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Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

Önemli: Cihazınızın ve pilinizin güvenli kullanımı ile ilgili önemli bilgiler için, cihazınızı 
kullanmaya başlamadan önce, basılı kullanım kılavuzunda veya www.nokia.com/support 
adresinde yer alan "Güvenliğiniz için" ve "Ürün Güvenliği" bilgilerini okuyun. Yeni cihazınızı 
nasıl kullanmaya başlayacağınıza ilişkin bilgiler için basılı kullanıcı kılavuzunu okuyun.
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Başlarken

Tuşlar ve parçalar

Yeni telefonunuzun tuşlarını ve parçalarını keşfedin.
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TELEFONUNUZ

Telefonunuzun tuşları ve parçaları:

Çağrı tuşu1.
Sol seçim tuşu2.
Kaydırma tuşu.3.
Kulaklık4.
Kulaklık konnektörü5.
USB konnektörü6.
Açma-Kapatma tuşu7.
Flaş8.

Kamera9.
Hoparlör10.
Anten alanı11.
Mikrofon12.
Arka kapak açma yuvası13.
Sağ seçim tuşu14.
Son/Geri/Geri Al tuşu15.
Mikrofon16.
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Tuşların kilidini açmak için kaydırıcıyı açın.

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 konektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için 
onaylananlar dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini ses 
konektörüne 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.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Ekran: 2.4”
Pil: BV-6A 1500 mA/sa, çıkarılabilir
Boyutlar: 133,45 x 49,6 x 14,9 mm
Ağırlık: 117 g
İşletim sistemi: Kai OS 2.5
İşlemci: MSM8905 Çift Çekirdekli 1,1 GHz
Kamera: 2 MP FF
Hafıza kartı: Micro-SD - Maks. 32 GB

Telefonunuzu kurun ve açın

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

Önemli:Bu telefonu kullanmak için bir micro-SIM karta ihtiyacınız vardır. Çift SIM'li bir 
telefon kullanıyorsanız, bir micro-SIM ve bir nano-SIM kartınız olmalıdır. Yalnızca 
orijinal micro ve nano-SIM kartlar kullanın. Uyumlu olmayan SIM kartların kullanımı, 
kartın veya telefonun zarar görmesine ve kartta depolanan verilerin bozulmasına 
neden olabilir.

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: Herhangi bir kapağı çıkarmadan önce, cihazı kapatıp cihazın șarj cihazı ve diğer 
cihazlarla olan bağlantısını kesin. Kapakları değiștirirken elektronik bileșenlere temas 
etmekten kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.
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TELEFONUNUZU KURMA

Tırnağınızı telefonun alt kısmındaki ufak yuvaya yerleştirin, kapağı kaldırarak1.
çıkarın.
Pil telefondaysa, çıkarın.2.
SIM kartı temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde SIM kart yuvasına yerleştirin.3.
Hafıza kartınız varsa, hafıza kartı yuvasına yerleştirin.4.
Pil temas noktalarını hizalayın ve pili yerleştirin.5.
Arka kapağı takın.6.
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İKINCI SIM'I TAKMA

Çift SIM'li bir telefon kullanıyorsanız, SIM2 tutucuyu sağa kaydırarak açın.1.
nano-SIM'i aşağı bakacak şekilde SIM2 yuvasına yerleştirin.2.
Tutucuyu kapatın ve sola doğru kaydırarak yerine oturtun.3.

TELEFONUNUZU AÇMA

Açma-kapatma tuşunu telefon titreyinceye dek basılı tutun.

HANGI SIM KARTIN KULLANILACAĞINI SEÇIN

Kaydırma tuşuna basın ve  Ayarlar  >  Ağ ve Bağlantı  >  SIM Yöneticisi  öğesini1.
seçin.
Çağrılar için hangi SIM kartın kullanılacağını seçmek için,  Giden Çağrılar  öğesini2.
seçin ve  SIM1  veya  SIM2 'yi seçin.
Mesajlar için hangi SIM kartın kullanılacağını seçmek için,  Giden Mesajlar  öğesini3.
seçin ve  SIM1  veya  SIM2 'yi seçin.
Mobil veri için hangi SIM kartın kullanılacağını seçmek için,  Veri  öğesini seçin ve4.

 SIM1  veya  SIM2 'yi seçin.
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İpucu:SIM kartlarınızı ayırt edebilmek için, kartlarınıza tanımlayıcı adlar verin.  SIM Yöneticisi 
 ayarlarında her bir SIM kartı seçin, adı yazın ve  Kaydet  öğesini seçin.

SIM KARTI ÇIKARMA

Arka kapağı açın, pili çıkarın ve dışarı doğru çekerek SIM kartı çıkarın. 

Çift SIM'li bir telefon kullanıyorsanız, SIM2 tutucuyu sağa kaydırarak açın. nano-SIM'i 
çıkarın, tutucuyu kapatın ve sola doğru kaydırarak yerine oturtun.

HAFIZA KARTINI ÇIKARMA

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

ERIŞIM KODLARI

Telefonunuz ve SIM kartınız güvenlik için farklı kodlar kullanır.

PIN veya PIN2 kodları: Bu kodlar, SIM katınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Kodları 
unutursanız veya kodlar kartınızla birlikte sağlanmadıysa, şebeke servis 
sağlayıcınıza danışın. Kodu arka arkaya 3 kez yanlış yazarsanız, kodun blokesini 
PUK veya PUK2 kodu kullanarak kaldırmanız gerekir.
PUK veya PUK2 kodları: Bu kodlar, PIN veya PIN2 kodunun blokesini kaldırmak için 
gereklidir. Kodlar SIM kartınızla birlikte sağlanmadıysa, şebeke servis sağlayıcınıza 
danışın.
Güvenlik kodu: Güvenlik kodu, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı korumanıza 
yardımcı olur. Telefonunuzu, tanımladığınız bir güvenlik kodunu soracak şekilde 
ayarlayabilirsiniz. Kodu, telefonunuzdan ayrı olarak gizli bir şekilde ve güvenli bir 
yerde saklayın. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis 
görmesi gerekecektir. Ek ücretler uygulanabilir ve telefonunuzdaki tüm kişisel 
verileriniz silinebilir. Daha fazla bilgi için, telefonunuzla ilgilenen en yakın destek 
noktasına veya telefon bayisine danışın.
IMEI kodu: IMEI kodu, ağdaki telefonları tanımlamak için kullanılır. Destek noktası 
servislerine veya telefon bayisine numaranızı da vermeniz gerekebilir. IMEI 
numaranızı görüntülemek için,  *#06#  kodunu tuşlayın. Telefonunuzun IMEI kodu, 
pilin altındaki telefon etiketinde de yer alır. IMEI, orijinal satış kutusunda da yer alır.
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Telefonunuzu şarj etme

Piliniz fabrikada kısmen şarj edilmiştir ancak telefonunuzu kullanmadan önce şarj 
etmeniz gerekebilir.

PILI ŞARJ ETME

Şarj cihazını prize takın.1.
Şarj cihazını telefona takın. Şarj işlemi tamamlandığında şarj cihazını önce2.
telefondan sonra da elektrik prizinden çıkarın.

Pil tamamen boşaldığında, şarj göstergesinin görüntülenmesi için birkaç dakika 
geçmesi gerekebilir.

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

GÜÇ TASARRUFU YAPMA

Güç tasarrufu için:

Bilinçli şekilde şarj edin: pili her zaman1.
tam şarj edin.
Yalnızca gerek duyduğunuz sesleri2.
seçin: Tuş sesi gibi gereksiz sesleri
kapatın.
Hoparlör yerine kulaklık kullanın.3.
Telefonun ekran ayarlarını değiştirin:4.
Telefon ekranını kısa bir süre sonra
kapanacak şekilde ayarlayın.

Ekran parlaklığını azaltın.5.
Uygun olduğunda, Bluetooth gibi ağ6.
bağlantılarını seçici kullanın:
Bağlantıları sadece kullanacağınız
zamanlarda açın.
İnternet paylaşımına ihtiyaç7.
olmadığında Wi-Fi etkin noktasını
kapatın.
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Temel Adımlar

Telefonunuzu keşfedin

UYGULAMALAR LISTESINI AÇMA

Kaydırma tuşuna basın.

BIR UYGULAMAYI AÇMA YA DA BIR ÖZELLIĞI SEÇME

Uygulamaya veya özelliğe kaydırın ve  SEÇ  öğesini seçin.

ÖNCEKI GÖRÜNÜME GERI GITME

 tuşuna basın.

ANA EKRANA GERI GITME

 simgesine arka arkaya basın.
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Ses düzeyini değiştirme

SES DÜZEYINI YÜKSELTIN YA DA ALÇALTIN

Gürültülü ortamlarda telefonunuzun zil sesini duyma konusunda sorun mu 
yaşıyorsunuz ya da çağrılar çok yüksek sesli mi? Ses düzeyini dilediğiniz şekilde 
değiştirebilirsiniz.

Çağrı sırasında ya da radyo dinlerken ses düzeyini değiştirmek için, yukarı ya da aşağı 
kaydırma tuşuna basın.

Medya uygulamalarınızın, zil seslerinin, uyarıların ve alarmların ses düzeyini 
değiştirmek için, kaydırma tuşuna basın ve  Ayarlar  öğesini seçin.  Kişiselleştirme 

 öğesine kaydırın ve  Ses  >  Ses düzeyi  öğesini seçin.

Radyo veya müzik dinlerken ses düzeyini değiştirmek için,  Seçenekler  >  Ses düzeyi 
 öğesini seçin.

Metin yazma

Tuş takımıyla yazmak kolay ve eğlencelidir.

TUŞ TAKIMINI KULLANARAK YAZMA

Harf görünene kadar bir tuşa arka arkaya basın.

Boşluk girmek için  0  tuşuna basın.

Özel bir karakter ya da noktalama işareti yazmak için  *  tuşuna basın.

Büyük ve küçük karakterler arasında geçiş yapmak için  #  tuşuna arka arkaya basın.

Bir rakam yazmak için bir rakam tuşuna basılı tutun.
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Yazma yöntemi uygulamalar arasında farklılık gösterebilir.
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Arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantı kurma

Çağrılar

ÇAĞRI YAPMA

Yeni telefonunuzla nasıl bir çağrı yapabileceğinizi öğrenin.

Telefon numarasını yazın. Uluslararası çağrılarda kullanılan + karakterini girmek için1.
* tuşuna iki defa basın.
 tuşuna basın. Sorulursa, kullanılacak SIM kartı seçin.2.
Çağrıyı bitirmek için  tuşuna basın.3.

END OR REJECT A CALL

To end a call, press  or close the slider.

If you receive a call when the slider is closed, press the power key once to silence 
the ringtone. To reject the call when the slider is closed, press the power key twice.

ÇAĞRI YANITLAMA

 tuşuna basın.
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Rehber

YENI KIŞI EKLEME

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını kaydedin ve düzenleyin.

Kaydırma tuşuna basın ve  Kişiler  öğesini seçin.1.
 Yeni  öğesini ve kişiyi telefon hafızasına veya SIM karta kaydetmeyi seçin.2.
Kişinin adını ve telefon numarasını yazın.3.

 KAYDET  öğesini seçin.4.

__İpucu__Bir kişiye belirli bir zil sesi eklemek için, kişiyi ve  Seçenekler  >  Düzenle  öğesini 
seçin. Aşağı kaydırın ve  Ekle  >  Zil sesi ekle  öğesini seçin.

KIŞILERI KOPYALAMA

Kişileri SIM kartınız ve telefonunuz arasında kopyalayın.

Kişileri telefonunuz ve SIM kart arasında kopyalamak için, rehberde  Seçenekler  > 
 Kişileri kopyala  öğesini seçin ve kişilerin telefondan veya SIM karttan kopyalamayı 
seçin.

Bir kişiyi arkadaşınızla paylaşmak için, kişiyi aşağı kaydırın,  Seçenekler  >  Paylaş 
 öğesini seçin ve ardından, kişiyi e-posta, mesajlaşma veya Bluetooth kullanarak 
paylaşmayı seçin.

KIŞIYE ÇAĞRI YAPMA

Rehberinizi kullanarak kişiye doğrudan çağrı yapabilirsiniz.

Kaydırma tuşuna basın ve  Kişiler  öğesini seçin.1.
Kişiye kaydırın ve  öğesine basın.2.
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Mesaj gönderme

MESAJ YAZMA VE GÖNDERME

Kaydırma tuşuna basın ve  Mesajlar  öğesini seçin.1.
 Yeni  öğesini seçin ve alıcının telefon numarasını yazın veya kişilerinizden bir alıcı2.
eklemek için  Ekle  seçeneğini belirtin.
Mesajı yazın. Fotoğraf veya video gibi bir ek eklemek için,  Seçenekler  >  Ek ekle 3.
öğesini seçin.

 Gönder  öğesini seçin.4.

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.

Posta gönderme

Telefonunuzu hareket halindeyken mesaj okumak ve yanıtlamak için kullanabilirsiniz.

POSTA HESABI EKLEME

E-posta uygulamasını ilk kez kullanırken sizden e-posta hesabınızı ayarlamanız
istenir.

Kaydırma tuşuna basın ve  E-posta  öğesini seçin.1.
 Sonraki  öğesini seçin ve adınızı, e-posta adresinizi ve parolanızı yazın.2.

E-POSTA YAZMA

Kaydırma tuşuna basın ve  E-posta  öğesini seçin.1.
 Oluştur  öğesini seçin.2.
 Alıcı  alanına bir e-posta adresi yazın.3.
Mesaj konusunu ve postayı yazın.4.

 Gönder  öğesini seçin.5.
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Telefonunuzu kişiselleştirme

Zilleri değiştirme

Yeni bir zil seçebilirsiniz.

ZILLERINIZI DEĞIŞTIRME

Kaydırma tuşuna basın ve  Ayarlar  öğesini seçin.1. 
 Kişiselleştirme  öğesi için sağa kaydırın ve  Ses  >  Ziller  >  Zil sesleri  öğesini seçin.2. 
Bir zil sesine kaydırın ve kaydırma tuşuna basın.3. 

Ana ekranınızın görünümünü değiştirme

Telefonunuzun görünümünü duvar kağıtları ile değiştirebilirsiniz.

YENI BIR DUVAR KAĞIDI SEÇME

 Duvar kağıdı  ayarını kullanarak ana ekranınızın arka planını değiştirebilirsiniz.

Kaydırma tuşuna basın ve  Ayarlar  öğesini seçin.1. 
 Kişiselleştirme  öğesine kaydırın ve  Ekran  >  Duvar kağıdı  öğesini seçin.2. 
Duvar kağıdı olarak kullanılacak yeni bir fotoğraf çekmek için  Kamera  veya 3. 
telefonunuzdaki fotoğraflardan bir duvar kağıdı seçmek için  Galeri  öğesini seçin.
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Kamera

Fotoğraflar

Anıları yakalamak için tek ihtiyacınız olan telefonunuz, ayrı bir kameraya ihtiyacınız 
yok. 

BIR FOTOĞRAF ÇEKME

Telefonunuzun kamerasıyla en iyi anları yakalayın.

Kamerayı açmak için, kaydırma tuşuna basın ve  Kamera  öğesini seçin.1. 
Fotoğraf çekmek için, kaydırma tuşuna basın.2. 

ZAMANLAYICI ILE FOTOĞRAF ÇEKME

Çekime katılmak için zamanınız olsun mu istiyorsunuz? Zamanlayıcıyı deneyin.

Kaydırma tuşuna basın ve  Kamera  öğesini seçin.1. 
 Seçenekler  öğesini seçin,  Zamanlayıcı  öğesi için sağla kaydırın ve süre seçin.2. 
Fotoğraf çekmek için kaydırma tuşuna basın.3. 

ÇEKTIĞINIZ FOTOĞRAFI GÖRÜNTÜLEME

Çektikten hemen sonra fotoğrafı görüntülemek için  Yeni  >  >  Fotoğraflar  > 
 Çekilen  öğesini seçin. Fotoğrafı daha sonra görüntülemek için  >  Fotoğraflar  > 
 Çekilen  öğesini seçin.

Fotoğrafı çektikten hemen sonra görüntülemek için,  Önizleme  öğesini seçin.
Fotoğrafı daha sonra görüntülemek için, ana ekranda kaydırma tuşuna basın ve 

 Galeri  öğesini seçin.
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Videolar

Ayrı bir video kamerasına ihtiyacınız yok; telefonunuzla anılarınızı videoya kaydedin.

BIR VIDEO KAYDETME

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra video da kaydedebilirsiniz.

Kaydırma tuşuna basın ve  Kamera  öğesini seçin.1. 
Kayda başlamak için sağa kaydırın ve kaydırma tuşuna basın.2. 
Kaydı durdurmak için kaydırma tuşuna basın.3. 

KAYDEDILEN VIDEOYU IZLEME

Kaydettikten sonra videoyu hemen izlemek için  Önizleme  öğesini seçin. 
Videoyu daha sonra izlemek için, ana ekranda kaydırma tuşuna basın ve  Video 

 öğesini seçin.
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İnternet ve bağlantılar

Web'de gezinme

Telefonunuzla web'de nasıl gezineceğinizi öğrenin.

INTERNET'E BAĞLANMA

Hareket halindeyken haberleri okuyun ve favori web sitelerinizi ziyaret edin.

Kaydırma tuşuna basın ve  Tarayıcı  öğesini seçin.1. 
Bir web adresi yazın ve  Git  öğesini seçin.2. 
Tarayıcıda fare imlecini hareket ettirmek için kaydırma tuşunu kullanın.3. 

TARAMA GEÇMIŞINIZI TEMIZLEME

Kaydırma tuşuna basın ve  Ayarlar  öğesini seçin.1. 
 Gizlilik ve Güvenlik  öğesi için sağa kaydırın ve  Tarayıcı Gizliliği  öğesini seçin.2. 
 Tarayıcı Geçmişini Temizle  öğesini seçin.3. 

Bluetooth®

Telefonunuzu Bluetooth kullanarak diğer cihazlara bağlayın.

BLUETOOTH ÖZELLIĞINI AÇMA

Kaydırma tuşuna basın ve  Ayarlar  >  Ağ ve Bağlantı  >  Bluetooth  öğesini seçin.1. 
 Bluetooth  özelliğini  Açık  olarak değiştirin.2. 
Yeni bir cihaz bulmak için  Yakındaki Cihazlar  veya telefonunuzla önceden 3. 
eşleştirmiş olduğunuz bir cihazı bulmak için  Eşleştirilen Cihazlar  öğesini seçin.
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Wi-Fi

Telefonunuzu Bluetooth kullanarak diğer cihazlara bağlayın.

WI-FI ÖZELLIĞINI AÇMA

Kaydırma tuşuna basın ve  Ayarlar  >  Ağ ve Bağlantı  >  Wi-Fi  öğesini seçin.1. 
 Wi-Fi  özelliğini  Açık  olarak değiştirin.2. 
 Kullanılabilir Ağlar  öğesini ve bağlanmak istediğiniz ağı seçin, gerekirse parola girin 3. 
ve  Bağlan  öğesini seçin.

TELEFONUNUZU WI-FI ETKIN NOKTASI OLARAK KULLANIN

Dizüstü bilgisayarınızda ağ bağlantısına mı ihtiyacınız var? Telefonunuzu Wi-Fi etkin 
noktası olarak kullanabilirsiniz.

Kaydırma tuşuna basın ve  Ayarlar  >  Ağ ve Bağlantı  >  İnternet Paylaşımı  öğesini 1. 
seçin.
Çift SIM'li bir telefona sahipseniz, paylaşım için hangi SIM'in kullanılacağını seçin.2. 

 Wi-Fi etkin nokta  özelliğini açık olarak değiştirin.3. 

Artık, bilgisayarınızda Wi-Fi'ı açabilir ve bilgisayarınızı telefonunuzun Wi-Fi etkin 
noktasına bağlayabilirsiniz.
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Müzik ve videolar

Müzik çalar

MP3 müzik dosyalarınızı müzik çaları kullanarak dinleyebilirsiniz.

MÜZIK DINLEME

Kaydırma tuşuna basın ve  Müzik  öğesini seçin.1. 
Oynatma listelerinizi, sanatçılarınızı, albümlerinizi veya şarkılarınızı görüntülemeyi 2. 
isteyip istemediğinizi seçin.
Bir şarkıya kaydırın ve  Oynatıcı  öğesini seçin.3. 

İpucu:Bir şarkıyı zil sesi olarak ayarlamak istiyorsanız,  Şarkılar  öğesi için sağa kaydırın, 
istediğiniz şarkıya kaydırın ve   Seçenekler  >  Zil sesi olarak kaydet  öğesini seçin.

Radyo dinleme

İyi bir radyo istasyonu mu buldunuz? Şimdi onu dinlemeye başlayın!

RADYO ISTASYONLARINI ARAYIN

Radyo dinlemek için, uyumlu bir mikrofonlu kulaklık bağlamanız gerekir. Mikrofonlu 
kulaklık anten işlevi görür. Sorun giderme ipucu: Radyo çalışmazsa, mikrofonlu 
kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Kaydırma tuşuna basın ve  FM Radyo  >  AÇ  öğesini seçin.

Mevcut istasyonlarını aramak için,  İstasyonlar  >  Seçenekler  >  İstasyonları tara 
 öğesini seçin.

İstasyon kaydetmek için,  İstasyonlar  >  Seçenekler  >  Favorilere Ekle  öğesini seçin.
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Kayıtlı bir istasyona geçmek için,  İstasyonlar  >  Favoriler  öğesini seçin ve listeden 
istasyon seçin.

Ses düzeyini ayarlamak için,  Seçenekler  >  Ses düzeyi  öğesini seçin.

Radyoyu kapatmak için,  KAPAT  öğesini seçin.

İpucu:Bir radyo istasyonunu telefonun hoparlörünü kullanarak dinlemek için,  Seçenekler  > 
 Hoparlöre geçiş yap  öğesini seçin. Kulaklık bağlı olmalıdır.

Video oynatıcı

Nerede olursanız olun favori videolarınızı izleyin.

VIDEO OYNATMA

Kaydırma tuşuna basın ve  Video  öğesini seçin.1. 
İzlemek istediğiniz videoya kaydırın ve kaydırma tuşuna basın. 2. 
Video izlerken kayıttan oynatmayı duraklatmak ve devam ettirmek için, kaydırma 3. 
tuşuna basın.

Videoyu tam ekranda izlemek için,  Tam Ekran  öğesini seçin.

Ses düzeyini ayarlamak için,  Seçenekler  >  Ses düzeyi  öğesini seçin.

Arkadaşınızla video paylaşmak için,  Seçenekler  >  Paylaş  öğesini seçin ve ardından 
e-posta, mesajlaşma veya Bluetooth kullanarak paylaşmayı seçin.

İpucu: Tüm video biçimleri desteklenmez.

Nokia 8110 4G Kullanıcı kılavuzu

© 2018 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır. 25



Kaydedici

SES DOSYASI KAYDETME

Kaydırma tuşuna basın ve  Kaydedici  öğesini seçin.1. 
Kaydetmek için,  Yeni  öğesini seçin ve kaydırma tuşuna basın.2. 
Kaydı durdurmak için,  Bitti  öğesini seçin.3. 
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Gününüzü düzenleme

Saat

Dakik olmak için saati ve zamanlayıcıları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

ALARM AYARLAMA

Yanınızda saat yok mu? Telefonunuzu bir çalar saat olarak kullanın.

Kaydırma tuşuna basın ve  Saat  öğesini seçin.1. 
 Yeni  >  Saat  öğesini seçin ve saati ayarlamak için kaydırma tuşunu kullanın. Ayrıca, 2. 
alarmı tekrarlanacak şekilde ayarlayabilir ve alarm sesini değiştirebilirsiniz.
Gerekirse, alarma bir ad verin.3. 

 Kaydet  öğesini seçin.4. 

Çoğu zaman aynı anda alarma ihtiyacınız oluyor ama alarmı tekrarlanacak şekilde 
ayarlamak istemiyorsanız, alarmı kaydırın ve  AÇ  öğesini seçin. Alarm, belirlemiş 
olduğunuz zamanda çalar.

GERI SAYIM ZAMANLAYICI

Bir alarma ihtiyacınız var ama saatin alarmını kullanmak istemiyorsanız, geri sayım 
zamanlayıcıyı kullanın. Örneğin mutfakta yemeğin pişme süresini size hatırlatması 
için geri sayım zamanlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Kaydırma tuşuna basın ve  Saat  öğesini seçin.1. 
 Zamanlayıcı  öğesi için sağa kaydırın.2. 
 AYARLA  öğesini seçin ve ihtiyacınız olan süreyi ayarlamak için kaydırma tuşunu 3. 
kullanın.

 BAŞLAT  öğesini seçin.4. 
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KRONOMETRE

Kaydırma tuşuna basın ve  Saat  öğesini seçin.1. 
 Kronometre  için sağa kaydırın ve  BAŞLAT  öğesini seçin.2. 
Bir tur tamamlandığında  Tur  öğesini seçin.3. 

Kronometreyi durdurmak için  Duraklat  >  Sıfırla  öğesini seçin.

Takvim

Bir etkinliği hatırlamanız mı gerekli? Takviminize ekleyin.

TAKVIME HATIRLATMA EKLEME

Kaydırma tuşuna basın ve  Takvim  >  TAKVİM  öğesini seçin.1. 
İstediğiniz tarihe gidin ve  Ekle  öğesini seçin.2. 
Etkinlik ayrıntılarını girin.3. 
Etkinlik için hatırlatma eklemek isteyip istemediğinizi seçin.4. 

 Kaydet  öğesini seçin. 5. 

Hesap makinesi

Telefonunuzun hesap makinesiyle nasıl toplama, çıkarma, çarpma ve bölme 
yapacağınızı öğrenin. 

HESAPLAMA

Kaydırma tuşuna basın ve  Hesap Makinesi  öğesini seçin.1. 
Hesaplamanızın ilk faktörünü girin, kaydırma tuşunu kullanarak işlemi seçin ve 2. 
ikinci faktörü girin.
Hesaplama sonucunu almak için kaydırma tuşuna basın.3. 
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Notlar

NOT YAZMA

Kaydırma tuşuna basın ve  Not  >  Yeni  öğesini seçin.1. 
Notu yazın ve  Kaydet  öğesini seçin.2. 

Notu paylaşmak için,  Seçenekler  >  Paylaş  öğesini ve paylaşım yöntemini seçin. 

Dönüştürücü

Santigrat'ı Fahrenhayt'a veya santimetreyi inçe dönüştürmeye mi ihtiyacınız var? 
Dönüştürücüyü kullanın.

ÖLÇÜ BIRIMLERINI DÖNÜŞTÜRME

Kaydırma tuşuna basın ve  Birim Dönüştürücü  öğesini seçin.1. 
Dönüşüm türünü seçin.2. 
Kullanılabilir ölçü birimleri listesini açmak için kaydırma tuşuna basın ve 3. 
dönüştürülmesini istediğiniz birimi seçin.
İkinci birime kaydırın, kaydırma tuşuna basın ve dönüştürülecek birimi seçin.4. 
Dönüştürmek istediğiniz değeri girmek için numara tuşlarını kullanın. Dönüştürücü, 5. 
dönüştürülen değeri otomatik olarak gösterir.
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İçerik kopyalama ve hafızayı kontrol etme

İçerik kopyalama

Oluşturduğunuz içerikleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında kopyalayın.

TELEFONUNUZ ILE BILGISAYARINIZ ARASINDA IÇERIK KOPYALAMA

Telefon hafızasından içerik kopyalamak için telefonunuza bir hafıza kartı takılmış 
olmalıdır.

Kaydırma tuşuna basın ve  Ayarlar  öğesini seçin.1. 
 Depolama  öğesi için sağa kaydırın ve  USB Depolama  öğesini  Etkin  olarak 2. 
ayarlayın.
Telefonunuzu uyumlu bir USB kablosuyla, uyumlu bir bilgisayara bağlayın.3. 
Bilgisayarınızda Windows Explorer gibi bir dosya yöneticisi açın ve telefonunuza 4. 
gidin. Telefonunuzda ve takılı olması durumunda hafıza kartında depolanan içeriği 
görüntüleyebilirsiniz.
Öğeleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında sürükleyip bırakın.5. 

Hafıza

İhtiyaç olduğunda, telefonunuzun kullanılan ve boş hafızasının ne kadar olduğunu 
kontrol edebilirsiniz.

KULLANILAN VE BOŞ HAFIZAYI KONTROL ETME

Kaydırma tuşuna basın ve  Ayarlar  öğesini seçin.1. 
 Depolama  öğesi için sağa kaydırın ve kullanılan ve kullanılabilir hafızanın ne kadar 2. 
olduğunu görmek için,  Medya Depolama Birimi  ve  Uygulama Verileri  öğelerini 
seçin.
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Güvenlik ve gizlilik

Güvenlik ayarları

Kullanılabilir güvenlik ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

UYGULAMALARINIZIN IZINLERINI KONTROL ETME

Kaydırma tuşuna basın ve  Ayarlar  öğesini seçin.1. 
 Gizlilik ve Güvenlik  öğesi için sağa kaydırın ve  Uygulama İzinleri  öğesini seçin.2. 
Ne tür izinler istediğini görmek için bir uygulama seçin. İzinleri kabul edebilir veya 3. 
reddedebilirsiniz.

İNTERNET GIZLILIĞI AYARLARINIZI YÖNETME

Kaydırma tuşuna basın ve  Ayarlar  öğesini seçin.1. 
 Gizlilik ve Güvenlik  öğesi için sağa kaydırın ve  İzleme  öğesini seçin.2. 
Web sitelerinin gezinmenizi izlemesine izin vermek isteyip istemediğinizi seçin.3. 

KaiOS Store

Çalınması veya kaybolması durumunda telefonunuzu uzaktan yönetebileceğinizden 
emin olun. Bir KaiOS hesabı oluşturun.

KAIOS HESABI OLUŞTURMA

Kaydırma tuşuna basın ve  Mağaza  öğesini seçin.1. 
 Oluştur  öğesini seçin ve telefonunuzda talimatları uygulayın.2. 

Nokia 8110 4G Kullanıcı kılavuzu

© 2018 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır. 31



Ürün ve güvenlik bilgileri

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yerel yasa ve 
düzenlemelere aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını 
okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA 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 sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman 
serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.
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PARAZİT

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

KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

PİLLER, ȘARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı HMD Global tarafından onaylanmış olan pilleri, 
şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.
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CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değilse, cihazınızı kuru tutun.

CAM PARÇALAR

Cihaz ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya ağır bir 
darbeye maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa cihazın cam parçalarına 
dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam, yetkili servis 
personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.

İȘİTME DUYUNUZU KORUYUN

İşitme sistemine hasar gelme olasılığını önlemek için yüksek ses düzeylerinde uzun 
süre dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye 
dikkat edin.
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SAR

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 5 
mm (0,2 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına 
uygundur. Belli maksimum SAR değerleri bu kullanıcı kılavuzunun Sertifika bilgileri 
(SAR) bölümünde bulunabilir. Daha fazla bilgi için 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 çağrı 
yapmasanız da mobil cihazlar sinyal iletebilir.

Șebeke servisleri ve ücretler

Ücretsiz öğeler dahil, bazı özellikleri ve servisleri kullanmak veya içerik indirmek için 
şebeke bağlantısı gerekir. Bu, veri ücretleri uygulanmasıyla sonuçlanabilecek büyük 
miktarda veri aktarımına neden olabilir. Ayrıca, bazı özellikler için abone olmanız da 
gerekebilir.

Önemli: 4G/LTE; şebeke servis sağlayıcınız veya seyahat sırasında kullandığınız servis 
sağlayıcınız tarafından desteklenmeyebilir. Bu tür durumlarda çağrı yapamayabilir veya 
alamayabilir, mesaj gönderemeyebilir veya alamayabilir ya da mobil veri 
kullanamayabilirsiniz. Tam 4G/LTE servisi kullanılabilir olmadığında cihazınızın sorunsuz 
şekilde çalıştığından emin olmak için, en yüksek bağlantı hızını 4G'den 3G'ye değiştirmeniz 
önerilir. Bunu yapmak için giriş ekranında,  Ayarlar  >  Daha fazla  >  Hücresel ağlar 
 seçeneklerine dokunun ve  Tercih edilen şebeke türü  seçeneğini  2G/3G  olarak ayarlayın.

Not: Wi-Fi kullanımı bazı ülkelerde kısıtlanmış olabilir. Örneğin, AB'de 5150 - 5350 MHz Wi-
Fi ve ABD ile Kanada'da 5,15 - 5,25 GHz Wi-Fi, yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. Daha 
fazla bilgi için yerel yetkililere danışın.Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza danışın.
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AT    BE    BG    HR    CY    CZ    DK
EE    FI    FR    DE    EL     HU    IE
IT    LV    LT    LU    MT    NL    PL
PT    RO    SK    SI    ES    UK    TR

Acil durum çağrıları

Önemli: Her zaman bağlantı kurulacağı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok 
önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin.

Çağrı yapmadan önce:
- Telefonu açın.
- Telefon ekranı ve tuşlar kilitliyse kilitlerini açın.
- Yeterli sinyal gücü olan bir yere gidin.

Giriş ekranı görünene kadar bitirme tuşuna art arda basın.1.
Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil çağrı numaraları2.
bulunduğunuz yere göre değişir.
Çağrı tuşuna basın.3.
Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. Görüşmeyi onay verilinceye4.
kadar sonlandırmayın.

Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

Telefona bir SIM kart takın.
Telefonunuz PIN kodu sorarsa, bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını 
yazın ve çağrı tuşuna basın.
Telefonunuzdaki çağrı engellemesi, sabit çağrı veya dahili kullanıcı grubu gibi çağrı 
kısıtlamalarını kapatın.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı; cihazınızın pilini, şarj cihazını ve aksesuarlarını 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 ya da saklamayın.

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.

Nokia 8110 4G Kullanıcı kılavuzu

© 2018 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır. 36



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 değişiklikler, cihaza zarar 
verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin 
düzenlemeleri ihlal edebilir.

Cihazı boyamayın. Boya, düzgün 
çalışmayı engelleyebilir.
Cihazı mıknatıslardan veya manyetik 
alanlardan uzak tutun.
Önemli verilerinizin güvenliği için, bu 
verileri cihazınız, hafıza kartı veya 
bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde 
saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Cihaz, uzun bir işlem sırasında ısınabilir. Bu, çoğu zaman normaldir. Fazla ısınmayı 
önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, 
şarj etmeyi durdurabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi 
çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım 
Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım 
ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan 
destek alabilirsiniz.

VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI
- 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.

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.
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Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE Direktifine 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.

Üstünde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi

ÜSTÜNDE ÇARPI IŞARETI OLAN TEKERLEKLI ÇÖP KUTUSU SIMGESI

Ürününüzde, pilde, basılı materyallerde veya ambalajlarda yer alan, üstünde çarpı 
işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi; kullanım ömürleri sona erdiğinde tüm 
elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı atık toplama ünitelerinde toplanması 
gerektiğini belirtir. 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 şarj cihazı bilgileri

PIL VE ŞARJ CIHAZI GÜVENLIĞI 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 pili daima 15 °F 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 gök gürültülü 
havalarda şarj etmeyin.
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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.

İmplante tıbbi cihazlar

Olası girişimleri önlemek amacıyla, tıbbi implant cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile 
kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) mesafe bırakılmasını 
önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

Kablosuz cihazı tıbbi cihaza her zaman en az 15,3 santimetre mesafede tutmalıdır.
Kablosuz cihaz 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 implante tıbbi cihazla birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa 
sağlık uzmanınıza başvurun.

İşitme

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

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.
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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, Internet'te 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. HMD Global, bu tür siteler 
için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

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.
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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.

Sertifika bilgileri (SAR) 

Bu mobil cihaz, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız, bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Bu cihaz, bağımsız bir bilimsel kuruluş 
olan ICNIRP'nin yayınladığı uluslararası kuralların önerdiği radyo dalgalarına maruz 
kalma sınırlarını (radyo frekansı elektromanyetik alanları) aşmayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar, tüm kişilere yaş ve sağlık durumlarından bağımsız 
olarak koruma sağlayacak şekilde tasarlanmış önemli güvenlik sınırları içermektedir.
Maruz kalma ile ilgili kurallar, iletim sırasında cihazın baş veya vücuda bıraktığı radyo 
frekansı (RF) gücü miktarını yansıtan Özel Soğurma Oranına (SAR) göre 
oluşturulmuştur. ICNIRP'nin mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık 
doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıștır.

SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal 
iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir

Bu cihaz başa dayalı kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) 
uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Taşıma 
kılıfları, kemer klipsleri veya taşıma için kullanılan giyilebilir diğer cihaz tutucular 
kullanıldığında, bu tutucular metal içermemelidir ve cihazı, yukarıda belirtilen mesafe 
kadar vücudunuzdan uzak tutmalıdır.

Veri veya mesaj göndermek için iyi bir șebeke bağlantısı gerekir. Gönderme işlemi 
bağlantı kullanılabilir olana kadar gecikebilir. Gönderme işlemi bitene kadar uzaklık 
talimatlarına uyun.
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Genel kullanım sırasında, SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin 
oldukça altındadır. Bunun nedeni, sistem verimliliği ve şebekedeki parazitlenmeleri 
en aza indirmek amacıyla, çağrı 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 birden fazla değere sahip olabilir. Zaman içinde 
bileșen ve tasarım değișiklikleri yapılabilir ve bazı değișiklikler SAR değerlerini 
etkileyebilir. 

Kulakta test edildiğinde bu cihaza ilişkin en yüksek SAR değeri: 0,952 W/kg’dır. Mobil 
cihazlar birçok işlev sunduğundan, vücut gibi diğer konumlarda kullanılabilir. Bu 
durumda, test edilen en yüksek SAR değeri, vücuttan 0,5 cm uzakta 1,482 W/kg'dır. 
SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal 
iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir.

Daha fazla bilgi için, www.sar-tick.com adresini ziyaret edin. Mobil cihazlar, sesli 
arama yapmıyor olsanız bile sinyal iletebilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), var olan bilimsel bilgilerin mobil cihazlar kullanılırken 
herhangi bir özel önlem alınması gerektiğine işaret etmediğini ifade etmiștir. Bu 
sinyallere daha az maruz kalmak istiyorsanız, Dünya Sağlık Örgütü kullanımı 
sınırlamanızı ve cihazı başınız ve vücudunuzdan uzak tutmak için ahizesiz bir set 
kullanmanızı önermektedir. Radyo frekansına maruz kalma konusunda daha fazla 
bilgi, açıklama ve görüş için, www.who.int/peh-emf/en adresinden ulaşabileceğiniz 
WHO web sitesini ziyaret edin.

Dijital Hak Yönetimi Hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve 
adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı 
koruması, fotoğrafları, müzik parçalarını ve diğer içerikleri kopyalamanızı, aktarmanızı 
veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

Telif hakları ve diğer uyarılar 

Ürün, özellik, uygulama ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. 
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. 43
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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 özellikler, işlevler ve ürün teknik özellikleri şebekeye bağlı ve ek şart, koşul ve 
ücretlere tabi olabilir. 

Bunların tümü önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Cihaz kullanımınıza ilişkin HMD Global Gizlilik İlkesini http://www.nokia.com/phones/
privacy adresinde bulabilirsiniz.

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.
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a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
d) Satılanın ayıpsız bir muadili 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,
- 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 muadili 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.
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Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Üretici Firma:
HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9,
02600 Espoo, Finlandiya
Telefon: +358 86 4213499
FAKS: +358 45 2133756

İTHALATÇI FİRMANIN UNVANI:
DORA İLETİŞİM VE TİC. A.Ş.
Adres: Küçükbakkalköy Mah.
Atilla İlhan Cad. No: 22 34750
Ataşehir İstanbul,
Telefon: (0 216) 469 55 55
FAKS: (0 216) 577 06 09

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI 
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan 
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UYGUNLUK BEYANI 
No: TA-1067/18/G/01 

HMD Global Oy 
Bertel Jungin aukio 9,02600 Espoo, Finlandiya 

 
Biz, 
Sorumluluğu tarafımıza ait olmak üzere, ürünün özelliklerini aşağıdaki gibi beyan ederiz:  
 Telsiz Cihazı: 
 Model: TA-1067 
 Ürün Adı: Nokia 8110 4G SS 
 Açıklama: GSM/WCDMA/LTE Cep Telefonu 
 Radyoya İlişkin Yazılım Sürümü: 0.1803.11.03 
 Tedarik Edilen Aksesuarlar ve Bileşenler: Adaptör, Kulaklık, Batarya  

Adaptör Marka adı: Nokia, model adı: AC-18, FC0202 
Batarya Marka adı: Nokia, model adı: BV-6A  
Kulaklık Marka adı: Nokia, model adı: WH-108 
 

EMC 
Taslak ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 
Son Taslak ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 
Taslak ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 
Taslak ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 
Taslak ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 
EN 55032: 2015/AC:2016 
EN 55024: 2010 
EN 61000-3-2: 2014 
EN 61000-3-3: 2013 
 
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 
EN 301 511 V9.0.2 
ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 
ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 
ETSI EN 300 328 V2.1.1 
ETSI EN 303 413 V1.1.1 
Son Taslak ETSI EN 303 345 V1.1.7 
 
 
 
RF Teşhiri 
EN 62311:2008 
EN 50566:2017 
EN 62209-2:2010 
EN 50360:2017 
EN 62209-1:2016 
 

 
 

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: CETECOM GMBH, Kimlik No: 0680) RE Direktifinin Ek III’üne göre uygunluk değerlendirmesini yapmıştır ve AB tipi 
inceleme sertifikasını düzenlemiştir (Ref. No: M18-0422-01-TEC).  
 

 Düzenlenme Yeri: Pekin     Düzenlenme Tarihi:   3/14/2018 
HMD Global Oy Ürün İzni: 
 
 
 
 
 

İmza:        
İsim: Won Chul Chang 
Pozisyon: GM, Değer Mühendisliği Yapılmış İş Bölümü 

 
  

Yukarıdaki ürüne ilişkin teknik dokümantasyon HMD Global Oy Bertel Jungin aukio 9,02600 Espoo, Finlandiya adresinde tutulmaktadır. 
Telif © 2018 HMD Global Oy 

 
 



 DECLARATION OF CONFORMITY 
                                                 No: TA-1067/18/G/01 

                HMD Global Oy  
                                                                                  Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland  

The technical documentation relevant to the above product is held at: HMD Global Oy Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland 

   Copyright © 2018 HMD Global Oy 

 

   

   
     

 

 
 

We,     

declare under our sole responsibility, that the product: 

Radio Equipment:  
Model:       TA-1067 
Marketing Name: Nokia 8110 4G SS  
Description: GSM/WCDMA/LTE Mobile Phone 
Radio-related Software Version: 0.1803.11.03 
Supplied Accessories and Components: Adapter, Earphone, Battery 
Adapter Brand name: Nokia, model name: AC-18，FC0202 
Battery Brand name: Nokia, model name: BV-6A 
Earphone Brand name: Nokia, model name: WH-108 

EMC  SPECTRUM 
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0  EN 301 511 V9.0.2 
Final Draft ETSI EN 301 489-3 V2.1.1  ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0  ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 
Draft ETSI EN 301 489-19 V2.1.0  ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 
Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0  ETSI EN 300 328 V2.1.1 
EN 55032: 2015/AC:2016  ETSI EN 303 413 V1.1.1 
EN 55024: 2010  Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 
EN 61000-3-2: 2014   
EN 61000-3-3: 2013   
   
Safety  RF Exposure 
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+A2:2013 
EN 50332-1:2013 
EN 50332-2:2013  

EN 62311:2008 
EN 50566:2017 
EN 62209-2:2010 
EN 50360:2017 
EN 62209-1:2016 

Environmental   
EN 50581:2012 

 
 

  

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: CETECOM GMBH, ID: 0680) performed the conformity assessment according to Annex III of 
the RE Directive and issued the EU-type examination certificate (Ref. No.: M18-0422-01-TEC). 

Place of Issue: Beijing   Date of Issue:   3/14/2018 
HMD Global Oy Product Authorization: 
 
 
 
Signature: ______________________________________________________________________________ 
Name: Won Chul Chang  
Position: GM, Value Engineered Business Segment 
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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. ORTA MAH. KARAKAŞ CAD.
NO:17 BARTIN
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 HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
MAHMUTBEY MAH. ORDU CAD. NO 42 KAT 5 BAĞCILAR İSTANBUL
Tel: 0212 612 81 81
9- GERÇEK TELEKOMİNİKASYON VE SERVİS HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ BALIKESİR ŞUBESİ
ESKİ KUYUMCULAR MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:15 BALIKESİR
Tel: 0266 245 45 36
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
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
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