Huawei Türkiye EMUI 10 Beta Test Katılım Şartları ve Koşulları
Bu Koşullar, Huawei Türkiye’nin Facebook ve Instagram da dahil tüm iletişim kanalları
üzerinden toplayacağı katılımcılar için “EMUI 10 Beta Testine Katılım” (bundan böyle “Beta
Test” veya “FUT” (Friendly User Trial) olarak anılacaktır) şart ve koşullarını belirtmektedir.
Huawei Türkiye tarafından ithal edilen ve Beta Test için açıklanan telefon modeli sahipleri bu
faaliyete katılmaya hak kazanırlar.
Bootloader olarak bilinen kilidi açılmış veya Root yapılmış veya herhangi bir şekilde donanımı
veya yazılımı değiştirilmiş cihazlar bu aktiviteye katılamazlar.
Sosyal Etkinlik Dönemi
Bu etkinliğe katılmak için duyuruda belirtilen tarihler arasında Beta uygulamasını indirmiş ve
projeye katılmış olmalısınız, belirtilen modeller için belirtilen adet ile sınırlı sayıda katılımcı
alınacaktır. Projeye katıldıktan sonra Android 10 yazılım versiyonu belirtilen tarihlerde
dağıtılmaya başlanacaktır.
Etkinlik nedir?
FUT, "Friendly User Trial" kısaltması olup son kullanıcı ile doğrudan iletişim kurarak Huawei
telefonları için gereksinimleri kullanıcılarımızın gözünden de görmek ve geri bildirimleri
ürünlerimizi daha iyi noktaya taşımak için geliştirilmiştir. Huawei yazılım geliştirme ekibi,
kullanıcılarla doğrudan iletişim kuracak, gereksinimlerine zamanında yanıt verecek, sorunları
düzeltecek ve hızlı bir şekilde yeni bir sürüm yayınlayacaktır. FUT, etkili bir iletişim yöntemidir,
çünkü kullanıcıların teste katılımı ve test verimliliğini artırmaya yardımcı olur.
Adımlar
1. Bu sayfaya telefonunuzdan girerek uygulamayı indirin ve aşağıdaki veya sayfadaki
adımları izleyerek uygulamayı kurun.
http://consumer.huawei.com/en/support/fut/

Beta Test uygulamasına girmeden önce Huawei ID için giriş yapınız. (Eğer kayıt olmadıysanız
cep telefonu numarası, eposta adresiniz, Google veya Facebook hesabınız ile kayıt
olabilirsiniz.)

Huawei ID girişi tamamlandıktan sonra BETA Test uygulamasını açınız, kullanım şartlarını
kabul ediniz.

Uygulamada “Kişisel” bölümünden “Projeye katıl” girilir. Buradan ilgili proje seçilir.

Hata Bildirimi
Karşılaştığınız hataları “Rapor et” bölümüne girerek ilgili hata türünü seçerek
kaydedebilirsiniz. Hata oluşumunda video kaydı veya ekran görüntüsü yüklemeniz geliştirme
ekibimiz için çok yardımcı olacaktır.

5. BETA sürüm HOTA Bildirimi:
HOTA yükseltme bildirimini otomatik olarak alacaksınız, sonra telefonunuzu
güncelleyebilirsiniz.
6. Eski sürüme geri dönebilir miyim?
Windows işletim sistemi ve HiSuite (Huawei Mobile Assistant) kurulu bir bilgisayar ile geri
dönebilirsiniz. Bu işlemi yapmak kullanıcı sorumluluğundadır. Tüm kullanıcı verileri silinir,
önce yedeklemeyi unutmayınız. En az 50% pil dolu olmalıdır. İşlem sırasında bağlantıyı
koparmayın, bilgisayarı veya telefonu kapatmayın, bu sırada farklı işlemler yapmayın.
Adım 1: HDB anahtarını açın. Ayarlar> Gelişmiş Ayarlar> Güvenlik seçeneğinde, "HiSuite'in
cihaza HDB üzerinden bağlanmasına izin ver" seçeneğini etkinleştirin (kullanımdan sonra
yetkilendirmeyi iptal etmek istiyorsanız, "HiSuite HDB Connection Device" seçeneğini
tıklayın).
Adım 2: Orjinal USB kablosunu kullanarak telefonu bilgisayara bağlayın ve telefonu
yönetmesi için bilgisayarı yetkilendirin.
Adım 3: Huawei Mobile Assistant (HiSuite)'ı açın, telefon asistanının yükseltilip
yükseltilemeyeceğini görmek için sol alt köşedeki kırmızı kutuyu tıklayın ve öyleyse, Huawei
Mobile Assistant'ı en son sürüme yükseltmek için açılır kutuyu tıklayın.
Adım 4: Sistemi güncellemek için tıklayın; açılır pencere, yükseltme için IMEI (veya MEID)
kodunun onaylanması gerektiğini belirtir. Tamam'ı tıklayın.
Adım 5: Açılır sistem güncelleme arayüzünde diğer sürümlere geçmek için tıklayın (seçenekler
sadece önceki sürümler için gösterilecektir).
Adım 6: "Başka bir sürüme geç" seçeneğinde, boyut ve sürüm numarası (EMUI sürümü ve
Bxxx sürümü), sürüm günlüğü ve diğer bilgiler dahil olmak üzere geri alma paketi bilgilerini
görüntüleyebilirsiniz. Geri almak için tıkladığınızda, bir istem bu işlemin telefon verilerini
silebileceğini ve devam etmek isteyip istemediğinizi soracaktır. Telefon verilerinizi
yedeklediğinizi onaylayın ve ardından devam düğmesine tıklayın.
Adım 7: İlerleme çubuğunun bitmesini bekleyin.
Genel terimler
Katılımcılar, bu faaliyete katılarak, bu Hüküm ve Koşulları kabul ettiklerini beyan ederler.
Herhangi bir nedenden dolayı bu aktivite yerine getirilemez ise Huawei Türkiye veya iştirakleri
sorumlu tutulamaz. Bu aktiviteyi yürütmek için tek yetkili Huawei Türkiye’dir. Huawei Türkiye
bu aktiviteyi herhangi bir açıklama yapmadan sonlandırma, değiştirme, iptal etme yetkisine
sahiptir. Huawei Türkiye veya iştirakleri (Huawei Yetkili Servisleri, Huawei Müşteri Hizmetleri
v.d.) bu aktivite sonucu ortaya çıkabilecek ve katılımcıların yaşayabileceği veri/data
kayıplarından, cihaz arızalarından, maddi veya manevi kayıp veya hasarlardan, dolaylı veya
dolaysız zarar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kayıp veya zarardan veya
bu aktivite tanıtımına katılımın sonucu maruz kaldıkları herhangi bir ölüm veya kişisel

yaralanmadan sorumlu tutulamaz. 18 yaşın altındaki katılımcıların bu aktiviteye katılabilmesi
için yasal vasisinin onayını alması zorunludur. Geçerli mevzuatın izin verdiği ölçüde ve ağır
kusur ve ihmal durumları hariç olmak üzere, Huawei Turkiye, dolaylı, tesadüfi, sonuç olarak
meydana gelen zararlardan, kar kaybından, beklenen kar kaybından veya cezai zararlardan, bu
tür zararların haksız fiil, garanti, sözleşme veya diğer yasal teoriye dayanıp dayanmadığına
bakılmaksızın sorumlu olmayacaktır.
Huawei Beta Test uygulaması, bu aktivite sırasında cihaz bilgilerine model, donanım, yazılım,
uygulamalar, cihaz seri numaraları, SIM kart seri numarası, IP adresi, arama süreleri, arama
bilgileri, arama hatalarına, Huawei ID hesap bilgileri, cihaz güç yönetimi ve donanım detayları,
uygulamaların istatistikileri, ekran durumu ve test sırasında rapor edilen bilgilere
erişebiliecektir. Bu bilgilere erişme amacı sadece bu bilgileri kullanan uygulamalarda oluşan
hataların kontrolü, düzeltilmesi ve cihaz yazılımının geliştirilmesi için olacaktır. Huawei Türkiye
hiçbir gizli bilginizi ifşa etmeyecektir. Toplanan tüm bilgiler gizli tutulacak ve sadece bildirilen
sorunların belirlenmesine yardımcı olacaktır. Bu bilgiler herhangi bir şekilde 3.parti şirketler ile
paylaşılmayacak olup sadece Huawei Technologies Co. Ltd. ve Huawei Telekomünikasyon Dış
Ticaret Ltd. Şti tarafından yalnızca cihaz arızası, uygulama geliştirme ve düzeltme amacıyla
paylaşılabilir. 6698 numaralı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU hükümlerine Huawei
Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti. Huawei Müşteri Hizmetleri ve Huawei Servis Merkezleri
tarafınca uyulmaktadır. Anılan kanunun 11. Maddesi gereğince işlenen veriler ve gizlilikle ilgili
her konu için, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çağrı Merkezi : 444 79 88
https://consumer.huawei.com/tr/contact-us/
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