


Önsöz 
 
 
  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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1.Güvenliğiniz İçin 
Cep telefonunuzu doğru ve güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için lütfen kullanmadan 
önce bu kullanma kılavuzunu okuyunuz 

 
HASTANELERDE KAPALI TUTUNUZ 

Lütfen ilgili hüküm ve yönetmeliklere riayet ediniz. Tıbbi cihazların yanında lütfen cep telefonunuzu 

kapatınız.  

 

BENZİN İKMALİ YAPARKEN KAPATIN 

Benzin ikmali noktalarında cep telefonunuzu kullanmayın. Yakıt veya kimyasallarının yanında 

kullanmayın. 

 

SIM KARTLAR VE SD KARTLAR TAŞINABİLİR 

Telefonunuzu, telefon parçalarını ve aksesuarlarını çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutunuz. 

  

PİL 

Lütfen pili imha etmeyin veya zarar vermeyin, aksi taktirde tehlikeli olabilir ve yangına sebep 

olabilir.  

Herhangi bir kazaya sebep olmamak için lütfen pili ateşe atmayınız. Pil kullanılamaz olduğunda, 

lütfen güvenli ortamda bertaraf ediniz. Pili sökmeye/parçalamaya çalışmayın. Pil veya şarj cihazı 

kırılır, bozulur veya eskirse lütfen kullanmaya son veriniz ve sertifikalı yeni orijinal pil ile değiştirin. 

İlk kullanımda, pili tamamen boşaltıp 100% şarj edin ve onaylı şarj cihazı ile bir saat daha şarj 

etmeye devam edin. 

 

KALİTELİ DONANIMLAR KULLANIN  

Tehlikeli durumlara engel olmak için lisanslı donanım kullanın. 

 

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR  

Araba sürerken tüm dikkatinizi verin, telefonunuzu kullanmadan önce aracı park edin. Yerel il trafik 

kurallarına lütfen riayet ediniz. 



. 

 

PARAZİT 

Tüm kablosuz cihazların performansı etkileyebilecek parazite(enterferans) sebep olma ihtimali 

vardır. 

 

UÇAKTA KAPALI TUTUNUZ 

Kablosuz cihazlar uçakta parazite sebep olabilir. Cep telefonunun uçakta kullanımı sadece tehlikeli 

değil, aynı zamanda illegaldir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Telefon Hakkında Bilgi Edinin 
 Genel bakış 

 

1 Çift Ön kamera 8 Çift Arka Kamera 

2 Ahize 9 Arka Flaş 

3 Işık ve Yakınlık Sensörü 10 Parmakizi Sensörü 

4 Ön Flaş 11 3.5mm Audio Jack 

5 Sim-SD kart yuvası/girişi 12 Mikrofon 

6 Ses Düğmesi 13 Mikro USB port 

7 Güç/Ekran Kilidi 14 Hoparlör 

 
 Fonksiyon Tuşları 

Tuşlar Fonksiyonlar 

Güç Düğmesi 

 Ekranı açmak/kapatmak için basın. 

 Telefonu kapatmak, yeniden açmak ve uçak moduna veya sessiz moda 

almak için basılı tutunuz.  

Ses Düğmesi  Cihazın sesini ayarlamak için basın.  

Çok Amaçlı Tuş  

 Son kullanılan uygulamaları listelemek için tıklayın.  
 Son kullanılan uygulamaların tümünü temizlemek için telefonu sallayın. 
 Son kullanılan uygulamaların tümünü temizlemek için  

yuvarlak butonu tıklatın 

Ana Ekran Tuşu  
 Ana ekrana dönmek için tıklayın.  
 Google™ aramasına giriş için uzun süre basılı tutun. 

Geri Tuşu  Bir önceki ekrana dönmek için tıklayın. 



 
 Not 

Çoklu Görev Tuşu (Multi Task Key) ve Geri Tuşu (Back Key), Ayarlar (Settings)  
Gelişmiş Ayarlar (More settings)  Navigasyon çubuğunda (Navigation bar) 
düzen ve renk olarak değiştirilebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.Kullanmadan önce 
Telefon, iki mobil şebekeyi kullanmanızı sağlayan bir Çift SIM mobil cihazdır. 
 
1) SIM kartların ve SD kartın takılması 

Çıkarma aleti (iğnesi) ile pim deliğine bastırın, böylelikle kart tepsisi dışarı doğru 
çıkacaktır.  

 

 
 
 

2) SIM kartları ve SD kartı kart tepsisine doğru bir şekilde yerleştirin. 
Kart 1 Mikro SIM kartı destekler. 
Kart 2 Nano SIM kartı veya SD/TF kartı destekler. 

 
 
 



 Not: SD kart dahili bellek olarak kullanılabilir. 
Opsiyon 1: Bildirim Merkezi (notification center)  kurmak için bildirime tıklayın 

 Dahili bellek olarak kullan  İleri  Sil ve formatla(earase and format) 
 

Opsiyon 2: Sistem Uygulamalari  Ayarlar(Settings)  Gelişmiş Ayarlar(More 
settings)  Depolama ve USB(Storage & USB)  Dahili bellek olarak 
formatla(Format as internal storage)  Sil ve formatla(Erase & Format) 

 
3) Kart tepsisini telefonun içine itin.. 
 

 Not:  
 SIM kartlar ve SD kartlar cihaz çalışır durumdayken takılıp çıkarılabilir.  
 Cihaz veri transferi yaparken kartları çıkarmayın. Aksi taktirde veri kaybına sebep 

olabilirsiniz veya kartlar ve cihaz zarar görebilir.   
 SIM kartlar ve SD kart küçük parçalardır. Kazara yutmalarına engel olmak amacı 

ile lütfen Çocuklardan uzakta tutunuz.  
 Veri hasarından kaçınmak için lütfen SIM ve SD kartların metal yüzeylerine 

dokunmayınız ve bunları elektromanyetik alanlardan uzak tutunuz 
 

 Pilin şarj edilmesi 
Kullanmada önce pili şarj edin. USB kabloyu USB güç adaptörüne takın, sonra da USB 
kablonun diğer ucunu USB girişine sokun. 

 
 Not: 

Cep telefonun pili sabittir. Çıkartılamaz. 
 



4.Başlarken 
 Temel Fonksiyonlar 

 Telefonun açılması 
Telefonu açmak için güç düğmesini bir süre basılı tutun. 

 Telefonun kapatılması 
Bir menü çıkana kadar güç düğmesini basılı tutun. Telefonu kapatmak için 
"Telefonu Kapatın (Power off)"' seçeneğini seçin.  

 Telefonu yeniden başlatma 
Opsiyon 1: Bir menü çıkana kadar güç düğmesini basılı tutun. Telefonu yeniden 
başlatmak için "Yeniden Başlat (Reboot)" seçeneğini seçin.   
Opsiyon 2: Telefon otomatik olarak yeniden başlayana kadar yaklaşık 10 saniye 
kadar güç düğmesine basılı tutun. 

 Ekranın kilitlenmesi 
Opsiyon 1: Ekranı kapatmak ve kilitlemek için güç düğmesine basın.  
Opsiyon 2: Ekranı kilitlemek için Ana ekrandayken ekrana çift tıklayın.  
Opsiyon 3: Bir müddet telefonu kullanmadığınızda ekran kendiliğinden 
kilitlenecektir. Ekran kilidini açma 
Güç düğmesine basın, daha sonra kilidi açmak için ekranı yukarı doğru kaydırın. 

 Ana Ekran 
Ana ekran, telefonunuzun tüm özelliklerine ulaşmanız için sizin başlangıç noktanızdır. 

Ana ekranda uygulama ikonları, widget'lar, ve diğer özellikler görünür. Ana ekranı 
farklı duvar kâğıtları ile özelleştirebilir ve istediğiniz öğelerin görüntülenmesini 

sağlayabilirsiniz 
 

 
 
 

 
 



 Durum Çubuğu 
Ekranın en üstünde saat, sinyal, pil bilgileri ve almış olduğunuz bildirimlere 
yönelik ikonlar görünür.   

 Bildirim Merkezi 
Mesajlaşma, kaçırılan çağrılar, uygun Wi-Fi ağı, vb. gibi yeni bildirimlerle ilgili 
daha fazla detay görmek için ekranı üst kenarından aşağı doğru hızla çektirin. 
Bildirime tıklayın ve silmek için sola veya sağa sürükleyin 
Düzenlemeler yapmak için Sistem Uygulamalari  Ayarlar (Settings)  
Bildirim ve Kontrol Merkezi (Notification and Control center)  
 

 Denetim Merkezi 
Denetim merkezini açmak için ekranı altından yukarı doğru kaydırın. Denetim 
merkezinde Mobil veri, Wi-Fi, Fener, Ses, Bluetooth, Süper ekran görüntüsü, 
Uçak modu, Ekran döndürme, Titreşim ve Lokasyon öğelerine hızlı erişim 
mevcuttur. “Düzen”e(Edit) tıklayın ve sürükleyerek denetim merkezindeki ikonları 
ayarlayın.  
. 

 

       

Çal ma sürecinizi kaydetmek için 

hafifçe dokunun, böylece videolar 

kaydedilip ba kalar yla payla labilir. 



 
 Başlatma Menüsü 

Başlatma menüsünü (Launcher Menu) açmak için ekranı etkin alanı üzerinden yukarı 
doğru kaydırın. Açılış Ekranı Temasını (Launcher Theme) ve Duvar Kağıdını 
(Wallpaper), Masaüstü Düzenleyi (Edit Desktop) değiştirebilirsiniz. Bu menü, 
Masaüstü Ayarları’na (Desktop settings), Sistem Ayarları’na (System Settings) ve 
Araya(Search) hızlı erişim sağlar. 

 

 

 
 Uygulama Taşıma 

Taşımak istediğiniz ikona dokunun ve basılı tutun. Yerini değiştirmek için ikonu 
sürükleyin veya başka bir ekrana taşımak için ikonu ekranın kenarından geçirin.    

 
 Uygulama kaldırma 

Kaldırmak istediğiniz ikona dokunup basılı tutun. İkonun üst tarafında "X" işareti 
belirecektir. Kaldırmak için buna tıklayın 

 Klasör oluşturma 
Bir klasör oluşturmak için bir ikonu bir diğer ikonun üzerine sürükleyin. Klasörü 
açın ve daha sonra yeniden adlandırmak için "Klasör (Folder)"  üzerine tıklayın.  

 Dokunmatik ekran 
Cep telefonunu kontrol etmenin yolu dokunmatik ikonlar, butonlar, menü öğeleri, 
ekran klavyesi, ve dokunmatik ekran üzerindeki diğer öğeler üzerinde parmaklarınızı 
kullanmanızdır.  
 Dokun: Ekrandaki uygulama ve ayarlama ikonları gibi öğelerle işlem yapmak için, 

ekran klavyesini kullanarak harf ve semboller yazmak için veya ekran üzerindeki 



butonlara basmak için parmağınızla üzerlerine hafifçe dokunun. 
 Dokunup basılı tut: Ekrandaki bir öğeye dokunup basılı tutun ve herhangi bir 

eylem meydana gelene değin parmağınızı kaldırmayın.  
 Sürükle: Bir öğeye dokunup bir süreliğine basılı tutun, parmağınızı kaldırmadan 

hedeflediğiniz pozisyona getirene kadar parmağınızı ekran üzerinde hareket 
ettirin. Ana ekrandaki öğelerin yerini değiştirmek için sürükleyebilirsiniz ve 
Bildirim Merkezini açmak için sürükleyebilirsiniz. 

 Hızla çektir veya kaydır: Çektirmek veya kaydırmak için, ilk dokunduğunuzda 
duraksama yapmaksızın (ki böylece herhangi bir öğeyi sürüklemezsiniz) 
parmağınızı hızla ekran yüzeyinde hareket ettirin. Örneğin, bir listede gezinmek 
için ekranı yukarı veya aşağı kaydırırsınız ve Takvim de aynı şekilde çalışır görünen 
zaman aralığını değiştirmek için ekran boyunca hızla çektirebilirsiniz.    

 Yakınlaştırıp/Uzaklaştırma: Bazı uygulamalarda(Harita ve Galeri gibi) parmağınızı 
ve başparmağınızı aynı anda ekrana yerleştirip başparmağınızı diğer 
parmağınızdan ayırıp uzaklaştırarak yakınlaştırabilir/büyütebilirsiniz (zoom in),  
başparmağınızı diğerine kıstırma hareketi yaparak yaklaştırarak da 
uzaklaştırabilir/küçültebilirsiniz (zoom out). 

 Ekranı döndürme: Çoğu ekranda, telefon dik konumdan yan yatırıldığında 
ekranın yönü telefonla birlikte döner, yeniden dik konuma getirildiğinde de tekrar 
döner. Bu özelliği açıp kapatabilirsiniz.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.İletişim 
 Çağrı yapma 

 Ana Ekrandaki telefon ikonuna dokunun.  
 Aramak istediğiniz telefon numarasını girin.  
 Girdiğiniz numarayı aramak için telefon ikonuna dokunun.    

  
 
 

 
 Devam eden çağrı 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S k kullan lanlar  açmak için 

dokunun 

Sesli görü me yapmak için 

dokunun 

Geli mi  seçenekleri açmak için 

dokunun 

Mevcut ça r y  sonland r 

 Ki i bilgilerini edinme 

Ça r  kayd

Ba ka bir ça r  

Hatt n sesini kapatma 

Rakam tu  tak m

Not alma 

Hoparlör 

Hatt  bekletme 



 Gelen çağrı 
 

 

  

 
 

 Not: 
Konumlar şebeke servisi için mevcutsa, SIM kart olmadan acil arama 
yapabilirsiniz. Ancak acil durumlarda buna güvenmemelisiniz. Bu tür aramalar 
aynı zamanda yerel mobil şebeke operatörüne bağlıdır. Daha fazla bilgi için 
lütfen operatörle iletişime geçiniz. 

 
 Mesaj gönderme 

Bu telefonu, arkadaşlarınız ile telefonları üzerinden metin ve multimedya mesajları 
alıp göndermek için kullanabilirsiniz. Aynı kişiden veya telefon numarasından gelen 
ve aynı kişiye veya telefon numarasına gönderilen mesajlar tek bir görüşme olarak 
görünecektir, böylece bir kişi ile yapmış olduğunuz mesaj geçmişinin tamamını 
rahatlıkla görebilirsiniz.     
 
Metin girme 
 Ekran klavyesini görmek için metin alanına dokunun.  
 Yazmak için klavyedeki tuşlara tıklayın; böylece girdiğiniz karakterler klavyenin 

üzerindeki metin kutusunda/şeritte görülür (yazmakta olduğunuz kelimeye 
yönelik sağa doğru önerilerle birlikte). 

 İmlecin solundaki karakterleri silmek için Sil (Delete) tuşunu kullanın.  
 Yazmayı tamamladığınızda, klavyeyi kapatmak için geri tuşuna basın 

 
 
 
 
 

Ça r y  cevaplamak için telefon 

ikonunu sa a sürükleyin 
Ça r y  reddetmek için telefon 

ikonunu sola sürükleyin 

Ça r y  reddedip, arayana bir mesaj göndermek 

için telefon ikonunu a a  do ru sürükleyin. 

Ça r lar  yok saymak için h zla çektirin 



6.Multimedya 
 Kamera 

Kamera; fotoğraf ve video çekmek ve bunları paylaşmak için kullandığınız kamera ve 
kayıt özelliği olan kameranın bir kombinasyonudur. Odaklanması gereken kamera 
ekranı imgesine tıklayın. Ayrıca, ön kameradan arka kameraya geçiş gibi kamera 
ayarlarını değiştirebilir, bu ekran üzerinde pozu ayarlayabilirsiniz 
. 
 
 
 
Fotoğraf çekme 
 

 

 

 

 

 

 
 Profesyonel Mod – Odak, Deklanşör Hızı, WB, ISO, AE'yi içerir. 
 Hızlandırılmış çekim modu – Hızlandırılmış fotoğrafçılık, videonun uzun bir 

zaman zarfından çok kısa bir süreye indirgenerek hızlıca görüntülenmesidir.  
 Ağır Çekim Modu - Ağır çekim fonksiyonunun kullanılması ile yavaş çekim 

görüntülenen kısa video çekimi yapılır.     
 Metin tanımlama modu – Fotoğraf metni düzenlenebilir. 

 GIF Modu – Basit bir animasyon oluşturmak için birden fazla çekim yapma   

Kamera Ayarlar na girmek için 

dokunun 

Mod ayarlar na girmek için 

dokunun 

Fla  açmak, Kapatmak veya Otomati e almak 

için dokunun 

Bokeh modunu açmak için 

dokunun.

Bir foto raf veya video çekmek için dokunun. 

Galeriye girmek için dokunun 

Arka ve ön kamera aras nda 

geçi  yapmak için dokunun 

Odaklanmak için ekrana 

dokunun

Yak nla t r p uzakla t rmak için 

(Zoom in/Zoom out) s k t r n 

Mod ayarlar n  girmek için 

ekran  a a  do ru kayd r n.  

Gece, Video, Yüz güzelli i, 

Foto raf, Arka k, Panorama 

/Manzara ve son seçilen özellik 

aras nda  geçi  için sa a veya 

sola kayd r n.   

 

Arka veya ön kamera geçi i için 

ekran  yukar  do ru kayd r n. 

Filtre modunu açmak için dokunun 

Çekilen resmi görüntülemek 

için dokunun



 FotoNot Modu - Çekim sonrasında metin fotoğrafını akıllı kırpma ve optimize 
etme. 

 Akıllı Tarama(Smart scan) Modu - Taramak için  QR/Bar kodu çerçeve içerisine 
hizalama. 

 Mod photo Modu - Polaroid gibi iyi bir fotoğraf çekmek kolay. Bir filtre seçip 
modunuzu yazabilirsiniz. 

 Kart Tarayıcı Modu(Card scanner Mode) – İsim kartını taramak için bir 
tanımlama dili seçin ve bilgileri telefona kaydedin.  

 Çeviri Modu(Translation Mode) – Butona basın ve çevirilecek alanı seçin. 
 Grup selfie Modu –Grup selfisi çekin. İlk fotoğrafı çekmek için deklanşöre basınız. 

Ardından, ikinci fotoğrafı çekmek için telefonu yavaşça sola döndürün. Son 
olarak, üçüncüyü çekmek için telefonu yavaşça sağa döndürün. 

 Panorama Modu - Kamera  butonuna basıp telefonu bir yönde yavaşça hareket 
ettirin.  

 Arka ışık Modu(Backlight Mode) – Dinamik ortamdaki fotoğraf kalitesini 
iyileştirin. 

 Yüz Güzelleştirme Modu(Face beauty Mode) – Fotoğrafınızı güzelleştirin ve 
sadece yüz güzelleştirme değil cildin tamamının güzelliğini sağlayıp böylece 
daha doğal selfiler çekin. Aynı zamanda, daha Yumuşak(Smoother), 
Beyazlatma(Whitening), İnceltme(Slimming), ve Göz Büyütücü(Eye Enlarger) 
seçeneklerini seçebilirsiniz. Ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin. 

 
 Geniş-açılı selfie modu(wide-angle selfie mode) – Ön çift kamera ile geniş açılı 

fotoğraf çekme  

 
 Gece Modu(Night Mode) – Nigntscape gürültü azaltma ile, bir şeyi gerçekte 

olduğu gibi görürüz.  
 

 



 Video Çekimi 
Kamera modunda video yakalamak için ekranı sağa kaydırın.  

 Dilerseniz kalite ve diğer ayarları ayarlayın veya bunları otomatik modda bırakın.  
 Başlamak istediğiniz görüntüyü çerçeveye almak için lensi işaretleyin.  
 Video ikonuna dokunun. Kamera video çekmeye başlar.  
 Çekimi durdurmak için Videoyu durdur ikonuna dokunun. En son çektiğiniz 

videonuzdan bir görüntü sol altta küçük bir resim olarak görünür.   
 

 Galeri 
Kamera ile çektiğiniz resim ve video albümlerinizi görüntülemek için Başlangıç 
Menüsündeki(Launcher) Galeri ikonuna dokunun. Resim ve videolarınızı Mesajlaşma, 
E- posta, Bluetooth ve daha benzerleri üzerinden arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.  
 
 Gizlenmişlerin yönetimi:: Gizlenmişlerin Yönetimi’nde herhangi bir klasörü 

gizleyebilirsiniz. Her bir klasör ikonuna uzun süre basıp “Gizle”’yi tıklayarak birçok 
klasör seçebilirsiniz. Gizledikten sonra, resim Saat, Albüm ve Hepsi öğelerinde 
görünmeyecektir. Gizli klasörü görüntülemek ve yönetme için Galeri ayarları 

Gizli Yönetim(Hidden Management) gidebilirsiniz. 
 Çöp Kutusu: Silinen resimler, yedinci günde kalıcı olarak silinecek olduğu çöp 

kutusuna taşınacaktır. Çöp Kutusundaki bu resimleri manuel olarak silebilir veya 
kurtarabilirsiniz.  

 
 Müzik 

Bilgisayarınızdan telefonunuza aktardığınız müzik ve diğer ses dosyalarını organize 
etmek ve dinlemek için Müzik oynatıcıyı(Music Player) kullanabilirsiniz.   

 
 

 

Tek çevrimli, Kar k, veya Çevrimsel 

Listeye göre  çalma modunu 

De i tirmek için dokunun. 

Favorilerime veya Yeni ark  

listesine ekle. 

Ayarlar Menüsü

Bluetooth, Email, Mesajla ma ve 

benzer ekillerde müzik payla n. 

Mevcut liste için sa a kayd r nark  sözleri dosyalar  için 

sola kayd r n 

Önceki ark Sonraki arkÇal/ Durdur

MaxxAudio Açma / Kapama 



7.Bağlantı  
Telefonunuz, ses ve veri transferi için mobil ağlar, WLAN veri ağları, ve kulaklık gibi 
Bluetooth cihazlar da dahil olmak üzere çok çeşitli ağ ve cihazlara bağlanabilir. Ayrıca 
telefon belleğinden dosyaların transferi için telefonunuzu bir bilgisayara bağlayabilir 
ve telefonunuzun mobil veri bağlantısını USB üzerinden veya taşınır bir WLAN 
hotstop (kablosuz erişim alanı) olarak paylaşabilirsiniz.  
 

 Uçak modu 
Opsiyon1: Açmak için SSistem Uygulamalari  Ayarlar(Settings)  Daha 
Fazla(More) Uçak modu(Airplane mode)  
Opsiyon 2: Denetim merkezini açmak için alt kenardan yukarı doğru hızla çektirin. --> 
Uçak Modu'na  (Airplane mode) tıklayın. Uçak gibi bazı lokasyonlar telefonunuzun 
Hücresel ağını, WLAN'ı, ve Bluetooth kablosuz bağlantılarını kapatmanızı 
gerektirebilir.  Tüm bu kablosuz bağlantıları telefonunuzu Uçak moduna alarak tek 
bir hareketle kapatabilirsiniz. 

 WLAN 
WLAN; WLAN yönlendirici ve çevrenize bağlı olarak 100 metreye kadar mesafeden 
internet erişimi sağlayabilen kablosuz bir ağ teknolojisidir. WLAN'ı şu şekilde 
konfigüre edebilirsiniz:   
 Sistem Uygulamalari  Ayarlar(Settings) WLAN, açmak için WWLAN’I 

işaretleyin 
 WLAN'ı girin. Telefon uygun WLAN ağı için tarama yapar ve bulduklarının 

adlarını gösterir. Güvenlikli ağlar bir Kilit ikonu ile birlikte gösterilir. Daha önce 
bağlandıysanız telefon ağa otomatik olarak bağlanacaktır.   

 Bağlamak için bir ağa dokunun. 
Eğer ağ açık ise, Bağlan'a (Connect) dokunmak sureti ile o ağa bağlanmak 
istediğinizi teyit etmeye yönlendirilirsiniz. Eğer ağ güvenlikli ise, şifre veya başka 
kimlik bilgisi girmek üzere yönlendirilirsiniz.  
 

 Bluetooth 
Bluetooth; cihazların yaklaşık 10 metre kadar bir mesafeden bilgi alışverişi yapmak 
için kullandığı kısa-mesafeli kablosuz bir iletişim teknolojisidir. En yaygın Bluetooth 
cihazları, çağrı yapma veya müzik dinleme amaçlı kulaklıklar, arabalar için 
eller-serbest kitler, ve laptoplar ve cep telefonları da dahil olmak üzere diğer taşınır 
cihazlardır.      
  
Dosya Göndermek 
 Sistem uygulamaları Ayarlar (Settings)  Bluetooth, açmak için  Bluetooth 

'u işaretleyin. 
 Bir dosya seçmek için  Dosya Gezgini'ne  (File Explorer) girin,, Daha Fazla (More)  

 Paylaş (Share)  Bluetooth'u seçin.. 
 Cihazları Tara'ya  (Scan for devices) dokunun, telefon, kapsama alanındaki 

tüm mevcut Bluetooth cihazlarını tarar ve isimlerini gösterir.   
 Eşleştirmek için listedeki diğer cihazların isimlerine dokunun. Eşleşme 



sonrasında dosya gönderilecektir.  
 
Dosya almak için 
Sistem uygulamaları  Ayarlar (Settings)  Bluetooth, açmak için  Bluetooth'u 
seçin.  Bluetooth'unuzun görünürlük süresi içerisinde bağlanmış olduğundan emin 
olun. 
Sizinki ile eşleşen cihazlardan dosya alabilirsiniz. Aldığınız dosya Dosya 
Gezginindeki(File Explorer) “Bluetooth” klasörüne kaydedilecektir. 
 
Eller serbest cihaza bağlanmak için  
 Eller serbest cihazı açın, aranabilir duruma getirin; 
 Sistem ayarları  Ayarlar (Settings)  BBluetooth, "Cihazları tara'yı (SSearch for 

devices)" seçin; 
 Eller serbest cihazı arattırdıktan sonra, eşleşme listesinden bu cihazı seçin;   
 Eşleşme sonrasında Eller Serbest cihazı müzik dinlemek, video 

seyretmek/dinlemek ve çağrı almak için kullanabilirsiniz. 
 

 USB  
Müzik, resim ve diğer dosyaları aktarmak için bir USB kablosu ile telefonu 
bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.  

 
USB bağlantısını açma  

1. Bir USB kablosu ile telefonu bilgisayarınıza bağlayın. 
2. USB bağlantısını açmak için Bildirim merkezinde bbu cihazı şarj eden USB (UUSB 

charging this device) tıklayın.. 
3. USB opsiyonunu seçin. 

Sadece Şarj (Charge only), şarj etmek için USB olarak bağlanır.  
Dosyaları kopyala (Copy files), Müzik, video, belge ve diğer dokümanların  
(MTP) transferi. 
Fotoğrafları gözden geçir (View photos), DCIM ve Fotoğraflar dosya klasörü 
(PTP) içerisindeki fotoğraflara göz atma. 

 
 Not: 

Dosya aktarımı sırasında USB kablosunu telefondan çıkarmayın. Aksi takdirde 
veri kaybına veya telefonun zarar görmesine sebep olabilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.Özellikler 
 Eş-zamanlı Bokeh 

Gerçek zamanlı Bokeh, ilgi odağı olmanıza yardımcı olan gerçek zamanlı ve 
ayarlanabilir önizleme ile arka plan bulanıklığı efektini elde edebilir. 

 
 

 Özçekim/Selfie Albümü 
Galeriye yeni bir “Selfie” albümü eklenmiştir. Ön kamera ile çekilen fotoğraflar, 
otomatik olarak “Selfie” klasöründe depolanır. 

 
 

 Güç Yönetimi 
Olağanüstü güç tasarrufu, her zaman güçlü 

 
 
 
 
 
 
 

Nas l kullan l r 

1) Bir selfie çekin 

2) Özçekimlerinizi her zaman galerideki 

özel bir “Selfie”klasörüne 

koyabilirsiniz. 

 

Nas l kullan l r 

1) Sistem yöneticisi --> Güç yöneticisi 

2) ki adet güç tasarrufu modu 

mevcuttur 

 

Nas l kullan l r 

1) Kameray  aç n ve  
2) Bulan kl k efekt seviyesini ayarlay n 

ve foto raf çekin. 



 Yüz Güzelliği 
Video, yüzü otomatik olarak tespit eder ve 7 seviyeli güzellik ayarlamayı destekler. 

 
 

 Parmak izi güvenliği 
Parmak izi kilitlemeyi destekler. 

 
 

 Dual Pencere 
Aynı ekranda iki farklı uygulama çalıştırabilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nas l kullan l r 

1) Telefon ayarlar   Güvenlik  

Parmak izi 

2) Telefon güvenlik ifresini ayarlay n 

3) Parmak izi giri i için parma n z  

Parmak izi sensörüne yerle tirin 

 

Nas l kullan l r 

1) Çoklu görev tu una t klay n ve ekran n 

üstüne sürüklemek için uygulamaya uzunca 

bas n 

2) Bölünmü  ekran gerektiren ba ka bir 

uygulama seçmek için t klay n 

3) Veya bölme tablosu uygulama sayfas ndaki 

çoklu görev tu una uzunca bas n 

Nas l kullan l r 

1) Kameray  aç n 

2) Video modunu seçin 

3) Güzellik seviyesini ayarlamak için 

güzellik ikonunu t klay n 

 



 Veri Kopyalama 
Veri trafiği olmaksızın, eski telefonunuzdan yeni telefonunuza kişileri, kısa mesajları, 
resimleri, müzik, video ve uygulama verilerini aktarabilirsiniz 

 
 

 MaxxAudio 
Video ve Müzik çalarlar Technical GRAMMY  Ödülü sahibi Waves tarafından yaratıcı 
bir şekilde tasarlanmış MaxxAudio ile çalışır. ışıkları açıkken, dinlediğiniz müzik ve 
izlediğiniz filmler, daha yüksek sesle, daha derin ve daha net ses deneyimleri ile 
MaxxAudio tarafından güçlendirilir,. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nas l kullan l r 

1) Telefon ayarlar   Daha fazla 

Yedekleme & Reset  Veri 

Kopyalama/Klonlama 

2) Gerekli de i tirme ko ullar n  seçin 

 

Nas l kullan l r 

1) Ayarlar-->Ses ve Titresim --> 

MaxxAudio DALGALARI 

2) Müzik/Video-Oynatma/Çalma 

sayfas - butonuna t klay n.  



 Akıllı hareketler 
Açmak için SSistem Uygulamları  AAyarlar (Settings))  Daha fazla (More settings) 

 Akıllı Hareketler (Smart Gestures).  
Akıllı hareketler sistemi, hareketin çok daha kullanışlı bir işlem olabileceği  çeşitli 
deneyim ve kontrolleri destekler , bazı akıllı hareket fonksiyonları telefon kapağı 
kapalıyken çalışmayacaktır.  
. 
 Akıllı arama 

Sistem Uygulamları  Ayarlar (Settings)  DDaha fazla (More settings)   Akıllı 
Hareketler (Smart Gestures)   Akıllı arama'yı  (Smart dial)  seçin. 
Mesaj içeriği sayfasında, kişi bilgileri sayfasında veya arama geçmişi detayları 
sayfasındayken, telefonu kaldırıp kulağınıza götürdüğünüzde numarayı otomatik 
olarak arar.    
Kişi bilgileri sayfasında birçok numara varsa doğrudan ilk numarayı arar. 
Çift kartlı cep telefonlarında lütfen varsayılan arama kartını tanımlayın.  
Ayarlar (Settings)  Çift SIM kart ayarları (Dual SIM settings)  İlk önce varsayılan 
arama (Default call at first) . 

                                                                 

 

 Akıllı cevap 
Sistem Uygulamları  Ayarlar (Settings)  Daha fazla (More settings)   Akıllı 
hareketler (Smart gestures)   Akıllı cevaplama’yı(Smart answer)  seçin. 
Telefonu kulağınıza götürün, böylece gelen çağrıyı otomatik olarak cevaplayacaktır. 
. 

                            

 
 
 
 
 
 



 Alarmı durdur 
Sistem Uygulamları  Ayarlar (Settings)   Daha fazla (More settings)  --> Akıllı 
hareketler (Smart gestures)   Alarmı durduru(Pause alarm)  seçin. 
Devam eden alarmı durdurmak için telefonun arkasını çevirin. 

                                         

  
 
 Akıllı Hareketli Uyandırma 

Sistem Uygulamları  Ayarlar (Settings)   Daha fazla(More settings)   Akıllı 
hareketler(Smart gestures)   Siyah ekran hareketleri’ni(Black screen gestures)  
seçin. 

Telefon uyku modundayken menüye hızlıca ulaşmak için deseni/modeli çizin. 
 

 
 Akıllı Titreşimli Hatırlatıcı 

Sistem Uygulamlarıları Ayarlar (Settings)   Daha fazla(More settings)   Akıllı 
hareketler(Smart Gestures)   Akıllı Titreşimli Hatırlatıcı’yı(Smart Vibration 
Reminder)) şeçin. 
Ekran uyku modundayken kaçırılan çağrı veya okunmamiş mesaj (SMS) olduğunda, 
telefonu kaldırdığınızda hatırlatma için titreşecektir. 
 

                                                

   

 



 Akıllı parlak ekran 
Sistem uygulamaları--> Ayarlar (Settings)   Daha fazla(More settings)   Akıllı 
hareketler(Smart gestures)--->Akıllı parlak ekran’ı( Smart bright screen)  seçin. 
Ön kamera sizin ekrana baktığınızı tespit ettiğinde ekran normal olarak kalacaktır.  
Bu fonksiyonu etkinleştirdiğinizde durum çubuğunda  ikonu görünecektir. 
Aşağıdaki senaryolarda fonksiyon başarısız olabilir: 
- Kullanıcı ekrana bakmıyorsa,  
- Işık çok güçlü ise veya çok karanlıksa,  
- Ön kamera diğer uygulamalarca kullanılmaktaysa 

 
 
 Çift dokunuş ile uyandırma 

Sistem Uygulamaları  Ayarlar(Settings)   Daha fazla(More settings)   Akıllı 
hareketler(Smart gestures)   Çift tık uyandırma’yı( Double click wake up)  seçin. 
Ekran uyku modundayken telefonu uyandırmak için hızlıca çift tıklanır. 

                             

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Akıllı Buton 

Uzun süre basılı tutularak bildirim çubuğunda gizlenebilir. Askıya alma 
butonunun çalıştırılmasıyla geriye dönme, uyku modu vb elde edilir.. 

Sistem Uygulamalari  Ayarlar (Settings)   Daha fazla(More settings)   Askıya 
alma opsiyonu(Suspend option) 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tek el kullan m n  

açmak için dokunun. 

Kapat

Bir önceki ekrana dönmek 

için dokunun. 

Ekran  kilitlemek için dokunun.

Ana ekrana dönmek için dokunun 



10.Uyarı ve Notlar 
Kullanıma yönelik Uyarılar 
GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMÜZERİNE ÖNEMLİ BİLGİLER. Telefonunuzu 
kullanmadan önce bu bilgileri okuyun. Telefonunuzun güvenli ve etkin bir şekilde 
kullanımı için bu yönergeleri yerine getirin.  
Ortamlarda patlama potansiyeli: Yakıt doldurma alanları gibi (gaz veya benzin 
istasyonları, teknelerde palavra altı), yakıt ve kimyasalların depolama alanları, 
patlatma alanları ve elektrikli patlatma fünyelerinin yakınındaki alanlar, ve havada 
kimyasal veya partiküllerin (metal tozları, tanecikleri, ve toz gibi) bulunduğu alanlar 
gibi potansiyel olarak patlayıcı bir ortama sahip herhangi bir alanda telefonunuzu 
kapatın.  
Tıbbi ve kişisel elektronik cihazlara parazit: Tamamı olmamak üzere çoğu 
elektronik donanım RF sinyallerine karşı korumalı olup,  belli elektronik donanımlar 
telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.   
Ses Güvenliği: Bu telefon, işitme yetinize zarar verebilecek yüksek seste gürültüler 
üretme kapasitesine sahiptir. Telefon hoparlörü özelliği kullanılırken telefonu 
kulağınızdan güvenli bir mesafede tutmanız tavsiye edilir.   
Diğer Tıbbi Cihazlar, hastaneler: Eğer başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz 
kullanmaktaysanız, cihazın harici RF enerjisinden yeteri kadar korunup 
korunmadığını tespit etmek için cihazın üreticisine danışın. Doktorunuz bu bilgiyi 
elde etmeniz konusunda size yardımcı olabilir. Sağlık tesislerinde, bu alanlarda bunu 
yapmanız hususunda talimat veren herhangi bir yönetmelik çıkmış ise telefonunuzu 
KAPATIN. Hastaneler veya sağlık tesisleri, harici RF enerjisine karşı duyarlı olabilecek 
ekipmanlar kullanıyor olabilirler.      
Kullanım ve muamele/elleçleme üzerine ürün açıklamaları: Telefonu nasıl 
kullandığınızdan ve kullanımına ilişkin sonuçlardan tek başınıza siz sorumlusunuz.  
Telefon kullanımının yasaklandığı her yerde telefonunuzu daima kapatmalısınız. 
Telefonunuzun kullanımı, kullanıcıları ve çevreyi korumaya yönelik güvenlik 
önlemlerine tabidir.  
Telefonunuza ve aksesuarlarına daima özen gösterin ve temiz ve tozsuz yerlerde 
tutun/muhafaza edin. 
Telefonunuzu veya aksesuarlarını açık aleve veya yanan tütün mamullerine maruz 
bırakmayın.  
Telefonunuzu veya aksesuarlarını sıvı, nem veya yüksek rutubete maruz bırakmayın.  
Telefonunuzu veya aksesuarlarını düşürmeyin, fırlatmayın veya bükmeye çalışmayın. 
Telefonunuzu veya aksesuarlarını temizlemek için sert kimyasallar, temizleme 
çözücüleri veya aerosoller kullanmayın.  
Telefonunuzu veya aksesuarlarını demonte etme girişiminde bulunmayın; bunu 
sadece yetkili personel yapabilir.  
Telefonunuzu veya aksesuarlarını aşırı sıcaklıklara, minimum 32  ve maksimum 
104  (0  - 40 ),  maruz bırakmayın. 
Pil: Telefonunuz dahili lityum-iyon veya lityum-iyon polimer pil içermektedir. Belli veri 
uygulamaları kullanımının çok fazla pil kullanımı ile sonuçlanabileceğine ve sıklıkla 
pilin şarj edilmesinin gerekebileceğine lütfen dikkat ediniz. Telefonun veya pilin 



bertaraf edilmesi, lityum-iyon veya lityum-iyon polimer pillerle ilgili yasa ve 
yönetmeliklere uygun olmalıdır.   
Arızalı ve hasarlı ürünler: Telefonu veya aksesuarlarını demonte etme girişiminde 
bulunmayın. Sadece kalifiye elemanlar telefon veya aksesuarlarına servis hizmeti 
verip tamir edebilirler.  Eğer telefonunuz veya aksesuarları suya daldırılırsa, delinirse 
veya ciddi şekilde düşürülürse; yetkili bir servis merkezine kontrol edilmek üzere 
götürene kadar telefonunuzu kullanmayın.  
Güvenlik Bilgisi: Kullanılan muhafaza malzemesi nedeniyle, ürün sadece bir USB’ye 
bağlanacaktır. Arayüzün sürümü 2.0 veya daha yüksektir. Güç USB’ne bağlantı 
yasaktır. Adaptör, donanımın yanına kurulacak olup kolaylıkla erişilebilecektir. Cep 
telefonunu çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklardaki ortamlarda kullanmayın, cep 
telefonunu asla kuvvetli güneş ışığına veya çok ıslak ortama maruz bırakmayın. 
Donanımın maksimum çalışma ortam sıcaklığı 40 0C’dir. Dikkat: eski pilin yerine 
yanlış tipte bir pil takıldığı taktirde patlama tehlikesi söz konusudur. Kullanılmış 
pilleri talimatlara uygun olarak bertaraf edin. 
 

Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına sebep olabilir. 
Olası işitme hasarını önlemek için uzun süre yüksek ses 
seviyelerinde  dinlemeyin 
 

SAR bilgisi 
SAR bilgisi 
Bu cihaz test edilmiş olup, Radyo Frekansına (RF) maruziyet için geçerli limitleri 
karşılamaktadır. Özgül Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate-SAR) vücudun RF 
enerjisini emme hızını belirtir. SAR limitleri, Birleşik Devletler FCC limitine uyan 
ülkelerde kilogram başına 1,6 Watt (1 gram doku kütlesi içeren bir hacim üzerinden) ve 
Avrupa Birliği Konsey limitine uyan ülkelerde 2.0W/kg(10gr doku üzerinden 
ortalama)’dır.  SAR testleri, cihazın test edilmiş tüm frekans bantlarında en yüksek 
onaylanmış güç düzeyinde iletim yaptığı standart çalışma pozisyonları kullanılarak 
yapılır. RF enerjisine maruziyeti azaltmak amacıyla, bu cihazı başınızdan ve 
vücudunuzdan uzak tutmak için bir eller serbest aksesuarı veya benzeri bir seçenek 
kullanın. Ürünün kafada kullanımı için onaylanması sırasında bu standart 
kapsamında bildirilen en yüksek SAR değeri  0.744 W / kg'dır ve vücutta uygun bir 
biçimde kullanıldığında 0.878 W / kg'dir. Bu cihaz, ahizenin arka kısmı gövdeden 5 
mm uzakta tutularak tipik vücuda takılan (body-worn) işlemler/kullanımlar için test 
edilmiştir. Kullanımı bu şekilde desteklemek için metalik bileşenler içermeyen kemer 
klipslerini, kılıflarını veya benzeri diğer vücuda takılan aksesuarları seçin. Metal 
parçalı kutular, test edilmemiş veya onaylanmamış şekilde RF maruziyet 
yönergelerine uyumu da dahil olmak üzere cihazın RF performansını değiştirebilir ve 
bu tür aksesuarların kullanımından kaçınılmalıdır. 
Aksesuar ve yazılım bilgileri 
Şarj aleti: A70-502000, çıkış 5V DC/2A 
Pil: BL-N4000W 
Kulaklık: GN-EP02C  



USB Kablo: GSF 
Yazılım Versiyonu: VIA_F2_c1 
Yazılım güncellemeleri, ürün piyasaya sürüldükten sonra hataları düzeltmek veya 
fonksiyonları geliştirmek için üretici tarafından piyasaya sunulacaktır. Üretici 
tarafından piyasaya sürülen tüm yazılım sürümleri doğrulanmış olup, ilgili kurallarla 
hala uyumludur 
5GHz bandında kısıtlamalar 
Cihaz 5180 ~ 5240 MHz, 5260 ~ 5320 MHz, 5500 ~ 5700 MHz frekans aralığında 
çalışırken yalnızca kapalı alanda kullanımla sınırlıdır. 
The device is restricted to indoor use only when operating in the 5180 ~ 5240 Mhz, 
5260 ~ 5320, 5500 ~ 5700 Mhz 

 
 
Ürün spesifikasyonu 

 

 

 

 

 

WWAN 

Destek bantları (MHz) :  

GSM900 : Tx 880~915, Rx 925~960 

GSM1800 : Tx 1710~1785, Rx 1805~1880 

WCDMA Band I : Tx 1920~1980, Rx 2110~2170 

WCDMA Band VIII : Tx 880~915, Rx 925~960 

LTE Band 1: Tx 1920~1980, Rx 2110~2170 

LTE Band 3: Tx 1710~1785, Rx 1805~1880 

LTE Band 7: Tx 2500~2570, Rx 2620~2690 

LTE Band 8: Tx 880~915, Rx 925~960 

LTE Band 20: Tx 832~862, Rx 791~821 

LTE Band 28: Tx 703~748, Rx 758~803 

LTE Band 38: Tx 2570~2620  

LTE Band 40: Tx 2300~2400  

Maksimum Güç: 

34.5dBm 

31.5dBm 

24.0dBm 

24.0dBm 

24.7dBm 

24.7dBm 

24.7dBm 

24.7dBm 

24.7dBm 

24.7dBm 

24.7dBm 

24.7dBm 

 

 

WLAN 

Frekans (MHz):  

2412~2472 

5180~5240 

5260~5320 

5500~5700 

Maksimum Güç: 

17+/-1dBm(EIRP) 

17+/-1dBm(EIRP) 

16+/-1dBm(EIRP) 

16+/-1dBm(EIRP) 

BT Frekans (MHz):  

2402~2480 

Maksimum Güç: 

5+/-1dBm(EIRP)  

 
Casper Bilgisayar Sist. A. Ş. 

Fatih Sultan Mehmet Mah. BalkanCad. No:47 Casper Plaza Ümraniye/İstanbul 
Google, Android, Google Play ve diğer markalar Google Inc.’in ticari markalarıdır. 

 

 

 



11.Bakım & Güvenlik 
 
Telefonunuzu güvenle ve doğru şekilde kullanmak ve hasarları önlemek için lütfen 
aşağıdaki bilgileri okuyun. Ayrıca okuduktan sonra her zaman erişebileceğiniz bir yerde 
saklayın. 
 
BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 
Ürününüzü teslim alırken hasarlı olup olmadığını ve ürününüzle birlikte gelmesi gereken 
aksesuarları kontrol ediniz. 
Güç kablosunu taktığınız prizin kolaylıkla erişilebilir ve ürün operatörüne olabildiğince 
yakın olmasını sağlayın. Ürünün güç bağlantısını kesmek istediğinizde, güç kablosunu 
elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun. 
Ürününüz için belirtilmiş ikaz ve talimatlara uyunuz. 
Ürününüzün bakım ve onarımı eğitimli ve yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır. Bakım ve 
onarımı kendiniz yaptığınız takdirde garanti şartlarını ihlal etmiş olursunuz. Tüm tamir ve 
onarım işlemleri yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır. 
Ürünün garantisi performans ve uygulama garantisini içermez. 
Yangın, deprem, sel savaş hali vs. gibi her türlü doğal afet durumlarında ürün garanti 
kapsamı dışında kalacaktır. 
Cihazı ve pili aşırı ısı verecek etkenlerden uzak tutunuz. (Fırın, ısı radyatörleri, yazın güneş 
altında, araçta kapalı torpido gözünde vb.) 
Pili ezmeyin, basınca maruz bırakmayın.  
Asla telefonunuza tamirat yapmaya çalışmayın. Bu işi profesyonellere bırakın. Yetkisiz 
tamiratlar garantinizi geçersiz kılabilir. 
Yalnızca cep telefonunuzla birlikte verilen veya üretici tarafından onaylanan orijinal 
aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması garantiyi geçersiz 
kılabilir. 
Bir acil durum çağrısı yapmak için telefonunuzun açık şebeke kapsamasının olduğu bir 
alanda olması gerekir.  
Telefonun çalışma sıcaklığı 00C ve 400C arasındadır. Lütfen telefonu bu aralığın dışında 
kullanmayın. Telefonun çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda kullanılması problemlere 
sebep olabilir. 
Tıbbi cihazların yanında cihazınızı kullanmaktan kaçının. Geçici veya kalıcı bir şekilde 
hasar görmesine neden olabilir. 
Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın veya izin verildiği takdirde uçuş moduna alın. 
Araç kullanırken cihazınızı kullanmayın, araç kiti veya kulaklık kullanın. 
 
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
Ürününüzün orijinal kutusunu ve kutu içindeki köpük, aksesuar vb. malzemeleri garanti 
süresince mutlaka saklayın. 
Taşıma ve nakliye sırasında ürün üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamı dışında 
tutulur. 
Taşıma esnasında ürün, nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır. 
Ürün yere sert bir şekilde bırakılmamalıdır. 



 
 
KULLANIM SIRASINDA İNSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI 
OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR 
Patlama Riski: 
Telefonunuzu benzin istasyonlarında kullanmayın. Aslında yakıt, kimyasal veya 
patlayıcıların yanında telefonunuzu her zaman kapatmalısınız. 
Cep telefonunuzu patlayıcı malzemelerin bulunduğu alanlarda veya yakınında kapatın. 
Her zaman yerel kanunlara uyun ve talep edildiğinde telefonunuzu kapatın. 
Cihazı ve pili ateşe atmayın. Patlama riski vardır. 
Pilin basınca veya ezilmeye maruz kalması patlamaya sebep olabilir. 
Elektriğe Kapılma Riski: 
Cihaz şarj cihazının, 220 V prize tam olarak oturduğuna emin olun. Kısa devre veya ark 
yapabilecek gevşek konumda, katlanmış kabloyla cihazı prize bağlamayın. Şarj cihazına 
ve kablosuna kuru elle dokunun. 
 
Yangın Riski: 
Cihazın pilini daima orijinal aksesuarlarla şarj edin. 
Yıldırım düşmesine karşın, fırtınada şarj etmeyin. 
Hasarlı piller kullanmayın. 
 
Sağlık Riski: 
Kalp pili kullananlar için; cihazı kalp pilinden 15 cm uzak veya kalp yönünün ters tarafında 
kullanın. 
Cep telefonunuzu çocuklardan uzak tutun. Oyuncak olarak kullanmalarına izin vermeyin. 
Sağlıklarına zarar verebilir. 
Cihazınızı bebeklerden uzak tutunuz. Cihazı ağzına götürebilir, küçük parçalar boğulma 
riskine yol açabilir, pille temas edildiğinde ciddi riskler oluşabilir. 
Cihazın flaşı açık konumdayken insanların ve hayvanların gözüne yaklaştırmayın. Geçici 
görme kaybı veya göz bozukluklarına sebep olabilir. 
Yüksek sese uzun süre maruz kalınması halinde işitme yeteneği kaybedilebilir. 
 
Çevresel Riskler: 
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve 
elektronik aksesuarlarının kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması 
gerektiğini belirtir. 
Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı 
etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme 
kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini 
sağlayın. 
 
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve 
nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayiyle veya yerel 
resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileriyle irtibat kurup satın alma 



sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. 
 
 
KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER 
Ürün bağlantılarını kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde yapın. Aksi halde ürününüz 
garanti kapsamı dışında kalabilir. 
Ürününüzü kullanırken şarj kablosunu aşırı derecede bükmeyin ve üzerine ağır nesneler 
koymayın. Bunlar kablonun plastiğinin açılmasına sebep olabilir. 
Ürününüzün ve çevre birimlerinin (batarya vb gibi) seri numarasının ve garanti 
etiketlerinin zarar görmemesine dikkat edin. 
İşleminden ve kaynağından emin olmadığınız program ve uygulamaları ürününüzde 
kullanmayın. Ürüne virüs bulaştırabilir veya işletim sistemine zarar verebilirsiniz. Bu gibi 
durumlar garanti kapsamı dışında işlem görecektir. 
Ürününüzü doğrudan güneş ışığı altına veya ısıya maruz bırakmayın. 
Ürünü asla radyatör veya bir ısı kaynağının yakınına veya üstüne koymayın. Ürününüz, 
radyatörlerden, elektrikli sobalardan ve ısı yayan diğer aygıtlardan (yükselticiler dahil) 
uzak bir yere koyun. 
Ürününüzün kaplamalarını sökmeyin veya modifiye etmeyin. Bu durum garantiyi 
geçersiz kılar. 
Ürününüz aksi belirtilmediği takdirde kuru ve korumalı ortamlarda kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. 
Yangına veya elektrik şokuna sebep olabileceğinden ötürü priz ve uzatma kablosuna aşırı 
yük bindirmeyin. 
Ürünü temiz tutun. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakmayın. Toz ve kir 
cihazın mekanik aksamına zarar verebilir. Bu tür durumlar cihazı garanti dışı bırakır. 
Cihazınızı yüksek nem ve sıvı maddelerden uzak tutun, cihazın elektronik devreleri sıvıdan 
etkilenir ve bozulabilir. Bu durum ürünü garanti dışı bırakır. 
Cihazınızı düşürmekten kaçınınız. Çatlaklar veya kırıklar oluşabilir, cihaz çalışmaz 
duruma gelebilir. Bu tür durumlar cihazı garanti dışı bırakır. 
 
TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM veya ÜRÜN TEMİZLİĞİNE 
İLİŞKİN BİLGİLER 
Ürünü temizlemeden önce fişini prizden çekin ve bataryayı çıkarın. Sıvı veya aerosol 
temizleyiciler kullanmayın. 
Temizlik için hafif nemli bir bez kullanın. 
Telefonun herhangi bir parçası için uçucu (petrol türevleri) ve çizici temizleyiciler 
kullanmayın. Ürün için özel bir temizlik malzemesi kullanıyorsanız doğrudan ürüne 
püskürtmeyiniz, beze dökünüz. 
 
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 BİLGİLERİ 
Ürününüz herhangi bir periyodik bakım gerektirmemektedir. 
Bakım yapılmasını gerektiren durumlarda, lütfen Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. veya 
Casper Yetkili teknik servislerine başvurun. 
 
TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ 
Telefonunuz için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kullanım ömrü 5 
yıl ve garanti süresi 2 yıldır. 
 
ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER 
Güç tasarrufu modunu etkinleştirmek cihazınızın pil gücünden tasarruf etmenize yardım 
eder. 
Cihazınızı kullanmadığınız zaman Açma/Kapama tuşuna basarak uyku moduna geçin. 
Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapayın. 
Kullanmadığınız zamanlarda bluetooth özelliğini devre dışı bırakın. 
Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın. 
Arka ışık zamanını azaltın. 
Ekran parlaklığını azaltmanız pil ömrünü uzatır. 
 
SAR UYUMLULUĞU BİLGİLENDİRME 
Mobil cihazınız bir radyo alıcısı ve vericisidir. Uluslararası talimatlarda önerilen radyo 
dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yaşlarına veya 
sağlık durumlarına bakılmaksızın, herkes için korumayı garanti edecek şekilde 
tasarlanmıştır. Vücuda takılı kullanımlarda, telefonu vücuttan en az 15 mm uzakta utan 
ve meral bir kısmı olmayan aksesuarla birlikte kullanıldığında test edilmiştir ve RF’ye 
maruz kalma ana talimatlarının gerekliliklerini yerine getirmektedir. 
Diğer aksesuarların kullanımı, Rf ’ye maruz kalma talimatlarıyla uyumluluğu açısından 
garanti etmeyebilir. Bu talimatlar, Specific Absorption Rate (Özgül Soğurma Oranı) veya 



SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır. 
Mobil cihazlar için SAR sınırı 2W/kg’dır ve bu cihaz için kafada test edildiğinde en yüksek 
SAR değeri 0.744 W/kg (10g)olarak ölçülmüştür. Mobil cihazların çok çeşitli fonksiyonlar 
sunmaları nedeniyle, farklı konumlarda da kullanılabilirler. 
 
Telefonun doğrudan vücutta taşınması durumunda, en yüksek SAR değeri  0.878 
W/kg(10g) olarak ölçülmüştür. SAR, cihazın en yüksek iletim gücünde ölçüldüğünden, bu 
cihazın çalışma sırasındaki gerçek SAR değeri, genellikle yukarıda belirtilen değerin 
altındadır. Dünya Sağlık Örgütü, bu bilimsel bilgiler doğrultusunda, mobil cihazların 
kullanımıyla ilgili özel tedbirlerin alınması gerekliliğini işaret etmemiştir. Kurum, maruz 
kalma seviyesini azaltmak için çağrılarınızın süresini kısaltabileceğinizi veya bir mikrofon 
kulaklık seti kullanarak cep telefonunu başınızdan ve vücudunuzdan uzak tutabileceğinizi 
belirtmektedir. 
Yukarıdaki ölçümler ve ilgili testler sertifikayla belgelenmiştir. 
 
GGAARRAANNTTİİ  İİLLEE  İİLLGGİİLLİİ  DDİİKKKKAATT  EEDDİİLLMMEESSİİ  GGEERREEKKEENN  HHUUSSUUSSLLAARR    
 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, yanlış ya da ters takılmasından 
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. 
 
 
 
 
 



12.Teknik Özellikler 
CPU MT6757 

GPU Mali-T880 MP2 

Ağ 

GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 
WCDMA: 2100/1900/850/900 MHz 
TDD: 2600/1900/2300/2500 MHz 
FDD: 2100/1900/1800/850/2600/900/800/700 
MHz 

İşletim Sistemi Android 7.0 
Dahili Bellek 64 GB 
RAM 4 GB 
Ekran Boyutu 6.0” 
Ekran Tipi IPS-Incell 
Çözünürlük 720*1440 

Kamera Ön: 20+8 megapiksel 
Arka: 13+5 megapiksel 

Flaş Desteği Ön\Arka 

Otomatik Odaklama Var 

WI-FI Var (IEEE 802.11 a/b/g/n) 

Bluetooth BT 4.2 

GPS Var 

Batarya 4000 mAh 

Ağırlık ~185gr 

Boyutlar 160 mm X 76.8mm X 8.2 mm 

Ses Bağlantı Noktası 3.5 mm 

USB Bağlantı Noktası microUSB  

SIM Kart Bağlantı Noktası Çift SIM: Mikro SIM &Nano SIM 

Tuşlar Güç Düğmesi 
Ses +/- Düğmesi 

Adaptör A70-502000, çıkış 5V DC/2A 

Renk Altın 
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İthalatçı Firma Bilgileri 

Casper Bilgisayar Sistemler A.Ş. 
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 
Casper Plaza, Tepeüstü, Ümraniye-İSTANBUL 

 
 
 

 

 
NNoott::  CCaassppeerr,,  bbuu  kkııllaavvuuzzddaakkii  ggöörrüünnüümm  vvee  tteekknniikk  öözzeelllliikklleerrii  hhaabbeerr  vveerriillmmeekkssiizziinn  ddeeğğiişşttiirrmmee  
hhaakkkkıınnaa  ssaahhiippttiirr..  
  
  
BBuu  cciihhaazz  TTüürrkkiiyyee  aallttyyaappııssıınnaa  uuyygguunndduurr..  

 

 
 



14.Yetkili Servis Bilgileri 
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UYGUNLUK BEYANI 

 

 Sonuç, 

Üreticinin adı: Casper Bilgisayar Sist. A. Ş. 

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. BalkanCad. No:47 Casper Plaza Ümraniye 

Şehir: İstanbul 

Ülke: Turkey 

 
 
 
 
DoC'nin tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu beyan eder ve bu ürün:  
 

Ürün Tanımı: Mobil Telefon 

Tip Tanım(ları): VIA F2 

Marka: Casper 

  

 
Ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur: 
Radyo Cihazları direktifi: 22014 / 53 / EU 
 
Aşağıda belirtilen standartlara atfen: 
1. Sağlık (Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği 2014 / 53 / EU) 

 EN 50566: 2013 / AC:2014  
 EN 50360: 2001 / A1: 2012 
 EN 62209-1 : 2006 / -2 : 2010  
 EN 62479 : 2010 

 

2. Güvenlik (Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği 2014 / 53 / EU) 

 EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 
 EN 50332-1:2013 
 EN 50332-2:2013 

 



 

3. Elektromanyetik uygunluk (Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği 2014 / 53 / EU) 

Draft EN 301 489-1 V2.2.0 / -17 V3.2.0 / -19 V2.1.0 / -52 V1.1.0 / Final Draft 
EN301489-3 V2.1.1  

4. Radyo frekansı spektrumu kullanımı (Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği 2014 
/ 53 / EU) 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 511 V9.0.2 
EN 301 908-1 V11.1.1 / -2 V11.1.1 / -13 V11.1.1 
EN 301893 V2.1.1 
Final Draft EN 303 345 V1.1.7  
EN303413 V1.1.1 

 
Onaylanmış Kuruluş Telefication B.V., Onaylanmış Kuruluş numarası 0560 
ile gerçekleştirildi:   
Modüller: B+C ve AB tipi inceleme sertifikası çıkarıldı: 

 EN 300 440-1 V1.6.1 / -2 V1.4.1 
 
Adına imzalanmış: 
 

Tarih: 2017-Kasım-2 

Şehir: İstanbul Turkiye 

İsim: Altan Aras Fakılı 

Ünvan:  

İmza: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. 
2 November2017 

 

 
 

DECLARATION OF CONFORMITY 

Hereby, 

Name of manufacturer: Casper Bilgisayar Sist. A. Ş. 

Address: Fatih Sultan Mehmet Mah. BalkanCad. No:47 Casper Plaza Ümraniye 

City: İstanbul 

Country: Turkey 

 
 
 
 
Declares that the DoC is issued under its sole responsibility and that this 
product: 

Product description: Mobile Phone 

Type designation(s): VIA F2 

Trademark: Casper 

  

 
Is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:  
Radio Equipment directive: 22014 / 53 / EU 
 
With reference to the following standards applied: 
1. Health (Article 3.1(a) of Directive 2014 / 53 / EU) 

EN 50566: 2013 / AC:2014  
EN 50360: 2001 / A1: 2012 
EN 62209-1 : 2006 / -2 : 2010  
EN 62479 : 2010 

2. Safety (Article 3.1(a) of of Directive 2014 / 53 / EU) 

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013  

EN 50332-1:2013 
EN 50332-2:2013 

3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1 (b) of of Directive 2014 / 53 / EU) 

Draft EN 301 489-1 V2.2.0 / -17 V3.2.0 / -19 V2.1.0 / -52 V1.1.0 / Final Draft 
EN301489-3 V2.1.1  



4. Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of of Directive 2014 / 53 / EU) 

EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 511 V9.0.2 
EN 301 908-1 V11.1.1 / -2 V11.1.1 / -13 V11.1.1 
EN 301893 V2.1.1 
Final Draft EN 303 345 V1.1.7  
EN303413 V1.1.1 
 

The Notified Body Telefication B.V., with Notified Body number 0560 
performed:   
Modules: B+C and issued the EU-type examination certificate. 

 EN 300 440-1 V1.6.1 / -2 V1.4.1 
 
Signed for and on behalf of: 
 

Date: 2017-November-2 

City: Istanbul Turkey 

Name: Altan Aras Fakılı 

Title:  

Signature: 

 
 
 
 
 

 
 



Notlar



Notlar



Notlar
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