MODEL: VIA T8W

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.
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1 Güvenlik Önlemleri
Aşağıdaki liste alınacak önlemlerle beraber tabletinizin nasıl muhafaza edilmesi
gerektiğini göstermektedir.
1.

Bu ürünü sıcaklık, nem ve toz düzeylerinin yüksek olduğu ortamlarda saklamayın.
Yazın kapalı bir arabada bırakmayın. Direk güneş ışığından uzak tutun.

2.

Tableti düşürmeyin. Darbelere maruz bırakmayın. Hasar verebileceğinden ve
kullanımını etkileyebileceğinden ekranı sallamayın.

3.

Lütfen yalnızca uygun ses düzeyinde kullanın. Kulaklık kullanırken aşırı yüksek
ses düzeylerinden kaçının. Kulağınızda rahatsızlık veya gürültü hissederseniz, sesi
azaltın veya cihazı kapatın.

4. Formatlama, yükleme veya indirme sırasında tabletin bağlantısını kesmeyin. Ani
bağlantı kesilmeleri program arızalarına sebep olabilir.
5.

Şirket ürünün hasar görmesi, tamiratı ve benzeri sebeplere bağlı olarak veri
kaybından sorumlu değildir.

6. Cihazı sökmeyin. Yüzeyleri alkol, tiner ve benzenle temizlemeyin.
7.

Uçak gibi elektronik cihazların kullanılmasının yasaklandığı yerlerde cihazı
kullanmayın.

8. Araba kullanırken veya sokakta yürürken kullanmayın. Aksi halde trafik kazaları
olabilir.
9. Şirket önceden tebligatta bulunmadan bu ürünün teknik özelliklerini ve
tasarımını değiştirme ve gelişimler yapma hakkını saklı tutar.
10. Ürün su geçirmez değildir.
11. Şirket bu üründe geliştirme yapma haklarını saklı tutar. Bu ürünün teknik
özelliklerinde

ve

tasarımında

başka

değişiklikler

yapılırken

tebligatta

bulunulmayacaktır! (Ürünün su geçirmez özelliği yoktur)

1-1 Araç kullanırken tablet kullanmak yasaklanmış olabilir
Lütfen araç kullanırken tablet kullanımı yasağına dair yerel kanunları ve
düzenlemeleri kontrol ediniz ve bunlara uyunuz.
Araç kullanırken tabletinizi kullanmak konsantrasyonunuzu bozabilir ve kazalara
sebebiyet verebilir. Daima tabletinizi kapalı tutunuz ve güven için seyahat ediniz.
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1-2 Yasak bölgelerde kapatınız
Tablet kullanımının yasak olduğu bölgelerde tabletinizi daima kapalı tutunuz.

1-3 Patlayıcı bulunan veya tehlikeli bölgelerde kapatınız
Patlayıcı veya tehlikeli madde (yakıt, benzin istasyonları veya kimyasal madde
içeren bölgelere gibi) bölgelerde tabletinizi daima kapalı tutunuz ve her türlü
talimat ve işaretlere uyunuz.

1-4 Hava taşıtlarında kapatınız
Bir hava taşıtında bulunduğunuz sürelerde tabletinizi daima kapalı tutunuz veya
uçuş modunu Settings (Ayarlar) > More (Daha Fazla) > Airplane Mode (Uçuş Modu)
seçiniz. Tabletinizden yayılan elektromanyetik dalgalar hava taşıtındaki elektronik
yön bulma teçhizatını etkileyebilir.

1-5 Hastanelerde ve tıbbi teçhizatların çevrelerinde kapatınız
Hastanelerde tabletinizi daima kapalı tutunuz ve hastane kurallarına veya
yönetmeliklerine uyunuz. Mümkünse özel amaçlar için tıbbi cihaz kullanırken
tabletinizi kapalı tutunuz. Tıbbi cihaz çevresinde tablet kullanımı hakkında daima
tıbbi cihazın üreticisine veya bir uzmana danışınız.

1-6 Aracınıza bir hands free (ellerin serbest olduğu) aygıt
kurmak
Hastanelerde tabletinizi daima kapalı tutunuz ve hastane kurallarına veya
yönetmeliklerine uyunuz. Mümkünse özel amaçlar için tıbbi cihaz kullanırken
tabletinizi kapalı tutunuz. Tıbbi cihaz çevresinde tablet kullanımı hakkında daima
tıbbi cihazın üreticisine veya bir uzmana danışınız.

1-7 Tabletler ve diğer elektronik aygıtlar
Tabletler çevredeki elektronik aygıtları etkileyebilecek elektro manyetik dalgalar
yayarlar. Tabletiniz açık durumda iken hassas elektronik teçhizatların yanında
bulundurmayınız.
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2 Temel Fonksiyonlar
Faydalı ipuçları
VIA T8W; 8 inç, çoklu dokunmatik ekran ve 1280*800 çözünürlüğe sahiptir.
U disk ve çıkartılabilir disk gibi USB bağlantılı ara-yüzler aracılığıyla veri kaydetmek
ve okumak için OTG fonksiyonunu destekler.
Wi-Fi kapasitesi nereye giderseniz gidin internet erişiminize olanak sağlayarak
çoğul ağlara bağlanabilir ve hatırlar.
İş ve eğlence parmaklarınızın ucunda: e-posta, word, web tarama, haberler, anlık
mesajlaşma, finansal raporlar, bloglar, online oyunlar, online video, borsa, hava
durumu raporları, mobil TV, haritalar, eğlence yazılımı, v.b. uygulamaları
mevcuttur.
32GB’a kadar MicroSD kartı destekler.

3 Paket İçeriği
Paket içerisinde aşağıdaki öğeler bulunmalıdır:
1.

Tablet (Batarya cihaza entegre edilmiştir).

2. Şarj Cihazı (Seyahat Şarj Cihazı)
3. USB Kablo
4. Hızlı Başlangıç Kılavuzu
5. Garanti Belgesi
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4 Tablet PC’nizi Tanıma
4-1 Arka ve Yan Paneller

1.

Güç Düğmesi

5.

Kamera

2.

Ses +

6.

USB Girişi

3.

Ses -

7.

Kulaklık 3.5mm Girişi

4.

TF Kart Girişi
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4-2 Bataryayı Şarj Etmek
Batarya voltajı çok düşükse veya batarya boş ise tablet çalışmayabilir. Bu durumda
bataryayı içerikte bulunan şarj aleti ile on dakikadan fazla süreyle şarj ediniz. Tableti
kullanmadan önce bataryayı tam olarak şarj etmeniz tavsiye edilir.

1.

USB konnektörü bir ucunu tablete diğer ucunu adaptöre bağlayınız.
Konnektörü resimde gösterildiği gibi ayarladığınızdan emin olunuz. Aksi
takdirde şarj bağlantısı hasar görecek ve batarya şarj olmayacaktır.

2.

USB veri kablosunun diğer ucunu USB şarj aletine takınız. USB şarjı
bilgisayarınızda çalışırken kullanışlı bir şarj imkanı sağlar. Fakat prizden şarj
aleti kullanımına göre daha yavaş şarj olacaktır.

3. USB şarj aletini bir elektrik çıkışına takınız. Batarya şarj olmaya başlayacaktır.
4. Batarya tam olarak şarj edildiğinde USB şarj aletini tabletten çıkarınız.

4-3 Batarya Hakkında
Tablet bir Lithium Ion (Li-Ion) batarya kullanmaktadır. Daha yüksek çıkış akım
gücüne sahip en ideal şarj performansı için lütfen paket içeriğindeki şarj aletini ve
USB kablosunu kullanınız. Tabletin maksimum kullanım süresi, kullandığınız
uygulamalara, sıcaklığına ve servis sağlayıcıların sundukları hizmetlerin türüne göre
farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için en yakın bayiye danışınız.
İkazlar:
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5 Başlarken
5-1 Tableti Açma/Kapatma
5-1-1 Tableti açmak için
Güç butonuna basınız ve başlangıç ekranını görene kadar 2-5 saniye basılı tutunuz
sonra bırakınız. Sistem çalışma sürecini başlatacak sonra Windows varsayılan ana
ara yüze girecektir.

5-1-2 Tableti kapatmak için
Güç butonuna basınız ve 2-5 saniye basılı tutunuz sonra kapatmak için kaydırınız.

5-2 Ekranı Kilitleme
Ekranı kilitlemek için LOCK/PWR (KİLİT/GÜÇ) tuşuna basınız. Tablet içerisindeki
bilgilerinizin korunması ve batarya kullanımının azaltılması bakımından ekranı kilitli
tutmanız tavsiye edilir. Ayrıca tabletinizi belirli bir zaman diliminden sonra
otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

5-3 Dokunmatik Ekran Kullanımı
Tabletinizin güç ve ses fonksiyonları hariç bütün fonksiyonları dokunmatik ekran
vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Bu yüzden dokunmatik ekranın nasıl kullanılacağının
bilinmesi gereklidir.
Aşağıdaki parmak hareketleri dokunmatik ekranı nasıl kullanacağınızı kolayca
anlamanız bakımından yardımcı olabilir.

1. ^ĂŒ ŬĞŶĂƌĚĂŶ ŬĂǇĚŦƌŵĂŬ͗ ŬƌĂŶŦŶ ƐĂŒ ƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶ ŬĂǇĚŦƌŵĂŬ ŚŦǌůŦ
ĕĂůŦƔŵĂƐƺƉĞƌďƵƚŽŶƵŶƵŐƂƐƚĞƌĞĐĞŬƚŝƌ͘
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2. ŬƌĂŶŦŶ ƐŽů ŬĞŶĂƌŦŶĚĂŶ ŬĂǇĚŦƌŵĂ͗ ŬƌĂŶŦŶ ƐŽů ƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶ ŬĂǇĚŦƌŵĂ͕
ƐŽŶ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ƵǇŐƵůĂŵĂǇŦ ŐƂƐƚĞƌĞĐĞŬƚŝƌ ďƂǇůĞĐĞ ŬŽůĂǇůŦŬůĂ
ƵǇŐƵůĂŵĂǇĂŐĞĕĞďŝůŝƌƐŝŶŝǌ͘

3. ŬƌĂŶŦŶ ŽƌƚĂƐŦŶĚĂŶ ŬĂǇĚŦƌŵĂ͗ dƺŵ ƵǇŐƵůĂŵĂůĂƌŦ ŝƐŝŵůĞƌŝǇůĞ ŐƂƌŵĞŬ
ŝĕŝŶĞŬƌĂŶŦŶŽƌƚĂƐŦŶĚĂŶŬĂǇĚŦƌĂďŝůŝƌƐŝŶŝǌ͘

4. <ĂƉĂƚŵĂŬ ŝĕŝŶ ƵǇŐƵůĂŵĂǇŦ ƐƺƌƺŬůĞŵĞ͗ ŬƌĂŶŦŶ ƐŽů ŬĞŶĂƌŦŶĚĂŶ
ŬĂǇĚŦƌŵĂ ƐŽŶ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ƵǇŐƵůĂŵĂǇŦ ŐƂƐƚĞƌĞĐĞŬƚŝƌ͕ ŬĂƉĂƚŵĂŬ ŝĕŝŶ
ƚƵƚĂƌĂŬĂƔĂŒŦĚŽŒƌƵƐƺƌƺŬůĞǇŝŶŝǌ͘

İkazlar:
Dokunmatik ekranı çizebilecek keskin aletler kullanmayınız.
x

Dokunmatik ekranın kimyasal maddelerle temasından kaçınınız. Bu kimyasallar
ekranda arızaya sebep olabilirler. Tablet üzerine oturmayınız; dokunmatik
ekran hasar görebilir.
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5-3-1 Ekranda Gezinme
x

Bir Programı Başlatmak için: Bir programı başlatmak için üzerine bir kez
dokunun.

x

Bir Program İkonunun Yerini Değiştirmek İçin: İkonlara dokunup, tutup ve
kaydırarak ekranda yeni yerlerine taşıyın.

5-4 Hızlı Çalışma
1.

Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda istediğiniz içeriği

arayabilirsiniz. Sadece kullanmakta olduğunuz uygulama içinde
örneğin mail uygulamasında bir e-postayı bulmak için veya
uygulama mağazasında bir uygulama bulmak için, başka bir
uygulama için veya tüm Tanlet ayarlarınız veya dosyalarınız için
arama yapabilirsiniz.

2.

Mevcut uygulamalarınızdan tamamıyla çıkmadantanıdığınız

kişilerle dosya veya bilgi paylaşabilirsiniz veya başka bir uygulamaya
bilgi

gönderebilirsiniz.

Arkadaşlarınıza

fotoğraf

veya

e-posta

gönderebilir, Facebook durumunuzu, notlarınızı güncelleyebilir,
veya uygulamanıza bir link gönderebilirsiniz..

3.

“Başlat” ekranınıza geliniz Veya “başlat” ekranınıza ulaştıysanız,

kullanmakta olduğunuz önceki uygulamaya dönebilirsiniz.

4.

Tabletinizi tüm kablolu ve kablosuz aletlere bağlar. Tabletinizle

senkronize

uygulamalarınızdan

çıktı

alabilirsiniz

veya

TV’de

gösterilen en son aile sinemasına geçebilirsiniz.

5.

Uygulama ve Tablet kurulumunu değiştirir. Uygulama

kuruluşunu, yardımı ve kullandığı bilgiyi olduğu gibi ağ bağlantısı,
ses, parlaklık, bildirim, güç kaynağı ve klavye gibi
kullanılan Tablet kuruluşunu da bulacaksınız.
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yaygın olarak

5-5 Ekran Döndürme
Ekran döndürme, en ideal görüntüleme deneyimi için tableti tutuş açınıza göre
ekran otomatik olarak döndürülür.

5-6 Microsoft hesabınızı oluşturun
Hayatınıza renk katın ve Tabletinizden daha fazla yararlanın- bir Microsoft hesabı
oluşturun.
1. Bir Microsoft hesabı oluşturmak için internet bağlantısına ihtiyacınız vardır.
2. Tabletinizi ayarlamak için ekrandaki talimatları izleyiniz..
3. Microsoft hesabınızı oluşturun veya mevcut kullanıcı isim ve şifrenizle giriş yapın

6 Uygulamalar
Windows 8

birçok temel uygulama ve gerekli görevleri etkin şekilde yerine

getirmenize olanak sağlayan ve hepsi basitleştiren

Takvim, fotoğraflar ve

bağlantılar (arkadaşlar) gibi diğer uygulamalarla birlikte gelmiştir.
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6-1 Kişiler
En son bilgileri görüntüleyin ve e-posta hesabınız, Facebook,
Linkedin, Messenger, Twitter ve daha fazla bağlantı hesabınızdaki
kişilerle sohbete başlayın.

6-2 Fotoğraflar
Facebook, SkyDrive veya başka bir PC’de olduğu fark etmez, aynı
yerden tüm fotoğraf ve videolarınızı görüntüleyebilirsiniz.

6-3 Müzik
Kendi müzik koleksiyonunuza göz gezdirebilir, çalma listeleri
oluşturabilir ve düzenleyebilir ve en popüler yeni müzikleri
bulabilirsiniz. Sanatçı biyografilerinin resimlerini ve albüm listesini
içeren detaylı bilgi görüntüleyebilirsiniz. Tescilli Xbox müzik, bu şekilde toplu
şarkıları dinlemek için sınırız hakka sahip olursunuz.

6-4 Haritalar
“Bing” haritalarını interaktif harita görüntülemek için için kullanabilir
ve yön talimatları alarak sürüş yönlendirmeleri alabilirsiniz. Detaylı
trafik park yerleri, yol ve sokak haritalarını, uydu görüntülerini ve
havadan görüntüleri bulabilirsiniz.

6-5 SkyDrive
Diğer

donanım

Windows

uygulamanızdan

sorunsuz

şekilde

dosyalarınıza erişebilir.

6-6 Posta
Aynı konumda, Outlook.com, Gmail ve Yahoo hesaplarınızdan
e-posta alabilirsiniz.
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6-7 Video
Bilgisayarınızda sinema ve TV dizileri seyredebilir veya TV’nuz
aracılığıyla yayınlayabilirsiniz.

6-8 Hava Durumu
Mevcut hava koşullarının güzel ön görüntüsünü izlemek için hava
durumu uygulamasını kullanınız.

En son durumu olduğu gibi

saatlik, günlük ve 10 günlük tahmin bilgisini kontrol edebilirsiniz.

6-9 Oyun
En heyecanlı yeni oyunları keşfedin ve Bilgisayarınıza indirin. Nerede
yaşadığınıza ve seyahat ettiğinize bağlı olarak , avatarınızı
kankanızın hareketini görüntülemek

üzere düzenleyebilir ve

arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

6-10 Haber
Bing tarafından sağlanan pek çok resim içeren sanatsal haber
uygulaması

global

en

güncel

haberleri

kolayca

anlamanızı

sağlayabilir.

6-11 Tavkim
İki günlük görüntüde, haftalık görüntüde veya aylık görüntüde
programınızı izleyebilirsiniz. Doğru anda tarih bildirimi alabilirsiniz
böylece toplantılarınıza her zaman zamanında yetişirsiniz.

6-12 Finans
Bu uygulamayı temel piyasa endeksini görmek için kullanabiliriniz ve
hızla değişen piyasa koşullarında güncel gelişmeleri “başlangıç”
ekranından öğrenebilirsiniz.
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6-12 Seyahat
Dünya çapında 2000’in üzerinde gidilecek yerde güzel resimler
aracılığıyla gizemli bir perde. Bing tarafından sağlanan turizm size
Seyahat Rehberi, rezervasyon araçları, gerçek zamanlı para değişimi
ve hava durumu bilgisi verir; uygulama ihtiyacınız olan her şeyi sağlar, gelecek
yolculuğunuzun gerçekten heyecanlı bir macera olmasına izin verin.

6-13 Seyahat
Tüm muhteşem uygulamaları Windows Uygulama mağazasında
bulabilirsiniz. Oyunlar ve sosyal medya uygulamalarına

göz atabilir,

kendi gözde eğlence uygulamalarınızı, fotoğraflar, müzik ve video indirebilir ve
diğer

kullanıcıların

uygulamaları

derecelendirmesini

ve

incelemesini

sağlayabilirsiniz. Finans, verimlilik, yaşam tarzı, alışveriş, seyahat ve daha fazlası.
Tüm kategori gruplarını kapsayacağız.
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7 Teknik Özellikler
Ürün Teknik Özellikleri
Model No

VIA T8W

İşletim Sistemi

Windows 8.1 Bing

İşlemci

Intel Z3735G Quad Core

Ram

1 GB DDR2

Yığın Bellek

32 GB

Ekran Boyutu

8" Kapasitif IPS

Çözünürlük

1280 x800 piksel

Panel

Multitouch Kapasitif Ekran

Wireless

Var (802.11b/g/n)

Bluetooth

Var (4.0)
2 MP Ön Kamera

Kamera
5 MP Arka Kamera
Boyutlar

213.9 x 124.7 x 7.9 mm

Ağırlık

~310.5 gr

Batarya

4400 mAh

Adaptör

AC 100~240V; DC 5V/2A
Mikro SD kart Girişi

Bağlantı
Mikro USB Bağlantı Noktası
Noktaları
Kulaklık Çıkışı
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İTHALATÇI/ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ
Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Cad. No:47 Casper Plaza
Ümraniye/İstanbul
Tel: 0850 250 77 77

www.casper.com.tr

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.
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T AŞIMA 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.

KULLANICI HAKLARI
q

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.

q

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.

q

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.
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K ULLANIM 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.

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.

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.
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E NERJİ

TÜKETİMİ

AÇISINDAN

VERİMLİ

KULLANIMA

İLİŞKİN

BİLGİLER
x

Cihazınızı bilgisayarınızı kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz

x

Ekran parlaklığınız azaltın.

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 hasar
ve arızalar;

x

Cihazın dış yüzeyinin bozulması, kırılması ve çizilmesi durumları;

x

Yazılım ve virüslerden kaynaklanan hata ve arızalar;

x

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

x

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

x

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;

x

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

x
x

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 arızalar;

Garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
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Y ETKİLİ 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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Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.
11 Ağustos 2014

UYGUNLUK BEYANI

Tanım

: Tablet PC

Marka

: CASPER

Model

: VIA T8W

Yukarıda adı geçen ürünün aşağıda beyan edilen standartlara ve diğer düzenleyici
belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

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
R&TTE Direktifi (99/5/EC), EMC Direktifi (2004/108/EC), RoHS Direktifi 2011/65/EU
yönetmeliklerine ve tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.
Belirtilen standartlara dair tüm raporlar test eden kuruluşun pozitif
içermektedir.

Yetkili Kişi: Ad Soyad/Kaşe/İmza
Altan Aras Fakılı
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beyanatını

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.
11 August 2014

DECLARATION of CONFORMITY

Description

: Tablet PC

Brand

: CASPER

Model

: VIA T8W

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards
and/or other normative documents. We hereby declare that the above named
products is in conformance to all the essential requierements of the directive R&TTE

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
Directive (99/5/EC), EMC Directibe (2004/108/EC), RoHS Directive 2011/65/EU.
All the report of theapplied standards have the positive opinion of notified body. The
technical documentation relevant to the above equipment will be held at Casper
Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Authorized Person: Name Surname/Signature
Altan Aras Fakılı
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Notlar

Notlar

Notlar

