
Ayrıca belirli müzik dosyalarını, en sık dinlediğiniz şarkıların çalma listesini, en son çalınan 

şarkıların çalma listesini, en sevdiğiniz şarkıların çalma listesini veya kullanım şeklinize göre 

otomatik olarak önerilen şarkıların çalma listesini seçerek müzik de dinleyebilirsiniz. Arama 

(Search) düğmesine dokunarak, müzik dosyalarınızda şarkı adı, sanatçı adı veya albüm adına 

göre arama yapabilirsiniz. 

Herhangi bir ekranda Geçiş Tuşuna (Hot Key) basıldığında mevcut ekranın üstüne Cam Pano 

(Glass Board) yüklenir. Cam Pano yüklendiğinde, çizim notu oluşturabilir ve arkaplandaki 

ekranın görüntüsü ile birlikte kaydedebilirsiniz. Kaydedilen çizim notları Cam Pano uygulaması 

kullanılarak görüntülenebilir ve düzenlenebilir. Sadece mevcut ekranın ekran görüntüsünü 

kaydetmek için kamere simgesine dokunun. Bu ekranın görüntüsünü alacak ve resim olarak 

kaydedecektir.

Basit metin notlarını yazmak, düzenlemek ve görüntülemek için bu uygulamayı kullanın. Yeni 

bir not oluşturmak için, + düğmesine dokunun. Bu, yeni bir not oluşturmanızı ve bunu kay-

detmenizi sağlayacak bir ekran açacaktır. Bir notu paylaşmak için, Paylaş (Share) düğmesine 

dokunun. Notunuzu e-posta, Facebook veya Twitter yoluyla paylaşabilirsiniz.

Video dosyalarını seçebilir ve görüntüleyebilirsiniz ve Menü düğmesine basarak seçilen bir 

video dosyasının hangi hızda oynatılacağını da ayarlayabilirsiniz. Video oynatma hızını normal 

hızın 0.5 katı kadar yavaşlatabilir veya normal oynatma hızının 2 katı kadar hızlandırabilirsiniz. 

Ayrıca kayıttan yürütme kontrol ünitesinin alt sağ köşesinde bulunan düğmeye dokunarak 

video dosyalarını tablet bilgisayarınızdan çevredeki bir görüntüleme cihazında görüntüleye-

bilirsiniz. Seçim yapmanız için kullanılabilir cihazların listesi görüntülenecektir. 

Tablet bilgisayarı açmak için Güç düğmesine basın ve basılı tutun. Tablet bilgisayarı kapatmak 

veya yeniden başlatmak için, tekrar Güç düğmesine basın ve basılı tutun ve görüntülenen 

açılır pencereden seçiminizi yapın. Ekran döndürme seçeneğini kilitlemek için Döndürme Ki-

lidi düğmesini kaydırın. Bu, cihazın tutulma şekline göre ekran yönlendirmesinin değişimini 

engeller. 

Tablet bilgisayarın arka tarafında bir Micro SD kart yuvası bulunmaktadır. Bu yuvaya bir Micro 

SD kart takabilir ve tablet bilgisayarınızın toplam bellek kapasitesini arttırabilirsiniz. Satılan tüm 

Micro SD kartları destekler.
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Bu kılavuz e-tab cihazınızın kurulum talimatlarını ve temel özelliklerinden bazılarının kullanımını 

içermektedir. Doğru şekilde kurulmasını ve kullanılmasını sağlamak için e-tab cihazınızı kul-

lanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Tablet bilgisayarınızın kurulumu ve 

kullanımı ile ilgili daha detaylı bilgi için, tablet üzerindeki kılavuz uygulamasına başvurun.

Uyarılar
· Bu kılavuzda kullanılan resimler ve ekran görüntüleri gerçek ürünü ve ekranlarını tam olarak 

  göstermeyebilir.

· Bu kılavuzda sunulan bilgiler ve talimatlar kullanmakta olduğunuz yazılım sürümü için tam 

  olarak güncel olmayabilir ve önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirebilir. 

· Şirketimiz, işbu kılavuzun içeriğinde önceden haber vermeksizin düzenleme yapma  hakkını 

  saklı tutar. Böyle bir durumda, sonuncu geçerli olacaktır.

      Batarya Önlemleri
Bataryanın hatalı kullanımı ve bakımı aşırı ısınmasına, alev almasına veya hatta patlamasına 

neden olabilir. Lütfen şu güvenlik önlemlerine uyun:

1. Fark edilebilir derecede genişlemiş bir batarya kutusu güvenlik tehlikesi taşır. Hemen üreticiye veya ürünü satın aldığınız 

mağazaya başvurun.

2. Sadece önerilen şarj cihazını kullanın.

3. Tablet bilgisayarı ısıtıcı cihazların yakınına koymayın.

4. Yazın tablet bilgisayarı araç içinde bırakmayın.

5. Tablet bilgisayarı saunada veya sıcak ve nemli ortamlarda saklamayın veya kullanmayın.

6. Tablet bilgisayarı bir battaniye, elektrikli battaniye veya halı üzerine koymayın ve uzun süre boyunca kullanmayın.

7. Tablet bilgisayarı uzun süre boyunca kapalı bir alan içinde kullanmayın.

8. Kolye, bozuk para, anahtar, saat ve diğer metal nesnelerin tablet bilgisayarın güç terminaline temas etmesine izin vermeyin.

9. Batarya kutusunu parçalara ayırmayın, üzerine baskı uygulamayın veya delmeyin.

10. Tablet bilgisayarı aşırı yüksek yerlerden düşürmeyin veya aşırı darbelere maruz bırakmayın.

11. Tablet bilgisayarı 60°C’den fazla olan yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.

12. Tablet bilgisayarı yüksek derecede neme maruz bırakmayın.

e-tab Tablet Bilgisayar ve Aksesuarları

Adaptör Hızlı Kılavuz

E-tab USB Kablosu

      dikkat 

Tablet ve diğer cihaz aynı WiFi AP bağlı olmalıdır.

Tablet bilgisayarınızın paketini açtığınızda, aşağıdaki öğelerin tümünün kutu içinde bulunduğunu 

kontrol edin. Tablet bilgisayarınızla sağlanan gerçek aksesuarlar tam olarak gösterilen şekilde 

olmayabilir. Ayrıca, tablet bilgisayarınız gösterilen tüm aksesuarları içermeyebilir. 



Hızlı Başlangıç Klavuzu
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Satın Alma Tarihi               Adres

Satın Alındığı Yer               Telefon

Seri Numarası                Çeşitli

1. Kapsanan Hizmetler 
· Ürün satın alınmasından itibaren iki (2) yıl içinde (garanti süresi) meydana gelen ürün 

  arızaları garanti kapsamındadır.     

2. Kapsamdışı Olanlar

- Arıza olmayanlar

· Arıza olmayanlar için bir hizmet bedeli uygulanabilir.    

- Aşağıdakilerden kaynaklanan arızalar

· Ürünün kullanıcı tarafından özensiz kullanımı (ıslatılması, darbeler, vb.); 

· Ürüne kullanıcı tarafından yapılan yetkisiz onarımlar veya değişiklikler;  

· Ürünün üzerinde üretici veya bağlı şirketlerinden olmayan yetkisiz bir teknisyen tarafından 

  onarım yapılması;   

· Üçüncü taraflara ait aksesuarların kullanımı;   

· Tüketici tarafındaki her türlü özensiz davranış.     

3. Diğer Kapsam İstisnaları

· Doğal afetlerden kaynaklanan arızalar (yangın, tuzun yol açtığı hasarlar, sel hasarı, vb.);

· Aşınma ve yıpranmadan etkilenen parçalar.

Anasayfa çeşitli widgetler ve bunlara uygulama simgeleri ekleyerek özelleştirilebilecek beş alt 

ekrandan oluşur. Ekran üzerinde sola veya sağa doğru hafifçe dokunarak alt ekranlar arasında geçiş 

yapabilirsiniz veya ekranın altında karşılık gelen simgeye dokunarak belirli bir alt ekranı yükleyebil-

irsiniz. Arkaplan resmini değiştirmek için, Anasayfa ekranının boş alanına açılır bir pencere görüntül-

enene kadar dokunun ve basılı tutun ve kullanmak istediğiniz arkaplan resmini seçin. e-tab tablet 

bilgisayarınızın çözünürlüğüne özel olarak sunulan sayısız temalardan seçim yapabilirsiniz.

ThinkFree Office, Microsoft Word, Excel ve PowerPoint dosyalarını ve aynı zamanda PDF ve 

Hanword dosyalarını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlayan bir doküman yardımcı 

programıdır. Bu uygulama ayrıca çevrimiçi ofisinize dosyalar yüklemenizi ve oradan dosyalar 

indirmenizi sağlayarak, dokümanlarınızı her zaman, her yerden görüntülemenizi ve düzenle-

menizi mümkün kılar. 

E-Pad tablet bilgisayarınızla, birçok Google Mobil Hizmetine erişebilirsiniz. 

Pazar: Android uygulamalarını arayın ve indirin.

Haritalar: Google Haritaları parmağınızın ucunda. Ayrıca çeşitli konum bazlı hizmetler de 
sunmaktadır.

YouTube: YouTube kendi videolarınızı yüklemenizi ve bunları dünyayla paylaşmanızı sağlayan bir web 
platformudur. Ayrıca popüler, televizyonda yayınlanmış ve önerilen videoları da izlemenizi sağlar.  

Talk: Google’a ait bir anlık konuşma yazılımıdır, doğrudan tablet bilgisayarınızdan diğer 
kişilerle sohbet etmenizi sağlar.

Gmail: Bilgisayarınızdan olduğu gibi doğrudan tablet bilgisayarınızdan eposta gönder-
menizi ve almanızı sağlayan, Google tarafından sunulan eposta hosting hizmetidir. İlk olarak 
bir Gmail hesabı açmanız gerekir ancak birden fazla hesap açabilirsiniz.

Latitude: Arkadaşlarınızın nerede olduklarını öğrenmenizi ve onları sizin bulunduğunuz yer 
konusunda bilgilendirmenizi sağlamak için Google Maps kullanmanızı sağlar.

Haberler ve Hava Durumu: Bulunduğunuz yerdeki hava durumunu ve günün önemli hab-
erlerini öğrenmenizi sağlayan konum bazlı bir Google hizmetidir.

Harita Navigasyonu: Bulunduğunuz yerden gideceğiniz yere kolayca bir rota çizmek için 
Harita Navigasyonunu kullanın.

Yerler: Bulunduğunuz yerin yakınındaki restoranları, kafeleri ve diğer faydalı yerleri bulun. 

Tarayıcı: Web sitelerine erişmenizi ve beğendiğiniz siteleri favorilere eklemenizi sağlar. 

Eposta: Bir e-posta hesabına üye olarak veya mevcut bir POP3, IMAP veya Exchange e-posta 
hesabı ile senkronizasyon yaparak e-postalar gönderip almanızı sağlar. 

Galeri: Tablet bilgisayarınıza kaydedilmiş resimleri ve videoları görüntülemenizi ve yönet-
menizi sağlar. Ayrıca fotoğraflar için slayt gösterisi ve düzenleme seçenekleri sunar. 

Takvim: Notlar ekleyerek gününüzü, haftanızı veya ayınızı planlayın. Ayrıca Google Takvim 
hesabınızla aldığınız notlarla senkronizasyon yapmak da mümkündür. 

Alarm Saati: Alarmlar kurmanızı ve düzenlemenizi ve tablet bilgisayarınızı Galeri uygulamasındaki 
fotoğraflarınız için dijital bir çerçeve olarak kullanmanızı sağlar.

Kamera: Fotoğraflar ve videolar kaydetmenizi sağlar. Kaydedilen dosyalar DCIM klasörüne 
kaydedilir.

Hesap Makinesi: Kolaylıkla aritmetik işlemler yapmanızı sağlar. Arama: Web’de ve tablet bilgisayarınıza kayıtlı verilerde arama yapmanızı sağlar. Arama için 
bir anahtar kelime girildiğinde, daha hızlı ve daha kolay arama yapmanıza yardımcı olmak 
için bir dizi öneriler görüntülenir. 

Sesli Arama: Doğrudan anahtar kelimeleri söyleyerek Google aracılığıyla web’de arama 
yapmanızı sağlar.

Kişiler: Google gibi çevrimiçi hesaplarınıza bağlanır ve tüm kişilerinizi senkronize eder ve 
yönetir. 

Sıfırlama
Tablet bilgisayarınız aniden tepkisiz hale geldiyse, eş zamanlı olarak Güç (Power) ve Ses 

Açma (Volume Up) düğmelerini sekiz saniye basılı tutun. Bu, tablet bilgisayarın belleğindeki 

uygulamaları ve verileri silmeden tablet bilgisayarı sıfırlayacaktır.  

Güncelleme
Tablet bilgisayarınızın donanım yazılımını yükseltmek için bir servis merkezini ziyaret et-

meniz gerekli değildir. Donanım yazılımı güncellemeleri performansı arttırır, yeni ilkeleri ve 

değişiklikleri uygular ve düzeltmeleri içerir. Sisteminizin güncel olduğunu düzenli olarak kon-

trol edin.   

      Hazırlık

1. İnternet erişiminiz olmalı.

2. Kalan batarya ömrü %50’nin üzerinde olmalı.  

3. Ayarlar (Settings) → Cihaz Hakkında (About Device) → Sistem Güncellemesi (System Updates) seçeneklerine 

dokunun.

4. Kişilerinizi, programınızı ve diğer desteklenen verilerinizi yedeklemek için Google hesabınızla 

senkronizasyon yapın.

    (Veri kaybını önlemek için yükseltme öncesinde daima veri yedeklemesi yapın.)

5. Sistem güncelleme dosyalarını indirin.

6. Tüm dosyalar indirildikten sonra, cihaz otomatik olarak yeniden başlatılacak.

7. Tablet bilgisayarınız güncelleştirilmiştir.

    (Bir yükseltme başarısız olduğunda ve cihazınız düzgün çalışmadığında servis merkezine başvurun.)

Garanti Anasayfa Thinkfree office Android Uygulamalar Google Mobil Hizmetleri Yeniden başlatma ve Güncelleme (Self-Diagnosis)


