MODEL: VIA T4E-G

ÖNSÖZ

Satış öncesi ve sonrasında kaliteyi kendisine ilke edinmiş olan Casper Bilgisayar Sistemleri
A.Ş tarafından sağlanan ürününüz, üretim aşamasında itina ile kalite kontrol ve
testlerden geçtikten sonra sizlere ulaşmıştır. Firmamızın ve ürününüzün seçiminde
göstermiş olduğunuz özen ve kaliteye vermiş olduğunuz değerden dolayı sizlere teşekkür
ediyoruz.
Bu kitapçığın hazırlanmasındaki amaç, almış olduğunuz ürünü daha iyi tanımanızı, uzun
yıllar daha verimli kullanabilmenizi ve olası bir problemde yapmanız gereken işlemler
hakkında bilgilenmenizi sağlamaktır.
Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. , kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara uyulmadan,
ürünün kurulması ve kullanılmasından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerinin özelliklerini
değiştirme hakkını kendinde gizli tutar.
NOT: Satın almış olduğunuz ürün modeline bağlı olarak ürününüzün gerçek görünümü
ve özellikleri bu kullanım kılavuzunda gösterilenden farklı olabilir.

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.
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Montaj
Pilin şarj edilmesi
Cihazı ilk kez kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.
1ˊ Cihazı seyahat adaptörüyle veya USB kablosuyla PC’ye bağlayarak şarj
edebilirsiniz.
2ˊ Cihazınız kapalıysa şarj bittiğinde pil dolu ikonu gösterilir.
Uyarı᧶Yalnızca orijinal pil ve şarj aletlerini kullanın. Onaylanmamış şarj aletleri ve
kabloları pillerin patlamasına veya cihazınızın zarar görmesine sebep olabilir.

Hafıza kartının takılması
İlave mültimedya dosyaları kaydetmek için hafıza kartı takmanız gerekir.
1. Hafıza kartını sarı temas noktaları aşağı bakacak şekilde takın.
2. Hafıza kartını oturuncaya kadar deliğe itin.
Hatırlatma: Şirketimiz hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartları kullanır
fakat bazı markalar cihazınızla tamamen uyumlu olmayabilir.

Başlangıç
Cihazın açılması ve kapatılması
Cihazı açmak için güç tuşuna basın ve basılı tutun.
Cihazı kapatmak için güç tuşuna basın ve basılı tutun, sonra OK üzerine dokunun.

Uçuş moduna geçme
Yalnızca cihazınızın şebeke dışı hizmetlerini kullanmak için uçuş moduna
geçebilirsiniz. Uçuş moduna geçmek için lütfen aşağıdaki yönergeleri takip edin:
Bir onay imi oluşturmak için Ayalar¬KABLOSUZ & ŞEBEKELER¬Diğer¬Uçak modu)
seçin.
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Cihazın yerleşimi
Kulaklık jakı

USB konektörü
Güç/Kilit tuşu
Ses tuşu
TF kart deliği

IHF

Ses tuşları

Cihazın sesini ayarlayın.

Güç/Kilit

Cihazı açmak veya kapatmak için basın ve 2 saniye basılı
tutun.
Cihazı kilitlemek için basın.
Cihazın gücünü AÇMAK için basın ve 3 saniye basılı tutun.

-4-

Ana ekran
$QD HNUDQGD oRNOX SDQHOOHU EXOXQPDNWDGÕU $QD HNUDQGD VROD YH\D VD÷D LOHUOHGL÷LQL]GH
LNRQODUÕZLGJHWOHULX\JXODPDNÕVD\ROODUÕQÕYHGL÷HU|÷HOHULJ|UQWOH\HELOLUVLQL].

Görev
dXEX÷X

$UDPDdXEX÷X

Uygulama

Sistem

Menüsü

dXEX÷X

Ana ekrana öğeler ekleme

Daha fazla öğe görüntülemek için sola veya sağa gidin.
Ana ekrana öğeler eklemek için bir öğeye dokunun, tutun ve sonra öğeyi yeni
konumuna sürükleyin.
Ana ekrandan öğeleri kaldırmak için bir öğeye dokunun, tutun ve öğeyi ana ekranın
üst kısmındaki Kaldır alanına sürükleyin.
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Görev çubuğu
Görev çubuğu ana ekranın üstünde gösterilir. Görev çubuğu pil seviye göstergesini,
mevcut zamanı ve diğer gösterge ikonlarını gösterir.

1

2

1

Gösterge ikonları.

2

Sistem durumu.

Gösterge ikonları
İkon

Tanım

İkon

Tanım

Açık Wi-Fi var

Uçuş modu açık

Wi-Fi bağlandı

Müzik çalınıyor

Veri yüklüyor

Veri indiriyor

PC’ye bağlı

Alarm çalıyor

Pil güç seviyesi

Müzik çalıyor
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Bilgilendirme paneli
Aşağıda gösterilen bilgilendirme panelini açmak için bilgilendirme alanına dokunun.
Bildirimlerin listesine girebilirsiniz.

Wi-Fi᧶ Wi-Fi bağlantısını açın veya kapatın.
Otomatik dönüş ekranı᧶Otomatik dönüş özelliğini açın veya kapatın.
Parlaklık᧶Ekran parlaklık seviyesini ayarlayın.
Uçuş modu: Bildirim özelliğini açın veya kapatın.
Ayarlar᧶ Ayarlar (Settings) uygulamasına girin.
Pil: Pil (Battery) detayına girin.
Bluetooth : Bluetooth uygulamasına girin.

Sistem çubuğu
Sistem çubuğu ekranın altında gösterilir. Sık kullanılan seçenek butonlarını gösterir.
1

2

3

1

Önceki ekrana dön.

2

Ana ekrana dön.

3

Son olarak kullandığın uygulamaları görüntüle.
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Otomatik dönüş
Bazı özellikleri kullanırken cihazı döndürürseniz arayüz de otomatik olarak döner.
Arayüzün dönmesini önlemek için bildirim panelini açın ve Otomatik dönüş ekranını
seçtikten sonra, bunu Kapalı konuma getirin.

Kilitleme & kilit açma ekranı
Ekranın kilidini açmak için kilit ikonuna dokunun ve tutarak kilit açma alanına
sürükleyin.
Ekranı manüel olarak kilitlemek için Güç tuşuna basın.

Metin girme
Sanal klavyede karakterler seçerek metin girişi yapabilirsiniz.
Sanal klavyeyi görüntülemek için metin giriş sahasına dokunun. Klavyeyi gizlemek
için görev çubuğundaki

simgesine dokunun.

Metin giriş metodunu değiştirmek için görev çubuğundaki

simgesine dokunun.

Bir metin alanından hızlı giriş yapmak için kopyala yapıştır özelliğini kullanabilirsiniz.

Cihazın özelleştirilmesi
Cihazınızı tercihlerinize göre özelleştirmek için uygulama listesi veya bildirim
panelinden Ayarlara dokunun.

Uygulamaların yönetilmesi
Cihazınıza kurulu olan uygulamaları yönetmek için Ayarlar¬Uygulamalar seçimi
yapın.
1. Bir uygulamayı kaldırmak için İNDİRİLMİŞ bir öğe seçin ve Kaldır seçeneğine
dokunduktan sonra OK ile onaylayın.
2. Bir uygulamayı durdurmak veya ayarlarını değiştirmek için ÇALIŞAN veya HEPSİ
seçtikten sonra bir öğe seçip ihtiyacınız olan seçeneğe dokunun.
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Güvenlik
Cihazınızı ve içindeki veriyi ekran kilidini ayarlayarak veya tabletinizi şifreleyerek
koruyabilirsiniz.


Bir ekran kilidinin konulması

Bir ekran kilidi koymak için uygulamalar listesinden Ayarlar¬Güvenlik¬ Ekran kilidi
seçimi yapın.
z

Yok: Ekran kilidi devre dışıdır.

z

Kaydırma: Ekran kilidini açmak için kaydırın.

z

PIN: Sayısal bir PIN kodu girerek kilit açılır. Bu fonksiyon devreye

z

Şekil: Kilidi açmak için bir şekil çizin. Kilit şeklinizi çizmek için yönergeleri

alındığında ekranı açmak için PIN kodunu girin.

takip edin. Bu fonksiyon devreye alındığında ekran kilidini açmak için
şekil çizmeniz yeterlidir.
z

Şifre: Kilidi açmak için bir şifre girin. Bu fonksiyon devreye alındığında
ekran kilidini açmak için bir şifre girilir.



Ekran zaman aşımı

Uygulamalar listesinden Ayarlar¬Ekran¬Uyku seçimi yapın. Ekranın kapanması ve
kilit moduna girmesi için zaman ayarlarını buradan yapabilirsiniz. (Herhangi bir
karakter girmez veya seçim yapmazsınız).

Tabletin resetlenmesi
Sistemi ve masaüstü ayarlarını aşağıdaki adımları takip ederek orijinal değerlerine
döndürebilirsiniz:
1. Uygulamalar listesinden Ayarlar¬Yedek & Reset

seçimi yapın.

2. Fabrika verisine resetle üzerine dokunun..
3. Tabletinizdeki müzik, resimler ve diğer veri gibi bütün veriyi silmek isterseniz bir
onay imi oluşturmak üzere SD kartı sil onay kutusuna dokunun.
4. Tableti resetle üzerine dokunun.
Cihaz fabrika varsayılan ayarlarına otomatik olarak döner.
Uyarı!: Fabrika varsayılan ayarlarına dönüş cihazınızdan ve SD karttan google hesabı,
sistem ve uygulama ayarları ve indirilen uygulamalar gibi bütün veriyi silecektir.
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Web
Email
E-posta göndermek ve almak için uzak bir posta kutusu hizmetinizin olması gerekir.
Bu hizmet bir servis sağlayıcı tarafından sunulabilir. Cihazınız POP3/IMAP/Exchange
için uygulanan internet standartlarına uyumludur.
Cihazınızda e-posta gönderip almadan önce bir e-posta hesabı ayarlamalı ve e-posta
ayarlarını doğru olarak tanımlamalısınız. 1’den fazla posta kutusu tanımlayabilirsiniz.



E-postanızın ayarlanması

1. Uygulamalar listesinden Email seçeneğine dokunun.
2. Posta kutunuzu ayarlamak için posta kutusu kılavuzunu kullanabilirsiniz.
İleri seçeneğiyle devam edin.
3. Başka bir e-posta hesabı eklemek isterseniz sağ üst taraftaki seçenek
butonuna dokunun ¬Ayarlar¬HESAP EKLE

ve bundan sonra posta kutusu

kılavuzuyla e-posta hesabını ayarlayın.
E-posta hesabını ayarlamayı bitirdikten sonra e-posta mesajları cihazınıza
indirilir. İkiden fazla hesap oluşturduysanız e-posta hesapları arasında
dolaşabilirsiniz. Ekranın sol üst tarafından bir hesap adı seçin ve mesaj almak
istediğiniz hesabı seçin.



E-posta hesabının silinmesi

1. Uygulamalar listesini açın ve Email seçin.
2. Sağ üst kısımdaki seçenek butonuna dokunun, Ayarlar seçimi yapın ve sonra
silmek istediğiniz e-posta hesabını seçin.
3. Hesabı kaldır üzerine dokunun.
4. Onaylamak için OK seçin.
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E-posta oluşturma ve gönderme

1. Email uygulamasını açın.
2.

simgesine dokunun.

3. Alıcı alanına alıcıların e-posta adresini manüel olarak girin ve aralarında virgül
kullanın. Cc/Bcc seçeneğine dokunarak daha fazla alıcı ekleyin.
4. Dosya eklemek için sağ üst kısımdaki seçenek butonuna dokunup Dosya ekle
seçin.
5. Konuyu ve metni girin.
6. E-postayı göndermek için GÖNDER seçeneğine dokunun.

Gmail
Google Mail webmail servisinden gelen kutunuza yeni e-posta mesajlarını
alabilirsiniz. Cihazınızla e-posta gönderip almadan önce bir Gmail hesabı
ayarlamanız gerekir.


Bir Gmail hesabı oluşturma

Bir Google Hesabınız yoksa Yeni seçimi yapıp yeni bir hesap oluşturmak için
ekrandaki yönergeleri takip edin.


Bir Gmail hesabı oluşturma

Var olan bir hesabı eklemek isterseniz Var olan seçeneğine dokunun, e-posta
adresinizi ve şifrenizi girin ve sonra İleri seçimi yapın. E-posta hesabını
ayarlamayı bitirdiğinizde e-posta mesajları cihazınıza indirilir.


E-posta mesajlarının görüntülenmesi

1. E-posta hesabını açtığınızda okunmayan mesajların miktarı başlık çubuğunda
gösterilir ve okunmayan mesajlar kalın olarak gösterilir.
2. Bir e-posta mesajını görüntülemek için üzerine dokunun.
3. Önemli bir e-posta mesajını işaretlemek için tarihin altındaki yıldız ikonuna
dokunun. İşareti iptal etmek için yıldız ikonuna tekrar dokunun.
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Bir e-posta oluşturmak ve göndermek

1.

seçeneğine dokunun.

2. Alıcı alanına alıcıların e-posta adreslerini manüel olarak girin ve aralarında virgül
kullanın. Cc/Bcc seçeneğine dokunarak daha fazla alıcı ekleyin.
3. Dosya eklemek için sağ üst kısımdaki seçenek butonuna ve Dosya ekle
seçeneğine dokunun.
4. Konu ve metin girişi.
5. E-posta göndermek için GÖNDER üzerine dokunun.

Tarayıcı
Webde gezinmek için uygulamalar listesinden Tarayıcı seçimi yapın.


Tarayıcı web sayfaları

1. Belirtilen bir ana sayfayı başlatmak için Tarayıcıyı seçin.
2. Belirli bir web sayfasına erişmek için URL giriş sahasını seçin ve web
sayfasının adresini girdikten sonra Git seçimi yapın.
3. Yakınlaştırmak

için

iki

parmağınızı

ekrana

dokunup

parmaklarınızı

birbirinden uzaklaştırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı yakınlaştırın.
Ayrıca ekrana iki kere peş peşe dokunarak da aynı işlevi yapabilirsiniz.


Pencere ekleme

Bir seferde çok sayıda pencere açabilirsiniz.
1. Yeni bir pencere açmak için başlık çubuğundaki

simgesine dokunun.

2. Bir pencereyi açmak için pencere başlığına dokunun.
3. Pencereyi kapatmak için başlık çubuğundaki


simgesine dokunun.

Ana sayfanın ayarlanması

1. Sağ üst kısımdaki seçenek butonuna dokunun.
2. Ayarlar¬Genel¬Ana sayfayı ayarla seçimi yapın.
3. İstenilen web sayfasının adresini girin.


Sık kullanılanlara ekleme

Bir web sitesinde dolaşırken URL’yi sık kullanılanlar listesine eklemek ve daha sonra
kolaylıkla erişmek için

simgesine dokunun.
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Sık kullanılanları ve geçmişi görüntüleme

Sık kullanılanlar ve geçmişi görüntülemek için

simgesine dokunun. Web

sayfasını görüntülemek için bir sık kullanılanlar sayfasını seçin veya yeni bir giriş
yapın.


Tarayıcının özelleştirilmesi

Tarayıcı ayarlarınızda değişiklik yapmak için sağ üst kısımdaki seçenek butonuna
dokunun ve Ayarları seçin.

Play Store
Play Store çok sayıda uygulamayı cihazınıza kolaylıkla indirmenizi sağlar. Play Store’u
kullanmadan önce bir Google Hesabınızın olması gerekir.
1. Uygulamalar listesinden Play Store üzerine dokunun.
2. Google Hesabınıza giriş yapın.
3. İstenildiği gibi uygulamalar arayın ve indirin.
4. Ekrandaki yönergeleri takip edin.
Not
z

Play Store tarafından sunulan bütün uygulamalar üçüncü taraflarca
geliştirilmiştir. Geliştiriciler hakkında bilgi almak için her uygulamanın
tariflerini okuyabilirsiniz.

z

Şirketimiz üçüncü taraf uygulamalarının performans problemlerinden
sorumlu değildir.

Hangouts
Google Hangouts anında mesaj göndermek, sesli ve video sohbetleri yapmak için
ücretsiz

bir

web-tabanlı

uygulamadır.

Google

Hangouts

uygulamasını

kullanmadan önce bir Google Hesabınızın olması gerekir.
1. Uygulamalar listesinden Hangouts seçimi yapın.
2. Bir Google hesabı seçin veya oturum açın ve ekrandaki yönergeleri takip edin.
3. Arkadaş ekle seçimi yapın, bir arkadaşın e-posta adresini girin ve Davetiye
gönder seçimi yapın.
4. Arkadaşınız daveti kabul ettiğinde arkadaşlar listenize eklenir. Sohbet
etmeye başlayabilirsiniz.
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Eğlence
Galeri
Resimlerinizi ve video kliplerinizi görüntülemek veya organize etmek, dosyalarınızı
düzenlemek ve diğer cihazlara göndermek ve fotoğrafları duvar kağıdı olarak
ayarlamak için uygulamalar listesinden Galeri seçimi yapın.
Not: Fazla dosya kaydederseniz bu uygulamaya girmek birkaç dakika alır.



Desteklenen dosya formatları

Tür

Format

Görün.

JPEGᇬ GIFᇬBMPᇬPNG

Video

H263,H264 AVC,VP8,Mpeg-4

Not:

Bazı dosyalar kodlanma şekillerine

bağlı

olarak

düzgün

şekilde

oynatılamayabilir.



Fotoğraf görüntüleme

1. Bir klasör seçin.
2. Görüntülemek için bir fotoğraf seçin. Daha fazla fotoğraf görüntülemek için
sola veya sağa doğru ilerleyin.
3. Yakınlaştırmak için iki parmağınızı ekrana koyun ve birbirinden ayırın.
Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birbirine doğru yaklaştırın. Aynı işlemi
ekrana iki kere peş peşe dokunarak da yapabilirsiniz.
4. Bir slayt gösterisi başlatmak için görev çubuğundaki

simgesine

dokunun.
5. Bir dosyanın detaylarını görüntülemek için seçenek butonuna dokunun ve
Detaylar seçin.
6. Başkalarıyla Email, Gmail veya Mesajlaşma üzerinden fotoğraf paylaşmak
için görev çubuğundaki

simgesine dokunun.

7. Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamak için sağ üst kısımdaki seçenek
butonuna dokunun Resmi duvar kağıdı olarak ayarla seçin ve slaytları
kırpma kutusuna sürükleyerek kırpma alanı oluşturun ve Kırp seçimi yapın.
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8. Bir fotoğrafı arayan kimliği olarak ayarlamak için sağ üst kısımda seçenek
butonuna dokunun ve ¬ Resmi Arayan fotoğrafı olarak ayarla

¬Arayan

fotoğrafı¬Kişiler¬Yeni bir kişi oluştur veya var olan bir kişiyi seç¬ slaytlarını
kırpma kutusuna sürükleyerek kırpma alanı oluştur seçimlerini yaptıktan
sonra Kırp seçimi yapın.


Fotoğraf düzenleme

1. Fotoğraf düzenlemek için sağ üst kısımdaki seçenek butonuna dokunun ve
Kırp
z

seçimi yapın.
Kırpma kutusunu hareket ettirmek için kırpma kutusunu tutun ve
istenilen konuma sürükleyin.

z

Kırpma kutusunun seçim sınırlarına ekleme veya çıkarma yapmak için

z

İşiniz bittiğinde Kaydet üzerine dokunun.

kırpma kutusunu istenilen boyuta sürükleyin.

2. Fotoğrafları düzenlemek ve çeşitli efektler eklemek için sağ üst kısımdaki
seçenek butonuna dokunun ve Düzenle seçimi yapın.
z

Bir renk efekti uygulamak için

z

Bir fotoğraf çerçeve etkisi eklemek için

z

Resmi kesmek, düzleştirmek, döndürmek veya çevirmek için

simgesine dokunun.
simgesine dokunun.

simgesine dokunun.
z


Kontrastı ayarlamak için

simgesine dokunun.

Video oynatmak

1. Bir klasör seçin.
2. Oynatılacak videoyu seçin.
3. Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.
4. Cihazınıza kaydedilen bir dosyayı TV’de izlemek için cihazınızı ve TV’yi HDMI
kabloyla bağlayın.

Müzik
Müzik dosyalarını çalabilirsiniz. Müzik uygulaması MP3, AAC vb. formatları destekler.
Not:

Bazı dosyalar kodlanma şekillerine

çalınamayabilir.
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bağlı

olarak

düzgün

şekilde



Cihazınıza müzik dosyaları ekleyin

Dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına transfer ederek başlayın.


Müzik çalma

1. Bir müzik dosyası seçin.
2. Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.



z

Şarkı listesi rastgele seçimle çalınır.

z

Liste bittiğinde mevcut listeyi tekrar çalar.

z

Çalan şarkıyı tekrar eder.

Bir çalma listesi oluştur

1. Bir müzik dosyasına dokunun ve tutun.
2. Çalma listesine ekle seçin.
3. Yeni seçin.
4. Bir isim girin.
5. Kaydet üzerine dokunun.


Çalma listesini silme

1. Çalma Listelerine dokunun.
2. Silmek istediğiniz çalma listesine dokunun ve tutun.
3. Sil seçimi yapın.

Kamera
Kamera fonksiyonuyla resim ve video çekebilirsiniz.


Resim çekme

1. Uygulamalar listesinde Kamerayı seçin.
2. Resim çekmeden önce bazı ayarlar yapmanız gerekir.
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İki parmağınızı ekrana dokundurun ve yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için
parmaklarınızı birbirine yaklaştırın veya uzaklaştırın.
İkon

Tanım
Ön ve arka kamera lensleri arasında değişiklik yapmak için dokunun
Çözünürlük seçeneğini değiştirin veya saklama konunu ayarlayın.
Video modunu değiştirin.
Manzara resimleri çekmek için panorama moduna geçin.
Renk dengesini ayarlayın.
Işıklandırma değerini ayarlayın.

3. Lensi fotoğrafını çekeceğiniz nesne veya kişiye tutun ve

simgesine

dokunarak fotoğraf çekin. Fotoğraf otomatik olarak DCIM klasörüne
kaydedilir.
4. Sağ

üst

kısımdaki

resim

görüntüleyici

ikonunu

seçerek

resimleri

görüntüleyin.


Video kaydetme

1. Uygulama listesini açın ve K amera seçimi yapın. Video modunu değiştirmek
için

simgesine dokunun.

2. Video kaydetmeye başlamadan önce bazı ayarlar yapmanız gerekir.

İki parmağınızı ekrana dokunun ve yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için
parmaklarınızı birbirine yaklaştırın veya uzaklaştırın.
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İkon

Tanım
Ön ve arka kamera lensleri arasında değişiklik yapmak için dokunun
Video kalitesini değiştirir veya zamanlayıcı aralığını veya saklama konumunu ayarlar.
Kamera moduna geçer.
Renk dengesini ayarlar.
Zamanlayıcı gecikmesini ayarlar.
Kamera ayarlarına gider.

3. Kayda başlamak için

simgesine dokunun. Videonun uzunluğu saklama

alanınıza bağlıdır.
4. Kaydı durdurmak için

simgesine dokunun. Video otomatik olarak DCIM

klasörüne kaydedilir.
5. Video kaydettikten sonra sağ üst taraftaki resim görüntüleyici ikonunu
seçerek kaydedilmiş videoları görüntüleyebilirsiniz.

Araçlar
Takvim
Takvim özelliğiyle günlük, haftalık ve aylık görüntülemeler yapabilir, olaylar
oluşturabilir ve gerekirse hatırlatıcı olarak alarmı kurabilirsiniz.
Takvime girmek için uygulamalar listesinden Takvim seçin.
1. Bir olay oluşturmak için

simgesine dokunun.

z

Alanları doldurun, kategoriyi, tarihi, zamanı ve alarmı ayarlayın.

z

İşiniz bittiğinde BİTTİ seçeneğini seçin.

2. Takvimi farklı görüntülerde Günlük, Haftalık, Aylık ve Hepsi olarak
görüntüleyebilirsiniz.
3. Bir girişi silmek için açmak üzere olayın üzerine dokunun ve sonra
seçimi yapın.
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¬OK

Alarm
Uygulama listesinden S aat üzerine dokunun ve
1. Alarm eklemek için
z

seçimi yapın.

simgesine dokunun.

Alarm süresini ayarlamak için sayısal tuşlara dokunun, AM veya F M
ekleyin ve işiniz bittiğinde OK seçin.

z

simgesine dokunarak alarm detaylarını ayarlayın. İşiniz bittiğinde
simgesine dokunun.

z

Alarm zamanını değiştirmek için zamana dokunun.

z

Mevcut bir alarmı aktive etmek için alarmı AÇIK konuma getirin..

z

Bir alarmı iptal etmek için alarmı KAPALI konuma getirin..

2. Alarm çaldığında alarmı durdurmak için alarm ikonunu

simgesinin

üzerine sürükleyin. Belirli bir süre sonra alarmın tekrar etmesi için alarm
ikonunu

simgesinin üzerine sürükleyin.

3. Bir alarmı silmek için alarma dokunun, tutun ve ¬seç

¬OK işlemlerini

uygulayın.

Dosya Yöneticisi
Bu cihazın resimler, videolar, belgeler, alınan ekler ve indirilen dosya ve uygulamalar
gibi birçok özelliği veri kaydetmek için hafızayı kullanır. Dosya yöneticisi ile
cihazınıza dosya ve klasörleri kaydedebilir, bunlar arasında gezinebilir, dosyalarınızı
düzenleyebilir, taşıyabilir ve kopyalayabilir ve dosyalarınızı uyumlu cihazlara
gönderebilirsiniz.
Not:
1. Cihazın yazılımına bağlı olarak bazı dosya formatları desteklenmez.
2. Kodlama

şekillerine

bağlı

olarak

bazı

dosyalar

düzgün

şekilde

kullanılamayabilir.

Ses Kaydedici
Ses Kaydediciyle sesleri hafızaya kaydedebilirsiniz. Uygulamalar listesinden Ses
Kaydedici üzerine dokunun.
1. Ses kaydetmeye başlamak için
2. Kaydı duraklatmak için

simgesine dokunun.

simgesine dokunun.

3. Yeni kaydettiğiniz sesi dinlemek için

simgesine dokunun.
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Hesap Makinesi
Bu özellikle cihazı hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. Hesap makinesi temel
aritmetik fonksiyonları sunar. Sanal tuş takımı ve hesaplama tuşlarına dokunarak
hesaplama işlemleri yapın.

Bağlanabilirlik
USB Bağlantısı
Cihazınızı bir PC’ye bağlayabilir ve taşınabilir disk olarak kullanabilirisiniz. Bu dosya
dizinine erişmenizi sağlar.
1. Bir hafıza kartından veri almak veya hafıza kartına veri aktarmak isterseniz
cihaza bir hafıza kartı takın.
2. Bir USB kablosuyla cihazınızı PC’ye bağlayın.
3. Bildirim panelini açın, Medya aygıtı olarak bağlı seçimi yapın.
4. Medya aygıtı üzerine dokunun.
5. Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
6. Dosyaları PC’den hafıza kartına kopyalayın.

Wi-Fi
Wi-Fi ile erişim noktası veya kablosuz bağlantı noktası bulunan her yerde internete
veya başka ağ aygıtlarına bağlanabilirsiniz.


Wi-Fi özelliğinin açılması

1. Uygulamalar listesinden Ayarlar seçin.
2. KABLOSUZ & ŞEBEKELER alanında Wi-Fi özelliğini açın.


Wi-Fi bulma ve bağlanma

1. Wi-Fi özelliği açıldığında cihaz bulunan Wi-Fi bağlantısını otomatik olarak arar.
2. Bir ağ seçin.
3. Ağ için bir şifre girin (gerekliyse).
4. Bağlan seçimi yapın.
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Güvenlik Önlemleri
Cihazınızı kullanmadan önce bu basit yönergeleri okuyun. Bunlara uyulmaması
tehlikeli veya yasadışı olabilir.
 Uçaklar
Uçaklarda cihazı kapatın ve uyarılara uyun. Kablosuz cihazlar uçakta parazit
yaratabilir.
 Araçlar
Asla araba kullanırken cihazı kullanmayın. Güvenli bir yerde bırakın.
Cihazı kolay erişebileceğiniz bir yere bırakın. Gözlerinizi yoldan ayırmadan cihaza
erişebilmeniz gerekir.
 Elektronik cihazlar
Bazı koşullarda cihazınız diğer cihazlar için parazit yaratabilir.
 Potansiyel olarak patlayıcı çevreler
Potansiyel olarak patlayıcı atmosferi olan alanlarda cihazı kapatın ve bütün işaret
ve yönergelere riayet edin. Bu tür alanlarda kıvılcımlar patlama veya yangına
sebep olabilir ve yaralanma, hatta ölümle sonuçlanan durumlara sebep olabilir.
 Kalp pilleri ve diğer medikal cihazlar
Kalp pili üreticileri kablosuz bir cihaz ve kalp pili arasında en az 20 cm’lik bir
mesafe bırakılarak kalp piliyle potansiyel parazitlerin önlenmesini tavsiye eder.
Kablosuz telefonlar dahil telsiz iletim ekipmanlarının çalışması gereğince
korunmayan medikal cihazların işlevlerini etkileyebilir. Harici RF enerjisinden
gereğince korunup korunmadıklarını öğrenmek veya başka sorular sormak için
doktora veya medikal cihazın üreticisine danışabilirsiniz.
Sağlık tesislerinde bu tür cihazların kapatılması yönünde yönergeler
gördüğünüzde cihazınızı kapatın.
 Çalıştırma çevresi
Başka bir cihaza bağlantı yaparken detaylı güvenlik yönergelerini almak için ilgili
cihazın kullanma kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünlerle bağlantı yapmayın.
Cihazınızı air bag patlama alanına koymayın.
Cihazı ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal çalışma koşullarında
kullanın.
Kullanımı yasaklandığında veya parazit ve tehlike yaratabileceği durumlarda her
zaman cihazınızı kapatın.
 Düzenlemelerin asıldığı alanlar
Cihazın kapatılmasını talep eden yönergelerin bulunduğu alanlarda cihazınızı
kapatın.
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Bakım
 Yalnızca üretici tarafından onaylanan donatıları kullanın. Genel donatıların
kullanılması cihazınızın ömrünü kısaltabilir veya arızalanmasına sebep olabilir.
 Cihazınızı kuru tutun. Nem ve her tür sıvı cihazın parçalarına ve elektronik
devrelerine zarar verebilir.
 Cihazı tozlu ve kirli alanlarda kullanmayın ve saklamayın.
 Cihazı sıcak ve soğuk alanlarda saklamayın.
 Cihazı manyetik alanların yakınında saklamayın.
 Cihazı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle kullanmayın.
 Cihazı düşürmeyin ve darbelere maruz bırakmayın.

SORUN GİDERME
S1φSistem donarsa Tablet PC’yi nasıl kapatabilirim?
Güç düğmesine basıp yaklaşık 8 saniye bekleyerek kapanmaya zorlayın.

S2φTablet PC açılamıyorsa nasıl kontrol edebilirim?
1. Pil seviyesini kontrol ediniz.
2. Adaptörünün takılı olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olunuz.
3. Cihazınız 10 dakika şarj ettikten sonra tekrar açmayı deneyiniz.

S3φCihazı nasıl fabrika ayarlarına döndürebilirim?
1.
2.
3.
4.

Settings (Ayarlar)
Backup & reset (Yedekle ve sıfırla)
Factory data reset (Fabrika verilerine sıfırla)
Reset Tablet (tableti sıfırla) seçerek cihazınızı sıfırlayabilirsiniz.

S4: Mevcut dili nasıl değiştirebilirim?
1. Ayarlar (Settings)
2. Dil ve Giriş (Language & input)
3. Dil (language) sekmesinden istediğiniz dili seçebilirsiniz.

S5φPil kullanım ömrünü nasıl uzatabilirim?
1. Settings (Ayarlar)---Display (Görüntü)---Brightness (Parlaklık) menüsünde
LCD ekran parlaklığını uygun seviyeye getirebilirsiniz.
2. Ses seviyesini düşürebilirsiniz.
3. Settings (Ayarlar)---Display (Görüntü)---Sleep (Uyku) menüsünde süreyi
uygun seviyeye getirebilirsiniz.
4. Arka planda çalışan uygulamalarınızı kapatabilirsiniz.
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ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ürün Teknik Özellikleri
Model No

VIA T4E-G

İşletim Sistemi

Android

İşlemci

Intel Clovertrail 2.0 GHz

Bellek/R
Ram

16GB EMMC + 1GB LPDDR2T- Flash Support

Ekran Boyutu

7.85’’

Çözünürlük

1024*768

Panel

Kapasitif (4 parmak multitouch)

WiFi

802.11 b/g/n

Bluetooth

Class 3.0

Kamera

2 MP Ön Kamera
5 MP Arka Kamera

Boyutlar

200x135x8.5 mm

Ağırlık

380 g

Batarya

4000 mAh

Bağlantı
Noktaları

Micro USB

- 23 -

BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

x

Ürününüzü teslim alırken hasarlı olup olmadığını ve ürününüz ile birlikte gelmesi gereken aksesuarların tam olup
olmadığını kontrol edin.

x
x

Ürününüzü güç kaynağına bağlamadan önce, kurulum talimatlarını okuyun.
Ürününüz için kullanacağınız elektrik hattının topraklı olduğundan ve şebeke voltaj dalgalanması olmadığından
emin olun. Aksi takdirde ürünleriniz garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

x

Güç kablosu taktığınız prizin kolaylıkla erişilebilir ve ürün operatörüne olabildiğince yakın olmasını sağlayın. Ürünün
güç bağlantısını kesmek istediğinizde, güç kablosunu elektrik prizinden çektiğinize emin olun.

x

Ürününüzde belirtilmiş ikaz ve talimatlara uyun.

x

Elektronik yayın yapan taşınabilir bir ürünün uçakta kullanılması genel olarak yasaktır. Bilgisayarınızı uçakta
kullanırken havayolu şirketi tarafından bildirilen talimatlara uyun.

x

Ürününüzün bakım ve onarımı eğitimli ve yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır. Bakım ve onarımı kendiniz yaptığınız
takdirde garanti şartlarını ihlal etmiş olursunuz. Tüm tamir işlerini yetkili servis elemanlarına bırakın.

x

Herhangi bir arıza veya acil bir durumda ürünlerinizi kapatıp fişini çekin. Yetkili servislere müracaat edin.

x

Ürüne herhangi bir sorun esnasında uzman personelin müdahalesi gerekiyorsa bu işlem sırasında elektrik bağlantıları
kesilmelidir.

x

Ürünün garantisi performans veya uygulama garantisini içermez.

x

Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vs. gibi her türlü doğal afet durumlarında ürün garanti kapsamı dışında
kalacaktır.

x

Cihazı temiz muhafaza etmeye gayret gösteriniz. Toz ve çeşitli sıvılardan uzak tutunuz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

x

Ürününüzün orijinal kutusunu ve kutu içindeki köpük, aksesuar vb. malzemeleri garanti süresince mutlaka saklayın.

x

Taşıma ve nakliye sırasında ürün üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamı dışında tutulur.

x

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

x

Ürününüzü taşımadan önce elektrik kablosunu prizden çıkarın ve diğer cihazlarla olan bağlantılarını sökün.

x

Nakliye sırasında, Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VEYA ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ
VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR
x

Voltaj eşitsizliği; ürünün zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir. Ürün adaptörünün etiketinde belirtilen
voltaj, güç priz voltajından farklıysa ürününüzü o prize bağlamayın. Aksi halde, ürünleriniz garanti kapsamı dışında
işlem görecektir.

x

Ürünün bağlantı kablosunu soketlere yerleştirirken zorlama yapmayın ve uygun şekilde yerleştiğinden emin olun.

x

Ürününüzü ateşe atmayın, yanıcı maddelerden uzak tutun.

x

Ürününüzün fişlerini kablosundan tutarak çekmeyin veya elleriniz ıslakken fişlere dokunmayın.
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x

Ürününüzün güç bağlantılarını zarar görmüş veya gevşek prizlere yapmayın.

x

Ürününüzün üzerine ağır nesneler koymayın.

x

Ürününüzün seri numarasının zarar görmemesine dikkat edin.

x

Ürününüz, ürün bilgilerinde aksi belirtilmediği sürece kuru ve korumalı ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır.

x

Ürününüzün kablo giriş kısımlarını bükmemeye özen gösterin. Bükülmeler kablonun plastiğinin açılmasına sebebiyet
verebilir. Eğer bu tarz bir probleminiz var ise siyah elektrik bandı ile bantlayın.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPACAĞI BAKIM ONARIM VEYA ÜRÜNÜN
TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
x

Ürününüzü temizlemeden önce fişini prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.

x

Temizlik için hafif nemli bir bez kullanın.

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRMELERİ
•

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan; Sözleşmeden dönme, Satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılmasını isteme, 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.

•

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

PERİYODİK BAKIM
x

Ürününüz periyodik bakım gerektirmez. Herhangi bir sorunda yetkili servise başvurun.

TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ
x

Almış olduğunuz ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi
ise 2 yıldır.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİİLGİLER
x

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

x

Ekran parlaklığını azaltınız.
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GARANTİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
•
•

Kullanım hatalarından veya cihazın üzerine sıvı dökülmesinden meydana gelen hasar ve arızalar;
Ürünün müşteriye tesliminden sonra yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında düşme, çarpma sebebiyle oluşan hasar
ve arızalar;

•

Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı, ürünün üzerindeki etikette yazılı voltajdan fazla voltaj ile
kullanma, faz grubunun değiştirilmesi, ani voltaj değişiklikleri, gerekli topraklanma tedbirlerinin alınmaması gibi
nedenlerde meydana gelecek hasar ve arızalar;

•

Yangın ve yıldırım düşmesi ve sel gibi doğal afetlerden meydana gelecek hasar ve arızalar;

•

Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar;

•

Cihazın dış yüzeyinin bozulması, kırılması ve çizilmesi durumları;

•

Yazılım ve virüslerden kaynaklanan hata ve arızalar;

•

USB/Şarj kablosu takılırken ve çıkartılırken, zorlamadan kaynaklanan arızalar;

•

Cihazın şarj sırasında kullanılması durumunda, kablo ve USB girişlerin deforme olması;

•

Android işletim sistemi, web üzerindeki ve Google Play Marketteki bütün uygulamaları desteklemeyebilir. Buralardan
yüklenen bazı uygulamaların cihazın işletim sistemine zarar vermesinden kaynaklanan hata ve arızalar;

•

Casper tarafından yayınlanan en güncel yazılımın yüklenmemesinden kaynaklanan hata ve arızalar;

•

İşletim sistemi kaynak kodunun (Root Access) açılması ve değişiklik yapılması;

•

Farklı marka aksesuarlar cihazınız ile uyum göstermeyebilir, cihazınıza zarar verebilir. Üretici firmanın belirlediği
konfigürasyon dışında ilave edilen parça ve/veya aksesuar ile bunlardan meydana gelebilecek hasar ve arızlar;

Garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ
YETKİLİ SERVİSLERİMİZİ ÖĞRENMEK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DESTEK
TELEFONUMUZDAN VEYA İNTERNET SAYFAMIZDAN BİLGİ ALINIZ.
http://www.casper.com.tr/bayii-arama
CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.
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ĂƐƉĞƌŝůŐŝƐĂǇĂƌ^ŝƐƚĞŵůĞƌŝ͘b͘
14 Mart 2014

UYGUNLUK BEYANI

dĂŶŦŵ
Marka
Model

: Tablet PC
:CASPER
:VIA T4E-G

zƵŬĂƌŦĚĂ ĂĚŦ ŐĞĕĞŶ ƺƌƺŶƺŶ ĂƔĂŒŦĚĂ ďĞǇĂŶ ĞĚŝůĞŶ ƐƚĂŶĚĂƌƚůĂƌĂ ǀĞ ĚŝŒĞƌ ĚƺǌĞŶůĞǇŝĐŝ ďĞůŐĞůĞƌĞ ƵǇŐƵŶ
ŽůĚƵŒƵŶƵďĞǇĂŶĞĚĞƌŝǌ͘

ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
EN 301 489-1 V1.9 (2011-09)
ETSI EN 301 489-17 V2.2V1 (2012-09)
ETSI EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
ETSI EN 62311-2008

ZΘdd ŝƌĞŬƚŝĨŝ ;ϵϵͬϱͬͿ͕ D ŝƌĞŬƚŝĨŝ ;ϮϬϬϰͬϭϬϴͬͿ͕ ZŽ,^ ŝƌĞŬƚŝĨŝ ϮϬϭϭͬϲϱͬh ǇƂŶĞƚŵĞůŝŬůĞƌŝŶĞ
ǀĞƚƺŵŐĞƌĞŬůŝůŝŬůĞƌŝŶĞƵǇŐƵŶŽůĚƵŒƵŶƵďĞǇĂŶĞĚĞƌŝǌ͘

ĞůŝƌƚŝůĞŶƐƚĂŶĚĂƌƚůĂƌĂĚĂŝƌƚƺŵƌĂƉŽƌůĂƌƚĞƐƚĞĚĞŶŬƵƌƵůƵƔƵŶƉŽǌŝƚŝĨ  ďĞǇĂŶĂƚŦŶŦŝĕĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
zĞƚŬŝůŝ<ŝƔŝ͗Ě^ŽǇĂĚͬ<ĂƔĞͬ7ŵǌĂ

ůƚĂŶƌĂƐ&ĂŬŦůŦ
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ĂƐƉĞƌŝůŐŝƐĂǇĂƌ^ŝƐƚĞŵůĞƌŝ͘b͘
ϭϰDĂƌĐŚϮϬϭϰ

DECLARATION of CONFORMITY
Description
Brand
Model

: Tablet PC
:CASPER
:VIA T4E-G

dŽǁŚŝĐŚƚŚŝƐĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶƌĞůĂƚĞƐ͕ŝƐŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚǇǁŝƚŚƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐƚĂŶĚĂƌĚƐĂŶĚͬŽƌŽƚŚĞƌŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘tĞŚĞƌĞďǇĚĞĐůĂƌĞƚŚĂƚƚŚĞĂďŽǀĞŶĂŵĞĚƉƌŽĚƵĐƚƐŝƐŝŶĐŽŶĨŽƌŵĂŶĐĞƚŽĂůůƚŚĞĞƐƐĞŶƚŝĂů
ƌĞƋƵŝĞƌĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĚŝƌĞĐƚŝǀĞZΘdd

ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
EN 301 489-1 V1.9 (2011-09)
ETSI EN 301 489-17 V2.2V1 (2012-09)
ETSI EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
ETSI EN 62311-2008

ŝƌĞĐƚŝǀĞ;ϵϵͬϱͬͿ͕DŝƌĞĐƚŝďĞ;ϮϬϬϰͬϭϬϴͬͿ͕ZŽ,^ŝƌĞĐƚŝǀĞϮϬϭϭͬϲϱͬh͘

ůů ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƚ ŽĨ ƚŚĞĂƉƉůŝĞĚ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ŚĂǀĞ ƚŚĞ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ŽƉŝŶŝŽŶ ŽĨ ŶŽƚŝĨŝĞĚ ďŽĚǇ͘ dŚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƚŚĞĂďŽǀĞĞƋƵŝƉŵĞŶƚǁŝůůďĞŚĞůĚĂƚĂƐƉĞƌŝůŐŝƐĂǇĂƌ^ŝƐƚĞŵůĞƌŝ͘b͘
ƵƚŚŽƌŝǌĞĚWĞƌƐŽŶ͗EĂŵĞ^ƵƌŶĂŵĞͬ^ŝŐŶĂƚƵƌĞ
ůƚĂŶƌĂƐ&ĂŬŦůŦ
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Notlar

Notlar

