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Önsöz 
 

Sat  öncesi ve sonras nda kaliteyi kendisine ilke edinmi  olan Casper 

Bilgisayar Sistemleri A.  taraf ndan sa lanan ürününüz, üretim 

a amas nda itina ile kalite kontrol ve testlerden geçtikten sonra 

sizlere ula m t r. Firmam z n ve ürününüzün seçiminde göstermi  

oldu unuz özen ve kaliteye vermi  oldu unuz de erden dolay  sizlere 

te ekkür ediyoruz.  

Bu kitapç n haz rlanmas ndaki amaç, alm  oldu unuz ürünü daha 

iyi tan man z , uzun y llar daha verimli kullanabilmenizi ve olas  bir 

problemde yapman z gereken i lemler hakk nda bilgilenmenizi 

sa lamakt r.  

Casper Bilgisayar Sistemleri A. ., kullan m k lavuzunda yer alan 

talimatlara uyulmadan, ürünün kurulmas  ve kullan lmas ndan 

do abilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.  

Casper Bilgisayar Sistemleri A. . önceden haber vermeksizin 

ürünlerinin özelliklerini de i tirme hakk n  kendinde gizli tutar.  

 

NOT: Sat n alm  oldu unuz ürün modeline ba l  olarak ürününüzün 

gerçek görünümü ve özellikleri bu kullan m k lavuzunda 

gösterilenden farkl  olabilir. 

 

Casper Bilgisayar Sistemleri A. .  
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Yönergeler 

Simgelerin aç klamalar : 

 

Yasak: Gerçekle tirilmesi uygun olmayan 

i lemler. 

Uyar : Potansiyel hasarlar  önlemek için 

kullan c lara yönelik uyar lar. Lütfen bu uyar lar  

not edin ve unutmay n. 

Önemli: Önemli bilgiler, s k kullan lan notlar, 

aç klamalar, genel bilgiler ve ba vurular vb. 
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Ba lang ç 
SIM Kart n Tak lmas  
Telefonu kullanmadan önce SIM kart  takman z gerekir.  

-> Ad mlar:  

1. Cep telefonunu kapat n. 

2. SIM kart yuvas n  ç kart n.  

4. SIM kart  SIM kart yuvas na tak n. (A a daki resme 

bak n z) 
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Mikro SD Kart n Tak lmas  
Telefon cihaz n haf zas n  artt rmak için kullan lan 

multimedya bir haf za kart  olan Mikro SD kart  destekler. 

Lütfen a a da belirtildi i gibi talimatlar  takip edin.  
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Cep Telefonunun arj Edilmesi 
Telefonunuzda yeniden arj edilebilir bir pil 

bulunmaktad r. Telefonunuzda pil gücünün dü ük 

oldu unu belirten bir mesaj görülürse o anda lütfen pili 

yeniden arj edin. arj çok dü ükse bu pilin ömrünü 

k saltabilir. 

arj aletini bir elektrik prizine ve mikro USB konektörü 

telefonun USB portuna tak n. Telefonun üstündeki LED 

k k rm z  yanar. Telefonun arj  bitti inde k ye ile 

döner. arj aletini ç karman z gerekir. 
 
PC-Telefon Aras nda Dosya Transferi  

Cep telefonu USB ile bir PC'ye ba land nda PC cep 
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telefonunu otomatik olarak arj edecektir. Bu durumda 
ekranda USB bilgisayar ba lant s   ifadesi görülecektir.  
1. Bildirim panelini a a  sürükleyin ve arj için USB kullan     
üzerine dokunun. 
2. Dosya transferlerini seçin. 
3. Cihaz bilgisayar taraf ndan Ç kar labilir Disk olarak 
alg lan r. Klasörü aç n ve telefonunuzdan PC'ye veya 
PC'den telefonunuza dosyalar  transfer edin ya da 
kopyalay n. 
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Tu lar ve Parçalar 
Telefon Foto raf Makinesi, Video kaydedici, Müzik ve Ses 

kaydedici de harika deneyimler ya at r. 

Çe itli uygulamalar , oyunlar  ve daha fazlas n  (APK 

format n  destekler) Google Play Store’dan indirip 

kurabilirsiniz. 
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1.Ses 
Açma/Kapama 
Tu u 

Zil sesinin seviyesini ayarlamak 
için, bir ça r  s ras nda ses 
düzeyini ayarlay n ve medya 
sesini ayarlay n 

2.Kulakl k portu Müzik, radyo vb. dinlemek üzere 
kulakl k ba lamak için 

3.Al c  Ça r  s ras nda di er taraf n 
sesini duymak için 

4.Ön Kamera Ekrana bakarken resim 
çekmeniz için 

5.Güç Tu u Telefonu aç p kapatman z için. 
Telefonun seçenekler menüsü 
açmak için bas n ve bas l  tutun 

6. Geri Dön  Önceki ekrana geri gider; 
Ekran klavyesini, bir diyalog 
kutusunu, seçenekler 
menüsünü veya bildirim panelini 
kapat r 

7.Ana Ekran Tu u Ana ekrana döner; 
Google'  açmak için bas l  tutun 

8.Menü Son Kullan lan Uygulamalara 
Geçme 

9. USB Jak  arj aleti veya veri al  veri i için 
USB veri kablosu ba lamak için 

10.Arka Kamera 
lensi 

Foto raf çekmek için 

11.Fla   I k seviyesi dü ük alanlarda 
foto raf çekmek için 



11 

12. Parmak izi 
tu u 

Parmak izini ayarlad ktan sonra, 
parmak izini kullanarak ekran 
kilidini açabilirsiniz 
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Parmak izi  
Parmak izi fonksiyonunda dört bölüm vard r. Öncelikle, 
ekran kilitlendikten sonra, kullan c lar ekran n kilidini 
açmak için özel bir parmak izi kullanabilir. kincisi, ifreli 
dosya veya uygulamaya açmak için özel bir parmak izi 
kullanabilir. Üçüncüsü, telefon uyku veya kilit 
modundayken, parmak izi tu una 2 saniyeden fazla 
dokunarak belirtilen uygulama h zla aç labilir veya bir 
ça r  yap labilir. Dördüncüsü, arayüzün ço u bölümünde, 
kullan c  önceki sayfaya dönmek için parmak izi tu una 
dokunabilir.  
 
1. Parmak izi listesine girip parmak izi eklemek için 

Ayarlar ->Parmak izine girin.  
2. Animasyonun yönlendirdi i ekilde parmak izini 

girin. 
3. "Bitti" t klad n zda parmak izi listesini 

göreceksiniz. 5 parmak izi ekleyebilirsiniz. 
4. Parmak izini ba ar yla girdikten sonra, parmak 

izini isimlendirebilir veya sistem ad n  
kullanabilirsiniz . 

5. Parmak izi liste menüsünde, parmak izlerini 
düzenleyebilirsiniz.  

6. Parmak izi ana arayüzüne geri dönün, Ekran 
kilidini, Uygulama ve dosya kilidini, H zl  i lemler 
ve Sensör butonunu ayr ca ayarlay n.  

 
 Ekran kilidi: Parmak izinizi girmeden önce, ekil, 

Pin kodu veya ifre belirlemeli veya 
Ayarlar>Güvenlik>Ekran kilidine girip, ekil, Pin 
kodu ve ifreyi belirlemelisiniz. Fakat ifre yok 
veya Süpürme kullanamazs n z.  

 Uygulama & dosya kilidi: Fonksiyona ilk kez giri  
yapt n zda bir ekil belirlemeniz gerekir. 
Bundan sonra Özel parmak izi ayarlamak için 
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k lavuzu takip etmelisiniz.  
 H zl  i lemler: Bu fonksiyon di er uygulamalar 

veya telefon ça r s yla birliktedir ve yaln zca 
ekran kilitliyken kullan labilir. 

 Sensör butonu Parmak izi tu una hafifçe 
dokunun, önceki menüye dönün; uyku modunda, 
tu a bir kez basarak telefonu uyand r n; kilit 
modunda bir kez basarak ana ekrana dönün ve 
uzun basarak son uygulamay  aç n.  
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Ekran n Kilitlenmesi ve Kilidinin Aç lmas  
Uyku moduna girmek için güç butonuna bas n. Bu arada 
ekran kilitlenecektir. Telefonu uyand rmak için güç 
butonuna tekrar bas n ve açmak için kilidi yukar ya tarafa 
sürükleyin. 
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Bildirim Paneli 

Durum çubu undaki bildirim ikonlar  yeni gelen 
mesajlar , takvim olaylar n , ayarlanan alarm  ve ça r  
yönlendirme gibi devam eden ayarlar  veya mevcut 
arama durumunu gösterir. Mesajlar , hat rlat c lar  veya 
olay bildirimlerini açmak veya cep telefonunun operatör 
ad n  görmek için Bildirim panelini açabilirsiniz.  
• Bildirim panelinin aç lmas   
Durum çubu una bas n ve bas l  tutun. Bildirim panelini 
açmak için parma n z  a a  do ru kayd r n. Birkaç adet 
bildiriminiz varsa, daha fazla bildirimi görmek için durum 
çubu unu a a  kayd rabilirsiniz.  
• Bildirim panelinin kapat lmas   
1. Bildirim panelinin alt çubu una bas l  tutun ve sonra 
parma n z  ekran n üstüne do ru kayd r n.  
2. Direk olarak GER  veya Ana Ekrana bas n.  
 

 



16 

Widget ve konlar n Düzenlenmesi 

Ana ekran n zdaki widget ve ikonlar  yeniden düzenleyebilir ve 
ana ekrana daha fazla ö e ekleyebilirsiniz.  
1. Ta mak istedi iniz widget veya ikonun üzerine bas l  tutun. 
Telefon titrer. Bu ikonun uygulamas n  ekranda görürsünüz. 
Parma n z  çekmeyin.  
2. Widget veya ikonu ekrandaki yeni konumuna sürükleyin. 
Widget veya ikonu ba ka bir ana ekran paneline sürüklemek 
için ekran n sol veya sa nda duraklay n.  
3. Widget veya ikonu bir yere koymak istedi inizde 
parma n z  kald r n. Parma n z  kald rman za ra men bir 
mesaj widget veya ikon için yer olmad n  belirtiyorsa, ba ka 
bir ana ekran paneline götürmek için sa a veya sola 
sürükleyin.  
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Ekran n za Klasörlerin Eklenmesi  
lgili uygulamalar  ve di er k sa yollar  gruplayarak Ana 

ekran n z  düzenli ve organize tutmak için klasörleri kullan n.  
Ekrana klasör ekleme 
Ta mak istedi iniz bir uygulama ikonu veya widgete bas l  
tutun. Telefon titrer. Parma n z  çekmeyin. Uygulama ikonu 
veya widgeti sürükleyin ve ba ka bir uygulama ikonu veya 
widget üzerine b rak n.  
Klasöre yeni isim verme  
Açmak için klasöre dokunun ve yeni bir klasör ad  girin. Sonra 
ekranda herhangi bir yere dokunun.  
Klasör silme 
Klasörden bütün uygulamalar  d ar  sürükledi inizde klasör 
otomatik olarak silinecektir.  
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Parlakl n Ayarlanmas  
Bildirim panelini a a  sürükleyin ve parlakl  ayarlay n. Ya da 
Ayarlar->Ekran-> Parlakl k seviyesi ad mlar n  takip edin ve 
buradan parlakl k seviyesini ayarlay n (parlakl k çubu unu sola 
kayd rd n zda parlakl  azalt r sa a kayd rd n zda parlakl  
artt r rs n z). 
 
Not: Pil ömrünü uzatmak için ekran parlakl n  azalt n.  
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Duvar Ka d n z n De i tirilmesi 
Ana ekran duvar ka d n n sevdi iniz bir foto rafla 
ki iselle tirilmesi telefonunuza yeni bir görünüm vermenin 
kolay ve h zl  bir yoludur. Telefonunuzda varsay lan olarak 
bulunan duvar ka tlar  koleksiyonunda gezinin veya 
çekti iniz foto raflar n zdan seçin.  
• Ekranda bo luk bulunan bir yere dokunun ve bas l  tutun. 
• Ekran titrer ve opsiyonel bir içerik gösterir.     
• stedi iniz duvar ka d n  seçin ve duvar ka d  olarak 
ayarlamak için onaylay n.  
Veya Ayarlar > Ekran > Duvar ka d  girin, bu iste e ba l  bir 
içerik gösterecektir.     
• stedi iniz duvar ka d n  seçin ve duvar ka d  olarak 
ayarlamak için onaylay n. 
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Ça r  Yapma  
 
Ana ekranda    ikonuna dokunun ve aramak istedi iniz  
numaray  tu lay n. 
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Ça r  Kayd  
 

Telefon arayüzüne girin ve  ekran  sa a kayd r n. imdi 
ça r  kayd na bakabilirsiniz. Ça r  kayd  seçeneklerinde, ça r  
yapabilir, yeni ki i ekleyebilir, mesaj gönderebilirsiniz. 
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Me gul Mesaj  Göndererek Bir Ça r y  
Reddetme 
Gelen bir ça r  oldu unda, ça r y  kabul etmek için müsait 
de ilseniz, ça r y  reddetmek için bir me gul mesaj  
gönderebilirsiniz. 

Daireyi yukar   do ru sürükleyin. Ekranda baz  me gul 
mesajlar  görülecektir. K saca dokunun ve gönderin.  
 
Ki i Ekleme 

 ikonuna dokunarak ‘Ki iler’e girin. Sonras nda bir ki i 
ekleyin (a a daki ekle bak n z). 

Telefona veya SIM karta yeni bir ba lant  eklemek için 
ikonuna dokunun.  
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Mesajla ma 

Ba lang ç ekran nda  ikonunu seçin, al c  olarak tam bir 
telefon numaras  girin ve sonra klavyeyi açmak için giri  
yapmak istedi iniz metin alan na dokunun.  
  

.  
 
Yeni bir Mesaj Al nmas   
Yeni bir mesaj geldi inde yeni mesaj ikonu durum çubu unun 
bildirim alan nda görülerek size yeni metin veya multimedya 
mesaj n  gösterir.  
Mesaj  açmak için durum çubu una bas l  tutun ve sonra 
durum çubu unu a a  kayd rarak Bildirim panelini aç n. Veya 
Mesajla maya gidin ve mesaj  direk olarak okuyun. 
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SMS ve MMS Düzenleme 
Yeni bir metin mesaj  olu tururken, kesmek veya kopyalamak 
için metni seçebilirsiniz. Metni içeren metin sahas na veya 
k sm na dokunun. Bütün içerikleri seçebilir, kopyalama, kesme 
ve payla ma i lemleri yapabilirsiniz. Seçilen metin maviyle 
vurgulan r. 
Bir mültimedya mesaj  video, resimler, ses, slayt gösterisi vb. 
içerebilir. Bu ekilde bir MMS'i düzenleyebilir veya SMS'e video, 
resim veya ba ka eyler ekleyebilir ya da MMS'i 
de i tirebilirsiniz. 

 
Mesaj görü meleri  
Bir ki iden (veya numaradan) al nan metin ve multimedya 
mesajlar  bütün mesajlar ekran nda konu ma veya mesaj 
dizilerine gruplan r. Dizi SMS veya MMS'ler ekranda bir ki iyle 
yapt n z yaz malar  görmenizi sa lar (bir chat program na 
benzer).  
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Web'de Gezinme 

Ba lang ç ekran nda gezgini açmak için dokunun ; Web 
sitesi adresini aramak ve t klamak için ekrandaki URL'ye t klay n.  
Telefonunuzun ekran nda nternette kolayca gezinebilirsiniz.  
nternete eri mek için aktif veri ba lant s  veya Wi-Fi 

ba lant n z n olmas  gerekir  
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Müzik Dinleyin 
Mikro SD kart n za müzik kopyalad n z zaman, Müzik çalar 
cihazda müzik dosyalar n  arar ve dosyan n kendisinde 
kaydedilmi  olan bilgiler temelinde bir müzik katalo u 
olu turur.  
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Sistem Güncellemeleri   
Sistem Ayarlar  > Telefon hakk nda ve Casper OTA'ya eri in. 
Cihaz otomatik olarak yeni yaz lm  versiyonu arayacakt r.  

Yaz l m n z  güncellemek için yeni yaz l m  online olarak 
indirmeniz gerekir. Yeni yaz l m ba ar yla yüklendikten sonra 
cihaz Kurtarma moduna girecek ve sistemi güncellemeye 
ba layacakt r. Sistem güncellemesi tamamland ktan sonra 
cihaz bir kez yeniden ba layacak ve aç lan bir mesaj cihaz n 
ba ar yla güncellendi ini bildirecektir.  

Not: Yeni yaz l m n indirilmesi için Wi-Fi kullan lmas  tavsiye 
edilir. 
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Google Play store'dan Uygulama ndirme 
Öncelikle, bir Google hesab  ekleyin. 

 

 
Daha sonra,Play Store girin ve istedi iniz uygulamalar  indirin. 
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Uygulama Yönetimi  
Ayarlar>Uygulamalara girin ve uygulamalar  yönetin. 
Uygulama bilgisini görmek için uygulamalara dokunun. 
Uygulamay  durdurabilir veya kald rabilirsiniz de.  

Uygulamalar  kurmak için, Güvenlik ayarlar nda “Bilinmeyen 
kaynaklar ” açman z gerekir. 
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Bak m & Güvenlik 
Telefonunuzu güvenle ve do ru ekilde kullanmak ve hasarlar  önlemek için 
lütfen a a daki bilgileri okuyun. Ayr ca okuduktan sonra her zaman 
eri ebilece iniz bir yerde saklay n. 
 
BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 
Ürününüzü teslim al rken hasarl  olup olmad n  ve ürününüzle birlikte 
gelmesi gereken aksesuarlar  kontrol ediniz. 
Güç kablosunu takt n z prizin kolayl kla eri ilebilir ve ürün operatörüne 
olabildi ince yak n olmas n  sa lay n. Ürünün güç ba lant s n  kesmek 
istedi inizde, güç kablosunu elektrik prizinden ç kard n zdan emin olun. 
Ürününüz için belirtilmi  ikaz ve talimatlara uyunuz. 
Ürününüzün bak m ve onar m  e itimli ve yetkili bir ki i taraf ndan 
yap lmal d r. Bak m ve onar m  kendiniz yapt n z takdirde garanti artlar n  
ihlal etmi  olursunuz. Tüm tamir ve onar m i lemleri yetkili servis elemanlar  
taraf ndan yap lmal d r. 
Ürünün garantisi performans ve uygulama garantisini içermez. 
Yang n, deprem, sel sava  hali vs. gibi her türlü do al afet durumlar nda ürün 
garanti kapsam  d nda kalacakt r. 
Cihaz  ve pili a r  s  verecek etkenlerden uzak tutunuz. (F r n, s  radyatörleri, 
yaz n güne  alt nda, araçta kapal  torpido gözünde vb.) 
Pili ezmeyin, bas nca maruz b rakmay n.  
Asla telefonunuza tamirat yapmaya çal may n. Bu i i profesyonellere b rak n. 
Yetkisiz tamiratlar garantinizi geçersiz k labilir. 
Yaln zca cep telefonunuzla birlikte verilen veya üretici taraf ndan onaylanan 
orijinal aksesuarlar  kullan n. Onaylanmam  aksesuarlar n kullan lmas  
garantiyi geçersiz k labilir. 
Bir acil durum ça r s  yapmak için telefonunuzun aç k ebeke kapsamas n n 
oldu u bir alanda olmas  gerekir.  
Telefonun çal ma s cakl  0°C ve 40°C aras ndad r. Lütfen telefonu bu 
aral n d nda kullanmay n. Telefonun çok yüksek veya çok dü ük 
s cakl klarda kullan lmas  problemlere sebep olabilir. 
T bbi cihazlar n yan nda cihaz n z  kullanmaktan kaç n n. Geçici veya kal c  bir 

ekilde hasar görmesine neden olabilir. 
Cihaz n z  yasak olan yerlerde kapat n veya izin verildi i takdirde uçu  
moduna al n. 
Araç kullan rken cihaz n z  kullanmay n, araç kiti veya kulakl k kullan n. 
 
TA IMA VE NAKL YE SIRASINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR 
Ürününüzün orijinal kutusunu ve kutu içindeki köpük, aksesuar vb. 
malzemeleri garanti süresince mutlaka saklay n. 
Ta ma ve nakliye s ras nda ürün üzerinde olu abilecek zararlar garanti 
kapsam  d nda tutulur. 
Ta ma esnas nda ürün, nemli ve/veya slak zeminlerde, ya mur alt nda 
b rak lmamal d r. 
Ürün yere sert bir ekilde b rak lmamal d r. 
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KULLANIM SIRASINDA NSAN ve ÇEVRE SA LI INA TEHL KEL  VEYA ZARARLI 
OLAB LECEK DURUMLARA L K N UYARILAR 
Patlama Riski: 
Telefonunuzu benzin istasyonlar nda kullanmay n. Asl nda yak t, kimyasal 
veya patlay c lar n yan nda telefonunuzu her zaman kapatmal s n z. 
Cep telefonunuzu patlay c  malzemelerin bulundu u alanlarda veya 
yak n nda kapat n. Her zaman yerel kanunlara uyun ve talep edildi inde 
telefonunuzu kapat n. 
Cihaz  ve pili ate e atmay n. Patlama riski vard r. 
Pilin bas nca veya ezilmeye maruz kalmas  patlamaya sebep olabilir. 
Elektri e Kap lma Riski: 
Cihaz arj cihaz n n, 220 V prize tam olarak oturdu una emin olun. K sa devre 
veya ark yapabilecek gev ek konumda, katlanm  kabloyla cihaz  prize 
ba lamay n. arj cihaz na ve kablosuna kuru elle dokunun. 
 
Yang n Riski: 
Cihaz n pilini daima orijinal aksesuarlarla arj edin. 
Y ld r m dü mesine kar n, f rt nada arj etmeyin. 
Hasarl  piller kullanmay n. 
 
Sa l k Riski: 
Kalp pili kullananlar için; cihaz  kalp pilinden 15 cm uzak veya kalp yönünün 
ters taraf nda kullan n. 
Cep telefonunuzu çocuklardan uzak tutun. Oyuncak olarak kullanmalar na 
izin vermeyin. Sa l klar na zarar verebilir. 
Cihaz n z  bebeklerden uzak tutunuz. Cihaz  a z na götürebilir, küçük 
parçalar bo ulma riskine yol açabilir, pille temas edildi inde ciddi riskler 
olu abilir. 
Cihaz n fla  aç k konumdayken insanlar n ve hayvanlar n gözüne 
yakla t rmay n. Geçici görme kayb  veya göz bozukluklar na sebep olabilir. 
Yüksek sese uzun süre maruz kal nmas  halinde i itme yetene i kaybedilebilir. 
 
Çevresel Riskler: 
Ürünün, aksesuarlar n veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu i aret, 
ürünün ve elektronik aksesuarlar n n kullan m ömrü sonunda di er ev 
at klar yla birlikte at lmamas  gerekti ini belirtir. 
At klar n kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sa l  üzerindeki 
zararl  etkisini engellemek için lütfen bunu di er at k türlerinden ay r n ve 
malzeme kaynaklar n n sürdürülebilir ekilde yeniden kullan labilmesi için 
geri dönü türülmesini sa lay n. 
 
Ev kullan c lar , bu ürünü çevresel aç dan güvenli bir geri dönü türme i lemi 
için nereye ve nas l ula t racaklar  hakk nda ayr nt l  bilgi için ürünü sat n 
ald klar  bayiyle veya yerel resmi makamla irtibat kurmal d r.  kullan c lar  
tedarikçileriyle irtibat kurup sat n alma sözle mesinin hüküm ve ko ullar na 
bakmal d r. 
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KULLANIM HATALARINA L K N B LG LER 
Ürün ba lant lar n  kullan m k lavuzunda gösterildi i ekilde yap n. Aksi 
halde ürününüz garanti kapsam  d nda kalabilir. 
Ürününüzü kullan rken arj kablosunu a r  derecede bükmeyin ve üzerine 
a r nesneler koymay n. Bunlar kablonun plasti inin aç lmas na sebep 
olabilir. 
Ürününüzün ve çevre birimlerinin (batarya vb gibi) seri numaras n n ve 
garanti etiketlerinin zarar görmemesine dikkat edin. 

leminden ve kayna ndan emin olmad n z program ve uygulamalar  
ürününüzde kullanmay n. Ürüne virüs bula t rabilir veya i letim sistemine 
zarar verebilirsiniz. Bu gibi durumlar garanti kapsam  d nda i lem 
görecektir. 
Ürününüzü do rudan güne   alt na veya s ya maruz b rakmay n. 
Ürünü asla radyatör veya bir s  kayna n n yak n na veya üstüne koymay n. 
Ürününüz, radyatörlerden, elektrikli sobalardan ve s  yayan di er ayg tlardan 
(yükselticiler dahil) uzak bir yere koyun. 
Ürününüzün kaplamalar n  sökmeyin veya modifiye etmeyin. Bu durum 
garantiyi geçersiz k lar. 
Ürününüz aksi belirtilmedi i takdirde kuru ve korumal  ortamlarda 
kullan lmak üzere tasarlanm t r. 
Yang na veya elektrik okuna sebep olabilece inden ötürü priz ve uzatma 
kablosuna a r  yük bindirmeyin. 
Ürünü temiz tutun. Toz, çe itli s v lar gibi yabanc  maddelere maruz 
b rakmay n. Toz ve kir cihaz n mekanik aksam na zarar verebilir. Bu tür 
durumlar cihaz  garanti d  b rak r. 
Cihaz n z  yüksek nem ve s v  maddelerden uzak tutun, cihaz n elektronik 
devreleri s v dan etkilenir ve bozulabilir. Bu durum ürünü garanti d  b rak r. 
Cihaz n z  dü ürmekten kaç n n z. Çatlaklar veya k r klar olu abilir, cihaz 
çal maz duruma gelebilir. Bu tür durumlar cihaz  garanti d  b rak r. 
 
TÜKET C N N KEND  YAPAB LECE  BAKIM, ONARIM veya ÜRÜN 
TEM ZL NE L K N B LG LER 
Ürünü temizlemeden önce fi ini prizden çekin ve bataryay  ç kar n. S v  veya 
aerosol temizleyiciler kullanmay n. 
Temizlik için hafif nemli bir bez kullan n. 
Telefonun herhangi bir parças  için uçucu (petrol türevleri) ve çizici 
temizleyiciler kullanmay n. Ürün için özel bir temizlik malzemesi 
kullan yorsan z do rudan ürüne püskürtmeyiniz, beze dökünüz. 
 
MÜ TER  B LG LEND RMELER  
Mal n ay pl  oldu unun anla lmas  durumunda tüketici, 6502 say l  
Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
Sözle meden dönme, Sat  bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onar lmas n  
isteme, Sat lan n ay ps z bir misli ile de i tirilmesini isteme haklar ndan birini 
kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onar m hakk n  seçmesi 
durumunda sat c ; i çilik masraf , de i tirilen parça bedeli ya da ba ka 
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herhangi bir ad alt nda hiçbir ücret talep etmeksizin mal n onar m n  yapmak 
veya yapt rmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onar m hakk n  üretici veya 
ithalatç ya kar  da kullanabilir. Sat c , üretici ve ithalatç  tüketicinin bu 
hakk n  kullanmas ndan müteselsilen sorumludur. 
Tüketicinin, ücretsiz onar m hakk n  kullanmas  halinde mal n; Garanti süresi 
içinde tekrar ar zalanmas , Tamiri için gereken azami sürenin a lmas , 
Tamirinin mümkün olmad n n, yetkili servis istasyonu, sat c , üretici veya 
ithalatç  taraf ndan bir raporla belirlenmesi durumlar nda; tüketici mal n 
bedel iadesini, ay p oran nda bedel indirimini veya imkân varsa mal n ay ps z 
misli ile de i tirilmesini sat c dan talep edebilir. Sat c , tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda sat c , üretici ve 
ithalatç  müteselsilen sorumludur. 
Tüketici, garantiden do an haklar n n kullan lmas  ile ilgili olarak ç kabilecek 
uyu mazl klarda yerle im yerinin bulundu u veya tüketici i leminin yap ld  
yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine ba vurabilir. 
 
PER YOD K BAKIM B LG LER  
Ürününüz herhangi bir periyodik bak m gerektirmemektedir. 
Bak m yap lmas n  gerektiren durumlarda, lütfen Casper Bilgisayar Sistemleri 
A. . veya Casper Yetkili teknik servislerine ba vurun. 
 
TESP T VE LAN ED LEN KULLANIM ÖMRÜ 
Telefonunuz için Gümrük ve Ticaret Bakanl  taraf ndan belirlenmi  olan 
kullan m ömrü 5 y l ve garanti süresi 2 y ld r. 
 
ENERJ  TÜKET M  AÇISINDAN VER ML  KULLANIMA L K N B LG LER 
Güç tasarrufu modunu etkinle tirmek cihaz n z n pil gücünden tasarruf 
etmenize yard m eder. 
Cihaz n z  kullanmad n z zaman Açma/Kapama tu una basarak uyku 
moduna geçin. 
Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamalar  kapay n. 
Kullanmad n z zamanlarda bluetooth özelli ini devre d  b rak n. 
Uygulamalar n otomatik senkronizasyonunu devre d  b rak n. 
Arka k zaman n  azalt n. 
Ekran parlakl n  azaltman z pil ömrünü uzat r. 
 
SAR UYUMLULU U B LG LEND RME 
Mobil cihaz n z bir radyo al c s  ve vericisidir. Uluslararas  talimatlarda 
önerilen radyo dalgalar na maruz kalma s n rlar n  a mayacak ekilde 
tasarlanm t r. Ya lar na veya sa l k durumlar na bak lmaks z n, herkes için 
korumay  garanti edecek ekilde tasarlanm t r. Vücuda tak l  kullan mlarda, 
telefonu vücuttan en az 15 mm uzakta tutan ve metal bir k sm  olmayan 
aksesuarla birlikte kullan ld nda test edilmi tir ve RF’ye maruz kalma ana 
talimatlar n n gerekliliklerini yerine getirmektedir. 
Di er aksesuarlar n kullan m , RF’ye maruz kalma talimatlar yla uyumlulu u 
aç s ndan garanti etmeyebilir. Bu talimatlar, Specific Absorption Rate (Özgül 
So urma Oran ) veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullan r. 
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Mobil cihazlar için SAR s n r  2W/kg’d r ve bu cihaz için kafada test edildi inde 
en yüksek SAR de eri 0,989 W/kg olarak ölçülmü tür. Mobil cihazlar n çok 
çe itli fonksiyonlar sunmalar  nedeniyle, farkl  konumlarda da 
kullan labilirler. 
 
Telefonun do rudan vücutta ta nmas  durumunda, en yüksek SAR de eri 
0,803W/kg(10g) olarak ölçülmü tür. SAR, cihaz n en yüksek iletim gücünde 
ölçüldü ünden, bu cihaz n çal ma s ras ndaki gerçek SAR de eri, genellikle 
yukar da belirtilen de erin alt ndad r. Dünya Sa l k Örgütü, bu bilimsel 
bilgiler do rultusunda, mobil cihazlar n kullan m yla ilgili özel tedbirlerin 
al nmas  gereklili ini i aret etmemi tir. Kurum, maruz kalma seviyesini 
azaltmak için ça r lar n z n süresini k saltabilece inizi veya bir mikrofon 
kulakl k seti kullanarak cep telefonunu ba n zdan ve vücudunuzdan uzak 
tutabilece inizi belirtmektedir. 
Yukar daki ölçümler ve ilgili testler sertifikayla belgelenmi tir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANT  LE LG L  D KKAT ED LMES  GEREKEN HUSUSLAR  
 Kullan m hatalar ndan veya cihaz n üzerine s v  dökülmesinden meydana 

gelen hasar ve ar zalar; 
 Ürünün mü teriye tesliminden sonra yükleme, bo altma ve ta ma 

s ras nda dü me, çarpma sebebiyle olu an hasar ve ar zalar; 
 Voltaj dü üklü ü veya fazlal ; hatal  elektrik tesisat , ürünün üzerindeki 

etikette yaz l  voltajdan fazla voltaj ile kullanma, faz grubunun 
de i tirilmesi, ani voltaj de i iklikleri, gerekli topraklanma tedbirlerinin 
al nmamas  gibi nedenlerde meydana gelecek hasar ve ar zalar; 

 Yang n ve y ld r m dü mesi ve sel gibi do al afetlerden meydana gelecek 
hasar ve ar zalar; 

 Ürünün kullan m k lavuzunda yer alan hususlara ayk r  kullan lmas ndan 
kaynaklanan hasar ve ar zalar; 

 Cihaz n d  yüzeyinin bozulmas , k r lmas  ve çizilmesi durumlar ; 
 Yaz l m ve virüslerden kaynaklanan hata ve ar zalar; 
 USB/ arj kablosu tak l rken ve ç kart l rken, zorlamadan, yanl  ya da ters 

tak lmas ndan kaynaklanan ar zalar; 
 Cihaz n arj s ras nda kullan lmas  durumunda, kablo ve USB giri lerin 

deforme olmas ; 
 Android i letim sistemi, web üzerindeki ve Google Play Marketteki bütün 

uygulamalar  desteklemeyebilir. Buralardan yüklenen baz  uygulamalar n 
cihaz n i letim sistemine zarar vermesinden kaynaklanan hata ve ar zalar; 

 Casper taraf ndan yay nlanan en güncel yaz l m n yüklenmemesinden 
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kaynaklanan hata ve ar zalar; 
 letim sistemi kaynak kodunun (Root Access) aç lmas  ve de i iklik 

yap lmas ; 
 Farkl  marka aksesuarlar cihaz n z ile uyum göstermeyebilir, cihaz n za 

zarar verebilir. Üretici firman n belirledi i konfigürasyon d nda ilave 
edilen parça ve/veya aksesuar ile bunlardan meydana gelebilecek hasar ve 
ar zlar; 

Garanti kapsam  d nda i lem görecektir. 
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Teknik Özellikler 
CPU Qualcomm MSM 8937 Octa-core 

@1.4Ghz 
GPU Adreno 505 

A  

GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 
HSPA+ : 900/2100 MHz 
FDD-LTE: 800/ 900/ 1800/ 2100/ 2600 
MHz 

4G Ba lant  H z   CAT 4  
letim Sistemi Android 6.0.1 

Dahili Bellek 32 GB 
RAM 3 GB 
Ekran Boyutu 5” 
Ekran Tipi IPS 
Çözünürlük 1920*1080 Full HD 

Kamera Arka: 13 Mp 
Ön: 8 megapiksel 

Fla  Deste i Var 

Otomatik Odaklama Var 

WI-FI Var  

Bluetooth BT 4.1 

GPS Var 

Batarya 3000 mAh 

A rl k ~152gr 

Boyutlar ~142mm * 69.6mm *8.7mm 

Ses Ba lant  Noktas  3.5 mm 

USB Ba lant  Noktas  USB 2.0 

SIM Kart Ba lant  
Noktas  Nano SIM 

Tu lar Güç Dü mesi 
Ses +/- Dü mesi 
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Ek Bilgiler 
 

 
 
 
 
Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamam n  ihtiva eden    
ETSI TS 123.038 V8.0.0 / ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik 
özelliklerine uygundur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Casper, bu k lavuzdaki görünüm ve teknik özellikleri haber verilmeksizin 
de i tirme hakk na sahiptir. 
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THALATÇI/ÜRET C  F RMA B LG LER  

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 
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Yetkili Servis Listesi 
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Casper Bilgisayar Sistemleri A. . 
15 Kas m 2016 

 

 
 

UYGUNLUK BEYANI 

 0700 
Tan m  : Ak ll  Telefon 
Marka  : CASPER  
Model  : VIA M2 
 
Yukar da ad  geçen ürünün a a da beyan edilen standartlara ve di er 
düzenleyici belgelere uygun oldu unu beyan ederiz. 
 
EN 60950-1: 2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2:2013; 
EN 50332-1:2013; EN50332-2:2013; IEC62471:2006; 
EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; 
EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1;EN 301 489-24 V1.5.1;  
EN 301 511 V12.1.1;  
EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN301 908-13 V6.2.1; 
EN 300 328 V1.9.1;EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1                 
EN 50360: 2001+A1:2012; 
EN 62209-1: 2006; EN 62209-2: 2010; 
EN50566:2013/AC2014; 
EN 62479: 2010 
Yönetmeliklerine ve tüm gerekliliklerine uygun oldu unu beyan 
ederiz. 
Belirtilen standartlara dair tüm raporlar test eden kurulu un pozitif 
beyanat n  içermektedir. 
 
Yetkili Ki i: Ad Soyad/Ka e/ mza 
Altan Aras Fak l   
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Casper Bilgisayar Sistemleri A. . 

15 November 2016 

 

 
DECLARATION OF CONFORMITY 

 0700 
Description : Smartphone 
Brand  : CASPER 
Model  : VIA M2 
 
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 
requirements of the directive R&TTE 
 

EN 60950-1: 2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2:2013; 
EN 50332-1:2013; EN50332-2:2013; IEC62471:2006; 
EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; 
EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1;EN 301 489-24 V1.5.1;  
EN 301 511 V12.1.1;  
EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN301 908-13 V6.2.1; 
EN 300 328 V1.9.1;EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1                 
EN 50360: 2001+A1:2012; 
EN 62209-1: 2006; EN 62209-2: 2010; 
EN50566:2013/AC2014; 
EN 62479: 2010 
All the report of the applied standards have the positive opinion of 
notified body. The technical documentation relevant to the above 
equipment will be held at Casper Bilgisayar Sistemleri A. . 
 
Authorized Person: Name Surname/Signature 
Altan Aras Fak l  

 



Notlar






