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Bu kullanıcı kılavuzu hakkında 
Bu kullanıcı kılavuzu, yazılım sürümünüzün kullanıcı kılavuzudur. 

 Önemli: Cihazı kullanmaya başlamadan önce, cihazınızın ve pilin güvenli kullanımıyla ilgili 

önemli bilgiler için basılı kullanıcı kılavuzunuzdaki ya da www.nokia.com/support adresindeki 

\"Güvenliğiniz için\" ve \"Ürün Güvenliği\" bilgilerini okuyun. Yeni cihazınızı kullanmaya nasıl 

başlayacağınızı öğrenmek için kullanıcı kılavuzunu okuyun. 

http://www.nokia.com/support
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Güvenliğiniz için 
Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yerel yasa ve düzenlemelere 

aykırı olabilir. 
 
 

İZİN VERİLMEYEN YERLERDE KAPATIN 
Cep telefonu kullanımına izin verilmediğinde veya uçakta, hastanelerde ya da tıbbi 
ekipmanlar, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarının yakınında olduğu gibi 
parazite ya da tehlikeye neden olabileceği zamanlarda cihazı kapatın. İzin 
verilmeyen yerlerde tüm talimatlara uyun. 

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR 

Yerel yasalara uyun. Sürüş esnasında aracı kullanmak için daima ellerinizi serbest 
tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır. 

PARAZİT 

Tüm kablosuz cihazlar parazite duyarlı olabilir ve bu durum performansını 
etkileyebilir. 

KALİFİYE SERVİS 

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir. 
 

 
PİL, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR 
Yalnızca, HMD Global Oy tarafından bu cihazla kullanım için onaylanmış pilleri, 
şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın. 

CİHAZINIZI KURU TUTUN 

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun. 
 

 
İȘİTME SİSTEMİNİZİ KORUYUN 
İşitme sistemine hasar gelme olasılığını önlemek için yüksek ses seviyelerinde 
uzun süre dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına 
getirmemeye dikkat edin. 

SAR 

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 
5 mm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uyar. Belirli 
maksimum SAR değerleri bu kullanıcı kılavuzunun Sertifika bilgileri (SAR) 
bölümünde bulunabilir. Ayrıntılı bilgi için http://www.sar-tick.com/ adresini ziyaret 
edin. 

Tașıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde tașımak için kullanılan diğer 
biçimdeki tutucular kullanıldığında, bu tutucular metal içermemelidir ve cihazı 
vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır. Sesli arama 
yapmasanız da mobil cihazlar sinyal iletebilir. 
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Bașlarken 
Yeni telefonunuzun tuşlarını ve parçalarını keşfedin. 

Tuş ve parçalar 

Telefonunuz 
 

 
 
Telefonunuzun tuşları ve parçaları aşağıdaki gibidir: 

1. Şarj cihazı konnektörü 

2. Kulaklık 

3. Sayı tuşları 

4. Seçim tuşu 

5. İşlev tuşu, arama tuşu 

6. İşlev tuşu, arama bitirme/açma/kapatma tuşu 

7. Kulaklık konnektörü 

8. Hoparlör 

9. Kamera 

10. El feneri 

11. Anten alanı 

12. Arka kapağı açma yuvası 

Tuşları kilitlemek için Git > Tuş takımını kilitle öğesini seçin. 

Tuş kilidini açmak için  tuşuna hızlıca basın ve Kilit aç öğesini seçin. 

Anten kullanımdayken antene temas etmekten kaçının. Antenlere temas etmek iletișim kalitesini 

etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalıșması nedeniyle pil ömrünü kısaltabilir. 

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses 

konnektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananlar 

dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini ses konnektörüne bağlarsanız ses 

düzeylerine özellikle dikkat edin. Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metal maddeleri çekebilir. 

Cihazın yanına kredi kartı veya diğer manyetik depolama ortamları koymayın, kayıtlı bilgiler 

silinebilir. 

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen şarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarların bazıları 

ayrı olarak satılabilir. 
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Not: Telefonu güvenlik kodu soracak șekilde ayarlayabilirsiniz. Önceden ayarlanmış kod 

12345'tir. Gizliliğinizi ve kişisel verilerinizi korumak için bunu değiştirin. Ancak kodu 

değiştirdiğinizde, HMD Global açamayacağı ya da geçemeyeceği için yeni kodu unutmamanız 

gerektiğini hatırlayın. 

Telefonunuzu ayarlama ve açma 

SIM kartı, hafıza kartını, pili nasıl takacağınızı ve telefonunuzu nasıl açacağınızı öğrenin. 

MICRO SIM 

 

  Önemli: Bu cihaz, yalnızca micro SIM kartla (şekle bakın) kullanılmak üzere tasarlanmıștır. 

Uyumlu olmayan SIM kartlar kullanılması, kartın veya cihazın zarar görmesine ve kartta kayıtlı 

verilerin bozulmasına neden olabilir. Nano-UICC kesimi olan bir SIM kart kullanmak için lütfen cep 

telefonu operatörünüze danışın. 

MICROSD HAFIZA KARTLARI 
 

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan 

kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta kayıtlı verilerin bozulmasına neden olabilir. 

  Not: Kapakları çıkarmadan önce cihazı kapatın, şarj cihazı ve bağlı olan diğer cihazların 

bağlantısını kesin. Kapakları değiștirirken elektronik bileșenlere temas etmekten kaçının. Cihazı 

daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın. 

Telefonunuzu ayarlama (tek sim) 
 
 

 
 

1. Tırnağınızı telefonun alt kısmındaki küçük yuvanın içine koyun, kapağı kaldırıp çıkarın. 

2. Pil telefondaysa, çıkarın. 

3. SIM'i temas alanı aşağı bakacak şekilde SIM yuvasına doğru kaydırın. 

4. Hafıza kartınız varsa, hafıza kartı yuvasına yerleştirin. 

5. Pil temas noktalarını hizalayın ve pili yerleştirin. 

6. Arka kapağı takın. 



© 2017 HMD Global Oy. Tüm Hakları saklıdır. 8  

Telefonunuzu ayarlama (iki sim) 
 
 

 
 

1. Tırnağınızı telefonun alt kısmındaki küçük yuvanın içine koyun, kapağı kaldırıp çıkarın. 
2. Pil telefondaysa, çıkarın. 
3. İlk SIM'i temas alanı aşağı bakacak şekilde SIM 1 yuvasına doğru kaydırın. İkinci 

SIM'i SIM 2 yuvası içine kaydırın. Cihaz kullanımda değilken her iki SIM kart da aynı 
anda cihazda mevcut olur, ancak arama yapma gibi ișlemlerde bir kart etkinken 
diğeri kullanılamayabilir. 

4. Hafıza kartınız varsa, hafıza kartı yuvasına yerleştirin. 
5. Pil temas noktalarını hizalayın ve pili yerleştirin. 
6. Arka kapağı takın. 

 

Telefonunuzu açma 

 tuşuna basılı tutun. 

SIM kartı çıkarın 

Arka kapağı açın, pili çıkarın ve SIM'i dışarı doğru kaydırın. 

 
Hafıza kartını çıkarma 

Arka kapağı açın, pili çıkarın ve hafıza kartını çekerek çıkarın. 
 

Telefonunuzu şarj etme 

Piliniz fabrikada kısmen şarj edilmiştir, ancak telefonunuzu kullanmadan önce yeniden şarj 

etmeniz gerekebilir. 

Pili şarj etme 

1. Şarj cihazını bir prize takın. 

2. Şarj cihazını telefona takın. Şarj işlemi tamamlandığında, şarj cihazını önce 

telefondan, sonra prizden çıkarın. 

Pil tamamen boşaldığında, şarj göstergesinin görüntülenmesi için birkaç dakika 

geçmesi gerekebilir. 

 
 

 

  İpucu: Priz bulamadığınızda USB ile şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri 

aktarımı yapılabilir. USB şarj gücünün etkinliği önemli seviyede farklıdır ve şarj işleminin 

başlamasıve cihazın çalışmaya başlaması uzun sürebilir. Bilgisayarınızın açık 

olduğundan emin olun. 
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Tuşları kilitleme veya tuş kilidini açma 

Tuşlara yanlışlıkla basmanın önüne geçmek için tuş takımı kilidini kullanın. 

Tuş takımını kilitleme 

Git > Tuş takımını kilitle öğelerini seçin. 

Tuş takımının kilidini açma 

 tuşuna basın ve Kilit aç öğesini seçin. 
 
 
 

Teknik özellikler 
 

Ekran 2,4”  

Pil 1200 mAh, 

Boyutlar 115.6 mm x 51 mm  x 12.8 mm 

Ağırlık 167 gr 

Bekleme süresi 744 saat 

Maksimum konuşma süresi 22 saat 

Bellek Micro SD 
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Temel özellikler 

İki SIM karttan en iyi şekilde yararlanın 

Telefonunuzda iki SIM kart kullanılabilir ve bunları farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. 

Kullanılacak SIM kartı seçme 

1. Menü >  > Bağlantı > Çift SIM öğelerini seçin. 
2. Aramalar için hangi SIM kartın kullanılacağını seçmek amacıyla, Arama öğesini seçin, Her 

zaman sor ayarını Kapalı hale getirin ve Tercih Edilen SIM kartı seçin. 

3. Mesajlar için hangi SIM kartın kullanılacağını seçmek amacıyla, Mesajlaşma, Her zaman 

sor ayarını Kapalı hale getirin ve Tercih Edilen SIM kartı seçin. 

4. Mobil veriler için hangi SIM kartın kullanılacağını seçmek amacıyla, Mobil veri bağlantısı 

ayarını Açık hale getirin ve Mobil veriler > Tercih Edilen SIM kartı seçin. 

2 SIM kartınız arasında arama yönlendirme 

2 SIM kartınızdan en iyi şekilde yararlanın. Aramalarınızı SIM kartlarınız arasında yönlendirdiğiniz 

takdirde, bir karttan görüşme yaparken diğer karttan biri aradığında, her iki SIM'den gerçekleşen 

aramayı tek bir kart gibi yönetebilirsiniz. 

2 SIM kartın da telefona takılı olduğundan emin olun. 

1. Menü >  > SIM numaraları öğelerini seçin. 

2. Her iki SIM kartınızın numaralarını yazın. 

3. SIM'lerinizden biri kapsama alanı dışında veya meşgul olduğunda çağrıları nasıl 

yönlendirmek istediğinize bağlı olarak, İki SIM arasında, SIM1'den SIM2'ye ya da 

SIM2'den SIM1'e öğesini seçin. 

 İpucu: Aramalarınızın aktarıldığından emin olmak için Durumu kontrol et öğesini seçin. 

 

Telefonunuzu keşfedin 

Telefonunuzdaki uygulamaları ve özellikleri görüntüleme 
 
 

 
 

Menü öğesini seçin. 

Bir uygulamaya veya özelliğe gitme 
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Kaydırma tuşuna yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru basın. 

Bir uygulamayı açma veya bir özelliği seçme 
 
 

 
 

Seç öğesini seçin. 

Önceki görünüme dönme 
 
 

 
 

Geri öğesini seçin. 
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Giriş ekranına geri dönme 
 
 

Sonlandır tuşuna basın. 

El fenerini açma 
 
 

 
 

El fenerini açmak için boş ekranda hızlıca iki kez yukarı kaydırın. 

El fenerini kapatmak için ekranı yukarı doğru bir kez kaydırın. 

El fenerini başka bir kişinin gözüne tutmayın. 
 

Ses seviyesini değiştirme 

Gürültülü ortamlarda telefonunuzun çaldığını duymakta sorun mu yaşıyorsunuz veya çağrılar çok 

yüksek sesli mi? Ses seviyesini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. 
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Ses seviyesini yükseltme veya düşürme 
 
 

 
 
Bir çağrı esnasında ya da radyo dinlerken ses seviyesini değiştirmek için yukarı ya da aşağı 

kaydırın. 

Zil sesinizi veya mesaj sesinizi değiştirme 

Yeni bir zil sesi ya da mesaj sesi seçebilirsiniz. 

Zil sesinizi değiştirme 

1. Menü>  > Sesler öğelerini seçin. 

2. Zil sesi öğesini seçin. 

3. Bir zil sesine kaydırın. 

4. Tamam öğesine basın. 

  İpucu: Zil sesiniz çok yüksek sesli veya sessiz mi? Zil sesi seviyesi öğesini seçin ve sola ya 

da sağa kaydırın. 

Mesaj seslerinizi değiştirme 

1. Menü>  > Sesler >Mesajlar öğelerini seçin. 

2. Bir mesaj sesine kaydırın. 

3. Tamam öğesine basın. 

Duvar kağıdını değiştirme 

Ana ekranınızın arka planını, Duvar kağıdı ayarıyla değiştirebilirsiniz. 

Yeni bir duvar kağıdı seçme 

1. Menü >  > Ekran ayarları > Duvar kağıdı öğelerini seçin. 

2. Varsayılan öğesini seçerek mevcut duvar kağıtlarını görebilirsiniz. 

3. Kaydırarak bir duvar kağıdına gidin ve ekranda nasıl gözüktüğüne bakmak için Görüntüle 

öğesini seçin. 

4. Seç öğesini ve ardından duvar kağıdını ekranda konumlandırma seçeneğini belirleyin. 

Telefonunuzda bulunan fotoğraflarınız arasından bir duvar kağıdı da seçebilirsiniz. 

Metin yazma 

Tuş takımıyla yazmak kolay ve eğlencelidir. 

Tuş takımını kullanarak yazma 

İstenen harf gösterilene kadar bir tuşa arka arkaya basın. 

Boşluk karakteri yazmak için 0 tuşuna basın. 
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Özel bir karakter veya noktalama işareti yazmak için * tuşuna basın. 

Büyük/küçük harfler arasında geçiş yapmak için art arda # tuşuna basın. 

Bir numara yazmak için bir numara tuşuna basılı tutun. 

Metin tahminini kullanma 

Yazma hızınızı artırmak üzere, telefonunuz yazmaya başladığınız kelimeyi tahmin edebilir. Metin 

tahmini, tümleşik bir sözlüğü temel alır. Bu özellik her dilde kullanılamaz. 

1. Seçenekler > Metin tahmini öğelerini ve dili seçin. 

2. Bir kelime yazmaya başlayın. İstediğiniz kelime gözüktüğünde, 0 tuşuna basın. 

Bir kelimeyi değiştirmek için istediğiniz harf gösterilene kadar * tuşuna art arda basın. 

İstediğiniz sözcük sözlükte yer almıyorsa, sözcüğü yazın, istenmeyen kelimeleri geçmek için * 

tuşuna arka arkaya basın, Harfle öğesini seçin ve kelimeyi yazın. Kelime, sözlüğe eklenir. 

Metin tahmini ve normal metin arasında geçiş yapmak için art arda # tuşuna basın. 

Metin tahminini kapatmak için Seçenekler > Metin tahmini > Tahmin kapalı öğelerini seçin. 

Çağrılar, rehber ve mesajlar 

Çağrılar 

Arama yapma 

Yeni telefonunuzla nasıl arama yapacağınızı öğrenin. 

1. Telefon numarasını yazın. Uluslararası aramalarda kullanılan + karakterini yazmak için iki 

kez * tuşuna basın. 

2.    tuşuna basın. Sorulursa, kullanılacak SIM'i seçin. 

3.   Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın. 

Arama cevaplama 

 tuşuna basın. 

  İpucu: Aramalarınızı eller serbest modunda cevaplamak için telefonunuzu uygun bir 

Bluetooth kulaklık (ayrı satılır) ile eşleştirin. Bluetooth'u açmak için Menü >  > Bağlantı > 

Bluetooth öğelerini seçin ve Bluetooth'u Açık olarak ayarlayın. 

 İpucu: Telefonu cevaplayamayacağınız bir durumdaysanız ve hızlıca sessize 

almanız gerekiyorsa, Sessiz al öğesini seçin. 

Rehber 

Kişi ekleme 

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını kaydedip düzenleyin. 

1. Menü >  > Seçenekler > Yeni kişi ekle öğelerini seçin. 

2. Adı ve ardından numarayı yazın. 

3. Kaydet öğesini seçin. 
 

 İpucu: Kişilerin depolanması için hangi hafızanın kullanılacağınıseçebilirsiniz. 

Seçenekler >  > Hafıza öğelerini seçin. 

 İpucu: Bir telefon numarasını çeviriciye kaydetmek için numarayı yazın ve Kaydet 

öğesini seçin. 
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Arama işlem kaydından bir kişi seçin 

Arama işlem kaydından kişileri kaydedebilirsiniz. 

1. Nereden bir kişi kaydetmek istediğinize göre, Menü >  > Gelen aramalar veya 

Cevapsız aramalar öğesini seçin. 

2. Kaydetmek istediğiniz numarayı vurgulayın ve Seçenekler >Kaydet öğelerini seçin. 

3. Kişinin adını ekleyin ve Kaydet öğesini seçin. 

Kişi arama veya mesaj gönderme 

Rehber listesinden bir kişiyi doğrudan arayabilirsiniz. Rehber listesinden mesaj 

da gönderebilirsiniz. 

1. Menü >  öğesini seçin ve kaydırarak, aramak ya da mesaj göndermek istediğiniz 

kişiye gidin. 

2. Kişiyi seçin ve Ara veya Mesaj gönder öğesini seçin. 
 

Mesaj gönderme ve alma 

Mesaj yazma ve gönderme 

1. Menü >  > Mesaj oluştur öğelerini seçin. 

2. Alıcı eklemek için Alıcı ekle öğesini seçin. Bir telefon numarası girebilir veya 

Rehber veya Dağıtım listeleri'nden bir alıcı ekleyebilirsiniz. 

3. Mesaj alanına bir mesaj yazın. 

4. Gönder öğesini seçin. 

Yazma seçenekleri 

Mesaj alanında olduğunuzda, Seçenekler kısmında mesaj yazmak için farklı seçenekler 

bulabilirsiniz. Duygu ifadeleri ve semboller girebilir ya da hazır şablonları kullanabilirsiniz. Resim 

ekleyebilir veya mesajları atabilir ve taslak olarak kaydedebilirsiniz. 

Ayrıca, Seçenekler kısmından sözlüğü açabilirsiniz. 

Mesaj seçenekleri 

Telefonunuzda aldığınız mesajlar olduğunda, kaydırarak bir mesaja gidin ve Seçenekler öğesini 

seçin. Gönderen kişiyi aramak için Ara öğesini seçin. Ayrıca, sohbetleri silebilir ve gönderen kişiyi 

bir taranmış listeye ekleyebilirsiniz. Ayrıca, Mesaj ayarlarına da erişebilirsiniz. 
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Telefonunuzu uyarlama 

Zil sesinizi veya mesaj sesinizi değiştirme 

Yeni bir zil sesi ya da mesaj sesi seçebilirsiniz. 

Zil sesinizi değiştirme 

1. Menü >  > Sesler öğelerini seçin. 

2. Zil sesi öğesini seçin. 
3. Bir zil sesine kaydırın. 
4. Tamam öğesine basın. 

  İpucu: Zil sesi seviyeniz çok yüksek veya sessiz mi? Zil sesi seviyesi öğesini seçin ve sola ya 

da sağa kaydırın 

Mesaj seslerinizi değiştirme 

1. Menü >  > Sesler > Mesajlar öğelerini seçin. 
2. Bir mesaj sesine kaydırın. 

3. Tamam öğesine basın. 

Ana ekranınızın görünümünü değiştirme 

Ekran ayarları ile, ana ekranınızın görünümünü değiştirebilirsiniz. 

Yeni bir duvar kağıdı seçme 

Ana ekranınızın arka planını, Duvar kağıdı ayarıyla değiştirebilirsiniz. 
 

1. Menü >  > Ekran ayarları > Duvar kağıdı öğelerini seçin. 
2. Varsayılan öğesini seçerek mevcut duvar kağıtlarını görebilirsiniz. 
3. Kaydırarak bir duvar kağıdına gidin ve ekranda nasıl gözüktüğüne bakmak için 

Görüntüle öğesini seçin. 
4. Seç öğesini ve ardından duvar kağıdını ekranda konumlandırma seçeneğini belirleyin. 

Telefonunuzda bulunan fotoğraflarınız arasından bir duvar kağıdı da seçebilirsiniz. 

Yazı tipi boyutunu değiştirme 

Yazı tipi boyutu ayarıyla, telefonunuzdaki yazı tipini büyütebilirsiniz. 

1. Menü >  > Ekran ayarları > Yazı tipi boyutu öğelerini seçin. 

2. Daha büyük yazı tipi olmasını istediğiniz uygulamayı seçin, Mesajlar, Rehber veya Menü. 

3. Kaydırarak, kullanmak istediğiniz yazı tipi boyutuna gidin ve Seç öğesini seçin 

Tarih ve saati gösterme 

Telefonunuzun ana ekranında tarih ve saati görmek isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. 

1. Menü >  > Tarih ve saat > Tarih ve saati göster öğelerini seçin. 

2. Ana ekranda gözükmeleri için Açık öğesini seçin. 

Telefonunuzda saatin otomatik olarak güncellenmesini istiyorsanız, Tarih/saati otomatik 

güncelle ayarını Açık yapın. 

Diğer ekran ayarları 

Diğer ekran ayarlarını da düzenleyebilirsiniz. Onları açabilir veya kapatabilir ve zaman aşımı ile 

yoğunluk gibi özelliklerini değiştirebilirsiniz. 
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Profiller 

Telefonunuzda farklı durumlar için farklı profiller vardır. Profilleri istediğiniz şekilde 

düzenleyebilirsiniz. 

Profilleri uyarlama 

Farklı durumlarda kullanabileceğiniz çeşitli profiller vardır. Örneğin, ses isteyemeyeceğiniz 

durumlar için sessiz bir profil ve yüksek sesli bir dış mekan profili vardır. 

Profilleri kendinize göre daha fazla uyarlayabilirsiniz. 

1. Menü >  > Profiller öğesini seçin. 

2. Bir profil seçin ve Uyarla öğesini seçin. 

Her bir profil için belirli bir zil sesi, zil sesi seviyesi, mesaj sesleri vb. ayarlayabilirsiniz. 

  İpucu: Git menüsüne hızlı erişim için farklı profiller ekleyebilirsiniz. 

Git Ayarları 

Git kısmına, farklı uygulamalar ve ayarlar için hızlı bağlantılar ekleyebilirsiniz. 
 

Git ayarlarını düzenleme 

Sol alt köşede, Git öğesi vardır ve bunu seçtiğinizde farklı uygulamalar ile ayarlara erişebilirsiniz. 

Uygulamaları ve ayarları istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. 

1. Menü >  > Git ayarları öğelerini seçin. 

2. Seçenekleri belirle öğesini seçin. 

3. Ana ekranda Git listesine eklemek istediğiniz bir kısayola kaydırın ve İşaretleyin. 

4. Listeden çıkmak için Bitti öğesini seçin ve değişiklikleri kaydetmek için Evet öğesini seçin. 
 

Ayrıca, Git listenizi yeniden düzenleyebilirsiniz. 
 

1. Düzenle öğesini seçin. 

2. Taşımak istediğiniz bir öğeye kaydırın ve Taşı öğesini seçin. 

3. Yukarı, aşağı, listenin üstüne veya altına taşımayı seçin. 

4. Listeden çıkmak için Geri öğesini seçin ve değişiklikleri kaydetmek için Evet öğesini seçin. 

Kamera 

Fotoğraflar 

Anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken yanınızda neden ayrı bir kamera 

taşımaya gerek kalmıyor. 

Fotoğraf çekme 

Telefon kameranızla en iyi anların fotoğrafını çekin. 

1. Kamerayı açmak için Menü >  öğelerini seçin. 

2. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı kaydırın. 
3. Fotoğraf çekmek için  öğesini seçin. 

 ipucu: Selfie çekmek için Selfie > öğesini seçin. 

 İpucu: Flaşı açmak için > Flaş açık öğesini seçin. 

Çektiğiniz fotoğrafı görüntüleme 

Çektikten hemen sonra fotoğrafı görüntülemek için Yeni >  > Fotoğraflar> Çekilenler öğelerini 

seçin. Fotoğrafı daha sonra görüntülemek için kamerada  > Fotoğraflar > Çekilenler öğelerini 
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seçin. 

Videolar 

Ayrı bir video kameranız olmasına gerek yok - video anılarını telefonunuzla kaydedebilirsiniz. 

VİDEO KAYDETME 

Telefonunuzda fotoğraf çekmenin yanı sıra videolar da kaydedebilirsiniz. 

1. Kamerayı açmak için Menü >  öğelerini seçin. 

2. Video kamerayı açmak için  > Video kamera öğelerini seçin. 

3. Kaydetmeye başlamak için öğesini seçin. 

4. Kaydetmeyi durdurmak için öğesini seçin. 

  İpucu: Videolarınız için daha fazla boş alana mı ihtiyacınız var? Bir hafıza katı takın ve 

videolarınız doğrudan karta kaydedilir. 

Kaydedilen videoyu izleme 

Kaydettikten hemen sonra videoyu görüntülemek için  öğesini seçin. 

 ipucu: Videoyu daha sonra görüntülemek için Menü >  > Kaydedilenler öğeleriniseçin. 

İnternet ve bağlantılar 

Web'de gezinme 

Telefonunuzla web'de nasıl gezineceğinizi öğrenin. 

İnternet bağlanma 

Hareket halindeyken haberleri takip edin ve sık kullandığınız web sitelerini ziyaret edin. 

1. Menü >  > Gezin veya arama yap öğelerini seçin. 

2. Bir web adresi yazın ve Tamam öğesini seçin. 

 İpucu: Web'de gezinmediğinizde, veri ücretlerine maruz kalmamak için mobil veriyi kapatın. 

Tek SIM'li telefonunuzda, Menü >  > Bağlantı> Mobile data öğelerini seçin ve Mobil veri 

bağlantısı ayarını Kapalı şeklinde yapın. 

  İpucu: Web'de gezinmediğinizde, veri ücretlerine maruz kalmamak için mobil veriyi kapatın. Çift 

SIM'li telefonunuzda, Menü >  > Bağlantı> Mobile data öğelerini seçin ve Mobil veri bağlantısı 

ayarını Kapalı şeklinde yapın. 
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Müzik ve videolar 

Müzik çalar 

MP3 müzik dosyalarınızı müzik çalarla dinleyebilirsiniz. Müzik dinlemek için müzik dosyalarını 

hafıza kartına depolamalısınız. 

Müzik dinleme 

1. Menü >  öğelerini seçin. 

2. Seçenekler > Tüm şarkılar öğelerini seçin. 

3. Bir şarkı seçin. 
 
 

  İpucu: Kablosuz kulaklıklar kullanarak müzik dinlemek için telefonunuzu uygun bir Bluetooth 

kulaklıkla (ayrı satılır) eşleştirin. Bluetooth'u açmak için Menü >  > Bağlantı > Bluetooth 

öğelerini seçin ve Bluetooth'u Açık olarak ayarlayın. 

Video oynatıcı 

En sevdiğiniz videoları her yerden izleyin. 

Video oynatma 

1. Menü >  öğelerini seçin. 

2. İzlemek istediğiniz videonun olduğu klasörü ve ardından videoyu seçin.  

İpucu: Her video biçimi desteklenmez. 

Oynatmayı duraklatma ve devam ettirme 

Kaydırma tuşuna basın ve Duraklat ya da Oynat öğesini seçin. 

Radyo 

Radyo istasyonları bulma ve kaydetme 

Uyumlu kulaklık bağlayın. Kulaklık, anten işlevi görür. 

En sevdiğiniz radyo istasyonlarını arama 

1. Menü >  öğelerini seçin. 

2. Mevcut tüm istasyonları aramak için Seçenekler > Otomatik ayarlama öğelerini seçin. 

3. Kayıtlı bir istasyona geçmek için Seçenekler > İstasyonlar öğelerini seçin ve yukarı ya da 

aşağı kaydırın. 

 İpucu: Kaydedilmiş bir istasyona geçiş yapmak için bir numara tuşuna da basabilirsiniz. 

 İpucu: İstasyonu yeniden adlandırmak için istasyonu seçin ve Seçenekler > Yeni isim ver 

öğelerini seçin. 

Radyo dinleme 

İyi bir radyo istasyonu mu buldunuz? Şimdi, bu istasyonu dinlemeye başlayın! 

Telefonunuzda sevdiğiniz radyo istasyonlarını dinleme 

Menü > öğelerini  Ses seviyesini değiştirmek için aşağı veya yukarı kaydırın. Radyoyu 

kapatmak için Seçenekler > Kapat öğelerini seçin. 
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Saat, takvim ve hesap makinesi 

Saat ve tarihi elle ayarlama 

Telefonunuzun saatini elle ayarlayabilirsiniz. 

Saat ve tarihi değiştirme 

1. Menü >  > Tarih ve saat öğelerini seçin. 

2. Saati otomatik güncelle ayarını Kapalı şeklinde değiştirin. 

3. Saati ayarlamak için aşağı kaydırın ve Saat öğesini seçin. Kaydırma tuşunu 

kullanarak saati ayarlayın ve Tamam öğesini seçin. 

4. Tarihi ayarlamak için aşağı kaydırın ve Tarih öğesini seçin. Kaydırma tuşunu 

kullanarak tarihi ayarlayın ve Tamam öğesini seçin. 

Çalar saat 

Uyanmak ve gideceğiniz yerlere zamanında varmak için çalar saatin nasıl kullanılacağını öğrenin. 

Alarm ayarlama 

Etrafınızda saat yok mu? Telefonunuzu çalar saat olarak kullanın. 

1. Menü >  öğelerini seçin. 

2. Bir alarm seçin ve Düzenle > Değiştir öğelerini seçin. 

3. Saati ayarlamak için aşağı veya yukarı kaydırın. Dakikaları ayarlamak için sağa 

kaydırın ve ardından yukarı ya da aşağı kaydırın. 

4. Tamam > Kaydet öğelerini seçin. 
 

Takvim 

Bir etkinliği unutmamanız mı gerekiyor? Takviminize ekleyin. 

Takvim hatırlatıcı ekleme 

1. Menü >  öğelerini seçin. 

2. Bir tarih seçin ve Seçenekler > Etkinlik ekle öğelerini seçin. 

3. Etkinlik için bir ad yazın. 
4. Saati ayarlamak için aşağı kaydırın ve Değiştir öğesini seçin. Saati ayarlamak için 

aşağı veya yukarı kaydırın. Dakikaları ayarlamak için sağa kaydırın ve ardından yukarı 

ya da aşağı kaydırın. 

5. Kaydet öğesini seçin. 
 

 İpucu: Varsayılan olarak, etkinlikten 15 dakika önce bir alarmla size hatırlatma yapılır. Alarm 

saatini değiştirmek için aşağı kaydırın ve Değiştir öğesini seçin. Bir hatırlatıcı seçin veya  

Hiçbir zaman öğesini seçin. 

Hesap makinesi 

Telefonunuzun hesap makinesiyle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini 

nasıl yapacağınızı öğrenin. 

Hesaplama yapma 

1. Menü >  öğelerini seçin. 

2. Hesaplamanızın ilk faktörünü girin, kaydırma tuşunu kullanarak işlemi seçin ve ikinci 

faktörü girin. 

3. Hesaplamanın sonucunu almak için Eşittir öğesini seçin. 

4. Numara alanlarını boşaltmak için Temizle öğesini seçin. 
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Bluetooth 

Bluetooth'u etkinleştirme 

Telefonunuzu Bluetooth ile diğer cihazlara bağlayın. 

Bluetooth'u açma 

Menü >  > Bağlantı > Bluetooth > Açık öğelerini  seçin. 

 

İçerik kopyalama, paylaşma ve kaldırma 

İçerik kopyalama 

Oluşturduğunuz (ve hafıza kartında depolanan) fotoğrafları, videoları, müziği ve diğer 

içerikleri telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kopyalayın. 

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında içerik kopyalama 

Telefon hafızasından içerik kopyalamak için telefonunuzda bir hafıza kartı takılı olmalıdır. 

1. Telefonunuzu, uyumlu bir USB kablosuyla uyumlu bir bilgisayara bağlayın. 

2. Depolama öğesini seçin. 

3. Bilgisayarınızda, Windows Gezgini gibi bir dosya yöneticisi açın ve telefonunuza göz 

atın. Hafıza kartında depolanan içeriği görebilirsiniz. 

4. Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında öğeleri sürükleyip bırakın. 

İçerik paylaşma 

Kişiler, fotoğraflar ve videolar gibi içerikleri arkadaşlarınız ve ailenizle kolaylıkla paylaşabilirsiniz. 

Fırlat'ı kullanarak içerik paylaşma 

Tek yapmanız gereken, telefonunuzu başka bir telefona yaklaştırmak, içeriğiniz 

Bluetooth kullanılarak aktarılır. 

1. Alıcı telefonda Bluetooth'u açın ve telefonun diğer telefonlar tarafından 

görüldüğünden emin olun. 

2. Örneğin bir fotoğrafı seçin. Seçenekler tuşuna basın ve Fotoğraf paylaş > Bluetooth ile 

Fırlat öğelerini seçin. 

3. Telefonunuzu diğer telefona yaklaştırın. 
 

İpucu: Fırlat, en yakın telefonu arar ve öğeyi buna gönderir. 

İpucu: Cihazı gizli modda çalıştırmak, kötü amaçlı yazılımlardan kaçınmak için daha güvenli 

bir yoldur. Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Ayrıca, 

kullanmadığınız zaman Bluetooth işlevini kapatabilirsiniz. 

Telefonunuzdaki özel içerikleri kaldırma 

Yeni bir telefon aldıysanız ya da telefonunuzu atmak veya geri dönüştürmek istiyorsanız, 

kişisel bilgilerinizi ve içerik bilgilerini nasıl kaldırabileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz. 

Telefonunuzdaki içerikleri kaldırma 

Telefonunuzdaki özel içerikleri kaldırırken, telefon hafızasındaki ya da SIM karttaki 

içeriklerden hangisini kaldırdığınıza dikkat edin. 

1. Mesajları kaldırmak için Menü >  > Seçenekler > Daha fazla 

sil > Seçenekler > Tümünü seç > Bitti öğelerini seçin. Boşaltmak istediğiniz klasöre gidin 

ve Seçenekler > Oturumu sil > Evet öğelerini seçin. 

2. Kartvizitleri kaldırmak için Menü >   > Seçenekler > Kartvizitleri 
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sil > Seçenekler > Tümünü seç > Bitti > Sil öğelerini seçin. 

3. Arama bilgilerinizi kaldırmak için Menü >  > Arama işlm kayd. sil > Tüm aramalar 

öğelerini seçin. 
4. Tüm kișisel içeriklerinizin kaldırıldığından emin olun. 

Yedekleme ve geri yükleme 

Yedek oluşturma 

Bazen telefon verilerinizin bir yedeğini oluşturmanız gerekir. 

Yedek oluşturma 

1. Menü >  > Yedekleme > Yedek oluştur öğelerini seçin. 

2. Cihazınız, yedek oluşturmanın biraz uzun sürebileceğini ve yedek oluşturulurken telefonu 

kapatmamanız gerektiğini söyler. Yedek oluşturmak istiyorsanız, Seç öğesini seçin. 

3. Yedeklemek istediğiniz verileri işaretleyebileceğiniz bir liste açılır. Öğeleri birer birer 

İşaretleyebilir veya Seçenekler >Tümünü seç öğelerini seçebilirsiniz. 

4. Telefonunuz, yedeklemenin oluşturulduğunu size söyler. 

Yedeği geri yükleme 

Verilerinizin bir yedeğini geri yüklemek için yedek dosyasını bir hafıza kartına almanız gerekir. 

Yedeği geri yükleme 

1. Menü >  > Yedekleme > Yedğ. geri yükle öğelerini seçin. 

2. Seç öğesini seçin ve geri yüklemek istediğiniz verileri işaretleyin, ardından Bitti öğesini 

seçin. 

3. Yedek dosyaları geri yüklendikten sonra telefonunuz yeniden başlatılır. 

Ayarlar 

Arama ayarları 

Telefonunuzun arama ayarlarını değiştirebilirsiniz. 

Kullanılabilir arama ayarları 

Bir ayara göre arama ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Açık veya kapalı olarak ayarlayabilir ve 

ayarın durumunu kontrol edebilirsiniz. Taranacak veya arama ayarlarında engellenen listelere 

ekleyebilirsiniz. 

1. Menü >  > Arama ayarları öğelerini seçin. 

2. Değiştirmek istediğiniz bir ayarı seçin. 

Telefon ayarları 

Telefon ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. 

Kullanılabilir telefon ayarları 

Bir ayara göre telefon ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Telefonunuzun dilini değiştirebilir, tuş 

korumayı açık veya kapalı olarak ayarlayabilir ve bir karşılama notu ekleyebilirsiniz. 

Maliyet ayarları 

Maliyet ayarlarıyla maliyetlerinizi izleyebilirsiniz. 

Kullanılabilir maliyet ayarları 

Arama izleyicileri ayarını Açık veya Kapalı şeklinde yapabilirsiniz. 
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Aksesuarlar 

Aksesuar ayarlarını düzenleyebilirsiniz. 

Aksesuar ayarları 

Kullanılabilir aksesuarı seçin ve ayarlarını düzenleyin. 

Güvenlik ayarları 

Kullanılabilir güvenlik ayarlarını düzenleyebilirsiniz. 

Kullanılabilir güvenlik ayarları 

Bir ayara göre güvenlik ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Açık veya kapalı olarak ayarlayabilir ve 

ayarın durumunu kontrol edebilirsiniz. 

Engellenecekler listesine telefon numaraları ekleyebilir ve yakın kullanıcılar grubu oluşturabilirsiniz. 

1. Menü >  > Güvenlik ayarları > Kodları değiştir öğelerini seçin. 

2. Değiştirmek istediğiniz kodu seçin, Güvenlik kodunu değiştir veya Kısıtlama parolasını 

değiştir öğesini seçin. 

Geri bildirim 

Telefonla ilgili geri bildirim gönderebilirsiniz. 

Geri bildirim gönderme 

Doğrudan Ayarlar kısmından telefonunuzla ilgili geri bildirim gönderebilirsiniz. 

1. Menü >  > Geri bildirim öğelerini seçin. 

2. Talimat verildiği şekilde sorular için geri bildirim sağlayın ve Gönder öğesini seçin. 

Fabrika ayarlarını geri yükleme 

Bu ayarda, fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Ancak dikkatli olun, tüm uyarlamalarınızı 

telefona eklediğiniz tüm verileri kaybedersiniz. 

Telefonunuzu sıfırlama 

Kazalar meydana gelip, telefonunuz yanıt vermez hale gelebilir. Orijinal fabrika ayarlarını geri 

yükleyebilirsiniz, ancak dikkatli olun, bu sıfırlama yapıldığında, telefon hafızanıza kaydettiğiniz tüm 

veriler ve bütün uyarlamalarınız kaldırılır. 

Orijinal ayarları geri yüklemek için güvenlik kodunu biliyor olmanız gerekir. 

1. Menü >  > Fabrika ayarlarına sıfırla öğelerini seçin. 

2. Güvenlik kodunu girin. Tamam öğesini seçtikten sonra başka bilgi istenmez, ancak 

telefonunuz sıfırlanır ve tüm verileri kaldırılır. 

Mesaj ayarları 

Mesaj ayarlarını düzenleyebilirsiniz. 

Mesaj ayarları 

Menü >  > Seçenekler > Mesaj ayarları öğelerini seçin. 

Genel mesaj ayarlarınız ve ayrı olarak metin mesajları, MMS mesajları ile operatör mesajlarının 

ayarlarını düzenleyebilirsiniz. 
 

Tip: Mesajlar uygulamasında mesajlardaki metin yazı tipi biçiminideğiştirerek büyütebilirsiniz. 

Seçenekler > Mesaj ayarları > Genel ayarlar > Yazı tipini büyüt öğelerini seçin. 
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Ürün ve güvenlik bilgileri 

Șebeke servisleri ve ücretler 

Ücretsiz öğeler dahil, bazı özellikleri ve servisleri kullanmak veya içerik indirmek için şebeke 

bağlantısı gerekir. Bu, fazla miktarda veri aktarımı gerektirebilir ve bunun sonucunda veri ücreti 

ödemeniz gerekebilir. Ayrıca bazı özelliklere abone olmanız da gerekebilir. 

Cihazınızı yalnızca GSM 900/1800 şebekelerinde kullanabilirsiniz. Servis sağlayıcılardan birine 

abone olmanız gerekir. 

Acil durum aramaları 

Önemli: Her zaman bağlantı kurulacağı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli 

iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin. 

Arama yapmadan önce: 

 Telefonu açın.

 Telefon ekranı ve tuşları kilitliyse açın.

 Yeterli sinyal gücü olan bir yere gidin. 

Ana ekranda, telefon öğesine dokunun

 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil arama numaraları 
bulunduğunuz yere göre değişir.

 Telefon öğesine dokunun.

 Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilene kadar görüşmeyi 

sonlandırmayın.

Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir: 

 Telefonunuzdaki arama engellemesi, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama 

kısıtlamalarını kapatın.

 Mobil şebeke mevcut değilse, internete erişebiliyorsanız internetten arama yapmayı 

deneyebilirsiniz.

Cihazınızı bakımı ve kullanım hataları 

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı 

çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur. 

 Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik 

devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.

 Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.

 Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile 

zarar verebilir.

 Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın 

içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.

 Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.

 Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal 

edebilir.

 Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar 

verebilir.

 Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

 Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.

 Cihazı mıknatıs veya manyetik alanlardan uzak tutun.
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 Önemli verilerinizi korumak için cihazınız, bellek kartı veya bilgisayar gibi en az iki ayrı 

yerde saklayın veya önemli bilgileri yazın.

Uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Bu, çoğu durumda normaldir. Çok fazla 

ısınmasından kaçınmak için cihaz otomatik olarak yavaşlar, uygulamaları kapatır, şarjı durdurur ve 

gerekirse kendi kendine kapatır. Cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa, en yakın yetkili servis 

merkezine götürün. 

Verimli Enerji Kullanımı 

• Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın. 

• Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın. 

• Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın. 
 

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 

• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının 
çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir. 

 Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.

• Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, 
rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. 

Geri Dönüşüm 

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur. 

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama 

noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri 

dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Elektrikli ve elektronik ürünler çok miktarda değerli madde 

içerir. Bunlara metaller (bakır, alüminyum, çelik ve magnezyum gibi) ve değerli metaller (altın, 

gümüş ve paladyum gibi) dahildir. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri 

kazanılabilir. 

Üzerinde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi 

Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda, üzerinde çarpı işareti olan 

tekerlekli çöp kutusu tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin, kullanım ömürleri sona 

erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış 

diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın: geri dönüştürülmek üzere ayırın. Size en yakın geri 

dönüşüm noktası ile ilgili bilgi için yerel atık toplama yetkilinize danışın. 
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Pil ve șarj aleti bilgileri 
Cihazınızı yalnızca orijinal bir BL-4UL şarj edilebilir pille kullanın. 

Cihazınızı AC-18 șarj aletiyle șarj edin. Şarj cihazının fiş tipi farklı olabilir. 

HMD Global, bu cihaza uygun ek pil veya şarj cihazı modelleri üretebilir. 

Pil tipi: BL-4UL 

Tek SIM 

 Teorik konuşma süresi 22,1 saate kadar

 Teorik bekleme süresi 31 güne kadar 

Çift SIM

 Teorik konuşma süresi 22,1 saate kadar.

 Teorik bekleme süresi 25,3 güne kadar

Pil ve șarj aleti güvenlik bilgileri 

Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil, fişten tutarak çekin. 

Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazınızı prizden çıkarın. Tam olarak şarj edilmiş bir pil 

kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır. 

En iyi performansı elde etmek için her zaman pili 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. 

Yüksek sıcaklıklar pilin kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Pili sıcak veya soğuk olan bir cihaz 

bir süre çalışmayabilir. Pilin metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Bu, 

pile veya başka bir nesneye zarar verebilir. 

Patlama olasılığı olduğundan pilleri ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm 

olanaklarını değerlendirin. Evsel atıklarla birlikte atmayın. 

Pili sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir 

girişimde bulunmayın. Pil sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin 

vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. 

Pilde değişiklik yapmayın, içine yabancı madde sokmaya çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara 

daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Piller zarar gördüklerinde patlayabilir. 

Pili ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Pillerin veya şarj cihazlarının 

uygunsuz şekilde kullanılması veya onaylı ya da uyumsuz pillerin veya şarj cihazlarının 

kullanılması yangın, patlama v.b. tehlike riski oluşturabilir ve onay ya da garantileri geçersiz 

kılabilir. Pilin veya şarj cihazının hasarlı olduğunu düşünüyorsanız pili veya cihazı kullanmaya 

devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine veya telefonu aldığınız yere götürün. 

Hasarlı pilleri veya şarj cihazlarını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı alanlarda 

kullanın. Cihazınızı fırtınalı havalarda şarj etmeyin. 

Küçük çocuklar 

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların 

erişiminden uzak tutun. 

Tıbbi cihazlar 

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan 

tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo enerjisine karşı yeterli koruması olup  

olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. 
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İmplante tıbbi cihazlar 

Olası parazitleri önlemek amacıyla, implante tıbbi cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz 

arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar 

taşıyan kişiler: 

 Kablosuz cihazı daima tıbbi cihazdan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.

 Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.

 Kablosuz cihazı tıbbi cihaz olmayan kulağa tutmalıdır.

 Parazitten şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.

 İmplante tıbbi cihazlarla ilgili olarak üreticinin talimatları izlenmelidir.
 
 

İşitme 

  Uyarı: Kulaklık kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin 

tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklık kullanmayın. 

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir. 

Cihazınızı zararlı içeriklerden koruyun 

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın: 

 Mesajları açarken dikkatli olun. Kötü amaçlı yazılımlar içerebilirler veya cihazınız ya da 

bilgisayarınız için başka şekilde zararlı olabilirler.

 Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken veya içerik indirirken dikkatli olun. 

Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.

 Yalnızca güvendiğiniz ve uygun güvenlikle korumayı sağlayan kaynaklardan hizmetleri ve 

yazılımları yükleyin ve kullanın.

 Cihazınıza ve bağlı herhangi bir bilgisayara anti virüs ve diğer güvenlik yazılımlarını 

yükleyin. Bir seferde yalnızca bir anti virüs uygulaması kullanın. Birden fazla kullanılması, 

cihaz ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.

 Önceden yüklenen yer işaretlerine ve üçüncü taraf internet sitesi bağlantılarına erişirseniz, 

uygun önlemleri alın. HMD Global, bu gibi siteleri uygun bulmaz ve bunlar için sorumluluk 

üstlenmez.

Araçlar 

Telsiz sinyalleri, araçlara doğru bir şekilde monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan 

elektronik sistemleri etkileyebilir. Ayrıntılı bilgi için aracınızın veya ekipmanının üreticisiyle görüşün. 

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj tehlikeli 

olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir 

biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. 

Yanıcı veya patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde 

bulundurmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın. 

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar 

Benzin pompalarının yakını gibi patlamaya elverişli ortamlarda cihazınızı kapatın. Kıvılcımlar 

yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin bulunan 

alanlarda; kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerdeki kısıtlamalara dikkat 

edin. Patlayıcı madde içeren bölgeler açık şekilde belirtilmeyebilir. Bunlar genellikle araç 

motorunuzu kapatmanızın önerildiği, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama 

tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren 

yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında 

güvenle kullanılıp kullanılamayacağını araç üreticilerinden öğrenin. 
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Sertifika bilgileri (SAR) 

Bu mobil cihaz, radyo dalgalarına maruz kalma kurallarına uygundur. 

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. ICNIRP bağımsız bilimsel kuruluşunun uluslararası 

kurallarında önerilen radyo dalgalarına (radyo frekans elektromanyetik alanları) maruz kalma 

limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kurallar, yaşa ve sağlık durumuna bakılmaksızın 

herkesin korunmasını sağlaması amaçlanmış olan önemli güvenlik marjlarını içerir. Maruz kalma 

kuralları, cihaz iletim sağlarken kafa veya gövdeye dağıtılan radyo frekans (RF) gücü miktarının bir 

ifadesi olan Özgül Soğurma Oranı (SAR) değerini temel alır. Mobil cihazlar için ICNIRP SAR limiti, 

10 gram dokuda ortalama 2,0 W/kg'dır. 

SAR testleri, cihaz standart çalışma konumlarındayken, en yüksek onaylı güç seviyesini iletirken, 

bütün frekans bantlarında yürütülür. Bu cihaz için kaydedilen maksimum SAR değerleri aşağıdaki 

gibidir: 

Kafaya doğru tutulduğunda maksimum SAR değeri: 10 g'da 0,207 W/kg. 

Bu cihaz, kafaya tutulduğunda veya gövdeden en az 1,5 cm (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo 

frekansına maruz kalma kurallarına uyar. Tașıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde 

tașımak için kullanılan diğer biçimdeki tutucular kullanıldığında, bu tutucular metal içermemelidir ve 

cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır. 

Veri veya mesaj göndermek için iyi bir şebeke bağlantısı gerekir. Gönderme işlemi bağlantı olana 

kadar gecikebilir. Gönderme ișlemi bitene kadar uzaklık talimatlarına uyun. 

Genel kullanım sırasında, SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin oldukça altındadır. 

Bunun nedeni, sistem verimliliği ve şebekedeki girişimleri en aza indirmek amacıyla, arama 

yapmak için tam güç gerekli olmadığında cep telefonunuzun çalışma gücünün otomatik olarak 

azaltılmasıdır. Daha düșük güç çıkıșı, daha düșük SAR değeri demektir. 

Cihaz modelleri farklı sürümlere ve bir değerden fazlasına sahip olabilir. Zaman içinde bileșen ve 

tasarım değișiklikleri yapılabilir ve bazı değișiklikler SAR değerlerini etkileyebilir. 

Ayrıntılı bilgi için http://www.sar-tick.com/ adresini ziyaret edin. Sesli arama yapmasanız da mobil 

cihazlar sinyal iletebilir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut bilimsel bilgilerin mobil cihazlar kullanılırken herhangi bir özel 

önlem alınması gerektiği yönünde bir bulgu yoktur. Bu sinyallere daha az maruz kalmak 

istiyorsanız Dünya Sağlık Örgütü size kullanımını sınırlamanızı ve cihazı başınız ve vücudunuzdan 

uzak tutmak için ahizesiz bir kit kullanmanızı önermektedir. Radyo frekansına maruz kalma 

konusunda ayrıntılı bilgi ve açıklamalara ve bu konuya ilişkin tartışmalara ulaşmak için 

http://www.who.int/peh-emf/en/ adresinden ulaşabileceğiniz DSÖ web sitesini ziyaret edin. 

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI 

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme, 

b- Satış bedelinden indirim isteme, 

c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir. 

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 

değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 

onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 

ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 

müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 

 -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

 -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

http://www.sar-tick.com/
http://www.who.int/peh-emf/en/
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 -Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı 

tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile 

değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. 

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve 

ithalatçı müteselsilen sorumludur. 

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda 

yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya 

Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 

 
 

 
Telif hakları ve diğer uyarılar 

Uygunluk bildirimi 
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UYGUNLUK BEYANI 
No:TA-1030/17/G/02 

HMD Global Oy 
Karaportti 2. 02610 Espoo. Finlandiya 

 

Biz, 
 

Sorumluluğu tarafımıza ait olmak üzere, ürünün özelliklerini aşağıdaki gibi beyan ederiz: 
Telsiz Cihazı: 
Model:  TA-1030 
Ürün Adı:-Nokia 3310 DS 
Açıklama: GSM cep telefonu 

Radyoya İlişkin Yazılım Sürümü: 11.02.11 
Tedarik Edilen Aksesuarlar ve Bileşenler: USB kablo, Adaptör, Kulaklık, batarya 
Adaptör Marka adı: NOKIA, model adı: AC-18 
Batarya Marka adı: NOKIA, model adı: BL-4UL 
Kulaklık Marka adı: Nokia, model adı: WH108 

EMC 

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1. 

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 

Taslak ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 

 
Güvenlik 

EN 60950-1:2006+ A11:2009 + A1:2010 + 

A12:2011+A2:2013 

EN 50332-1:2013 

EN 50332-2:2013 

 
Çevresel 

EN 50581:2012 

TAYF 

ETSI EN 300 328 V2.1.1 

Taslak ETSI EN 301 511 V121.10 

Taslak ETSI EN 303 345 V1.1.5 

 
RF Teşhiri 

EN 50360: 2001 + A1: 2012 

EN 50566: 2013/AC: 2014 

EN 62479: 2010 

 

2014/53/EU: 
Kamunun Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalmasının Sınırlandırılması Üzerine Konsey Önerisi 
Yukarıda belirtilen ürün aşağıdaki direktiflerin gerekli şartlarını karşılamaktadır: 

- 2014/53/EU Direktifi (RED): Madde 3.1 a). 3.1 b) ve 3.2 

- 2011/65/EU (RoHS – Zehirli Maddelerin Kısıtlanması) 
Onaylı kuruluş (İsim: CETECOMGMBH, Kimlik No: 0680) RE Direktifinin Ek III’üne göre uygunluk değerlendirmesini yapmıştır 
ve AB tipi inceleme sertifikasını düzenlemiştir (Ref No: M17-0108-03-TEC.) 

 
 

 
Düzenlenme Yeri: Pekin Düzenlenme Tarihi:   20 Ağustos 2017 

HMD Global Oy Product İzni: 

 
 
 
 

İmza: 
İsim: Samuel W Chin 
Pozisyon: Yönetim Kurulu Başkanı 

 
 

Yukarıdaki ürüne ilişkin teknik dökümantasyon HMD Global Oy,Karaportti 2,02610 Espoo, Finlandiya adresinde tutulmaktadır. 
Telif © 2016 HMD Global Oy 
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DECLARATION OF CONFORMITY 
No:TA-1030/17/G/02 

HMD Global Oy 
Karaportti 2. 02610 Espoo. Finland 

 

We, 
 

declare under our sole responsibility, that the product: 
Radio Equipment: 
Model:  TA-1030 
Marketing Name:-Nokia 3310 DS 
Description: GSM mobile phone 

Radio-related Software Version: 11.02.11 
Supplied Accessories and Components: USB cable, Adapter, Earphone, battery 
Adapter Brand name: NOKIA, model name: AC-18 
Battery Brand name: NOKIA, model name: BL-4UL 
Earphone Brand name: Nokia, model name: WH108 

EMC 

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1. 

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 

 
Safety 

EN 60950-1:2006+ A11:2009 + A1:2010 + 

A12:2011+A2:2013 

EN 50332-1:2013 

EN 50332-2:2013 

 
Environmental 

EN 50581:2012 

SPECTRUM 

ETSI EN 300 328 V2.1.1 

Draft ETSI EN 301 511 V121.10 

Draft ETSI EN 303 345 V1.1.5 

 
RF Exposure 

EN 50360: 2001 + A1: 2012 

EN 50566: 2013/AC: 2014 

EN 62479: 2010 

 

2014/53/EU: 
Council Recommendation on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields. 
The product specified above complies with the essential requirements of the following Directive(s): 

- the Directive 2014/53/EU (RED): Article 3.1a), 3.1b) and 3.2 

- the Directive 2011/65/EU (RoHS – Restriction of Hazardous Substances) 
The notified body (Name: CETECOMGMBH, ID: 0680) performed the conformity assessment according to Annex III of the 
RE Directive and issued the EU-type examination certificate (Ref. No.: M17-0108-03-TEC) 

 
 

 
Place of Issue: Beijing Date of Issue:   20 Aug 2017 

HMD Global Oy Product Authorization: 

 
 
 
 

Signature: 
Name: Samuel W Chin 
Position: Chairman 

 
 

The techinal documentation relevant to the above product is held at: HMD Global Oy,Karaportti 2,02610 Espoo,Finland. 
Copyright © 2016 HMD Global Oy 
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İşbu belge ile, HMD Global Oy (Ltd.) bu ürünün 1999/5/AT sayılı Direktifin esas şartları ve 

diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını 

https://www.nokia.com/en_int/phones/declaration-of-conformity adresinde bulabilirsiniz. 

Ürün, özellik, uygulama ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Ayrıntılı bilgi 

için bayinize veya servis sağlayıcınıza başvurun. 

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri’nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve 

düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik 

yapılamaz. 

İșbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller 

dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil 

olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya 

içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. HMD Global önceden 

bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar. 

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, HMD Global ya da herhangi bir lisans vereni, 

meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kâr veya veri kaybından 

veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya 

kayıplardan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. 

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, HMD Global'in önceden yazılı izni alınmaksızın 

herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz ve dağıtılamaz. HMD 

Global, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. HMD Global, bu belgede tanımlanan herhangi 

bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar. 

HMD Global, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda 

bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son 

kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı 

kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. 

Haritaları, oyunları, müzik parçalarını ve videoları indirmek ile resimleri ve videoları karşıya 

yüklemek, büyük miktarda veri aktarımı içerebilir. Servis sağlayıcınız, veri iletimi için ücret 

alabilir. Belirli ürünlerin, özelliklerin, hizmetlerin ve uygulamaların kullanılabilirliği bölgeye göre 

değişir. 

Daha fazla ayrıntı ve dil seçenekleri için lütfen bölgenizdeki satıcıya danışın. 

Bazı özellik, işlev ve ürün teknik özellikleri şebekeye bağlı ve ek hüküm, koşul ve ücretlere 

tabi olabilir. Bunların tümü bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. 

AB'de üretici ve/veya ithalatçı: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland. 

Cihazı kullanımınız için geçerli olan HMD Global Gizlilik İlkesi 

https://www.nokia.com/en_int/phones/privacy adresinde bulunabilir. 

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Cetecom GmbH, Im Teelbruch 116, 45219 Essen Germany 

© 2017 HMD Global. Tüm hakları saklıdır. HMD Global Oy, telefonlar ve tabletler için Nokia 

markasının münhasır lisans sahibidir. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. 

Bluetooth kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in malıdır ve bu tür işaretlerin HMD 

Global tarafından kullanımı lisansa tabidir. 

Bu ürün açık kaynak kodlu yazılımlar içerir. İlgili telif hakkı ve diğer uyarılar, izinler ve onaylar 

için ana ekranda *#6774# tuşlayın. 

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki 

sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine 

uygundur. 

http://www.nokia.com/en_int/phones/declaration-of-conformity
http://www.nokia.com/en_int/phones/privacy
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Üretici Firma: 
 

HMD Global Oy, Karaportti 2, 

02610 Espoo, Finlandiya 

Telefon: +358 86 4213499 

Faks: +358 45 2133756 
 

İTHALATÇI FİRMANIN: 
 

Unvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş. 
 

Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. No:22 34750 Ataşehir İstanbul 

Telefon: (0 216) 469 55 55 

Faks: (0 216) 577 06 09 
 

e-posta: sikayet@doraas.com 

Ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır. 

Dijital Hak Yönetimi Hakkında 

Bu cihazı kullanırken, bütün yasalara uyun ve yerel adetlere, başkalarının gizlilik ve telif hakkı gibi 

yasal haklarına saygı gösterin. Telif hakkı koruması nedeniyle fotoğrafları, müzikleri ve diğer 

içerikleri kopyalamanız, değiştirmeniz ya da aktarmanız yasak olabilir. 

mailto:sikayet@doraas.com
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Yetkili servis merkezi listesi 

 

1- OUNO TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ A.Ş. 
 

KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. IŞIKLAR CAD. NO:15 ATAŞEHİR İSTANBUL 

Tel: 0216 469 55 55 

2- AS-TEL TELEKOM TİCARET LTD.ŞTİ. - ÇAKMAK CAD. ŞUBESİ 

TEPEBAĞ MAH. ÇAKMAK CAD. NO:60/B SEYHAN ADANA 

Tel: 0322 363 58 58 
 

3- AYTEL TELEKOM ANONİM ŞİRKETİ 
 

DOĞU MAH. DR.ORHAN MALTEPE CD. NO:76/C PENDİK İSTANBUL 

Tel: 0216 491 95 65 

4- AZİM TİCARET TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ 

YENİ MAH. GAZİ CAD. NO:28 /A MERKEZ ELAZIĞ 

Tel: 0424 236 16 16 

5- BAYRAKTARLAR İNŞAAT TAAHHÜT VE PAZARLAMA 

ORTA MAH. KARAKAŞ CAD. NO:17 BARTIN 

Tel: 0378 227 13 20 
 

6- CİHAD İLETİŞİM TELEFON VE OTOPARK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD. 
ŞTİ. 

 

DELİKLİTAŞ MAH. HAMAMYOLU CAD. NO:27/B-C ESKİŞEHİR 

Tel: 0222 231 32 05 

7- ELEKTRO MEKANİK İŞ BÜRO MAKİNALARI GIDA ŞANS OYUNLARI İNŞAAT 
TANITIM ORGANİZASYON .İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

 

CAMİŞERİF MAH. İSTİKLAL CAD. NO:29/A 1-2-3 33060 MERSİN 

Tel: 0324 238 60 68 

8- ENT TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

MAHMUTBEY MAH. ORDU CAD. NO 42 KAT 5 BAĞCILAR İSTANBUL 

Tel: 0212 577 75 95 

9- GERÇEK TELEKOMİNİKASYON VE SERVİS HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 
BALIKESİR ŞUBESİ 

 

ESKİ KUYUMCULAR MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:15 BALIKESİR 

Tel: 0266 245 45 36 
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10- GÜVEN GÜNGÖR VE ORTAĞI - DB TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ 
 

ULU MAH. 2. ALTINGÜL SOK. MERT ŞİMŞEK APT. NO:29-33A OSMANGAZİ 
BURSA 

 

Tel: 0224 224 15 45 
 

11- MARS GSM TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 

İNCİLİ PINAR MAH. PROF. MUAMMER AKSOY BULV. KEPKEP İŞ MERK. ALTI 
NO:20/B ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP 

 

Tel: 0342 215 21 21 
 

12- MTS TEKNİK-ALPAY LAÇİN 
 

ATATÜRK MAH. KARANFİL SOK. No:17 ÜMRANİYE İSTANBUL 

Tel: 0216 398 00 09 

13- MUSER İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ŞEMS-İ TEBRİZİ MAH. İSTANBUL CAD. NO:101 KONYA 

Tel: 0332 237 42 42 

14- NEVSA ELEKTRONİK İLETİŞİM VE GÖRÜNTÜ HİZ.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. 

MAREŞAL ÇAKMAK CAD. 2.SOK.NO:3/A ŞİRİNEVLER İSTANBUL 

Tel: 0212 503 19 19 

15-ÖTS ELEKTRONİK-BÜNYAMİN ÜNGÖR 
 

HUNAT MAH. ZENNECİ SOK. NO:27 MELİKGAZİ KAYSERİ 

Tel: 0352 231 11 61 

16- SAKARYA TELEKOMÜNİKASYON SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 
 

19 MAYIS MAH.BÜYÜKDERE CADDESİ SAKARYA APT. NO:6 ŞİŞLİ İSTANBUL 

Tel: 0212 219 35 60 

17- TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. 

BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9 MALTEPE İSTANBUL 

Tel: 0216 458 97 97 

18- TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. - 
ATAŞEHİR ŞUBESİ 

 

ATAŞEHİR ŞUBE: ATİLLA İLHAN CD. NO:20/A ATAŞEHİR İSTANBUL 

Tel: 0216 458 97 97 

19- TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. - ANKARA 
ŞUBESİ 

 

MALTEPE MAH. NECATİBEY CAD. 82/B ANKARA 

Tel: 0312 230 55 30 
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20- TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. – İZMİR 
ŞUBE 

 

İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:30/A KONAK ÇANKAYA İZMİR 

Tel: 0232 445 86 00 

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Ayrılmaz Parçasıdır. 
 
 

 

Üretici veya İthalatçı Firmanın: Satıcı Firmanın: 

Unvanı: Dora İletişim ve Ticaret  A.Ş. 
Adresi:  Küçükbakkalköy  Mah. Atilla İlhan 

Cad.  No:22 34750 Ataşehir  İstanbul 
Telefonu:  (0 216) 469 55 55 
Faks: (0 216) 577 06  09 
e-posta: sikayet@doraas.com 

 
Yetkilinin İmzası: 
Firmanın Kaşesi: 

 
 
 

 

Unvanı: 
Adresi: 
Telefonu: 
Faks: 

e-posta: 
Fatura Tarih ve Sayısı: 
Teslim Tarihi ve Yeri: 
Yetkilinin İmzası: 
Firmanın Kaşesi: 

 

Malın 

Cinsi: Cep Telefonu 
Markası: NOKIA 
Modeli: 

Garanti Süresi: 2 YIL 
Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ 
Bandrol ve Seri No: 

 

Garanti Şartları 
 

1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 

2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. 

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

 

aöz- lSeşmeden dönme, 
 

b- Satış bedelinden indirim isteme, 

c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, 

haklarından birini kullanabilir. 

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik 
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz 
onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı 
tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 

mailto:sikayet@doraas.com
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5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 
 

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 
 

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
 

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı 
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; 

 

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı 
müteselsilen sorumludur. 

 

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin 
arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında 
ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş 
günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya 
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek 
zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre 
garanti süresine eklenir. 

 

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 
arızalar garanti kapsamı dışındadır. 

 

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki 
Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne 

başvurabilir. 


