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Başlangıç

Mesafe sensörünüzü kullanmaya nasıl başlayacağınızı öğrenin.

Mesafe sensörünüz hakkında
Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) bulamadığınız değerli eșyalarınızı kolayca bulmanıza yardımcı olan 
bir yakınlık sensörüdür.

Sensörü çantanıza atın veya anahtarlığınıza takmak için bilekliği kullanın. Eșyalarınızı bir yerde 
bırakırsanız, telefonunuz sizi uyarır. Eșyalarınızı kaybettiğiniz takdirde, aramaya bașlayacağınız yeri 
haritadan öğrenebilirsiniz.

Mesafe sensörü, Treasure Tag uygulaması ve Bluetooth 4.0 veya üstüne sahip Windows Phone 8.1 
veya daha sonraki telefonlarla uyumludur. Lumia telefonlarla en iyi deneyime sahip olursunuz. 
Treasure Tagürününün bazı özellikleri telefon modeline göre değişebilir. Uygulama, uyumlu 
telefonların tam listesi ve uyumlulukla ilgili daha fazla bilgi Mağaza içinde bulunabilir.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü bağladığınız cihazın 
kullanım kılavuzunu da okuyun.

Parçalar
Yakınlık sensörünüzü tanıyın.

1 Silikon kayış
2 Arka kapak
3 Pil

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

Uyarı: Bu üründe küçük parçalar 
bulunabilir. Bunları küçük çocukların 
erişiminden uzak tutun.

Pili takın
Sensörünüzü ve Bluetooth'u açmak için pili takın.

Sensörünüz standart CR2016 pille çalışır.

1. Sensörün arkasındaki sol alt köșede bulunan boșluğa ataș veya benzeri bir araç koyun.
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2. Arka kapağı dikkatle yukarı kaldırın.
3. Pili takın. Pili doğru taktığınızdan emin olun.
4. Arka kapaktaki kesik köșeler ile cihazı hizalayın ve kapağı yeniden yerine takın.

Pil azaldığında ve değiştirme zamanı geldiğinde telefonunuzun Treasure Tag uygulamasında bir 
bildirim gösterilir. Sensörünüzü telefonunuzun bașlangıç ekranına sabitlediyseniz, kutucukta pil 
simgesi görüntülenir.

Pili değiştirdiğinizde sensörünüzün tüm ayarları sıfırlanır. Pili değiştirdikten sonra sensörü 
telefonunuzla yeniden eşleştirmeniz ve telefonunuza bağlamanız gerekir.

© 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. 4



Temel kullanım

Mesafe sensörünüzün kullanımıyla ilgili temel bilgileri edinin.

Eşleştirme ve bağlama
Sensörünüzü kullanabilmek için, telefonunuzla eşleştirmeniz ve telefonunuza bağlamanız gerekir.

Bluetooth özelliğini kullanarak sensörünüzü telefonunuza bağlayın. Sensördeki Bluetooth, pili 
taktığınızda otomatik olarak açılır.

Sensörünüz aynı anda bir telefona bağlı olabilir ve telefonunuza en fazla 4 sensör bağlanabilir.

Sensörünüzün telefonunuzla olan bağlantısını kesebilirsiniz. Daha fazla bilgi için telefonunuzun 
kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth özelliğini kullanarak sensörünüzü eșleștirme
Bluetooth özelliğini kullanarak sensörünüzü telefonunuzla eşleştirin.

Başlamadan önce uygun şekilde çalışmak üzere eşleme yapmak için Windows Phone Mağazası'ndan 
Treasure Tag uygulamasını indirmeniz gerekir.

1. Telefonunuzda Bluetooth özelliğini açtığınızdan emin olun.
Bluetooth hakkında daha fazla bilgi için, telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

2. Telefonunuzun uygulamalar menüsünde Treasure Tag öğesine dokunun.
3. Telefonda görüntülenen talimatları uygulayın.

Sensörünüzü kurma
Sensörünüzün sizi nasıl ve ne zaman uyaracağını tanımlayın.

1. Telefonunuzda Treasure Tag öğesine dokunun.
2. İlk kez eșleștirirken, kurulum otomatik olarak bașlatılır. Aksi durumda, telefonunuzda, 
sensörünüzün altında yer alan Etiketi oluştur öğesine dokunun.
3. Sensörünüze bir simge seçmek için Simge ekle öğesine ve istediğiniz simgeye dokunun.
4. Sensörünüzü adlandırmak için, Etiket adı seçeneğine dokunun ve adı yazın.
5. Bildirim alma yönetiminizi seçmek için Bildirimler+Eylemler > Treasure Tag öğesine dokunun.
6. İşlemi tamamlamak üzere Treasure Tag uygulamasına dönmek için  tuşuna basın ve  öğesine 
dokunun.

Alarm telefonunuz ve sensörünüz arasındaki Bluetooth bağlantısının kaybolması veya sinyalin zayıf 
olması durumlarında çalar. Örneğin, kapının kapalı olması alarmın çalmasına neden olabilir. 
Telefonunuz, alarmı sessiz moddayken dahi çalar. Birden fazla sensörünüz varsa, telefonunuz ayrıca 
hangi sensörün çaldığı hakkında bir bildirim gösterir.

Sensörünüzü yönetme
Sensörünüzün durumunu kontrol edin ve ayarlarını değiştirin. Ayrıca, daha hızlı erișebilmek için 
sensörünüzü telefonunuzun bașlangıç ekranına da sabitleyebilirsiniz.
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1. Telefonunuzda Treasure Tag öğesine dokunun.
2. Görüntülemek istediğiniz sensöre dokunun.

Sensör listesine bir sensör ekleme
  > Etiket ekle öğesine dokunun.

Sensör ayarlarını değiştirme
Bir sensör seçin ve  > Etiketi düzenle öğesine dokunun.

İpucu: Etiketinizi bir bakışta görmek ve etiketinize hızlıca erişmek mi istiyorsunuz? Etiketinizi 
doğrudan telefonunuzun başlangıç ekranına sabitleyebilirsiniz.  > Başlangıç ekranına 
sabitle öğesine dokunun.

Sensörünüzün bağlantısını el ile kesme
 öğesine dokunun. Sensör grafiği gri rengine döner. Yeniden bağlanmak için,  öğesine dokunun.

Sensörü kaldırma
  > Etiketi kaldır öğesine dokunun.

Sensörünüzü bulma
Sensörünüzü kaybettiniz ve nerede olduğuna dair hiçbir fikriniz yok mu? Telefonunuzun sensörle olan 
bağlantısını kaybettiği yerde bir haritayı kontrol ederek aramanıza bașlayabilirsiniz.

Harita üzerinde bağlantının nerede kesildiği kontrol etmek için, GPS koordinatlarının olması gerekir.

İpucu: Özellikle kapalı mekanlardaki doğruluk oranını artırmak için telefonunuzu bir Wi-Fi ağına 
bağlayın.

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

1. Telefonunuzda GPS özelliğini açtığınızdan emin olun.
2. Treasure Tag öğesine ve istediğiniz sensöre dokunun.
3. Telefonunuz sensörü ararken bekleyin.
4. Telefonunuz sensörü bulamadığı takdirde Haritayı aç seçeneğine dokunun. Telefonunuzun sensöre 
en son bağlandığı yaklașık mesafe haritada görüntülenir.
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Sensörünüze giden yönlendirmeleri alma
Adım adım talimat almak için harita görünümünde adres bilgileri baloncuğuna ve Yönler öğesine 
dokunun.

Sensörünüzün sesini otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlama
Evdeyken ya da ofisteyken sensörünüzün size bildirim göndermesini istemiyor musunuz? 
Telefonunuz ayarladığınız wifi ağlarından birine bağlandığında sensörünüzün sesini otomatik kapatın.

1. Telefonunuzda Treasure Tag >  > Sessiz mod öğesine dokunun.
2. Yeni bir ağ eklemek için öğesine dokunun.
3. Kullanılabilir WiFi ağları listesinden istediğiniz WiFi ağını seçin.

Sessiz mod için birden fazla WiFi ağı ekleyebilirsiniz.

Telefonunuz seçtiğiniz bir WiFi ağına bağlandığında, sensörünüzden gelen bütün bildirimlerin sesi 
otomatik kapatılır.

Fabrika ayarlarını geri yükleme
Tüm eşleştirmeleri kaldırabilir ve sensörü geri orijinal ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

1. Arka kapağı açın ve pili sensörden çıkarın.
2. Pili yerine takın. Sensörünüz yeniden başlar ve Bluetooth'u otomatik olarak açar.
Ayrıca fabrika ayarlarını geri yüklemek için sensörünüzü bağlı olduğu telefondan veya diğer cihazdan 
çıkarabilirsiniz.

Sensör, fabrika ayarlarını geri yükledikten sonra, eşleştirilen cihazlar listesinde bu sensörün 
bulunduğu herhangi bir telefonla hemen eşleşir. Sensörü listeden kaldırırsanız, sensörün bu telefonla 
olan bağlantısı kesilir ve fabrika ayarları geri yüklenir.
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Sorun Giderme ve destek

Cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmak için www.nokia.com/support adresime gidin.
Burada, tam uzunlukta kullanıcı kılavuzları, sorun giderme bilgileri, tartışmalar ve özellikler, 
teknolojiler ve uyumluluk ile ilgili ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Sorun giderme ve tartışma bölümleri tüm dillerde bulunmayabilir.
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Ürün ve güvenlik bilgileri

Cihazınızı dikkatli kullanın
• 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.
• 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.

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 
olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Ürünlerinizi nasıl geri dönüştüreceğinizi 
www.nokia.com/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.nokia.com/support adresini ziyaret 
edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için bkz. www.nokia.com/ecoprofile.

Batarya güvenliği
Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin.

Pili yalnızca amacı doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan veya uyumsuz pil kullanımı, yangın, patlama veya 
başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Hasar görmüş 
bir pili asla kullanmayın.

Telif hakları ve diğer uyarılar
Uygunluk Bildirimi

Microsoft Mobile Oy, bu WS-10 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan 
eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir nüshası www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity adresinde bulunabilir.

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza 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 
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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.

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU (FCC)/INDUSTRY CANADA UYUMLULUK BİLGİLERİ BİLDİRİMLERİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak 
kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz; ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek 
girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Daha fazla bilgi için, transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-
faqs.html adresine gidin. Microsoft Mobile tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu 
donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun şekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu belirtilmiştir. 
Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı 
enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara göre kurulup kullanılmazsa radyo iletişimine zarar verebilir. Ancak, girişimin belirli 
bir kurulum biçiminde oluşmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyal alımında zararlı girişimlere 
neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını 
uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:

• Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
• Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
• Cihazı alıcının bağlı olduğu hattan farklı bir hattaki prize bağlayın.
• Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

NOT: FCC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi: Bu cihaz, denetimsiz ortamlar için belirlenmiş FCC radyasyona maruz kalma sınırları 
ile uyumludur. Bu verici başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Üçüncü taraf ürünler/
isimler kendi sahibinin ticari markası 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.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Telefication, Edisonstraat 12A, 6902 PK Zevenaar, Hollanda. Tel: +31 316 583 180, Fax: +31 316 583 189

Üretici Firma

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

Garanti
Microsoft Mobile tarafından bu ürün için 12 ay süreyle garanti sağlanır. Ayrıntılar için lütfen yerel çevrimiçi garanti metni web 
sitesini ziyaret edin: www.nokia.com/support.
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