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Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da 
tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların 

yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlardaki tüm 
talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman 
serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Microsoft Mobile tarafından onaylanmış olan pilleri şarj 
cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

İşitme duyunuzun zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için uzun süre boyunca yüksek ses 
düzeylerinde dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye 

dikkat edin.
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Başlarken

Temel konuları öğrenerek telefonunuzun hemen güncel ve çalışır durumda olmasını sağlayın.

Tuşlar ve parçalar
Yeni telefonunuzun tușlarını ve parçalarını keșfedin.

1 Șarj cihazı konektörü
2 El feneri
3 Kulaklık konektörü (3,5 mm)
4 Ekran
5 Kaydırma tușu
6 Bitir/Güç tușu
7 Mikrofon
8 Tuș takımı
9 Arama tușu
10 Seçim tușları
11 Kulaklık
12 Kamera merceği. Kamerayı kullanmadan 
önce, merceğin üzerindeki koruyucu bandı çıkarın.
13 Anten alanı

Tanımladığınız güvenlik kodunu soracak şekilde telefonunuzu ayarlayabilirsiniz. Varsayılan güvenlik 
kodu 12345'tir.

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunmak iletişim kalitesini etkiler ve 
daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle pil ömrünü kısaltabilir.

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses 
konektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananlar dışında 
herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini ses konektörüne bağlarsanız, özellikle ses 
düzeylerine dikkat edin.

Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen şarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarlardan bazıları 
ayrı olarak satılabilir.

SIM'i, pili ve hafıza kartını takma
Pil ile SIM ve hafıza kartlarını nasıl takacağınızı öğrenin.

Önemli: Bu cihaz, yalnızca standart SIM kartı (şekle bakın) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Uyumlu olmayan SIM kartların kullanımı, kartın veya telefonun zarar görmesine ve kartta 
depolanan verilerin bozulmasına neden olabilir. Lütfen mini-UICC oyuğu olan bir SIM kart 
kullanımı için mobil operatörünüze başvurun.
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Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu 
olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden 
olabilir.

Not: Herhangi bir kapağı çıkarmadan önce, cihazı kapatıp cihazın şarj cihazı ve diğer cihazlarla 
olan bağlantısını kesin. Herhangi bir kapağı değiştirirken elektronik bileşenlere dokunmaktan 
kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

1. Telefonunuzu üst köșelerinden tutun ve diğer elinizin baș parmağıyla arka kapağın ortasına 
bastırarak kapağı dikkatli bir șekilde çıkarın.

2. Pil telefondaysa, kaldırarak çıkartın.

3. SIM'i temas alanı așağı bakacak șekilde itin.

4. Pil temas noktalarını hizalayın ve pili yerleștirin.
5. Hafıza kartını, hafıza kartı yuvasına iterek yerine takın.
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Önemli: Hafıza kartını, bir uygulama tarafından kullanılırken çıkartmayın. Böyle yapılırsa hafıza 
kartı ve cihaz zarar görebilir ve kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

6. Arka kapağı takın.

Hafıza kartını çıkarma
Arka kapağı açın ve hafıza kartını serbest kalıncaya kadar içeriye doğru itin.

Telefonunuzu açma
Açma/kapatma tușunu basılı tutun.

Pili şarj etme
Piliniz fabrikada kısmen şarj edilmiştir, ancak telefonunuzu kullanmadan önce yeniden şarj etmeniz 
gerekebilir.

1. Şarj cihazını prize takın.
2. Şarj cihazını telefona bağlayın. Şarj işlemi tamamlandığında, şarj cihazını önce telefondan, ardından 
prizden çıkarın.

Pil tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi için 20 dakikaya kadar beklemeniz 
gerekebilir.

İpucu: Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı 
yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve 
cihazın çalışmaya başlaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir.

Bilgisayarınızın açık olduğundan emin olun.

Tuşları kilitleme veya kilidini açma
Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş kilidini kullanın.

1. Hızlıca  öğesine basın.

2. Kilitle seçeneğini belirleyin.
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Kilitle

Tuş takımını açma
 tuşuna basın ve Tuş aç seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini değiştirme
Telefonunuzun zil sesini gürültülü ortamlarda duymakta zorluk mu çekiyor ya da aramalardaki ses 
düzeyi çok mu yüksek? Ses düzeyini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Arama esnasında veya radyo dinlerken ses düzeyini değiştirmek için yukarı veya aşağı kaydırın.
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Temel özellikler

Yeni telefonunuzdan nasıl daha fazla yararlanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzda gezinme
Tek bir tuşla telefonunuzda gezinin.

Telefonunuzdaki uygulamaları ve özellikleri görüntüleme

Menü tuşuna basın.

Menü

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

Bir uygulamayı açma veya bir özelliği seçme
Seç tuşuna basın.

Seç

Bir önceki görünüme dönme
Geri tuşuna basın.

Geri
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Giriş ekranına geri dönme
 tuşuna basın.

El fenerini açma
Giriş ekranında kaydırma tuşuna yukarı doğru iki kez hızlı bir şekilde basın.

Menü Kamera

El fenerini kapatmak için yukarı doğru bir kez basın.

El fenerini başka bir kişinin gözüne tutmayın.

Metin yazma
Tuşları kullanarak kolay ve eğlenceli bir şekilde yazabilirsiniz.

İstenen harf gösterilene kadar bir tuşa arka arkaya basın.

Boşluk girme
0 tuşuna basın.

Özel bir karakter veya noktalama işareti yazma
* tuşuna basın.

Karakter boyutları arasında geçiş yapma
# tuşuna art arda basın.

Numara girme
Bir numara tuşunu basılı tutun.

Metin tahminini kullanma
Yazmanızı hızlandırmak için, telefonunuz yazmaya başladığınız kelimeyi tahmin edebilir. Metin 
tahmini, yerleşik sözlüğü esas alır. Bu özellik tüm dillerde yoktur.

1. Seçenek > Sözlük seçeneğini belirleyin ve dili seçin.
2. Bir sözcük yazmaya başlayın. İstediğiniz sözcük görüntülendiğinde 0 tuşuna basın.

Sözcük değiştirme
İstediğiniz sözcük görüntülenene kadar art arda * tuşuna basın.
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Sözlüğe yeni sözcük ekleme
İstediğiniz sözcük sözlükte yer almıyorsa sözcüğü yazıp, art arda * tuşuna basın, Harfle seçeneğini 
belirleyin ve sözcüğü yazın.

Metin tahmini girişi ve normal metin girişi arasında geçiş yapma
# tuşuna art arda basın.

Metin tahminini kapatma
Seçenek > Sözlük > Sözlük kapalı seçeneğini belirleyin.

Zil sesini ayarlama
Telefonunuz için zil sesi ayarlayın.

1. Menü > Ayarlar > Zil sesi ayarları öğesini seçin.
2. Zil sesi seçeneğini belirleyin.
3. Zil sesini seçin ve Tamam seçeneğini belirleyin.
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Kişiler ve mesajlaşma

Telefonunuzu kullanarak arkadaşlarınızla ve ailenizle iletişim kurun. Sosyal paylaşım ağı 
servislerinizdeki en son güncellemelerden hareket halindeyken bile haberdar olun.

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.
3. Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Arama yanıtlama
 tuşuna basın.

İsim ve telefon numarası kaydetme
Arkadașlarınızın telefon numaralarını kaydedip düzenleyin. Ayrıca kartvizit listenizi fotoğraflar veya 
kișilerinize ait diğer bilgilerle renklendirebilirsiniz.

1. Menü > Rehber > Seçenek > Yeni kartvizit ekle öğesini seçin.
2. İsmi, ardından numarayı yazın ve Kaydet seçeneğini belirleyin.

Mesaj gönderme ve alma
Kısa mesajlar ile arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantı halinde olun.

1. Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.
2. Mesaj oluştur seçeneğini belirleyin.
3. Telefon numarasını yazın veya alıcıyı kartvizit listenizden seçin.
4. Mesajınızı yazın.

İpucu: Yüz ifadesi ya da simge gibi özel karakterler eklemek için Seçenek > Ekleme 
seçenekleri seçeneğini belirleyin.

5. Gönder seçeneğini belirleyin.
Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar 
iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. 
Aksan ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer 
kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik 
özellikleriyle uyumludur.

Mesaj okuma
Giriş ekranında Oku seçeneğini belirleyin. Mesajın geri kalanını okumak için, Aç seçeneğini belirleyin.
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Sosyal özellikleri kullanma
Hayatınızdaki kişilerle bağlantı kurup öğeler mi paylaşmak istiyorsunuz? Sosyal uygulamaları 
kullanarak, arkadaşlarınızın neler yaptığını güncel olarak takip edebilirsiniz.

Arkadaşlarınız ve aileniz ile iletişimi sürdürmek için, anlık mesajlaşma, paylaşma ve sosyal paylaşım 
ağları servislerine giriş yapın. Menü seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz servisi seçin. 
Kullanılabilir servisler değişiklik gösterebilir.
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İnternet

Web'de nasıl dolaşacağınızı öğrenin.

Web'de gezinme
Hareket halindeyken haberleri takip edin ve sık kullandığınız web sitelerini ziyaret edin.

1. Menü > İnternet öğesini seçin.
2. Adres çubuğunu seçin.
3. Web adresini yazın ve Tamam öğesini seçin.

İpucu: İnternet'te arama yapmak için arama sözcüğünü adres çubuğuna yazın. Ayrıca mevcut 
bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Ücretsiz olanlar dahil hizmet kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımına neden 
olabilir ve bu da veri maliyetleri ile sonuçlanabilir.
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Kamera

Telefon kameranızla kolayca fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.

Fotoğraf çekme
Telefon kameranızla en iyi anların fotoğrafını çekin.

1. Kamerayı açmak için Kamera seçeneğini belirleyin.
2. Yakınlaștırmak veya uzaklaștırmak için kaydırma tușuna yukarı veya așağı doğru basın.
3. Fotoğraf çekmek için kaydırma tușuna basın.

Çektiğiniz fotoğrafları görüntüleme
Fotoğrafı çektikten hemen sonra görüntülemek için, Yeni >  > Fotoğraflar > Çekilenler seçeneğini 
belirleyin. Fotoğrafı daha sonra görüntülemek için, kameradayken  > Fotoğraflar > Çekilenler 
seçeneğini belirleyin.

Video kaydetme
Telefonunuzda fotoğraf çekmenin yanı sıra videolar da kaydedebilirsiniz.

1. Kamerayı açmak için Kamera seçeneğini belirleyin.
2. Video kamerayı açmak için  > Video kamera seçeneğini belirleyin.
3. Kaydı başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
4. Kaydı durdurmak için,  seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz videoyu görüntüleme
Videoyu kaydettikten hemen sonra görüntülemek için,  seçeneğini belirleyin. Videoyu daha sonra 
görüntülemek için, video kameradayken  > Videolar > Kaydedilenler seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf veya video paylașma
Fotoğraflarınızı ve videolarınızı yakındaki bir arkadașınızla hızlı bir șekilde paylașmak için Fırlat 
özelliğini kullanın.

1. Gerekirse, diğer telefonda Bluetooth özelliğini etkinleștirin.
2. Fotoğraflar seçeneğini belirleyin ve fotoğrafı veya Videolar öğesini ve videoyu seçin.
3. Seçenek ve Fotoğraf paylaş veya Video paylaş seçeneğini belirleyin.
4. Bluetooth ile Fırlat seçeneğini belirleyin.
5. Telefonunuzu diğer telefonunun yakınına getirip fotoğrafı veya videoyu Fırlat'ın paylașmasına izin 
verin.
Cihazı gizli modunda kullanmak, kötü amaçlı yazılımlardan korunmanın güvenli bir yoludur. 
Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Ayrıca, 
kullanmadığınız zaman Bluetooth özelliğini kapatabilirsiniz.
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Eğlence

Müzik dinleme
MP3 müzik dosyalarınızı müzik çalarla dinleyebilirsiniz. Müzik dinlemek için müzik dosyalarını hafıza 
kartına depolamalısınız.

1. Menü > Müzik > Müzik çalar öğesini seçin.
2. Seçenek > Tüm şarkılar seçeneğini belirleyin.
3. Şarkı seçin.

Radyo dinleme
En sevdiğiniz FM radyo istasyonlarını hareket halindeyken de keyifle dinleyin.

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklı mikrofon 
seti anten işlevi görür.

1. Kulaklığı takın ve Menü > Radyo seçeneğini belirleyin.
2. Bir önceki veya bir sonraki kanala gitmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.
3. Radyoyu kapatmak için Seçenek > Kapat seçeneğini belirleyin.
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Telefon yönetimi ve bağlantı

Telefonunuza ve içeriğine özen gösterin. Aksesuarlara ve ağlara bağlanma, dosya aktarma, yedek 
oluşturma, telefonunuzu kilitleme ve yazılımı güncel tutma işlemlerini nasıl yapacağınızı öğrenin.

Telefonunuz ile bilgisayarınız arasında içerik kopyalama
Telefonunuz ile bilgisayarınız arasında fotoğraf, video, müzik ve oluşturduğunuz (ve hafıza kartında 
depolanan) diğer içerikleri kopyalayabilirsiniz.

Telefon hafızasından içerik kopyalamak için, telefonunuzda takılı bir hafıza kartı olması gerekir.

1. Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
2. Depolama seçeneğini belirleyin.
3. Bilgisayarınızda, Windows Gezgini gibi bir dosya yöneticisini açın ve telefonunuza göz atın. Hafıza 
kartında kayıtlı içerikleri görüntüleyebilirsiniz.
4. Öğeleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında sürükleyerek bırakabilirsiniz.

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 özel içerikleri kaldırırken, telefon hafızasındaki ya da SIM karttaki içeriklerden 
hangisini kaldırdığınıza dikkat edin.

1. Tüm mesajlarınızı kaldırmak için, Menü > Mesajlar > Seçenek > Daha fazla sil > Seçenek > Tümünü 
seç öğesini seçin.
2. Tüm kartvizitleri kaldırmak için, Menü > Rehber > Seçenek > Kartvizitleri sil > Seçenek > Tümünü 
seç öğesini seçin.
3. Arama bilgilerinizi kaldırmak için, Menü > Arama işlm kyd > Arama işlm kayd. sil > Tüm aramalar 
öğesini seçin.
4. Tüm kișisel içeriklerinizin kaldırıldığından emin olun.

Hafıza kartında saklanan içerik ve bilgiler kaldırılmaz.

Tüm içerik bilgilerini telefonunuzdan kaldırın ve orijinal ayarları geri yükleyin
Telefonunuzu başlangıç ayarlarına döndürmek ve tüm verilerinizi kaldırmak için, ana ekranda *#7370# 
yazın.

Telefonunuzu uçak modunda kullanma
Telefonunuzla arama yapmanıza veya İnternet'e bağlanmanıza izin verilmeyen yerlerde, uçak moduna 
geçerek müziklerinize, videolarınıza ve çevrimdışı oyunlarınıza erişebilirsiniz.

1. Bağlantı öğesine dokunun.
2. Uçak modu ayarını Açık olarak değiştirin.

Uyarı: Uçuş profili etkinleştirildiğinde, arama yapamaz veya alamazsınız ya da şebeke kapsama 
alanı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için başka bir tercihe geçin.
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Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da 
tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçuşlarda, tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal 
madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın.

Erişim kodları
Telefonunuzda neden farklı kodlar olduğunu merak ettiniz mi?

PIN veya PIN2 kodu

(4-8 basamaklı)

Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı 
korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir.

Telefonunuzu açıldığında PIN kodunu soracak 
şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kodları unuttuysanız veya kartınızla birlikte 
verilmemişse şebeke servis sağlayıcınıza 
başvurun.

Kodu art arda 3 defa yanlış yazarsanız PUK ya da 
PUK2 kodunu kullanarak kod engellemesini 
kaldırmanız gerekir.

PUK veya PUK2 Bunlar, PIN veya PIN2 kodu engellemesini 
kaldırmak için gereklidir.

SIM kartınızla birlikte verilmemişse şebeke servis 
sağlayıcınıza başvurun.

Kilit kodu (kilit kodu, parola) Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı 
korumanıza yardımcı olur.

Telefonunuzu, tanımladığınız kilit kodunu 
soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan kilit 
kodu 12345 olarak belirlenmiştir.

Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan 
başka bir yere not edin.

Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, 
telefonunuzun servis görmesi gerekir. Ek ücret 
ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel 
verilerin tümü silinebilir.

Daha fazla bilgi için, en yakın care noktasına veya 
telefonu aldığınız yere başvurun.

IMEI Bu numara, şebekedeki telefonları belirlemede 
kullanılır. Numarayı care servisinize bildirmeniz 
de gerekebilir.

IMEI numaranızı görüntülemek için, *#06# 
numarasını arayın.
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Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler
Cihazınızı yalnızca GSM 900, 1800 MHz şebekeleri. Servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Bazı özellikleri kullanmak ve içerik indirmek için bir şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri ücreti ödemenize neden olabilir. 
Ayrıca bazı özelliklere abone olmanız da gerekebilir.

Acil durum aramaları
Önemli: Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman 
yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin.

Arama yapmadan önce:

• Telefonu açın.
• Telefonun tuşları kilitliyse açın.
• Yeterli sinyal gücü olan bir yere gidin.

1. Giriş ekranı görünene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
2. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. Arama tuşuna basın.
4. Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilinceye kadar görüşmeyi sonlandırmayın.

Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

• Telefona bir SIM kart takın.
• Telefonunuz PIN kodu sorarsa, bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın ve arama tuşuna basın.
• Telefonunuzdaki arama engellemesi, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kapatın.
• İlk başlatma sırasında acil arama yapmak için Seçenek > Acil arama yap öğesini seçin.

Cihazınızı dikkatli kullanın
Cihazınızı, bataryanızı, 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. Cihazınız ıslanırsa, pili çıkartın ve cihazın kurumasını bekleyin.

• 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.
• En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
• Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
• Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde 

saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE Düzenlemelerine 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 
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olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Ürünlerinizi nasıl geri dönüştüreceğinizi 
www.microsoft.com/mobile/recycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi

Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm 
elektrikli ve elektronik ürün 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. En yakınınızda bulunan 
geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya www.microsoft.com/mobile/support/ 
adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için bkz. www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Pil ve şarj cihazı bilgileri
Cihazınızı yalnızca orijinal BL-4UL bir şarj edilebilir pille kullanın.

Cihazınızı AC-18 şarj cihazı ile şarj edin. Şarj cihazı fiş türü değişebilir. 

Microsoft Mobile, bu cihaza uygun ek pil veya şarj cihazı modelleri üretebilir.

Pil ve şarj cihazı güvenliği
Bataryayı çıkarmadan önce cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. 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. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Bu, pile veya başka bir nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. 
Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bataryayı sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. 
Batarya sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri 
hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Bataryada değişiklik yapmayın, içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın 
ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Pili ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan veya uyumsuz pil ya da şarj cihazı 
kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz 
olmasına neden olabilir. Pilin veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, pili veya cihazı kullanmaya devam etmeden 
önce incelenmesi için servis merkezine veya telefonu aldığınız yere götürün. Zarar görmüş bir pil veya şarj cihazını asla 
kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda 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.

İmplant tıbbi cihazlar
Olası parazitleri önlemek amacıyla, tıbbi implant cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 
inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:
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• Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
• Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
• Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
• Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.
• Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme
Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye 
girebileceği durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma
Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

• Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
• Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan 

gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
• Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
• Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla 

virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve 
çalışmasını etkileyebilir.

• Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli 
önlemleri alın. Microsoft Mobile bu tür siteler için herhangi bir onay vermez veya sorumluluk almaz.

Araçlar
Radyo sinyalleri, araçlara doğru bir şekilde monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan elektronik sistemlerini etkileyebilir. 
Daha fazla bilgi için aracınızın veya ekipmanının üreticisiyle görüşün.

Cihazın araca montajı yalnızca nitelikli 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 güvenli şekilde kullanılıp kullanılamayacağını araçların üreticilerinden öğrenin.

Sertifika bilgileri (SAR)
Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

SAR hakkında bilgi almak için basılı kullanıcı kılavuzuna bakın ya da www.microsoft.com/mobile/sar adresine gidin.
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Telif hakları ve diğer uyarılar
Uygunluk Bildirimi

Microsoft Mobile Oy, bu RM-1012 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu 
beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir nüshası www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity adresinde bulunabilir.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Microsoft Mobile, kendi takdirine bağlı 
olarak, servislerinin tümünü ya da bir bölümünü değiştirebilir, düzeltebilir veya sonlandırabilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza 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. 

İşbu 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. Microsoft Mobile, önceden 
bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisans sağlayıcısı, hiçbir durumda, meydana 
gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından ya da özel, arızi, netice kabilinden doğan ya da 
dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'ın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden 
oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz veya dağıtılamaz. Microsoft Mobile, bir sürekli gelişim politikası izlemektedir. Microsoft 
Mobile, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı 
tutar.

Microsoft Mobile, cihazınızla birlikte sağlanan 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 yerel satıcınıza danışın.

TM © 2015 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Üçüncü taraf ürünler/
isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under 
license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici 
tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir 
video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için 
açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha 
fazla bilgi, MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. www.mpegla.com.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Octagon House Concorde Way, Segensworth North Fareham PO15 5RL, Birleşik Krallık

Üretici Firma

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2–4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226
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