Telefonun kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tcl.com adresine girin ve tam kullanıcı
kılavuzunu indirin. Web sitesi ayrıca size sık sorulan soruların yanıtlarını da sağlayacaktır.

Not:

İçindekiler

Bu, T676K kullanıcı kılavuzudur.
Telefonunuzun yazılım sürümüne ya da belirli operatör hizmetlerine bağlı olarak,
kullanıcı kılavuzundaki açıklamalar ile telefonun işleyişi arasında belirli farklılıklar
olabilir.
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1 Temel bilgiler
1.1

Cihaza genel bakış
Hoparlör

Mikrofon

Dokunmatik ekran

Geri düğmesi

En son uygulamalar
Ana ekran düğmesi

Hoparlör

Kulaklık bağlantısı
Tip C USB
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Kamera

En son uygulamalar
• En son erişim sağladığınız uygulamaları görüntülemek için dokunun

SIM kart
yuvası/
microSD
kart yuvası

Güç tuşu (cihazın sağ tarafında)
• Basın: Ekranı kilitle/Ekranı aydınlat.
Arka
flaş

Ses tuşları
Güç tuşu/
Parmak İzi

• Basılı tutun: Kapat/Yeniden başlat/Uçak modu/Cast arasından seçim
yapabileceğiniz açılır menü gösterilir.
• Ekran görüntüsü çekmek için Güç tuşunu ve Ses kısma tuşunu basılı
tutun.
• Yeniden başlatma zorlamak için, Güç tuşuna en az 10 saniye basılı
tutun.
Ses Tuşları
• Çağrı modunda, kulaklık ses seviyesini ayarlar.
• Müzik/Video/Akış modunda, ortam ses seviyesini ayarlar.
• Genel modda, ortam sesini ayarlar.

Geri düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek ya da bir iletişim kutusunu, seçenekler
menüsünü, bildirim panelini, vb. kapatmak için dokunun.
Ana ekran düğmesi

• Gelen bir çağrının zil sesini sessize alır.
• Kamera önizlemesi modunda, Fotoğraf çekmek için Sesi açma veya
kısma tuşlarına basın ya da seri çekimler yapmak için tuşu basılı tutun.
• Kamerayı açmak için Güç tuşuna iki kez basın.

• Herhangi bir uygulama ya da ekrandan Ana ekrana dönmek için
dokunun.
• Google Asistan'ı açmak için basılı tutun. Ekranda algılanan içeriklere
göre yol tarifi alma veya restoranlarla ilgili bilgiler edinme gibi yardım
olanaklarından yararlanabilirsiniz.
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1.2

Başlarken

Çağrı yapabilmek için SIM kartınızın takılı olması gerekir. Bu telefon sistem
çalışırken donanım ekleme/kaldırmayı desteklediğinden, SIM kartı takarken veya
çıkarırken telefonunuzu kapatmanız gerekmez.

Ayarlama

 elefonunuz yalnızca nano-SIM kartları destekler. Diğer SIM türlerini
T
takmaya çalışmayın, aksi halde telefonunuz hasar görebilir.

SIM/microSD kartı takma ya da çıkarma
1 Verilen SIM’i deliğe yerleştirin.

Pili şarj etme

2 SIM tepsisini çekip çıkarın.
 IM kartı veya microSD kartı tepsi yuvasına yerleştirin ve dikkatlice SIM
3 S
tepsisini kapatın.




Pili tam olarak şarj etmeniz önerilir (
). Şarj etme durumu, telefon kapalıyken
ekranda gösterilen bir yüzdeyle belirtilir. Telefon şarj edildikçe yüzde artar.

Yalnızca tek SIM’li cihazlar

Yalnızca çift SIM’li cihazlar

 il tamamen şarj olduğunda güç tüketimini ve enerji israfını azaltmak için
P
şarj cihazınızı prizden çekin; kullanılmadığı zamanlarda Wi-Fi’yi, GPS’i,
Bluetooth’u veya arka planda çalışan uygulamaları kapatın, arka ışık
süresini azaltın vb.

Telefonunuzu açma





Telefon açılana kadar Güç tuşunu basılı tutun, gerekirse telefonunuzun kilidini
açın (Kaydırma, PIN, Şifre, Desen, Parmak izi veya Yüz tanıma) ve onaylayın.
Ana ekran görüntülenir.
PIN kodunuzu bilmiyorsanız ya da unuttuysanız ağ operatörünüze başvurun. PIN
kodunuzun güvenliğini sağladığınızdan emin olun.

Telefonunuzu kapatma
Seçenekler görünene kadar Güçtuşunu basılı tutun, sonra Kapat'ı seçin.
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1.3

Ana ekran

Kaydırma

Sevdiğiniz veya sıklıkla kullandığınız tüm öğeleri (uygulamalar, kısayollar, klasörler
ve widget'lar) hızlı erişim için Ana ekranınıza getirebilirsiniz. Ana ekrana geçiş
yapmak için Ana ekran düğmesine dokunun.





Durum çubuğu
• Durum/Bildirim göstergeleri
• Bildirim panelini açmak için dokunun ve aşağı
kaydırın
Arama çubuğu
• Metin arama ekranına girmek için  öğesine
dokunun
• Sesli arama ekranına girmek için  öğesine
dokunun
Bir uygulama, klasör vb. açmak için bir simgeye
dokunun.

Uygulamalarda, resimlerde ve web sayfalarında yukarı ve aşağı gitmek için ekranı
kaydırın. Ekranı yatay olarak da kaydırabilirsiniz.
Hafifçe vurma
Kaydırmaya benzer, fakat vurma hareketi çabuklaştırır.
Kıstırma/Ayırma
Ekrandaki bir öğenin ekrandaki ölçüsünü değiştirmek için iki parmağınızı ekran
yüzeyine koyun ve parmaklarınızı ayırın veya birleştirin.
Döndürme
Daha iyi bir ekran görüntüsü elde etmek için telefonu yan tutarak telefonun ekran
yönelimini otomatik olarak dikeyden yataya değiştirin.

Favori tepsisi uygulamaları
• Uygulamaya girmek için dokunun.
• Uygulamaları taşımak ya da kaldırmak için basılı
tutun.
Ana ekran, uygulamalar, kısayollar vb. eklemek için alan yaratmak amacıyla
genişletilmiş bir formattadır. Ana ekranı yatay olarak sağa ve sola kaydırarak tam
görünüm alabilirsiniz.

Dokunmatik ekranı kullanma
Dokunma
Bir uygulamaya erişmek için parmağınızla dokunun.
Basılı tutma
Bir öğe için mevcut seçeneklere erişmek amacıyla öğeye dokunun ve basılı tutun.
Örneğin. Kişiler'de bir kişi seçin ve kişiyi basılı tutun. Ardından bir seçenekler
listesi görüntülenir.
Sürükle
Bir nesneyi başka bir yere taşımak için parmağınızı ekrana koyun.
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Durum çubuğu

Hızlı ayar paneli

Durum çubuğundan, telefon durumunu ve bildirim bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Hızlı ayarlar panelini açmak için ekranın üst kısmına dokunun ve aşağı doğru
sürükleyin.

Bildirimleri görmek için durum çubuğunu sürükleyin; hızlı ayarlar panelini açmak
için çubuğu tekrar sürükleyin.
Kapatmak için dokunun ve yukarıya sürükleyin. Bildirimler olduğunda, onlara
dokunarak erişebilirsiniz.

İşlevleri etkinleştirip devre dışı bırakmak veya mod değiştirmek için simgelere
dokunabilirsiniz.

Bildirim paneli
Bildirimler olduğunda, daha ayrıntılı bilgileri okumak üzere Bildirim panelini açmak
için Durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin.

1
2

1 Tüm etkinlik temelli bildirimleri silmek için dokunun (diğer bildirimler kalacaktır).
2 Daha fazla öğeyi ayarlayabileceğiniz Ayarlar'a erişmek için dokunun.

Ekranınızı kilitleyin/kilidini açın
Telefonunuzu ve gizliliğinizi korumak için ekranı desen, PIN, şifre, parmak izi veya
yüz tanıma yöntemleriyle kilitleyebilirsiniz.
Bir kilit açma deseni oluşturmak için Ayarlar > Güvenlik ve biyometrik > Ekran
kilidi üzerine dokunun.
Telefon ekranını kilitleme
• Telefonunuz belli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak ekranı kilitler ve güç
tasarrufu için uyku moduna geçer. Ayarlar > Ekran > Uyku kısmına gidin ve
ekranın kapanma süresini ayarlayın.
• Güç tuşuna bir kez basarak kendiniz de telefonu uyku moduna alabilirsiniz.
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Telefon ekranı kilidini açma

Kilidi açmak için Parmak İzi kullanın

Ekranı uyandırmak için Güç tuşuna bir kere basın, yukarı kaydırın ve belirlediğiniz
yönteme göre ekran kilidini açın.

Ekran kilidini açmak için kayıtlı parmağınızla parmak izi sensörüne (Ayarlar >
Güvenlik ve biyometrik > Parmak izi) dokunun.

Ana Ekranınızı Kişiselleştirme
Ekleme
Bir klasöre, uygulamaya ya da widget'a basılı tutup öğeyi tercih ettiğiniz Ana
ekrana sürükleyebilirsiniz.
Yer değiştirme
Ekranın kilidini
açmak için kaydırın

Bir öğeyi basılı tutarak dilediğiniz konuma sürükleyin ve ardından bırakın. Öğeleri
hem Ana ekrana hem de Favori tepsinize taşıyabilirsiniz. Ekranın sol veya sağ
kenarındaki simgeye dokunup basılı tutarak öğeyi başka bir Ana ekrana taşıyın.
Kaldırma

Telefona girmek
için sağa kaydırın

Kamera
uygulamasına girmek
için sola kaydırın

Öğeyi basılı tutarak
kaldır simgesinin üst kısmına sürükleyin ve kırmızıya
döndükten sonra bırakın.
Klasör oluşturma

Şifre girme panelini görüntülemek için ekran açıldıktan sonra herhangi bir noktadan
yukarı kaydırın. Ardından ekran kilidi şifrenizi girin.

Kısayol ve uygulamalarınAna ekranda ve Sık Kullanılanlar tepsisinde düzenlenmesini
iyileştirmek için öğeleri üst üste yığınlayarak bir klasöre ekleyebilirsiniz. Bir klasörü
yeniden adlandırmak için, klasörü açın ve başlık çubuğuna dokunarak yeni bir ad
girin.

Kilidi açmak için desen kullanın

Duvar kağıdını özelleştirme

Ekran kilidini açmak için belirlediğini desenin aynısını çizin.

Ana ekranda boş bir alana basılı tutun, ardından duvar kağıdınızı özelleştirmek
için Duvar kağıtları öğesine dokunun.

Ekran kilidini açmak için bir şifre girin

Kilidi açmak için Yüz Tanımayı kullanın
• Uygulama listesinden Ayarlar > Güvenlik ve biyometrik > Yüz kilidi aç
öğesine dokunun. Yüz tanıma anahtarını kullanmadan önce, bir desen/PIN/şifre
ayarlamanız gerekir.
• Telefonunuzu yüzünüzden 20-50 cm uzak tutun. Yüzünüzü ekranda gösterilen
kareye yerleştirin. En iyi sonuçlar için yüz tanıma anahtarının iç mekanlarda ve
doğrudan güneş ışığından uzakta kaydedilmesini öneririz.
• Ekranınız açıldığında Yüz tanıma ile kilit açmayı etkinleştirin, aksi durumda her
şeyden önce ekranı yukarı kaydırmanız gerekecektir.
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Widget'lar ve yakın zamanda kullanılan uygulamalar

Ses ayarlama

Widget'lara danışın
Ana ekranda boş bir alana basılı tutun, ardından tüm widget'ları görüntülemek için
Widget'lar öğesine dokunun.
Seçili widget'a dokunun ve tercih ettiğiniz ekrana taşımak için widget'ı kaydırın.
Son kullanılan uygulamalara erişme
Son kullanılan uygulamalara erişmek için Son uygulamalar tuşuna dokunun.
Uygulamayı açmak için penceredeki bir küçük resme dokunun.

Ortam sesini ayarlamak için Ses tuşuna basın.
Alarm, zil sesi ve bildirimlerin ses düzeyini ayarlamak için

Uygulamayı kapatmak için küçük resme dokunun ve yukarı kaydırın, uygulamalar
arasında geçiş yapmak için sağa/sola kaydırın.
Çalışan tüm uygulamaları kapatmak için ekranın alt kısmındaki
dokunun.
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öğesine
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simgesine dokunun.

1.4

Metin girişi

Metin düzenleme
Girdiğiniz metni düzenleyebilirsiniz.

Ekran Klavyesini kullanma

• Düzenlemek istediğiniz metni basılı tutun veya metne iki kere dokunun.

Ekran Klavyesi Ayarları
Ayarlar > Sistem > Dil ve giriş öğesine dokunun, ayarlamak istediğiniz Sanal
klavyeye dokunun, ardından bir dizi ayarlar kullanılabilir hale gelecektir.

• Düzenlenecek metin miktarını değiştirmek için sekmeleri sürükleyin.
• Aşağıdaki seçenekler görüntülenir: Kes, Kopyala ve Paylaş, Tümünü seç.

Ekran Klavyesi yönelimini ayarlama
Ekran klavyesi yönelimini ayarlamak için telefonu yan veya ters tutun. Ayarları
değiştirerek düzenleyebilirsiniz (Ayarlar > Ekran > Ekran otomatik döndür
öğesini açın/kapatın).
•

Android klavye
Numaraları girin veya
kişiler arasından seçin.
Ayrıca isterseniz yeni metinler girebilirsiniz
• Yazmak istediğiniz yere dokunun veya boş bir alana basılı tutun. İmleç yanıp
söner ve sekme görünür. İmleci hareket ettirmek için sekmeyi sürükleyin.

"abc/Abc/" giriş
modunu değiştirmek
için dokunun;
"abc/ABC/" modunu
değiştirmek için
dokunup basılı
tutun.

• Herhangi bir metni kesmiş veya kopyalamışsanız yapıştırma işlemini hemen
tamamlamanızı sağlayan Yapıştır ve Tümünü seç seçeneğini göstermek için
sekmeye dokunun.
Sembolleri seçmek için
dokunup basılı tutun.
Daha fazla seçeneği göstermek
için dokunup basılı tutun.
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2 Multimedya uygulamaları
2.1

 iltre seçin
1 F
 laş modu
2 F
Kamera flaşını açmak/kapatmak için dokunun

Kamera...........................................................

Kamerayı kullanmadan önce, fotoğraf kalitenizi etkilemesini önlemek için koruyucu
lens kapağını çıkardığınızdan emin olun.

3 Zamanlanmış fotoğraf çekin
4 HDR fotoğraflar çekin

Kamerayı Başlatma
Kamera uygulamasını açmanın çok sayıda yolu vardır.
Ana Ekrandan
Ana ekranda Kamera

UYARI: Flaşı kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanların ya da
hayvanların gözlerine doğrultmayın.

 akınlaştır/uzaklaştır
5 Y
 n/arka kamera arasında geçiş yapın
6 Ö
7 Fotoğraf çekin

öğesine dokunun.

 yarlara erişmek için dokunun
8 A

Kilit Ekranından

9 Resim boyutu

Ekran kilitli olduğunda ekranın ışığını yakmak için Güç tuşuna bir kez basın,
ardından kamerayı açmak için sağ alt köşedeki kamera simgesini sola kaydırın.

 zaklaştırmak için parmakları birbirine yaklaştırın veya yakınlaştırmak için
10 U
parmakları birbirinden uzaklaştırın

Bir kısayol tuşunu kullanma

11 Çektiğiniz fotoğraf veya videoları görüntüleyin

Kamerayı açmak için Güç tuşuna sadece iki kez basın.

12 Google Lens

8
9

1
2
3
4
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Google Lens(1)
Google Lens, şunları yapmanıza yardımcı olabilecek ücretsiz bir araçtır:
• Metni kopyala
• Benzer ürünleri aramak
• Bitki ve hayvanları tanımlamak

5

• Kitap ve medya keşfetme
• Kodları taramak
…ve daha fazlası.

6

11
12

7
(1)

19

Telefonunuz ayrıca bir ağa bağlı olmalıdır..
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Fotoğraf çekmek için
Ekran vizör görevi görür. Önce nesneyi veya manzarayı vizöre alın, gerekirse
odak belirlemek için ekrana dokunun. Fotoğraf çekmek için
öğesine dokunun.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir. Ayrıca, art arda çekim yapmak için,
öğesine basılı tutabilirsiniz.

• IŞIK ÇİZGİSİ: Uzun pozlamalı fotoğrafı kullanarak ışığın yaratıcı hareketlerini
yakalayın.
• OTOMATİK: Otomatik, Kamera için varsayılan moddur.
• VİDEO: Video moduna erişmek için dokunun.

Video çekmek için

• PORTRE: Alan derinliği etkisi yaratmak için dokunun. Odaklandığınız konuyu
vurgulayıp aynı zamanda harika bir şekilde flu arka plan oluşturan bir resimler
oluşturabilirsiniz.

Kamera modundan videoya geçmek için VİDEO öğesine dokunun. Video kaydına
başlamak için
öğesine dokunun. Ayrıca, video kaydı sırasında bir resim
çekmek için bu
simgesinin sol tarafına dokunun.

• PRO: Pro kamera modunun sağladığı ince ayar parametreleri sayesinde ISO,
WB pozlama süresi, açıklık, deklanşör hızı gibi özellikler üzerinde tam kontrol
sağlarsınız.

Video kaydını duraklatmak için

• YÜKSEK PİKSEL: Fotoğraflarınızı daha net hale getirmek için dokunun.

simgesinin sağ kısmına dokunun ve

devam ettirmek için
simgesine dokunun. Kaydetmeyi durdurmak için
simgesine dokunun. Video otomatik olarak kaydedilir.

• SÜPER MAKRO: Süper makro moduna erişmek için dokunun. Süper makro
modu için 4 cm en ideal mesafedir.

Çektiğiniz fotoğrafı/videoyu görüntülerken yapılabilecek diğer işlemler

• SANATSAL EFEKTLER: Video çekerken farklı filtreler ayarlamak için dokunun.

• Çektiğiniz fotoğrafları veya videoları görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

• FİLM VİDEOSU: Film özel efektli bir video çekmek için dokunun.

• Fotoğrafı veya videoyu paylaşmak için
MMS/vb. seçeneklerden birine dokunun.

Ayarlar

öğesine ve sonra Gmail/Bluetooth/

• Kamera uygulamasına dönmek için Geri düğmesine

Daha fazla seçenek ayarlamak için
dokunun.

öğesine dokunun:

• Fotoğraf boyutu: Fotoğraf boyutunu seçmek için dokunun.

Modlar ve ayarlar

• Video kalitesi: Video aşamalı tarama çıktısını ve tanımını seçmek için dokunun.

Modlar

• Kalori algılama: Fotoğrafı çekilen bir nesnenin kalori içeriğini tespit etmek için
öğesini açın.

Modlar arasında geçiş yapmak için sola ya da sağa kaydırın.
• DAHA FAZLA:
seçeneğini seçerek daha fazla mod seçebilirsiniz.
öğesine dokunarak bu modlar ana ekrana taşınabilir.
• PANO: Panorama işlevini açmak için dokunun. Panoramik bir fotoğraf çekmeye
başlamak için deklanşör düğmesine dokunun ve telefonu, ekrandaki çizgide
belirtilen yöne doğru sabit şekilde hareket ettirin. Yuvalar dolduğunda fotoğraf
otomatik olarak kaydedilir. Yuvalar tam olarak dolmamışsa fotoğrafı kaydetmek
için deklanşör düğmesine yeniden dokunun.
• STOP MOTION: Belli bir sahnenin birden fazla fotoğrafını çekin ve bunları
hızlandırılmış bir videoya dönüştürün.
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• Akıllı kılavuz: Açmak/kapatmak için dokunun. Bu özellik, portre çekimleri için
yapay zekâ destekli yüz tanıma ve kompozisyon kılavuzları sunar. Yalnızca ana
kamera kullanılırken çalışır.
• Karanlık çekim: Karanlık atış açmak için

öğesini açın

• Ses düğmesi işlevi: Kamera kullanırken Ses düzeyi düğmesini Deklanşör,
Yakınlaştırma veya Ses düzeyi düğmesi olarak özelleştirmek için dokunun.
• Fotoğraf çekmek için hareket: Açmak/kapatmak için dokunun.
Etkinleştirildiğinde, fotoğraf veya video çekmek için "avuç içi" hareketini kullanın.
• Depolama: Bir SD kart takıldığında telefon ile SD kart depolama arasında
seçim yapmak için dokunun. Varsayılan telefon depolama alanıdır.
22

• Konum bilgilerini kaydetme: Fotoğraf ve videoları konumunuzla etiketlemek
için
seçeneğini etkinleştirin. Bu seçenek, GPS konum hizmeti
etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

2.2

• Deklanşör sesi: Fotoğraf çekerken deklanşör sesini açmak/kapatmak için
dokunun.

Galeri, fotoğraflarınızı görüntülemeniz ve videolarınızı oynatmanız için bir medya
oynatıcı işlevi görür. Ek olarak, resim ve videolara yapılabilecek başka işlemler
seçiminiz için mevcuttur.

• Filigran: Filigranı açmak/kapatmak için dokunun.
• Ayarları sıfırla: Kamerayı fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için dokunun.

Galeri..............................................................

Çektiğiniz fotoğrafları görüntülemek için Ana ekranda

öğesine dokunun.
1

4

2
3

1 Daha fazla seçeneğe erişmek için dokunun
 eşfet
2 K
Keşfet özelliği, bulunmalarını daha kolay hale getirecek şekilde fotoğrafları
gruplar halinde toplar
 lbümler
3 A
Fotoğraflar, videolar, ekran görüntüleri vb. öğelerin tümü Albümler’de otomatik
olarak gruplandırılır
 nlar
4 A
Yeni çektiğiniz fotoğrafları/videoları görüntüleyin
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Resimlerle çalışma
Resimlerle döndürerek veya kırparak, arkadaşlarınızla paylaşarak, kişi fotoğrafı
veya duvar kağıdı olarak ayarlayarak vb. çalışabilirsiniz.
Üzerinde çalışmak istediğiniz resmi bulun ve tam ekran resim görünümünde
resme dokunun.

• Resmi, Kişi fotoğrafı veya Duvar kağıdı olarak ayarlamak için > Farklı kaydet...
öğesini seçin.

Albüm yönetimi
Çok sayıda resim ve video olduğunda kolayca görüntülemek için albümlerinizi
yönetebilirsiniz.
• Bir albüm oluşturma

• Resmi paylaşmak için

öğesine dokunun.

• Resmi düzenlemek için

öğesine dokunun.

Fotoğraf efektini seçin.

Yeni albüm oluşturmak ve bunu adlandırmak için
öğesine dokunun. Bunları
kopyalamak ya da taşımak üzere
öğesine dokunarak albümde yer almasını
istediğiniz resimleri veya videoları seçin.

Resmi Kırpın, Döndürün veya Yansıtın.

• Resimleri veya videoları taşıma/kopyalama

Resim çizin.
Metni resme girin

Taşımak/kopyalamak istediğiniz resme (resimlere) veya videoya (videolara)
basılı tutun. > Albüme kopyala/Albüme taşı öğesine dokunun, ardından öğeyi
taşımak/kopyalamak istediğiniz albümü seçin.

Resim rengini ayarlayın.

• Resimleri veya videoları silme ya da kurtarma

Haze, Nesne silgisi veya Gökyüzü olarak ayarlayın.

Silmek istediğiniz resme (resimlere) veya videoya (videolara) basılı tutun,
İZİN VER öğesine dokunun.

• Resmi favoriniz olarak ayarlamak için
• Resmi silmek için

öğesine dokunun.

öğesine dokunun.
25
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>

Silinen öğeler Çöp Kutusu albümünde 30 gün süreyle saklanacak ve bunlar söz
konusu süre sonrasında kalıcı olarak silinecektir. Bu süre içinde bunları kalıcı
olarak silmek için Çöp Kutusu’nda resmi (resimleri) veya videoyu (videoları) bulun
ve silmek için basılı tutun.
Bu süre içinde resmi (resimleri) veya videoyu (videoları) kurtarmak için Çöp
Kutusu’nda resme (resimlere) veya videoya (videolara) basılı tutun ve kurtarmak
için
öğesine dokunun.
• Albüm gizleme

2.3

Müzik..............................................................

Telefonunuzda veya microSD kartınızda depolanan müzik dosyalarını çalabilirsiniz.
Bir müzik dosyasını çalmak için Ana ekranı yukarı kaydırın, ardından Müzik
öğesine dokunun.

(1)

1

5

Gizlemek istediğiniz albüme basılı tutun,
içindekiler Anlar klasöründen gizlenecektir.

2

> TAŞI öğesine dokunun. Albümün

3
4
1 Daha fazla seçenek
2 Şarkı arayın
3 Oynatın veya duraklatın
4 Sonraki şarkıyı oynatın
5 Müzik ayarları
 üzik uygulamasıyla şarkılar çalarken ekran kilitli olsa bile duraklatma,
M
oynatma ya da atlama işlemleri yine de kullanılabilir.

(1)

Kamera, Videolar, Ekran görüntüleri vb. gibi varsayılan albümler gizlenemez ya
da taşınamaz.
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3 Uygulamalar ve özellikler
3.1

Telefon............................................................

Çağrı yapma
Çağrı yapmak için Favoriler tepsisindeki

Sesli postaya erişmek için
dokunun ve basılı tutun

öğesine dokunun.

Ayrıntılı çağrı bilgisini
görüntüleme
Tuş takımına dilediğiniz numarayı girin. Çağrı yapmak için
öğesine dokunun
veya sekmeleri kaydırarak veya dokunarak Kişiler veya Arama kayıtları'ndan bir
kişi seçin ve çağrıyı başlatın.
Girdiğiniz numara, Yeni kişi oluştur veya Kişiye ekle öğesine dokunularak
Kişiler’e kaydedilebilir.

Arama kayıtları
Favori numaralar

Tuş takımını göster

Hata yaptığınızda hatalı basamakları

Kişiler

Bir çağrıyı sonlandırmak için

öğesine dokunarak silebilirsiniz.

öğesine dokunun.

Uluslararası arama
Uluslararası bir arama yapmak için “+” öğesini girmek üzere
öğesini basılı
tutun, ardından uluslararası ülke ön ekini, ardından telefon numarasının tamamını
girin ve
öğesine dokunun.
Acil çağrı
Telefonunuz kapsama alanındaysa, acil durum numarasını çevirin ve
öğesine
dokunarak bir acil çağrı yapın. Ağınıza ve ülkenize bağlı olarak bu, SIM kart
olmadan ve SIM PIN kodunu yazmadan da çalışabilir.
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Çağrı yanıtlama veya reddetme

Arama sırasında
Arama sırasında sesi ayarlamak için Ses aç/kapat tuşuna basın.

Bir çağrı aldığınızda:
• Cevaplamak için CEVAPLA’ya basın veya
• Reddetmek için REDDET’e basın veya

simgesini yukarı kaydırın;
simgesini aşağı kaydırın;

• Çağrıyı, önceden ayarlanmış bir mesaj göndererek reddetmek için
seçeneğine dokunun.

Geçerli aramayı sonlandırın.
Geçerli aramanın sesini kısmak için dokunun. Aramanın sesini kısmak
için tekrar bu simgeye dokunun.
Tuş takımını gösterin.

Sesli postanızı arama
Sesli postanız şebekeniz tarafından cevapsız çağrılarınızı engellemek için
sağlanır. İstediğiniz zaman başvurabileceğiniz bir telesekreter gibi çalışır.

Geçerli arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için dokunun.
Hoparlörü devre dışı bırakmak için bu simgeye tekrar dokunun.

Sesli postanıza erişmek için

Başka bir çağrı yap.

öğesini basılı tutun.

Sesli posta alırsanız Durum çubuğunda
simgesi görüntülenir. Bildirim panelini
açın ve Yeni sesli posta öğesine dokunun.

Çağrıyı beklemeye al.
Konferans çağrısı başlatmak için çağrıları birleştir.
Bir konferans çağrısını ayrı çağrılara ayır.
Çağrılar arasında geçiş yap.
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 ir çağrı sırasında dokunmatik ekranda yanlışlıkla işlem yapılmasını
B
önlemek için cep telefonunuzu kulağınıza yaklaştırdığınızda ekran otomatik
olarak kilitlenecek ve kulağınızdan uzaklaştırdığınızda kilit açılacaktır.

Seçili kişinin veya numaranın çağrı geçmişini silmek için kişiye basılı tutun ve Sil
öğesini seçin.

Birden fazla aramayı yönetme

3.2

Bu telefon ile birden fazla aramayı aynı anda yönetebilirsiniz.

Kişiler, ulaşmak istediğiniz kişiye hızlı ve kolay erişim sağlar.

Aramaları değiştirme

Telefonunuzda kişi görüntüleyebilir ve kişi oluşturabilirsiniz ve bu kişileri
Gmail kişilerinizle veya internetteki veya telefonunuzdaki diğer uygulamalarla
eşleştirebilirsiniz.

İki çağrıyı kabul ettiğinizde,
simgesine dokunarak iki satır arasında
geçiş yapabilirsiniz. Geçerli çağrı beklemeye alınır ve böylece diğer çağrıya
bağlanabilirsiniz.
Konferans çağrıları(1)

Kişiler.............................................................

Kişilere göz atma
Kişilerinizi görmek için Uygulama çekmecesinden

öğesine dokunun.

Aşağıdaki gibi bir konferans çağrısı ayarlayabilirsiniz.
• Konferans çağrının ilk katılımcısına arar.
• Başka bir çağrı eklemek için

• Hızlı kişi panelini açmak için dokunun

öğesine dokunun.

• Konferansa eklemek istediğiniz kişinin telefon numarasını girin ve
öğesine
dokunun. Ayrıca Arama kaydı veya Kişiler'den de katılımcı ekleyebilirsiniz.
• Konferansı başlatmak için

• Seçili kişiyi paylaşmak veya silmek için
basılı tutun

öğesine dokunun.

• Konferans çağrısını sonlandırmak ve tüm arayanların bağlantısını kesmek için
öğesine dokunun.

Arama ayarları
Telefonu ve kişi ayarlarını düzenlemek için Telefon ekranında
ardından Ayarlar'a dokunun.

öğesine ve

Yeni kişi ekle
 ilinen kişiler ayrıca telefonunuzu eşitlediğiniz sonraki seferde telefondaki
S
ya da web’deki diğer uygulamalardan da kaldırılacaktır.

Arama kaydı
Cevapsız, giden ve Gelen arama kayıtlarını görüntülemek için Telefon ekranınızda
öğesine dokunabilirsiniz.
Bilgilerini ya da başka işlemleri görüntülemek için bir çağrıya dokunun. Buradan
kişilere veya numaraya yeni bir çağrı başlatabilir, mesaj gönderebilir, çağrı
hakkında ayrıntılı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

(1)

Şebeke operatörünüze bağlı olarak.
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Kişi ekleme

Hızlı kişiler panelinin kullanılması

Yeni bir kişi oluşturmak için kişi listesinde

Hızlı kişi panelini açmak için bir kişiye dokunun.

öğesine dokunun.

Kişi adını ve diğer kişi bilgilerini girmeniz gerekir. Ekranı aşağı ya da yukarı
kaydırarak bir alandan diğerine kolayca geçebilirsiniz.
Kaydetmek için dokunun
Telefon kişisi için bir resim seçin veya
fotoğraf çekin
Kullanılabilir
dokunun

etiketleri

açmak

için

• Çağrı yapmak için
• Mesaj göndermek için
Favorilere ekleme/Favorilerden kaldırma

öğesine veya numaraya dokunun.
öğesine dokunun.

• Görüntülü arama yapmak için

(1)

öğesine dokunun.

Favorilere bir kişi eklemek için Telefon uygulaması > Favoriler ekranı’na girebilir,
favorilere kişi eklemek için EKLE'ye tıklayabilirsiniz.

Hızlı Kişi panelindeki simgeler, telefonunuzda kişi için sahip olduğunuz bilgilere ve
telefonunuzdaki uygulamalara ve hesaplara bağlıdır.

Bir kişiyi favorilerinizden çıkarmak için, kişi ayrıntıları ekranında
dokunun.

Kişi paylaşma

öğesine

Bir kişiyi veya birden fazla kişiyi, kişinin vKartını Bluetooth, Gmail, vb. yoluyla
göndererek diğerleriyle paylaşabilirsiniz.

Kişilerinizi düzenleme
Kişi bilgilerini düzenlemek için kişi ayrıntıları ekranında
Bitirdiğinizde Kaydet öğesine dokunun.

(1)

Telefon ve Gmail kişileri favorilere eklenebilir.
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öğesine dokunun.

• Kişiler ekranından bir kişiye basılı tutun ve

öğesine dokunun.

• Bu eylemi gerçekleştirmek için bir uygulama seçin.

36

Hesaplar
Telefonunuzda kurulu uygulamalara bağlı olarak kişiler, veriler veya diğer bilgiler
birden çok hesaptan eşleştirilebilir.
Bir hesap eklemek için kişiler listesinden
öğesine dokunun ve Oturum Aç’a
dokunun veya Ayarlar > Hesaplar > Hesap ekle öğesine dokunun.

3.3

Mesajlar...........................................................

Yeni mesaj yazma
Bu telefon ile SMS ve MMS oluşturabilir, düzenleyebilir, gönderebilir ve alabilirsiniz.

Google vb. gibi eklediğiniz hesapların türünü seçmeniz istenir.

Mesajlara erişmek için Uygulama çekmecesinde

Diğer hesap kurulumlarındaki gibi kullanıcı adı, parola vb. gibi ayrıntılı bilgileri
girmeniz gerekir.

Mesaj listesi ekranında
yazabilirsiniz.

öğesine dokunun.

öğesine dokunarak metin/multimedya mesajı

Telefondan bir hesabı ve tüm ilgili bilgilerini kaldırabilirsiniz. Silmek istediğiniz
hesaba ve Hesabı kaldır öğesine dokunun, ardından onaylayın.
Otomatik eşitleme
Hesaplar ekranında Verileri otomatik olarak eşitle
öğesini açın.
Etkinleştirildiğinde telefonda veya çevrimiçi ortamda depolanan bilgilerdeki tüm
değişiklikler otomatik olarak eşitlenir.

Metin mesajı gönderme
• Alıcı eklemek için bir cep telefonu numarası girin veya Alıcı çubuğunda bir kişi
seçin.
• Mesajın metnini girmek için Metin mesajı çubuğuna dokunun.
• Bitirdiğinizde metin mesajını göndermek için

öğesine dokunun.

 elirli harfler (aksanlı) de SMS boyutunu artırır. Bu, alıcıya birden çok
B
SMS gönderilmesine neden olabilir.
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Mesajları yönetme

Multimedya mesajı gönderme
MMS ile uyumlu telefonlara ve e-posta adreslerine video klipler, resimler,
fotoğraflar, animasyonlar, slaytlar ve sesler gönderebilirsiniz.
Ortam dosyaları eklendiğinde (resim, video, ses, slayt vb.) ya da konu veya
e-posta adresi eklendiğinde SMS otomatik olarak MMS’e dönüştürülür.
• Multimedya mesajı göndermek için Alıcı çubuğuna alıcının telefon numarasını
girin.

Bir mesaj aldığınızda Durum çubuğunda bir bildirim olarak
görünür. Bildirim
panelini açmak için Durum çubuğunu aşağı sürükleyin. Yeni mesaja dokunarak
mesajı açın ve okuyun. Ayrıca Mesajlar uygulamasına gidip mesajı dokunarak
açabilirsiniz.
Mesajlar sohbet olarak görüntülenir.
Mesaj oluşturma ekranına girmek için bir mesaja dokunun:

• Mesajın metnini Metin mesajı çubuğuna yazın.

1

• Konumunuza erişim vermek, sesli bir mesaj göndermek ya da dosyalar eklemek
için

2

öğesine dokunun.

3

• Bir fotoğraf/video çekmek ya da çektiğiniz bir fotoğrafı/videoyu eklemek için
öğesine dokunun.
• Bittiğinde, multimedya mesajını göndermek için

4

öğesine dokunun.

1 Daha fazla seçenek için dokunun
2 Bir sohbet içinde arama yapmak için dokunun
3 Numarayı aramak için dokunun
 umarayı Kişiler’e kaydetmek veya numara kaydedilmişse kişi ayrıntılarını
4 N
görüntülemek için dokunun
Mesaj ayarlarını düzenlemek için
Ayarlar öğesini seçin.
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öğesine dokunun ve mesaj listesi ekranında
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Önemli toplantıları, randevuları vb. izlemek için Takvim öğesini kullanın.

Bildirim panelini açmak için Durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin, bir
etkinlik adına dokunarak Takvim bildirim listesini görüntüleyin. Hatırlatıcıların
Durum çubuğunda ve bildirim panelinde bekleme durumunda görünmesini
sürdürmek için Geri düğmesine dokunun.

Takvimi görüntülemek ve etkinlikler oluşturmak için Ana ekrandan Google
uygulamaları klasörünü açın, ardından Takvim öğesine dokunun.

3.5

Çok modlu görünüm

Telefonunuzda dahili bir saat vardır.

Takvimi Zamanlama, Günlük, 3 Günlük, Haftalık veya Aylık modlarında
görüntüleyebilirsiniz. Seçmek için
öğesine dokunun.

Geçerli saati görüntülemek için Ana ekranı yukarı kaydırın, ardından Saat öğesine
dokunun veya erişim sağlamak için Ana ekrandaki saate dokunun.

Yeni etkinlikler oluşturma

Alarm

Herhangi bir Takvim görünümünden yeni etkinlikler ekleyebilirsiniz.

Girmek için saat ekranından Alarm öğesine dokunun.

3.4

•

Takvim............................................................

Saat.................................................................

• Alarmı etkinleştirmek için

öğesine dokunun.

• Bu yeni etkinlik için gereken tüm bilgileri doldurun. Tüm gün süren bir etkinlik
söz konusuysa Tüm gün
öğesini açabilirsiniz.
• Konukları bu etkinliğe davet edin. Davet etmek istediğiniz konukların e-posta
adreslerini birbirinden virgülle ayırarak girin. Konuklar Takvim ve E-postadan bir
davet alır.
• Bittiğinde ekranın üst kısmındaki Kaydet öğesine dokunun.
Hafta görünümü ekranında hızlıca etkinlik oluşturmak için Başlık ekle öğesini
göstermek için hedef bölge seçmek üzere boş bir alana dokunun. Sonra, yeni
etkinlik oluşturmak için tekrar dokunun.

• Yeni bir alarm eklemek için

seçeneğini etkinleştirin.
öğesine, kaydetmek için

• Alarm düzenleme ekranına girmek için mevcut bir alarma tıklayın.
• Seçili alarmı silmek için SİL öğesine dokunun.

Saat
Tarih ve saati görüntülemek için Saat öğesine dokunun.
• Listeden bir şehir eklemek için

öğesine dokunun.

Etkinlik silme veya düzenleme
Bir etkinliği silmek ya da düzenlemek için etkinliğe dokunarak ayrıntılar ekranına
girin. Etkinliği düzenlemek için
dokunun.

öğesine veya silmek için

> Silöğesine

Etkinlik hatırlatıcı
Bir etkinlik için hatırlatıcı ayarlanmışsa hatırlatma zamanı geldiğinde Durum
çubuğunda bir bildirim olarak yaklaşan etkinlik simgesi
belirir.
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öğesine dokunun.
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Zamanlayıcı

Kronometre

Girmek için saat ekranından Zamanlayıcı öğesine dokunun.

Girmek için saat ekranından Kronometre öğesine dokunun.

• Saati ayarlayın.

• Kronometreyi başlatmak için

• Geri sayımı başlatmak için
• Duraklatmak için
• Sıfırlamak için

öğesine dokunun.

öğesine dokunun.

• Güncellenmiş saate göre kayıtların bir listesini göstermek için
dokunun.
• Duraklatmak için

öğesine dokunun.

öğesine dokunun.

• Sıfırlamak için
• Paylaşmak için

öğesine dokunun.
öğesine dokunun.
öğesine dokunun.

Saat ayarlarını düzenleme
Saat ve Alarm ayarlarına erişmek için
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öğesine dokunun.
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öğesine

3.6

Hesap makinesi.............................................

Matematik sorularını Hesap Makinesi ile çözmek için ana ekranı yukarı kaydırın,
ardından
öğesine dokunun.
1

Destek merkezi............................................................................
Destek Merkezi Hızlı SSS'ler, işlem talimatları, sorun giderme vb. hakkında daha
fazla bilgi edinmenize yardımcı olur. Bize geri bildirimlerinizi göndermek için bu
merkezi kullanın.

3.8

2
3

Diğer uygulamalar

(1)

Bu bölümde yer alan önceki uygulamalar telefonunuza önceden yüklenmiştir. Daha
fazla 3. taraf uygulama indirmek ve yüklemek için Google Play Store uygulamasını
kullanın.

3.9

Google uygulamaları

Google uygulamaları, çalışma verimliliğini artırmak için telefonunuza önceden
yüklenmiştir ve sizin için hayatı kolaylaştırır.
Bu kılavuzda, uygulamalar kısaca sunulmaktadır. Ayrıntılı özellikler ve kullanıcı
kılavuzları için ilgili web sitelerine veya uygulamalarda sağlanan tanıtıma bakın.

4

Tüm işlevlerden yararlanmak için, bir Google hesabına kaydolmanız önerilir.
1 Hesaplama geçmişi
2 Temel hesaplama ve Bilimsel hesaplama arasında geçiş yapmak için dokunun
 ara Birimi ve Birim dönüştürme hakkında daha fazla seçenek için
3 P
4 Basamakları tek tek silmek için dokunun

3.7

Chrome
İnternet'te gezinmek için kullanabileceğiniz bir web tarayıcı.
Tarayıcının yüklü olduğu tüm cihazlardaki yer işaretleriniz, tarama geçmişiniz ve
ayarlarınız, Google hesabınızla eşitlenebilir.

Gmail

TCL uygulamaları

NXTVISION.....................................................................................
NXTVISION görüntü iyileştirme, video ve oyun iyileştirmenin yanı sıra başka ekran
işlevleri de sunar; uygulama, ekranınızın mükemmel derecede geliştirilmiş bir
görsel deneyim ile hayat bulmasına yardımcı olur.

Google'ın web tabanlı e-posta hizmeti olan Gmail, telefonunuzu ilk kurduğunuzda
yapılandırılır. Bu uygulamayla e-postalar gönderebilir ve alabilir, e-postaları
etiketlere göre yönetebilir, arşivleyebilir vb. işlemler yapabilirsiniz. E-postalar,
Gmail hesabınızla otomatik olarak eşitlenebilir.

Haritalar
Google Haritalar, uydu görüntüleri, sokak haritaları, 360° panoramik sokak
görünümleri, gerçek zamanlı trafik koşulları ve yayan, arabayla veya toplu
taşımayla yolculuk için rota planlaması sunar. Bu uygulamayı kullanarak kendi
konumunuzu bulabilir, bir yer arayabilir ve yolculuklarınız için önerilen rota
planlamalarını alabilirsiniz.
(1)
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Uygulamaların kullanılabilirliği ülkeye ve operatöre göre değişiklik gösterir.
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YouTube
YouTube, kullanıcıların video yükleyebileceği, görüntüleyebileceği ve paylaşabileceği
çevrimiçi bir video paylaşım uygulamasıdır. Mevcut içerik, video klipler, TV klipleri,
müzik videoları ve video blogları, kısa orijinal videolar ve eğitim amaçlı videolar
gibi başka içeriklerdir. Bu uygulama, videoları İnternet'ten indirilmeye başladığı
anda izlemeye başlamanızı sağlayan akış işlevini destekler.

Play Store
Android işletim sistemi için resmi uygulama mağazası işlevi görerek, kullanıcıların
uygulamalara ve oyunlara göz atmasını ve onları indirmesine olanak sağlar.
Uygulamalar ücretli ya da ücretsiz ücretli olabilir.

4

Ayarlar............................................

Ayarlar öğesine gitmek için Ana ekranı yukarı kaydırın veya sola kaydırın ve
ardından Ayarlar

öğesine dokunun.

Ayrıca bildirim panelinden aşağı kaydırıp

4.1

öğesine de dokunabilirsiniz.

Wi-Fi

Telefonunuz kablosuz ağ kapsamında olduğunda İnternet'e bağlanabilirsiniz.
Wi-Fi, SIM kart takılı olmadan da telefonunuzda kullanılabilir.

Play Store'da gereksinim duyduğunuz uygulamayı arayın, indirin ve ardından
uygulama kılavuzunu izleyerek uygulamayı yükleyin. Ayrıca bir uygulamayı
kaldırabilir, güncelleyebilir ve indirme işlemlerinizi yönetebilirsiniz.

Wi-Fi'ı açma ve kablosuz ağa bağlanma

Duo

•

• Ayarlar > Wi-Fi öğesine dokunun.
öğesini açın.

• Wi-Fi etkinleştirildiğinde, algılanan Wi-Fi ağları listelenir.

Mobil görüntülü sohbet uygulaması.
Telefon numaraları doğrulanan kullanıcılar, kişi listesindeki kişilerle kolayca
görüntülü sohbet yapabilir.

• Bağlanmak için bir Wi-Fi ağına dokunun. Seçtiğiniz ağ güvenliyse şifre veya
diğer kimlik bilgilerini girmeniz gerekir (daha fazla ayrıntı için ağ operatörü ile
iletişime geçmelisiniz). Bittiğinde BAĞLAN öğesine dokunun.

Fotoğraflar

Bir Wi-Fi ağını ekleme

Google Photos, fotoğraflarınızı ve videolarınızı depolar ve yedekler. Bu uygulama
ayrıca fotoğrafları otomatik olarak çözümler ve grup olarak düzenler, böylece
ihtiyacınız olan fotoğrafları hızlıca bulabilirsiniz.

Wi-Fi açıkken yeni Wi-Fi ağlarını tercihinize göre ekleyebilirsiniz.

Google Pay

• Ayarlar > Wi-Fi > Ağ ekle öğesine dokunun.
• Ağ adını ve gereken herhangi bir ağ bilgisini girin.
• Bağlan öğesine dokunun.

Milyonlarca yerden (mağazalar, çevrimiçi olarak ve daha fazlası) hızlı, basit
ve güvenli ödeme yöntemi olan Google Pay, telefonunuzla temassız ödeme
yapmanızı mümkün kılar.

Bir Wi-Fi ağını engelleme
Aşağıdaki adımlar artık kullanmak istemediğiniz ağlara otomatik bağlantıyı önler.
• Henüz açık değilse Wi-Fi'yi açın.

Asistan
Varsayılan mod, ana ekran düğmesine uzun basarak Google Asistan'ı başlatma
işlemiyle aynıdır.
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• Wi-Fi ekranında kayıtlı ağ adına dokunun ve basılı tutun.
• Açılan pencerede UNUT seçeneğine dokunun.
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4.2

Bluetooth

4.3

(1)

Bluetooth
Bluetooth, veri alışverişi yapmak veya çeşitli kullanımlar için diğer Bluetooth
cihazlara bağlanmak amacıyla kullanabileceğiniz kısa mesafeli bir kablosuz
iletişim teknolojisidir.
Bluetooth'u açma

Veri dolaşımını etkinleştirmek, tercih ettiğiniz ağ türünü ayarlamak, kullandığınız
ağ bağlantısını kontrol etmek veya yeni bir erişim noktası oluşturmak vb. için
Ayarlar > SIM kart ve mobil ağ > SIM 1 > Dolaşım Modu'na gidin.
Ağa bağlanmak, çağrı yapmak ve SMS mesajı göndermek üzere SIM1 veya SIM2
arasında seçim yapmak için dokunun.

Dolaşım Modu

• Ayarlar > Bluetooth öğesine dokunun.
• öğesini açın

SIM kart ve mobil ağ

Dolaşım Modunu ayarlamak için dokunun.

.

Tercih edilen ağ türü

Cihazınızın adı ekranda görünecektir.
Cihazınızı yeniden adlandırmak için

Ağ türünü tercih etmek için dokunun.

• Ayarlar > Bluetooth öğesine dokunun.

VoLTE

• Cihaz adı öğesine dokunun.

Sesi ve diğer iletişimleri iyileştirmek için LTE hizmetlerini kullanın (önerilir)

• Bir ad girin ve onaylamak için YENİDEN ADLANDIR öğesine dokunun.
Telefonunuzu bir Bluetooth cihazla eşleştirmek/bağlamak için
Başka bir cihazla veri alışverişi yapmak için Bluetooth'u açmalı ve telefonunuzu
veri alışverişi yapmak istediğiniz Bluetooth cihazla eşleştirmelisiniz.
• Ayarlar > Bluetooth > + Yeni cihaz eşle öğesine dokunun.
• Listede yer alan ve telefonunuzla eşleştirilmek istediğiniz Bluetooth cihazına
dokunun.
• Açılan iletişim kutusunda onaylamak için EŞLEŞTİR öğesine dokunun.

Ağı otomatik olarak seç
Ağı otomatik olarak seçmek için dokunun

Erişim Noktası İsimleri
Erişim noktasını düzenlemek için dokunun.

4.4

Bağlantılar

• Eşleştirme başarılı olursa, telefonunuz cihaza bağlanır.

Uçak modu

Bir Bluetooth cihaz eşleştirmesini iptal etme

Wi-Fi, Bluetooth ve daha fazlası dahil tüm kablosuz bağlantıları aynı anda devre
dışı bırakmak için Uçak modunu
açın.

• Eşleştirmeyi sonlandırmak istediğiniz cihazın yanındaki

öğesine dokunun.

• Onaylamak için UNUT öğesine dokunun.
(1)

Telefonunuzla uyumluluğu test edilmiş ve kanıtlanmış bir TCL Bluetooth kulaklık
kullanmanız önerilir. TCL Bluetooth kulaklık hakkında daha fazla bilgi için https://
www.tcl.com sitesine gidebilirsiniz.
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Etkin nokta ve İnternet paylaşımı
Telefonunuzun veri bağlantısını Wi-Fi, Bluetooth ve USB üzerinden veya mobil
erişim noktası olarak paylaşmak için, bu işlevleri etkinleştirmek üzere Ayarlar >
Bağlantılar > Erişim noktası ve internet paylaşımı'na gidin.
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Mobil etkin noktanızı yeniden adlandırmak ve güvenliğini sağlamak için

VPN ağı ekleme

Mobil etkin noktanız etkinleştirildiğinde, telefonunuzun Wi-Fi ağını (SSID) yeniden
adlandırabilir ve Wi-Fi ağının güvenliğini sağlayabilirsiniz.

• Ayarlar > Bağlantılar > VPN ve ardından dokun

• Ayarlar > Bağlantılar > Etkin nokta ve internet paylaşımı > Mobil etkin
nokta öğesine dokunun.
• Ağ SSID'sini yeniden adlandırmak için Etkin nokta adı’na veya ağ güvenliğinizi
ayarlamak için Güvenlik’e dokunun.
• Tamam öğesine dokunun.
 ukarıdaki işlevler ağ operatörünüzden ek ücretlendirmeye neden olabilir.
Y
Dolaşım bölgelerinde de ekstra ücretlendirmeler yapılabilir.

öğesine dokunun.

• Açılan pencerede VPN ayarlarının her bir bileşenini yapılandırmak için ağ
yöneticinizin yönergelerini uygulayın.
• KAYDET’e dokunun.
VPN, VPN ayarları ekranındaki listeye eklenir.
 ir VPN eklemeden önce telefonunuz için bir ekran kilidi ayarlamanız
B
gerekir.
VPN'ye bağlanma/VPN bağlantısını kesme
Bir VPN'ye bağlanma:

Veri kullanımı
SIM kart takılı olarak telefonunuzu ilk kez açtığınızda ağ hizmeti otomatik olarak
yapılandırılacaktır: 2G, 3G veya 4G.

• Ayarlar > Bağlantılar > VPN öğesine dokunun.
• Eklediğiniz VPN'ler listelenir. Bağlanmak istediğiniz VPN'e dokunun.

Ağ bağlı değilse mobil verilerinizi Ayarlar > Bağlantılar > Veri kullanımı
konumundan açabilirsiniz.

• Açılan iletişim kutusunda istenen kimlik bilgilerinin tümünü girin ve BAĞLAN
öğesine dokunun.

Veri tasarrufu

Bir VPN ile bağlantıyı kesmek için:

Veri tasarrufunu etkinleştirdiğinizde, bazı uygulamaların arka planda veri
göndermesini ve almasını engelleyerek veri kullanımını azaltabilirsiniz.

• Bağlantıyı kesmek istediğiniz VPN'e dokunun. Açılan pencerede, onaylamak
için BAĞLANTIYI KES öğesine dokunun.

Mobil veriler

VPN düzenleme/silme

Mobil veri kullanmanız gerekmiyorsa ve özellikle bir mobil veri anlaşmanız yoksa
yerel operatör mobil ağlarında yüksek veri kullanımı ücretlerinden kaçınmak için
Mobil veri'yi devre dışı bırakın.

VPN düzenleme:

 eri kullanımı, telefonunuz tarafından ölçülür ve operatörünüz farklı şekilde
V
sayım yapabilir.

• Ayarlar > Bağlantılar > VPN öğesine dokunun.
• Eklediğiniz VPN'ler listelenir. Düzenlemek istediğiniz VPN'in yanındaki
simgesine dokunun.
• Düzenledikten sonra KAYDET öğesine dokunun.

VPN
Sanal özel ağlar (VPN'ler) güvenli bir yerel ağ içindeki kaynaklara, o ağın dışından
bağlanmanıza olanak tanır. VPN'ler genellikle şirketler, okullar ve diğer kurumlar
tarafından dağıtılır böylece kullanıcıları yerel ağ kaynaklarına, o ağ içerisinde
değilken ya da bir kablosuz ağa bağlıyken erişebilir.

VPN'i silmek için:
• Seçili VPN’nin yanındaki
UNUT öğesine dokunun.

simgesine dokunun, ardından bunu silmek için

Özel DNS
Özel DNS modunu seçmek için dokunun.
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NFC

Android Auto

NFC’yi etkinleştirmek için

öğesini açın.

İşlev, telefonun başka bir cihazla temas etmesi ile veri transferi yapılmasını sağlar.

Cast
Cihazınızın ekranını TV'nizde görüntülemek ve desteklenen uygulamalardan TV
şovları, filmler, fotoğraflar, oyunlar ve web siteleri gibi içerikleri görüntülemek için
Cast özelliğini kullanabilirsiniz.

USB
USB kablosuyla cihazınızı şarj edebilir, telefonunuz ile bir bilgisayar arasında
dosyaları veya fotoğrafları (MTP/PTP) aktarabilirsiniz.
Telefonunuzu bilgisayara bağlama
• Telefonunuzla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak telefonu bilgisayarınızdaki
bir USB girişine bağlayın. USB’nin bağlı olduğuna dair bir bildirim alacaksınız.
• Bildirim panelini açın ve dosyaları aktarmak istediğiniz yöntemi seçin ya da
seçmek için Ayarlar > Bağlantılar > USB öğesine dokunun. Varsayılan olarak
Cihazı şarj et seçilidir.
 TP'yi kullanmadan önce sürücünün (Windows Media Player 11 ya da
M
üzeri sürüm) yüklü olduğundan emin olun.

Yazdırma

Arabanızın ekranındaki uygulamaları kullanın.

4.5

Ana ekran ve kilit ekranı

Bu menü ile ana ekran uygulamalarını ayarlayabilir, favori duvar kağıtlarınızı, tema
stillerinizi vb. öğeleri seçebilirsiniz.

4.6

Ekran

Parlaklık düzeyi
Ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayın.

Adaptif parlaklık
Ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayın.

Karanlık mod
Bu modda, boş ekran alanı kararacaktır, bu da ekranınıza bakmayı veya kısık
ışıkta okumanızı kolaylaştırır.

Göz rahatlık modu

Yazdırma hizmetleri’ni etkinleştirmek için Yazdırma’ya dokunun. Varsayılan
yazdırma hizmetinizi seçebilirsiniz.

Göz konforu modu mavi ışık ışınımını etkin biçimde azaltır ve göz yorulmasını
azaltmak için renk sıcaklığını ayarlar. Ayrıca bu modu açmak için bir özel plan
oluşturabilirsiniz.

Chromebook

Uyku

Telefonunuzu chromebook'a bağlayarak bilgisayarınızdan kısa mesaj
gönderebilir, telefonunuzun internet bağlantısını paylaşabilir ve kilit açma işlemini
basitleştirebilirsiniz.

Ekranın uyku moduna geçeceği süreyi belirleyin.

Yakından Paylaşım

Ekran içeriğine göre ekran gamını değiştirin.

Yakındaki cihazları algılamak için Bluetooth ve Wi-Fi için cihaz konumu ayarının
açık olması gerekir.
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Renk modu ve sıcaklık

Ekran’da ayrıca Yazı tipi boyutunu, Yazı Tipi Stili’ni vb. ayarlayabilirsiniz.
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Ekranı otomatik döndür

Göz rahatlık modu

Ekranın otomatik olarak dönüp dönmeyeceğini seçin.

Mavi ışığı filtrelemek için dokunun ve göz yorgunluğunu azaltmak için ekranınızın
renk sıcaklığını ayarlayın.

Durum çubuğu ve Çentik
Bu menü ile durum çubuğunun stilini ayarlayabilir, ağ hızını göstermek için açıp
kapatabilir, bildirim simgelerinin katlanıp katlanmayacağını ve pil yüzdesinin nasıl
görüntüleneceğini seçebilirsiniz.
Telefonda en iyi deneyimi elde etmek için tam ekran uygulamalar için çentiği açın.

Tam ekranlı uygulamalar
Telefonda yüklü olan çoğu uygulama, sizin ayarlamanıza gerek kalmadan otomatik
olarak tam ekrana uyarlanır.
Otomatik olarak tam ekran görüntülemeye uyarlanmayan uygulamalar için Ayarlar
> Ekran > Daha fazla ekran ayarı > Tam ekran uygulamaları öğesine gidip
ayarlayabilirsiniz.

4.7

NXTVISION

Güneş ışığı ekranı
Güneş ışığı altında okunabilirliği artırmak için dokunun

4.8

Ses ve titreşim

Zil seslerinin, müziğin çeşitli seçeneklerini ve diğer ses ayarlarını yapılandırmak
için Ses ayarlarını kullanın.

Telefon zil sesi ve titreşim
Gelen çağrılar için zil sesini ayarlayın veya telefonu sadece titreşime alın.

Bildirim zil sesi
Bildirimler için varsayılan sesi ayarlayın.

Alarm zil sesi

Görüntü geliştirme
Görüntü kontrastını, keskinliği ve karanlık ayrıntıları otomatik olarak geliştirmek
için dokunun.

Video ve Oyun geliştirme
HDR kalitesinde görüntüleme sağlamak üzere video ve oyunun rengini, kontrastını
ve ayrıntı derinliğini geliştirmek için dokunun.

Renk modu ve sıcaklık
Bu menü ile Canlı, Doğa, vb. gibi ekran içeriğine göre ekran gamını değiştirebilirsiniz.

Alarm sesini ayarlayın.

Rahatsız Etme ayarları
Çalışırken veya dinlenirken telefonunuzun veya bilgi zil seslerinin sizi rahatsız
etmesini istemiyorsanız Rahatsız Etme modunu belirleyebilirsiniz.
Hızlı Ayarlar paneline erişmek için Durum çubuğunu iki defa aşağı kaydırın ve
Rahatsız Etme modunu açmak için
öğesine dokunun.

Daha fazla ses ayarı
Numara çevirme seslerini, ekran kilitleme seslerini, dokunma seslerini vs. ayarlayın.

Okuma modu
Okuma deneyimini fiziksel kitaplar kadar konforlu hale getirmek için ekran
görüntüsünü optimize etmek için dokunun.
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4.9

Bildirimler

Uygulama kilidi

Uygulama bildirimini yönetmek için dokunun. Uygulama bildirimlerinin iznini,
bildirimleri kilit ekranında gösterme yetkisini vb. ayarlayabilirsiniz.

4.10 Düğme ve hareketler
Sistem dolaşımı

uygulamalarınızı kilitleyerek gizliliğinizi koruyun. Kilitli bir uygulamayı açmak için
kimliğinizi doğrulamanız gerekir.

Oyun modu
Bu modda, oyun oynarken yanlışlıkla dokunmaları önlemek ve oyun performansını
optimize etmek için RAHATSIZ ETME modunu etkinleştirebilirsiniz.

Favori dolaşım butonu düzeninizi ayarlayın.

Uygulama Kopyalayıcı

Jestler

Uygulama Kopyalayıcı, bir uygulamayı Ana ekranınıza kopyalar ve böylece
istediğiniz yerden uygulamaya girebilirsiniz.

Rahat kullanım için sessize almak için ters çevirme, 3 parmakla ekran görüntüsü
alma, bölünmüş ekran vb. gibi bazı hareketler ayarlamak için.

Ekran Kaydedici
Video çözünürlüğünü, Ses ve Kayıt dokunma etkileşimlerini ayarlayın.

Güç tuşu
Hızlı başlatma kamerası’nı, Güç düğmesi aramayı sonlandırır’ı ve Güç tuşu
menüsü’nü ayarlamak için dokunun.

4.11 Gelişmiş özellikler

öğesine dokunun.

4.12 Akıllı Yönetici
Akıllı Yönetici pil düzeyini korumak, depolamayı yönetmek ve güvenlik tehditlerine
karşı koruma sağlamak için veri kullanımını otomatik olarak tarayıp optimize
ederek telefonunuzun hep en yüksek verimle çalışmasını sağlar.

Akıllı Uygulama Önerisi
Kulaklık veya hoparlör bağladıktan sonra, alışkanlıklarınıza göre başlatıcıda
uygun uygulamaları önerin.

Tek el modu
Ekranda görüntülenen kısmı azaltın ve telefonunuzu tek elinizle kullanın.
Hızlı Ayarlar panelinde

Ekran Kaydedici’yi açmak için Hızlı Ayarlar panelinde

simgesine dokunarak bu işleve erişilebilir.

Özel alan
Gizlilik kasanızı yansıtmak için bir şifreleme yöntemi seçerek bir gizlilik kilidi
ayarlamanız gerekir.
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Otomatik başlayan uygulamaları kısıtlamak sistemin daha hızlı çalışmasına ve pil
ömrünü uzamasına yardımcı olur.
Daha fazla optimizasyon için bazı manuel seçimler de yapabilirsiniz.

4.13 Güvenlik ve biyometrikler
Ekran kilidi
Ekranın kilidini açmak için Kaydırma, Desen, PIN veya Parola gibi bir yöntem
seçin.
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4.15 Gizlilik

Parmak izi
Ekranın kilidini açmak için Parmak İzinizi kullanın.
Bu işlevleri etkinleştirmek için Ayarlar > Güvenlik ve biyometri > Parmak İzi'ne
gidin.

Yüz tanıma kilidi
Yüz tanıma ile kilit açma cihazınızın kilidini yüz verileriniz ile açmanızı mümkün
kılar. Yüz tanımayı ekranda gösterilen adımlara göre ayarlayın.

Gizliliğinizi korumak için bir uygulamanın konumunuza, SMS’lere, telefona
vb. öğelere erişimine izin verecek ya da erişimini yasaklayacak şekilde ayar
yapabilirsiniz. Ayrıca şifreleri gösterip göstermemeyi veya Google’ın kaydetmesini
istediğiniz etkinlikleri ve bilgileri de seçebilirsiniz.

4.16 Güvenlik ve acil durum

Yüz tanıma özelliğini kullanırken yüzünüz doğrudan ekrana dönük olmalıdır.

Tıbbi bilgileri ve acil durumda irtibat kurulacak kişileri ayarlamak için Ayarlar >
Güvenlik ve acil durum > ACİL DURUM BİLGİLERİNİ AÇ seçeneğine gidin.

NOT: Yüz tanıma anahtarını kullanmadan önce bir desen, PIN veya şifre
belirlemelisiniz.

Tıbbi bilgiler ve acil durumda iletişime geçilecek kişilerin eklenmesi, acil bir
durumda ilk müdahale edenlere yardımcı olabilir.

Smart Lock

Herkes bu bilgileri kilit ekranınızdan okuyabilir ve telefonunuzun kilidini açmadan
isimlerine dokunarak kişilerinizi arayabilir.

Smart Lock, cihaz sizin yanınızda güvendeyken cihazı kilidi açık olarak tutar,
ancak cihazın bir yere koyulduğunu algıladığında cihazı kilitler.

Ayrıca bu arayüzde Acil SOS, Acil Konum Servisi veya Acil Durum uyarıları da
ayarlayabilirsiniz.

Uygulama kilidi

4.17 Uygulamalar

Uygulama kilidi bazı uygulamaları bir desen veya parmak izi ile açılacak şekilde
kilitleyerek gizliliğinizi etkin biçimde koruyabilir. Kilitleme biçimini, kilitleme süresini
ve kilitlenecek uygulamaları ayarlamak için Ayarlar > Güvenlik ve biyometrik >
Uygulama kilidi kısmına gidin.

Telefonunuzda yüklü uygulamalar hakkında ayrıntıları görüntülemek, bu
uygulamaların verilerini yönetmek veya uygulamayı durmaya zorlamak için
dokunun.

Diğerleri

Bir uygulamanın İzin yöneticisi menüsünde, uygulama izinlerini ayarlayabilirsiniz.
Örneğin, uygulamanın Kameranıza, Kişilerinize, Konumunuza vb. bir öğeye
erişmesine izin verebilirsiniz.

Ayrıca Ayarlar > Güvenlik ve biyometri bölümünde Cihaz yöneticisi
uygulamaları’nı, SIM kart kilidi’ni, Şifreleme ve kimlik bilgileri’ni, Ekran
sabitleme’yi vb. ayarlayabilirsiniz.

4.14 Konum

Özel uygulama erişimi menüsünde Cihaz yönetici uygulamaları, Bildirim
erişimi, Resim içinde resim, Diğer uygulama üzerinden görüntüleme, Wifi
kontrolü vb. ayarlayabilirsiniz.

4.18 Depolama

Bir uygulamanın cihazınızın konumuna erişmesine izin vermek veya vermemek
için dokunun. Sürekli erişime veya sadece uygulama kullanılırken erişime izin
verecek şekilde ayar yapabilirsiniz.

Depolama alanı kullanımını kontrol etmek ve gerektiğinde daha fazla alan
boşaltmak için Ayarlar > Depolama öğesine girin.
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4.19 Hesaplar

Sistem Güncellemeleri

E-posta ve desteklenen diğer hesaplarınızı eklemek, kaldırmak ve yönetmek
için dokunun. Bu ayarları ayrıca tüm uygulamaların verileri nasıl gönderdiğine,
aldığına ve eşitlediğine yönelik seçenekleri kontrol etmek için de kullanabilirsiniz,
yani her bir uygulama için bunun otomatik olarak mı, bir plana göre mi yapıldığını,
yoksa hiç yapılmadığını kontrol edebilirsiniz.

Sistemi güncellemek isterseniz GÜNCELLEMELERİ KONTROL ET öğesine
dokunun ("5 Cep telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanma > FOTA yükseltmesi"
kısmına bakın).

Uygulamaları güncelle

Seçili uygulamaya bir hesap eklemek için Hesap ekle'ye dokunun.

Uygulamaları güncellemek için dokunun

4.20 Dijital Sağlık ve ebeveyn kontrolleri

Diller ve giriş

Genel olarak telefonda ve her bir uygulamada ne kadar vakit geçirdiğinizi bu
menüde görebilirsiniz. Telefon için kullanma süresi sınırını özelleştirerek daha
sağlıklı ve dengeli bir hayat sürdürebilirsiniz.
Ayrıca ebeveynler çocuklarının cihazda gezinme alışkanlıklarını yönetmek için
telefon kullanma sürelerini kısıtlayabilirler.

4.21 Google

Dil ayarlarını, ekran klavyesini, ses girişi ayarlarını ve işaretleyici hızını yapılandırmak
için dokunun.

Tarih ve saat
Tarih ve saatin gösterilmesine dair tercihlerinizi özelleştirmek için Tarih ve Saat
ayarlarını kullanın.

Yedekle

Google hesabınızı ve hizmet ayarlarınızı yapılandırmak için dokunun.

4.22 Erişilebilirlik

Telefonunuzun ayarlarını ve diğer uygulama verilerini Google sunucularına
yedeklemek için
seçeneğini etkinleştirin. Telefonunuzu değiştirdiğinizde
yedeklediğiniz ayarlar ve veriler Google Hesabınızda oturum açtığınızda yeni
telefona yüklenir.

Telefonunuza yüklediğiniz herhangi bir erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için
Erişilebilirlik ayarlarını kullanın.

Sıfırla

4.23 Sistem

Tüm ağ ayarlarını ve uygulama tercihlerini sıfırlamak için dokunun, bu ayarlarla
verilerinizi kaybetmezsiniz.
Fabrika verilerine sıfırlama seçilmişse telefonunuzun dâhilî depolamasındaki
tüm veriler silinir, sıfırlama öncesinde lütfen verilerinizi yedekleyin.

Telefon hakkında
Telefonunuzun model adı, CPU, kamera, çözünürlük gibi temel bilgilerini
görüntüleyin.
Yasal bilgileri, yapı numarası, durum ve diğer özellikleri de burada bulabilirsiniz.

Yasal bilgi ve güvenlik
Ürün modeli, Üretici adı, Üretici adresi, IMEI, CU referansı, Bluetooth
Açıklama Kimliği vb. ürün bilgilerini görüntülemek için dokunun.

Kullanıcı Deneyimi İyileştirme Programı
Kullanıcı Deneyimi İyileştirme Programı’na katılmak için dokunun, bu sayede ürün
tasarımımızı ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam edebiliriz.
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5

Cep telefonunuzdan en iyi şekilde
yararlanma

6

Sorun giderme

Servis merkezini aramadan önce cihazınızın sorununu gidermenize yardımcı
olacak bazı yönergeler:

FOTA yükseltmesi

• Optimal çalışma için pili tam olarak şarj edin.

Telefonunuzun yazılımını yükseltmek için FOTA (Firmware Over The Air)
güncellemesini kullanın.

• Telefonun performansını geliştirmek için telefonunuzdaki gereksiz uygulama
veya dosyaları kaldırın.

Güncellemelere erişmek için uygulama listesinden Ayarlar > Sistem > Sistem
Güncellemesi öğesine dokunun. Güncellemeleri aramadan önce veri bağlantısını
veya Wi-Fi'ı açın.

• Telefonunuzun yazılımını Ayarlar > Sistem > Sistem Güncellemesi aracılığıyla
güncelleyin.

Wi-Fi açıkken sistem yeni bir ürün yazılımı sürümünün mevcut olup olmadığını
keşfedebilir ve sürüm mevcutsa otomatik olarak indirmeye başlar.
Eğer Ayarlar > Sistem > Sistem Güncelleme > > Güncelleme ayarları >
Otomatik güncelleme kapatılırsa, sadece Durum çubuğunda görünecek bir
bildirim alacaksınız.
FOTA indirme veya güncellemesi sırasında, doğru
paketini
bulmakla
ilgili
sorunları
gidermek
için,
depolama konumunuzu değiştirmeyin.

güncelleme
varsayılan

FOTA tamamen güncellendikten sonra, cihazı yeniden başlatması gerekir, cihazı
yeniden başlatmak için ipuçları isteyecektir

• Telefonunuzu Ayarlar > Sistem > Sıfırla > Fabrika verilerini sıfırla yolundan
sıfırlayın. Diğer bir yöntem ise telefonunuzun gücü kapalıyken Güç tuşunu ve
Ses açma tuşunu aynı anda basılı tutmaktır. Titreşimden sonra güç düğmesini
ve ardından ses düğmesini bırakın, ardından sıfırlamak için Verileri sil/fabrika
ayarlarına sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla öğesini seçin. 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.
• İki yöntem de işe yaramıyorsa lütfen Güç tuşuna ve Ses açma tuşuna aynı
anda basarak telefonu sıfırlayın. Cihaz titrediğinde güç tuşunu bırakın, ardından
sıfırlamak için Verileri sil/fabrika durumuna sıfırlama > Fabrika verilerine
sıfırlama öğesini seçin.
Telefonum birkaç dakikadır yanıt vermiyor
• Telefonunuz yanıt vermiyorsa, telefonunuz kapanana kadar Güç tuşunu basılı
tutarak telefonunuzu kapatın ve ardından tekrar başlatın.
• Telefonunuz hâlâ çalışmıyorsa, telefonu sıfırlayın.
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Telefonum kendiliğinden kapanıyor

Geçersiz SIM kart

• Telefonunuzu kullanmıyorken ekranınızın kilitli olup olmadığını kontrol edin ve
ekran kilitli değilken Güç tuşuna yanlışlıkla basılmadığından emin olun.

• SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun.

• Pil güç seviyesini kontrol edin.
• Belirli üçüncü taraf bir uygulama kullanırken sorun oluşursa, uygulamanın
cihazınızla ve Android sürümünüzle uyumlu olduğundan emin olun. Üçüncü
taraf uygulamasını kaldırmayı deneyin.
• Telefonunuz hâlâ çalışmıyorsa, telefonu sıfırlayın veya yazılımı güncelleyin.
Telefonum düzgün şarj olmuyor
• Telefonunuzla birlikte verilen TCL şarj cihazını kullandığınızdan emin olun.

• SIM kartınızın üzerindeki çipin zarar görmediğinden emin olun.
• SIM kartınızın hizmetinin kullanılabilir durumda olduğundan emin olun.
Telefonum giden çağrı yapamıyor
• Geçerli bir numara çevirip

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.

• 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.

• Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin (kredi, SIM kart geçerliliği
vb.).

• Şarjın normal koşullar altında yani 0°C (32°F) ile 45°C (113°F) arasında
yapıldığından emin olun.

• Telefonunuzun Uçak modunda olmadığından emin olun.

• 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 kontrol edin.
• Şebekede aşırı yüklenme varsa daha sonra tekrar deneyin.
• Birkaç saniye "Uçak modu"nu açmayı deneyin, ardından uçak modunu kapatın.
Telefonum internete bağlanamıyor
• SIM kartınızın internet erişim hizmetinin mevcut olduğundan emin olun.
• Telefonunuzun internet bağlantı ayarlarını kontrol edin.
• Kapsama alanı olan bir yerde olduğunuzdan emin olun.
• Daha sonra veya başka bir konumda bağlanmayı deneyin.
• Birkaç saniye "Uçak modu"nu açmayı deneyin, ardından uçak modunu kapatın.
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• Giden çağrıları yasaklamadığınızdan 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
• Operatörünüzle bu hizmete abone olduğunuzu doğrulayın.
• Arayan kişi ad veya numarasını gizlemiş olabilir.
Kişilerimi bulamıyorum
• SIM kartınızın bozuk olmadığından emin olun.
• SIM kartınızın doğru takıldığından emin olun.
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Çağrıların ses kalitesi kötü

SIM kart PIN’i kilitlendi

• Ses tuşuna basarak çağrı sırasında ses seviyesini ayarlayın.

• PUK (Kişisel Açma Anahtarı) kodunu almak için şebeke operatörünüzle irtibat
kurun.

• Şebeke sinyal gücünü kontrol edin. Sinyalin daha güçlü olduğu bir yere gidin.
• Telefonunuzdaki alıcı, konektör ve hoparlörün temiz olduğundan emin olun.

Telefonumu bilgisayarıma bağlayamıyorum

Kılavuzda belirtilen özellikleri kullanamıyorum

• USB bağlantı yuvasının bozuk olmadığından emin olun. Çalışmıyorsa,
bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı yuvasını deneyin.

• Aboneliğinizin bu hizmeti kapsadığından emin olmak için operatörünüze
başvurun.

• USB sürücülerin doğu şekilde kurulduğundan emin olun.

• Bu özelliğin bir TCL aksesuarı gerektirmediğinden emin olun.
Kişilerimden bir numara seçtiğimde, numara aranamıyor

• Windows bilgisayar kullanıyorsanız, MTP modunu desteklendiğinden emin olun.
Mac kullanıyorsanız, www.android.com/filetransfer/ adresinden Android File
Transfer uygulamasını kurduğunuza emin olun.

• Numarayı kişilerinize doğru kaydettiğinizden emin olun.

Yeni dosyalar indiremiyorum

• Uluslararası bir numarayı ararken ülke kodunu seçtiğinizden emin olun.

• İndirme için telefon depolama biriminde yeterli yer olduğundan emin olun.
• İndirilen dosyalar için varsayılan depo alanını microSD kart olarak seçin.

Kişi ekleyemiyorum
• SIM kart kişilerinizin dolu olmadığından emin olun; bazı kişileri silin veya kişileri
telefona kaydedin.
Beni arayanlar sesli mesajıma mesaj bırakamıyorlar
• Hizmetin kullanılabilirliğini kontrol etmek için şebeke operatörüne başvurun.

• 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.

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.
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Pil çok çabuk bitiyor
• Tam şarj süresini doldurduğunuzdan emin olun (en az 120 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.
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Uzun süreli telefon görüşmeleri, oyun oynama, internette gezinme ve diğer
karmaşık uygulamaları çalıştırmanın ardından telefon ısınıyor

• Ekranda ekran koruyucu varsa çıkardıktan sonra dokunmatik ekranın çalışıp
çalışmadığına bakın.

• İşlemcinin aşırı veri işlemesinin bir sonucu olan bu ısınma normaldir. Yukarıda
bahsedilen işlemleri sona erdirdikten sonra telefonunuz normal sıcaklığına geri
döner.

 okunmatik ekranda su veya ter gibi lekelerin olmadığından emin olun. Varsa
D
ekranı silin ve tekrar deneyin.
• Telefonunuz hâlâ çalışmıyorsa, telefonu sıfırlayın veya yazılımı güncelleyin

Fabrika verilerine sıfırlama yaptıktan sonra Google hesap kimlik bilgilerimi
girmeden telefonumu kullanamıyorum

Kamera flaşı modu açılamıyor

• Sıfırlama yapıldıktan sonra bu telefonda kullanılan Google hesabı kimlik
bilgilerini girmeniz gerekir.

• Pil seviyesi en az %30 oluncaya kadar cihazınızı şarj edin. Pil seviyesi azalırken
kamera flaşı kullanılamaz

• Google hesabı kimlik bilgilerinizi hatırlamıyorsanız lütfen Google hesap geri
yükleme işlemlerini tamamlayın.

• 'Kamera' uygulamasının önbelleğini temizleyin.

• Telefonunuza hâlâ erişemiyorsanız, yetkili onarım merkezine başvurun, ancak
unutmayın ki bu garanti kapsamında olmayacaktır.
Telefonumdaki bazı şifreleri/kodları/anahtarları unuttum
• Fabrika verilerine sıfırlama yapın.
• Telefonunuza hâlâ erişemiyorsanız, yetkili onarım merkezine başvurun, ancak
unutmayın ki bu garanti kapsamında olmayacaktır.
Dokunmatik ekrana dokunduktan sonra işlem yok
• Ekranda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Cevabınız evet ise,
lütfen verilerinizi yedekleyin ve daha profesyonel teknik yardım almak için
cihazınızı ve satın alma belgenizi onarım merkezimize götürün.
• Üçüncü taraf bir uygulama kullanırken sorun oluşursa, uygulamanın cihazınızla ve
Android sürümünüzle uyumlu olduğundan emin olun. Üçüncü taraf uygulamasını
kaldırmayı deneyin.

• Bir uygulamanın önbelleğini temizlemek için: ana menüye gidin -> "Ayarlar"ı
seçin -> "Uygulamalar"ı seçin -> "Tüm uygulamaları görüntüle"yi seçin ->
"Kamera"yı seçin -> "Depolama"yı seçin -> "VERİLERİ TEMİZLE"yi ve "ÖN
BELLEĞİ TEMİZLE"’yi seçin.
• Herhangi bir arayüzde hızlı ayarlar çubuğunu aşağı sürükleyin, cihazınızdaki
flaşın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için el feneri simgesine dokunun.
• Kameranın özel çekim moduna ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Belirli
bir etki elde etmek için program flaş kullanımını yasaklar. Lütfen normal kamera
çekim moduna dönün.
Cihaz verilerimi nasıl yedeklerim
• Ayarlar > Sistem > Yedekleme'ye gidin ("4.23 Sistem > Yedekleme" bölümüne
bakın)
• Ayrıca Telefon Değiştir uygulaması aracılığıyla verilerinizi başka bir telefona
yedekleyebilirsiniz. Arama çubuğunu bulmak için ana ekranı yukarı kaydırın ve
Telefon Değiştir'e girin, talimatları izleyerek verileri aktarın.

• Sorunun şarj sırasında oluşup oluşmadığını kontrol edin. Sorun varsa orijinal
şarj cihazını ve veri kablosunu denemenizi öneririz.
• (Not: Standart olmayan şarj cihazlarının ve veri kablolarının voltaj dengesizliği
dokunmatik ekranın yanıt vermemesine neden olabilir).
• Cihazın kullanıldığı sıcaklığın çok sıcak veya çok soğuk olmadığından emin
olun. Kapasitif dokunmatik ekranın standart çalışma sıcaklığı -10°C~60°C'dir.
Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklar dokunmatik ekranın yanıt vermemesine
neden olur.
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Teknik Özellikler

Kamera:
• Arka Kamera: 50+2(D)+2(M)

Platform:

• Ön kamera: 13M varsayılan

• MTK Helio G37 12nm

Ses ve Video destekli formatlar:

İşletim Sistemi:

• AAC , AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE, eAAC+, PCM oynatma

• Android 12

• 1080P @ 30fps, H.263,H.264 AVC, H.265 HEVC ,VP8,VP9, MPEG-4

Bellek:

Pil (1):

• 128GB ROM + 4GB RAM(1)

• Kapasite: 5010 mAh

Boyutlar (UxGxK):

Genişleme Yuvası:

• 164,54 x 75,24 x 7.74 mm

• microSD™ bellek kartı
(512GB’ye kadar microSD kartı desteği)

Ağırlık:

Sensörler:

• 184g

• G-sensör

Ekran:

• Işık Sensörü

• 6.7" dokunmatik ekran

• Yakınlık sensörü

Ağ:

• E-Pusula

• GSM 850/900/1800/1900

Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

• UMTS B1/2/5/8
• LTE: B1/3/5/7/8/20/28 /38/40/41
GPS:
• BDS/GPS/Glonass/Galileo, A-GPS ile
Bağlanabilirlik:
• Bluetooth 5.0
• Wi-Fi 802.11b/g/n
• 3.5 mm ses jakı
• Type-C
(1)

Satın aldığınız cihaza bağlıdır.

(1)
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Orijinal pil, kalite standartlarını karşılaması için güvenlik denetimlerinden geçmiştir,
orijinal olmayan pillerin kullanımı tehlikeli olabilir.
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Aksesuarlar

Lisanslar

Standart aksesuarlar

microSD logosu ticari bir markadır.

• Şarj cihazı

Bluetooth SIG, Inc. lisanslı ve onaylı TCL T676K Bluetooth Beyanı
Kimliği D058322

• Type-C kablosu
• SIM Kart Pin

Wi-Fi Alliance onaylı

• LCD koruyucu film
• Koruma filmi
• Hızlı Başlangıç Kılavuzu

10 Sorumluluk Reddi

• Ürün güvenlik bilgileri kitapçığı
 • Ülkelere göre değişiklik gösteren aksesuarlar.
• Yalnızca cihazınızla birlikte verilen TCL pilleri, şarj aletlerini ve
aksesuarları kullanın.

Telefonunuzun yazılım sürümüne ya da belirli operatör hizmetlerine bağlı olarak,
kullanıcı kılavuzundaki açıklamalar ile telefonun işleyişi arasında belirli farklılıklar
olabilir.
TCL Communication Ltd. bu gibi farklılıklar ve varsa potansiyel sonuçları için yasal
sorumluluk kabul etmez, bu sorumluluk yalnızca operatöre aittir.
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Türkçe
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