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Devam Etmeden Önce Lütfen Okuyun

Güvenlik Önlemleri

Cep telefonunuzu doğru şekilde kullanabilmek için lütfen güvenlik önlemlerini dikkatle okuyun.

Bu cihazın sağlam doğasına rağmen cep telefonunuza vurmamaya, fırlatmamaya, düşürmemeye, 
ezmemeye, bükmemeye ve delmemeye dikkat edin.

Cep telefonunuzu banyo gibi nemli ortamlarda kullanmaktan kaçının. Cep telefonunuzu kasıtlı 
olarak suya daldırmayın veya sıvı içinde yıkamayın.

Kullanımının yasak olduğu veya tehlike/girişime sebep olabileceği yerlerde cep telefonunuzu 
açmayın.

Cep telefonunuzu araç sürerken kullanmayın.

Hastaneler ve sağlık merkezlerindeki kural ve düzenlemelere uyun. Cep telefonunuzu tıbbi 
cihazların yakınında kapatın.

Cep telefonunuzu uçakta kapatın. Telefon, uçak kontrol donanımında girişime yol açabilir.

Cep telefonunuzu yüksek hassasiyetli elektronik cihazların yakınında kapatın. Telefon bu 
cihazların performansını etkileyebilir.

Cep telefonunuzu veya aksesuarlarını sökmeye çalışmayın. Yalnızca yetkili personelin telefona 
bakım veya tamirat yapmaya izni vardır.

Cep telefonunuzu veya aksesuarlarını güçlü elektromanyetik alanlardaki konteynerlere 
bırakmayın.

Manyetik depolama medyasını cep telefonunuzun yakınına koymayın. Telefondan kaynaklanan 
radyasyon saklanan bilgileri silebilir.

Cep telefonunuzu yüksek sıcaklığa sahip bir yere koymayın veya benzin istasyonu gibi yanıcı 
gaz bulunan yerde kullanmayın.

Cep telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocuklardan uzak tutun. Çocukların cep telefonunuzu 
rehberlik olmadan kullanmasına izin vermeyin.

Patlama risklerinden kaçınmak için yalnızca onaylı pilleri veya şarj aletlerini kullanın.

Kablosuz cihazların kullanımında tüm kanun ve düzenlemelere uyun. Kablosuz cihazınızı 
kullanırken başkalarının gizliliğine ve yasal haklarına saygı duyun.

Cep telefonu uçaklar, hastaneler, benzin istasyonu ve profesyonel garajlarda kullanmayın.

Tıbbi implant hastaları için (kalp, insülin vb.) cep telefonunu implanttan 15 cm uzak tutun 
ve arama sırasında, telefonu implantın karşı tarafında tutun.

USB kablosunu kullanırken bu kılavuzdaki ilgili yönergeleri dikkatle izleyin. Aksi taktirde 
cep telefonunuz veya bilgisayarınız hasar görebilir.
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Cat® S30 Akıllı Telefona Hoş Geldiniz
S30 4G akıllı telefon, zorlu ortamlarla başa çıkmaya yardımcı olacak özelliklerle, dışarısı için tasarlanmıştır. 
Sağlamlık için en yüksek endüstri standardı olan IP68 ile sertifikalandırılmıştır, su geçirmez ve ekranı ıslak 
parmaklarla bile kullanılabilir. Çizilmeye dayanıklı son derece dayanıklı cama sahiptir, toz geçirmez ve 
1,8 m yükseklikten düşmeye dayanabilir. Dört çekirdekli (1,1 Ghz) işlemcisi en yeni Android™ 5.1 
(Lollipop) sürümünü çalıştırır ve Google Play™ erişimine sahiptir. Bu da hem yüksek performans hem 
de koruma anlamına gelir. Dayanıklı tasarım özelliklerine ek olarak S30, yüksek kapasiteli pili ve 64 GB'ye 
kadar yükseltilebilen hafızasıyla web tarama, mesajlaşma, müzik ve çok daha fazlasından keyif almanızı 
sağlayacak performans geliştirici uygulamalara sahiptir.

Cep telefonunuzu Tanıyın

Telefona İlk Bakış

Önemli İşlevler Parmaklarınızın Ucunda

Güç düğmesi • Cep telefonunuzu açmak için basın.     
• Telefon seçenekleri menüsünü açmak için basılı tutun.    
• Cep telefonunuz açıkken ekranı kilitlemek veya uyandırmak için basın.

Ana Ekran düğmesi • Ana ekranı görüntülemek için dilediğiniz zaman basın. 
• Ana Ekran düğmesine uzun basmak, Google™ simgesini görüntüler.  

Google arama veya Google Now™ başlatmak için ekrandaki simgeye dokunun. 

Son Uygulamalar düğmesi Kullanılan son uygulamaları listelemek için basın.

Geri düğmesi • Çalıştığınız önceki ekrana dönmek için basın. 
• Ekran klavyesini kapatmak için kullanın.

Ses/Kamera düğmeleri Kamera uygulamasındayken, anında fotoğraf çekmek için Ses/Kamera 
düğmelerine basın. Ses/Kamera düğmeleri, kamera uygulaması kapalıyken 
kullanılabilecek farklı işlevlere sahiptir.

• Ses: Sesi yükseltmek için Ses yükseltme düğmesine ( ), sesi kısmak için 
Ses azaltma düğmesine ( ) basın. 

• Ekran görüntüsü: Güç ve Ses azaltma düğmesine (  ve ) aynı anda basın.

1.  Ön kamera

2.  Kulaklık

3.  Arka kamera

4.  Mikrofon/Hoparlör

5.  LED flaş

6.  MicroSD kart yuvası

7.  Nano SIM kart yuvası

8.  Ses/Kamera düğmeleri 

9.  Kulaklık bağlantı noktası

10.  Geri düğmesi 

11.  Son Uygulamalar düğmesi 

12.  Ana Ekran düğmesi

13.  Programlanabilir düğme

14.  Güç düğmesi

ÖN GÖRÜNÜM ARKA GÖRÜNÜM
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Cep Telefonunuzu Kullanmaya Başlarken

Bir Bellek kartının takılması

1. MicroSD kartı yuvasının kapağını açın.

2. Bir microSD kartı gösterildiği gibi takın.

 
Not: 

 ∙ MicroSD kartın sarı temas noktası yukarı bakacak şekilde yerleştirin, kilitleme sesi gelene kadar bellek 
kartını yuvaya doğru itin.  

 ∙ MicroSD kartı çıkarmak için bellek kartının kenarına bastırın ve bırakın.

 ∙ Bellek kartına veya yuvaya zarar verebileceğinden microSD karta çok fazla güç uygulamayın.

Nano SIM kartının takılması

1. SIM kart yuvasının kapağını açın.

2. SIM tepsisini çıkarın. 
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3. Nano SIM kartını veya kartlarını aşağıda gösterildiği gibi SIM tepsisine yerleştirin.

4. SIM tepsisini SIM kartı yuvasına yerleştirin.
Not: 

 ∙ Nano SIM kartını SIM tepsisine altın bağlantı noktaları yukarı bakacak şekilde yerleştirin ve kilit sesini 
duyana kadar itin.

 ∙ Nano SIM kartları çıkartmak için tepsiyi içeri doğru itin ve hemen bırakın ve geriye doğru çekin.  
Ardından Nano SIM kartlarını çıkarın.

Pilin şarj edilmesi 

S30 dahili bir pile sahiptir, pili şarj etmek için: 

1. Cep telefonunuzla gelen USB kablosunu şarj cihazına bağlayın. 
Not: 

Yalnızca Cat® onaylı şarj ve kabloları kullanın. Onaylanmamış ekipman cihazınıza hasar verebilir veya 
pilin patlamasına neden olabilir.

2. USB bağlantı noktası kapağını açın. USB kablosunu, telefonunuzun USB bağlantı noktasına takın.
Not: 

USB kablosunu takarken aşırı güç kullanmamaya dikkat edin.

Fişin yönünün doğru olmasına dikkat edin. Bağlantıyı hatalı olarak takmaya çalışmaktan dolayı hasar oluşabilir; 
bu, garanti tarafından kapsanmaz.

3. USB'yi uygun AC şebeke fişine bağlayın ve ana şebeke güç kaynağına güvenli biçimde takın. 

4. Şarj tamamlandığında, bağlantıyı cihazdan çıkartın ve sonra duvar şarj aletini çıkartın. 

Not: 

Pilin şarjı tamamen bitmişse, şarj simgesinin görünmesi birkaç dakika sürebilir.
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Pil Hakkında Önemli Bilgiler  

Pil uzun bir süre kullanılmadıysa, pili şarja taktığınızda cep telefonunuz anında açılmayabilir. Telefonu 
açmaya çalışmadan önce pilin birkaç dakikalığına şarj olmasına izin verin. Bu sürede ekranda şarj 
animasyonu gösterilmeyebilir.

Pilin şarj edilmesi için gerekli zaman çevresel sıcaklığa ve pilin yaşına bağlıdır. 

Pil seviyesi azaldığında, telefon bir uyarı çalar ve istem görüntüler. Pil gücü neredeyse tamamen 
boşaldığında, telefon otomatik olarak kapanacaktır.

Cep Telefonunuzu Açmak veya Kapatmak

Cep Telefonunuzu Açmak

Güç düğmesine ( ) basın. 
Telefonunuz ilk açtığınızda bir hoş geldiniz ekranı göreceksiniz. Tercih ettiğiniz dili seçin ve kurulum 
süreci ile devam etmek için Başlat simgesine dokunun.

Not: 

Kişisel kimlik numarası (PIN) koruması SIM Kartınızda etkinse, Hoş geldiniz ekranından önce PIN'inizi 
girmeniz istenecektir. Kurulum işlemini tamamlamak için bir Wi-Fi veya Veri bağlantısı gereklidir. 

Şimdi mevcut Google hesabınızla oturum açmanız veya yeni bir hesap açarak kurulum işlemi 
tamamlamak istenir.

Not: 

Hesap kurulum işlemini başka bir zaman tamamlamak üzere atlayabilirsiniz. Cihazınızla gelen 
bazı Google servislerini kullanmak için bir Google hesabı gereklidir. 

Cep Telefonunuzu Kapatmak

1. Telefon seçenekleri menüsünü açmak için Güç düğmesine basın ve tutun.

2. Gücü Kapat'a dokunun. 

Ana Ekran'ı Tanımak

Oturum açtıktan sonra veya telefonu açtığınızda Ana Ekran açılır. Ana Ekran, telefonunuzun tüm özelliklerine 
erişmek için başlangıç noktanızdır.  Uygulama simgelerini, araç takımları, kısa yolları ve diğer özellikleri 
görüntüler. Ana Ekranı farklı bir duvar kağıdı ile özelleştirebilir ve istediğiniz öğeleri görüntüleyebilirsiniz.

Ana Ekran, Başlatıcı simgesine sahiptir ( ). Yüklenmiş uygulamaları (appleri) görüntülemek ve başlatmak 
için buna dokunun.

Not: 

Ana ekran üzerindeki boş bir alana uzun basmak, Duvar Kağıtları, Araç Takımları ve Ayarlar'a giden kısayolları 
açacaktır.
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Dokunmatik Ekranı kullanma

Dokunmatik Ekran Eylemleri

Dokunun: Bir öğeyi seçmek, bir seçimi onaylamak veya bir uygulamayı başlatmak için dokunun. 

Dokunmak ve basılı tutmak: Parmak ucunuzla bir öğeye dokunun ve cep telefonunuz yanıt verene kadar 
basmaya devam edin. Örneğin etkin ekranda menü seçeneklerini açmak için ekrana dokunun ve menü 
görünene kadar basılı tutun. 

Çekme: Parmağınızı ekranda yatay veya dikey olarak hareket ettirin. Örneğin resimler arasında geçiş 
yapmak için sağa veya sola kaydırın. 

Sürükle: İstenilen öğeye parmağınızla dokunun ve basılı tutun. Öğeyi ekranın bir yerine sürükleyin. 
Taşımak veya silmek için bir simgeyi sürükleyebilirsiniz. 

Cep Telefonunuzun Ekranını Döndürmek

Cep telefonunuzu dik durumdayken yana döndürdüğünüzde ve tekrar dik konuma getirdiğinizde ekran 
da dönecektir. Bkz. sayfa 33.

Ekranın Kilitlenmesi ve Kilidin açılması 

Ekranın kilitlenmesi 

Cep telefonunuz açık durumdayken ekranı kilitlemek için Güç düğmesine basın. Ekran kilitlenmiş 
olduğunda bile mesajlar ve çağrılar alabileceksiniz. 

Cep telefonunuzu bir süre kullanmazsanız, ekran otomatik olarak kilitlenir. 

Ekran kilidinin açılması 

Ekranı uyandırmak için Güç düğmesine basın. Kilidi açmak için ekranın ortasında bulunan kilit  
simgesini ( ) sürükleyin.

Kilitli ekrandayken Kamera işlevini kullanmak için kamera simgesini ( ) sola doğru kaydırın.

Kilitli ekrandayken Telefon işlevini kullanmak için telefon simgesini ( ) sağa doğru kaydırın.

Not: 

Ekran kilidi ayarladıysanız, ekran kilidini açmaya yönlendirilirsiniz. Ayrıntılar için sayfa 35'deki “Cep Telefonunuzu 
Ekran Kilidi İle Korumak” bölümüne bakın.
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Ekran

Ekran yerleşimi

Bildirimler ve Durum Bilgisi 

Durum çubuğu her ekranın üstünde görünür. Cevapsız arama, alınan mesajlar (solda) gibi 
bildirim simgeleri ile birlikte saat ve pil durumu (sağda) gibi telefon durumu simgelerini gösterir.

Bildirim simgesi Durum simgeleri

Durum Simgeleri

3G mobil ağına bağlı Titreşim modu

GPRS mobil ağına bağlı Konum bulundu

EDGE mobil ağına bağlı Pil çok düşük

HSDPA mobil ağına bağlı Pil düşük

HSPA ve mobil ağa bağlı Pil kısmen bitmiş

4G mobil ağına bağlı Pil dolu

Dolaşım Batarya şarj oluyor

Mobil ağ sinyal gücü FM Radyo açık

Sinyal yok Uçak modu

Bir Wi-Fi ağına bağlı Bir Bluetooth cihaza bağlı

Bildirim Simgeleri

Yeni e-posta iletisi Cevapsız arama

Yeni multimedya mesajı gönder Hoparlör etkinleştirildi

Alarm ayarlandı Telefon mikrofonu sessiz

Yaklaşan etkinlik Veri indiriliyor

Veri senkronize ediliyor Telefon USB kablosu ile bağlı

Oturum açma veya eşitleme ile ilgili sorun Yeni metin iletisi

Bir ekran görüntüsü alındı



Cat® S30 Akıllı Telefon Kullanım Kılavuzu 7

Bildirim Paneli 

Yeni bir mesaj alındığında veya gelen bir olay olduğunda cep telefonunuz size bildirecektir. Bildirim paneli 
aynı zamanda alarm ve ayarlarla ilgili bilgiler de verir, örneğin alarm etkinleştirildiğinde. Kablosuz ağ 
operatörünü görmek veya bir mesajı, anımsatıcıyı veya olay bildirimini görmek için bildirim panelini açın. 

Bildirim Panelinin açılması 

1. Bildirim çubuğunda yeni bir bildirim simgesi göründüğünde, bildirim çubuğuna dokunun ve bildirim 
panelini açmak için aşağıya sürükleyin. 

2. İlgili uygulamayı açmak için bir bildirime dokunun. 

Bildirim Panelinin kapatılması

Bildirimi doğrudan (görüntülemeden) kapatmak için sadece bildirime dokunun ve basılı tutun ve ekranın 
sağına/soluna sürükleyin. 

Bildirim panelini kapatmak için panelin alt tarafını yukarı kaydırın.

Kısayol Simgeleri

Yeni bir Ana Ekran Öğesi eklemek 

1. Ana ekranda, tüm uygulamaları görüntülemek için  öğesine dokunun.

2. Bir öğe eklemek için uygulamayı belirli bir Ana ekrana sürükleyin.

Bir Ekran Öğesini taşımak 

1. Simge büyüyene kadar Ana ekranda bir uygulama simgesine dokunun ve basılı tutun.

2. Parmağınızı kaldırmadan, simgeyi ekranda istediğiniz konuma sürükleyin ve bırakın. 

Not: 
Simgenin mevcut Ana ekran paneline sığması için yeterli alan bulunmalıdır.

Bir Ekran Öğesini kaldırmak 

1. Simge büyüyene kadar Ana ekranda bir uygulama simgesine dokunun ve basılı tutun.

2. Parmağınızı kaldırmadan öğeyi Kaldır üzerine sürükleyin. 

3. Öğe kırmızı olduğunda, Ana ekrandan kaldırmak için parmağınızı kaldırın. 
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Araç Takımları

Bir araç takımı bir uygulamayı ön izlemenizi veya kullanmanızı sağlar. Araç Takımlarını Ana ekranınıza 
simgeler veya ön izleme pencereleri olarak yerleştirebilirsiniz. Birkaç araç takımı varsayılan olarak 
telefonunuza yüklenmiştir. Daha fazla araç takımı Google Play üzerinden indirilebilir. Bir araç takımını 
ekranlardan birine eklemek için:

1. Ana ekrandayken, Ana ekrana dokunun ve tutun. 

2. Kullanılabilir araç takımlarını görüntülemek için ARAÇ TAKIMLARI öğesine dokunun.

3. Bir öğeyi taşımak için istediğiniz araç takımını belirli bir Ana ekrana taşıyın.

Klasörler

Bir Klasör Oluşturma

Uygulama simgesini veya kısayolu sürükleyin ve benzer uygulamaların üstüne bırakın.

Klasörü yeniden adlandırma

1. Bir klasörü açmak için üstüne dokunun.

2. Klasörün başlık çubuğunda, yeni bir klasör adı girin.

3. Tamamlandığında, Geri tuşuna basın.

Duvar Kağıtları

Duvar Kağıdını değiştirme

1. Ana ekrandayken, Ana ekrana dokunun ve tutun.

2. DUVAR KAĞITLARI üzerine dokunun.

3. Tercih ettiğiniz duvar kağıdını ayarlamak için seçenekler arasında gezinin.

4. Duvar Kağıdı Ayarla'ya dokunarak istediğiniz duvar kağıdını Ana ekran duvar kağıdı olarak belirleyin.

Cep Telefonunuza ve Cep Telefonunuzdan Medya aktarımı

Tüm favori müziklerinizi ve resimlerinizi cep telefonunuz ve bilgisayar arasında Medya Cihaz MTP 
modunda aktarın.

1. Cep telefonunuzu USB kablo ile bilgisayarınıza bağladığınızda MTP modu devreye girecektir.

2. Telefonunuz bir çıkartılabilir cihaz olarak görüntülenecektir ve telefonun dahili depolaması ve varsa 
bellek kartı ve SD kartı da görülebilir olacaktır.

Not:
MAC kullanıyorsanız, sürücüleri şuradan indirmeniz gerekecektir: http://www.android.com/filetransfer/
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Uçak Modunu Kullanmak (Aeroplane)

Bazı yerler, telefonunuzun kablosuz bağlantılarını kapatmanızı gerektirebilir. Telefonunuzu kapatmak 
yerine Uçak modu'na alabilirsiniz.

1. Güç düğmesine basın ve basılı tutun.

2. Seçenekler menüsünden Uçak modu öğesine dokunun.

Ya da Ayarlar uygulamasını kullanarak Kablosuz ve Ağlar menüsüne erişin ve Uçak Modu'nu seçin.

Telefon
Arama yapmak için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Bir numara çevirebilir, kişiler listenizden, bir telefon 
numarası içeren bir Web sayfasından veya bir belgeden bir numarayı seçebilirsiniz. Bir arama yaptığınızda, 
gelen aramaları yanıtlayabilir veya sesli mesaj kutusuna gönderebilirsiniz. Birden fazla katılımcı ile konferans 
da gerçekleştirebilirsiniz.

Not:
Aboneliğinizin konferans aramalarını destekleyip desteklemediğini ve kaç kişi ekleyebileceğinizi öğrenmek 
için şebeke operatörünüzle iletişime geçin.

Arama yapmak

Arama yapmak için Telefon uygulamasını kullanabilir veya bir numarayı Kişiler veya Arama Geçmişi'nden 
seçebilirsiniz.
Bir arama yaptığınızda Ana ekrana dönmek ve diğer işlevleri kullanmak için Ana Ekran düğmesine 
dokunabilirsiniz. Arama ekranına dönmek için, bildirim çubuğunu aşağı çekin ve Geçerli aramaya dokunun.

Çeviriciyi kullanarak arama yapmak

1. Ana ekrandan  öğesine dokunun. Sonra, çeviriciyi görüntülemek için  öğesine dokunun.

Not:
Önce   ve ardından Telefon ( ) simgelerine dokunarak Telefon uygulamasına erişim sağlayabilirsiniz. 

2. Telefon numarasını girmek için uygun numara tuşlarına dokunun. 

İpucu: Cep telefonunuz SmartDial işlevini destekler, bu, çevirici üzerinde rakamlara dokunduğunuzda, 
telefon kişileriniz ve listeleriniz arasında otomatik olarak arama yaparak eşleşen sonuçları, doğruluğa 
dayanarak göstermesi anlamına gelir. Daha fazla eslesen sonuç görüntülemek için klavyeyi kapatın.

3. Numarayı girdikten veya ilgili kişiyi seçtikten sonra  öğesine dokunun. 
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Kişilerden bir Arama yapmak

1. Kişi listesini görüntülemek için Ana ekrandan  simgesine dokunun. Çevirici açıkken kişiler listesini 
görüntülemek için Tüm kişiler simgesine dokunun.

Not:
Önce   ve ardından Kişiler ( ) öğesine dokunarak da Kişiler uygulamasını açabilirsiniz.

2. Listede, aramak istediğiniz kişiye dokunun.

3. Kişiyi aramak için telefon numarasına dokunun. 

Arama kaydından bir Arama yapmak

1.  > Telefon ( ) öğelerine dokunun. SON ARAMALAR sekmesine erişmek için ekranı kaydırın. 
Son aramaların listesini göreceksiniz. İstenilen kişiyi bulamazsanız, tüm arma geçmişini görüntülemek 
için Tüm arama geçmişini görüntüle'ye dokunun.

2. Listedeki kişiye dokunun ve arama yapmak için GERİ ARAMA öğesine dokunun.

Bir aramayı Yanıtlamak veya Reddetmek

Gelen Aramaya Cevap Vermek veya Reddetmek

Bir telefon araması geldiğinde, gelen arama ekranı arayan kimliğiyle ve arayana dair Kişiler içerisinde 
girmiş olduğunuz bilgilerle açılır.

• Bir aramayı cevaplamak için  üzerine dokunun ve bunu sağa çekin ( ).

• Bir aramayı reddetmek için  üzerine dokunun ve bunu sola doğru çekin ( )
• Reddetmek ve arayana doğrudan mesaj göndermek için  öğesine dokunun ve yukarı çekin ( )  

ve kullanılabilir şablon mesaj seçeneklerinden birini seçin veya Kendin yaz... üzerine dokunarak 
kendi mesajınızı oluşturun.

Not:

  öğesine dokunduğunuzda, ekrandan kaybolur.

Bir Çağrıyı sonlandırmak

Bir arama sırasında, kapatmak için  öğesine dokunun.

Bir Çağrı Sırasında Diğer İşlemler

Konferans Araması yapmak

Bir çağrı sırasında yeni bir arama alırsanız, ikinci aramayı bulunduğunuz aramaya bağlayabilirsiniz. 
Bu özellik konferans çağrısı olarak da bilinir. Birden fazla arayan ile bir konferans çağrısı da yapabilirsiniz.

Not:
Aboneliğinizin konferans aramalarını destekleyip desteklemediğini ve kaç kişi ekleyebileceğinizi öğrenmek 
için şebeke operatörünüzle iletişime geçin.
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1. Konferans çağrısı başlatmak için ilk arama yapmak istediğiniz kişinin telefon numarasını çevirin. 
Çağrı sırasında   öğesine dokunun.

2. Çağrı ekle öğesine dokunun ve sohbete eklemek istediğiniz kişinin telefonun numarasını girin.

3.  üzerine dokunun veya Arama Kaydınız veya Kişilerinizden birini seçin. İlk arama otomatik 
olarak beklemeye alınır.

4. İkinci arama bağlandığında  öğesine dokunun ve Çağrıları birleştir öğesine dokunun.

5. Daha fazla kişi eklemek için   öğesine dokunun ve 2 ila 4 arası adımları tekrarlayın.

6. Konferans aramasını sonlandırmak ve herkesin bağlantısını kesmek için  öğesine dokunun.

Çağrılar Arasında Geçiş

Bir çağrı sırasında yeni bir çağrı alırsanız, iki çağrı arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. İki çağrıdayken, kişinin adını veya telefon numarasını görüntülemek için sol alt köşeye dokunun.

2. Geçerli arama beklemeye alınır ve diğer aramaya bağlanırsınız.

Arama kaydını kullanmak

Arama kaydı çevrilen, alınan ve cevapsız çağrıların listesidir. Arama kaydını kullanarak son 
aradığınız numaraları hızlıca bulabilir veya gelen bir numarayı kişiler listesine ekleyebilirsiniz.

Kişiler'e numara ekleme

1. Ana ekrandayken  öğesine ve ardından  öğesine dokunun.

2. Arama Geçmişi'ne dokunun.

3. Eklemek istediğiniz girişin simgesine dokunun. Örneğin, .

4.  öğesine dokunun.

5. Varolan bir kişiyi ekleyin veya Yeni kişi yarat ( ) öğesine dokunun.

Listeden bir girişin silinmesi

1. Ana ekrandayken  öğesine ve ardından  öğesine dokunun.

2. Arama Geçmişi'ne dokunun.

3. Silmek istediğiniz girişin simgesine dokunun. Örneğin, .

4.  öğesine dokunun.

5. Sil'e dokunun.

6. Kişiyi silme işlemini onaylamak için TAMAM'a dokunun.
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Arama kaydını temizleme

1. Ana ekrandayken  öğesine ve ardından  öğesine dokunun.

2. Arama Geçmişi'ne dokunun.

3.  > Arama kaydını temizle öğelerine dokunun.

Kişiler
Kişiler uygulaması, kişilerinizin telefon numarası ve adresi gibi bilgileri kaydetmenize ve yönetmenize olanak 
sağlar. Kişi bilgisini cep telefonunuza kaydettikten sonra, bu size iletişim kurmak istediğiniz kişilere kolay 
erişim sağlar.

Kişiler Uygulamasını Açma

Yeni bir cep telefonunuz varsa ve henüz kişi eklemediyseniz, Kişiler, cep telefonunuza kişi eklemeye 
nasıl başlayacağınıza dair ipucu içeren bir mesaj görüntüler. 

Uygulamayı açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

• Ana ekran üzerinde  öğesine dokunun.

•  ve sonra Kişiler ( ) öğesine dokunun. TÜM KİŞİLER sekmesine erişmek için ekranı sola kaydırın.

• Ana ekrandayken  öğesine dokunun ve TÜM KİŞİLER sekmesine erişmek için ekranı sola 
doğru kaydırın.

Tüm kişileriniz, kayan bir listede alfabetik olarak görüntülenecektir.

Kişileri Kopyalamak

Kişileri SIM kart veya dahili bellekten kopyalayabilirsiniz.

1. Kişiler listesinde  > İçe aktarma/Dışa aktarma üzerine dokunun. 

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

• Kişileri SIM karttan içe aktarmak için:

SIM karttan dışa aktar öğesine dokunun ve yeni kişileri telefon hesabı ya da Google hesabı 
altında oluşturmaya karar verin. Ardından dışa aktarmak istediğiniz kişileri seçin.

• Dahili bellekten kişileri içe aktarmak için:

Bellekten içe aktar öğesine dokunun ve yeni kişileri telefon hesabı ya da Google hesabı altında 
oluşturmaya karar verin. Ardından vCard dosya seçimi tipi > içe aktarılacak vCard dosyası > 
TAMAM öğelerini sırasıyla seçin.

Kişileri Yedekleme

Kişileri SIM kart veya dahili belleğe kopyalayabilirsiniz.

1. Kişiler listesinde  > İçe aktarma/Dışa aktarma üzerine dokunun. 

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

• Kişileri SIM karta dışa aktarmak için:

SIM karta aktar öğesine dokunun. Dışa aktarılacak kişileri seçin. Seçimi tamamladıktan sonra  öğesine 
dokunun.

           Not: 
           Tüm kişileri seçmek için  öğesine dokunun ve Tümü seçeneğini işaretleyin.
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• Kişileri dahili belleğe dışa aktarmak için:

Belleğe aktar öğesine dokunun. Dışa aktarılacak kişileri seçin. Seçimi tamamladıktan sonra  
öğesine dokunun. Onay mesajı ekrana gelince devam etmek için TAMAM'a dokunun.

          Not: 

Tüm kişileri seçmek için  öğesine dokunun ve Tümü seçeneğini işaretleyin.

Bir Kişi eklemek

1. Kişiler listesinde, yeni bir kişi eklemek için  öğesine dokunun.

2. Kişinin adını girin ve varsa bir telefon numarası veya adres gibi ayrıntıları bilgileri ekleyin.

3. Tamamladıktan sonra kişi bilgilerini kaydetmek için Yeni kişi ekle'ye dokunun.

Bir Kişiyi Sık Kullanılanlara eklemek

1. Sık Kullanılanlara eklemek istediğiniz kişiye dokunun. 

2. Adın yanındaki  öğesine dokunun ve simge beyaza döner ( ).

Bir Kişi aramak

1. Kişi listesinde bir kişiyi aramak için  öğesine dokunun.

2. Aramakta olduğunuz kişinin adını girin. Siz yazarken, eşleşen isimler alttaki arama kutusunda görüntülenir.

Bir Kişinin düzenlenmesi

Bir kişi için kaydetmiş olduğunuz bilgide her zaman değişiklik yapabilirsiniz.

1. Kişiler listesinde, ayrıntılarını düzenlemek istediğiniz ilgili kişiye dokunun.

2.  üzerine dokunun.

3. Kişi bilgisinde istediğiniz değişiklikleri yapın ve sonra Kişiyi Düzenle öğesine dokunun. Kişi bilgilerinde 
yaptığınız tüm değişiklikleri iptal etmek için Geri düğmesine dokunun.

Kişilerinizle iletişim kurmak

Tüm Kişiler veya Favoriler sekmesinden, bir kişinin varsayılan numarasını hızlıca arayabilir, metin (SMS) veya 
multimedya mesajı (MMS) gönderebilirsiniz. Söz konusu kişi ile iletişim kurmak için tüm yolları görmek üzere 
listeyi görüntülemek için ayrıntıları açabilirsiniz. Bu bölüm, kişiler listenizi görüntülediğinizde bir kişi ile nasıl 
iletişim kuracağınızı açıklar.

Bir Kişi ile iletişim kurmak

1. Kişiler listesinde, iletişim kurmak istediğiniz kişiye dokunun.

2. Kişinin ayrıntıları ekranında, aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

• Arama yapmak için telefon numarasına dokunun.

• Mesaj göndermek için  öğesine dokunun.
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Bir Kişiyi silmek

1. Kişiler listesinde, silmek istediğiniz kişiye dokunun.

2.  > Sil'e dokunun.

3. Kişiyi silme işlemini onaylamak için Tamam'a dokunun.

Ekran Klavyesini kullanmak

Klavye Panelini görüntülemek

Metin girmek için ekran klavyesini kullanın. Bazı uygulamalar klavyeyi otomatik olarak açarlar. Diğerlerinde, 
klavyeyi açmak için metin alanına dokunun. 

• Klavyeyi açmak için metni yazmak istediğiniz alana dokunun. Klavyeyi gizlemek için Geri tuşuna basın.

Yatay Klavyeyi kullanmak

Klavyeyi kullanmak zor veya kullanışsız gelirse, mobil telefonunuzu yan çevirin. Ekran size daha geniş 
bir klavye düzeni sağlayan yatay yerleşimli klavye görünümüne geçecektir.

Klavye Ayarlarını özelleştirmek

1.  > Ayarlar ( ) > Dil ve giriş öğelerine sırasıyla dokunun.

2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

• Google klavye ayarlarını yapılandırmak için Google Klavye öğesine dokunun.

• SwiftKey Klavye'ye dokunun ve Swiftkey klavye ayarlarını, sonraki kelime tahmini, otomatik düzeltme, 
kaydırarak yazma ve diğer özellikleri yapılandırmak için ekrandaki talimatları takip edin.

Mesajlaşma
Mesaj uygulaması, SMS veya MMS uyumlu telefon kullanan tüm kişilerle metin mesajı (SMS) ve multimedya 
mesajı (MMS) göndermenize imkan veren bir uygulamadır. E-posta uygulamasıyla e-posta okuyabilir 
ve gönderebilirsiniz.

SMS ve MMS

Mesaj Uygulamasını Açma

Uygulamayı açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

• Ana ekran üzerinde  öğesine dokunun. 

•  > Mesajlaşma ( ) öğesine dokunun.
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Bir Metin Mesajı Oluşturmak ve Göndermek

Yeni bir mesaj yazabileceğiniz veya mevcut bir tanesini açabileceğiniz Mesajlaşma penceresi açılır
mesaj konusu açılır.

1. Yeni bir metin veya multimedya mesajı yazmaya başlamak için  üzerine dokunun veya açmak 
için mevcut bir mesaj konusu üzerine dokunun.

2. Giden alanına bir telefon numarası girin. Telefon numarası girdiğinizde, eşleşen kişiler görüntülenir. 
Önerilen alıcıya dokunabilir veya telefon numarasını girmeye devam edebilirsiniz.

3. Mesajınızı yazmaya başlamak için metin kutusuna dokunun.

Bir mesaj yazarken Geri düğmesine dokunursanız mesajlaşma listenize bir taslak olarak kaydedilir. 
Yazmaya devam etmek için mesaja dokunun.

4. Bitirdiğinizde  öğesine dokunun. 

Not: 
Yanıtlar pencerede görüntülenir. Görüntülediğinizde veya ek mesajlar gönderdiğinizde bir mesaj dizisi 
oluşturulur.

Multimedya Mesajları Oluşturmak ve Göndermek

1. Ana ekran üzerinde  öğesine dokunun.

2. Giden alanına bir telefon numarası girin veya KİŞİLER listesinden bir telefon numarası eklemek için  
öğesine dokunun.

3. Mesajınızı yazmaya başlamak için metin kutusuna dokunun.

4. Mesaj konusu eklemek için  > Konu ekle öğesine dokunun.

5. Bir konu girin. 

Cep telefonunuz şimdi multimedya mesajı modundadır.

6.  öğesine dokunun ve mesaja eklenecek medya dosyası türünü seçin.

7. Bitirdiğinizde  öğesine dokunun. 

Multimedya Mesajı Açma ve Görüntüleme

1. Mesaj sohbetini açmak için mesaj listesindeyken sohbete dokunun.

2. Mesajı görüntülemek için multimedya mesaja dokunun.

3. Bir önceki veya sonraki slaydı görmek için yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

Bir Mesajı Yanıtlamak

1. Mesajlaşma listesinde, bir metin veya multimedya mesaj konusuna dokunarak onu açın.

2. Mesajınızı yazmak için metin kutusuna dokunun.

3.  öğesine dokunun. 

Mesaj Ayarlarını özelleştirmek

Mesaj ayarlarını özelleştirmek için mesaj listesinde  > Ayarlar öğesine dokunun.
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E-posta

Cep telefonunuz e-postalarınızı da parmaklarınızın ucuna getiriyor. E-posta uygulamanızı kullanarak, 
en popüler e-posta hizmetlerini yapılandırabilirsiniz. Bu tür e-posta hesapları POP3, IMAP veya Exchange 
olarak bilinir.

E-postayı açmak

Uygulamayı açmak için  > E-posta ( ) öğesine dokunun.

Bir E-posta Hesabı Ekleme

E-posta uygulamasını ilk kez kullanırken, e-posta hesabınızı yapılandırmanız gerekir. E-posta kurulum 
sihirbazı birçok popüler e-posta sistemini kurmanızı sağlar, bu sayede e-postalarınızı bilgisayarınızdaki 
web tarayıcıda veya diğer e-posta uygulamalarındaki gibi okuyabilir ve çalışabilirsiniz.

1. E-posta uygulamasını çalıştırın. Bkz. “E-posta'yı açmak”.

2. E-posta adresinizi girin ve İLERİ'ye dokunun. 

3. Parola'yı girin ve İLERİ'ye dokunun. 

    Cihazınız otomatik olarak e-posta ayarlarını alır.

4. Gelen kutusu kontrol etme sıklığını ayarlayın ve İLERİ'ye dokunun.

5. Gerekirse hesap adını ve gönderen adını değiştirin.
Not: 

Gönderen adı (Adınız) tüm giden mesajlarda gösterilir.

E-postayı manuel ayarlamak için Manuel kurulum'a dokunun. 

Not: 

Manuel kurulum'a dokunursanız ve hesabınız için gerekli parametreleri bilmiyorsanız, e-posta sağlayıcınızla 
temasa geçip bu bilgileri edinin.

6. İhtiyaçlarınıza en uygun e-posta bağlantısı protokolünü seçin. Ekrandaki talimatları takip edin ve sunucu 
bilgilerini, Kullanıcı Adı, Parola, Sunucu, Port, Güvenlik Tipi ve diğer ilgili bilgileri girin. Devam etmek için 
İLERİ'ye dokunun.

Not: 

Hesabınıza yönelik e-posta hizmetinize bağlı olarak hesap bilgileriniz değişiklik gösterebilir. 
Kurulum parametreleri ayrıntıları için hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.

7. Gelen kutusu kontrol etme sıklığını ayarlayın ve İLERİ'ye dokunun. 

8. Gerekirse hesap adını ve gönderen adını değiştirin. 

Not: 

Gönderen adı (Adınız) tüm giden mesajlarda gösterilir.

9. İLERİ'ye dokunun.

İlk kurulumdan sonra e-posta uygulamanızın gelen kutusu içeriğini görüntülemek için açılır.
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Diğer E-posta Hesaplarını Ekleme

1. İlk e-posta hesabınızı oluşturduktan sonra  > Ayarlar'a dokunun.

2. Başka bir e-posta hesabı oluşturmak için Hesap ekle'ye dokunun. 

3. “E-posta Hesabı Ekleme” bölümündeki 2 ila 9 arasındaki adımları tekrarlayın.

Bir E-posta İletisinin Görüntülenmesi

1. Gelen kutusu ekranında, açmak için bir e-postaya dokunun.

2. Bir e-posta hesabındaki bir klasöre erişmek için, ekranın sol üst köşesinde bulunan hesap 
seçimine dokunun, seçili hesaptaki klasörler Tüm klasörler altında gösterilecektir.

E-posta Oluşturma ve Gönderme

1. Gelen kutusu ekranında  öğesine dokunun.
Not: 

Başka bir e-posta hesabına geçmek için ekranın sol üst köşesindeki hesap seçim kutusuna dokunun 
ve sonra görüntülemek istediğiniz hesaba dokunun.

2. Alıcı alanına, alıcının e-posta adresini girin.

3. E-posta konusunu girin ve mesajınızı oluşturun. 

4. Mesajla birlikte bir eklenti göndermek için  > Dosya ekle'ye dokunun ve eklemek istediğiniz 
dosyayı seçin.

5. Eklentileri ekledikten sonra  öğesine dokunun. 

Bir ileti yazarken Geri tuşuna dokunursanız, geçerli ileti taslak olarak kaydedilir.

Bir E-posta İletisini yanıtlama

1. Görüntülemek ve yanıtlamak istediğiniz e-posta iletisine dokunun.

2. E-posta iletisini yanıtlamak için  veya  > Hepsini yanıtla dokunun.

Bir E-posta Hesabını silme

1. Ana Ekran tuşuna dokunarak Ana ekrana dönün.  > Ayarlar ( ) öğesine dokunun.

2. Hesaplar'a dokunun ve silinecek E-posta hesabını içeren Hesap tipini seçin.

3.  > Hesabı kaldır öğesine dokunun. Bir onay mesajı ekrana gelir, devam etmek için Hesabı kaldır'a 
dokunun.

E-posta Hesabı Ayarlarını Değiştirme

E-posta kontrolü, yeni e-posta bildirimi ve e-posta gönderme ve alma için hesabın kullandığı 
sunucular hakkındaki ayrıntılar dahil olmak üzere bir hesapla ilgili birçok ayarı değiştirebilirsiniz.

1. Gelen kutusu ekranında  > Ayarlar üzerine dokunarak mesaj ayarlarını özelleştirin.

2. “Genel Ayarlar” veya “e-posta hesabı” öğesine dokunarak mesaj ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
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3. Bir seçeneğe dokunun ve gerekli ayarları değiştirin.

Not:
Hesabınızın gelen ve giden ayarları, hesabınızın kullandığı e-posta hizmeti türüne bağlıdır: POP3, IMAP veya 
Exchange. Hesabınız için doğru ayarları belirlemek üzere e-posta hizmeti sağlayıcınızla iletişime geçmeniz 
gerekse bile, gerekli bilgileri manuel olarak girebilirsiniz.

Wi-Fi
Wi-Fi, geniş bant İnternet erişimine kablosuz erişim sağlar. Cep telefonunuzda Wi-Fi kullanmak için, 
kablosuz erişim noktasına erişime ihtiyacınız vardır (hotspot'lar). Wi-Fi sinyalini kısıtlayan engeller 
sinyalin gücünü azaltır.

Wi-Fi'yi açma

1.  > Ayarlar ( ) öğesine dokunun.

2. Kablosuz ve ağlar'dayken, Wi-Fi'ye dokunun ve AÇIK olarak ayarlayın.

Bir Kablosuz Ağa Bağlanma

1.  Açıldıktan sonra Wi-Fi 'ye dokunun.

2.  Algılanan Wi-Fi ağlarının listesi görüntülenecektir. Bağlanmak için bir Wi-Fi ağına dokunun.

3.  Açık bir ağ seçerseniz, otomatik olarak ağa bağlanırsınız. Güvenli bir ağ seçerseniz ve ilk defa 
bağlanırsanız, parolayı girin ve sonra Bağlan üzerine dokunun. 

Not:
Zaten kullandığınız bir ağa bağlanırsanız, telefonunuzu varsayılan ayarlarına döndürmediğiniz sürece yeniden 
parola girmeniz gerekmez.

İpucu: Wi-Fi ayarları ekranında  > Ağ ekle üzerine dokunarak yeni bir Wi-Fi ağı ekleyebilirsiniz.

Bluetooth
Cep telefonunuz Bluetooth'a sahiptir, bu da diğer Bluetooth cihazlarla arkadaşlarınızla dosyalar paylaşmak, 
Bluetooth kulaklık ile eller serbest konuşmak ve hatta telefonunuzdaki fotoğraflarınızı bilgisayarınıza 
aktarmak üzere kablosuz bağlantılar oluşturabilirsiniz.

Bluetooth kullanıyorsanız, diğer Bluetooth cihazlarının 10 metre yakınında kalmayı unutmayın. Duvar 
veya diğer elektronik ekipmanların Bluetooth bağlantısında parazitlenmeye yol açabileceğini unutmayın.

Bluetooth'u Açmak

1.  > Ayarlar ( ) öğesine dokunun.

2. Kablosuz ve ağlar'dayken, Bluetooth'a dokunun ve AÇIK olarak ayarlayın.
Bluetooth açıldığında, bildirim çubuğunda Bluetooth simgesi görüntülenir.
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Bir Bluetooth Cihazıyla Eşleştirmek ve Bağlanmak

Mobil Bluetooth özelliği aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

• Eller Serbest Profili (HFP): bir eller serbest Bluetooth cihazını kullanmanızı sağlar.

• Kulaklık Profili (HSP): mono Bluetooth kulaklık kullanmanıza olanak sağlar.

• Nesne Push Profili (OPP): Bluetooth üzerinden dosya aktarımı sağlar.

• Gelişmiş Ses Dağıtım Profili (A2DP): stereo Bluetooth kulaklık kullanmanıza olanak sağlar.

• A/V Uzaktan Kumanda Profili (AVRCP): Bluetooth kulaklı mikrofonda ne çaldığını kontrol 
etmenizi sağlar.

Bluetooth kullanmadan önce cep telefonunuzu diğer bir Bluetooth cihazıyla aşağıda belirtildiği 
gibi eşleştirmeniz gerekmektedir:

1. Cep telefonunuzda Bluetooth işlevinin etkin olduğundan emin olun.

2. Cep telefonunuz menzil içindeki Bluetooth cihazları arayacaktır (veya  > Yenile üzerine dokunun).

3. Cep telefonunuzla eşleştirmek istediğiniz cihaza dokunun.

4. Bağlantıyı tamamlamak için eşleştirme parolasını girin.

Not:
Eşleştirme tamamlandıktan sonra, bu Bluetooth cihazınıza bağlanmak için parola gerekmeyecektir.

Bluetooth aracılığıyla Dosyalar göndermek

Bluetooth ile ailenizle ve arkadaşlarınızla fotoğraf, video veya müzik dosyaları paylaşabilirsiniz.

Bluetooth ile dosyalar göndermek için aşağıdakileri yapın:

1. Gönderilecek dosyalara dokunun.

2.  > Bluetooth öğesine dokunun ve eşleşmiş bir cihazı seçin.

Bluetooth Cihazıyla Bağlantının Kesilmesi ve Eşleştirilmenin Kaldırılması

1.  > Ayarlar ( ) öğesine dokunun.

2. Kablosuz ve ağlar içerisinde, Bluetooth öğesine dokunun.

3. Bağlı cihaz seçeneğinde,  öğesine dokunun ve bağlantı kesmeyi doğrulamak için Unut öğesine 
dokunun.
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Eğlence
İletişim cihazı ve kişisel yardımcı olmasının yanısıra, cep telefonunuz size çok çeşitli eğlence olanakları sağlar. 
Fotoğraflar çekebilir, videolar ve ses klipleri yaratabilir, müzik indirip dinleyebilirsiniz.

Fotoğraf Çekme ve Video Kaydetme
Kamera, fotoğraf makinesi ve video kamera kombinasyonudur ve fotoğraf ve video çekmekte kullanılabilir.

Kameranızı açma

Uygulamayı açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

• Ana ekran üzerinde  öğesine dokunun. 

•  > Kamera ( ) öğesine dokunun.

Kamerayı kapatmak için Geri tuşuna veya Ana Ekran tuşuna dokunun.

Fotoğraf Çekme

1.  > Kamera ( ) öğesine dokunun. 

Varsayılan olarak, Kamera modunda açılır. Aksi taktirde, Kamera moduna geçmek için  
öğesine dokunun.

Not: 

Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmak için sırasıyla  ve  öğelerine dokunun.

2. Fotoğraf çekme ekranı içinde fotoğrafınızı oluşturun.

• Ekranın belirli bir alanına odaklanmak için ekrana dokunun.

• Konuyu yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için ekran üzerinde parmak uçlarınızla açın/kapatın.

• Kamera ayarlarını değiştirmek için  öğesine dokunun. Ayarları değiştirdikçe önizleme 
de değişecektir.

3. Fotoğrafınızı çekmek için  öğesine dokunun.

Not: 
Kamera uygulamasındayken Sesi yükselt ( ) ve Sesi azalt ( ) düğmelerine basarak da fotoğraf 
çekebilirsiniz.

Fotoğraflarınızı Görüntülemek

Fotoğraflarınızı görüntülemek için aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

• Kamera görünümünde,  tuşu yanındaki en son çekilen fotoğrafın küçük resmine dokunun.
Not: 

Kamera görünümüne geri dönmek için Geri düğmesine basın.

• Tüm fotoğrafları ve videoları görüntülemek için  > Fotoğraflar ( ) öğesine dokunun.

• Tüm fotoğrafları ve videoları görüntülemek için  > Galeri ( ) öğesine dokunun.



Cat® S30 Akıllı Telefon Kullanım Kılavuzu 21

Fotoğraflarınızı Düzenleyin ve Paylaşın

Fotoğraflarınız arasında gezinirken, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

• Düzenle:  üzerine dokunun ve fotoğraflarınızı pek çok seçeneği kullanarak düzenleyin.

• Paylaşın: Cihazınızda bulunan çok sayıda uygulamayı kullanarak fotoğraflarınızı paylaşmak için  
öğesine dokunun.

• Sil: Daha fazla gerekli olmayan fotoğrafları silmek için  > Sil öğesine dokunun.

Video Çekmek

1.  > Kamera ( ) öğesine dokunun.

2.  öğesine dokunun ve video moduna geçmek için menüden  öğesini seçin.

Not: 

Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmak için sırasıyla  ve  öğelerine dokunun.

3. Kaydetmeye başlamak için  öğesine dokunun.

4. Kayıt yaparken aşağıdakilerden birini yapın:

• Konuyu yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için ekran üzerinde parmak uçlarınızla açın/kapatın.

5. Çekmeyi durdurmak için  öğesine dokunun.

Videolarınızı Görüntüleme

Bir video kaydettikten sonra,  tuşu yanındaki en son kaydedilen videonun küçük resmine dokunun. 
Videoyu oynatmak için dokunun.

Panoramik Fotoğraf Çekme

1. Panorama moduna geçmek için  öğesine dokunun ve  seçin.

2. Panorama fotoğrafı çekmek için  öğesine dokunun.

3. Panorama fotoğrafı çekmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Galeriyi kullanma

Galeri uygulamanız cihazınızda veya SD bellek kartında kaydedilmiş olan fotoğrafları ve videoları otomatik 
olarak arayabilir. Albüm/klasör seçin ve slayt olarak oynatın veya diğer uygulamalarla paylaşmak için 
ögeleri seçin.

Galeriyi Açma

Uygulamayı açmak için  > Galeri ( ) öğesine dokunun. Galeri uygulaması, fotoğraflarınızı 
ve videolarınızı depolama konumuna göre kategorize eder ve bunları klasörlerde depolar. 
İçindeki resimleri veya videoları görmek için bir klasöre dokunun.
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Bir Fotoğrafı Görüntüleme

1. Galeri içerisinde, görüntülemek istediğiniz fotoğrafları içeren klasöre dokunun.

2. Tam ekran modunda görüntülemek için resme dokunun. Bir resmi tam ekran modunda görüntülerken 
önceki veya sonraki resmi görüntülemek için resmi sağa ya da sola doğru hafifçe itin.

3. Resmi yakınlaştırmak için, ekran üzerinde yakınlaştırmak istediğiniz yerde iki parmağınızı birbirinden 
ayırın. Yakınlaştırma madunda parmağınızı aşağı veya yukarı ve sağa veya sola kaydırın.

İpucu: Resim görüntüleme otomatik döndürme özelliğini destekler. Cep telefonunuzu döndürdüğünüzde, 
resim döndürmeye göre kendini otomatik ayarlar.

Galeride bir resmi kesmek

1. Bir resmi görüntülerken  > Kes öğesine dokunun. 

2. Kırpma aracını resmin kırpmak istediğiniz parçasını seçmek için kullanın.

• Hareket ettirmek için kırpma aracının içinden sürükleyin.

• Görüntüyü yenide boyutlandırmak için kırpma aracının köşesinden veya kenarından sürükleyin.

3. Kırpılan resmi kaydetmek için KAYDET öğesine dokunun. Değişiklikleri iptal etmek için 
Geri düğmesine dokunun.

Müzik Dinleme
Cep telefonunuzda müzik dinleyebilmek için müzik dosyalarını bilgisayarınızdan microSD karta 
aktarabilirsiniz.

Müziği microSD Karta Kopyalamak

1. Telefonu bilgisayarınıza bir USB kablosu ile bağlayın ve microSD kartı takın.

2. Bilgisayarda USB sürücüsüne gidin ve açın.

3. microSD kartın kök klasöründe bir klasör oluşturun (örneğin, Müzik).

4. Müziği bilgisayarınızdan oluşturmuş olduğunuz klasöre kopyalayın.

5.  Müziği kopyaladıktan sonra, telefonu bilgisayardan güvenli şekilde çıkarmak için sürücüyü bilgisayarınızın 
işletim sisteminin gerektirdiği şekilde çıkartın veya kaldırın.

Google Play Müziği Açmak

Ortam kütüphanesini görüntülemek için  > Müzik Çalmak ( ) > öğesine dokunun ve ekranın sol 
üstündeki müzik kategorisi seçimine dokunun  > Kütüphanem. Beş sekme içerir: ÇALMA LİSTELERİ, 
TÜRLER, SANATÇILAR, ALBÜMLER ve ŞARKILAR.
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Müzik Çalmak

1. Müzik kütüphanesi ekranında bir kategoriye dokunun.

2. Çalmak istediğiniz şarkıya dokunun.

İpucu: Müzik dinlediğinizde, başka bir uygulama kullanmak için Geri düğmesine dokunun. Müzik çalmaya devam 
eder. Müzik kontrollerine geri dönmek için bildirim panelini açın ve şarkıya dokunun.

Çalma Listesine Müzik Eklemek

1. Müzik kütüphanesi ekranında bir kategoriye dokunun.

2. Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkının yanındaki  öğesine dokunun. Daha sonra seçenekler 
menüsünde Çalma listesine ekle üzerine dokunun.

3. Bir çalma listesi seçin veya şarkıyı mevcut bir çalma listesine eklemek için Yeni Çalma Listesi öğesine 
dokunun.

Bir Çalma Listesi Oynatmak

1. Ekranın sol üst köşesinde bulunan müzik kategorisi seçim kutusuna dokunun. Ardından Çalma listeleri'ne 
dokunun.

2. Çalmak istediğiniz çalma listesine dokunun ve basılı tutun.

3. Çalmak istediğiniz şarkıya dokunun.

FM Radyo Dinleme

FM radyo, FM radyo istasyonlarını cep telefonunuzda dinlemenizi sağlar. İlk olarak, uygulamayı açmadan 
önce kulaklığı telefonun ses girişine bağlayın.

Uygulamayı başlatmak için  > FM Radyo ( ) öğesine dokunun.

FM Radyonun Ayarlanması

Not:
Favori radyo istasyonlarınızı seçmek için Yerel Bölgesel Bandınızın doğru ayarlandığından emin olmanız gerekir. 
Bölgeyi değiştirmek için   > Ayarlar > Bölgesel Bant'a dokunun ve listeden Bölgenizi seçin. 

Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

• Dinlenecek radyo istasyonunu seçmek için  veya  üzerine dokunun.

• Bir frekansı ile ayarlamak için, radyo istasyonunu seçmek üzere ayarlama tekerini çevirin.

• Geçerli radyo istasyonunu Favori listesine eklemek için  öğesine dokunun ve tutun (ekranın altında). 
Geçerli radyo istasyonu Favori listesi çubuğunda görünecektir.

• FM'in sesini kapatmak için  öğesine dokunun.

• Tüm kullanılabilir kanalları taramak için  > Tara > Tüm İstasyonlar öğesine dokunun.  

Taramam tamamlandığında   > Tüm Kanallar öğesine dokunun.

• Radyoyu kapatmak için  öğesine dokunun ve Geri düğmesine dokunarak uygulamadan çıkın. 
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FM Radyonun Kaydedilmesi

Radyoyu kaydetmek için aşağıdakileri yapın:

• Kaydetmeye başlamak için  öğesine dokunun veya  > Kayda Başla öğesine dokunun.

• Kaydetmeyi durdurmak için  üzerine dokunun veya  > Kaydı Durdu üzerine dokunun. 
Kaydedilen dosya otomatik olarak kaydedilir.

Google Hizmetleri
Gmail™, Google Calendar™, ve diğer Google Apps™ kullanmak için bir Google hesabına oturum açmanız 
gerekir. Google Play üzerinden uygulamalar indirmek için de Google hesabınıza oturum açmanız istenir.

Not:
Telefonunuzda SIM Kart takılı değilse, ses ve veri hizmetleri için mobil ağlara bağlanamazsınız ancak Google 
Hesabınıza Wi-Fi bağlantısı üzerinden bağlanabilir sesli arama hariç telefonun tüm özelliklerini kullanabilirsiniz.

SIM kart kullanmadan ilk defa bir Android telefon çalıştırırsanız telefonunuzun kurulumunu başlatmak için  
Wi-Fi ağa (mobil ağ yerine) bağlanmanız için Wi-Fi'ye bağlan mesajı ekrana gelecektir. Google hesabınız varsa, 
Oturum Aç'a dokunun ve kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.

Bir Google Hesabı Oluşturma

Bir Google hesabınız yoksa, bir tane oluşturabilirsiniz:

1.  > Ayarlar ( ) öğesine dokunun.

2. Hesaplar'da,  Hesap ekle'ye dokunun.

3. Google hesabı oluşturmak için Google'a dokunun.

4. Mevcut Google hesabınızda oturum açın veya yeni hesap oluşturmak için yeni hesap yarat'a dokunun.

5. Adınızı, soyadınızı girin ve İLERİ'ye dokunun.

6. Kullanıcı adınızı girin (Gmail e-posta adresi) ve İLERİ'ye dokunun.

Cep telefonu Google sunucusuna bağlanarak kullanıcı adının kullanılabilir olup olmadığını kontrol 
edecektir. Girdiğiniz kullanıcı adı kullanımdaysa, başka bir tane seçmenize yönelik bir mesaj ekrana 
gelecektir.

7. Google hesabı parolanızı girin ve onaylayın. Devam etmek için İLERİ'ye dokunun.

8. Kurtarma bilgilerini girin (ör. telefon numarası) ve İLERİ'ye dokunun.

9. Sözleşmeyi okuyun ve hesap kurulumunu tamamlamak için KABUL EDİYORUM'a dokunun.

10. İLERİ'ye dokunun. 

11. Google Play'den haberler ve teklifler almak istiyorsanız Beni Güncel Tut'u işaretleyin ve İLERİ'ye dokunun. 

12. Google Play'den satın alma işlemi yapabilmek için fatura bilgilerinizi girin ve İLERİ'ye dokunun.  
Ya da bu adımı atlamak için Daha sonra hatırlat'a ve İLERİ'ye dokunun. 
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Gmail'i kullanmak

Gmail web tabanlı e-posta hizmetidir. Telefonunuzu ilk ayarladığınızda, mevcut bir Gmail hesabı kullanmak 
veya yeni bir hesap oluşturmak üzere yapılandırmış olabilirsiniz. Gmail uygulamasını telefonunuzda ilk 
açtığınızda, Gelen kutunuz, webdeki Gmail hesabınızdan gelen mesajları içerir.

Gmail'i açmak

Dokunun:  > Gmail ( ). Gelen kutusu mail listesi görüntülenir. Cep telefonunuzda saklamayı tercih 
ettiğiniz tüm e-postalar Gelen klasörünüze gider.

Hesaplar Arasında Geçiş Yapmak

Başka bir e-posta hesabına geçmek için ekranın sol üst köşesindeki hesap seçim kutusuna dokunun 
ve sonra görüntülemek istediğiniz hesaba dokunun.

E-posta Oluşturma ve Gönderme

1. Gelen kutusu ekranında  öğesine dokunun.

2. Mesajı alanın e-posta adresini Kime alanına yazın. 

• E-postayı birden fazla alıcıya gönderiyorsanız, e-posta adreslerini virgül ile ayırın.
• E-postanın bir kopyasını (Cc) veya gizli kopyasını (Bcc) başka alıcılara göndermek istiyorsanız  > 

Bilgi/Gizli'ye dokunun.

3. E-posta konusunu girin ve mesajınızı oluşturun. 

Resim eki eklemek istiyorsanız, istediğiniz resmi eklemek için  öğesine dokunun.

4. E-postayı oluşturduktan sonra  öğesine dokunun.

E-posta Yanıtlama veya İletme

1. Gelen kutusu ekranında, yanıtlamak veya iletmek istediğiniz e-postaya dokunun.

2. Yanıtla ( ), Tümünü yanıtla (  > Tümünü yanıtla) veya İlet (  > İlet) üzerine dokunun.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

• Yanıtla veya Tümünü yanıtlayı seçerseniz, mesajınızı girin.

• İleti seçerseniz, mesajın alıcılarını belirtin ve iletilen mesaja eklemek istediğiniz diğer metni ekleyin.

4.  öğesine dokunun.

Bir E-posta için arama

1. Gelen kutusu ekranında  öğesine dokunun.

2. Anahtar kelimeleri kutuya girin ve  öğesine dokunun.

Gmail Ayarlarınızı Özelleştirme

1. Klasör kategorisi ekranında  > Ayarlar üzerine dokunarak mesaj ayarlarını özelleştirin.

2. Genel ayarlar veya bir e-posta hesabı seçin.

3. Bir seçeneğe dokunun ve gerekli ayarları değiştirin.
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Google Maps™'i Kullanmak
Maps, mevcut yerinizi bulmanızı, gerçek zamanlı trafik koşullarını görüntülemenizi (yerinize bağlı olarak 
kullanılabilirliği değişebilir) ve çeşitli hedeflere uydu, trafik ve diğer türde haritalar üzerinden ayrıntılı 
yol tarifi almanıza olanak sağlar.

Konumu Etkinleştirme

Konumunuzu bulmak veya ilgilendiğiniz yerleri aramak için Maps'i açmadan önce Konum ayarını 
etkinleştirmeniz ve Konum modunu ayarlamanız gerekir.

1.  > Ayarlar ( ) öğesine dokunun.

2. Konum öğesine dokunun.

3. Konum ayarlarını AÇIK olarak ayarlayın. 

4. Mod öğesine dokunun ve ilgili seçeneği seçin.

Not: 
Navigasyon özelliğini kullanmak için Mod özelliğinin Yüksek Hassasiyet veya yalnızca Cihaz olarak 
ayarlanması gerekir.

Maps'i açmak

Uygulamayı açmak için  > Maps ( ) öğesine dokunun.

Not: 

Uygulamayı ilk defa açtığınızda, Karşılama ekranı görünecektir. Devam etmek için Kabul et ve devam 
et'e dokunun ve başlangıç ayarlarını yapılandırmak için ekrandaki talimatları takip edin.

İlgi Duyulan Yerleri Aramak

1. Bir haritayı görüntülerken aramak istediğiniz yeri ekranın üstünde bulunan arama kutusuna girin  
ve sonra   öğesine dokunun.
Not: 

Ayrıca öneriler listesinden bir seçeneği de seçebilirsiniz.

2. Arama sonuçlarınızı görüntülenecektir. İşaretçiye ( ) dokunduğunuzda konum adı gösterilir.

3. Konumu haritada görüntülemek, yol tarifi almak ve daha fazlası için ekrandaki düğmelere dokunun.

Yol Tarifi Alma

1. Bir harita görüntülerken  öğesine dokunun.

2. Araba, toplu taşıma veya yürüyüş için simgeye dokunun.

3. Uygulama geçerli konumunuzdan hedef konumunuza otomatik olarak en kısa mesafeyi gösterir. 

Not: 
Geçerli konumu ve/veya hedef konumu el ile girmek istiyorsanız, Konumunuz veya hedef konum öğesine 
dokunun ve ilgili bilgiyi girin. 
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4. NAVİGASYONU BAŞLAT'a dokunun. 

Not: 
Ekranın alt kısmındaki  öğeye dokunarak sesli yönlendirmeyi kapatın/açın, trafik bilgilerini ve/veya haritanın 
uydu görüntüsünü alın.

YouTube™'u kullanma
YouTube, Google’ın ücretsiz video akış hizmetidir. Bu uygulamayla video arayabilir, yükleyebilir 
ve izleyebilirsiniz.

YouTube'u Açma

 > YouTube ( ) öğelerine dokunun. Videolar Ne İzlemeli, Aboneliklerim, Yüklemeler, Geçmiş, 
Daha Sonra İzle gibi farklı kategoriler altında toplanmıştır.

Bir Video Arama

1. YouTube ekranındayken  öğesine dokunun.

2. Arama yapacağınız anahtar kelimeyi girin ve  öğesine dokunun.

3. Sonuçlar arasında gezinin ve izlemek istediğiniz videoya dokunun.

İPUCU: En son yüklenen videoları izleme seçeneğiniz de mevcuttur. Tüm zamanlar'a dokunun ve kullanılabilir 
seçeneklerden birini seçin.

Video Paylaşmak

1. Bir video izlerken, kayıttan çala dokunun ve ardından  öğesine dokunun.

2. Kullanılabilir seçeneklerden video bağlantısını paylaşmak için uygulamaya dokunun.

Çalma Listesine Video Eklemek

1. Bir video izlerken, kayıttan çala dokunun ve ardından  öğesine dokunun.

2. Videoyu çalma listesine eklemek için Yeni çalma listesi Oluştur'a dokunun.
İPUCU: Aynı zamanda Sonra İzle veya Favoriler'e dokunarak bir videoyu sonra izlemek için kaydedebilir 
veya favorilerinize ekleyebilirsiniz.

Google Play Kullanma
Google Play telefonunuza indirilebilecek ve yüklenebilecek oyunlar ve uygulamalara doğrudan 
erişim sağlar.

Google Play'i Açma

1.  > Google Play ( ) öğelerine dokunun.

2. Google Play'i ilk defa açtığınızda, Hizmet Şartları penceresi ekrana gelecektir. Devam etmek  
için Kabul Et'e dokunun.
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Uygulama Aramak

Google Play ana ekranında uygulamalar bulmak için farklı yollar mevcuttur:

• Uygulamaları kategoriye göre listelemek: İstenilen kategoriye dokunun ve daha fazla görüntülemek 
için aşağı kaydırın.

• Arama fonksiyonu:  öğesine dokunun.

Yüklenmiş uygulamaları görüntülemek için ekranın sol üst köşesinde bulunan ana kategoriye dokunun 
ve ardından Uygulamalarım'a dokunun.

Bir Uygulama Yüklemek

Not:
Pazar dışı bir uygulama yüklemek istiyorsanız Ayarlar ( ) > Güvenlik öğelerine dokunun ve Bilinmeyen 
kaynakları etkinleştirin.

1.  > Google Play ( ) öğelerine dokunun.

2. Bir kategoriye dokunun ve sonra indirmek istediğiniz öğeye dokunun.

Öğe ayrıntısı ekranındayken uygulama hakkında, toplam puan ve kullanıcı yorumları gibi daha fazla 
bilgi alabilirsiniz. Geliştirici Bilgisi bölümüne doğru kaydırırsanız, aynı geliştiricinin diğer uygulamalarını 
görebilir veya geliştiricinin web sitesine bağlanabilirsiniz.

3. Öğeyi yüklemek için YÜKLE üzerine dokunun ve ekran, gerekli izinleri göstermek üzere değişir;  
daha sonra KABUL ET üzerine dokunun.

Not:
Bir indirmenin gidişatını denetlemek için bildirim panelini açın. Yükleme süresi uygulamanın boyutu ve veri 
bağlantı hızınıza bağlıdır. 

Bir Uygulamayı Kaldırmak

1. Google Play ekranında, ekranın sol üst köşesinde bulunan ana kategori seçim kutusuna dokunun 
ve ardından Uygulamalarım'a dokunun.

2. Kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun ve sonra KALDIR öğesine dokunun.

3. İstendiğinde, Tamam üzerine dokunarak uygulamayı cep telefonunuzdan kaldırın.

Not:
Uygulamaları aynı zamanda Ayarlar ( ) > Uygulamalar'a dokunarak da yönetebilirsiniz.



Cat® S30 Akıllı Telefon Kullanım Kılavuzu 29

Eşitleme Bilgisi
Cep telefonunuzdaki bazı uygulamalar (örneğin Gmail), bilgisayarınızda ekleyebildiğiniz, 
görüntüleyebildiğiniz ve düzenleyebildiğiniz bilgilerin aynısına erişim sağlar. Ağ üzerinde bu uygulamaların 
herhangi birinde bilgi eklerseniz, değiştirirseniz veya silerseniz, güncellenmiş bilgi ayni zamanda cep 
telefonunuzda da görünür.

Bu, şebeke senkronizasyonu (OTA) ile mümkün olmaktadır. Bu işlem arka planda gerçekleşir ve cep 
telefonunu kullanmanıza engel olmaz. Telefonunuz eşitlenirken, bir veri eşitleme simgesi bildirim 
çubuğunda görüntülenir.

Hesaplarınızı Yönetme
Cep telefonunuzdaki kişileri, e-postaları ve diğer bilgileri cep telefonunuzda yüklemiş olduğunuz 
uygulamalara bağlı olarak birden fazla Google hesabı veya diğer hesaplar ile eşitleyebilirsiniz.

Örneğin, kişisel bir Google hesabı eklemek, kişisel e-postalarınızın, kişilerinizin ve takvim girişlerinizin 
her zaman kullanılabilir olacağından emin olmanızı sağlar. İşle ilgili e-postalarınız, kişileriniz ve takvim 
girişlerinizin ayrı tutulması için bir iş hesabı da ekleyebilirsiniz.

Bir Hesap Ekleme

1.  > Ayarlar ( ) öğesine dokunun.

2. Kişisel > Hesaplar altında, Hesap ekle'ye dokunun. Ekran, geçerli eşitleme ayarlarını ve geçerli 
hesaplarınızın bir listesini görüntüleyecektir.

Not: 
Bazı durumlarda, hesap ayrıntılarının ağ yöneticisi desteğinden edinmeniz gerekebilir. Örneğin hesabınızın 
alan adını veya sunucu adresini öğrenmeniz gerekebilir.

3. Eklenecek hesap türüne dokunun.

4. Hesap hakkında gerekli bilgileri ve ek bilgileri girmek için ekrandaki adımları takip edin. Bir çok 
hesap kullanıcı adı ve şifre gerektirir ancak ayrıntılar hesap türüne ve bağlanmakta olunan hizmet 
yapılandırmasına bağlıdır.

5. Hesabı yapılandırın. Hesap türüne bağlı olarak, cep telefonunuza eşitlemek istediğiniz veri türünü 
yapılandırmanız, hesabı adlandırmanız ve diğer ayrıntılar istenebilir. Bitirdiğiniz zaman, Hesap ayarları 
ekranındaki listeye hesap eklenecektir.

Bir Hesabın Kaldırılması
Bir hesap kaldırılabilir ve bununla ilişkili tüm bilgiler cep telefonunuzdan kaldırılabilir; e-posta, kişiler, 
ayarlar vb. dahil olmak üzere. Ancak, bazı hesapları kaldıramazsınız; örneğin cep telefonuna ilk oturum 
açtığınız hesap gibi. Bazı hesapları kaldırmaya karar verirseniz ilişkili tüm bilgilerin silineceğini unutmayın.

1. Hesap ayarları ekranında, hesap türüne dokunun.

2. Hesabı silmek için dokunun.

3.  > Hesabı kaldır öğesine dokunun.

4. Hesabı kaldırma işlemini onaylamak için Hesabı kaldır  öğesine dokunun.
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Hesap Eşitlemenizi Özelleştirmek
Arka plan veri kullanımını ve eşitleme seçeneklerini, telefonunuzdaki tüm uygulamalar için 
yapılandırabilirsiniz. Ayrıca her bir hesap için senkronize edilecek veri türlerini yapılandırabilirsiniz. 
Kişiler ve Gmail gibi bazı uygulamalar birden çok uygulamalardan veri senkronize edebilir. Takvim gibi 
diğerleri, veriyi yalnızca telefonunuza ilk oturum açtığınız Google hesabından veya söz konusu uygulama 
ile özellikle ilişkilendirilmiş bir hesaptan eşitler. Bazı hesaplar için eşitleme iki yönlüdür; cep telefonunuzda 
bilgi üzerinde yaptığınız değişiklikler, ağdaki kopya üzerinde gerçekleştirilir. Bazı hesaplar yalnızca tek yönlü 
senkronizasyonu destekler ve cep telefonunuzdaki bilgiler salt okunurdur.

Bir Hesabın Eşitleme Ayarlarını Değiştirmek

1. Hesap ayarları ekranında, hesap türüne dokunun. 

2. Eşitleme ayarlarını değiştirmek istediğiniz uygulamaya dokunun. Veri ve eşitleme ekranı açılır, hesabın 
eşitleyebileceği bilgi türlerinin listesini görüntüler.

3. Cep telefonunuza eşitlemek istediğiniz bilgileri içeren onay kutularını seçin veya seçimlerini kaldırın.

Diğer Uygulamaları Kullanmak

Takvimin Kullanılması
Etkinlikleri, toplantıları ve randevuları oluşturmak ve yönetmek için Takvimi kullanın. Eşitleme ayarlarınıza 
bağlı olarak, telefonunuzdaki takvim ağdaki takviminizle eşitlenmiş kalacaktır.

Takvimin Açılması

 > Takvim ( ) öğelerine dokunarak uygulamayı açın. Farklı görüntüleme ve ayar seçeneklerini 
görüntülemek için  öğesine dokunun.

Not: 
Takvim işlevini ilk kez kullanıyorsanız, bu işlevin özellikleri arasında gezinmek için ekranı sola kaydırın. 
Genel bakışın son sayfasında (“Gmail'den gelen etkinlikler) ANLADIM'a dokunun. 

Bir Etkinlik Oluşturmak

1. Herhangi bir takvim görünümünde  öğesine dokunarak etkinlik ekleyin.

2. Etkinlik adını ve konumunu girin.

• Etkinlik için bir zaman dilimi varsa, etkinliğin başlangıç ve bitiş zaman dilimlerini, etkinliğin tarihi ve 
süresini seçmek için dokunun.

• Doğum günü veya bir gün sürecek bir etkinlik gibi özel durumlarda Tüm gün seçeneğini etkinleştirin.

3. Uygun saat dilimini seçin.

4. Etkinliğe misafir davet etmek için e-posta adresini ve açıklamaları girin.
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5. Olayın tekrarı belirtin.

6.  Etkinliğinizin anımsatıcısının zamanını ayarlayın, kişileri davet edin, bir renk ayarlayın ve notlar ve ekler ekleyin.

7. Tüm ayarlar tamamlandıktan KAYDET öğesine dokunun.

Bir Etkinlik Anımsatıcısı Ayarlamak

1.  Herhangi bir takvim görünümü üzerinde ayrıntılarını veya etkinlik özetini görüntülemek için etkinliğe 
dokunun.

2. Etkinliği düzenlemeye başlamak için  üzerine dokunun.

3. Anımsatma bölümüne ( ) dokunarak etkinlikten önce anımsatmanın gerçekleşeceği anımsatma 
zamanını ayarlayın. Zamanı geldiğinde, etkinlikle ilgili bir bildirim alırsınız. Hatırlatmayı silmek 
için Bildirimi kapat öğesine dokunun.

Not: 
    Etkinliğe özel hatırlatmayı silmek için Bildirimi kapat'a dokunun.

4. Değişiklikleri kaydetmek için KAYDET öğesine dokunun.

Takvim Ayarlarını Özelleştirmek

Herhangi bir takvim görünümünde,  > Ayarlar > Genel ayarlar'a dokunun. Aşağıdakilerden seçim yapın:

• Hafta başlangıcı: Haftanın ilk gününü seçin.

• Cihaz saat dilimini kullanın: Cep telefonunun varsayılan zaman dilimini kullanmak için etkinleştir 
veya devre dışı bırak arasında seçim yapın.

• Hafta numarasını göster: Hafta numarasını göstermek veya gizlemek için seçin.

• Reddedilen olayları göster: Reddettiğiniz etkinlikleri göstermek veya gizlemek için seçin.

• Varsayılan etkinlik süresi: Varsayılan etkinlik süresini seçin.

• Bu cihazda bildir: Etkinlik bildirimlerinin bu cihazda gösterilmesi için seçin.

• Ses: Bir etkinlik hatırlatması aldığınızda çalınacak ses tonunu seçin.

• Titreşim: Bir etkinlik hatırlatması aldığınızda cihazın titremesi için seçin.

• Hızlı yanıtlar: Etkinlik bilgilerini ilgili misafirlere e-posta ile gönderdiğinizde varsayılan yanıtları 
düzenleyin.

Alarmın Kullanımı

Yeni bir alarm ayarlayabilir veya mevcut alarmı değiştirebilirsiniz.

Alarmın Açılması

Cep telefonunuzun alarmını kullanmak için  > Saat ( ) >  öğesine dokunun. Burada geçerli alarm 
ayrıntıları listesini göreceksiniz.

Alarm Ekleme

1. Alarm listesi ekranında alarm eklemek için  öğesine dokunun.

2. Alarmını ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

• İlgili alanı seçin ve işaretçiyi yukarı veya aşağı kaydırarak saat ve dakika ayarını yapın. Saati ayarladıktan 
sonra TAMAM'a dokunun.

• Bir alarm etiketi eklemek için Etiket öğesine dokunun. Etiketi girin, sonra Tamam'a dokunun
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• Yineleme modunu ayarlamak için Yinele'ye dokunun. Bir veya daha fazla seçeneğe dokunun.

• Zil sesini ayarlamak için  öğesine dokunun. Bir seçeneğe dokunun, sonra Tamam'a dokunun.

• Alarm çaldığında titreşim için Titret onay kutusuna dokunun.

Not:
Varsayılan olarak, alarm otomatik olarak devreye girer.

Hesap Makinesi

Basit aritmetrik problemleri çözmek için hesap makinesini kullanabilir veya daha karmaşık denklemleri 
çözmek için gelişmiş seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Hesap Makinesinin Açılması

Uygulamayı açmak için  > Hesap Makinesi ( ) öğesine dokunun.

Cep Telefonunuzu Yönetmek
Cep telefonunuzu yapılandırmak için   > Ayarlar ( ) öğesine dokunun.

Tarihin ve Zamanının Ayarlanması

Telefonu ilk kez başlattığınızda, ağ tarafından sağlanan zaman kullanarak tarih ve saatin otomatik 
olarak güncelleştirilmesini isteyip istemediğiniz sorulur.
Not:

Şebeke tarafından sağlanan zaman otomatik olarak kullanıldığında, tarih, saat ve saat dilimi ayarlayamazsınız.

1. Ayarlar ekranında Sistem > Tarih ve Saat öğelerine dokunun.

2. Tarih ve Saati Otomatik Ayarla seçeneğini devre dışı bırakın. 

3. Otomatik saat dilimi seçeneğini devre dışı bırakın.

4. Tarihi ayarla'ya dokunun. Tarihi ayarla ekranında istenilen tarihe dokunun ve yapılandırma 
tamamlandığında Tamam'a dokunun.

5. Saati ayarla üzerine dokunun. Saat ekranında, saat ve dakika alanına dokunun ve saati ayarlamak 
için imleci yukarı veya aşağı hareket ettirin. Yapılandırma tamamlandığında Tamam üzerine dokunun.

6. Saat dilimi seç üzerine dokunun ve istenilen saat dilimini listeden seçin. Daha fazla saat dilimi görmek 
için listeyi kaydırın.

7. 24 saat biçimini kullan seçeneğini etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak 24 saat biçimi ve 12 saat 
biçimi arasında geçiş yapın.

8. Cep telefonunuzda tarihin görünüm şeklini belirlemek için Tarih formatını seç'e dokunun.
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Ekranı Ayarlamak

Ekran Parlaklığının Ayarlanması

1. Ayarlar ekranında Cihaz > Ekran > Parlaklık öğelerine dokunun.

2. Ekranı koyulaştırmak için kaydırıcıyı sola kaydırın veya parlaklaştırmak için sağa kaydırın.

3. Parmağınızı kaydırıcının üzerinden kaldırdığınızda ayarlarınız otomatik olarak kaydedilmiş olacaktır.

Not:
Cihazın ortam ışığına göre ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlamasını sağlamak için Adaptif Parlaklık 
özelliğini etkinleştirin.

Otomatik dönen ekran

Telefonu yatay ve dikey konuma getirdiğinizde ekranında dönmesi için Cihaz döndüğünde özelliğini 
etkinleştirin.

Ekranın Kapanması için Gerekli Sürenin Ayarlanması

Cep telefonunuz birkaç dakika boyunca boşta kalırsa, pilden tasarruf etmek için ekran otomatik olarak 
kapanacaktır. Aşağıdakileri yaprak daha uzun veya kısa süreler ayarlanabilir:

1. Ayarlar ekranındayken Cihaz > Ekran > Uyku öğesine dokunun.

2. Ekranın açık olarak kalmasını istediğiniz süreyi seçin.

Eldiven Modunu Kullanmak

Eldiven giydiğinizde dokunmatik ekranın daha doğru tepkiler vermesini sağlamak için Eldiven Modu'nu 
etkinleştirin. 

1. Ayarlar ekranındayken Cihaz > Eldiven Modu'na dokunun.

2. Eldiven modunu Açık konuma getirin.

Telefon Zil Sesi Ayarı

Sessiz Modu Açmak

1. Güç düğmesine basın ve basılı tutun.

2. Sessiz modu etkinleştirmek için  öğesine dokunun. Medya ve alarmlar dışındaki tüm sesler kesilir.

Zil Sesi Düzeyini Ayarlamak

Ana ekrandayken veya herhangi bir uygulama ekranındayken (bir arama sırasında veya müzik veya video 
oynatma dışında) zil yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Zili istediğiniz seviyeye ayarlamak için Ses kısma/açma 
düğmelerine basın. Ayarlar ekranında da zil sesi düzeyini ayarlayabilirsiniz.

1. Ayarlar ekranında Cihaz > Ses ve bildirim'e dokunun.

2. Ses > Zil sesi'ndeyken ses seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
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Telefonun Zil Sesini değiştirmek

1. Ayarlar ekranında Cihaz > Ses ve bildirim'e dokunun.

2. Telefonun zil sesi öğesine dokunun.

3. Zil sesini kullanmak istediğini yere dokunun, örneğin SIM 1.

4. Zil Sesi'ne dokunun ve kullanmak istediğiniz zil sesine dokunun.

5. Tamam'a dokunun. Zil sesi seçildiğinde çalar.

Telefonunuzu Gelen Aramalarda Titremek Üzere Ayarlamak

Ayarlar ekranında Cihaz > Ses ve bildirim'i seçin, ve gelen aramalarda titreşimi etkinleştirmek 
için Aramalarda Titret seçeneğini etkinleştirin.

Programlanabilir Düğmenin Yapılandırması

Programlanabilir düğmeyi, düğmeye bastığınızda çeşitli işlevleri gerçekleştirmek üzere 
yapılandırabilirsiniz. Bkz. sayfa 1.

1. Ayarlar ekranında, Cihaz > Programlanabilir Düğme'ye dokunun.

2. Programlanabilir düğmeye atamak istediğiniz eylemi listeden seçin.

3. Tamam'a dokunun.

Telefon Servislerini Ayarlama

Veri Dolaşımını Açma

1. Kablosuz ve ağlardayken Daha fazla... öğesini seçin. > Mobil ağlar > veri dolaşımı özelliğini uygulamak 
istediğini SIM kartını seçin. Örneğin, KART 2.

2. Veri dolaşımını etkinleştirmek için Veri dolaşımı kutusunu işaretleyin.

Not:
Dolaşım sırasında veri servislerine erişim fazladan ücretler ödemenize sebep olabilir. Şebeke hizmeti 
sağlayıcınıza veri dolasımı ücretlerini sorun.

Veri Hizmetlerini Devre Dışı Bırak

KABLOSUZ ve AĞLAR'dayken Daha fazla... öğesini seçin. > Mobil ağlar  > Veri etkinleştirme onay 
kutusundaki seçimi kaldırın.
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Cep Telefonunuzu Korumak

SIM Kartı PIN'inizi Etkinleştirin

1. Ayarlar ekranında Kişisel > Güvenlik > SIM kartı kilidini ayarla'ya dokunun.

2. PIN kilidi işlevini uygulamak istediğiniz SIM kartını seçin. Örneğin, KART 2. 

3. SIM kartı kilitle onay kutusunu işaretleyin.

4. SIM kart PIN'ini girin ve sonra Tamam'a dokunun.

SIM kart PIN'ini istediğiniz zaman değiştirmek için SIM PIN'i değiştir'e dokunun.

Not:
Acil durum numaralarını cep telefonunuzdan istediğiniz zaman çevirebilirsiniz.

Cep Telefonunuzu bir Ekran Kilidi ile Korumak

Verinizi daha güvenli tutmak için ekranı kilitleyin veya cep telefonunuz her açıldığında veya uyku 
modundan çıktığında bir ekran kilidi açma deseni girilmesini gerektirin.

1. Ayarlar ekranında  Kişisel > Güvenlik > Ekran kilidi'ne dokunun.

2. Kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

• Çekme: Telefonun kilidini açmak için kilit simgesini kaydırın.

• Desen: Telefonun kilidini açmak için ekranda doğru kilit açma desenini çizin.

• PIN: Telefonun kilidini açmak için PIN numarası girin.

• Parola: Telefonun kilidini açmak için parolayı girin.

3. Ayarları tamamlamak için seçilen yöntemin ekrandaki talimatlarını izleyin.

Uygulamaların Yönetimi

Yüklenmiş bir uygulamayı görüntülemek

1. Ana ekranda  > Ayarlar ( ) öğesine dokunun. 

2. Ayarlar ekranında Uygulamalar öğesine dokunun.

3. Uygulamalar listesinde aşağıdakilerden birini yapın:

•  > Boyuta göre sırala'ya dokunun. Ardından ayrıntılarını görmek için bir uygulamaya dokunun.

• Ekranın üst kısmındaki İNDİRİLMİŞ, ÇALIŞAN veya HEPSİ sekmesini seçin. Ardından ayrıntılarını 
görmek için bir uygulamaya dokunun.

• Ayrıntılarını doğrudan görmek için bir uygulamaya dokunun.

Yüklenmiş bir Uygulamayı Kaldırma

1. Ayarlar ekranında Cihaz > Uygulamalar'a dokunun.

2. Bir uygulamaya dokunun ve sonra uygulamayı cep telefonunuzdan kaldırmak için KALDIR > Tamam 
öğesine dokunun.

Not:

Önceden yüklenmiş uygulamalar silinemez.
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Cep Telefonu Hafızasını Boşaltma Yolları

• İndirilmiş Uygulamaları Ekleme (Micro SD kartınızı takmanız gerekir). Lütfen aşağıdaki örneğe göz atın.

• Dosyaları ve e-posta eklentilerini microSD karta taşıyın.

• Kullanmadığınız programları kaldırın.

• Cep telefonunuzu sıfırlayın.

Not:

Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce tüm önemli verilerinizi yedekleyin.

Öneri:

İndirilmiş Uygulamaları Micro SD karta eklemek için aşağıdaki adımları takip edin.

1) Ayarlar Menüsüne gidin, UYGULAMALAR'ı seçin.

2) “İndirilenler” içinden taşımak istediğiniz UYGULAMAYI seçin.

3) “SD karta Taşı” seçeneği gösterilecektir. Düğmeyi seçtiğinizde “Taşınıyor” olarak değişecektir.

4) Taşıma işlemi tamamlandıktan sonra düğme “Telefona Taşı” olarak gözükecektir.

Cep Telefonunuzu Sıfırlamak

Ayarlarımın Yedeklenmesi

Cep telefonu ayarlarınızı Google sunucularına, Google hesabınızla yedekleyebilirsiniz. Cep telefonunuzu 
değiştirirseniz, yedeklediğiniz ayarlar yeni bir cep telefonuna, Google hesabınızla ilk oturum açtığınızda 
depolanır.

1. Ayarlar ekranında Kişisel > Yedekleme ve sıfırla öğelerine dokunun.

2. Verilerimi yedekle'yi etkinleştirin.

Fabrika Ayarlarını Yüklemek

Telefonunuzu fabrikada ayarlamış olan ayarlara sıfırlarsanız, telefonun dahili depolamasındaki tüm kişisel 
bilgileriniz, Google Hesabınız ve diğer hesaplarınız hakkındaki bilgiler, sistem ve uygulama ayarlarınız 
ve indirilen uygulamalara dair bilgiler silinecektir. Telefonu sıfırlamak indirilmiş olan sistem yazılım 
güncelleştirmelerini veya microSD kart üzerindeki müzik ve fotoğraflar gibi dosyaları silmeyecektir.

1. Ayarlar ekranında Kişisel > Yedekle ve sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla'ya dokunun.

2. Ekranda geldiğinde, Telefonu sıfırla öğesine dokunun ve ardından HER ŞEYİ SİL öğesine dokunun. 
Cep telefonu sıfırlanır ve ayarlar fabrika ayarlarına çevrilir ve telefon yeniden başlar.

Aygıtınızın Donanımının Sıfırlanması

Cihaz bir dahili pile sahiptir ve bu yüzden pili çıkartmak, donanımı sıfırlamak için yeterli değildir. Donanımı 
sıfırlamanız gerekirse lütfen aşağıdaki adımları izleyin. Bu eylemin cihazın duvar prizine takılı olmasına 
rağmen şarj olmadığını fark ederseniz gerekli olabilir.

Sesi Aç düğmesine ve Güç düğmesine aynı anda 10 saniye bastığınızda telefon kapanır ancak telefonun 
sıfırlanması için yeniden açılır.
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E-etiket görüntülemek

Cep telefonunuzun mevzuat bilgilerini görüntülemek için aşağıdakileri yapın:

1. Ana ekranda   > Ayarlar ( ) öğesine dokunun.

2. Ayarlar ekranında Sistem > Telefon hakkında > Mevzuat'a dokunun.



Cat® S30 Akıllı Telefon Kullanım Kılavuzu38

Teknik özellikler

Öğe Teknik özellikler

İşletim Sistemi Android 5.1, lolipop

Platform Qualcomm MSM8909-4 Dört çekirdekli 1,1 GHz

Bellek 8 GB eMMC / 1 GB RAM LPDDR3 (eMCP)

Band EU

LTE Bant 1/3/7/20 w/ Farklılık

HSDPA/WCDMA Bant 850/900/2100

GSM/GPRS/EDGE Dört Bant 850/900/1800/1900

Bant ABD

LTE Bant 2/4/7/17 w/ Farklılık

HSDPA/WCDMA Bant 850/1900/AWS 

GSM/GPRS/EDGE Dört Bant 850/900/1800/1900

Ekran
LCM: 4,5 inç FWVGA, TN tip, güneş ışığında okunabilir (min. 500 bit),
TP: Kapasitif (5 nokta), Islak parmak, Eldivenle dokunma, Gorilla Sınıf 3, 
hava aralığı

Kamera Ana 5M AF  w. Flash LED  +  Ön 2M FF

Sensör P + L Sensör, G Sensör, e-Pusula 

Bağlanabilirlik GPS/aGPS/Glonass, BT4.1, 802.11 b/g/n, OTG

Pil 3000 mAh (özelleştirilmiş, genel 3,8 V, yumuşak kaplı, çıkartılamaz, 
paket boyutu 97,5 x 55,2 x 4,2 mm)

Diğer HAC/TTY desteği, IP68, 1,8 metreden düşme, MIL-STD-810G, QC 1.0 + yakıt 
göstergesi

Boyutlar 141,9 x 72,74 x 12,8 mm (TP ile logo arasında boşluk olmadan)

Ağırlık 186 g

HAC Derecesi TTY desteği (Yalnızca ABD Sku) 

* Tasarım ve özellikler bildirim olmaksızın değiştirilebilir.
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Ek

Uyarılar ve Önlemler
Bu bölüm, cihazınız ile ilgili kullanım talimatlarına dair önemli bilgiler içermektedir. Ayrıca cihazınızı nasıl 
güvenle kullanacağınız hakkında bilgiler de içerir. Cihazınızı kullanmadan önce bu bilgileri dikkatlice okuyun.

Su Geçirmez Kasa
Cihazın, bu koruma seviyesini karşılayabilmesi için USB ve Kulaklık Girişi kapaklarının sıkıca kapatılması 
ve arka kapağın düzgün biçimde kapatılması ve kilitlenmesi gerekir.

Elektronik Cihaz
Cihazın kullanımı yasaksa cihazı kapatın. Cihaz kullanmak elektronik cihazlarla girişim veya tehlike 
oluşturacaksa cihazı kullanmayın.

Tıbbi Cihaz
Hastaneler ve sağlık tesisleri tarafından belirlenmiş kural ve düzenlemelere uyun. Kullanımı yasaklanmış 
olduğunda cihazı kullanmayın.

Kalp pili üreticileri, kalp pili ile olası girişimleri önlemek için cihaz ve kalp pili arasındaki en az mesafenin 
15 cm'den az olmamasını önermektedirler. Kalp pili kullanıyorsanız, cihazı kalp pili kullandığınız tarafta 
kullanmayın ve cihazı ön cebinizde taşımayın.

Patlama Potansiyeline Sahip Ortam
Herhangi bir patlama potansiyeline sahip bir ortamdayken cihazınızı kapatın ve tüm işaret ve talimatları 
yerine getirin. Patlama potansiyelli atmosfer alanlar normalde, aracınızın motorunu kapatmanızın 
önerildiği alanları içermektedir. Bu tür alanlarda tetikleyici kıvılcımlar fiziksel yaralanmalara hatta ölümlerle 
sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir. Akaryakıt istasyonları gibi yakıt ikmal noktalarında 
cihazınızı açmayın. Benzin depoları, saklama ve dağıtım sahalarında ve kimyasal tesislerde radyo 
ekipmanınızın kullanımı ile ilgili kısıtlamalara uyun. Ek olarak, patlatma operasyonlarının sürdürüldüğü 
alanlarda kısıtlamalara bağlı kalın. Cihazınızı kullanmadan önce, genellikle açıkça işaretlenen fakat her 
zaman gösterilmeyen patlama potansiyelli atmosfer alanlarına karşı dikkat edin. Güverte filikası altı, kimyasal 
aktarım veya depolama alanlarını da içeren bu tür yerler ve tane, toz veya maden tozu gibi havanın kimyasal 
veya parçacıklar içerdiği alanları kapsamaktadır. Sıvılaştırılmış petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan 
araçların üreticilerine bu cihazın yakın yerlerde kullanımının güvenli olup olmadığını danışın.

Trafik Güvenliği
Cihazı kullanırken yerel yasa ve düzenlemeleri göz önünde bulundurun. Buna ek olarak, araç sürerken 
cihazı kullanıyorsanız aşağıdaki talimatlara uyun:

Sürüşe konsantre olun. İlk sorumluluğunuz güvenli sürüştür.

Sürüş halinde cihazla konuşmayın. Eller serbest aksesuarlarını kullanın.

Bir arama yapmak veya arama cevaplamak zorundaysanız, cihazınızı kullanmadan önce aracınızı yol kenarına 
park edin.

RF sinyalleri motorlu aracın elektronik sistemlerini etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, araç üreticinize danışın.

Motorlu araçlarda, cihazınızı hava yastığının veya hava yastığının açılma alanı üzerine koymayın. Aksi taktirde 
cihaz, hava yastığı açıldığında ortaya çıkan güç nedeniyle size zarar verebilir.

Cihazınızı uçakta uçarken kullanmayın. Bir uçağa binmeden önce cihazınızı kapatın. Hava taşıtında kablosuz 
cihazlar kullanmak hava taşıtı operasyonunda tehlikeye ve kablosuz telefon ağında kesintilere neden olabilir. 
Ayrıca yasalara aykırı görülebilir.
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Çalışma Ortamı
Tozlu, rutubetli ve kirli yerlerde veya manyetik alanlı yerlerde cihazı kullanmayın veya şarj etmeyin. 
Aksi takdirde, devrenin arızalanmasıyla sonuçlanabilir.

Kulağınıza yakın veya vücudunuzdan 1,5 cm uzakta kullanıldığında cihaz RF özelliklerine uymaktadır. 
Cihaz kasası ve cihaz kılıfı gibi aksesuarlarının metal bileşenlerden yapılmadığından emin olun.  
Daha önce belirtilen gereklilikleri karşılamak için cihazınızı vücudunuzdan 1,5 cm uzakta tutun.

Gök gürültülü fırtınalı günlerde, şimşek çakmasından kaynaklanabilecek tehlikeleri önlemek için 
cihazınızı şarj olurken kullanmayın.

Telefonla konuşurken antene dokunmayın. Antene dokunmak çağrı kalitesini etkiler ve güç tüketiminde 
artışa neden olur. Bunun sonucu olarak, konuşma ve bekleme süreleri azalır.

Cihazı kullanırken, yerel yasa ve kanunları göz önünde bulundurun ve diğer kişilerin gizlilik ve yasal 
haklarına saygı gösterin.

Cihaz şarj edilirken ortam sıcaklığının 0°C ila 40°C olmasına özen gösterin. Cihazı bataryayla kullanırken 
ortam sıcaklığının –10°C ile 55°C arasında olmasına özen gösterin.

Duyma Hasarının Engellenmesi
Kulaklığı yüksek sesle kullanmak duyma bozukluğuna neden olabilir. Duyma hasarı riskini azaltmak için, 
kulaklık sesini güvenli ve rahat bir seviyeye düşürün.

Çocukların Güvenliği
Çocukların güvenliği ile ilgili bütün önlemlere uyun. Cihazınızdan ayrılabilecek parçalar içeren cihazınızla 
veya aksesuarlarıyla çocuğun oynamasına izin vermek, boğulma tehlikesi içerdiği için tehlikeli olabilir. 
Küçük çocukların cihazdan ve aksesuarlarından uzak tutulduğundan emin olun.

Aksesuarlar

Sadece cihaz üreticisi tarafından bu modelle kullanımı onaylanmış pilleri, şarj aletleri ve aksesuarları seçin. 
Başka bir tip şarj cihazı ya da aksesuarın kullanılması cihazın her türlü garantisini geçersiz kılabilir, yerel kural 
ve kanunları ihlal edebilir ve tehlikeli olabilir. Bölgenizde onaylı pil, şarj ve aksesuarların uygunluğu hakkında 
bilgi almak için lütfen perakendeci ile iletişime geçin.

Pil ve Şarj Aleti
Kullanılmadığında şarj aletini ve cihazı elektrik prizinden çekin.

Pil tamamen tükenmeden önce yüzlerce kez şarj olabilir ve şarjı bitebilir.

Şarj aletinin özelliklerinde belirtilmiş AC güç desteğini kullanın. Uygun olmayan güç voltajı yangına veya 
şarj aletinin bozulmasına sebep olabilir.

Pil elektroliti sızdırırsa, elektrolitin cildinizle veya gözlerinizle temas etmediğinden emin olun. Elektrolit 
cildinize değerse veya gözünüze sıçrarsa, gözleri derhal temiz su ile yıkayın ve hemen doktora başvurun.

Bataryada deformasyon, renk değişikliği ya da şarj ettiğinizde aşırı ısınma durumu varsa, hemen cihazı 
kullanmayı bırakın. Aksi takdirde, pil sızıntısına, aşırı ısınmaya, patlamaya veya yangına neden olabilir.

Güç kablosu hasar görmüşse (örneğin kablo muhafazasız ise veya kırılmışsa), veya priz gevşekse hemen 
kabloyu kullanmayı bırakın. Aksi takdirde, elektrik çarpmasına, şarj aletinin kısa devre yapmasına veya 
yangına neden olabilir.

Patlayabileceği için bu cihazı ateşe atmayın. Piller hasar gördüklerinde de patlayabilirler.

Cihazda değişiklik ya da yeniden imalat yapmayın, içine yabancı cisimler sokmaya çalışmayın, su ya da diğer 
sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın, ateşe, patlamaya ya da diğer tehlikelere maruz bırakmayın.
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Cihazı düşürmekten kaçının. Cihaz özellikle sert bir zemine düşer ve kullanıcı hasardan şüphelenirse, 
kontrol için kalifiye bir servis merkezine götürün.

Yanlış kullanım yangın, patlama ya da başka tehlikelerle sonuçlanabilir.

Kullanılmış cihazları yerel düzenlemelere göre hızlıca elden çıkartın.

Cihaz sadece USB-IF logosu taşıyan veya USB-IF uyumluluk programını tamamlamış ürünlere bağlanmalıdır.

Şarj cihazının çıkış derecesi DC 5V 1A'dır.

DİKKAT: PİLİN YANLIŞ ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLMESİ HALİNDE PATLAMA RİSKİ BULUNUR.  
KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN OLARAK ATIN.

Temizleme ve Bakım

Şarj aleti su geçirmez değildir. Kuru tutun. Şarj aletini su ya da buhardan koruyun. Şarj cihazına ıslak ellerle 
dokunmayın, aksi takdirde bir kısa devre veya arızaya neden olabilir ve kullanıcıda bir elektrik çarpmasına 
neden olabilir.

Cihazınızı ve şarj aletini çarpışma nedeniyle hasar görebileceği yerlere koymayın. Aksi takdirde, pil sızıntısına, 
cihazın bozulmasına, aşırı ısınmaya, yangına veya patlamaya neden olabilir.

Manyetik kartlar, flopi diskler gibi manyetik saklama ortamlarını cihazın yanına yerleştirmeyin. 
Cihazdan kaynaklanan radyasyon saklanan bilgileri silebilir.

Cihazınızı ve şarj aletini son derece yüksek ya da çok düşük sıcaklıktaki bir yere koymayın. Aksi takdirde, 
düzgün çalışmayabilir ve yangına veya patlamaya neden olabilirler. Sıcaklık 0°C'den düşük ise, pil 
performansı etkilenir.

Kulaklık yakınına toplu iğne gibi keskin metal nesneler yerleştirmeyin. Kulaklık bu nesneleri çekebilir 
ve cihazı kullanırken sizi incitebilir.

Cihazı temizlemeden veya bakım yapmadan önce cihazı kapatın ve şarj cihazından bağlantısını kesin.

Cihazı veya şarj aletini temizlemek için herhangi bir kimyasal deterjan, toz veya diğer kimyasal maddeleri 
(alkol ve benzen gibi) kullanmayın. Aksi takdirde, cihaz parçaları hasar görebilir veya yangına sebep olabilir. 
Cihazı yumuşak bir antistatik bezle temizleyebilirsiniz.

Cihazı veya parçalarını sökmeyin. Aksi takdirde, cihaz ve aksesuar garantisi geçersiz olur, üretici hasar 
masrafını karşılamakla yükümlü değildir.

Cihaz ekranı sert nesnelerin çarpması nedeniyle kırılmışsa, dokunmayın veya kırılmış parçayı kaldırmaya 
çalışmayın. Bu durumda, cihazı kullanmayı hemen bırakın ve derhal yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.

İşitme Cihazı Uyumluluğu (HAC)

Kablosuz Cihazlara yönelik düzenlemeler
Bu telefon kullandığı bazı kablosuz teknolojiler için işitme cihazıyla kullanım için test edilmiş ve 
sınıflandırılmıştır. Yine de, bu telefonda henüz işitme cihazlarıyla kullanım için test edilmemiş bazı yeni 
kablosuz teknolojiler bulunabilir. Herhangi bir parazit gürültü olup olmadığını anlamak için işitme cihazı ya 
da koklear implantınızı kullanarak, farklı yerlerde bu telefonun farklı özelliklerini denemeniz önemlidir. İşitme 
cihazı uyumluluğu hakkında bilgi almak için bu telefonun üreticisine ya da hizmet sağlayıcısına başvurun. 
İade ya da değişim politikaları hakkında sorunuz varsa, servis sağlayıcınız ya da telefon satıcısına danışın.
ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) dijital kablosuz mobil cihazların işitme cihazları ve diğer işitmeye 
yardımcı cihazlarla uyumlu olması için zorunluluklar getirmiştir.
Kablosuz telefon endüstrisi, işitme cihazı kullanan kullanıcıların işitme cihazlarıyla uyumlu mobil cihazlar 
bulmasına yardımcı olmak amacıyla kablosuz mobil cihazlar için bir derecelendirme sistemi geliştirmiştir. 
Derecelendirmeler garanti edilmez. Sonuçlar kullanıcının işitme cihazına ve işitme kaybına göre farklılık 
gösterebilir. İşitme cihazınız girişime karşı hassassa, telefon cihazını düzgün şekilde kullanamayabilirsiniz. 
Cep telefonunuzu işitme cihazınızla birlikte kullanarak denemek, kişisel ihtiyaçlarınıza göre değerlendirmeniz 
açısından en doğru yoldur.
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M-Dereceleri: M3 veya M4 dereceli telefonlar FCC gereklerini karşılarlar ve etiketlenmemiş cihazlara 
göre işitme cihazlarında daha az girişim oluştururlar. M4 bu iki dereceden en iyisi/en yükseğidir.
T-Dereceleri: T3 veya T4 dereceli telefonlar FCC gereklerini karşılarlar ve dereceli olmayan telefonlara 
göre işitme cihazlarının t-bobini (“T Anahtarı” veya “Telefon Anahtarı”) ile daha uygun olabilir. T4 bu iki 
dereceden en iyisi/en yükseğidir. (Tüm işitme cihazlarının içlerinde t-bobini olmadığını unutmayın.) 
Bu cihaz için test edilen M-Derecesi ve T-Derecesi (FCC Kimliği: ZL5S30), M3 ve T4.

Acil Çağrı

Cihazınızı servis alanı içinde acil çağrılar için kullanabilirsiniz. Buna rağmen bağlantı her koşulda garanti 
edilemez. Önemli haberleşmeler için yalnızca bu cihaza güvenmemelisiniz.

FCC Bildirimi

Bu cep telefonu FCC Kuralları bölüm 15 ile uyumludur. Kullanım aşağıda belirtilen iki koşula dayanır: 
İstenmeyen işlemlere neden olabilecek girişimleri de kapsayarak (1) bu cihaz zararlı girişimlere neden 
olmaz, ve (2) bu cihaz alınan tüm girişimleri kabul etmelidir.
Bu iletici için kullanılan anten(ler) eş konumlu olmamalıdır veya herhangi bir diğer anten veya iletici 
ile bağlantı içinde çalıştırılmamalıdır.
Not: Ülke kodu seçimi sadece ABD dışı modeller içindir ve tüm ABD modeli için mevcut değildir. Her bir FCC 
düzenlemesi için, ABD'de piyasaya sürülen tüm WiFi ürününün sadece ABD operasyon kanallarına sabitlenmelidir.

Bu cep telefonu test edilmiştir ve FCC Kuralları Bölüm 15'e göre B Sınıfı dijital cihaz kısıtlamalarına 
uygun olduğu belirlenmiştir. Bu kısıtlamalar yerleşim alanlarında zararlı girişimlere karşı makul koruma 
sağlayabilmek için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara 
uygun yüklenmezse ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı girişimlere neden olabilir. Bununla 
birlikte, belirli bir yüklemede parazit olmayacağına dair hiçbir garantisi yoktur. Bu ekipman, cihazı açıp 
kapatarak tespit edilebilecek şekilde radyo ve televizyon yayın almasında zararlı etkileşime neden oluyorsa, 
kullanıcının aşağıdaki önlemlerden biri veya bir çoğunu kullanarak etkileşimi düzeltmesi önerilir:
- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

- Ekipmanı alıcının bağlı olduğu farklı bir devre çıkışına bağlayın.

- Yardım için satıcı veya deneyimli radyo/TV teknisyenine danışın.

Uyumluluktan sorumlu tarafça özellikle onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının 
ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Endüstri Kanada Bildirisi

Bu cihaz RSS standart(lar)ından muaf tutularak Endüstri Kanada lisansı ile uyumludur. Kullanım aşağıda 
belirtilen iki koşula dayanır: 
(1) bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz, ve 
(2) istenmeyen işlemlere sebep olabilecek girişimi de içeren, bu cihaz alınan tüm girişimleri kabul etmelidir.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2)  l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage 

est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) ile uyumludur.
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Bu cihaz Kanada RSS-310 Endüstri standardıyla uyumludur. Bu cihazın zararlı parazit oluşturmaması 
çalışma durumuna bağlıdır.
Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d’Industrie Canada. L’opération est soumise à la condition 
que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible.

Radyasyona Maruz Kalma Bildirgesi:
Ürün kontrolsüz ortam için ön görülen Kanada taşınabilir RF maruz kalma limitine uyumludur ve bu 
kılavuzda belirtilen kullanım amacı için güvenlidir. Daha ileri RF maruz kalma azaltımı fonksiyonları mevcutsa 
kullanıcı vücudundan olabildiğince uzak tutulmasıyla veya cihazı daha düşük çıkış gücüne ayarlayarak 
yapılabilir.

Déclaration d’exposition aux radiations:
Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis 
et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions 
RF peut être augmentée si l’appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l’utilisateur 
ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Bu cihaz ve anteni test edilmiş yerleşik radyolar hariç olmak üzere diğer anten veya alıcılarla bağlantılı olacak 
şekilde eş konumlu olmamalıdır veya çalıştırılmamalıdır. Ülke Kodu Seçme özelliği ABD/Kanada'da piyasaya 
sürülen ürünler için etkin değildir.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre 
antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de 
sélection de l’indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

RF'ye Maruziyet Bilgisi (SAR)

Bu cihaz radyo dalgalarına maruz kalma için resmi gereklilikleri karşılamaktadır.

Bu cihaz ABD Hükümeti'nin Federal İletişim Komisyonu tarafından konulan radyo frekansı (RF) 
enerjisine maruz kalma için emisyon kısıtlamalarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Vücuda takılarak kullanım için bu cihazın metal parça içermeyen ve vücuttan en az 1 cm uzaklıkta bulunan 
ahize aksesuarları ile kullanım için test edilmiştir ve FCC RF maruz kalma kılavuzu gereklerini karşılamaktadır. 
Diğer aksesuarların kullanımı FCC RF maruz kalma kılavuzu uyumluluğunu sağlamayabilir.

FCC tarafından belirlenen SAR limiti 1,6W/kg'dır.

ABD SKU:

Telefon için FCC düzenlemeleri altında rapor edilen en yüksek SAR değerleri aşağıda listelenmiştir:
Baş SAR: 0,56 W/kg
Vücut için SAR: 1,11 W/kg

Radyasyona maruz kalma seviyesini azaltmak için aşağıdakileri yapın:
(i) mobil telefonu iyi çekim koşullarında kullanın,
(ii) bir eller serbest kiti kullanın,
(iii) hamile kadınlar cep telefonunu karınlarından uzak tutmalıdır,
(iv) cep telefonunu cinsel bölgelerden uzak tutun.

EN60950-1:2006'ya uyumlu bir şekilde test edilmiş cihazlar için EN50332 ses testlerinin yaptırılması gereklidir. 

Bu cihaz, Ses Basıncı Seviyesi EN 50332-1a ve/veya EN 50332-2 standartlarına uygun olacak şekilde test 
edilmiştir. Kulaklıklar kullanılarak uzun süre yüksek sese maruz kalmak kalıcı işitme sorunlarına yol açabilir.
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İşitme Kaybını Önleme 
EN 60950-1:A2 ile belirlenen uyarı bildirimi gerekleri:

Olası işitme hasarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin.

           

Not:  Fransa'da kullanıma yönelik olarak bu cihazın kulaklıkları Fransız Kanunu L.5232-1 tarafından 
öngörülen EN 50332-1: 2000 ve/veya EN50332-2: 2003 ile belirlenmiş ses basıncı gereksinimleri 
standartlarıyla uyumludur.
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CE SAR Uyumluluğu

Bu cihaz sağlık koruması nedeniyle elektromanyetik alanlara genel kamunun maruz kalma kısıtlamaları 
üzerine EU gerekliliklerini (1999/519/EC) karşılamaktadır. 

Kısıtlamalar genel kamunun korunması için genişletilmiş önerilerin parçalarıdır. Bu öneriler bilimsel 
çalışmaların düzenli ve doğrudan değerlendirmeleri bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından geliştirilmiş ve 
kontrol edilmiştir. Mobil cihazlar için Avrupa Konseyi'nin önerilen limit ölçüm birimi “Özgül Emilim Oranı” 
(SAR)'dır ve SAR limiti ortalama 10 gram üzerinde doku için 2,0 W/ kg'dır. İyonize Olmayan Radyasyon 
Koruması Uluslararası Komisyonu (ICNIRP) gerekliliklerini karşılamaktadır. 

Vücuda takılarak kullanım için bu cihaz özel aksesuarlarla kullanımı için test edilmiştir ve ICNIRP maruz 
kalma kılavuzu ve Avrupa Standardı EN 62311 ve 62209-2'yi karşılamaktadır. Metal içeren diğer aksesuarların 
kullanımı ICNIRP maruz kalma kılavuzu uyumluluğunu karşılamayabilir.

SAR mobil cihazın tüm frekans bantlarında en yüksek onaylı çıkış gücünde gönderilirken cihaz vücuttan 0,5 
cm uzakta tutularak ölçülür.

Cihazla vücut arasındaki mesafe 0,5 cm'den daha az olmamalıdır.

Telefon için CE düzenlemeleri altında rapor edilen en yüksek SAR değerleri aşağıda listededir:
Baş SAR: 0,316 W/kg
Vücut için SAR: 1,470 W/kg

Atma ve Geri Dönüşüm Bilgileri 

Cihazdaki (ve tüm dahili bataryalardaki) bu simge, bunların normal evsel atık olarak atılmamaları 
gerektiğini belirtmektedir. Cihazınızı veya pillerinizi ayrılmamış belediye çöplüğüne atmayın. 
Cihaz (ve tüm pilleri) geri dönüşüm veya doğru şekilde atılma için ömürlerini doldurduktan 
sonra belirli bir sertifika toplama noktasına teslim edilmelidir.

Cihazın veya pillerin geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, yerel şehir ofisinize, ev atığı  
atma servisine veya cihazı satın almış olduğunuz perakende mağazasına başvuru.

Bu cihazın atılması Avrupa Birliği'nin Elektrik Elektronik Ekipman Atığı'na (WEEE) bağlıdır. WEEE ve pillerin 
diğer atıklardan ayrılmasının sebebi, meydana gelebilecek her türlü tehlikeli atıkların insan sağlığı üzerine 
potansiyel çevresel etkileri en aza indirmektir.

Tehlikeli Maddelerin Azaltılması
Bu cihaz AB Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) Tüzüğü (Tüzük No 
1907/2006/EC Avrupa Parlamentosu ve Konseyi) ve AB Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması (RoHS) Direktifi 
(Direktif 2011/65/EU Avrupa Parlamentosu ve Konseyi) ile uyumludur. Cihazın REACH uyumu ile ilgili daha 
fazla bilgi için, www.catphones.com/certification adresini ziyaret edin. Güncel bilgiler için web sitesini 
düzenli takip etmeniz önerilir.

AB Mevzuatına Uygunluk
İşbu belge ile, üretici bu cihazın 2014/53/EU Direktifi temel gereklilikleri ve diğer ilgili koşulları ile uyumlu 
olduğunu beyan eder.
Uygunluk bildirimi için www.catphones.com/certification web sitesini ziyaret edin.
0678
Not: Cihazın kullanıldığı yerlerde ulusal yerel düzenlemeleri göz önünde bulundurun. Bu cihazın kullanımı 
bazı veya tüm Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinde kısıtlanabilir.

Not: Bu cihaz tüm Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinde kullanılabilir.

Fransa: Dış kullanım 2454-2483,5 MHz bandında 10 mW e.i.r.p ile sınırlıdır. İtalya: Özel kullanım için  
WAS/RLAN'lar kendi tesisleri dışında kullanılacaksa bir genel yetkilendirme gereklidir.
Kamusal kullanım için bir genel yetkilendirme gereklidir. Lüksemburg: Ağ ve servis sağlama için genel 
yetkilendirme gereklidir.
Norveç: Bu alt bölüm, Ny-Ålesund merkezinin 20 kilometre çevresindeki coğrafi alan için uygulanmaz.
V100R001B03_01
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Spektrum Yönetilen Güç (dBm)er

GSM 900 33.07

GSM 1800 29.74  

WCDMA B1 23.48  

WCDMA B8 23.49  

FDD-LTE B1 23.30

FDD-LTE B3 23.59

FDD-LTE B7 21.99

FDD-LTE B8 23.28

FDD-LTE B20 23.64

BT 7.80

BLE -0.80

WLAN 2.4G 15.90

Google yasal atıf
Android, Google, Google Play ve diğer markalar Google Inc.'in ticari markalarıdır. 
 
Frekans aralığı ve RF Gücü
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Uygunluk Beyanı

Üretici:
Ad: Bullitt Grup
Adres: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR United Kingdom 

Radyo Ekipmanı: 
Model: S30
Tanım: Dayanıklı Akıllı Telefon
Yazılım sürümü: DS radyo sürümü: LTE_D0201121.1_S30 / SS radyo sürümü: LTE_S0201121.1_S30
Birlikte verilen Aksesuarlar ve Bileşenler: Adaptör, USB kablosu, Kulaklık

Bullitt Grup olarak biz, yukarıda bahsi geçen ürünün ilgili Sendika uyumlaştırma mevzuatları ile uyumlu 
olduğunu sorumluluğumuz altında bildiririz:

RE Yönergesi (2014/53/EU), RoHS Yönergesi (2011/65/EU)

Aşağıdaki uyumlaştırılmış standartlara ve/veya diğer ilgili standartlara başvurulmuştur: 
 
1.  Sağlık ve Güvenlik (RE Yönergesinin Makale 3.1(a))

• EN 62311:2008, EN 62479:2010

• EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006 

• EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-2:2010

• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

2.  Elektromanyetik uyumluluk (RE Direktifi Madde 3.1(b))

• Son Taslak EN 301 489-1 V2.1.1, Taslak EN 301 489-3 V2.1.0

• Son Taslak EN 301 489-17 V3.1.1, Taslak EN 301 489-52 V1.1.0

• EN 55032:2015/AC:2016 Sınıf B

 
3. Radyo frekans aralığı kullanımı (RE Direktifi Madde 3.2)

• Taslak EN 301 511 V12.1.10

• EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 301 908-13 V11.1.1

• EN 300 328 V2.1.1, Son Taslak EN 300 440 V2.1.1

• Taslak EN 303 345 V1.1.5

4.  RoHS Direktifi (2011/65/EU)

• EN 50581:2012

Bildirilen kuruluş (Adı: CETECOM GmbH, Kimliği: 0680), uyum değerlendirmesini RE Direktifinin Ek III'üne uygun 
olarak gerçekleştirmiştir ve AB-tipi sertifikayı vermiştir (Ref. No.: M17-0066-01-TEC).

Adına imzalanmıştır: Bullitt Grup
Yer: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR United Kingdom, Tarih: 1 Mart, 2017

Ad: Wayne Huang, 
Rol: ODM Yönetimi Direktörü, 

İmza:


