
Hızlı Kullanım Kılavuzu Kurulum

Dil Seçimi: Telefonunuzun dilini 
Türkçe veya İngilizce 
seçebilirsiniz.

Uygulama Ayarları: T-Market’e 
ulaşabilmek ve binlerce uygulama

Hoşgeldiniz

Turkcell T40’ı tercih ettiğiniz için 
teşekkür ederiz. Her türlü bilgi ve 
destek için www.turkcell.com.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz. 
İyi günlerde kullanmanız 
dileğiyle...

Tema Seçimi: Size uygun temayı 
seçerek bir sonraki adıma 
geçebilirsiniz. 

Akıllı Depo: Akıllı Depo ile 

Turkcell Mağazaları’ndaki Rehber 
Yedekleme cihazlarından veya 
Turkcell Akıllı Depo hesabınız 
üzerinden eski telefonunuzdaki 
rehberinizi 
Turkcell T40’a aktarabilirsiniz.

Rehberinizi Turkcell T40’a 
aktardıktan sonra, Akıllı Depo’daki 
Rehber ikonuna basarak 
telefonunuzdaki rehberinizi Akıllı 
Depo’ya aktarabilir; sonrasında 
www.turkcellakillidepo.com 
adresinden veya uygulama 

Rehber Yedekleme

Turkcell Akıllı Depo ile 
hatıralarınızı güvenle 
saklayabilirsiniz!

Tek yapmanız gereken Turkcell 
Akıllı Depo uygulamasını Turkcell 
GSM Numaranız ve Turkcell 
Şifreniz ile açmak ve saklamak 
istediğiniz fotoğraf, video, müzik 
ve dosyalarınızı Akıllı Depo’ya 
eklemek.

www.turkcellakillidepo.com 
adresinden veya uygulama 
üzerinden dilediğiniz zaman 
hatıralarınıza ulaşabilirsiniz.

 

Telefon Yedekleme Google (Gmail)
Hesap Kurulumu
Google hesabınız yoksa, kolayca 
hesap oluşturabilirsiniz;

• Ana Menü’deki “Ayarlar”dan 
“Hesaplar”a giriniz ve “Hesap Ekle” 
tuşuna basınız.

• Hesap listesinden Google’ı 
seçtikten   sonra 

• Ad, Soyad ve Kullanıcı Adı  
  bölümlerini 
doldurduktan sonra   
“İleri” butonunu tıklayınız.

• Uygun bir Kullanıcı Adı 
seçtikten   sonra, 8 
haneli bir şifre oluşturunuz.

• “Güvenlik sorusu”nu ve varsa  
 “İkincil E-posta” adresinizi 
girdikten   sonra 
“Oluştur”a basınız.

• “Google Hizmet Şartları”nı  
 onayladıktan sonra kurulum sona 
erer.

Google hesabınız hazır durumda. 
Artık Google Play üzerinden 
Android uygulamalarını 

Google (Gmail)
Hesap Kurulumu Akıllım Güvende ile hasarlı 

cihazınız teknik servise götürülür 
ve tamirat sonrası teslim edilir. 
Detaylı bilgi için 
www.turkcell.com.tr adresini 

Akıllım Güvende 

Cihazınızı arızalanması 
durumunda Turkcell İletişim 
Merkezleri’ne getirebilirsiniz. 
Yapılan işlemlerin her aşamasında 
telefon numaranıza gönderilen 
SMS’lerle telefonunuzun 

Arızalı Cihaz Takibi



Uygulama İndirme

Turkcell T40, içerisinde birçok 
uygulama yüklü olarak gelir. Bu 
uygulamaların  yanı sıra; 

• Kurulum Yöneticisi üzerinden  
 uygulama paketleri kurabilir,

• T-Market ile kredi kartı 
bilgilerinizi   
vermeden uygulama indirebilir, 

• Google (gmail) hesabı ve kredi 
kartı   bilgilerinizle 
Google Play üzerinden    
uygulama yükleyebilirsiniz.

• Kullandığınız uygulamalar kendi  
 kendine internete bağlanarak  
 güncelleme yaparlar. Eğer 
Turkcell   T40'ınızı bir 
internet paketi ile satın   
almadıysanız size uygun internet  
 paketleri için 

Zil Sesleri

Ayarlar menüsü altındaki ses 
menüsü içerisinde varsayılan 
bildirim seslerine 
dokunduğunuzda mesaj, e-posta 
ve 
diğer bildirimleriniz için Bağlama, 

Kart Ekranı

Kart ekranından favori 
kontaklarınıza, uygulamalarınıza, 
Turkcell Akıllı 
Depo’daki dosyalarınıza ve daha 
birçok özelliğe kolayca 
ulaşabilirsiniz. 

Kartlar arasında geçiş yapmak 

Kolay İpuçları

Alarm Kurma: Ana ekranınızda 
bulunan saatin üzerine 
dokunduğunuzda alarm ekranı 
açılacaktır. Alarm ekle butonuna
basarak istediğiniz gün ve saatler 
için alarm oluşturabilir, alarmın 
yanında bulunan zil ikonuna 
dokunarak alarmı kurabilir veya 

Kolay İpuçları

Pil Tasarrufu: Ekranın üst 
köşesinden parmağınızı aşağı 
doğru kaydırarak bildirim ekranını 
açabilirsiniz. Bu ekranda yer alan 
“Pil Tasarruf” ikonuna 
dokunduğunuzda telefonunuzun 
şarjı daha uzun süre dayanacaktır.

Kolay İpuçları

Ekran Görüntüsü Alma: Güç ve ses 
kısma tuşlarına aynı anda basarak 
ekrandaki görüntüyü bir resim 
olarak telefonunuza 
kaydedebilirsiniz.

Telefonu Sessize Alma: Ses kısma 
tuşuna uzun süre basılı tutarak 
telefonunuzu sessize alabilir ve 

Güç Tuşu

Ses Kısma
Tuşu

www.turkcell.com.tr


