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Kobo eOkuyucu hakkında temel bilgiler
Kobo eOkuyucunuzu açma ve kapatma
Güç düğmesi eOkuyucunun yan tarafında bulunur.

Kitap okumadığınız zaman eOkuyucunuzu kapatabilir ya da
uyku durumuna alabilirsiniz. Her ikisi de pil ömrünü
uzatacaktır.
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Aradaki başlıca fark, eOkuyucunuzu uyku durumuna alıp
uyandırdığınızda doğrudan görüntülediğiniz son ekrana
dönecek olmanızdır. Bu bir kitabın sayfası, Kobo Mağazası ya da
kitaplığınızdaki bir bölüm olabilir. eOkuyucunuzu kapatırsanız,
tekrar açtığınızda doğrudan Ana sayfaya yönlendirilirsiniz.
eOkuyucunuzu uyku durumuna almanın kitaplık
senkronizasyonu ve kablosuz bağlantı gibi özellikleri kesintiye
uğratabileceğini unutmayın.
eOkuyucunuzu açmak için:
•

Gü ç dü ğ mesine basın ve eOkuyucunuz açılıncaya kadar
basılı tutun.

eOkuyucunuzu kapatmak için:
•

Gü ç dü ğ mesine basın ve ekran kapanıncaya kadar basılı
tutun.

eOkuyucunuzu uyku konumuna almak:
•

Güç düğmesine basıp parmağınızı hemen kaldırın.

eOkuyucunuzu uyandırmak için:
•

Güç düğmesine basıp parmağınızı kaldırın.
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E-Okuyucunuzu şarj etme
Kobo eOkuyucunuzu ilk kez kullanmadan önce en az dört saat
şarj etmelisiniz.
Tam olarak şarj olmuş bir Kobo eOkuyucu pili, eOkuyucunuzu
ne sıklıkta kullandığınıza bağlı olarak iki aya kadar dayanabilir.
Mümkünse Kobo eOkuyucunuzu cihazla birlikte verilen USB-C
kablo ile şarj edin.
USB-C kablonuzu yenilemeniz gerekirse USB-C kabloları satan
herhangi bir yerden yenisini alabilirsiniz.
eOkuyucunuzu şarj etmek için şu adımları izleyin.
1. Bilgisayarınızı açın.
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2. USB-C kablosunu eOkuyucunuza ve bilgisayarınıza
bağlayın.

eOkuyucunuz şarj olurken okumaya devam edebilirsiniz. Pilin
şarj durumu ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.
Kobo eOkuyucunuzu herhangi bir 5V, 1A USB-C adaptörle de
şarj edebilirsiniz.
Not: Farklı elektrik sistemleri olan bir ülkeye seyahat ederseniz,
Kobo eOkuyucunuzu priz kullanarak şarj etmeden önce uygun
bir voltaj dönüştürücü kullandığınızdan emin olun.
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Pil simgesi

Anlamı
eOkuyucunuzun şarjı bitiyor.
eOkuyucunuz şarj oluyor.
eOkuyucunuzun şarjı kısmen dolu.
eOkuyucunuzun şarjı tam dolu.
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Dokunmatik ekranda hareketleri kullanma
eOkuyucunuz açıkken kitap açmak, sayfaları çevirmek, öğe
seçmek ve daha fazlasını yapmak için ekrana dokunabilirsiniz.
•
•

•

Dokunma: Kitap açmak, sayfayı çevirmek, menü seçmek
ve daha fazlası için ekrana hafifçe dokunun.
Kaydırma: Sayfalarda gezinmek ve menüleri aşağı
kaydırmak için bu hareketi kullanın.

Basılı tutma: Ekrana dokunun ve parmağınızı basılı
tutun.
Bu hareketi daha fazla seçenek görmek için kitap
kapakları ve başlıklarında kullanabilirsiniz. Bu hareket
ayrıca okurken metin seçmenize olanak tanır. Bir
10

kelimeyi basılı tutup bıraktığınızda eOkuyucunuz
seçiminizin altını çizer ve kelimenin her iki ucunda bir
daire gösterir. Daha fazla metin seçmek için daireleri
sürükleyin.
•

Sürükleme: Bir PDF okuyorsanız ve sayfayı daha büyük
görmek için yakınlaştırdıysanız, sayfanın farklı
bölümlerini görmek için sayfayı sürükleyebilirsiniz.
Bunu yapmak için ekranda herhangi bir yere dokunun ve
parmağınızı hafifçe hareket ettirin. Sayfa da
parmağınızla aynı yönde hareket edecektir.

Ekran parlaklığını ayarlama
eOkuyucunuzda karanlıkta okumanıza olanak veren yerleşik ışık
bulunmaktadır.
Ekranınızın parlaklığını birkaç şekilde ayarlayabilirsiniz:
•

Okurken, ekranın sol kenarından yukarı veya aşağı
doğru kaydırın.

•

Ana ekranınızda, ekranın en üstündeki
simgesine dokunup Parlaklığın altındaki
simgesini sağa veya sola sürükleyin.

parlaklık
daire

11

Kobo Stylus hakkında
Ekranda yazı yazmak ve resim çizmek için Kobo
Stylus kullanımı
Kobo Stylus, Kobo Elipsa ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve
tıpkı kağıt üzerinde kalem kullanır gibi ekranda yazı yazıp çizim
yapmanızı sağlar. Örneğin, bir yemek tarifleri kitabı okuyorsanız
sayfanın kenar boşluklarına birkaç not yazmanız gerekebilir.
Ayrıca 'Notlarım' özelliğini kullanarak notlar yazabilir ve bunları
metne dönüştürebilirsiniz.
Kobo Stylus, birkaç ek özellik sunan gerçek bir kalemin yerini
tutacak şekilde tasarlanmıştır:
Vurgu düğmesi (#1): Metni vurgulamak için basılı tutun.
Sil düğmesi (#2): Metin veya satırları silmek için basılı tutun.
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Kobo Stylus, sayfada notlar yazmak ve bunları daha sonra
referans verebileceğiniz ek açıklamalara dönüştürmek
istiyorsanız yararlı olabilir. Kobo Stylus kullanarak şu dosya
biçimleri üzerinde notlar yazabilirsiniz:
•
•
•

ePub
KOBO EPUB
PDF (korumalı olmayan, DRM olmayan)
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Kobo Stylus'un pilini değiştirme
Kobo Stylus değiştirilebilir bir AAAA pil kullanır. Normal
kullanımda stylus pili birkaç ay dayanacaktır.
Not: Kobo Stylus cihazınızı bir süredir kullanmadıysanız, iyi
durumda olduğundan emin olmak için pilleri kontrol edin. Pilin
paslı veya şişmiş olmadığından emin olun. Pil kötü durumda
görünüyorsa çöpe atın ve yeni piller kullanın.
Kobo Stylus pilini değiştirmek için:
1. Kapağı çıkarmak için stylus ucunu saatin tersi yönünde
çevirin.
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2. Eski pili çıkarın.
3. Yeni AAAA pili takın.
İpucu: Pil artı (+) ve eksi (-) sembolü ile işaretlenmiştir.
Stylus'a pilin artı (+) sembolü taşıyan ucunu yerleştirin.
4. Stylus kapağını tekrar takın.

El yazısını düzenlemek için el hareketleri
kullanma
Kobo Elipsa notları düzenlemeyi ve yazmayı kolaylaştırmak için
el hareketlerini tanır. Metne dönüştürdüğünüz el yazınızı veya el
yazınızı düzenlemek için el hareketleri kullanabilirsiniz.
Not: El yazısı hareketlerini yalnızca not defteri kullanırken
Gelişmiş not defterini seçtiğinizde kullanabilirsiniz.
Not Defterim özelliğini kullanırken el hareketlerinden
yararlanabilirsiniz.

Metni silme
Silmek istediğiniz sözcük veya harfin üzerini çizin veya
karalayın.
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Metni birleştirme
İki kelimeyi birleştirmek için kelimenin altından üste doğru bir
çizgi çizin.

Metni bölme
İki sözcük arasına boşluk eklemek için harfin üstünden aşağıya
doğru bir çizgi çizin.
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Başlıklar
Kelimenin altına bir veya iki satır çizerek kalın metin başlıklar
oluşturun.
Ana Başlık - Metnin altına iki satır çizin.

Alt başlık – Metnin altına bir satır çizin.

17

Vurgula
Bir sözcüğü veya cümleyi vurgulamak için sözcüğün veya
cümlenin etrafına bir dikdörtgen çizin.

Sayılar ve madde imleri
Notlarınızda sayılar, tire ve diğer semboller kullanabilirsiniz.
eOkuyucunuz çoğu sembolü tanır.
Metne dönüştürebileceğiniz sembollerin küçük bir örneği
aşağıda verilmiştir:
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Kobo Elipsa'yı not defteri olarak kullanma
Not Defterlerim özelliği sayesinde Kobo Elipsa'da Kobo Stylus
kullanarak el yazısı notlar alabilirsiniz. İstediğiniz sayıda not
defteri oluşturabilirsiniz.
Notlarınızı uzun süreli depolama için güvende tutmak isterseniz
yedeklemek üzere dışa aktarabilirsiniz.
Not: Kobo eOkuyucunuzu sıfırlarsanız tüm notlarınızı
kaybedersiniz.
Not yazmak için:
1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki Not Defterlerim'e dokunun.
3. Yeni bir not oluşturmak için Yeni'ye dokunun.
4. Not defteri için bir ad girin.
5. Oluşturmak istediğiniz not defteri türünü seçin:
Temel not defteri: Temel not defteri kağıt üzerinde
kalem kullanır gibi ekranda yazı yazmanıza ve çizim
yapmanıza olanak tanır.
Not: El yazınızı metne dönüştürmek istiyorsanız bunun
yerine Gelişmiş not defterini seçmeniz gerekir.
Gelişmiş not defteri: El yazınızı metne dönüştürmenizi
sağlar. Gelişmiş belge özelliğini kullanırken, el yazınızın
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metne dönüştürülebilmesi için belirli bir boyutta, satır
ve kenar boşlukları içinde yazma gibi bazı yönergeleri
izlemeniz gerekir.
Notlarınızı daha sonra düzenlemeyi tercih ederseniz el
yazınızı metne dönüştürmek yararlı olabilir. Örneğin, el
yazısı notlarınızı metne dönüştürdükten sonra
notlarınızı bir metin dosyası olarak dışa aktarabilir ve
bilgisayarınızda düzenleyebilirsiniz.
6. Kaydet'e dokunun.
7. Not defterine yazı yazmak için Kobo Stylus kullanın.
Notlarınız Kobo eOkuyucunuza otomatik olarak
kaydedilir.
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Not defterinizi nasıl kullanacağınızı öğrenin
Not defteriniz bazı ekstra özelliklere sahip gerçek bir kalem ve
kağıt not defteri görevi görür. Not defteri sayfasının en üstünde
kalem stilini, silgiyi ve daha fazlasını seçmenizi sağlayan
simgeler bulunur.
•

Sayfada gezinme (Temel not defteri)
Sayfada gezinmek üzere menüyü açmak için sayfanın en
üstündeki
ok simgesi dokunun. Ardından, daire
simgesini sürükleyin veya ekranın en altındaki oklara
dokunun.

•

Sayfayı yukarı ve aşağı kaydırma (Gelişmiş not
defteri)
Not defterini yukarı veya aşağı kaydırmak için ekranın
sağ tarafındaki
okları seçin veya kaydırma
çubuğunu sürükleyin. Sayfa sınırı olmadığından not
yazarken sayfayı istediğiniz kadar aşağı
kaydırabilirsiniz.

•

Not yazma
Not yazmak veya çizim yapmak için ekranda herhangi
bir yerde yazmaya veya çizmeye başlayın. Kalemi
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seçmek için ekranın en üstündeki
Kalem
simgesine dokunun, ardından farklı kalem seçeneklerini
görmek için tekrar dokunun.
•

Metni silme
Not defteri açıkken ekranın en üstündeki
silgi
simgesine dokunarak stylus'u silgiye dönüştürün. Ayrıca,
stylus ucunu silgiye dönüştürmek için Kobo Stylus
üzerindeki silme düğmesini basılı tutabilirsiniz. Ek silgi
seçeneklerini görmek için silgi simgesine tekrar
dokunun

•

Geri alma ve tekrar yapma
Yazdığınız son harfe, sembole, kontura veya numaraya
geri dönmek için
Geri al simgesine dokunun.
Yazdığınız son harfi, sembolü, kontur veya numarayı
göstermek için

•

Tekrar yap simgesine dokunun.

Diyagram çizme, resim yapma, matematik
denklemleri yazma (Yalnızca gelişmiş not defteri)
Gelişmiş not defteri kullanırken diyagram ve resimler
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çizebilir veya matematik denklemleri yazabilirsiniz.
Diyagramlar çizmek veya matematik denklemleri
yazmak için sayfanın en üstündeki
Menü simgesine
dokunup seçeneklerden birini belirleyin:
Serbest Form Ekleme bölümü: Tanımlanan kenarlık
içinde herhangi bir şey yazmanızı veya çizmenizi sağlar.
Serbest Form bölümüyle çizdiğiniz şekilleri düzgün bir
şekilde oluşturulmuş bir şekle dönüştüremezsiniz.
Örneğin, bir daire çizerseniz bu otomatik olarak
mükemmel bir daireye dönüştürülmez.
Diyagram Ekle: Elle çizilmiş şekillerin mükemmel
şekillere dönüşmesini istiyorsanız bunu seçin. Örneğin,
bir kare çizerseniz çizgileri otomatik olarak düzeltilir ve
mükemmel çizilmiş bir kare oluşturulur.
Matematik Denklemi ekleme
Not defterinizde matematik denklemleri yazıp
çözmenize olanak tanır. Bir denklemi çözmek için
denklemi tam olarak yazın (örneğin "1+1=") ve ekranın
en üstündeki
Menü simgesine, ardından Tümünü
Dönüştür'e dokunun. Bu özellik bazı denklemlerde
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çalışmayabilir.
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Notlarınızı kaydetme
Notlarınızı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. eOkuyucunuzu
sıfırladığınızda veya eOkuyucu hesabınızdan çıkış yaptığınızda
notlarınızı kaybetmemeniz için notları kaydetmek iyi bir fikirdir.
Notlarınızı eOkuyucunuzdan bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.
Örneğin, notunuzu bir '.txt' dosyası olarak dışa aktarıp kendinize
e-posta ile gönderebilir veya dosyayı bilgisayarınıza
kaydedebilirsiniz.
eOkuyucunuzu sıfırlamanız gerekirse tüm notlarınızı
kaybedersiniz. Bir yedeğiniz olması için notlarınızı dışa aktarın.
Notlarınızı dışa aktarmak için:
1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki Not Defterlerim'e dokunun.
3. Dışa aktarmak istediğiniz notun yanındaki
Menü
simgesine dokunun.
4. eOkuyucuya Aktar'ı seçin.
5. Dışa Aktar'a dokunun.
'Not Defterini Dışa Aktarma' durum penceresini
görürsünüz.
6. 'Not defteri dışa aktarıldı' mesajını gördüğünüzde,
eOkuyucunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
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7. eOkuyucunuzu, cihazla birlikte verilen USB-C kablosunu
kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
8. eOkuyucunuzda bir "Bilgisayar Algılandı" mesajı
görürsünüz. Bağlan'a dokunun.
9. Bilgisayarınızda 'KOBOeReader' adlı klasörü açın.
10. Dışa Aktarılan Ek Açıklamalar adlı klasörü açın.
Yazdığınız notların bir listesini görürsünüz.
11. İstediğiniz dosyaları bilgisayarınıza kopyalayın.
Not dosyalarını bilgisayarınızın masaüstüne veya çevrimiçi
depolama hizmeti (ör. harici sabit disk, USB sürücü veya
Google Drive) gibi yedekleme dosyalarını normalde
sakladığınız bir yere kopyalayın.

Notları silme
Sahip olduğunuz not sayısını yönetmek ve eOkuyucu depolama
alanını boşaltmak için eOkuyucunuzdaki notları silin.
eOkuyucunuzdaki notları kalıcı olarak silmek için:
1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki Not Defterlerim'e dokunun.
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3. Silmek istediğiniz notun yanındaki
Menü
simgesine dokunun.
4. Sil'e dokunun.
5. Onay iletişim kutusunda Sil'e dokunun.

Notlarınızı Dropbox'a kaydetme
Notlarınızı bilgisayarınıza veya Dropbox adlı çevrimiçi
depolama hizmetine kaydedebilirsiniz. Dropbox, kişisel
dosyalarınızı kaydetmenizi sağlayan ücretsiz bir çevrimiçi
depolama hizmetidir.
Notlarınızı Dropbox'a nasıl aktaracağınızı öğrenmek için Kobo
yardım sayfasını ziyaret edin: https://help.kobo.com
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Kobo Stylus ile kitabınıza notlar düşme
Okurken, gerçek bir kitapta olduğu gibi sayfaya yazı yazabilir,
çizim yapabilir ve metin vurgulayabilirsiniz. Örneğin, kenar
boşluklarına yazı yazabilir ve anahtar kelimelerin etrafına daire
çizebilirsiniz.
Şunları aklınızda bulundurun:
•

eOkuyucunuzu sıfırlarsanız veya oturumunuzu
kapatırsanız ek açıklamalarınızı ve el yazısı notlarınızı
kaybedersiniz.

•

El yazısı notlar sadece Kobo eOkuyucunuzda görünür ve
Kobo Books uygulamanıza veya diğer Kobo
eOkuyuculara aktarılmaz.

Kobo Stylus kullanarak şu dosyalar üzerinde notlar
yazabilirsiniz:
•

Kobo ePub (.kepub)

•

ePub (.epub)

•

PDF (.pdf)
Not : Kobo Stylus, DRM Korumalı PDF dosyalarına ve ek
açıklamaları ya da işaretlemeleri devre dışı bırakan PDF
dosyalarına not yazamaz.
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Sayfaya notlar yazma
Kitp okurken Kobo Stylus ile sayfaya yazı yazabilir ve çizim
yapabilirsiniz.
Okuma sırasında not yazmak için:
•

Kobo Stylus kullanarak ekranda herhangi bir yere yazın.

Bir sayfadaki el yazısı notlarınızı görüntüleme
Çoğu durumda, el yazısı notlarınızı sayfada görürsünüz. Notu
görmüyorsanız, bu durum yazı tipi boyutunu değiştirmiş
olabileceğiniz anlamına gelir. Bu durumda notlarınız el yazısıyla
yazılmış bir not olduğunu göstermek için bir parantez içinde
gösterilir.
El yazısı notunuzu görüntülemek için:
1. Sağ kenar boşluğundaki
karalama simgesine
dokunun.
El yazısı notunuz önizleme olarak küçük bir kutuda
gösterilecektir.
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2. Tam sayfa görüntülemek için
dokunun.

genişletme simgesine

Notlarınızı listede görüntüleme
Bir kitapta yaptığınız tüm el yazısı notlarınızı bir liste kullanarak
görüntüleyebilirsiniz.
Okuma sırasında notlarınızı bir açıklama listesinde
görüntülemek veya silmek için:
1. Ekranın ortasına dokunun. Okuma Menüsü görünecektir.
2. Ekranın en altındaki
not simgesine dokunun.
3. Ek açıklamalarınızı görüntüleyin veya silin:
El yazısı notunuzu görüntülemek için: ek açıklamanın
önizlemesine dokunun.
İpucu: Kobo Stylus ile yaptığınız ek açıklamaların
yanında bir

karalama simgesi göreceksiniz.

El yazısı notunuzu silmek için: ek açıklamanın
önizlemesine dokunun. Ek açıklamalarınızı bir önizleme
kutusunda görürsünüz. Önizleme kutusundaki
30

Menü simgesine ve ardından Sil'e dokunun.

Kobo Stylus ile ilgili sorunları giderme
Stylus yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:
•
•
•

Pili yenileriyle değiştirin
eOkuyucunuzu kapatın ve tekrar açın
Stylus ucunu değiştirin

Stylus ucunun değiştirilmesi ile ilgili ayrıntılı adımlar için Kobo
Yardım Merkezi'ni ziyaret edin: https://help.kobo.com/
Kobo stylus aşağıdaki dosyalarla çalışır. Kobo Stylus
eOkuyucunuzdaki bir dosya üzerinde çalışmıyorsa dosya Kobo
Stylus ile uyumlu olmayabilir.
Kobo Stylus ile uyumlu dosyalar:
•
•
•

KOBO EPUB
ePub
PDF (DRM olmayan ve korumalı olmayan PDF)
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Ekran yönünü kilitleme
eOkuyucu ekranı yatay veya dikey moda otomatik olarak
geçebilir.
Ekran otomatik döndürme modundayken, ekranın en üstünde
otomatik döndürme simgesini görürsünüz. Otomatik
döndürme özelliği kapatıldığında
görüntülenir.

ve

simgesi

Kobo eOkuyucu Ana ekranı hakkında
Ana sayfanız, eOkuyucunuzu açtığınızda ilk göreceğiniz şeydir.
Ana ekranınızda yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:
•

eOkuyucunuzu senkronize etme ve güncelleme:
Senkronizasyon özelliği, en son yazılım güncellemeleri
ve Kobo'dan satın aldığınız kitapları yükleyerek
eOkuyucunuzu güncel tutar. eOkuyucunuzu senkronize
etmek için

senkron simgesine dokunun.
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•

•

Kitap satın alma: Okuyacak bir şey mi arıyorsunuz?
eOkuyucuda bir kitap bulmak ve Kobo Mağazası'na göz
atmak için
Ara simgesine dokunun.
Kitap okuma: Okumaya başlamak için bir kitabın
kapağına dokunun.

Ana ekrana dönmek için:
•

Okurken, ekranın ortasına dokunun. Okuma Menüsü
gösterilecektir. Ana Sayfaya Dön'e dokunun.

Ana ekranda aşağıdaki simgelerden birine dokunun:
•

Daha fazla simgesi
eOkuyucu menüsünü açar.

•

Wi-Fi simgesi
Mevcut Wi-Fi ağlarını görebilir ve bu ağlara
bağlanabilirsiniz.

•

Parlaklık simgesi
Ekran parlaklığını ayarlamak içindir.

•

Pil simgesi
Pil durumunu görebilir ve enerji tasarrufu ayarlarını
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değiştirebilirsiniz.
•

Senkron simgesi
Satın aldığınız yeni kitapları eOkuyucunuza indirebilir
ve yeni güncelleme varsa eOkuyucu yazılımını
güncelleyebilirsiniz.

•

Arama simgesi
Kobo eOkuyucunuzdaki kitapları arayın veya Kobo
Mağazası'ndan yeni kitaplar bulun.
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eOkuyucunuzda Wi-Fi kullanma
eOkuyucunuzu bir Wi-Fi ağına bağlama
Kitapları eOkuyucunuza indirmek ve eOkuyucunuzdan kitap
satın almak için bir Wi-Fi ağına bağlanın.
1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstündeki
Senkron simgesine dokunun.
3. Şimdi senkronize et'e dokunun.
eOkuyucunuz Wi-Fi ağına bağlanmaya çalışacaktır. Bu
biraz
zaman alabilir.
Kablosuz bir ağ seçmeniz istenecek.
4. Kullanmak istediğiniz ağın adına dokunun.
Bir ağın yanında
Kilit simgesi gösteriliyorsa ağa
bağlanmak
için şifre girmeniz gerekir.
5. Ağ için şifre girmeniz istenirse şifreyi
klavyeyi kullanarak girin ve Katıl'a dokunun.
Ne yazdığınızı görmek için Şifreyi Göster'e
dokunabilirsiniz.
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eOkuyucunuzun Wi-Fi durumunu kontrol etme
İnternete bağlı olup olmadığınızı görmek için ekranın en
üstündeki Wi-Fi
durum simgesini kontrol edin.
•

Pil gücünden tasarruf etmek için Wi Fi bekleme
durumunda.

•

Wi Fi devre dışı bırakıldı.

•

Kısmen iyi bir Wi Fi bağlantınız var.

•

Mükemmel bir Wi-Fi bağlantınız var.
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eOkuyucunuzu Wi-Fi üzerinden senkronize etme
Kitapları eOkuyucunuza indirmek ve yazılımını güncellemek için
eOkuyucuyu senkronize etmeniz gerekir.
eOkuyucu senkronizasyonu:
•
•
•
•

Yakın zamanda satın aldığınız eKitapları eOkuyucunuza
indirir.
Hesabınıza eklediğiniz eKitap önizlemelerini indirir.
eOkuyucu yazılım güncellemeleri olup olmadığını
kontrol eder.
eKitaplarınıza eklediğiniz yer işaretlerini veya
açıklamaları günceller.

eOkuyucunuzu senkronize etmek için:
1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstündeki
Senkron simgesine dokunun.
3. Şimdi senkronize et'e dokunun.

Wi-Fi bağlantısını kapatma (Uçak modu)
Kobo eOkuyucunuzun internet bağlantısını kesmek için
Wi-Fi'yı kapatabilirsiniz. Bu hem eOkuyucunuzun pil ömrünü
uzatacak
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hem de cihazı bir uçaktayken kullanmanıza olanak tanıyacaktır.
Wi-Fi bağlantınız beş dakikadan uzun süre hareketsizlik
olduğunda
otomatik olarak kapanır.
1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstündeki
Not:

Wi-Fi simgesine dokunun

Wi-Fi simgesini görmüyorsanız, ekranın en

üstündeki

Senkron simgesine ve sonrasında Şimdi

senkronize et'e dokunun. Ekranın en üstünde
Fi simgesini gördüğünüzde simgeye dokunun.

Wi-

3. Wi-Fi: Etkin yazısının yanındaki
daire simgesine
dokunun.
Eğer 'Senkronizasyonu İptal Edilsin mi?' mesajı
görürseniz devam etmek için Evet'e dokunun. Wi-Fi:
Devre Dışı yazan bir iletişim kutusu gördüğünüzde,
eOkuyucunuzun artık internet erişimi olmayacaktır.
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Bir kitap satın alın
eOkuyucunuzdan kitap satın alma
Satın almak istediğiniz bir eKitap bulduğunuzda Şimdi Alın
seçeneğine dokunun. Ödeme sayfasında yönlendirilirsiniz.
Kitabınızın ücretini ödemek için Visa, MasterCard, mağaza
kredisi veya belirli iş ortaklarından alınmış hediye kartlarını
kullanabilirsiniz. Promosyon kodunuz varsa, kitabınızda indirim
kazanmak için ödeme sırasında bu kodu girin.
Kitap satın almak için:
1.

Ana ekranınıza gidin.

2.

Ekranın en altındaki

3.

Arama çubuğ una bir kitap veya yazar adı girin ve
klavyede Git tuşuna dokunun.

4.

Satın Al dü ğ mesine dokunun.

Keşfet'e dokunun.

Not: Daha ö nce Kobo'dan alışveriş yapıp fatura
bilgilerinizi kaydettiyseniz doğ rudan onay ekranına
yö nlendirilirsiniz. 6. adıma atlayın.
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5.

Kredi kartı ekle'ye dokunup fatura adresinizi ve kredi
kartı bilgilerinizi girmek için klavyeyi kullanın.
Not: Bu, kredi kartınızla ilişkilendirilen adrestir.
Siparişinizi ö demek için mağ aza kredisi veya hediye kartı
kullansanız bile bunu belirtmeniz gerekir. Bu adres, satın
aldığ ınız ü rü nler için verginin doğ ru hesaplandığ ından
emin olmak için kullanılır.

6.

Devam'a dokunun.

7.

Siparişinizi gö zden geçirin.
Not: Or deme yapmak için hediye kartı kullanmak
istiyorsanız Hediye kartı ekle'ye dokunun. Promosyon
kodu kullanmak istiyorsanız Promosyon kodu ekle'ye
dokunun.

8.

Şimdi Satın Al'a dokunun.

9.

Daha fazla kitap satın almak için Alışverişe Devam Et'e
veya ana ekrana dö nmek için Ana sayfa dü ğ mesine
dokunun.
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eOkuyucunuzda kitaplarınızı bulma
"Kitaplarım" menüsü hakkında
"Kitaplarım" menü sü Kobo eOkuyucunuzdaki tü m eKitapları
gö sterir.
1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki
Kitaplarım'a dokunun.
eOkuyucunuzdaki tü m kitapların listesini gö rü rsü nü z.
3. Bir kitabı açmak için kitap kapağ ına dokunun.
Kitap kapağ ında bir
indirme simgesi varsa, bu kitabı
eOkuyucunuza indirmeniz gerektiğ i anlamına gelir.
Kitabı indirmek için kapağ ına dokunun. eKitapları indirebilmek
için bir Wi-Fi ağ ına bağ lı olmanız gerekir.
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eOkuyucunuzda kitap arayın
eOkuyucunuzda bulunan bir kitabı aramak veya Kobo
mağazasında arama yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.
1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstündeki
Büyüteç simgesine dokunun.
3.
Açılır menü simgesine dokunun.
4. Nerede arama yapmak istediğinizi seçin:
a. Kobo Mağazası: Kobo mağazasındaki
eKitaplarda arama yapın.
b. Kitaplarım: Kobo hesabınızda veya
eOkuyucunuzda bulunan kitapları arayın.
5. Bir kitap veya yazar adı girin.
6. Sonuçları görmek için Git'e dokunun.

kitap silme
Hem eOkuyucunuz hem de Kobo hesabınızdan kitap
silebilirsiniz. Kobo hesabınızdan bir kitabı silerseniz,
eOkuyucunuzu eş zamanladığınızda dahi o kitabı Kitaplığınızda
göremezsiniz.
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Bir kitabı silmek için:
1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki

Kitaplarım'a dokunun.

3. Kitabın kapağ ına veya başlığ ına dokunun ve tutun. Bir
menü gö rü necektir.
4. Kaldır'a dokunun.
5. Bu seçeneklerden birisini seçin:
a. İndirmeyi kaldır: Kitabı eOkuyucunuzdan
kaldırdıktan sonra Kobo Cloud'dan tekrar
indirmeniz mü mkü n olacaktır. eOkuyucunuzda
kitabın kapağ ını yine gö receksiniz. Bu seçenek
otomatik olarak belirlenir.
b. Kitaplarım'dan Kaldır: Kitap Kobo
hesabınızdan ve tü m cihazlarınızdan silinir.
eOkuyucuda veya Kobo uygulamalarında kitap
kapağ ını artık gö rmezsiniz.
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eOkuyucunuzda kitap okuma
Bölümleri Atlama
1.

Okurken, ekranın ortasına dokunun.

2.

Okuma Menü sü gö rü necektir.

3.

Ekranın en altındaki Sonraki Bö lü m veya
Bö lü m simgelerine dokunun.

Or nceki

Kitabı hızlıca gözden geçirme
Kitabınıza hızlıca göz atmak için:
1.

Okurken, Okuma Menü sü nü açmak için ekranın ortasına
dokunun.

2.

Tü m kitaba gö z atmak için gezinme çubuğ undaki
daire simgesini sola veya sağ a sü rü kleyin. Ekranın
ortasında bir sayfa ö nizlemesi gö rü rsü nü z.

3.

Okumaya başlamak için ekranın ortasındaki sayfa
ö nizlemesine dokunun.
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İçindekiler tablosunu görüntüleme
İçindekiler tablosunu görmek için:
1.

Okurken, Okuma Menü sü nü açmak için ekranın ortasına
dokunun.

2.

Ekranın en altındaki

3.

Okumak istediğ iniz bö lü me dokunun.

Itçindekiler simgesine dokunun.

Yazı tipi boyutu, satır aralığı ve kenar boşluklarını
değiştirme
Kitap okurken, daha kolay okumanızı sağlamak için metin
boyutunu ayarlayabilirsiniz. eOkuyucunuz, çoğu kitap için farklı
metin boyutları sunar.
Metnin görünümünü değiştirmek için:
1.
2.
3.

Okuma Menü sü nü açmak için sayfanın ortasına dokunun.
Metin simgesine dokunun.
Yazı tipi boyutunu veya stilini ayarlayın:
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a. Metin stilini değ iştirmek için 'Yazı Tipi Yü zü 'nü n
yanındaki
aşağ ı oka dokunun.
b. Metni bü yü tmek veya kü çü ltmek için Yazı Tipi
Boyutu'nun yanındaki + ve – işaretlerine
dokunun ya da
sola sü rü kleyin.

daire simgesini sağ a veya

c. Metin satırları arasındaki boşluğ u ayarlamak için
Satır Aralığ ı'nın yanındaki + veya - işaretlerine
dokunun.
d. Ekranınızın kenarlarındaki boşluğ u ayarlamak
için Kenar Boşlukları'nın yanındaki + veya işaretlerine dokunun.
4.

Metnin satır kenarlarında nasıl hizalandığ ını değ iştirmek
için Hizalama seçeneklerinden birini belirleyin:
•
•

•

Kitabınız için varsayılan değeri kullanır.
Metni hem sol hem de sağ tarafa eşit şekilde
hizalar.
Metni ekranın sol tarafına hizalar.
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Kitabınızı özelleştirmeyi tamamladığınızda okumaya geri
dönmek için ekranda herhangi bir yere dokunun.
Notlar:
•

Metnin gö rü nü mü nü değ iştirdiğ inizde, eOkuyucu tercih
ettiğ iniz yazı boyutu ve tarzını hatırlar ve okuduğ unuz
diğ er kitaplara da uygular.

•

Bir PDF okuyorsanız metin boyutunu veya stilini
değ iştiremez, ancak sayfanın tamamını bü yü tmek ve
okunmasını kolaylaştırmak için yakınlaştırabilirsiniz.

Sayfalara yer işareti ekleme
Kitabınızın favori kısımlarını işaretlemek için yer işaretlerini
kullanın.
Bir sayfaya yer işareti eklemek için:
•

Okurken, sayfanın sağ ü st kö şesine dokunun. Sayfanın
sağ ü st koşesi kıvrılmış gibi gö rü necektir.

Bir yer işaretini bulmak için:
1.

Okurken, Okuma Menü sü nü açmak için ekranın ortasına
dokunun.
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2.

Ekranın en altındaki

Notlar simgesine dokunun.

3.

Gitmek istediğ iniz yer işaretinin yanındaki Yer işareti'ne
dokunun. Yer işaretli sayfaya yö nlendirilirsiniz.
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Kobo Desktop uygulaması hakkında
Kobo Desktop, Kobo Mağazası'ndan eKitap satın almanıza ve
eOkuyucunuzdaki kitapları yönetmenize olanak tanıyan ücretsiz
bir PC ve Mac uygulamasıdır.
Kobo Masaüstü ile şunları yapabilirsiniz:
•

eOkuyucunuza kitap ekleyebilir ve kitapları silebilirsiniz.

•

Kobo'dan satın aldığınız kitapları okuyabilirsiniz.

•

Bilgisayarınızda kitap alışverişi yapabilirsiniz.

•

eOkuyucunun Eş Zamanlamasını yapabilirsiniz.

Kobo Desktop'u indirmek için bu adresi ziyaret edin:
https://www.kobo.com/us/en/p/desktop
Kobo Desktop uygulaması hakkında daha fazla bilgi için bu
adresi ziyaret edin:

https://help.kobo.com.
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Halk kütüphanesinden kitap ödünç alma
OverDrive, halk kütüphaneleri tarafından sağlanan ve dijital
koleksiyonlarındaki eKitapları ödünç almanıza olanak tanıyan
ücretsiz bir hizmettir. Not: OverDrive yerel kitaplığınızda
kullanılamıyor olabilir. Kobo'daki bazı kitaplar kütüphanenizde
ve aynı şekilde kütüphanenizdeki bazı kitaplar da Kobo'da
mevcut olmayabilir.
Kobo eOkuyucunuzda OverDrive olduğunda, halk
kütüphanenizden eKitap ödünç almak için yalnızca kütüphane
kartı ve Wi-Fi bağlantınız olması gerekir. Kütüphane kitaplarını
doğrudan eOkuyucunuzdan arayın, ödünç alın veya ayırtın.
Üstüne Yazma özelliğini destekleyen yerel kitaplıkları
bulma
OverDrive özelliğini destekleyen en yakın kütüphaneyi bulmak
için overdrive.com'a gidin ve Yakınınızdaki kütüphaneler'e
tıklayın. OverDrive özelliğini destekleyen kütüphaneleri içeren
bir harita göreceksiniz.
Not: OverDrive ülkenizde kullanılamıyor olabilir. OverDrive şu
ülkelerdeki çoğu halk kütüphanesinde mevcuttur: Kanada, ABD,
Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Danimarka,
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Finlandiya, Norveç, İsveç, Tayvan ve Hong Kong. Kitap
seçenekleri her kütüphanede değişiklik gösterir.
eOkuyunuz üzerinde Üstüne Yazma özelliğinin ayarlanması
Üstüne Yazma ile eKitap ödünç almak için kitaplık kartınızda,
Facebook'ta veya mevcut Üstüne Yazma hesabında yer alan
bilgileri kullanarak oturum açmalısınız.
Başlamadan önce şunlara ihtiyacınız olacaktır:
•
•

Yerel kitaplığınızdan geçerli bir kitaplık kartı.
Aktif bir Wi Fi bağlantısı.

1. Ana ekranınıza gidin.
2.
3.
4.
5.

Ekranın en altındaki
Daha fazla simgesine dokunun.
Ayarlar'a dokunun.
OverDrive'a dokunun.
Başlayın'a dokunun.

OverDrive hesabı oluşturmak için Hesap oluştur'a veya
kütüphanenizi bulup kütüphane kartınız, Facebook ya mevcut
OverDrive hesabınızla giriş yapmak için Giriş yap'a dokunun.

51

Üstüne Yazma ile kitaplar ödünç alınması
Kitaplığınızda oturum açtıktan sonra eOkuyucunuz üzerinde
kitap ödünç alabilirsiniz.
1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki
Keşfet'e dokunun.
3. Ödünç almak istediğiniz kitabı arayın.
4. Ödünç almak istediğiniz kitap başlığına veya kapağına
hafifçe dokunun.
5.
Daha fazla simgesine dokunun.
6. OverDrive ile Ödünç Al'a dokunun.
Kitap mevcut olduğu zaman kitabı aldığınızı belirten bir diyalog
kutusu görürsünüz. Ana ekranınızdaki kitabı görmek için
eOkuyucunuzda eş zamanlama yapmak yeterlidir. Kitap mevcut
olmadığı takdirde kitabı bekletmeye alma seçeneğiniz olacaktır.
Kitap mevcut olduğunda bir e-posta ile size haber verilir.
Ödünç aldığınız öğeler ödünç verme dönemlerinin sonunda
otomatik olarak iade edilir.
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OverDrive kitaplarınızın görüntülenmesi
Üstüne Yazma’dan kitaplar ödünç aldıktan sonra kitap
görünümünü yalnız halk kütüphanenizden ödünç aldığınız
kitapları gösterecek şekilde sıralayabilirsiniz.
Kitaplarınızı sıralamanız Üstüne Yazma’dan ödünç aldığınız tüm
kitapları kolayca görmenizi sağlar.
1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki
Kitaplarım'a dokunun.
3. Ekranın üst kısmındaki Filtre'ye dokunun.
4. OverDrive'a dokunun.
Üstüne Yazma’yı kullanarak ödünç aldığınız tüm kitapları
görürsünüz.
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eOkuyucunuzla ilgili sorunları giderme
eOkuyucunuzu hesabınızı onarma
eOkuyucunuzda kitaplarınız eksikse Kobo hesabınızı onarmayı
deneyebilirsiniz.
Başlamadan önce bir Wi Fi bağlantısına erişim sağlamanız
gerekmektedir.
1.

Ana ekranınıza gidin.

2.

Ekranın en altındaki

3.

Ayarlar'a dokunun.

4.

Cihaz bilgileri'ne dokunun.

5.

'Kobo hesabınızı onarın'ın yanındaki Onar'a dokunun.

6.

Şimdi onar'a dokunun.

Daha fazla simgesine dokunun.

Hesap onarım işlemi başlayacaktır. Çok sayıda kitabınız varsa
bu işlem biraz zaman alabilir.
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eOkuyucunuzu kapanmaya zorlama
eOkuyucunuz donduysa veya yanıt vermiyorsa cihazı
kapanmaya zorlamayı deneyin.
1.

Gü ç dü ğ mesine basın ve Kapandı ekranı belirinceye
kadar basılı tutun.
Not: Uyku ekranını gö rü rseniz eOkuyucunuzu tekrar açın
ve cihazı tekrar kapatmayı deneyin.

2.

eOkuyucunuz açılıncaya kadar gü ç dü ğ mesine basın ve
tutun.

eOkuyucunuz donduysa ve cihazı kapatamıyorsanız
eOkuyucunuzu şarj etmeyi deneyin

eOkuyucunuzda oturumu kapatma
eOkuyucunuzdan çıkış yapmak ve sonra tekrar giriş yapmak da
bazı yaygın sorunları giderebilir. Tekrar giriş yaptığ ınız zaman
eOkuyucunuz tekrar kurulum işlemine başlayacaktır.
eOkuyucunuzu bir Wi Fi bağ lantısı ü zerinden kurmak için Kobo
hesabınız ile ilişkili e-posta adresini ve parolanızı girmeniz
gerekecektir.
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Kitaplarınıza en son eklediğ iniz yer işaretlerini, notları ve
vurgulamaları kaybetmemek için, devam etmeden ö nce
eOkuyucunuzu eş zamanlayın.
1.

Ana ekranınıza gidin.

2.

Ekranın en altındaki

3.

Ayarlar'a dokunun.

4.

Hesaplar'a dokunun.

5.

Kobo'nun altında Oturumu kapat'a dokunun.

6.

Oturumu kapat'a dokunun.

Daha fazla simgesine dokunun.

Oturumdan çıktığınızda, eOkuyucunuzu kurmanız gerekecektir.
eOkuyucunuzu kurup oturum açtıktan sonra, kitaplarınıza
erişmek için eOkuyucunuzu eş zamanlayın.
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eOkuyucunuzu fabrika ayarlarına döndürün
eOkuyucunuzu orijinal ayarlarına sıfırlamak için fabrika
ayarlarına döndürün. Fabrika ayarına döndükten sonra
eOkuyucunuzda yeniden kurulum ve senkronizasyon yapmanız
gerekir.
eOkuyucunuzu fabrika ayarlarına döndürürseniz:
•

•

•
•
•

eOkuyucunuzdan tüm kitaplar kaldırılır. Kobo'dan satın
aldığınız kitaplar fabrika ayarlarına döndükten sonra
tekrar indirilebilir.
eOkuyucunuzun son eş zamanlamanızdan sonra
kitaplarınızda yaptığınız tüm yer işaretleri ve notlar
kaybolur.
eOkuyucunuzdaki hesabınızdan çıkın.
Tüm ayarlarınızı ve tercihlerinizi yeniden kurun.
eOkuyucunuzu orijinal ayarlarına döndürün.

eOkuyucuyu sıfırlamak için:
1.

Ana ekranınıza gidin.

2.

Ekranın en altındaki

3.

Ayarlar'a dokunun.

4.

Cihaz bilgileri'ne dokunun.

Daha fazla simgesine dokunun.
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5.

Gelişmiş'in altındaki Fabrika ayarlarına dön'e dokunun.

6.

Şimdi sıfırla'ya dokunun.

eOkuyucunuzu sıfırladıktan sonra cihaz kurulumunu tekrar
yapmak için ekrandaki adımları uygulayın.

eOkuyucunuzu manuel olarak sıfırlama
Fabrika ayarlarına dönmek sorununuzun çözmeye yaramadığı
zaman eOkuyucunuzu orijinal ayarlarına geri döndürmek üzere
manuel şekilde fabrika ayarlarına dön işlemi uygulayabilirsiniz.
Manuel olarak fabrika ayarlarına döndükten sonra
eOkuyucunuzda yeniden kurulum ve eş zamanlama yapmanız
gerekecektir.
Fabrika ayarlarına dönmek sorununuzun çözmeye yaramadığı
zaman eOkuyucunuzu orijinal ayarlarına geri döndürmek üzere
manuel şekilde fabrika ayarlarına dön işlemi uygulayabilirsiniz.
Manuel olarak fabrika ayarlarına döndükten sonra
eOkuyucunuzda yeniden kurulum ve eş zamanlama yapmanız
gerekecektir.
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Başlamadan önce:
•
•

eOkuyucunuzu en az 1 saat boyunca şarj edin.
Bir Wi-Fi bağlantısına erişebildiğinizden emin olun.

1.

Bilgisayarınızı açın.

2.

USB-C gü ç kablosunu eOkuyucunuza ve bilgisayarınıza
bağ layın.

3.

Siyah 'Kapandı' ekranı belirinceye dek gü ç dü ğ mesini
basılı tutun.

4.

eOkuyucunuzun ü stü ndeki gü ç ışığ ının sö nmesini
bekleyin.

5.

eOkuyucunuzdaki gü ç dü ğ mesine 30 saniye basın ve
tutun.

6.

Geri yü kleme ekranının gö rü nmesini bekleyin.
eOkuyucu ekranı kararacak ve geri yü kleme işlemi
başlayacaktır.

Geri yükleme işlemi bittiğinde eOkuyucunuzu kurmak için
ekranda görülen yönergeleri takip edin. Kurulumu tamamlamak
için aktif bir Wi Fi veya İnternet bağlantısına erişiminizin olması
gerekir. Ayrıca, bilgisayarınızı kullanarak eOkuyucunuzu
kurmak için Kobo Masaüstü uygulamasını da kullanabilirsiniz.
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Yardım mı gerekiyor?
Yardım almak ve eOkuyucunuz ya da diğer Rakuten Kobo
ürünleri hakkında bilgi edinmek için bu adresi ziyaret edin:
https://help.kobo.com

Güvenlik, Mevzuat ve Garanti Bilgileri
eOkuyucunuz ile ilgili güvenlik, mevzuat ve garantiye dair
önemli bilgilere Kobo web sitesinden ulaşabilirsiniz:
•
•

https://help.kobo.com
www.kobo.com/userguides

Not: Uygunluk Beyanı, Kobo eOkuyucunun farklı modelleri için
değişiklik gösterebilir. Kobo eOkuyucunuzun model numarasını
nasıl bulacağınıza dair ayrıntılara web sitesinden erişebilirsiniz.
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