
HTC One’niz
microSIM kartını takma

1.   Telefonun sol panelinde bulunan microSIM kartı 
tepsisinin yanındaki küçük deliğe küçük bir kağıt 
kıskacı veya SIM çıkarma aracını takın. 

2.   microSIM kartı tepsisini çekip, çıkarın ve microSIM kartı 
tepsiye yerleştirin.
 Not: Sadece standart bir microSIM kullanın. Diğer türleri 

takma (adaptörlü veya değiştirilmiş SIM’li nanoSIM gibi), 
kartın düzgün yerleşmemesine veya kart yuvasının zarar 
görmesine neden olabilir.

3.   microSIM kartı tepsisini yuvasına takın.

Telefonunuzu kullanırken kılavuz bilgi almak 
ister misiniz?
Kullanıcı dostu çözümlerimiz için, Ana ekrandan,  > 
İpuçları & Yardım’a dokunun.

Veya www.htc.com/quickstart/ adresine gidin. Burada 
öğreticiler, kullanım kılavuzu, SSS’lar, en yeni haberler ve 
daha fazlasını bulabilirsiniz.



Başka birşey yapmadan önce 
lütfen bunu okuyunuz
Pili şarj edin
Telefonunuzdaki pil henüz şarj edilmedi. Lütfen telefonunuzu 
kullanmaya başlamadan önce verilen güç adaptörünü kullanarak 
telefonu tam şarj edin. Ayrıca, lütfen telefonu ayırmaya çalışmayın. 
(Eğer bunu yaparsanız, garantinizin geçerliliğini kaybedebilirsiniz.)

Lütfen fiyatlandırma planını akıllı bir şekilde belirleyin
Telefonunuzu nasıl kullanacağınıza bağlı olarak, bol miktarda internet 
bant genişliğini gerçekten hızlı bir şekilde kullanabilir. Telefonunuzu 
kullanmadan önce, veri fiyatları hakkında bilgi almak için cep telefonu 
operatörünüz ile görüşmenizi önemle tavsiye ederiz. 

Uluslararası dolaşımda iken veri hizmetlerini kullanmak pahalıdır. 
Uluslararası veri dolaşımını kullanmadan önce cep telefonu 
operatörünüz ile görüşerek veri dolaşımı ücretlerini öğreniniz.

Gizlilik yasaları hakkında bilgi alma
Bazı ülkelerde telefon görüşmelerinizi nasıl ve ne zaman 
kaydedeceğiniz ile ilgili sıkı yasalar vardır. Telefonunuzun kayıt özelliğini 
kullanmadan önce yaşadığınız yerdeki yasalar hakkında bilgi sahibi 
olmanız iyi bir fikirdir.

Son olarak, hukuk ekibimizin de söyleyeceği birkaç şey var 
(HASAR KISITLAMASI)
İlgili yasa tarafından izin verilen azami kapsamda, HTC veya yan 
firmaları hiçbir durumda dolaylı, özel, sonuçsal, rastlantısal veya 
ceza gerektiren hasardan dolayı size, herhangi bir kullanıcıya veya 
üçüncü taraflara karşı sözleşmeden kaynaklan herhangi bir sorumluluk 
taşımayacaktır ve bunlara HTC veya yan kuruluşlarının böyle bir 
hasar ile ilgili bilgilendirilip bilgilendirilmediğinden bağımsız olarak 
herhangi bir sınırlama getirilmeksizin haksızlıktan, yaralanmalardan, 
gelir kaybından, iş olanaklarının kaybedilmesinden, verilerin 
kaybedilmesinden ve/veya karların kaybedilmesinden kaynaklanan 
durumlar dahildir. Ve yasal işlemin başlatıldığı yasal durumlara 
bakılmaksızın, HTC'in veya yan kuruluşlarının toplam yükümlülüğü 
hiçbir durumda ödediğiniz miktarı aşmaz. 
Belirtilenler feragat edilemeyen yasal 
hakları etkilemez.
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