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Daha Fazla Bilgi kitapçığı: Sık yapılan işlemler hakkında bilgiler ve yönergeler
bulabilirsiniz. Bu kitapçık BlackBerry    cihazınızla birlikte verilir.

Yardım uygulaması: Tüm cihaz görevleri için adım adım talimatlar bulabilirsiniz.
Bu uygulamaya Ana ekrandan ya da bir uygulama menüsünden erişebilirsiniz.

BlackBerry®  User  Tools  CD'si:  BlackBerry  101  öğreticisini,  kullanım
kılavuzunu, yazılım lisans sözleşmesini, garanti bilgilerini ve Güvenlik ve Ürün
Bilgileri kitapçığını bulabilirsiniz. Ayrıca, cihazınız ve bilgisayarınız arasında veri
senkronizasyonu yapmak amacıyla BlackBerry® Desktop Software'i kurmak için
bu CD'yi kullanabilirsiniz. Bu CD cihazınızla birlikte verilir.

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın web sitesi: Kablosuz iletişim ağınız ya
da kablosuz iletişim servis planınız hakkında bilgi bulabilirsiniz.

www.blackberry.com/go/declarationofconformity:  1999/5/EC  (HG  nr.
88/2003) Yönetmeliği'ne göre Uygunluk Beyanı'nı görüntüleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi bulma
www.discoverblackberry.com:  BlackBerry®  cihazınız  için  yazılımlar,
uygulamalar ve aksesuarlar bulabilirsiniz.

www.shopblackberry.com: Cihazınız için aksesuarlar bulabilirsiniz. Aksesuar
satın almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla da görüşebilirsiniz.

DİKKAT:  Yalnızca Research In Motion tarafından onaylanmış aksesuarları
kullanın. Bu cihazı RIM tarafından onaylanmamış herhangi bir aksesuar ile
kullanmak, cihazın onay ve garantilerini geçersiz kılabilir, cihazın çalışmamasına
neden olabilir ve tehlike yaratabilir.

Cihazınızı kişiselleştirme

Buradan Başlayın
BlackBerry Bold 9700 Smartphone

™ 

®



Pek çok özelliği bir arada sunan mobil cihazınızın sağladığı özgürlük ve bağlantının keyfine varmaya hazır
olun. BlackBerry® Bold™ akıllı telefonunuzun kurulumu son derece kolaydır. Cihazınızı kurmak ve temel
özelliklerini hızlıca öğrenmek için bu kılavuzdaki talimatları izlemeniz yeterlidir.

SIM kartı ve pili takma
Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza ve BlackBerry® cihazınızın modeline bağlı olarak, cihazınızla birlikte
kullanmak için bir SIM kartı takmanız gerekmeyebilir. Daha fazla bilgi için cihazınızla birlikte verilen Daha
Fazla Bilgi kitapçığına bakın.

Pil şarj edilmişse cihazınız otomatik olarak açılır. Cihazınız açılmazsa pili şarj edin.

BlackBerry'ye hoş geldiniz! Pili şarj etme

Pil gücü seviyesi göstergeleri

pil tam dolu pil şarj oluyor

pil zayıf

Güvenli kullanım!
Cihazınızı  ya  da  cihazınızın  aksesuarlarından  birini  kullanmadan  önce  lütfen  BlackBerry®  User  Tools
CD'sinde bulunan Güvenlik ve Ürün Bilgileri kitapçığına bakın. Bu kitapçık piliniz hakkında önemli güvenlik
bilgileri içerir. Güvenlik ve Ürün Bilgileri kitapçığının en yeni sürümünü görüntülemek için şu adresi ziyaret
edin: www.blackberry.com/go/docs.

Kurulum sihirbazı, gezinmek ve yazmak, BlackBerry® cihazınızı kişiselleştirmek için seçenekleri değiştirmek,
kablosuz  iletişim  ve  Bluetooth®  bağlantıları  ayarlamak  ve  bir  ya  da  daha  fazla  e-posta  adresini  kurmak
konularında size yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Kurulum sihirbazı, cihazınızı ilk açtığınızda otomatik
olarak görüntülenir.

1. Kurulum sihirbazı otomatik olarak gösterilmezse, Ana ekranda veya Kurulum klasöründe Kurulum
Sihirbazı simgesini tıklatın.

2. Ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

E-posta adresi oluşturma
Bu görevi gerçekleştirmek için, varolan e-posta adreslerinizin oturum açma bilgilerini biliyor olmanız veya
yöneticinizin size bir kurumsal etkinleştirme parolası sağlaması gerekmektedir.

1. Ana ekranda veya Ayarlar klasöründe Kurulum Sihirbazı simgesini tıklatın.
2. E-posta kurulumu ekranında aşağıdakilerden birini seçin:

• E-posta adresi oluşturmak ya da eklemek istiyorum: Bu e-posta kurulum seçeneği bireysel
kullanıcılar için en sık kullanılan seçenektir. BlackBerry® cihazınızı bir ya da daha fazla (on adete
kadar) mevcut e-posta adresiyle (örneğin, Google Mail™ ya da Windows Live™ Hotmail® e-
posta  hesabı)  ilişkilendirmek  ya  da  cihazınız  için  yeni  bir  e-posta  adresi  oluşturmak  için  bu
seçeneği kullanın. Cihazınızda bir sosyal ağ uygulaması kullanmak için, bu seçeneği kullanarak
cihazınızı sosyal ağ uygulama bildirimlerini almak amacıyla kullandığınız e-posta adresleriyle
ilişkilendirmeniz gerekir. Bu seçenek hala ekranda görüntülenmiyorsa, kablosuz iletişim servis
sağlayıcınıza başvurun.

• BlackBerry Enterprise Server üzerinde iş e-posta hesabı kullanmak istiyorum: Bu e-posta
kurulum seçeneği kurumsal kullanıcılar için en sık kullanılan seçenektir. Yöneticiniz tarafından
kurumsal etkinleştirme parolası sağlandıysa, cihazınızı BlackBerry® Enterprise Server kullanan
bir iş e-posta hesabıyla ilişkilendirmek için bu seçeneği kullanın.

3. İleri'yi tıklatın.
4. Ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

Not:  E-posta adresiniz doğru ayarlandığında bir onay mesajı alırsınız. E-posta mesajlarınızı görüntülemek
ve yönetmek için, Ana ekranda Mesajlar simgesini tıklatın.

Kurulum sihirbazını tamamlama E-posta adresi ayarlayamıyorum
Aşağıdaki işlemleri yapmayı deneyin:
• Ana  ekranda  veya  Ayarlar  klasöründe  Kurulum  Sihirbazı  simgesini  tıklatın.  E-posta  kurulumu

ekranında tüm e-posta adres bilgilerini doğru girdiğinizden emin olun. Yazdığınız parolayı görmek için,
Parolayı Göster onay kutusunu işaretleyin.

• E-posta adresinin desteklenen bir e-posta hesabıyla ilişkili olduğunu doğrulayın (örneğin, bir POP3 veya
IMAP e-posta hesabı).  Desteklenen e-posta hesapları  hakkında daha fazla bilgi  almak için kablosuz
iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

• BlackBerry® Internet Service kullanarak bir ya da daha fazla e-posta adresiyle ilişkilendirilmiş başka bir
BlackBerry®  cihazından  geçiş  yapıyorsanız,  cihazlar  arasında  otomatik  ya  da  e-posta  kurulum
uygulaması aracılığıyla manuel olarak geçiş yapmanız gerekir. Cihaz değiştirme hakkında daha fazla
bilgi için cihazınızla birlikte verilen Daha Fazla Bilgi kitapçığına bakın.

E-posta adresi ayarlamak hakkında daha fazla bilgi için www.blackberry.com/go/docs adresini ziyaret edin
ve BlackBerry Internet Service'i tıklatın.

http://www.blackberry.com/go/docs
http://www.blackberry.com/go/docs


Temel özellikleri öğrenme
BlackBerry® cihazınızdaki Menü   ve Escape   tuşları, ekranlarda hızlı ve kolayca dolaşmanız
ve görevleri tamamlamanız için tasarlanmıştır. Bir uygulamada ya da Ana ekranda işlem yapmak istiyorsanız,
işlemi Menü   tuşuna bastığınızda beliren menüde bulabilirsiniz. Vurgulanan bir menü öğesini seçmek

için Menü   tuşuna tekrar basın. Bir menüyü kapatmak ya da bir ekran geri gitmek istiyorsanız Escape
  tuşuna basın.

Menü ve Escape tuşları hakkında

Ana ekran Ana ekrandaki diğer uygulamalar

• Ana ekranda daha fazla uygulama görüntülemek için Menü   tuşuna basın.
• Ana ekrana geri dönmek için, arama yapmadığınız sırada, Sonlandır   tuşuna basın.

• Bir ekran geri gitmek için Escape   tuşuna basın.
• İmleci herhangi bir yöne hareket ettirmek ve öğeleri vurgulamak için hareket tuşu üzerinde parmağınızı

kaydırın.
• Bir öğe seçmek ya da bağlantıyı açmak için hareket tuşunu tıklatın.
• Bir alandaki değeri değiştirmek için alanı tıklatın. Bir değeri tıklatın.

Ekranda gezinme
Önemli:  BlackBerry® cihazınızı kullanırken sık sık ara verin. Cihazınızı kullanırken vücudunuzun herhangi
bir  kısmında  rahatsızlık  hissederseniz,  cihazı  kullanmayı  bırakın.  Rahatsızlık  devam ederse,  bir  doktora
danışın.
Etkileşimli  bir  yazma öğreticisi  için,  Ana ekranda veya Ayarlar  klasöründe Kurulum Sihirbazı  simgesini
tıklatın. Gezinme ve Yazma Öğreticileri'ni tıklatın.

• Büyük harf yazmak için yazmak istediğiniz harfin tuşunu, büyük harf görünene kadar basılı tutun ya da
 tuşuna ve harfin tuşuna basın.

• Bir tuşun üstündeki sayı ya da alternatif karakteri yazmak için    tuşuna ve karakter tuşuna basın.

Örneğin, bir sayısını (1) yazmak için    tuşuna ve    tuşuna basın.

• E-posta adresi alanına ";at"; işareti (@) veya nokta (.) girmek için    tuşuna basın.

• Bir sembol yazmak için    tuşuna basın. Daha fazla sembol görüntülemek için    tuşuna tekrar
basın. Sembolün altında görüntülenen harfi yazın.

Yazma göstergeleri
Yazmaya başladığınızda ekranın sağ üst köşesinde yazma göstergeleri belirir.

CAP kilidi (büyük harf kilidi) Alt karakter modu

NUM kilidi (sayı kilidi)

Yazma ipuçları



Ana ekranda ve ana ekrandaki klasörlerde bulunan uygulamalara erişebilirsiniz. Ana ekranı görüntülemek
için arama yapılmadığı sırada Sonlandır   tuşuna basın. Ana ekranın ilk görünümünde, kullanılabilir
uygulamaların  yalnızca  bir  kısmı  gösterilir.  Ana  ekranda  daha  fazla  uygulama  görüntülemek  için  Menü

 tuşuna basın.
BlackBerry® cihazınızda kullanabileceğiniz uygulamaları incelemeye zaman ayırın. Örneğin aşağıdaki birkaç
örnekle işe başlayabilirsiniz.

Kurulum Sihirbazı
Yazma, cihazınızı kişiselleştirmek için seçenekleri değiştirme ve e-posta adresinizi kurma
hakkında  bilgi  alın.  Kurulum  sihirbazı  ortak  görevler  hakkında  bilgi  veren  bağlantılar  da
sağlar.

E-posta Ayarları
Bir veya daha fazla sayıda e-posta adresi kurun veya BlackBerry® Internet Service e-posta
seçeneklerini değiştirin.

Tarayıcı
Web sayfalarını ziyaret edin veya tarayıcı yer işareti listesini görüntüleyin.

Kamera
Resim  çekin.  BlackBerry®  cihazınızın  modeline  bağlı  olarak,  bu  özellik  desteklenmiyor
olabilir.

Ortam
Bir  ses  notu  veya  video  kaydedin,  kayıtlı  resimleri  görüntüleyin  veya  kayıtlı  şarkıları,  zil
seslerini, ses notlarını veya videoları dinleyin/izleyin. BlackBerry cihazınızın modeline bağlı
olarak, kamera ve video kamera özelliği desteklenmiyor olabilir.

Mesajlar
Mesaj listenizi görüntüleyin.

Seçenekler
Cihaz  seçeneklerinin  listesini  görüntüleyin.  Her  uygulamanın  içindeki  menüden  ek
seçeneklere de erişebilirsiniz.

Kişiler
Kişi listenizi görüntüleyin ya da yeni bir kişi ekleyin.

Uygulamalar

Wi-Fi Kurulumu
Bir Wi-Fi® ağına bağlantı kurun. BlackBerry® cihazınızın modeline bağlı olarak, bu özellik
desteklenmiyor olabilir.

Yardım
Cihazınızın kullanım kılavuzunu görüntüleyin.

Bazı uygulamalar aşağıdaki klasörlerde görünebilir:

Ayarlar İndirilenler

Uygulamalar Oyunlar

Ana ekran durum göstergeleri

alarm kurulu yanıtsız arama sayısı

açılmamış mesaj sayısı veri gönderiliyor

takvim hatırlatıcısı sayısı veri alınıyor

telesekreter mesajı dolaşım

yeni bildirim

Telefon durum göstergeleri

yanıtsız arama gelen arama

yapılan arama

Durum göstergeleri Mesaj listesi durum göstergeleri

açılmamış mesaj MMS mesajı

açılmış mesaj gönderilmiş mesaj

ekli mesaj mesaj gönderiliyor

mesaj yüksek öncelikli mesaj gönderilmedi

SMS metin mesajı taslak mesaj

dosyalanmış mesaj

Kamera durum göstergeleri
Fotoğraf  makinesi  ya  da  kamera  özelliğini  kullandığınızda,  ekranın  sağ  alt  köşesinde  kamera  durum
göstergeleri  belirir.  BlackBerry®  cihazınızın  modeline  bağlı  olarak,  kamera  ve  video  kamera  özelliği
desteklenmiyor olabilir.

flaş açıktır otomatik flaş modu

flaş kapalıdır düşük obtüratör hızı


