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Kobo eOkuyucunuz hakkında
Bu Bölümde Neler Var
•

Kobo eOkuyucunun Anatomisi

•

Kobo eOkuyucunuzu şarj etme

•

Kobo eOkuyucunuzu duvar adaptörü ile şarj etme.

•

Kobo eOkuyucunuzu açıp kapama

•

Dokunmatik ekran kullanımı

•

ComfortLight kullanımı

•

Bilgisayarınıza bağlama

Kobo eOkuyucunun Anatomisi

Güç sürgüsü –
eOkuyucunuzu açın, kapayın
ya da uyku modunda bırakın.
Işık düğmesi – Ekranın ışığını
açmak için basın.
Micro USB bağlantısı
eOkuyucunuzu şarj etmek ya

da kitaplar eklemek için
eOkuyucunuzu verilen Micro
USB kablosu ile bilgisayarınıza
bağlayın.
Micro SD donanımı –
eOkuyucunuzun
saklayabileceği kitap sayısını
artırmak için bir Micro SD
yerleştirin.
Sıfırlama deliği – Bir ataç
sokun ve eOkuyucunuzu
sıfırlamak için hafifçe bastırın.

Kobo eOkuyucunuzu şarj etme
Kobo eOkuyucunuzu ilk kullanımdan önce dört saat şarj
etmelisiniz. Tam olarak şarj olmuş bir Kobo eOkuyucu bir aya
kadar dayanabilir. Kobo eOkuyucunuzu, tedarik edilen Micro
USB kablosuyla şarj etmenizi tavsiye ederiz.
Micro USB kablonuzu değiştirmeniz gerekirse Micro USB
kabloları satan herhangi bir yerden yenisini alabilirsiniz.
eOkuyucunuzu şarj etmek için şu adımları izleyin.

1. Bilgisayarınızı açın.

2. Micro USB kablonuzu eOkuyucunuza ve bilgisayarınıza
bağlayın.
eOkuyucunuz şarj olurken okumaya devam edebilirsiniz.
Pilin şarj durumunu ekranın sağ üst köşesinde görebilirsiniz.
Pil simgeleri
•

Güç yok

•

Şarj oluyor

•

Kısmen şarj oldu

•

Tam şarj oldu

Kobo eOkuyucunuzu duvar adaptörü ile şarj
etme.
Kobo eOkuyucunuzu herhangi bir 5V, 500mA Micro USB
adaptörü ile şarj edebilirsiniz.
Not: Farklı elektrik sistemleri olan bir ülkeye seyahat ediyorsanız
Kobo eOkuyucunuzu bir priz kullanarak şarj etmeden önce
uygun bir dönüştürücüye sahip olduğunuzdan emin olun.

Kobo eOkuyucunuzu açıp kapama
Kobo eOkuyucunuzu kapatmak ya da uyku durumuna almak
pilinizin daha uzun süre dayanmasını sağlar
eOkuyucunuzu uyku konumuna getirip uyandırdığınızda
doğrudan görüntülediğiniz son ekrana yönlendirilirsiniz. Bu
kitapta bir sayfa, Kobo Kitabevi ya da Kitaplığınızda bir alan
olabilir.
eOkuyucunuzu kapatırsanız, açtığınızda doğrudan Ana
sayfanıza yönlendirilirsiniz.
•

eOkuyucunuzu açmak için: Güç düğmesini sağa
çekin ve bir saniye basılı tutun. eOkuyucu açılacak ve
Açılma sayfasını göreceksiniz.

•

eOkuyucunuzu uyku konumuna almak: Güç
düğmesini sağa kaydırıp ardından çabucak bırakın

•

eOkuyucunuzu uyandırmak için: Güç düğmesini
sağa kaydırın ve sonra bırakın.

•

eOkuyucunuzu kapatmak için: Güç düğmesini sağa
kaydırın ve Kapandı ekranını belirinceye dek basılı tutun.

Dokunmatik ekran kullanımı
eOkuyucunuz açıkken kitap açmak, sayfaları çevirmek, işlemleri
seçmek ve daha fazlası için ekrana dokunabilirsiniz. Yararlı
bulabileceğiniz birkaç hareket örneği.
•

Tıklama: Kitap açmak, sayfayı çevirmek, menü seçmek
ve daha fazlası için ekrana hafifçe dokunun. En fazla
kullanacağınız hareket budur.

•

Kaydırma: Kütüphanenizdeki kitaplar arasında
gezinmek ve sayfaları çevirmek için bu hareketi kullanın.

•

Basın ve tutun: Ekrana dokunun ve parmağınızı
dokunduğunuz yerde tutun. Bu hareket, okurken metni
seçmenizi sağlar. Bir kelimeyi basılı tutun ve
bıraktığınızda eOkuyucunuz seçiminizin altını çizecek ve
kelimenin başında ve sonunda bir daireyle gösterecektir.
Daha fazla metin seçmek için daireleri sürükleyin.

Not: Tüm kitaplarda metin seçme özelliği olmayabilir. Örneğin,
PDFlerde ya da çizgi romanlarda metni seçemezsiniz.

ComfortLight kullanımı
Ana ekranınızdan ya da okuma esnasında ComfortLight
parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Ekranınızın parlaklığını ayarlamadan
önce ComfortLight'ı açmak için eOkuyucunuzda Light (Işık)
tuşuna basın

•

Ana ekranınızda ekranın üst tarafındaki parlaklık
simgesine dokunun, ardından kaydırıcıyı sola, sağa
sürükleyin.

•

Okuma sırasında ekranın sol köşesinde aşağı ya da
yukarı doğru kayın.

Bilgisayarınıza bağlama
Kobo Masaüstü eOkuyucunuza kitap eklemenizi ve
düzenlemenizi sağlayan ücretsiz bir yazılımdır.
Kobo Masaüstü ile şunları yapabilirsiniz:

•

eOkuyucunuzdaki çok sayıda kitabı hızlıca ekleyebilir ve
silebilirsiniz.

•

Kobo'dan satın aldığınız kitapları okuyabilirsiniz.

•

Bilgisayarınızda kitap alışverişi yapabilirsiniz.

•

eOkuyucunun Eş Zamanlamasını yapabilirsiniz.

Kobo Masaüstü uygulaması hakkında daha fazla bilgi almak için
aşağıdakileri yapabilirsiniz:
•

Kobo Masaüstü'nü kobosetup.com'dan indirin.

•

Kobo Masaüstü kullanım kılavuzunu kobo.com/
userguidesdan indirin.

•

Yardım sitemiz kobo.com/help adresinde arayın.

Wi Fi kullanma
Bu Bölümde Neler Var
•

Kobo eOkuyucunuzu bir Wi Fi ağına bağlama

•

Kobo eOkuyucunuzdaki Wi Fi durumunu kontrol etme

Kobo eOkuyucunuzu bir Wi Fi ağına bağlama
eOkuyucunuzdan İnternete bağlanmak için, Kobo Kitabevi'nde
dolaşmak için ve Kobo eOkuyucunuzu eş zamanlamak için Wi
Fi kullanın. Tek ihtiyacınız kablosuz bir ağa erişimdir.

1. Ana ekrana gidin.
Eş zamanlama üzerine tıklayın.
2. Döşe
eOkuyucunuz Wi Fi'ya bağlanmaya çalışacak. Bu biraz
vakit alabilir.

3. Kablosuz bir ağ seçmeniz istenecek. Kullanmak
istediğiniz ağın adını tıklayın. Eğer bir ağın yanında Kilit
simgesi varsa o ağı kullanmak için şifreye ihtiyacınız
olacak.

4. Ağ adresi istenirse şifreyi yazmak için klavyeyi kullanın ve
sonra Bağlan'ı tıklayın. Ne yazdığınızı görmek için Şifreyi
Göster'i tıklayabilirsiniz.

Kobo eOkuyucunuzdaki Wi Fi durumunu
kontrol etme
İnternete bağlı olup olmadığınızı görmek için ekranınızın üst
tarafındaki Wi Fi durum simgesini kontrol edin.
Wi Fi simgeleri
•

Wi Fi devre dışı bırakıldı.

•

Kısmen iyi bir Wi Fi bağlantınız var.

•

Mükemmel bir Wi Fi bağlantınız var.

Wi Fi durum simgesini görmek için eOkuyucunuzu eş
zamanlamanız gerekebilir.

1. Ana ekrana gidin.
2. Eş zamanla
döşemesine dokunun.
Wi Fi durum simgesi ekranın üstünde belirecektir.

eOkuyucunun Eş Zamanlanması
Bu Bölümde Neler Var
•

Eşzamanlamayı anlama

•

Kobo eOkuyucunuzu Wi Fi ile eş zamanlama

•

Kobo eOkuyucunuzu Kobo Masaüstü ile eş zamanlama

Eşzamanlamayı anlama
En yeni yazılım ya da uygulama güncellemelerini almak, yeni
satın alınan kitapları Kobo Kitaplığınıza indirmek ve başka bir
cihazda okurken kitabınıza koyduğunuz yer işaretlerini ya da
notları güncellemek için düzenli olarak eş zamanlama yapmak
önemlidir. kobo.com'dan kitap satın alırsanız Kobo
Kitaplığınızda kitabı görmek için eş zamanlama yapmanız
gerekir.
İki şekilde eş zamanlama yapabilirsiniz: bir WiFi bağlantısı
üzerinden veya Kobo eOkuyucunuzu bilgisayarınızdaki Kobo
Masaüstü uygulamasına bağlayarak.
Eş zamanlama yaptıktan sonra Kitaplığınızdaki tüm kitapların
kaplarını ve tanıtımları göreceksiniz. Bazı kitapların adının
yanında İndir kelimesi bulunur ya da kitabın kapağında bir İndir

simgesi bulunur. Kitabı eOkuyucunuza almak için kapağa
dokunun.

Kobo eOkuyucunuzu Wi Fi ile eş zamanlama
eOkuyucunuzun eş zamanlamasına başlamadan önce Wi
Fi'ınızın etkin olduğundan ve bir ağa bağlandığınızdan emin olun.

1. Ana ekrana gidin.
2. Eş zamanla

döşemesine dokunun.

•

Bilinen bir ağın sınırları içerisindeyseniz eOkuyucunuz
otomatik olarak o ağa katılır ve eş zamanlamaya başlar.

•

Bilinen bir ağın sınırları içerisinde değilseniz
eOkuyucunuz bir Ağ Ekleme sürecine başlar.

Kobo eOkuyucunuzu Kobo Masaüstü ile eş
zamanlama
Kobo eOkuyucunuzun eş zamanlamasını bilgisayarınıza Kobo
Masaüstü ile bağlayarak da yapabilirsiniz. Kobo Masaüstü,
Kobo Mağaza'da alışveriş yapmaya ve eOkuyucuda kitapları
düzenlemeye yarayan ücretsiz bir uygulamadır. Eş zamanlama
yapmadan önce bilgisayarınız Internete bağlanmış olmalı.

Kobo Masaüstü öğesini indirmek için, kobosetup.com'u ziyaret
edin.

1. Bir Micro USB kablosu kullanarak eOkuyucunuzu
bilgisayarınıza bağlayın veBağlan'a dokunun.
2. Bilgisayarınızda Kobo Masaüstü öğesini açın.
3. Kobo hesabınıza henüz girmediyseniz, ekranın üstündeki
Profil

simgesine tıklayıp oturum açın.

4. Eş zamanla
simgesine dokunun.
eOkuyucunuz eş zamanlamayı yapacak ve Kitaplığınızı
güncelleyecektir.
5. eOkuyucunuzu bilgisayardan çıkarmak için ekranın üst
tarafındaki Çıkar

düğmesine basın.

Kitaplığınızı kullanma
Bu Bölümde Neler Var
•

Ana ekranınızı kullanma

•

Kütüphanenizi Keşfedin

•

Kitap arama

Ana ekranınızı kullanma
Ana ekranınız, kurulumdan sonra eOkuyucunuzu açtığınızda
göreceğiniz ilk şeydir. Ana ekranınızda son açtığınız kitapları
görebilir, Kobo Kitaplığı'na erişim sağlayabilir ve daha bir çok
şey yapabilirsiniz.
Ekranın üst tarafındaki Ana Sayfa
simgesine dokunarak Ana
ekrana gidin. Okurken Ana Sayfa simgesini görmek için ekranın
ortasına tıklayın.
Ana Sayfa ekranınız aradığınızı bulmayı kolaylaştırmak için
döşemelerle düzenlenmiştir. Etkileşime geçmek için bir
döşemeye tıklayın.
Ana ekran döşemeleri şunları içerir:
•

Şu an okumakta olduğunuz kitap.

•

Son zamanlarda açtığınız ya da satın aldığınız kitaplar.

•

Beğeneceğinizi düşündüğümüz tavsiye edilen kitaplar.

•

Eş Zamanlama
döşemesi ile yeni alınan kitapları
Kütüphanenize ekleyebilir ve eOkuyucunuzu
güncelleyebilirsiniz.

Döşemelerin üstünde Arama çubuğunu göreceksiniz. Kobo
Kütüphanenizde ya da Kobo Kitabevinde kitap bulmak için
Arama çubuğunu kullanın.
Ana ekranınızın alt tarafında Kütüphanenize, Kobo Kitabevine,
ve sözlük ve kişisel okuma istatistiklerinizi içeren Extralara
erişebilirsiniz.

Kütüphanenizi Keşfedin
Kütüphaneniz eOkuyucunuzda kitap okumanıza ve kitapları
düzenlemenize olanak sağlar.
Kütüphanenizdeki satın aldığınız kitaplara, ücretsiz kitap
tanıtımlarına ve koleksiyonlara erişmek için:

1. Ana ekrana gidin.
2. Tıklayın Kitaplık.
3. Kütüphane alanlarınızdan birini seçin:

•

Kitaplar: tüm Kobo kitapları, PDF'ler ve
Kütüphanenizdeki diğer belgeler.

•

Tanıtımlar: eOkuyucunuza ön izleme olarak
eklediğiniz kitaplardan seçmeler.

•

Koleksiyonlarım: kitap raflarında olduğu gibi bir
arada grupladığınız kitaplar. Örneğin, bir yemek
kitapları koleksiyonu oluşturabilirsiniz ve sadece
aşçılıkla ilgili kitapları eklersiniz.

•

Pocket'ten Makaleler: bilgisayarınız, tabletiniz ya
da başka herhangi bir cihazda bulunan ücretsiz
Pocket uygulaması kullanarak eklediğiniz online
makaleler ya da web sayfaları.

Kitap arama
Kütüphanenizde yer alan bir kitap ya da Kobo Kitabevinden yeni
bir kitap bulmak için Ana ekranın üst tarafında bulunan arama
çubuğunu kullanın.
Kitap adı, yazar adı ya da bir anahtar kelime kullanarak arama
yapın.

1. Ana ekrana gidin.
2. Ekranın üstündeki arama çubuğuna tıklayın.
3. Nerede aramak istediğinizi seçin:

•

Kobo Kitabevi'nde arama yapmak için Kitabevi
öğesini seçin (Wi Fi bağlantınız olmalı).

•

eOkuyucu kütüphanesinde arama yapmak için
Kitaplık öğesini seçin.

4. Klavyeyi kullanarak kitap adını, yazar adını ya da bir
anahtar kelimeyi yazın.
Siz yazdıkça arama sonuçları belirecektir.
5. Sonuca gitmek için tavsiyelerden birine tıklayın ya da
gelen sonuçların tam listesini görmek için Git öğesine
dokunun.

Kobo Bulut'u kullanma
Bu Bölümde Neler Var
•

Kobo Cloud hakkında

•

Kobo Bulut'tan Kobo eOkuyucunuza kitap indirme

•

Tüm kitaplarınızı hep birden Kobo eOkuyucuya indirme

•

Kobo eOkuyucunuzdan kitapların kaldırılması

•

Kobo eOkuyucunuzdan tüm kitapları kaldırma

Kobo Cloud hakkında
Kobo'dan satın aldığınız tüm kitaplar, sınırsız alana sahip
çevrimiçi depolama yeri Kobo Bulut'ta depolanmaktadır. Kobo
Bulut'tan cihazınıza hangi kitapları indirmek istediğinizi
seçebilirsiniz. Bir kitabı bitirdiğinizde depolama alanını artırmak
için kitabı cihazınızdan kaldırabilirsiniz. Bir kitabı, Kobo Bulut'tan
Wi Fi erişiminizin olduğu herhangi bir zaman yeniden
indirebilirsiniz.

Kobo Bulut'tan Kobo eOkuyucunuza kitap
indirme
Eğer kitaplarınız Kobo Bulut'ta depolanmışsa okuyabilmek için
onları eOkuyucunuza indirmeniz gerekecek. Kitapları Kobo

Bulut'tan indirmek için eOkuyucunuzun Wi Fi'ya bağlı
olduğundan emin olun.

1. Ana ekrana gidin.
2. Kitaplık öğesine dokunun.
3. Kitaplar'a dokunun.
Henüz eOkuyucunuzda yer almayan tüm kitapların
adlarının yanında İndir kelimesi ya da kitap kabında İndir
simgesi bulunur.

4. İndirmek için kitap kabına dokunun.
Kitap indirilmeye başlanacaktır.
5. Bir kitabı açmak için, kabına veya başlığına dokunun.
Eğer bir kaç kitap seçtiyseniz kitaplar sıraya konup teker teker
eOkuyucunuza indirilecektir. Liste görüntülemede indirme
sırasında olan kitapların yanında Beklemede kelimesi
görülecektir. Kapak görüntülemede, indirilmesini beklediğiniz
kitapların kapaklarında ilerleme çubuğunu göreceksiniz. Kitap bir
kez cihazınıza indirildiğinde okumak için Wi Fi'ya bağlı olmanız
gerekmez.

Tüm kitaplarınızı hep birden Kobo eOkuyucuya
indirme
Tüm Kobo Kobo Kitaplığınızı eOkuyucunuza indirmek için bu
adımları takip edin.

1. Ana ekrana gidin.
2. Kitaplık öğesine dokunun.
3. Kitaplar'a dokunun.
4. Kitapların altındaki gri çubuktaki Menü
dokunun.

simgesine

5. Tümünü indir öğesine dokunun.
Kitaplarınız sıraya konacak ve teker teker indirilecektir.
Liste görüntülemede indirme sırasında olan kitapların
yanında Beklemede kelimesi görülecektir. Kapak
görüntülemede, indirilmesini beklediğiniz kitapların
kapaklarında ilerleme çubuğunu göreceksiniz.

Kobo eOkuyucunuzdan kitapların kaldırılması
eOkuyucunuzdan bir kitabı kaldırdıktan sonra Wi Fi erişiminiz
olduğu herhangi bir zaman Kobo Cloud'dan yeniden
indirebilirsiniz.

1. Ana ekrana gidin.

2. Kitaplık öğesine dokunun.
3. Kitaplar'a dokunun.
4. Kitabın kabına veya başlığına dokunun ve tutun.
Bir menü görünecektir.
5. Kaldır üzerine dokunun.
Bir diyalog kutusu görünecektir.
6. Kitabı nereden kaldırmak istediğinizi seçin:
•

eOkuyucu: Bu, öğeyi Kobo Bulut'tan daha sonra
tekrar indirin. Bu seçenek otomatik seçilidir.

•

Kobo hesabı: Kitabı Kobo hesabınızdan ve tüm
cihazlarınızdan silin.

7. Kaldır üzerine dokunun.

Kobo eOkuyucunuzdan tüm kitapları kaldırma
Depolama alanı kazanmak için indirdiğiniz tüm kitapları
eOkuyucunuzdan kaldırabilirsiniz. eOkuyucunuzdan kitap
kaldırdığınızda kitaplarınız Kobo Cloud'da saklanıyor olacak,
böylelikle sonra onları tekrar indirebilirsiniz.

1. Ana ekrana gidin.
2. Kitaplık öğesine dokunun.
3. Kitaplar'a dokunun.

4. Kitapların altındaki gri çubuktaki Menü
dokunun.

simgesine

5. Kitaplık ayarları'na dokunun.
6. İndirilmiş Kobo Kitapları'nın yanında Tümünü Kaldır
öğesine dokunun.
7. Kaldır üzerine dokunun.
Tüm Kobo kitaplarınız eOkuyucunuzdan kaldırılacaktır.

Kobo eOkuyucunuzda kitap okuma
Bu Bölümde Neler Var
•

Kitapta gezinmek

•

Kobo eOkuyucunuzda metin ve font seçeneklerini
değiştirme

•

Kitabın kapatılması

•

Sayfaları işaretleme

•

İşaretlenmiş sayfayı bulma.

•

Kobo eOkuyucunuzdaki metni vurgulama

•

Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları görme

•

Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları kaldırma

•

Kobo eOkuyucunuzdaki kitabınıza notlar alma

•

Kobo eOkuyucunuzda kitap okurken notunuzu görme

•

Kobo eOkuyucunuzdaki kitaplarınızdan notların
kaldırılması

•

Kobo eOkuyucunuzdaki sözlüğü kullanma

•

Sözlük ekleme ya da kaldırma

•

Kelime çevirme

Kitapta gezinmek
Kitabınızdaki herhangi bir bölüme ya da sayfaya bir kaç tıklama
ile hızlıca gidebilirsiniz.
Kitabınızı açmak için Ana ekrandan ya da Kütüphaneden kitabın
kapağını ya da adını tıklayın.
Sayfaları çevirmek için sayfanın yanına tıklayın ya da kaydırın.
Bir ya da iki sayfadan daha uzak bir yere atlamak isterseniz:

1. Okuma menüsünü getirmek için ekranın ortasına tıklayın.
2. Gezinti

simgesine dokunun.

•

Kitabın sayfalarında gezinmek için gezinti
çubuğundaki yuvarlağa dokunun ve ileri gitmek için
onu sağa, geri gitmek için sola kaydırın.

•

Bir sonraki sayfaya geçmek için İleri
tıklayın.

simgesine

•

Bir önceki sayfaya geçmek için Geri
tıklayın.

simgesine

•

Bir sonraki bölüme atlamak için İleri Atla
simgesine tıklayın.

•

Bir önceki bölüme atlamak için Geri Atla
simgesine tıklayın.

•

Belirli bir bölüme gitmek için İçindekilere dokunup
oradan o bölüme tıklayın.

•

Kitaptaki bir önceki yerinize dönmek için Ani
Reaksiyon

simgesine tıklayın.

3. Gezinti çubuğunu kapatmak için sayfada herhangi bir
yere tıklayın.

Kobo eOkuyucunuzda metin ve font
seçeneklerini değiştirme
eOkuyucunuz, çoğu kitaplar için farklı metin boyutları sunarlar
Okumayı gözleriniz için daha kolay hale getirmek için metin
boyutunu, fontları, satır aralığını, hizalamayı ayarlayabilirsiniz.

1. Okuma sırasında, Okuma Menüsünü getirmek için
sayfanın ortasına tıklayın
2. Metin

Aa simgesine dokunun.

3. Yazı tipi ayarlarını uyarlama:
•

Uygun olan yazıtipi listelerinden seçim yapmak için
Yazı biçimi'nin yanındaki açma menüsüne
dokunun.

•

Metnin boyutunu değiştirmek için kaydırıcıyı Yazıtipi
boyutlarının yanına sürükleyin.

•

Yazıtipinin satırları arasındaki aralığı artırmak ya da
azaltmak için Satır Arası öğesinin yanındaki
kaydırıcıyı sürükleyin.

•

Kenar boşluklarını büyütmek ya da küçültmek için
kaydırıcıyı Kenar boşlukları yanına sürükleyin.

•

Doğrulama seçiminize dokunun.

Notlar:
•

Metnin görünüşünü değiştirdiğinizde eOkuyucu sizin
tercih ettiğiniz boyutu ve tarzı hatırlar ve okuduğunuz
diğer kitaplara da bunu uygular.

•

Bir PDF okuyorsanız metnin boyutunu ya da tarzını
değiştiremezsiniz.

Kitabın kapatılması
Bir kitabı bitirdiğinizde Bitti olarak işaretleyebilirsiniz, böylece o
kitabı bir sonraki açışınızda baştan başlarsınız.
Bir kitabı Bitti şeklinde işaretlemek herhangi bir yer işaretini, bilgi
notunu ya da vurgulamaları kaldırmaz.

1. Kütüphanenizde kapatmak istediğiniz kitabı bulun.
2. Kitabın kapağına basılı tutun.
Bir menü ortaya çıkacaktır.

3. Bitti olarak işaretle'yi seçin.

Sayfaları işaretleme
Yer işareti kullanarak dönmeyi isteyebileceğiniz ilginç pasajları ya
da sayfaları işaretleyebilirsiniz.
•

Okurken sayfanın sağ üst köşesine tıklayın. Kıvrık sayfa
şeklinde bir yer işareti belirecektir.

İşaretlenmiş sayfayı bulma.
Eğer bir sayfaya yer işareti koyduysanız yine Okuma Menüsünü
kullanarak kolayca bulabilirsiniz.

1. Okurken, Okuma Menüsünü getirmek için ekranın
ortasına tıklayın.
2. Sayfanın alt tarafındaki Menü

simgesine tıklayın.

3. Ek Açıklamalar'a dokunun.
4. Görmek istediğiniz yer işaretine tıklayın.

Kobo eOkuyucunuzdaki metni vurgulama
Pek çok kitap, basılı kitaplarda fosforlu işaret kalemi kullanır gibi
metin vurgulamanıza izin verir.

Not: PDF'de metin vurgulayamazsınız.

1. Okuma sırasında bir kelime üzerine, bir alt çizgi belirene
kadar bir kaç saniye basılı tutun.
2. Parmağınızı sayfadan kaldırın.
Kelimenin başında ve sonunda bir
göreceksiniz.

daire

3. İlk daireyi seçmek istediğiniz metnin başına, ikinciyi de
metnin sonuna sürükleyin.
4. Vurgula öğesine dokunun.

Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları görme
Okurken kitapta vurguladığınız yerlerin listesini görebilirsiniz.

1. Sayfanın ortasına tıklayın.
Okuma Menüsü görünür.
2. Sayfanın alt tarafındaki Menü

simgesine tıklayın.

3. Ek Açıklamalar'a dokunun.
Kitap üzerinde yaptığınız yer işaretlerinin, vurguların ve
notların bir listesi görünecektir.
4. Vurgulanan pasajın tamamını görmek için bir vurgunun
üstüne tıklayın.

Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları kaldırma
Okuma sırasında yaptığınız vurguları kaldırabilirsiniz.

1. Sayfanın ortasına tıklayın.
Okuma Menüsü görünür.
2. Sayfanın alt tarafındaki Menü

simgesine tıklayın.

3. Ek Açıklamalar'a dokunun.
4. Kaldırmak istediğiniz vurguya dokunun ve basılı tutun.
Bir menü görünecektir.
5. Vurgulamayı kaldır öğesine dokunun.
Vurgu, kitabınızdan kaldırılacaktır.

Kobo eOkuyucunuzdaki kitabınıza notlar alma
Okuma esnasında kitaplarınıza notlar alabilirsiniz

1. Okuma sırasında altyazı belirene dek bir kelimeye bir kaç
saniye basılı tutun.
2. Parmağınızı sayfadan kaldırın.
Kelimenin başında ve sonunda bir
göreceksiniz.

daire

3. İlk daireyi seçmek istediğiniz metnin başına, ikinciyi de
metnin sonuna sürükleyin.

4. Not Ekle'ye dokunun.
5. Notlarınızı girmek için klavyeyi kullanın ve Kaydet
öğesine dokunun.

Kobo eOkuyucunuzda kitap okurken notunuzu
görme
Bir not oluşturduğunuzda okuma sırasında bunu görebilirsiniz

1. Sayfanın ortasına tıklayın.
Okuma Menüsü görünür.
2. Sayfanın alt tarafındaki Menü

simgesine tıklayın.

3. Ek Açıklamalar'a dokunun.
Kitap üzerinde yaptığınız yer işaretlerinin, vurguların ve
notların bir listesi görünecektir.
4. Tüm notunuzu görüntülemek için sağdaki Not öğesinin
yanındaki metne dokunun.

Kobo eOkuyucunuzdaki kitaplarınızdan notların
kaldırılması
Notlara ihtiyacınız kalmazsa okuma sırasında kitabınızdan
silebilirsiniz.

1. Sayfanın ortasına tıklayın.

Okuma Menüsü görünür.

2. Sayfanın alt tarafındaki Menü

simgesine tıklayın.

3. Ek Açıklamalar'a dokunun.
Kitap üzerinde yaptığınız yer işaretlerinin, vurguların ve
notların bir listesi görünecektir.
4. Silmek istediğiniz notu tıklayın ve tutun.
Bir menü görünecektir.
5. Notu Kaldır öğesine dokunun.
Bir diyalog kutusu görünecektir.
6. Notunuzu silmek için Devam öğesine dokunun.

Kobo eOkuyucunuzdaki sözlüğü kullanma
Kitap okurken yabancı bir kelime görürseniz tanımına bakmak
için eOkuyucunuzda yerleşik olan sözlüğü kullanabilirsiniz.

1. Okuma sırasında aramak istediğiniz kelime üzerine basın
ve tutun.
Kelimenin altında bir alt çizgi görünür.
2. Parmağınızı ekrandan kaldırın.
Kelimenin anlamı belirecektir.
Bu sözlük PDF'ler, halk kütüphanesinden ödünç alınan kitaplar
ya da Internette bulduğunuz ücretsiz kitaplar gibi kimi kitaplarda
çalışmayabilir.

Sözlük ekleme ya da kaldırma
Depolama yerinden tasarruf için eOkuyucuda kurulu olan
sözlükleri kaldırabilir ya da farklı dillerde sözlük ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekrana gidin.
2. Ekranın üstündeki Menü
Hızlı Ayarlar paneli belirir.

simgesine dokunun.

3. Ayarlar'a dokunun.
4. Dil'e dokunun.
5. Sözlüğün altında, Düzenle üzerine dokunun.
6. Bir sözlük ekleme ya da kaldırma:
•

Bir sözlük eklemek için, eklemek istediğiniz sözlüğün
yanındaki artı

•

simgesine dokunun.

kaldırmak istediğiniz
Bir sözlüğü kaldırmak için
sözlüğün yanındaki onay imi simgesine dokunun.

7. Kaydet'e dokunun.

Kelime çevirme
Kobo eOkuyucunun, Kobo eKitaplarını okurken
kullanabileceğiniz çeviri sözlüğü bulunmaktadır.

Bu sözlük PDF'ler, halk kütüphanesinden ödünç alınan kitaplar
ya da Internette bulduğunuz ücretsiz kitaplar gibi kimi kitaplarda
çalışmayabilir.

1. Kitapta çevrilmesini istediğiniz kelimeye basılı tutun.
2. Parmağınızı ekrandan kaldırın.
Bir diyalog kutusunda kelimenin anlamı görünecektir.
3. Diyalog kutusunun sağ alt köşesindeki
simgesine tıklayın.
Açılır menüde bir diller listesi belirecek.
4. Çevrilmesini istediğiniz dili seçin.

açılır liste

Kitaplar ekleme
Bu Bölümde Neler Var
•

Kobo Kitabevi'ni Tarama

•

Kobo eOkuyucunuzda kitap satın alma

•

Kobo eOkuyucunuzdaki İstek listenize kitap ekleme

•

İstek listenizi görüntüleme

•

Adobe Digital Editions'a başlarken

•

Adobe Digital Editions'ı kurma

•

Bir Adobe Kimliği oluşturma

•

Bilgisayarınıza ve Kobo eOkuyucunuza Adobe Digital
Editions ile izin verme

•

Adobe Digital Editions kullanarak eOkuyucunuza kitaplar
ekleme

Kobo Kitabevi'ni Tarama
eOkuyucunuzdan çeşitli yollarla kitap bulup alabilirsiniz.

1. Ana ekrana gidin.
2. Tıklayın Kitabevi.
3. Aşağıda listelenen seçeneklerden herhangi birini tıklayın:

•

Vitrin: Kobo'nun yeni çıkanlarına bakın. Bir kitabı
başlığı, yazarı ya da anahtar kelime ile bulmak için
Vitrindekiler aracılığıyla da arama çubuğuna
erişebilirsiniz.

•

İlişkili okuma: Okuduğunuza benzer kitaplar ya da
Kobo Mağaza'da arama.

•

Size tavsiye edilenler: Satın alımlarınıza ve okuma
geçmişinize dayanarak Kobo'nun seveceğinizi
düşündüğü kitaplar.

•

Kategoriler: Kitapları bulmanıza yardımcı olacak
konular listesi. İlginizi çeken bir konu seçin.

•

Öne çıkan listeler: Kolay tarama için kitaplar
tematik olarak düzenlenmiştir.

•

İstek Listesi: İlgilendiğiniz ama henüz almaya hazır
olmadığınız kitapları burada biriktirebilirsiniz.

Kobo eOkuyucunuzda kitap satın alma
eKitaplarınızı eOkuyucunuzdan satın alabilirsiniz. Tek ihtiyacınız
bir Wi Fi bağlantısı ve geçerli bir kredi kartı.
Ödeme işlemini gerçekleştirdikten sonra kitabınız Ana ekranda
görünecektir.

1. Ana ekrana gidin.
2. Kitabevi seçeneğine dokunun.

3. Kategoriler'e dokunun.
4. İlgilendiğiniz kategoriyi tıklayın
5. eKitaplara göz atmaya başlamak için bir alt kategoriye
tıklayın.
6. Almak istediğiniz bir eKitap bulun.
7. Almak istediğiniz kitabın yanındaki Satın Al seçeneğine
dokunun.
8. Daha önce Kobo'dan alışveriş yapmış ve fatura
bilgilerinizi saklamışsanız 11. adıma ilerleyin.
9. Fatura adresinizi ve kredi kartı bilgilerinizi girmek için
klavyeyi kullanın.
Not: Lokasyonunuza dayalı siparişinizin vergisini
hesaplayabilmek için fatura adresinize ihtiyacımız var.
10. Devam'a dokunun.
11. Siparişinizi gözden geçirin.
12. Bir hediye kartı ya da promosyon kodu kullanmak
istersenizHediye Kartı Ekle'ye dokunun ya da Promo
Kodu Ekle'ye dokunun ve istenen bilgileri verin.
Not: Promosyon kodları belirli kitap ya da dergilere
uygulanabilir çünkü yayıncıların tümü promosyonlarda
yer almayı tercih etmez.
13. Onayla'ya dokunun.

14. Daha fazla kitap almak ya da Ev ekranına dönmek için
Alışverişi Sürdür öğesini tıklayın.
Not: Satın aldığınız kitabı Ana ekranda görmüyorsanız,
Eş zamanla

döşemesine dokunun.

Kobo eOkuyucunuzdaki İstek listenize kitap
ekleme
İstek listesi ile daha sonra almayı düşündüğünüz kitapların
kaydını tutabilirsiniz.

1. Kitap alışverişi yaparken İstek listenize eklemek
istediğiniz kitabın yanındaki açma
simgesine
dokunun.
2. İstek Listesine Ekle seçeneğine dokunun.

İstek listenizi görüntüleme
İstek listenize kitap ekledikten sonra eOkuyucunuzdan İstek
listenizi görebilirsiniz.

1. Ana ekrana gidin.
2. Kitabevi seçeneğine dokunun.
3. İstek Listesi'ne dokunun.

İstek listenize eklediğiniz kitapların bir listesini göreceksiniz.
Kitaba tıklayın ve satın almak için ekrandaki talimatları izleyin.

Adobe Digital Editions'a başlarken
Adobe Digital Editions (ADE) Digital Rights Management (DRM)
tarafından korunan eKitapları bir halk kütüphanesinden, başka
bir mağazadan ya da Kobo Mağazası'ndan Kobo
eOkuyucunuza indirmenizi sağlayan ücretsiz bir yazılımdır.
DRM, yazarların ve yayınevlerinin haklarını korumak adına
eKitapların izinsiz kopyalanmasına ya da dağıtılmasına engel
olur. DRM tarafından korunan bir kitap indirirseniz kitap ile
birlikte .acsm dosya formatında bir lisans belgesi gelir. Ardından,
DRM korumalı içeriği eOkuyucunuza eklemek için ADE'yi
kullanırsınız.
ADE'ye başlama:
•

Adobe Digital Editions'ı yükleyin.

•

Bir Adobe ID edinin.

•

Bilgisayarınıza ve eOkuyucunuza ADE ile izin verin.

Aşağıdakileri yapmak istediğinizde ADE'yi kullanmanız
gerekecek:
•

Kitaplıktan ödünç aldığınız bir eKitabı okumak

•

Kobo kitabevinden aldığınız korumalı bir PDF dosyasını
okumak

Kitaplığınızdan eKitap ödünç aldığınızda, Kitaplık,
kitabınızın .acsm dosyasını nasıl indireceğiniz konusunda size
bilgi sağlamalıdır.
Kobo kitabevindeki kimi kitaplar PDF formatında olabilir ve PDF
dosyaları eOkuyucunuza yüklemek için ADE gerekir.
Eğer Kobo eOkuyucusu ya da Kobo'nun okuma uygulamalarını
kullanıyorsanız ADE'yi kullanmanız hiç gerekmeyebilir. Kobo'nun
okuma uygulamaları ve eOkuyucuları Kobo Mağaza'dan çoğu
kitabı otomatik olarak indirir ve açar.

Adobe Digital Editions'ı kurma
Digital Rights Management (DRM) korumalı içeriği Kobo
eOkuyucunuza transfer etmek için PC ya da Mac'inize Adobe
Digital Editions'ı (ADE) yükleyin.

1. ADE'yi www.adobe.com/support/digitaleditions/
downloads.html adresinden indirin.
2. Bilgisayarınızda ADE kurulum dosyasını bulun.
3. ADE kurulum dosyasını açın.
4. Ekrandaki talimatları takip edin.

Bir Adobe Kimliği oluşturma
Adobe Digital Editions'ın PC ya da Mac kurulumunu yaptıktan
sonra bir Adobe ID oluşturmanız gerekecek.

1. Web tarayıcınızdan adobe.com adresine gidin.
2. Oturum Aç'a tıklayın.
3. Bir Adobe ID edin öğesine tıklayın.
4. Formdaki uygun metin kutularını doldurun.
5. Kaydol üzerine tıklayın.

Bilgisayarınıza ve Kobo eOkuyucunuza Adobe
Digital Editions ile izin verme
Adobe Digital Editions'ı (ADE) kurduktan ve bir Adobe ID
oluşturduktan sonra bilgisayarınıza ve eOkuyucunuza ADE ile
izin vermeniz gerekecek. Bunu sadece bir kez yapmanız
gerekecek.

1. PC ya da Mac üstünde ADE'yi başlatın.
2. Yardım menüsünden Bilgisayarı Yetkilendir'e tıklayın.
Bilgisayar İzin penceresi açılacak.
3. Adobe ID ve şifrenizi girin.

4. Yetkilendir'e tıklayın.
5. Adobe bilgisayarınızı yetkilendirmeyi bitirdiğinde OK'ye
tıklayın.
6. eOkuyucunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
7. eOkuyucunuzda Bağlan'a dokunun.
8. ADE içinde, solda Cihazlar altında Kobo eOkuyucu'ya
sağ tıklayın.
9. Cihazı Yetkilendir üzerine tıklayın...
10. İzin verilmesini istediğiniz hesabı seçin.
11. Cihazı Yetkilendir üzerine tıklayın.
12. İşlemi tamamlamak için OK'ye tıklayın.

Adobe Digital Editions kullanarak
eOkuyucunuza kitaplar ekleme
Digital Rights Management (DRM) tarafından korunan bir kitap
indirirseniz, kitabınızla birlikte bir izin belgesi elinize geçer. İzin
belgesi ".acsm dosyası" olarak da bilinmektedir. DRM korumalı
bir eKitap indirdiğinizde, dosya adının sonunda ".acsm" olan bir
dosya indirmeniz gerekecek. Kitaplığınız .acsm dosyasını nasıl
indireceğiniz konusunda size talimat vermelidir. Kitabın kendisini
almak için o dosyayı Adobe Digital Editions'ta (ADE) açın. ADE,

izin belgenizi teyit edecek ve ardından eKitabınızı ya EPUB ya da
PDF formatında indirecektir.

1. eOkuyucunuzu açın.
2. eOkuyucunuzu, bir Micro USB kablosu kullanarak
bilgisayarınıza bağlayın.
3. eOkuyucunuzda Bağlan'a dokunun.
4. Bilgisayarınızda:
a. eKitabınızın bulunduğu (.acsm dosyası) klasöre gidin.
b. .acsm..acsm çift tıklayın.
Kitap ADE'de açılacaktır.
c. Ekranın üst tarafında Kitaplık öğesine basın.
d. Kitap rafları menüsü altında Tüm Kalemler'e
dokunun.
e. Yeni kitabınızı seçin ve Kobo eOkuyucu kitap rafına
sürükleyin (sol tarafta Araçlar altında
listelenmektedir).
5. eOkuyucunuzu bilgisayardan çıkarın ve Micro USB
kablosunu eOkuyucunuzdan çıkarın.
Kitap Kitaplığınızda gözükecektir.

Yardım alma
Bu Bölümde Neler Var
•

Yardım alma

•

Güvenlik, mevzuat ve garantiye dair bilgi

Yardım alma
Sorularınız mı var ya da yardım mı gerekiyor? kobo.com/help
adresini ziyaret edin.

Güvenlik, mevzuat ve garantiye dair bilgi
eOkuyucunuz ile ilgili güvenlik, mevzuat ve garantiye dair önemli
ayrıntılar kobo.com/userguides adresinde bulunabilir.
Not: Uygunluk Beyanı, Kobo eOkuyucunun farklı modelleri için
farklılık gösterebilir. Kobo.com/userguides, Kobo
eOkuyucunuzun model numarasını nasıl bulacağınıza dair bilgi
içermektedir.

