MODEL: VIA T5-3G

ÖNSÖZ
Satış öncesi ve sonrasında kaliteyi kendisine ilke edinmiş olan Casper Bilgisayar
Sistemleri A.Ş. tarafından sağlanan ürününüz; üretim öncesi ve sonrasında itina ile
kalite kontrol ve deneylerden 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. önceden haber vermeksizin ürünlerin özelliklerini
değiştirme hakkını kendinde gizli tutar.
Bu kitapçıkta yer alan tüm açıklamaları dikkatle okuyup ihtiyaç duyulduğunda
yararlanabilmeniz için kolay ulaşılabilir bir yerde saklamanızı önerir; iyi kullanımlar
dileriz.
Bu kılavuzda yer alan bilgileri; Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. dışında kesinlikle
değiştirilemez ve çoğaltılamaz.
NOT: Satın almış olduğunuz ürün modeline bağlı olarak ürününüzün gerçek
görünüm ve özellikleri bu kullanım kılavuzunda gösterilenlerden farklı olabilir.

1

İçindekiler
1 Güvenlik Önlemleri ............................................ 
2 Genel Bakış ....................................................... 
3 Şarj Etme .......................................................... 5
4 Hafıza Kartı Takma ............................................ !
5 Gücü açma / kapama ......................................... 6
6 Android Ana Ekran Kılavuzları ............................. 7
7 OSD Dilinin & Sistem Saatinın Değiştirilmesi........ $
8 Wi-Fi Bağlama .................................................. 9
9 PC’den İçerik Transferi ....................................... 9
10 Sorun Giderme ............................................... 10
11 Teknik Özellikler .............................................. 1
12 CE İşareti ........ 

2

Hatırlatma
Kılavuzda verilen cihaz resimleri, cihazın görünüm, renk ve
tasarım özellikleriyle ilgili bilgiler yalnızca referans amaçlıdır.
Önceden tebligatta bulunmadan ürünün görünüm ve
teknik parametrelerini değiştirme hakkını saklı tutarız.

1 Güvenlik Önlemleri
z Cihazı aşırı sıcak, soğuk, nem ve tozdan uzak tutun.
z Cihazın üzerine sıvı dökmeyin, aksi halde cihaza zarar
verebilir veya yangın çıkarabilirsiniz.
z Cihazı temizlemek için sıvı ve kimyasal temizleyiciler
kullanmayın.
z Cihazın içerisine herhangi bir nesne sokmayın. Aksi halde
cihaz kısa devre yapabilir veya devreler zarar görebilir.
z Cihazı manyetik kaynaklar, ısıtıcılar, mikrodalga fırınlar,
ısınan mutfak cihazları veya yüksek basınçlı
konteynırların yakınında tutmayın. Aksi halde pil sızıntısı
olabilir, cihaz aşırı ısınabilir veya alevlenme görülebilir.
z Tak çıkarı desteklemeyen bazı harici cihazlar takmak veya
çıkarmak isterseniz cihazın gücünü kapatın.
z Cihazı sökmeyin. Cihazda tamirat işlerini yalnızca
sertifikalı bir servis teknisyeni gerçekleştirebilir.
z Yalnızca bu cihazla birlikte kullanılması için onaylanmış
AC adaptörler, elektrik kabloları ve piller kullanın. Başka
tür pil veya AC adaptörünün kullanılması yangın veya
patlamaya sebep olabilir.
z Muhtemel duyma kayıplarını önlemek için
uzun süre yüksek ses düzeyinde dinlemeyin.
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2 Genel bakış
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3 Şarj etme
z Şarj etmek için adaptörün DC ucunu cihazın güç jakına
veya USP portuna (güç jakı yoksa) takın ve AC ucunu
duvardaki prize takın.
z Normalde cihazı şarj etmek yaklaşık 5 saat alır. Cihazın AC
adaptörle şarj esnasında kullanılması tam şarj süresini
uzatabilir.
z Adaptör ekipmanın yakına takılmalı ve kolaylıkla
erişilebilir olmalıdır.
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4 Hafıza Kartının Takılması
z Cihaz mikro SD/SDHC kartları destekler.
z Bir mikro SD kartı takmak için kart konektörünü cihazın
ön tarafına ve kartın baskılı tarafını cihazın arka doğru
yerleştirin.
z Mikro SD kartı çıkarmak için kartın kenarına hafifçe
bastırarak güvenlik kilidini açın ve kartı delikten çıkarın.
Hatırlatma
İçindeki dosyayı görüntülerken mikro SD kartı çıkarmayın.
Aksi halde cihaz doğru çalışmayabilir.

5 Güç açma / Güç kapatma
1) Cihazı açın, başlatma ekranını görene kadar Güç
butonuna basın ve basılı tutun. Sonra butonu bırakın.
Cihaz otomatik olarak Ana ekrana girecektir. İlk kez
kullanıyorsanız kurulum kılavuz menüsüne girecektir.
Lütfen ekrandaki yönergeleri takip edin.
2) Uyku moduna girmek için Güç butonuna bir kez basın ve
cihazı açmak için bu butona tekrar basın.

3) Güç butonuna basın ve basılı tutun. Sonra cihazı
kapatmak için OK üzerine dokunun.
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Hatırlatma
Sistem durursa tamamen kapanana kadar Güç butonuna
basın ve basılı tutun.

6 Android Ana Ekran Kılavuzları
Durum Çubuğu: Daha
fazlasını görmek için aşağı
kaydırın.

Web Bilgi arama

Kısayollar:: açmak için dokunun;
taşımak için dokunun ve tutun.
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Durum Çubuğu:: Hızlı
ayarlar menüsünü açmak
için aşağı kaydırın.

: Ana ekrana girmek için dokunun.
: Önceki sayfaya dönmek için dokunun.
: Son Uygulamalar listesini açmak için dokunun.

: Uygulamalar menüsüne girmek için dokunun.
Ana Ekran
Ana ekranınız tabletin bütün özelliklerine erişmek için
başlangıç noktasıdır. Ana ekranda çoklu paneller bulunabilir.
Diğer panelleri görüntülemek için sağa veya sola kaydırın.
Ana ekrana bir uygulama ikonu ekleyin
Ana ekranda Uygulamalar menüsünü açmak için
simgesine dokunun ve bir uygulama ikonunu tutup panel
ön görünüme sürükleyin.
Duvar kağıdı ayarlama
Ana ekrandaki boş alana dokunun ve basılı tutun.
Aşağıdakilerden birini seçin: Galeri, Canlı duvar kağıtları
veya Duvar kağıtları. Bir görüntü seçin ve Duvar kağıdını
ayarla (S
Set wallpaper) üzerine dokunun.
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7 OSD Dilini & Sistem Saatini Değiştirme
Ana ekranda

simgesine dokunun ve seçenekler

listesine girmek için Ayarlar (Settings) ikonunu seçin.
z OSD dilini değiştirmek için Ayarlar---Dil & girdi---Dil
(Settings---Language & input---Language) seçin.
z Sistem saatini değiştirmek için A yarlar---Tarih & saat
(Settings---Date & time) seçin.

8 Wi-Fi bağlantısı
z Ana ekranda

simgesine dokunun ve seçenekler

Settings) ikonunu seçin.
listesine girmek için Ayarlar (S
Kablosuz & Ağlar (Wireless & Networks) seçin.
z Wi-Fi kapalıysa açmak için Wi-Fi satırına dokunun.
z Cihaz bulunan Wi-Fi ağlarını tarayacak ve ekranda
gösterecektir.
z Bağlanmak istediğiniz ağa dokunun. Sonra gereken ağ
bilgisini girmek için kablosuz şifre sahasına dokunun ve
Enter---Bağlan (Enter---Connect) adımlarını takip edin.
z Şimdi cihazınız girdiğiniz ağ parametreleriyle bir Wi-Fi
erişim noktasıyla bağlantı kurmaya çalışacaktır.

9 PC’den İçeriklerin Transfer Edilmesi
z Cihazınızı bir USB kablosuyla PC/Notebook’a bağlayın.
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z PC/Notebook’unuzdan transfer etmek istediğiniz
içerikleri seçin.
z PC/Notebooktan içerikleri cihaza sürükleyin.
z Lütfen yükleme sırasında USB kablosunu çıkarmayın.
Cihazın ve dosyaların bozulmasına sebep olabilir.
z Cihazı PC/Notebooktan güvenle ayırmak için
üzerine sol tıklayın.

10 Sorun giderme
Q1: Cihaza su girerse ne yapmalı?
Aφ
1)

Cihazı AÇMAYIN.

2)

Cihazı kapatmak için güç butonuna basmak yerine
çıkış kablosunu çıkarın. Bütün harici cihazları çıkarın
ve servis merkezine gönderin.

Q2: Cihaz açılmazsa hangi kontrolleri yapmalı?
Aφ
z

Güç düzeyi düşükse şarj etmek için adaptörü
bağlayın.

z

Mikro SD kartı ve diğer harici cihazları çıkarın.

Q3: Fabrika varsayılan ayarlarına nasıl dönmeli?
A

φ

Sistemi

varsayılan

duruma

getirmek

için

Ayarlar---Yedekleme & reset---Fabrika veri resetleme
(S
Settings---Backup

&

reset---Factory

adımlarını takip edin.
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data

reset)

Q4: Pil kullanım ömrünü uzatmak için ne yapmalı?
Aφ
z

A yarlar---Ekran---Parlaklık (S
Settings --- Display --Brightness)

menüsünden

dokunmatik

ekranın

parlaklığını uygun bir seviyeye getirin.
z
z

Sesi kısın.
Ayarlar

---

Ekran

---

Uyku

(S
Settings---

Display---Sleep) menüsünden uyku süresini uygun
bir seviyeye getirin.
Q5: SD kart okunamazsa ne yapmalı?
A: Lütfen cihazı kapatın ve kartı yeniden takın.
Q6: Bluetooth ve 3G fonksiyonu neden devre dışı? (Yalnızca
Bluetotth ve 3G fonksiyonlu modelde geçerlidir)
A˖“Uçak modunun” devrede olup olmadığını kontrol edin.
Devredeyse Bluetooth ve 3G fonksiyonları kullanılamaz.
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11 Teknik Özellikler
İşlemci

MTK 8389 WTK

RAM (#)
Saklama

1GB DDR3L
kapasitesi

(#)
Ekran
Çözünürlük
Arayüzler
Tarifler
İletişim
Çalıştırma Sıcaklığı

16GB eMMC
10.1” IPS,
Kapasitif Multi-touch panel
1280X800 piksel
Mikro USB, Mikro SD (mikro SDHC
uyumlu), Mini HDMI, SIM
Ön: 2.0M piksel;
Arka: 5.0M piksel
Wi-Fi (802.11 b/g/n),
Bluetooth(V4.0(HS))
0-35䉝

Çalış. Nem Düz.

35%-85%

Saklama Sıcaklığı

-20-55䉝

Saklama Nem Düz.

20%-93%

Adaptör

AC 100~240V; DC 5V/2A

Çıktı Gücü
(maksimum)

≤10W

Pil

6400mAh Li-Poli pil

Ağırlık

Yaklaşık 660g

Boyut

256mm x174.7mm x9.7mm
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Hatırlatma
# sembolü öğenin opsiyonel olduğu anlamına gelir.
Ünitede mini HDMI fonksiyonu
vardır.
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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

Ürününüzü güç kaynağına bağlamadan önce,
kurulum talimatlarını okuyun.

x

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
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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.
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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.
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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
çekmeyin

fişlerini
veya

kablosundan

elleriniz

ıslakken

tutarak
fişlere

dokunmayın.
x

Ürününüzün güç bağlantılarını zarar görmüş
veya gevşek prizlere yapmayın.
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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.
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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 7 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
x

Kullanım hatalarından veya cihazın üzerine sıvı
dökülmesinden meydana gelen hasar ve arızalar;

x

Ürünün müşteriye tesliminden sonra yükleme,
boşaltma ve taşıma sırasında düşme, çarpma
sebebiyle oluşan hasar ve arızalar;

x

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;
x

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

x

Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara
aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar;

x

Cihazın dış yüzeyinin bozulması, kırılması ve
çizilmesi durumları;
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x

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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DECLARATION OF CONFORMITY
Description

: Tablet PC

Brand

: CASPER

Model

: VIA T5-3G

TŽ ǁŚŝĐŚ tŚŝƐ ĚeĐlaƌatŝŽŶ ƌelateƐ͕ ŝƐ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝtǇ ǁŝtŚ tŚe ĨŽllŽǁŝŶŐ ƐtaŶĚaƌĚƐ aŶĚͬŽƌ ŽtŚeƌ
ŶŽƌŵatŝǀe ĚŽĐƵŵeŶtƐ͘ te ŚeƌebǇ ĚeĐlaƌe tŚat tŚe abŽǀe ŶaŵeĚ ƉƌŽĚƵĐtƐ ŝƐ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵaŶĐe tŽ
all tŚe eƐƐeŶtŝal ƌeƋƵŝeƌeŵeŶtƐ ŽĨ tŚe ĚŝƌeĐtŝǀe RΘTTE
ETSI EN 300 328 V1͘ϳ͘1;200ϲ-10)
EN 301 489-1 V1͘9 ;2011-09)
ETSI EN 301 489-1ϳ V2͘2V1 ;2012-09)
ETSI EN ϲ0950-1͗200ϲнA11͗2009нA1͗2010нA12͗2011
ETSI EN ϲ2311-2008
ŝƌeĐtŝǀe ;99ͬ5ͬEC)͕ EDC ŝƌeĐtŝbe ;2004ͬ108ͬEC)͕ RŽ,S ŝƌeĐtŝǀe 2011ͬϲ5ͬEh͘
All tŚe ƌeƉŽƌt ŽĨ tŚeaƉƉlŝeĚ ƐtaŶĚaƌĚƐ Śaǀe tŚe ƉŽƐŝtŝǀe ŽƉŝŶŝŽŶ ŽĨ ŶŽtŝĨŝeĚ bŽĚǇ͘ TŚe teĐŚŶŝĐal
ĚŽĐƵŵeŶtatŝŽŶ ƌeleǀaŶt tŽ tŚe abŽǀe eƋƵŝƉŵeŶt ǁŝll be ŚelĚ at CaƐƉeƌ ŝlŐŝƐaǇaƌ SŝƐteŵleƌŝ A͘b͘
AƵtŚŽƌŝǌeĚ PeƌƐŽŶ͗ Naŵe SƵƌŶaŵeͬSŝŐŶatƵƌe
AltaŶ AƌaƐ &aŬŦlŦ
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