Lenovo A7010a48
Kullanma Kılavuzu V1.0

Temel kurallar
Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce aşağıdakileri okuduğunuzdan emin olun:
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Düzenlemelere İlişkin Not
Ek
Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve Mevzuat Notu şu web sitesine yüklenmiştir: http://support.lenovo.com.

Teknik özellikler
Bu bölümde yalnızca kablosuz iletişimle ilgili teknik özellikler verilmiştir. Telefonunuzun teknik
özelliklerinin tam listesini görmek için http://support.lenovo.com adresini ziyaret edin.
GSM/WCDMA/TD-LTE/ FDD- LTE
Not: Bazı ülkelerde LTE desteklenmemektedir. Akıllı telefonunuzun ülkenizde LTE

Veri

ağlarıyla çalışıp çalışmadığını öğrenmek için, operatörünüze danışın.
WLAN

WLAN 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth Bluetooth 4.1
GPS

Desteklenir

GLONASS Desteklenir

Ana ekran
Ana ekran, telefonunuzu kullanmaya başladığınız noktadır. İşinizin kolaylaşması için ana ekranlar
halihazırda kullanışlı uygulamalarla ve widget’larla yapılandırılmış şekilde gelir.

Not: Telefonunuzun özellikleri ve ana ekranı konumunuza, dil seçiminize, hizmet sağlayıcınıza
ve telefonunuzun modeline göre değişiklik gösterebilir.
Ana ekranların değiştirilmesi
Ekran Yöneticisi aracılığıyla bir ana ekran ekleyebilir veya mevcut bir ana ekranı taşıyabilir ya da
silebilirsiniz.
1.

öğesini veya ana ekranda simgeler dışındaki bir alanı basılı tutun.

2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

öğesine dokunun.

Bir ana ekran eklemek için,

Bir ana ekranı taşımak için, ana ekran küçük resmini bir miktar büyüyene kadar basılı tutun,
yeni konumuna sürükleyin ve ardından bırakın.
Boş bir ana ekranı silmek için, ekran üzerindeki

öğesine dokunun.

Düzenleme modunun kullanılması
Düzenleme modunda, widget veya uygulama ekleyebilir ve bunları taşıyabilir, uygulama klasörleri
oluşturabilir ve uygulama kaldırabilirsiniz.
1.

öğesini veya ana ekranda simgeler dışındaki bir alanı basılı tutun.

2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
Ana ekrana bir widget eklemek için WİDGET’LAR öğesine dokunun, widget’ları sola veya sağa
sürükleyin, yanıp sönene kadar widget’ı basılı tutun, yerleştirmek istediğiniz konuma sürükleyin
ve ardından bırakın.
Bir widget veya uygulamayı taşımak için, widget veya uygulamayı bir miktar büyüyene kadar
basılı tutun, yerleştirmek istediğiniz konuma taşıyın ve ardından bırakın.
Bir uygulama klasörü oluşturmak için, simgesi bir miktar büyüyene kadar uygulamayı basılı
tutun ve ardından başka bir uygulama üzerine sürükleyin.
Bir uygulamayı kaldırmak için, uygulamayı basılı tutun, parmağınızı ekranın üstüne doğru
sürükleyin ve uygulamayı

üzerine bırakın.

Duvar kağıdının değiştirilmesi
1.

öğesini veya ana ekranda simgeler dışındaki bir alanı basılı tutun ve ardından DUVAR
KAĞITLARI öğesine dokunun.

2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
Bir telefonu duvar kağıdı olarak ayarlamak için, Fotoğraf albümüne girin öğesine dokunun, bir
fotoğraf seçerek kırpın ve ardından Uygula öğesine dokunun.
Bi duvar kağıdı kullanmak için istediğiniz bir duvar kağıdının küçük resmine dokunun ve
ardından Uygula öğesine dokun.

Ekran düğmeleri
Telefonunuz üzerinde üç düğme bulunur.
Çoklu Görev düğmesi : Menü seçeneklerini görüntülemek için

düğmesini basılı tutun.

Çalışmakta olan uygulamaları görmek için Çoklu Görev düğmesine dokunun. Ardından aşağıdaki
işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz:
Açmak istediğiniz uygulamaya dokunun.
Uygulamayı kilitlemek için

öğesine veya kilidi kaldırmak için

Uygulamanın çalışmasını durdurmak için

öğesine dokunun.

öğesine dokunun.

Kilitli uygulamalar hariç tüm uygulamaların çalışmasını durdurmak için
Giriş düğmesi : Ana ekrana geri dönmek için

öğesine dokunun.

öğesine dokunun.

Geri düğmesi : Bir önceki sayfaya dönmek veya mevcut uygulamadan çıkmak için

öğesine

dokunun.

Ekran kilidi
Telefonunuz açık konumdayken ekranı manuel olarak kilitlemek için Açma/Kapama düğmesine basın.
Kilit ekranını görüntülemek için Açma/Kapama düğmesine tekrar basın ve ardından kilidi açmak için
ekranın alt bölümüne dokunarak yukarı doğru kaydırın.
Kaydırma işlemi varsayılan ekran kilitleme yöntemidir. Ekran kilidinizi değiştirmek için, Ayarlar
altındaki “Ekran kilidinin ayarlanması” bölümüne bakın.

Bildirimler ve Hızlı Ayarlar
Bildirim paneli (bkz. Şekil 1: Bildirim) cevapsız çağrılar, yeni mesajlar ve dosya indirme gibi devam
eden işlemler hakkında bilgi verir. Hızlı Ayarlar paneli (bkz. Şekil 2: Hızlı Ayarlar), WLAN düğmesi
gibi sık kullanılan ayarlara erişmenize izin verir.

Şekil 1: Bildirim

Şekil 2: Hızlı Ayarlar
Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
Bildirimleri görüntülemek için bir parmağınızı ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.
Bildirim panelini kapatmak için ise bir parmağınızı ekranın altından yukarı doğru kaydırın.
Bir bildirimi kapatmak için bildirimi sola veya sağa kaydırın.
Tüm bildirimleri kapatmak için Bildirim panelinin altında bulunan

öğesine dokunun.

Hızlı Ayarları açmak için, ekranın üstünden bir parmağınızı iki defa veya iki parmağınızı bir defa
aşağı doğru kaydırın.
Hızlı Ayarları kapatmak için ise bir parmağınızı ekranın altından yukarı doğru kaydırın.

USB bağlantısı

Telefonunuzu USB kablosuyla bir bilgisayara bağladığınızda Bildirim panelinde “USB bağlandı” gibi bir
bildirim görüntülenir. Bildirime dokunabilir ve ardından aşağıdaki yöntemlerden birini seçebilirsiniz:
Medya cihazı (MTP): Fotoğraflar, videolar ve zil tonları gibi ortam dosyalarını telefonunuzla
bilgisayarınız arasında aktarmak istiyorsanız bu modu seçin.
Kamera (PTP) : Telefonunuzla bilgisayarınız arasında yalnızca fotoğraflar ve videoları aktarmak
istiyorsanız bu modu seçin.
USB hata ayıklama (ADB): Hata ayıklama işlevini etkinleştirmek için bu modu seçin.
Telefonunuzun verilerini yönetmek için, bilgisayarınızda Fikir Aracı gibi araçlar kullanabilirsiniz.

Çağrılar
Bir arama yapmak
Numaranın manuel çevrilmesi
1. Telefon uygulamasını açın.
2. Telefon panelinde gerekirse tuş takımını görüntülemek için Telefon öğesine dokunun.
3. Çevirmek istediğiniz telefon numarasını girin ve ardından

öğesine dokunun.

Çağrı kaydından arama
1. Telefon uygulamasını açın.
2. Çağrı kaydı sekmesine dokunun.
3. Cevapsız, giden ve gelen çağrıları görüntüleyin ve ardından çağrı yapmak istediğiniz girişe
dokunun.
Bir kişinin aranması
1. Telefon uygulamasını açın.
2. Kişiler sekmesine dokunun.
3. Aramak istediğiniz kişiyi bulun ve iletişim bilgilerini görüntülemek için kişi adına dokunun.
4. Çevirmek istediğiniz telefon numarasına dokunun.

Gelen çağrılar
Bir çağrının yanıtlanması veya reddedilmesi
Bir çağrı aldığınızda gelen çağrı ekranı görüntülenir. Aşağıdaki işlemlerden birini
gerçekleştirebilirsiniz.
Çağrıyı yanıtlamak için kişi görselini

konumuna sürükleyin.

Çağrıyı reddetmek için kişi görselini

konumuna sürükleyin.

Çağrının sessize alınması
Bir çağrıyı sessize almak için şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
Ses düzeyi açma düğmesine veya ses düzeyi kısma düğmesine basın.
Açma/Kapama düğmesine basın.
Telefonu ters çevirin.

Bir çağrı sırasında kullanılabilecek seçenekler
Çağrı sırasında ekranda aşağıdaki seçenekler sunulur:
Çağrı ekle : Başka bir kişiyi arayabilmeniz için numara çevirme paneli görüntülenir.
Beklet/Devam ettir : Mevcut çağrıyı beklemeye alır veya mevcut çağrıya geri döner.
Sesi Kapat: Mikrofonu açık veya kapalı konuma getirir.
Kaydet: Çağrı sırasında kaydı başlatır veya durdurur.
Tuş Takımı/Gizle: Tuş takımını görüntüler veya gizler.
Hoparlör : Hoparlörü açık veya kapalı konuma getirir.
: Çağrıyı sonlandırır.
Ses düzeyini açmak veya kısmak için ses düzeyi düğmesine basabilirsiniz.

Çağrı kaydının kullanılması
Çağrı kaydı cevapsız, giden ve gelen çağrı girişlerini listeler. Bir çağrı kaydı girişini basılı tutarak

seçenekler menüsünü görüntüleyin ve ardından bir seçeneğe dokunun. Örneğin, girişi Kişiler listesine
eklemek için Kişilere ekle seçeneğine dokunabilirsiniz.

Kişiler
Yeni kişi oluşturma
1. Kişiler uygulamasını açın.
2.

öğesine dokunun.

3. Kişi bilgilerini girin.
4. Kaydet düğmesine dokunun.

Kişi arama
1. Kişiler uygulamasını açın.
2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
İstediğiniz kişiyi bulmak için Kişiler listesini yukarı veya aşağı kaydırın.
İpucu: Kişiler listesi, aradığınız kişiyi hızlı şekilde bulmanız için yan tarafında bir indeks
içerir. İstediğiniz bölüme atlamak için harflerden birine dokunun.
öğesine dokunun ve ardından kişi adının ilk birkaç harfini girin.

Kişi düzenleme
1. Kişiler uygulamasını açın.
2. Düzenlemek istediğiniz kişiyi bulun ve üzerine dokunun.
3.

öğesine dokunun ve iletişim bilgilerini düzenleyin.

4. Kaydet düğmesine dokunun.

Kişinin silinmesi
1. Kişiler uygulamasını açın.
2. Bir kişiyi basılı tutun ve ardından Kişiyi sil öğesine dokunun.

Kişilerin içe aktarılması
1. Kişiler uygulamasını açın.
2.

öğesine ve ardından Kişileri içe/dışa aktar öğesine dokunun.

3. Depl biriminden içe aktar öğesine dokunun, bir veya daha fazla sayıda dosya seçin ve Al
öğesine dokunun.

Kişilerin dışa aktarılması
1. Kişiler uygulamasını açın.
2.

öğesine ve ardından Kişileri içe/dışa aktar öğesine dokunun.

3. Depolama birimine aktar öğesine ve ardından Tamam düğmesine dokunun.

Mesajlar
Mesaj gönderme
Metin mesajları ve multimedya mesajları göndermek için Mesajlar uygulamasını kullanabilirsiniz.
1. Mesajlar uygulamasını açın.
2.

öğesine dokunun.

3. Alıcı metin kutusuna dokunun ve ardından bir bağlantı adı veya telefon numarası girin. Giriş
yapıldıkça ilgili eşleşen kişiler görüntülenir. Bir bağlantı seçin.
Ya da daha fazla alıcı eklemek için

öğesine dokunun.

4. Mesaj metni kutusuna dokunun ve istediğiniz mesajı girin.
İpucu: Bir multimedya mesajı göndermek istiyorsanız, fotoğraf veya video klibi gibi bir ortam
nesne tipi seçmek için

öğesine dokunun ve ardından istediğiniz ortam nesnesini mesaja

ekleyin.
5.

öğesine dokunun.

Mesaj arama
1. Mesajlar uygulamasını açın.
2.

öğesine dokunun ve ardından arama metni kutusuna kişi adının, telefon numarasının ve
mesajın tamamını veya bir kısmını girin.

Mesajların silinmesi
1. Mesajlar uygulamasını açın.
2. Mesaj grubu listesinde, görüşme grubunu görüntülemek istediğiniz bir bağlantı adına veya telefon
numarasına dokunun.
3. Seçilene kadar mesajı basılı tutun ve ardından Sil öğesine dokunun.
Ya da silmek istediğiniz birden fazla mesajı seçerek

öğesine dokunun.

Kamera
Temel kamera özellikleri
Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için Kamera uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bir kamera modu seçmek için
Fotoğraf çekmek için
Video çekmek için

öğesine dokunun.

öğesine dokunun.
öğesine dokunun.

Fotoğraf veya videoyu Galeri uygulamasında görüntülemek için fotoğraf veya video küçük resmine
dokunun. Daha fazla bilgi için, bkz. Galeri .
Bir flaş modu seçmek için

öğesine dokunun.

HDR (Yüksek Dinamik Aralık) özelliğini kullanmak için
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmak için
Diğer kamera ayarları için

öğesine dokunun.

öğesine dokunun.

öğesine dokunun.

Ekran görüntüsü alınması
Güç düğmesini basılı tutun ve aynı anda ses düzeyini azaltma düğmesine basın.
Varsayılan olarak, ekran görüntüleri telefonunuzun dahili depolama alanına kaydedilir. Ekran
görüntülerini açmak için, şu işlemlerden birini gerçekleştirin:
Galeri uygulamasını açın ve Ekran görüntüsü albümüne dokunun.
Dosya Tarayıcısı uygulamasını açarak Dahili Depolama Alanı > Pictures > Screenshots
klasörüne gidin.

Galeri
Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi
1. Galeri uygulamasını açın.
2. Bir albüme dokunun.
Varsayılan olarak, fotoğraflar ve videolar albüme göre birlikte gruplandırılır. Fotoğrafları veya
videoları zamana göre görüntülemek istiyorsanız

öğesine dokunun ve ardından Saat seçimini

yapın. Fotoğrafları veya videoları konuma göre gruplandırmak istiyorsanız

öğesine dokunun ve

ardından Konum seçimini yapın.
3. Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoğraf veya videoya dokunun.
4. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
Bir sonraki veya önceki fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için, sola veya sağa sürükleyin.
İki parmağınızı birleştirip ayırarak fotoğrafı yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.
Yakınlaştırdığınızda, fotoğrafın diğer bölümlerini görmek için sürükleyebilirsiniz.
Bir videoyu görüntülemek için,

seçimini yapın.

Fotoğrafların ve videoların paylaşılması
Bir fotoğraf veya video görüntülerken bu fotoğraf veya videoyu başkalarıyla paylaşmak için

>

Paylaş öğesine dokunun ve ardından Mesajlar veya Bluetooth gibi bir paylaşım kanalı seçin.
Birden fazla fotoğraf ve videoyu aynı anda paylaşmak istiyorsanız, şu adımları takip edin:
1. Galeri uygulamasını açın.
2. Bir grup fotoğraf veya video görüntülerken paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçilene
kadar basılı tutun.
3.

öğesine dokunun ve ardından bir paylaşım kanalı seçin.

Fotoğrafların ve videoların silinmesi
Bir fotoğraf veya video görüntülerken, ilgili fotoğraf veya videoyu silmek için

öğesine dokunun.

Birden fazla fotoğraf ve videoyu aynı anda silmek istiyorsanız, şu adımları takip edin:
1. Galeri uygulamasını açın.
2. Bir grup fotoğraf veya video görüntülerken silmek istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçilene kadar
basılı tutun.
3.

. öğesine dokunun.

Ağ
WLAN bağlantısı
1. Sırasıyla Ayarlar > WLAN seçimlerini yapın.
2. Açık konuma getirmek için Kablosuz düğmesine dokunun.
3. Gerekirse, mevcut WLAN erişim noktalarını taramak için Yenile öğesine dokunun.
Not: Bağlanabilmek için geçerli WLAN bağlantı noktalarının mevcut olması gerekir.
4. İnternete bağlanmak için listedeki bir WLAN erişim noktasına dokunun.
Not: Güvenli bir bağlantıya erişim yaptığınızda, kullanıcı adınızı ve parolanızı girmeniz
gerekir.

Veri bağlantısı
1. Sırasıyla Ayarlar > Veri kullanımı seçimlerini yapın.
2. Açık konuma getirmek için Mobil veri düğmesine dokunun.
Not: Veri hizmeti içeren geçerli bir SIM kartına sahip olmanız gerekir. Bir SIM kartınız yoksa,
operatörünüze başvurun.

Erişim noktasının ayarlanması
İnternet bağlantınızı başka bir telefon veya farklı cihazlarla paylaşmak için WLAN Erişim Noktasını
kullanabilirsiniz.
1. Ayarlar > Diğer > Tethering ve taşnblr hotspot seçimlerini yapın.
2. Açık konuma getirmek için Taşınabilir Kablosuz hotspot öğesine dokunun.
Not: Ayrıca, ağı Bluetooth veya USB üzerinden de paylaşabilirsiniz.
3. WLAN erişim noktasını ilk defa açık konuma getiriyorsanız, WLAN yapılandırma bilgilerini
görüntülemek veya değiştirmek için Kablosuz hotspot Kablosuz hotspot kurulumu yap öğesine
dokunun.
Not: Ağ SSID ve parolasını arkadaşlarınıza söyleyerek, onların da ağınıza bağlanmasını
sağlayabilirsiniz.

Chrome
Telefonunuz WLAN veya mobil ağa bağlıysa, internette gezinmek için Chrome uygulamasını
kullanabilirsiniz. Bir WLAN veya mobil ağa bağlanmaya ilişkin daha fazla bilgi için, bkz. Ağ .

Web sitelerini ziyaret etme
1. Chrome uygulamasını açın.
2. Adres kutusuna dokunun, bir web sitesi adresi veya arama anahtar sözcükleri girin ve

öğesine

dokunun.
İpucu: Web sitesine erişmek için “http://” ile başlayan tam bir web sitesi adresi girmek
zorunda değilsiniz. Örneğin, http://www.lenovo.com adresini ziyaret etmek için, adres
kutusuna “www.lenovo.com” girerek Git öğesine dokunun.
3. Bir web sayfasını görüntülerken, aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
Güncel sayfayı yenilemek için

öğesini basılı tutun ve ardından

Önceki web sayfasına dönmek için

öğesine basın.

öğesine dokunun.

Kısa bir süre önce ziyaret edilmiş bir web sayfasında gitmek için
ardından

öğesini basılı tutun ve

öğesine dokunun.

Resmi telefonunuzun dahili belleğine kaydetmek için web sayfasında bir resmi basılı tutarak
Resmi kaydet öğesine dokunun.

Yer işareti eklenmesi
Yer işaretlerine eklemek istediğiniz bir web sayfasını görüntülerken

öğesini basılı tutun,

öğesine dokunun, yer işareti bilgilerini düzenleyin ve ardından Kaydet öğesine dokunun. Chrome
uygulamasını daha sonra açtığınızda

öğesini basılı tutun, Yer işaretleri öğesine dokunun ve

ardından web sayfasına hızlı şekilde erişmek için yer işaretine dokunun.

Tarayıcı geçmişinin temizlenmesi
1. Chrome uygulamasını açın.
2. Çoklu Görev düğmesini bir süre basılı tutun ve ardından Geçmiş öğesine dokunun.
3. TARAMA VERİLERİNİ TEMİZLE öğesine dokunun.

Yeni özellikler
Parmakizi
Parmağınızla parmakizi sensörüne dokunarak telefonunuzun kilidini hızlı şekilde açabilirsiniz.
Parmakizi eklenmesi
Birden fazla parmakizi ekleyebilirsiniz.
1. Sırasıyla Ayarlar > Parmakizi > Parmakizi ekle seçimlerini yapın.
2. Ekranda verilen talimatları takip edin.
Not: Parmakiziyle bağlantılı işlevleri kullanabilmeniz için bir kilit ekranı modeli, PIN veya
parola gereklidir. Ekran kilidini ayarlamak için, sırasıyla Ayarlar > Kilit ekranı > Ekran
kilidini açın seçimlerini yapın.

Telefonunuzun kilidini açmak için parmakizi sensörünü kullanma
1. Sırasıyla Ayarlar > Parmakizi seçimini yapın.
2. Ekran kilidini açın düğmesini açık konuma kaydırın.
Bir parmakizinin silinmesi
1. Sırasıyla Ayarlar > Parmakizi seçimini yapın.
2. Ekran kilidi modelini doğrulayın veya PIN’inizi veya parolanızı girin.
3. Sırasıyla

> Sil öğelerine dokun.

NFC (Yakın Alan iletişimleri)
NFC özelliği etkin iki telefon arasında içerik (fotoğraflar, kişiler ve web sayfaları gibi), bilgi ve daha
fazlasını paylaşabilirsiniz.
1. Sırasıyla Ayarlar > Diğer... seçimlerini yapın ve ardından NFC düğmesini açık konuma kaydırın.
2. Android Beam düğmesini açık konuma kaydırın.
3. Paylaşmak istediğiniz içeriği bulun ve ardından telefonunuzun arkasını diğer telefonun arkasına
dokundurun.
Cihazlar bağlandığında bir sesli uyarı alırsınız.
4. İçeriği paylaşmak için ekrana dokunun.

Ayarlar
Tarih ve saatin ayarlanması
1. Sırasıyla Ayarlar > Tarih ve saat seçimlerini yapın.
2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
Ağ tarihini ve saatini kullanmak için, Otomatik tarih ve saat seçim kutusunu işaretleyin.
Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için, Otomatik tarih ve saat seçim kutusundaki işareti
kaldırın ve ardından Tarihi ayarlayın ve Saati ayarlayın öğelerine dokunun.
Ağ saat dilimini kullanmak için, Otomatik saat dilimi seçim kutusunu işaretleyin.
Saat dilimini manuel olarak ayarlamak için, Otomatik saat dilimi onay kutusu işaretini kaldırın,
Saat dilimini seçin öğesine dokunun ve ardından bir saat dilimi seçin.
24 saat ve 12 saat biçimleri arasında geçiş yapmak için, 24 saat biçimini kullan seçim
kutusunu işaretleyin veya işareti kaldırın.
Tarihin görüntüleme biçimini seçmek için, Tarih biçimini seçin öğesine dokunun.

Dilin ayarlanması
1. Sırasıyla Ayarlar > Dil ve giriş > Dil seçimlerini yapın.
2. Kullanmak istediğiniz ekran dilini seçin.

Giriş yönteminin ayarlanması
1. Sırasıyla Ayarlar > Dil ve giriş > Varsayılan seçimlerini yapın.
2. Varsayılan olarak kullanmak istediğiniz giriş yöntemini seçin.

Ekran kilidinin ayarlanması
Bir ekran kilidi seçimi yapmak ve ekran kilidini ayarlamak için sırasıyla Ayarlar > Kilit ekranı
seçimlerini yapın.

Uygulama kurulumunun etkinleştirilmesi
Bilinmeyen kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları kurmadan önce, şu adımları takip edin:
1. Sırasıyla Ayarlar > Güvenlik seçimlerini yapın.
2. Bilinmeyen kaynaklar seçim kutusunu işaretleyin.

Zil tonunun ayarlanması
Gelen çağrılar, mesajlar ve bildirimler için varsayılan zil tonunu seçebilirsiniz. Ayrıca, her bir zil tipi
için ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz.
Sırasıyla Ayarlar > Zil Sesleri ve Ses Seviyeleri seçimlerini yapın.

Fabrika ayarı yapılması
1. Sırasıyla Ayarlar > Yedekle ve sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla seçimlerini yapın.
2. Telefonu sıfırla düğmesine dokunun.

Ek
Yaralanma, maddi zarar ve üründe kazayla oluşan hasarları engellemek için ürünü kullanmadan önce
bu bölümdeki tüm bilgileri okuyun.

Önemli güvenlik bilgileri
Taşıma
Lenovo Telefonunuzu dikkatli taşıyın
Lenovo Telefonunuzu düşürmeyin, bükmeyin ve delmeyin, içine yabancı nesneler sokmayın veya
üzerine ağır nesneler koymayın. İçindeki hassas bileşenler zarar görebilir.
Lenovo Telefonunuzun ve adaptörünün ıslanmasına izin vermeyin.
Lenovo Telefonunuzu suya sokmayın veya su veya diğer sıvılarla temas edebileceği ortamlarda
bırakmayın.
Onarım
Lenovo Telefonunuzu sökmeyin ve üzerinde değişiklikler yapmayın. Lenovo Telefon mühürlü bir
cihazdır. İçinde son kullanıcı tarafından onarılabilecek parça yoktur. Tüm iç onarımlar yetkili bir
Lenovo onarım merkezi tarafından ya da Lenovo’nun yetkilendirdiği bir teknisyen tarafından
gerçekleştirilmelidir. Lenovo Telefonunuzu açmaya veya değiştirmeye çalışırsanız, garantiniz geçersiz
kalır.
Lenovo Telefon ekranı camdan imal edilmiştir. Lenovo Telefon sert bir yüzeye düşürülürse, sert bir
darbe alırsa veya ağır bir nesneyle ezilirse cam kırılabilir. Camdan bir parça kopar veya cam çatlarsa
kırık cama dokunmayın ve camı Lenovo Telefonunuzdan çıkarmaya çalışmayın. Lenovo Telefonunuzu
kullanmayı derhal bırakın; onarım, değiştirme ve imha etme bilgileri için Lenovo teknik destek
birimine danışın.
Şarj
Lenovo Telefonunuzun dahili pilini güvenli bir şekilde şarj etmek için aşağıdaki şarj yöntemlerinden
herhangi birini kullanabilirsiniz.
Şarj yöntemi

Ekran açık

Ekran kapalı

Ac adaptörü

Desteklenir, ancak pil yavaş dolar. Desteklenir

Lenovo Telefonunuzdaki DC girişi bağlacı ile

Desteklenir, ancak güç tüketimini

Desteklenir,

kişisel bir bilgisayardaki ya da USB 2.0

telafi eder ve pil normalden daha

ancak pil

standartlarına uyan başka bir cihazdaki USB

yavaş dolar.

yavaş dolar.

bağlacı arasındaki USB bağlantısı.
Notlar:
Ekran açık: Cihaz açık
Ekran kapalı: Cihaz kapalı veya ekran kilidi modunda
Şarj cihazları normal kullanım sırasında ısınabilir. Şarj aletinin çevresinde yeterince havalandırma
olduğundan emin olun. Aşağıdakilerden herhangi biri olursa şarj aletini fişten çekin:
Şarj cihazının yağmura, sıvılara veya aşırı neme maruz kalması.
Şarj cihazının fiziksel hasar belirtileri göstermesi.
Şarj cihazını temizlemek istediğinizde.
Lenovo, Lenovo tarafından üretilmeyen veya onaylanmayan ürünlerin performansından ve
güvenliğinden sorumlu değildir. Yalnızca Lenovo onaylı AC adaptörleri ve pilleri kullanın.
NOT: Adaptör, cihaza yakın bir noktaya yerleştirilmeli ve kolayca ulaşılabilmelidir.

Kullanıcıların, USB 2.0 veya daha yüksek sürüme sahip USB arabirimleriyle kurulacak bağlantıyı
kullanması gerekir.
Dikkat dağılması
Lenovo Telefonu bir motorlu taşıt veya bisiklette kullanırken dikkat edin. Her zaman kendinizin ve
diğerlerinin güvenliğine öncelik verin. Yasalara uyun. Lenovo Telefon gibi elektronik mobil cihazları
motorlu taşıt veya bisiklet kullanırken nasıl kullanacağınıza ilişkin kurallar içeren yerel yasalar ve
düzenlemeler olabilir.
Boğulma tehlikesi
Lenovo Telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocuklardan uzak tutun. Lenovo Telefon küçük çocuklar
için boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. Ayrıca, cam ekran sert bir yüzey üzerine
düşürülür veya atılırsa kırılabilir ya da çatlayabilir.
Patlayıcı ortamlar
Lenovo Telefonunuzu yakıt doldurma alanı vb. gibi patlama riski olan ve kimyasal maddeler veya
partiküller (örn. granül, toz veya metal tozları) içeren ortamlarda şarj etmeyin ve kullanmayın. Tüm
işaretlere ve talimatlara uyun.
Radyo frekansı karışması
Cep telefonların kullanılmasını yasaklayan veya sınırlandıran işaretlere ve ikazlara (örn. sağlık
kuruluşlarında veya patlayıcı alanlarda) riayet edin. Lenovo Telefon, radyo frekansı emisyonlarını
düzenleyen yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir, ancak Lenovo
Telefonunuzdan kaynaklanacak bu tür emisyonlar diğer elektronik cihazların çalışmasını olumsuz
etkileyebilir ve bozulmalarına neden olabilir. Uçakta seyahat gibi kullanım kısıtlandığı ortamlarda veya
görevliler tarafından istendiğinde, Lenovo Telefonunuzun kablosuz ileticilerini kapalı konuma getirmek
için Lenovo Telefonunuzu kapalı konuma getirin veya Uçak Moduna alın.
Tıbbi cihazlar
Lenovo Telefonunuz, elektromanyetik alanlar yayan radyo dalgaları içerir. Bu elektromanyetik alanlar,
kalp pillerini ve diğer tıbbi cihazları etkileyebilir. Bir kalp pili kullanıyorsanız, kalp piliniz ile Lenovo
Telefonunuz arasında en az 15 cm’lik (6 inç) bir mesafe bırakın. Lenovo Telefonunuzun kalp pilinizi
veya diğer tıbbi cihazları etkileyebileceğini düşünüyorsanız, Lenovo Telefonunuzu kullanmayı bırakın
ve kullandığınız tıbbi cihaza özel bilgiler için doktorunuza danışın.

Önemli kullanım bilgileri
Temizleme
Kir, mürekkep, makyaj malzemesi veya losyon vb. gibi kirlenmesine neden olabilecek bir maddeyle
temas etmesi durumunda Lenovo Telefonunuzu derhal temizleyin. Temizlemek için:
Tüm kabloları çıkarın ve Lenovo Telefonunuzu kapalı konuma getirin (Uyku/Uyandırma düğmesini
basılı tutun ve ardından ekrandaki sürgüyü kaydırın).
Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın.
Açıklıklara sıvı girmemesine dikkat edin.
Temizlik ürünleri veya basınçlı hava kullanmayın.
Çalışma sıcaklığı
Lenovo Telefonunuzun oluşturduğu ısı konusunda bilgi sahibi olun. Lenovo Telefonunuzu kullanırken
elektrikli cihazlar, elektrikli ısıtma ya da pişirme aletleri gibi sıcak veya yüksek gerilimli ortamlardan
uzak tutun. Lenovo Telefonunuzu, olası hasarları önlemek için yalnızca -10°C (14 °F)—35°C (95 °F)
sıcaklık aralığında şarj edin.
Lenovo Telefon açıkken ya da pil şarj olurken, bazı bölümleri ısınabilir. Oluşabilecek sıcaklık, sistem

etkinliğinin miktarına ve pil dolum düzeyine bağlıdır. Arada giysi olsa da telefonunuzun vücudunuzla
uzun süre temas etmesi rahatsızlığa ya da cildinizde yanığa neden olabilir. Ellerinizi, dizinizi ya da
vücudunuzun herhangi bir bölümünü Lenovo Telefonunuzun ısınan bölümüyle uzun süre temas
ettirmekten kaçının.
Verilerinizin ve yazılımınızın korunması
Bilinmeyen dosyaları silmeyin veya sizin oluşturmadığınız dosyaların ya da dizinlerin adlarını
değiştirmeyin; aksi takdirde Lenovo Telefonunuzun yazılımı çalışmayabilir.
Ağ kaynaklarına erişim, Lenovo Telefonunuzu virüslere, korsanlara, casus yazılımlara ve yazılımınıza
ya da verilerinize zarar verebilecek diğer zararlı etkinliklere açık hale getirebilir. Güvenlik duvarı,
virüs ve casus yazılımlara karşı koruyucu yazılımlar gibi gerekli koruma önlemlerini almak ve bu
yazılımları güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır.
Elektrikli fan, radyo, yüksek güçlü hoparlörler, klima ve mikrodalga fırın gibi elektrikli aletleri Lenovo
Telefonunuzdan uzak tutun. Elektrikli aletlerin oluşturduğu kuvvetli manyetik alanlar ekrana ve
Lenovo Telefonunuzdaki verilere zarar verebilir.

