
Kullanım Kılavuzu

Egzersizlere başlamadan önce, konforlu ve tüm egzersiz boyunca 
rahatsız edilmeyeceğiniz bir oda seçiniz.  Oda ne çok karanlık ne de 
çok aydınlık olmalıdır. 100 – 200 lüks arası bir aydınlanma yeterlidir.  
Eğer okuma gözlükleriniz var ise lütfen takınız. Gözlük camlarınızda 
mavi ışığı bloke edici filtreler olduğundan emin olunuz.  
Egzersizlerinizi yaparken tablet ekranı yüzün tam karşısında olmalıdır. 
 Lütfen ekranı yüzünüzün tam karşısında tutunuz.  Eğer bir masa 
üzerine koyacaksanız, lütfen kitap ve benzeri objelerle masa 
seviyesinden yüz seviyesine kadar yükseltiniz.  
Ekrana uygun okuma mesafesinden baktığınıza emin olunuz.  Test 
cümlesi ile okuyabildiğiniz harf boyutunu ayarlarken, ekrana yaklaşıp 
uzaklaşarak okuyabildiğiniz en iyi mesafeyi de test edebilirsiniz.  Eğer 
zorlanırsanız lütfen göz hekiminize, size en uygun okuma gözlüğü ve 
okuma mesafesi için danışınız. 
Uygulamayı kullanmak için kesinlikle internet bağlantınız olması 
gerekmektedir. 



1.Adım / Dil Seçimi

Uygulamayı ilk açtığınızda karşınıza gelen bu 

bölümde eğitimi hangi dilde kullanmak istediğinizi 

seçin.



2.Adım / Kayıt Ekranı

Uygulamayı indirdikten sonra karşınıza çıkan ilk 

ekran “KAYIT EKRANI”dır. Bu bölümde istenen 

bilgilerinizi girerek kendinizi yeni bir kullanıcı olarak 

kaydedeceksiniz.“KAYIT EKRANI” sadece 

uygulamayı ilk kez açtığınızda bir kereye mahsus 

karşınıza çıkar.



1) E-posta adresinizi girin ve 
ardından bir alt bölüme e- 
posta adresinizi tekrardan 

girin. 

2 ) Yeni yaratacağınız kullanıcı için 
yeni bir şifre belirleyin. Bu şifreyi 

girdikten sonra bir alt bölümde girmiş 
olduğunuz şifreyi doğrulayın

4 ) Son olarak Kayıt 
Butonuna basarak 

kaydınızı tamamlayın

3 ) Adınızı ve Soyadınızı 
bu bölüme girin.



3.Adım / Kayıt Ekranı

Bu bölümü dikkatli bir şekilde okuyun. Bu bölümde 

uygulamanın detaylı bilgileri ve kullanıcı rehberi yer 

almaktadır. 



Kullanıcı rehberi ve 
kullanıcı kılavuzunu dikkatli 
bir şekilde okuduktan sonra 
“TAMAM” butonuna basın.

Dilerseniz Kullanıcı rehberini 
seslendirme butonuna 

basarak dinleyebilirsiniz.



4.Adım / Yazı Boyutlarının Ayarlanması

Bu bölümde uygulama boyunca yapılacak eğitimler için 
yazı boyutunun ayarlanması gerekmektedir.



Yazın fontlarının büyüklüğünü bu butonları kullanarak 
ayarlayabilirsiniz. Yapmış olduğunuz bu ayar eğitim süreci 

boyunca değişmeyecektir.

Yazı fontunun ayarlamalarını 
yaptıktan sonra “TAMAM” 

butonuna basın.



5.Adım / Renk Seçimi

Bu bölümde renk seçimi yapmanız gerekmektedir. 

Hangi renk ile daha rahat okuyabiliyorsanız o rengi 

seçmeniz gerekmektedir. Seçmiş olacağınız renkler 

6 haftalık eğitim boyunca karşınıza çıkacaktır. 



Siyah Üzeri Beyaz yada Siyah Üzeri Sarı 
seçeneklerinden  birini seçmeniz 

gerekmektedir. İstediğiniz rengi seçin ve 
ardından “TAMAM” butonuna basın.



6. Adım / Kullanım Koşulları

Bu bölümde programın kullanım koşulları ve şartları 

tanımlanmaktadır. Okuyup kabul etmeniz 

gerekmektedir.



Küçük kare kutuları işaretlemeniz 
gerekmektedir. Küçük kare kutulara 

dokunarak bu işlemi 
tamamlayabilirsiniz.



7. Adım / Eğitim

Kayıt ve kullanıcı ayarlarını tamamladıktan sonra 

eğitime başlayabilirsiniz.  



Eğitimi başlatma butonu. Eğitime 
başlamak için buraya basınız.

Eğitim sürecini takip 
edebileceğiniz bölüm

Eğitimin hangi 
aşamada olduğunu 

gösteren bölüm


