
Huawei Phone Clone Kullanma Kılavuzu 



2 

Phone Clone, Veri Geçişine Rahat Bir Yaklaşım  

Eski telefonun verilerini yeni bir telefona taşımak için pek çok yöntem var, ancak bu yöntemlerin bir çoğu yeterli 

depolama alanınız yoksa veya bir bilgisayara yakın değilseniz gerçekten sinir bozucu olabildiği gibi tüm koşulları yerine 

getirseniz bile taşıma sırasında kişisel bilgilerinizi kaybetme ihtimali var.  

Tüm bu zorlukları aşmak için Huawei mühendisleri yeni bir ürün olarak Phone Clone uygulamasını geliştirdi.  

Bu uygulama kullanımı basit, hızlı, kullanışlı ve son derece güvenlidir.  

 

Aşağıda, uygulamanın içine girip nasıl çalıştığını göreceğiz!  

 

  Phone Clone Yükleme  

  Google Play'de veya Apple Store’da Phone Clone uygulamasını ara, indir ve yükle. 

 

Apple Store için tıkla veya  QR kodu tara Google Play Store için tıkla veya  QR kodu tara 

https://itunes.apple.com/tr/app/phone-clone-migrate-your-data/id920728033?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hicloud.android.clone


3 

 

 

1. Yeni telefonunuza Phone Clone uygulamasını yükleyip açın, hizmet sözleşmesini kabul ettikten sonra ekranda 

“Alma moduna geç” seçin.   
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2. Eski telefonunuz hangi işletim sistemini kullanıyor ise (Android veya IOS-Apple) seçip “Sonraki” tuşuna basın.  
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3. Yeni telefonunuzun ekranında bir Kare Kod (QR Code) göreceksiniz, şimdi eski telefonunuzu ayarlama zamanı. 

Not: Eğer Kare Kod (QR Code) tarama başarısız olursa 

veya eski telefonunuzda kamera yoksa bu ekranı aşağı 

doğru kaydırdığınızda göreceğiniz kablosuz bağlantıya 

(WiFi Hotspot) bağlanabilirsiniz. Bunun için eski 

telefonunuzun kablosuz bağlantı ayarlarını açıp yeni 

telefonunuza bağlanın. 
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4. Eski telefonunuza Phone Clone uygulamasını yükleyip açın. Hizmet sözleşmesini kabul ettikten sonra ekranda 

“Gönder” seçin. Gönder’i seçtiğiniz anda Kare Kod (QR Code) tarama için kameranız açılacaktır. Yeni telefonunuzdaki 

QR kodu tarayın.  
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5. Bağlantı tamamlanınca yeni telefon ekranında “Eski cihaza bağlandı” uyarısı belirecektir.  

Şimdi eski telefonunuza bakın ve hangi verileri aktarmak istediğinizi seçin. Seçimden sonra “gönder”e basın ve 

aktarmanın bitmesini bekleyin. 

Not: iPhone'lardan rehber, fotoğraflar ve videolar olmak üzere 

üç tür veri taşıyabilirken Android (Android 4.0 ve üzeri) 

telefonlardan buna ek olarak arama kayıtları, ses&müzik, 

belgeler ve uygulamaları da taşıyabilirsiniz. 

Telefondaki veri miktarı ne kadar fazla ise aktarımın 

tamamlanması için biraz zaman gerekebilir. Aktarma işlemi 

devam ederken telefonları kapatmayın, kilitlemeyin veya 

farklı bir uygulama açmadan işlemin tamamlanmasını 

bekleyin. 


