iPhone Turka Nano SIM kart Kesme şablonu - www.iphoneturka.com
SIM Kartlar
kesilir
How
To Cut Nasıl
SIM Cards
Follow these
instructions
at your
Adımları
takip ederken
oluşacak
şeylerden
doğan
sorumluluk
own risk.
Cuttingkendinize
your SIMaittir.
card
SIM
kartınızı
SIM kartınızı bozabilir.
may
destroykesmek
it!

MiniSIM (2FF) to
> MicroSIM (3FF)

1. Bu sayfayı %100 boyutuyla printer'dan
1. boyutunda
Print this page
at bir
100%
scale
on a
A4
normal
dosya
kağıdına
DIN
A4
page.
çıkartın
2.2.SIM
çift taraflı
bant ile
Fix kartınızı
your SIMbircard
with doubleçevirmek istediğiniz uygun alana yerleştirin.

sided tape to this template.

3. Use a ruler and a marker to draw

MiniSIM (2FF) to
> NanoSIM (4FF)

3. Cetvel
yerlerden
the cutyardımıyla
lines ontoişaretli
your SIM
card.
geçerek SIM kartınızın üzerini çizin.

4. Cut your SIM card along the drawn

4. SIM
kartınızı
yardımıyla
lines
usingmakas
scissors.
Cutting çizdiğiniz
yerlerden kesin. Normalde SIM kart çipinin
contacts usually does not impact
önemli kısımları kesme işleminden
functionality as the actual chip below
etkilenmemektedir.

is much smaller.

actual chip

MicroSIM (3FF) to
> NanoSIM (4FF)

photo: © SecretDisc (CC BY-NC-SA 3.0)

unused contacts C4 & C8

(not present on many SIMs)

5. Round the edges by grinding them

2 cm
1inch

Normalde
ETSI standardına
göre
with sandpaper
or a file.
Nano SIM kart diğer SIM kartlardan
0.1 mm daha ince olmasına karşın
Including tolerance defined by ETSI specifications (+30µm/
iPhone
operatör
kartları
-70µm)5'lerde
NanoSIMsTürk
(0.67mm)
are just 60µm
thinner than
denenerek
yaptığımız
testte
soruntogörmedik.
previous SIMs
(0.76mm), which
corresponds
the
thickness ofiPhone
a human hair
thus
should not make a
Rahatlıkla
5'e and
kart
inceltilmeden
difference in practice. If unexpectedly necessary you may
takılabildi.
slightly grind the plastic side of your SIM card with sand
paper. Never grind the chip side!

www.iphoneturka.com

release 1.1 (15 September 2012)

released by Christian von der Ropp under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (CC BY-NC-SA 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
Doküman yukarıda adı geçenler tarafından oluşturulmuş olup iPhoneTurka sadece Türkçeleştirme ve Türkiye uyumluluğu hakkında bilgi vermiş ve güncelleme yapmıştır.

