- Cihazı darbelere maruz bırakmak
- Cihazı yüksek ısı değişimlerine maruz bırakmak
- Cihazı sıvı ile temas ettirmek
- Orijinal olmayan ekipmanlar ile birlikte kullanmak
- Kullanma talimatına uygun olmayan şekilde kullanmak
Bu ve bunun gibi kullanıcı hataları sonucu oluşan
arızalardan firmamız sorumlu değildir.
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığın'ca tespit ve ilan edilen
kullanım ömrü 5 yıldır. Kapalı alanlarda kullanıma uygundur .
Bu cihaz ürkiye altyapısına uygundur. Bu cihaz Çin'de
üretilmiştir.
ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ
Palm Ventures Group
461 2nd St #337 San Francisco, CA 94107

Bağlantı
Ekran
İşlemci
Wi-Fi
Kamera
USB
Pil
Bluetooth

GSM/UMTS/LTE/WiFi
3.3'' 720 x 1280 piksel
Qualcomm MSM8940
802.11 b/g/n
12MP / 8MP
Type-C
800 mAh
BT 4.2

Teknik Özellikler
Boyut
96,6 x 50,6 x 7,4 mm
Ağırlık
63 gr
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