
Ana ekrana gitme.
Herhangi bir anda Ana Ekran'a dönmek için 
Ana Ekran düğmesine basın. Telefonda 
konuşurken bile e-postalarınıza, takvimlere 
veya diğer uygulamalara erişebilir ve hatta 
Wi-Fi veya 3G yoluyla bağlıyken Web'de 
dolaşabilirsiniz. Telefondaki Favorites listesine 
gitmek için Ana Ekran düğmesini çift tıklayın. 
iPod denetimlerini göstermek için uyku 
modunda çift tıklayın.

Hızlı arama listenizi yaratma.
Hızlı arama listenizi yaratmak için, Favorites 
düğmesine dokunun. Sonra, Contacts 
listenizden yeni bir hızlı arama eklemek 
için artı işaretine dokunun. Hızlı aramaları 
silmek veya yeniden düzenlemek için Edit'e 
dokunun. Bir kişinin tüm ayrıntılarını görmek 
için adının yanındaki mavi oka dokunun.

Temel düğme bilgileri.
iPhone'u açıp kapatmak veya yeniden 
başlatmak için, Aç/Kapat düğmesini basılı 
tutun. iPhone açıkken onu "uyku modu"na 
geçirmek için bir kez basın. Bu, ekranı 
kapatır ama iPhone'un çağrıları almasına 
izin verir. Gelen bir çağrının sesini kapatmak 
için bir kez basın. Çağrıyı doğrudan sesli 
mesaja göndermek için iki kez basın.

Web sayfasını yakınlaştırma.
Artık yüksek hızlı 3G yeteneğiyle, iPhone, 
Internet'e daha da hızlı erişebilir. Web 
sayfasındaki herhangi bir öğeyi (resim 
veya metin) yaklaştırmak için çift 
dokunun. Uzaklaştırmak için yeniden 
çift dokunun. Web sayfasını geniş ekran 
görmek için iPhone'u yan döndürün.

Birden fazla web sayfası.
Birden fazla web sayfası açmak veya 
sayfalar arasında hafifçe vurarak itme 
hareketi ile geçiş yapmak için Çoklu sayfa 
düğmesine dokunun. 

Yol tarifi alma.
Başlangıç noktanızı otomatik olarak 
bulmak için Yer özelliğini kullanın. Yol 
tarifi almak için Directions'a dokunup 
Contacts'dan bir adres veya yer işareti 
seçin. Yer düğmesine dokunun.  
iPhone sizi izleyecek ve yol boyunca 
ilerleyişinizi gösterecektir. 

Yer bulma. Çevreyi araştırma.
Maps'deki Yer düğmesine dokunun. O an 
bulunduğunuz yerde bir yuvarlak gözükür. 
Verilen bilgi ne kadar hassassa, yuvarlak da 
o kadar küçük olur. Geçerli haritada bulmak 
için “Starbucks” veya “pizza” gibi anahtar 
sözcükleri aratın. Büyütmek için çift 
dokunun. Küçültmek için iki parmağınızla 
bir kez dokunun. 
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Ana Ekran

Arama yapma.
Arama yapmak için Contacts'daki, 
Favorites'deki, e-posta veya SMS 
mesajındaki ya da iPhone'un herhangi bir 
yerindeki bir numaraya dokunun. Veya  
elle çevirmek için Keypad düğmesine 
dokunun.

Hızlı İpuçları

Kişi bilgilerinizi, takvimlerinizi, 
müziklerinizi, videolarınızı ve 
fotoğraflarınızı iPhone'a almak kolaydır. 
Bunların tümünü Mac'inizde veya PC'nizde 
iTunes ile yaparsınız.

1. iTunes'u indirin. 
  iTunes'un en son sürümünü  

www.itunes.com/download  
adresinden indirip yükleyin. 

2. Bilgisayarınıza bağlayın.
  iPhone'u birlikte gelen kabloyla 

Mac'inizdeki veya PC'nizdeki USB  
kapısına bağlayın.

3. Eşzamanlayın.
  iPhone bağlandığında iTunes açılır ve 

sonraki adımlar boyunca size yol gösterir. 
Sekmelerin her birinde eşzamanlamak  
istediklerinizi seçip daha sonra sağ alt 
köşedeki Apply düğmesini tıklayın. 
Eşzamanlama ipuçları için  
www.apple.com/iphone adresini  
ziyaret edin.



Fotoğrafları görüntüleme.
iTunes'u kullanarak en beğendiğiniz 
fotoğrafları bilgisayarınızdan iPhone'a aktarın. 
Aralarında geçiş yapmak için hafifçe vurarak 
sağa veya sola itin. Denetimleri göstermek 
için bir kez dokunun. Gizlemek için yeniden 
dokunun. Fotoğrafı e-postayla göndermek, 
duvar kağıdı olarak kullanmak veya bir 
kişiye atamak için Send Photos düğmesine 
dokunun.

Metni düzenlemek için büyütme. 
Büyüteci göstermek için düzenlemek 
istediğiniz metnin üzerinde parmağınızı 
basılı tutun. Parmağınızı hareket ettirerek 
ekleme noktasını yerleştirin, sonra klavyeyi 
kullanarak düzenleyin. 

Düzeltmeleri kabul etme veya reddetme.
Yazarken, öneriyi kabul etmek için boşluk  
çubuğuna dokunun veya reddetmek için 
önerilen sözcüğe dokunun. Tek bir 
parmağınızla yazmaya başlayın. iPhone’un 
şaşırtıcı düzeltmelerine güveniniz artınca, iki 
başparmağınızla yazmayı deneyin.Sayı ve 
sembol klavyelerine geçmek için “.?123” 
tuşuna dokunun.

E-postayı ayarlama.
E-posta hesabını doğrudan iPhone'unuzda 
ayarlamak için, Mail Settings'de Add 
Account'a dokunun. Sonra hesap türünüze 
dokunun veya çoğu POP3 ya da IMAP 
hesabını ayarlamak için Other'a dokunun. 
E-posta hesapları, iTunes kullanılarak 
Mac'inizle veya PC'nizle de otomatik olarak 
eşzamanlanabilir.

App Store'a erişme.
Kablosuz olarak üçüncü parti 
uygulamaları taramak, satın almak ve 
doğrudan iPhone'unuza indirmek için 
sadece App Store düğmesine dokunun. 
Hatta bazı uygulamalar ücretsizdir.
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Müziklerinizi Cover Flow ile tarama.
Cover Flow'da albüm resimleriniz arasında 
hafifçe vurarak itme hareketi ile dolaşmak 
için iPhone'u yan döndürün. Parça listesini 
görmek için albüme, çalmak için müzik 
parçasına dokunun. Yeniden albüm resmine 
dönmek için parça listesinin dışına dokunun.

Daha fazla müzik parçası denetimi.
Karıştırma, yineleme ve ilerleme denetimlerini 
göstermek için albüme dokunun. Gizlemek 
için yeniden albüme dokunun. Albümdeki 
diğer parçaları görmek için List düğmesine 
dokunun. Stereo mikrofonlu kulaklık setiyle 
müzik dinlerken, duraklatmak/çalmak için 
mikrofon düğmesine bir kez, sonraki parçaya 
atlamak için hızlıca iki kez basın.

Video denetimleri.
Ekran üstü denetimleri göstermek için 
videonuza dokunun. Gizlemek için yeniden 
dokunun. Çift dokunma, geniş ekran ve 
tam ekran arasında geçiş yapar.

Daha fazla bilgi edinme.
www.apple.com/support/manuals/iphone 
adresinde iPhone özellikleri hakkında 
daha fazla bilgi edinebilir, ipuçlarını ve 
püf noktalarını bulabilir ve Kullanıcı 
Kılavuzu'nun tamamını görebilirsiniz.

Kılavuzu iPhone'da görüntülemek için, 
Safari'deki iPhone User Guide yer işaretine 
dokunun veya help.apple.com/iphone 
adresine gidin.

Destek alma.
Visual Voicemail ve faturalama da içinde 
olmak üzere şebekeyle ilgili servisler 
hakkında teknik destek için kablosuz servis 
sağlayıcınıza danışın. iPhone ve iTunes 
hakkında teknik destek ve Önemli Ürün 
Bilgileri Kılavuzu için  
www.apple.com/support/iphone adresini 
ziyaret edin.


