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Güvenlik ve ürün bilgileri

Kullanım kılavuzu ek.1

TR

Güvenlik bilgileri
BlackBerry akıllı telefonu (bundan sonra akıllı telefon olarak adlandırılacaktır) kullanmaya 
başlamadan önce, bu belgede verilen güvenlik ve mevzuat bilgilerini inceleyin. İhtiyacınız 
olduğunda bakabilmeniz için bu belgeyi güvenli bir yerde saklayın.
Bazı ülkelerde Bluetooth özellikli cihazların ve kablosuz cihazların şifreleme yazılımıyla birlikte 
kullanılmasına ilişkin kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki kısıtlamalar için yerel yetkililere 
danışın.

Önemli güvenlik önlemleri 

Akıllı telefonunuzla birlikte yalnızca onaylı pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. 
Üretici onaylı olmayan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması, ciddi 
yaralanma, ölüm ve mal kaybına neden olabilecek yangın ya da patlama riski 
oluşturabilir. 
Yalnızca üretici onaylı kılıfları kullanın. Üretici onaylı olmayan kılıfların 
kullanılması akıllı telefonunuzun radyo frekansına maruz kalma standart 
değerlerini aşmasına neden olabilir.

Akıllı telefonu vücudunuzdan en az 0,20 inç (5 mm) uzakta tutun. Telefonu 
üstünüzde taşırken, yalnızca entegre kemer kancası bulunan aksesuarları 
kullanın ve aksesuar üretici tarafından sağlanmamışsa, aksesuarın metal 
içermediğini doğrulayın. Bu kurallara uymazsanız akıllı telefonunuz radyo 
frekansına maruz kalma standart değerlerini aşabilir. Radyo frekansına 
maruz kalma standart değerlerinin aşılmasının uzun vadeli sağlık üzerinde 
etkisi olup olmadığına ilişkin bilimsel çalışmalar devam etmektedir.

Akıllı telefonunuz 32 ile 113°F (0 ile 45°C) arasındaki sıcaklıklarda çalışmak 
üzere tasarlanmıştır. Akıllı telefonunuzun önerilen sıcaklık aralığı dışında 
kullanılması akıllı telefonunuzda ya da lityum iyon pilde hasara neden olabilir.

Acil iletişim için akıllı telefonunuza güvenmeyin. Acil durum çağrıları yapmak 
veya mesajları göndermek için gereken kablosuz ağlar tüm bölgelerde 
mevcut olmayabilir ve 911, 112, 119 veya 999 gibi acil durum numaraları sizi 
her bölgede acil durum servislerine bağlamayabilir.

Akıllı telefonunuz ve akıllı telefon aksesuarlarınız çocuklara yönelik 
değildir. Bir çocuğun akıllı telefonunuzu veya akıllı telefon aksesuarlarınızı 
kullanmasına veya eline almasına izin verirseniz, çocuğu kesinlikle gözetim 
altında tuttuğunuzdan emin olun. Akıllı telefonunuz çocuklar için boğulma 
tehlikeleri yaratacak küçük parçalara sahiptir. 

Arızalanabilecekleri ve siz ya da başkaları için ciddi yaralanmaya veya ölüme 
neden olabileceğinden, akıllı telefonunuzu, kalp pili ve işitme cihazları dahil, 
tıbbi cihazlardan uzak tutun. 

Bu, kısa devre, yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, akıllı 
telefonunuzu sıvılara temas ettirmeyin. 

Akıllı telefonunuzun hoparlörünü kullanırken, asla akıllı telefonu kulağınıza 
tutmayın. İşitme duyunuzda ciddi ve kalıcı hasara neden olabilir. 
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Akıllı telefonunuzdaki yanıp sönen ışıklara maruz kalmak epilepsi nöbetlerine 
veya bilinç kaybına neden olabilir ve siz ya da başkaları için tehlikeli olabilir. 
Akıllı telefonunuzu kullanmanın siz ya da başkaları üzerinde oryantasyon 
bozukluğu, şuur kaybı, seğirme, havale ya da istemsiz hareketlere neden 
olması halinde, akıllı telefonunuzu kullanmayı derhal bırakın ve bir doktora 
başvurun. LED bildirim ışığı, akıllı telefonunuz ön yüzünde, sağ üst köşede yer 
alır. Akıllı telefon modelinizde bir kamera bulunuyorsa, kamera flaş açıklığı 
akıllı telefonunuzun arka yüzünde, kamera merceğinin üst tarafında veya 
sağında yer alır. Epilepsi nöbeti veya bilinç kaybına karışı hassassanız, akıllı 
telefonunuzu kullanamadan önce doktorunuza danışın. 

Yasa tarafından akıllı telefonu eller serbest modunda kullanmanıza izin 
verilmiyorsa, araç kullanırken akıllı telefonunuzu kullanmayın. Araç 
kullanırken akıllı telefonunuzu kullanmak sizi ve başkalarını ciddi yaralanma, 
ölüm veya mal kaybıyla sonuçlanacak büyük bir kaza riskiyle karşı karşıya 
bırakabilir.

Yangın veya patlama riski olabileceğinden, akıllı telefonunuzu gaz dumanı 
bulunan yerlerde kullanmayın.

Bu, ciddi yaralanma, ölüm veya mal kaybıyla sonuçlanacak bir patlamaya 
neden olabileceğinden, akıllı telefonunuzu ateşe atmayın. 

Uçaklarda cep telefonunuzu kapatın. Uçaktayken cep telefonunuzu 
kullanmak, uçağın teçhizatını, iletişimini ve çalışmasını etkileyebilir; 
bağlantıyı kesintiye uğratabilir; başka şekilde uçağın çalışması, mürettebat 
ve yolcular için tehlikeli; ve yasa dışı olabilir 

Akıllı telefonlar kendinden güvenlik cihazlar değildir ve patlayıcı duman, 
patlayıcı toz veya diğer patlayıcı kimyasalların bulunduğu yerlerde 
kullanılamaz. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar ciddi yaralanma, ölüm veya mal 
kaybıyla sonuçlanacak patlama ya da yangına neden olabilir. 

Akıllı telefonunuzu güvenli şekilde kullanma 
•	 Akıllı telefonunuzun üstüne ağır nesneler koymayın.
•	 Akıllı telefonunuz üzerinde değişiklik yapmaya veya servis işlemi uygulamaya çalışmayın.
•	 Bunu yapmanız üreticinin sağladığı akıllı telefon belgelerindeki talimatlarda yoksa, akıllı 

telefonunuzun boşluklarını kapatmaya veya içine cisim sokmaya çalışmayın. Bu eylem 
kısa devre, yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

•	 Ekran üzerinde keskin cisimler kullanmayın.
•	 Ekran üzerinde aşırı güç kullanmayın.
•	 Akıllı telefonunuzu veya akıllı telefon aksesuarlarınızı suyun yakınlarında kullanmayın 

(örneğin, küvet ya da lavabo yakınında, ıslak zeminde veya yüzme havuzu yakınında).
•	 Akıllı telefonunuzu veya akıllı telefon aksesuarlarınızı dengeli olmayan bir yüzeye 

koymayın. Akıllı telefonunuz veya akıllı telefon aksesuarlarınız düşerek bir kişinin ciddi 
şekilde yaralanmasına veya akıllı telefonunuzun ve akıllı telefon aksesuarlarınızın ciddi 
şekilde hasar görmesine neden olabilir.

•	  Akıllı telefonunuzun ekranı camdan üretilmiştir. Akıllı telefonunuz düşerse veya cama güç 
uygulanırsa cam çatlayabilir veya kırılabilir. Cam çatlarsa veya kırılırsa, ekran onarılıncaya 
kadar cama dokunmayın.

•	 Akıllı telefonunuzu kullanırken sık sık ara verin. Akıllı telefonunuzu kullanırken, boyun, 
omuz, kol, bilek, ellerinizde (başparmak ve diğer parmaklar dahil) ya da vücudunuzun 
başka kısımlarında rahatsızlık hissederseniz kullanımı derhal bırakın. Rahatsızlık sürerse 
bir doktora danışın.

Elektrik güvenliği 
Akıllı telefonu yalnızda üretici tarafından verilen ya da bu akıllı telefonla birlikte kullanım 
için üretici tarafından özellikle onaylanan şarj aksesuarları ile şarj edin. Başka bir aksesuar 
kullanılması, ciddi yaralanma, ölüm ve mal kaybına neden olabilecek ve garantileri geçersiz 
kılacak yangın, patlama, pil sızıntısı veya diğer tehlikeleri oluşturabilir.
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Onaylı şarj aksesuarı modelleri
Şarj kabloları: CDA0000105CF, CDA0000108C2, CDA0000105C1
AC şarj cihazları: CBA0064AGBC1, CBA0064AABC1, CBA0064ABBC1, CBA0064AKBC1, 
CBA0064ACBC1, CBA0064AHBC1, CBA0064AFBC1, CBA0064ALBC1, CBA0064AMBC1

Akıllı telefonla birlikte verilen ya da üretici onaylı şarj aksesuarlarını yalnızca markalama 
etiketinde belirtilen güç kaynağı türünde kullanın. Bir güç kaynağını kullanmadan önce, 
şebeke geriliminin güç kaynağı üzerinde yazılı gerilime uygun olduğunu doğrulayın. 
Bu, yangın ya da elektrik çarpması riskiyle sonuçlanabileceğinden, elektrik prizlerine, uzatma 
kablolarına veya prizlere aşırı yüklenme yapmayın. Kablo veya fişin hasar görmesi riskini 
azaltmak için, şarj aksesuarının elektrik prizi ya da priz bağlantısını keserken kabloyu değil 
fişi çekin.
Özellikle prizlerde ve güç kablosunun akıllı telefona bağlandığı noktalarda, güç kablosunun 
üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin. Güç kablosunu her zaman, takılma ya da 
boğulma gibi, başkaları için yaralanma risklerini azaltacak şekilde yerleştirin. Gök gürültülü 
sağanak sırasında veya kullanılmadığı zamanlarda şarj aksesuarlarını prizden çıkarın. Şarj 
aksesuarlarını dış mekanda ya da doğa olaylarına maruz alanlarda kullanmayın.
Güç kaynağını bağlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için akıllı telefonunuzla birlikte 
gelen belgelere bakın.
Akıllı telefonunuza yönelik aksesuarları satın almak için, kablosuz iletişim servis sağlayıcınız 
ile iletişime geçin.

Pil güvenliği 
Akıllı telefonunuz çıkarılamaz, lityum iyon pil taşımaktadır. Pili çıkarmaya çalışmayın. Pili 
çıkarmak akıllı telefonunuzun Sınırlı Garantisini geçersiz kılar ve pilde hasara neden olabilir.
Yanlış şekilde işlem yapılması halinde pil yangın, patlama, kimyasal yanık veya diğer tehlikeleri 
oluşturabilir. Pilinizi sıvılarla temas ettirmeyin. Pil 140°F (60°C) üzerinde ısıtmayın. Pilin 140°F 
(60°C) üzerinde ısıtılması pilin tutuşmasına veya patlamasına neden olabilir.

Bu, yangın ya da patlamaya neden olabileceğinden, akıllı telefonu ve pilini 
ateşe ya da elektrikli ocak, set üstü ocak, oda ısıtıcısı ya da fırınlar gibi, 
diğer harici ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Pilin içine yabancı cisim sokmaya çalışmayın. Pili yeniden üretmeyin, 
parçalarını ayırmayın, üzerinde değişiklik yapmayın, ezmeyin, delmeyin, 
bükmeyi veya kesmeyin. Pil yeniden üretilir, parçalarına ayrılır, üzerinde 
değişiklik yapılır, ezilir, delinir ya da başka şekilde değiştirilirse, pili 
kullanmayı derhal bırakın.
Pile kısa devre yaptırmayın veya metal veya iletken cisimlerin pil 
terminalleriyle temasın izin vermeyin.

DİKKAT: Pili çıkarmaya çalışmayın. Başka pillerin kullanılması yangın, patlama, pil sızıntısı 
veya diğer riskleri oluşturabilir. Lütfen kullanılmış pillerin bu belgede belirtilen talimatlara göre 
atıldığından emin olun.

Akıllı telefonunuzda bu simge görüntülendiğinde, pil veya pil bağlantısıyla 
ilgili bir sorun olabilir. Akıllı telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin. 
Simge görüntülenmeye devam ediyorsa, onarım için akıllı telefonunuzu 
yetkili bir servis personeline götürün.

Güvenli şekilde araç kullanma ve yürüme 
Araç kullanırken akıllı telefonunuzu kullanmayın. Tüm dikkatinizi aracı kullanmaya verin; 
güvenli araç kullanmak ilk sorumluluğunuzdur. Araç kullandığınız bölgelerde kablosuz 
cihazların kullanımıyla ilgili yasa ve mevzuatları bilmekten ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.
Aracınızı kullanmaya başlamadan önce akıllı telefonunuzu güvenli bir yere koyun. Aracınızda 
hava yastığı varsa, akıllı telefonunuzu veya herhangi bir aksesuarı hava yastığının üzerine 
veya hava yastığı açılma alanına koymayın. Hava yastığı açıldığında ciddi yaralanmayla 
sonuçlanabilir.
Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlardaki uygun olmayan şekilde takılmış ya da yetersiz 
korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Araç üreticisine veya temsilcisine danışın. 
Aracınıza bir ekipman eklendiyse, radyo frekansı sinyallerine ilişkin bilgi için bu ekipmanın 
üreticisine de danışmalısınız.
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Yürürken ya da tam dikkat gerektiren bir etkinlikle meşgulken akıllı telefonunuzu kullanmayın. 
Trafiğe ya da diğer yaya tehlikelere karşı dikkatsizlik ciddi yaralanma, ölüm veya mal kaybıyla 
sonuçlanabilir.

Aksesuarlar 
Yalnızca özellikle bu akıllı telefon modeliyle birlikte kullanım için üretici tarafından onaylanmış 
aksesuarları kullanın. Onaylı olmayan aksesuarların kullanılması tüm onay veya garantileri 
geçersiz kılabilir, akıllı telefonun çalışmaz hale gelmesine neden olabilir ve tehlikeli olabilir.
Taşıma çözümleri: Akıllı telefonunuz bir kılıfla (üstünüzde taşıma aksesuarı) birlikte 
gelmeyebilir. Akıllı telefonunuzu üzerinizde taşıyorsanız, akıllı telefonunuzu daima üretici 
tarafından sağlanan veya onaylanan, entegre kemer kancalı bir akıllı telefon kılıfına koyun. 
Akıllı telefonunuzu taşırken üretici tarafından sağlanan veya onaylanan, entegre kemer kancalı 
bir akıllı telefon kılıfı kullanmazsanız, akıllı telefon iletim yaptığı sırada akıllı telefonunuzu 
vücudunuzdan en az 0,20 inç (5 mm) uzakta tutun. USB kablosu ile ya da USB kablosu 
olmadan, akıllı telefonunuzun bir veri özelliğini kullanırken (örn, e-posta mesajları, PIN 
mesajları, MMS mesajları ya da tarayıcı hizmeti), akıllı telefonunuzu vücudunuzdan en az 0,20 
inç (5 mm) uzakta tutun. Üretici tarafından sağlanmayan veya onaylanmayan aksesuarların 
kullanılması akıllı telefonunuzun radyo frekansına maruz kalma kurallarını aşmasına neden 
olabilir. Radyo frekansına maruz kalma standart değerlerinin aşılmasının uzun vadeli sağlık 
üzerinde etkisi olup olmadığına ilişkin bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Radyo frekansına 
maruz kalma hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bu belgedeki “Uyumluluk Bilgileri” 
bölümüne bakın. 
Akıllı telefonlara yönelik, üretici onaylı taşıma çözümlerinin çoğu (örn, kılıflar, çantalar ve 
torbalar) bir mıknatıs taşır. Manyetik şerit bileşenleri içeren, banka kartı, kredi kartı, otel 
odası kartı, telefon kartı veya benzer eşyalar gibi, eşyaları bu tür taşıma çözümlerinin yakınına 
koymayın. Mıknatıs, manyetik kartta depolanan verilere zarar verebilir veya bunları silebilir.  

Manyetometre 
Akıllı telefonunuzda bir manyetometre bulunmaktadır. Manyetometre, Pusula gibi 
uygulamalar tarafından kullanılır. Mıknatıslar ya da mıknatıs içeren kılıf, kulaklık veya monitör 
gibi cihazlar, manyetometrenin doğruluğunu olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle acil 
durumlarda, konumunuzu belirlemek için manyetometre kullanan uygulamalara güvenmeyin.

Medya 
Bazı yargı mahalleri, akıllı telefonunuzdaki bazı özellikleri kullanmanızı yasaklayabilir veya 
kısıtlayabilir. Resim çekerken, işlerken ya da kullanırken, geçerli tüm telif hakkı, kişisel gizlilik, 
ticari sır ya da güvenlik yasaları dahil olmak üzere, yargı mahallinizde mevcut olabilecek 
tüm yasa, mevzuat, prosedür ve politikalara riayet edin. Başkalarının kişisel haklarına saygı 
gösterin. Telif hakkı korumaları, bazı resim, müzik (zil sesleri dahil) veya diğer içerikleri 
kopyalamanızı, değiştirmenizi, aktarmanızı ya da iletmenizi önleyebilir. 
Ses dosyaları: Ses dosyalarını, özellikle kulaklık kullanırken, yüksek ses düzeyinde 
dinlediğinizde kalıcı duyma kaybı meydana gelebilir. Çevredeki gürültüyü bastırmak amacıyla 
kulaklığınızın ses düzeyini artırmaktan kaçının. Kulaklarınızda çınlama veya ya da yankı 
duyarsanız, bir doktora danışın.

Kamera: Akıllı telefonunuzda bir kamera varsa, kamerayı doğrudan güneşe ya da diğer 
parlak ışıklara çevirmeyin. Bunu yapmak gözlerinize ciddi şekilde zarar verebilir ve akıllı 
telefonunuzda hasara neden olabilir. Kamera flaşını kullanırken, kamera flaşı açıklığını 
temanızın gözlerinden en az 19,69 inç (50 cm) uzakta tutun. 

Anten 
Yalnızca birlikte verilen entegre anteni kullanın. Yetkisiz anten değişiklikleri veya eklemeleri 
akıllı telefona hasar verebilir.

Elektronik cihazlarla girişim 
Modern elektronik cihazların çoğu radyo frekansı sinyallerine karşı korumalıdır. Bununla 
birlikte, bazı elektronik cihazlar akıllı telefonunuzun yaydığı radyo frekansı sinyallerine karşı 
korumalı olmayabilir.
Kalp pilleri: Radyo frekansı sinyallerinin kalp piliniz üzerindeki etkileriyle ilgili sorularınız varsa 
bir doktora ya da kalp pilinizin üreticisine danışın. Akıllı telefonunuzu kalp pilinizle ilişkili 
güvenlik gerekliliklerin uygun olarak kullandığınız doğrulayın. Bu, şu gereklilikleri içerebilir: 
çalışır durumdaki akıllı telefonunuzu daima kalp pilinizden 7,88 inç (20 cm) uzakta tutun, akıllı 
telefonunuzu göğüs cebinizde taşımayın ve çağrı yaparken ve alırken, girişim potansiyelini en 
aza indirmek için kalp pilinin bulunduğu tarafın tam aksi tarafındaki kulağınızı kullanın. Girişim 
olduğundan kuşkulanmanızı gerektirecek nedenler varsa, akıllı telefonunuzdaki tüm kablosuz 
iletişim bağlantılarını kapatın, akıllı telefonunuzu kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
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İşitme cihazları: Bazı dijital kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir. 
Bu tür girişimlerde, kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza danışın ya da alternatifleri görüşmek 
için işitme cihazınızın üreticisine başvurun.
Akıllı telefonunuzda, pusula gibi uygulamalar tarafından kullanılan manyetometre 
bulunmaktadır. Manyetometre kullanan bir uygulamanın işitme cihazınızda girişime neden 
olması durumunda uygulamayı kapatın.
Diğer tıbbi cihazlar: Başka bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazınızın harici radyo frekansı 
enerjisine karşı yeterince korumalı olup olmadığını öğrenmek için üreticiyle görüşün. Bu 
bilgileri edinmenizde doktorunuz size yardımcı olabilir.
Sağlık kuruluşları: Sağlık kuruluşlarında, bunu yapmanızı bildiren uyarılar varsa, akıllı 
telefonunuzdaki tüm kablosuz iletişim bağlantılarını kapatın. Hastanelerde ya da sağlık 
kuruluşlarında, harici radyo frekansı enerjisine karşı hassas cihazlar kullanılıyor olabilir 
Uçaklar: Uçağa binmeden önce akıllı telefonunuzdaki tüm kablosuz iletişim bağlantılarını 
kapatın. Uçakta akıllı telefonu kablosuz iletişim bağlantıları açıkken kullanmanın etkileri 
bilinmemektedir. Bu türden kullanım, uçağın teçhizatını, iletişimini ve çalışmasını etkileyebilir; 
bağlantıyı kesintiye uğratabilir; başka şekilde uçağın çalışması için tehlikeli; ve yasa dışı 
olabilir. Akıllı telefonunuzdaki tüm kablosuz iletişim bağlantıları kapalıyken yalnızca, hava 
yollarının elektronik cihaz mevzuatlarına uygun olarak radyo iletişimi gerektirmeyen cihaz 
uygulamalarını kullanabilirsiniz. 

Tehlikeli alanlar 
Akıllı telefonunuz kendinden güvenlikli bir cihaz olmayıp, kendinden güvenlikli cihazların 
gerekli olduğu, gaz dumanı, patlayıcı toz durumları, nükleer tesis işletimi, uçak navigasyon 
veya iletişim hizmetleri, hava trafik kontrolü ve yaşam destek veya silah sistemleri dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere, tehlikeli ortamlarda kullanıma uygun değildir. 
Patlama tehlikesi olan ortamlar: Patlama tehlikesi olan bir ortamdaysanız akıllı 
telefonunuzdaki tüm kablosuz iletişim bağlantılarını kapatın ve bütün işaretlere ve talimatlara 
uygun hareket edin. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar vücut yaralanması ve hatta ölümle 
sonuçlanacak patlama ya da yangına neden olabilir. 
Patlama tehlikesi olan ortamlar her zaman olmasa da genellikle açıkça belirtilir.  Bu ortamlar 
arasında gaz veya benzin istasyonları; teknelerin alt güverteleri; yakıt ya da kimyasal madde 
taşıma ya da depolama tesisleri; LPG (propan ya da bütan) ile çalışan araçlar; havada kimyasal 
maddelerin ya da toz toprak, metal tozu gibi parçacıkların bulunduğu yerler ve genellikle 
aracınızın motorunu durdurmanız istenen diğer yerler sayılabilir. 
Bir gaz sızıntısını haber vereceğiniz zaman, akıllı telefonunuzun telefon özelliğini sızıntının 
yakınında kullanmayın. Bulunduğunuz yeri terk edin ve akıllı telefonunuzda telefon özelliği 
varsa ve etkinse, aramayı güvenli bir yerden yapın. 
Patlatma alanları: Bir “patlatma alanındayken” ya da iki yönlü radyoların kapatılması 
gerektiğinin belirtildiği bir alandayken, patlama operasyonlarında girişimden kaçınmak için, 
akıllı telefonunuzdaki tüm kablosuz iletişim bağlantılarını kapatın ve bütün işaretlere ve 
talimatlara uygun hareket edin. 

Çalıştırma ve saklama sıcaklıkları 
Akıllı telefonunuz ve akıllı telefon şarj cihazınız aşağıda belirtilen sıcaklıklar dahilinde 
çalıştırılmak ve saklanmak üzere tasarlanmıştır.
Akıllı telefonu çalıştırma: 32 - 113°F (0 - 45°C)
Akıllı telefonu saklama (3 aydan az): -4 - 113°F (-20 - 45°C)
Akıllı telefonu saklama (3 ay veya daha fazla): 77°F (25°C +/- 3°C)
Şarj cihazını çalıştırma: 32 - 104°F (0 - 40°C)
Akıllı telefonunuzun ve akıllı telefon aksesuarlarınızın önerilen sıcaklık aralıkları dışında 
kullanılması ve saklanması, ciddi yaralanma ya da ölümle sonuçlanacak şekilde akıllı 
telefonunuzun ısınmasına neden olabilir ya da akıllı telefon, aksesuarlar veya lityum iyon pilde 
hasara neden olabilir.
Akıllı telefonunuzu ve akıllı telefon aksesuarlarınızı, radyatör, kalorifer ızgarası, fırın ya da ısı 
üreten diğer cihazlar (yükselteçler dahil) gibi ısı kaynaklarından uzak tutun. Akıllı telefonunuzu 
iki haftada uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın.

Akıllı telefon temizliği ve onarımı 
Temizlik: Akıllı telefonunuzun ya da akıllı telefon aksesuarlarınızın yakınında ya da 
yüzeylerinde sıvı, aerosol temizleyiciler veya solventler kullanmayın. Yalnızca kuru yumuşak 
bir bezle temizleyin. Akıllı telefonunuzu ya da şarj aksesuarını temizlemeden önce tüm 
bilgisayar kablolarını ve prize takılı tüm şarj aksesuarlarının fişlerini çıkarın 
Onarım: Akıllı telefonunuz veya bir şarj aksesuarı üzerinde değişiklik yapmaya, parçalarına 
ayırmaya veya servis işlemi uygulamaya çalışmayın. Çıkarılamaz pilinizi değiştirmeye 
çalışmayın. Yalnızca yetkili personel akıllı telefonunuz ya da şarj aksesuarları üzerinde onarım 
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veya pil değiştirme işlemleri gerçekleştirmelidir ve yalnızca akıllı telefon modelinizle birlikte 
kullanım için üretici tarafından belirtilen pil kullanılmalıdır.
Aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşirse, güç kaynağı kablolarını bilgisayardan veya elektrik 
prizinden çıkarın ve akıllı telefonunuzu ya da şarj aksesuarınızı servis işlemi için yetkili servis 
personeline götürün.
•	 Güç kaynağı kablosu, fişi veya konektörü hasar görürse.
•	 Akıllı telefon ya da şarj aksesuarları üzerine sıvı dökülürse veya cisim düşerse.
•	 Akıllı telefon ya da şarj aksesuarları yağmur ya da suya maruz kalırsa.
•	 Akıllı telefon ya da şarj aksesuarları dokunamayacak kadar sıcak hale gelirse.
•	 Akıllı telefon ya da şarj aksesuarları düşerse veya başka şekilde hasar görürse.
•	 Kullanıcı belgelerindeki talimatlar izlendiğinde akıllı telefon ya da şarj aksesuarları normal 

şekilde çalışmazsa.
•	 Akıllı telefon ya da şarj aksesuarları performans açısından büyük değişiklik gösterirse.
Yangın ya da elektrik çarpması riskini azaltmak için, yalnızca akıllı telefonunuzun kullanıcı 
belgelerinde ele alınan kontrolleri ayarlayın. Diğer kontrollerin uygun olmayan bir şekilde 
ayarlanması hasara neden olabilir ve genellikle akıllı telefon, şarj aksesuarı veya diğer 
aksesuarların normal çalışma durumuna geri döndürülmesi için yetkili bir teknisyenin uzun 
süreli çalışmasını gerektirir.
Akıllı telefonunuzun kullanıcı belgelerinde yer alan tüm güvenlik talimatlarına uyulmaması 
Sınırlı Garantiyi geçersiz kılar ve talimatlara uymayan kişi için servis işlemlerinin askıya 
alınmasını veya reddedilmesine, kanuni işleme veya her ikisine yol açabilir.

Taşıma ve Nakliye:
-  Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan 

emin olun.
-  Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma ilişkin Bilgiler:
Satın olmuş olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı 
için, bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması gerekmektedir. 
Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda 
çalıştırılması gerekmektedir.

KULLANIM KOŞULLARI:
Tüketicinin yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler: Cihazınız 
kirlendiyse kuru toz,iz bırakmayan bir bezle silebilirsiniz.Cihazınızı silmek için su, alkol, tiner 
vb. diğer solventleri kullanmayınız.
Periyodik bakım: Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.
Performansını en uygun düzeye getirmek için bazen telefonunuzu kapatmanız önerilir.

Akıllı telefonun ve pilin atılması
AEEE yönetmeliğine uygundur.

Akıllı telefonunuzu veya pili ev atıkları çöpünüze ya da ateşe atmayın.
Telefon, pil ve aksesuarlarının üzerindeki bu simge, bu ürünlerin kullanım 
sürelerinin bitiminde toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir:
-  Bu tür ekipmanlar için hazırlanmış özel kutuların bulunduğu belediye atık 

tasfiye merkezleri
-  Satış noktalarındaki toplama kutuları.
Bileşenlerin tekrar kullanılabilmesi için bu piller geri dönüştürülecek ve bazı 
maddelerin çevreye yayılması önlenecektir.

Akıllı telefonunuz ve piliniz tesislerin bulunduğu yerlerde geri dönüştürülebilir. 
Bu simge, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını belirtmez.

Akıllı telefonunuzu ve pilini, bulunduğunuz bölgede bu türdeki pillerin atılmasını düzenleyen 
yasa ve mevzuatlara uygun şekilde atın. 

Uyumluluk bilgileri
Radyo frekansı sinyallerine maruz kalma 
Akıllı telefon radyosu düşük güçlü bir radyo alıcısı ve vericisidir. Cihaz aşağıdaki uyacak 
şekilde tasarlanmıştır:  
•	 Avrupa Birliği Konseyi kuralları ve limitleri
•	 Kablosuz iletişim cihazları için radyo frekansına maruz kalma güvenlik düzeyleriyle ilgili 

diğer uluslararası kurallar.
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Bu kurallar bilimsel uzmanlar, devletler ve aşağıdakileri içeren bağımsız kuruluşlar tarafından 
geliştirilmiştir:
•	 Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Kurulu (ICNIRP)
Radyo frekansına maruz kalma kurallarına ve limitlerine uyumu sürdürmek için akıllı telefonu 
vücudunuzdan en az 0,20 inç (5 mm) uzakta tutun. Telefonu üstünüzde taşırken, yalnızca 
üretici tarafından sağlanan veya onaylanan, entegre kemer kancası bulunan aksesuarları 
kullanın. Üzerinizde taşıma aksesuarınız üretici tarafından sağlanmadıysa, aksesuarın metal 
içermediğini doğrulayın ve akıllı telefonu vücudunuzdan en az 0,20 inç (5 mm) uzakta tutun.
Radyo frekansına maruz kalmayı azaltmak için: (i) akıllı telefonu güçlü kablosuz sinyali 
bulunan alanlarda kullanın; (ii) eller serbest seçenekleri kullanın; ve (iii) çağrılara ayırdığınız 
vakti azaltın veya bunun yerinde e-posta, SMS veya BBM mesajı gönderin.

Özgül soğrulma oranı verileri 
BU KABLOSUZ CİHAZ MODELİ, BU BÖLÜMDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE KULLANILDIĞINDA, 
DEVLETİN BELİRLEDİĞİ, KABLOSUZ İLETİŞİM DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ 
GEREKSİNİMLERE UYGUNDUR.
Akılı telefon, önceki bölümde belirtildiği şekilde kullanıldığında, Avrupa Birliği Konseyi 
tarafından önerilen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma emisyon limitlerini aşmayacak 
şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, geniş kapsamlı bir kurallar çerçevesi içinde 
yer alır ve genel olarak insanlar için izin verilen RF enerjisi düzeylerini belirtir. Kurallar, 
bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından yürütülen düzenli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların 
değerlendirilmesiyle geliştirilen standartları temel alır. Kablosuz iletişim cihazları için maruz 
kalma standardı Specific Absorption Rate (Özgül Soğrulma Oranı) ya da “SAR” olarak bilinen 
bir ölçüm birimine göre belirlenir. Avrupa Birliği Konseyi tarafından önerilen SAR limiti 2,0W/
kg*’dir. SAR düzeylerini belirlemek için kullanılan testler, cihazların tüm frekans bantları 
aralığı üzerinden maksimum güç düzeyinde iletim yaptıkları standart kullanım modlarına 
dayalı olarak yapılmıştır. SAR değeri en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşılık, 
cihazın çalışma sırasındaki gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun 
nedeni, cihazın şebekeye erişim için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç 
düzeyinde çalışacak biçimde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, kablosuz baz istasyonu 
antenine ne kadar yakınsanız cihazınızın güç çıkışı o kadar düşüktür.
Bu akıllı telefon için kulakta kullanılırken test edilen en yüksek SAR değerleri aşağıda 
belirtilmiştir:

Akıllı Telefon 10 g (RED) için SAR (W/kg) 

BlackBerry® KEY2 (BBF100-6) GSM 900 + Wi-Fi 5G 0.72

Vücuda 0,20 inç (5 mm) mesafede test edildiğinde bu akıllı telefonun en yüksek SAR değeri 
şudur:

Akıllı Telefon 10 g (RED) için SAR (W/kg) 

BlackBerry® KEY2 (BBF100-6) GSM 1800 + Wi-Fi 5G 1.68

Üzerinde taşıma ölçümleri (önerilen uzakta tutma mesafeleri), sağlanan ve mevcut 
aksesuarlara ve Avrupa Birliği Konseyi gereksinimlerine bağlı olarak, akıllı telefonlar dahil, 
kablosuz cihazlar arasında farklılık göstermektedir.
SAR hakkında ek bilgi www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) veya www.tele.soumu.
go.jp/e/index.htm (İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı Telekomünikasyon Bürosu) adreslerinde 
bulunabilir.

AB mevzuatı uyumu
TCL Communication LTD. / TCT Mobile Europe SAS burada, bu akıllı telefonun 2014/53/EU 
sayılı Radyo Ekipmanı Direktifinin gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu 
beyan eder.
AB uyumluluk yönetmeliğinin tam metnine, aşağıdaki internet sayfasından ulaşılabilir:  
http://www.blackberrymobile.com/EU_doc/.
Radyo ekipmanının istenilen şekilde çalışmasını sağlayan, yazılım da dahil olmak üzere 
aksesuar ve parçaların AB uyumluluk beyanı tanımının tam metnine aşağıdaki internet 
sayfasından ulaşılabilir: http://www.blackberrymobile.com/EU_doc/.
Wi-Fi özellikli bir akıllı telefonunuz varsa, akıllı telefonunuz tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki 
Wi-Fi ağlarında çalıştırılabilir. 

* Avrupa'da yaygın olarak kullanılan mobil cihazların SAR limiti, vücut ve baş bölgesinde 
10 gram doku kütlesi için ortalama 2,0 W/kg'dır (el, ayak ve bilekler gibi uzantılarda 10 
gram doku kütlesi için ortalama 4,0 W/kg). Standartlarda, halkı daha fazla korumak ve 
ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için büyük çapta güvenlik payı bulunmaktadır.
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Avrupa Birliği Komisyonu Kararları Resmi Gazetesi, 12 Şubat 2007 tarihinde, 5.150 - 5.350 
GHz frekans bandında, radyo yerel alan şebekeleri dahil, kablosuz erişim sistemlerinin (WAS), 
kapalı alanlarda kullanımının kısıtlanacağını belirtmiştir. 

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV

LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

NO IS LI CH TR

KISITLAMA BİLGİSİ
(TTTE yönetmeliği-1999/5/AT’ye istinaden)

Cihazınız Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamındaki Wi-Fi ağlarında kullanılabilir. 12 
Şubat 2007 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde belirtildiği üzere, Kablosuz Erişim 
Sistemleri’nin ve Kablosuz Yerel Alan Ağları’nın (WAS/RLANs) 5.150 -5.350 MHz frekans 
bandında kullanımı, bina içinde maksimum e.i.r.p. 200 mW kullanımla sınırlıdır. Cihazınız 
asla bu band gücünün üstünde ağ oluşturmayı başlatmaz veya 5.150 – 5.350 MHz frekans 
bandında özel modda bir ağa bağlanmaz.

Ek mevzuata uyumu
Akıllı telefonunuza yönelik standartlara ve düzenleyici makamlara uyum hakkında ayrıntılı 
bilgi üreticiden edinilebilir.
Akıllı telefonunuza ilişkin model ve uyum bilgilerini görüntülemek için, ekranın üst kısmından 
aşağı doğru iki parmağınızla tek seferde ya da tek parmağınızla iki seferde kaydırın. Ayarlar > 
Telefon hakkında > Düzenleyici makam onayları öğesine dokunun.

Ürün bilgileri
Mekanik özellikler:
•	 Ağırlık: yaklaşık 5,93 oz (168 g), lityum iyon pil dahil
•	 Boyut (U x G x Y): 5,96 x 2,83 x 0,33 inç (151,4 x 71,8 x 8,5 mm)
•	 6 GB bellek, 64/128 GB uygulama belleği, microSD kart yuvası
Güç özellikleri:
•	 Çıkarılamaz, şarj edilebilir lityum iyon pil
•	 3 V, 1,8 V nano SIM kartları destekler
•	 Veri eşleştirme ve şarj için bağlantı noktası uyumluluğu: USB Type-C
Mobil şebeke radyo özellikleri:
•	 2G: B2/3/5/8 (850/900 MHz): 32dBm; (1800/1900 MHz): 29dBm
•	 3G: B1/2/4/5/6/8 (2100/1900/1700/850/800/900 MHz): 23dBm
•	 FDD LTE Home: B1/3/5/7/8/20/26/28/32 (2100/1800/850/2600/900/800/850/700/1500 

MHz): 23dBm
•	 FDD LTE Roaming: B2/4/12/13/17/19 (1900/1700/700/700/700/850 MHz): 23dBm
•	 TDD LTE Home: B38/40 (2600/2300 MHz): 23dBm
•	 TDD LTE Roaming: B39/41 (1900/2500 MHz): 23dBm
•	 Güç sınıfı: GSM 5.05’te tanımlandığı gibi Sınıf 1 (DCS 1800, PCS 1900), Sınıf 3 (UMTS, 

LTE), Sınıf 4 (GSM 850), GSM 02.06’da tanımlandığı gibi Sınıf 4 (GSM 900), Sınıf E2 (GSM 
850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900)

•	 Gönderme frekansı: 1920 - 1980 MHz, 1850 - 1910 MHz, 1710 - 1785 MHz, 1710 - 1755 
MHz, 824 - 849 MHz, 830 - 840 MHz, 2500 - 2570 MHz, 880 - 915 MHz,699 - 716 MHz, 
777 - 787 MHz, 704 - 716 MHz,  830 - 845 MHz, 832 - 862 MHz, 814 - 849 MHz, 703 
- 748 MHz, 2570 - 2620 MHz, 1880 - 1920 MHz, 2300 - 2400 MHz, 2496 - 2690 MHz

•	 Alma frekansı: 2110 - 2170 MHz, 1930 - 1990 MHz, 1805 - 1880 MHz , 2110 - 2155 
MHz, 869 - 894 MHz, 875 - 885 MHz,  2620 - 2690 MHz, 925 - 960 MHz, 729 - 746 
MHz, 746 - 756 MHz, 734 - 746 MHz,  875 - 890 MHz, 791 - 821 MHz,  859 - 894 MHz, 
758 - 803 MHz, 2570 - 2620 MHz, 1880 - 1920 MHz, 2300 - 2400 MHz, 2496 - 2690 
MHz, 1452 - 1496 MHz

Wi-Fi ağı radyo özellikleri:
•	 Kablosuz LAN standardı: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 

802.11ac
•	 IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n için gönderme ve alma frekansı: 2,412 - 2,472 

GHz: < 20 dBm
•	 IEEE 802.11a/IEEE 802.11n/IEEE 802.11ac için gönderme ve alma frekansı: 5,180 - 

5,825 GHz: : < 18.5 dBm
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Bluetooth radyo özellikleri:
•	 Tek bant desteği: ISM 2,4 GHz
•	 Gönderme ve alma frekansı: 2402 - 2480 MHz: ≤ 7dBm
•	 Bluetooth Sınıf 1
Akıllı telefonunuz NFC teknolojisini destekliyorsa, aşağıdaki özellikler geçerlidir:
•	 Çalışma frekansı: 13,56 MHz: VPP ≤10 V
•	 Desteklenen modlar: okuyucu/yazıcı, kart öykünümü, eşler arası

Yasal bildirim
BLACKBERRY ve EMBLEM Tasarımı dahil, ticari markalar, BlackBerry Limited’in ticari 
markaları veya tescilli ticari markalarıdır ve TCL Communication Ltd. lisansı altında 
kullanılmaktadır.
Bluetooth, Bluetooth SIG’nin ticari markasıdır. Call2Recycle, Call2Recycle, Inc.’in ticari 
markasıdır CTIA - The Wireless Association, CTIA - The Wireless Association’ın ticari 
markasıdır. GSM, GSM MOU Association’ın ticari markasıdır. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 
802.11b, 802.11g ve 802.11n, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.’nin 
ticari markalarıdır. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance’ın ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili 
sahiplerinin mülkiyetindedir. Verilen belgeler ya da üretici web sitesinde kullanıma sunulan 
belgeler gibi, referans yoluyla eklenen tüm belgelerle birlikte bu belge “olduğu gibi” ve üretici 
veya bağlı şirketlerinin hiçbir türde koşulu, onayı, güvencesi, beyanı ya da garantisi yahut 
yükümlülüğü olmadan sağlanmıştır; bunların tümü yargı mahallinizde geçerli yasaların izin 
verdiği maksimum ölçüde açıkça reddedilmektedir.

Üretici: TCL Communication Ltd.
Adres: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, 
Hong Kong
Daha fazla bilgi için www.blackberrymobile.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.040 V8.0.0 ve ETSI TS 
123.040 V8.1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur
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TCT Mobile Europe SAS 
55 Avenue des Champs Pierreux,  

Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France 
+33 1 46 52 61 00 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France 
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z 

 

EU declaration of conformity  
 
   Product type :                             Smartphone device 

Product identification: 
Blackberry BBF100-6 

 
We                      TCT Mobile Europe SAS 
                            55, avenue des Champs Pierreux 
                            92000 Nanterre 
                            France 
Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable 
essential requirements of the directive 2014/53/EU and that all essential radio test suites have been carried 
out. Conformity assessment procedure : annex III of the directive. 

Applied standards : 
- Item 3.1.a ( protection of the health and of the safety of persons and of domestic animals and the 

protection of property): 
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013 
- EN 50360:2017, EN50566:2017, EN62479:2010, EN50663:2017 
 

- Item 3.1.b (an adequate level of electromagnetic compatibility ) : 
- EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), EN 301 489-3 V2.1.1  (2017-03), EN 301 489-17 V3.1.1 

(2017-02), EN 301 489-19 V2.1.0  (2017-03), EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11), EN 55032:2015, EN55035: 
2017 

 
- Item 3.2 (both effectively uses and supports the efficient use of radio spectrum in order to avoid 

harmful interference )  : 
- EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07), EN 301 908-2 V11.1.2 
(2017-08), EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07), EN 300 328 V2.1.1 (2016-11), EN 301 893 
V2.1.1 (2017-05), EN 300 330 V2.1.1 (2017-02), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 303 345 
V1.1.7 (2017-03) 

 
This product also conforms to the applicable requirements of following directives: 
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)  

 
The chargers delivered with this product (When included into the box) also conform to the applicable 
requirements of the relevant Union harmonisation legislations: 
- Directive 2014/35/EU (LVD) 
- Directive 2014/30/EU (EMC) 
- Directive 2009/125/EC(Energy Related Product) 

 
Where applicable, Description of accessories and components, including software, which allow the radio 

equipment to operate as intended and covered by the EU declaration of conformity: 
 
The software is not intended to be installed or changed by the user without the control of the manufacturer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TCT Mobile Europe SAS 
55 Avenue des Champs Pierreux,  
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Accessories :  

  PN Technical data 

Charger 

CBA0064AABC1 
 

INPUT:100-240V~50/60Hz 500mA 
OUTPUT: 5.0VDC, 3000mA/9.0VDC, 
2000mA/12.0VDC, 1500mA 

CBA0064AKBC1 
INPUT:100-240V~50/60Hz 500mA 
OUTPUT: 5.0VDC, 3000mA/9.0VDC, 
2000mA/12.0VDC, 1500mA 

CBA0064ABBC1  
INPUT:100-240V~50/60Hz 500mA 
OUTPUT: 5.0VDC, 3000mA/9.0VDC, 
2000mA/12.0VDC, 1500mA 

CBA0064AGBC1  
INPUT:100-240V~50/60Hz 500mA 
OUTPUT: 5.0VDC, 3000mA/9.0VDC, 
2000mA/12.0VDC, 1500mA 

CBA0064ACBC1 
INPUT:100-240V~50/60Hz 500mA 
OUTPUT: 5.0VDC, 3000mA/9.0VDC, 
2000mA/12.0VDC, 1500mA 

Headset CCB0057A10C3  / 

Battery CAC3360005C1 / 
CAC3360008C1  3.85V   3360mAH 

 
 

Conformity of this product with the essential requirements of the RE Directive 2014/53/EU has been 
reviewed by the following Notified Body:  

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States 
Identification number: 1588 

 
 and issued  the EU-type examination certificate: 

     ATCB022683, issue 1 
 
Date : 2018-05-18  
 
Signature       
 
                               

       David DERRIDA 
TCT Mobile Europe SAS / Product Management Director Europe  
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AB uygunluk beyanı 
 
   Ürün tipi:                                 Akıllı telefon cihazı 

Ürün tanımı: 
Blackberry BBF100-6 

 
Biz,                       TCT Mobile Europe SAS 
                             55, avenue des Champs Pierreux 
                             92000 Nanterre 
                             France 
 
Olarak tüm sorumluluğumuz altında, yukarıda belirtilen ürünün, 2014/53/AB direktifinin geçerli temel 
gereklerine uygun olduğunu ve tüm temel radyo test süitlerinin gerçekleştirilmiş olduğunu beyan ederiz. 
Uygunluk değerlendirme prosedürü: direktif ek III. 

 
   Geçerli standartlar : 

- Madde 3.1.a ( insanlar ve evcil hayvanların sağlık ve güvenliğinin korunması ve malın korunması)： 
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013 
- EN 50360:2017, EN50566:2017, EN62479:2010, EN50663:2017 
 

- Madde 3.1.b ( yeterli seviyede elektromanyetik uyumluluk ):  
- EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), EN 301 489-3 V2.1.1  (2017-03), EN 301 489-17 V3.1.1 

(2017-02), EN 301 489-19 V2.1.0  (2017-03), EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11), EN 55032:2015, EN55035: 
2017 

 
- Madde 3.2 (zararlı girişimi önlemek için radyo spektrumunu hem etkili kullanan hem de spektrumun 

etkili kullanılmasını destekleyen ) :  
- EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07), EN 301 908-2 V11.1.2 
(2017-08), EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07), EN 300 328 V2.1.1 (2016-11), EN 301 893 
V2.1.1 (2017-05), EN 300 330 V2.1.1 (2017-02), EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), EN 303 345 
V1.1.7 (2017-03) 

 
Bu ürün ayrıca, aşağıdaki direktiflerin geçerli gerekleriyle uyumludur : 
- direktif 2011/65/AT (RoHS - belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması) 

 
Bu ürünle verilen aşağıdaki tabloda yer alan şarj aletleri (kutuya dahilse),(Enerji ile ilgili ürünler) ilgili 
Avrupa Birliği uyum mevzuatının geçerli gerekleriyle uyumludur :  
- Directive 2014/35/EU (LVD) 
- Directive 2014/30/EU (EMC) 
- Directive 2009/125/EC(Energy Related Product) 

 
Yazılım gibi, radyo ekipmanının istenen şekilde çalışmasına olanak veren ve AB uygunluk beyanı kapsamında 

olan aksesuar ve bileşenlerin tanımı :  
 
Yazılım, imalatçının kontrolü olmaksızın kullanıcı tarafından değiştirilmeye veya kurulmaya uygun değildir. 
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Aksesuarlar :  

  PN Technical data18 

Pil şarj 
cihazı 

CBA0064AABC1 
 

GİRİŞ:100-240V~50/60Hz 500mA 
ÇIKIŞ: 5.0VDC, 3000mA/9.0VDC, 
2000mA/12.0VDC, 1500mA 

CBA0064AKBC1 
GİRİŞ: 100-240V~50/60Hz 500mA 
ÇIKIŞ: 5.0VDC, 3000mA/9.0VDC, 
2000mA/12.0VDC, 1500mA 

CBA0064ABBC1  
GİRİŞ: 100-240V~50/60Hz 500mA 
ÇIKIŞ: 5.0VDC, 3000mA/9.0VDC, 
2000mA/12.0VDC, 1500mA 

CBA0064AGBC1  
GİRİŞ: 100-240V~50/60Hz 500mA 
ÇIKIŞ: 5.0VDC, 3000mA/9.0VDC, 
2000mA/12.0VDC, 1500mA 

CBA0064ACBC1 
GİRİŞ: 100-240V~50/60Hz 500mA 
ÇIKIŞ: 5.0VDC, 3000mA/9.0VDC, 
2000mA/12.0VDC, 1500mA 

Kulaklık CCB0057A10C3  / 

Pil CAC3360005C1 / 
CAC3360008C1  3.85V   3360mAH 

 
 

Bu ürünün RE Direktifi 2014/53/AB temel gereklilikleriyle uyumluluğu aşağıdaki onaylı kuruluş tarafından 
incelenmiştir:  

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States 
 
Kimlik numarası: 1588 

 
     AB tip uygulama belgesi : 

     ATCB022683, issue 1 
 
 
Tarih: 2018-05-18 
 
İmza                       
                 

       David DERRIDA 
TCT Mobile Europe SAS / Avrupa Ürün Yönetimi Direktörü 
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Tüketiçinin Seçimlik Hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli 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 
misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, 
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya 
Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Sorun giderme
Hizmet merkeziyle bağlantı kurmadan önce, aşağıdaki yönergeleri izlemeniz tavsiye edilir:
•	 En iyi çalışma performansı için pilleri tamamen şarj etmeniz tavsiye edilir.
•	 Performansını etkileyebileceğinden telefonunuzda büyük miktarlarda veri depolamaktan 

kaçının.
•	 Telefonunuzun yazılımını güncellemek için FOTA (Firmware Over The Air) Güncelleme 

aracını kullanın. Güncellemelere erişmek için, Ana ekranda Uygulama sekmesine dokunun, 
ardından da Güncellemeleri seçin ya da Ayarlar\Telefon hakkında\Güncellemeler’e 
dokunun. simgesine dokunduğunuzda, telefon en son yazılımı arar. Sistemi güncellemek 
istiyorsanız, düğmesine dokunun, bittikten sonra yükseltmeyi tamamlamak için simgesine 
dokunun. Telefonunuz artık en son yazılım sürümüne sahiptir. Güncelleme araması 
yapmadan önce veri bağlantısını veya Wi-Fi’ı açmanız gerekir. Otomatik denetleme ayarları 
da kullanılabilir. Otomatik denetlemeyi seçtiyseniz, sistem yeni bir sürüm bulduğunda 
indir veya yoksay seçeneklerinden birini seçmeniz için iletişim kutusu açılır ve bu bildirim 
aynı zamanda durum çubuğunda görüntülenir. Doğru güncelleme paketlerinin konumu 
belirlemede hataları önlemek için FOTA indirirken veya güncellerken varsayılan depolama 
konumunu değiştirmeyin.

•	 Telefonunuzu formatlamak veya yazılımını yükseltmek için Fabrika verilerine sıfırlamave 
Mobil Yükseltme aracını kullanın. (Fabrika verilerine sıfırlamak için, Güç kapalı 
moddayken Açma tuşuna ve Ses yükseltme Ses yükseltme tuşuna aynı anda basılı tutun). 
TÜM Kullanıcı telefonu verileri: rehber, fotoğraflar, mesajlar ve dosyalar, APK oyunları gibi 
yüklü uygulamalar kalıcı olarak kaybedilecektir. Biçimlendirme ve güncelleme yapmadan 
önce telefon verisi ve profilini tümüyle yedeklemeniz kesinlikle tavsiye edilir.

Aşağıdaki kontrolleri de uygulayın:
Telefonum donuyor ya da açılmıyor
•	 Pil bağlantılarını kontrol edin, pili çıkarıp tekrar takın, ardından telefonunuzu açın.
•	 Pil güç seviyesini kontrol edin, en az 20 dakika şarj edin
•	 Telefon, açılma animasyonu sırasında ilerlemiyorsa ve kullanıcı arayüzüne erişilemiyorsa, 

sıfırlamak için Güç tuşunu basılı tutun.
•	 Yine çalışmıyorsa, lütfen telefonu sıfırlamak için Fabrika verilerine sıfırlamayı veya yazılımı 

yükseltmek için FOTA/Mobil Yükseltme aracını kullanın.
Telefonum birkaç dakikadır yanıt vermiyor
•	 Güç tuşunu basılı tutarak telefonunuzu yeniden başlatın
•	 Yine çalışmıyorsa, telefonu sıfırlamak için Fabrika verilerine sıfırlamayı veya yazılımı 

yükseltmek için Mobil Yükseltme yazılımını kullanın.
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Telefonum kendiliğinden kapanıyor
•	 Telefonunuzu kullanmıyorken tuş takımınızın kilitli olup olmadığını kontrol edin ve kilidi 

açık tuş takımı nedeniyle Güç tuşuna yanlışlıkla dokunulmadığından emin olun.
•	 Pil güç seviyesini kontrol edin
•	 Yine çalışmıyorsa, lütfen telefonu sıfırlamak için Fabrika verilerine sıfırlamayı veya yazılımı 

yükseltmek için FOTA/Mobil Yükseltme aracını kullanın.
Telefonum düzgün şarj olmuyor
•	 Kutudan çıkan Blackberry şarj cihazını kullandığınızdan emin olun.
•	 Pilinizin şarjının tamamen boşalmadığından emin olun; pil gücü uzun zamandır boş ise, pil 

şarj cihazı göstergesinin ekranda görüntülenmesi yaklaşık 20 dakika sürebilir
•	 Şarjın normal koşullar altında yapıldığından emin olun (0°C - +40°C)
•	 Yurt dışındaysanız, voltaj girişi uyumunu kontrol edin
Telefonum şebekeye bağlanamıyor veya «Servis Yok» mesajı görüntüleniyor
•	 Başka bir konumda bağlanmaya çalışın
•	 Operatörünüzden kapsama alanını doğrulayın
•	 Operatörünüzle SIM kartınızın geçerli olup olmadığını kontrol edin
•	 Şebekede aşırı yüklenme varsa daha sonra tekrar deneyin
Telefonum internete bağlanamıyor
•	 IMEI numarasının (*#06# tuşlayın) garanti kartı veya kutudakiyle aynı olduğunu doğrulayın
•	 SIM kartınızın internet erişim hizmetinin mevcut olduğundan emin olun
•	 Telefonunuzun Internet bağlantı ayarlarını kontrol edin
•	 Kapsama alanı olan bir yerde olduğunuzdan emin olun
•	 Daha sonra veya başka bir konumda bağlanmayı deneyin
Geçersiz SIM kart
•	 SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun
•	 SIM kartınızın üzerindeki çipin zarar görmediğinden veyaçizilmediğinden emin olun
•	 SIM kartınızın hizmetinin kullanılabilir durumda olduğundan emin olun
Giden çağrı yapılamıyor
•	 Geçerli bir numara çevirdiğinizden ve Ara düğmesine dokunduğunuzdan emin olun 
•	 Uluslararası çağrılar için, ülke ve bölge kodunu kontrol edin
•	 Telefonunuzun bir şebekeye bağlı olduğundan, şebekenin aşırı yüklenmiş veya erişilemez 

olmadığından emin olun
•	 Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin (kredi,SIM kart geçerliliği, vb.)
•	 Giden çağrıları yasaklamadığınızdan emin olun
•	 Telefonunuzun uçuş modunda olmadığından emin olun
Gelen çağrılar alınamıyor
•	 Telefonunuzun açık olduğundan ve bir şebekeye bağlı olduğundan emin olun (aşırı 

yüklenmiş veya kullanılamayan şebeke olup olmadığını kontrol edin)
•	 Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin (kredi,SIM kart geçerliliği, vb.)
•	 Gelen çağrıları iletmediğinizden emin olun
•	 Belirli çağrıları yasaklamadığınızdan emin olun
•	 Telefonunuzun uçuş modunda olmadığından emin olun
Bir çağrı alındığında arayanın adı/numarası görünmüyor
•	 Operatörünüzle bu hizmete abone olduğunuzu doğrulayın
•	 Arayan kişi ad veya numarasını gizlemiştir
Rehberimi bulamıyorum
•	 SIM kartınızın bozuk olmadığından emin olun
•	 SIM kartınızın doğru takıldığından emin olun
•	 SIM kartınızda kayıtlı tüm kişileri telefona aktarın
Çağrının ses kalitesi kötü
•	 Bir çağrı sırasında Sesi yükselt/Sesi alçalt tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz
•	 Şebeke sinyal gücünü kontrol edin
Kılavuzda anlatılan özellikleri kullanamıyorum
•	 Aboneliğinizin bu hizmeti kapsadığından emin olmak için operatörünüze başvurun
•	 Bu özelliğin bir Blackberry aksesuarı gerektirmediğinden emin olun
Rehberimden bir numara seçtiğimde, numara aranamıyor
•	 Numarayı dosyanıza doğru kaydettiğinizden emin olun
•	 Yabancı bir ülkeyi ararken ülke kodunu seçtiğinizden emin olun
Rehberime kişi ekleyemiyorum
•	 SIM kart rehberinizin dolu olmadığından emin olun; bazı dosyaları silin veya dosyaları 

telefon rehberine kaydedin (örneğin; profesyonel veya kişisel dizinlerinizi)
Beni arayanlar sesli postama mesaj bırakamıyorlar
•	 Servis uygunluğunu kontrol etmek için şebeke operatörüne başvurun
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Sesli postama ulaşamıyorum
•	 Operatörünüzün sesli posta numarasının «Sesli mesaj numarası» da doğru girildiğinden 

emin olun
•	 Şebeke meşgulse daha sonra deneyin
MMS gönderemiyorum ve alamıyorum
•	 Telefon hafızanız dolmuş olabileceği için kullanılabilirlik durumunu kontrol edin
•	 Servis uygunluğunu ve MMS parametrelerini kontrol etmek için şebeke operatörünüze 

başvurun
•	 Sunucu merkezi numarası veya MMS profilinizi operatörünüzden doğrulayın
•	 Sunucu merkezi çökmüş olabilir, daha sonra tekrar deneyin
SIM kart PIN’i kilitlendi
•	 PUK şifresini almak için şebeke operatörünüzle bağlantı kurun (Kişisel Açma Anahtarı)
Telefonumu bilgisayarıma bağlayamıyorum
•	 İlk önce Smart Suite’ını yükleyin
•	 USB sürücünüzün düzgün yüklendiğini kontrol edin
•	 Smart Suite Agent’ın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol etmek için Bildirim 

panelini açın
•	 Bilgisayarınızın Smart Suite Kurulum gereksinimlerini karşıladığından emin olun
•	 Kutudaki doğru kabloyu kullandığınızdan emin olun.
Yeni dosyalar indiremiyorum
•	 İndirme için yeterli telefon hafızası olduğundan emin olun
•	 İndirilen dosyaları saklama yeri olarak microSD kartı seçin.
•	 Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin
Telefon Bluetooth aracılığıyla diğer telefonlar tarafından algılanamıyor
•	 Bluetooth’un açık olduğundan ve cep telefonunuzun diğer kullanıcılar tarafından 

görülebilir olduğuna emin olun 
•	 İki telefonun da Bluetooth algılama kapsamında olduğundan emin olun
Pilinizin daha uzun süre dayanması nasıl sağlanır
•	 Tam şarj süresini doldurduğunuzdan emin olun 
•	 Kısmi bir şarjdan sonra, pil seviyesi göstergesi doğru olmayabilir. Doğru bir gösterge için 

şarj cihazını çıkardıktan sonra en az 20 dakika bekleyin
•	 Ekran parlaklığını makul seviyede ayarlayın.
•	 E-posta oto kontrol aralığını mümkün olduğunca uzatın
•	 Haberler ve hava durumu bilgisini manuel olarak güncelleyin veya oto kontrol aralığını 

arttırın
•	 Uzun süre kullanılmayacaksa, arka planda çalışan uygulamaları kapatın.
•	 Kullanmadığınız zamanlarda, Bluetooth, Wi-Fi, GPS işlevini devre dışı bırakın.
•	 Uzun süreli telefon görüşmeleri, oyun oynama, internette gezinme ve diğer kompleks 

uygulamaları çalıştırmanın ardından telefon ısınır
•	 İşlemcinin aşırı veri işlemesinin bir sonucu olan bu ısınma normaldir. Yukarıda bahsedilen 

işlemleri sona erdirdikten sonra telefonunuz normal sıcaklığına geri döner.

BAKIM, ONARIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
-  Cep telefonu, pil ve şarj cihazı suya dayanıklı değildir. Banyo veya aşırı nemli alanlarda 

kullanmayınız.
- Yumuşak, kuru bir bezle temizleyebilirsiniz.
- Cep telefonunu silmek için alkol, tiner vb. diğer solventleri kullanmayınız.

KULLANIM HATALARI:
- Cihazı darbelere maruz bırakmak
- Cihazı yüksek ısı değişimlerine maruz bırakmak
- Cihazı sıvı ile temas ettirmek
- Orijinal olmayan ekipmanlar ile birlikte kullanmak
- Kullanma talimatına uygun olmayan şekilde kullanmak 
Bu ve bunun gibi kullanıcı hataları sonucu oluşan arızalardan firmamız sorumlu değildir.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığın’ca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır. Kapalı 
alanlarda kullanıma uygundur .
Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur. Bu cihaz Çin’de üretilmiştir.


