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Kobo eOkuyucu hakkında temel bilgiler
Kobo eOkuyucunuzu açma ve kapatma
Güç düğmesi eOkuyucunun arkasındadır.

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.
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.

6

Not: Farklı elektrik sistemleri olan bir ülkeye seyahat ederseniz,
Kobo eOkuyucunuzu priz kullanarak şarj etmeden önce uygun
bir voltaj dönüştürücü kullandığınızdan emin olun.

Pil simgesi

Anlamı
eOkuyucunuzun şarjı bitiyor.
eOkuyucunuz şarj oluyor.
eOkuyucunuzun şarjı kısmen dolu.
eOkuyucunuzun şarjı tam dolu.
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Sayfa çevirme düğmeleriyle sayfaları çevirme

Bir sayfa ileri veya gitmek için: Üst veya alt sayfa çevirme
düğmelerine basın. Okuyucunuzu nasıl tuttuğunuza bağlı olarak,
sayfa çevirme düğmesi üst düğme önceki sayfaya, alt düğme
sonraki sayfaya gidecek şekilde ayarlanır.
Sayfa çevirme düğmeleri yönünü tersine çevirme: Sayfa
çevirme düğmelerinin yönünü ters çevirebilirsiniz. Böylece üst
düğme sonraki sayfaya, alt düğme de önceki sayfaya götürür.
Bunu yapmak için Ana Ekrana gidip ekranın en altındaki Daha
Fazla'ya dokunun. Ardından, Ayarlar'a ve Okuma Ayarları'na
doknun. 'Düğme Denetimleri' altında Ters Çevrilmiş'e
dokunun.
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Hızlı sayfa çevirme: Sayfaları hızla atlayarak kitabı gözden
geçirmek için sayfa çevirme düğmelerinden herhangi birine
basın ve basılı tutun.

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.
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•

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
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.
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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
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Doğal Işık özelliğini kullanma
Doğal Işık özelliği sayesinde ekranın rengini ayarlayabilirsiniz.
Renkler gece okuması için turuncu bir mum ışığı renginden
gündüz okuması için beyaz gün ışığına kadar değişir.
1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafındaki
Parlaklık singesine dokunun.
3. Uyku Zamanı seçeneğinin yanındaki
aşağı açılır ok
simgesine dokunun.
4. Genelde uykuya daldığınız saati seçin.
5. Ekranın rengini ayarlama:
• eOkuyucunuzun ekran renginin otomatik olarak
ayarlanmasını sağlamak için 'Otomatik' seçeneğinin
yanındaki daire simgesinin sağ tarafta olduğundan emin
•

•

olun
.
Doğal Işık ayarlarını manuel olarak yapmak için
'Otomatik' seçeneğinin yanındaki daire simgesinin sol
tarafta olduğundan emin olun
.
Gündüz okuması için ekranın beyaz renkte parlamasını
istiyorsanız
daire simgesini
doğru sürükleyin.

güneş simgesine
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•

Gece okuması için ekranın turuncu renkte parlamasını

•

istiyorsanız daire
simgesini ay
simgesine doğru
sürükleyin.
Not: Doğal Işık ayarlarını manuel olarak yaptığınızda
eOkuyucunuz ekran rengini günün saatine göre
otomatik olarak ayarlamaz.

Kobo eOkuyucunuzu suyun yakınında kullanma
En iyi okuma deneyimi için eOkuyucu ekranınız ve elleriniz kuru
olmalı. Ekran nemlenirse, sadece kuru bir bezle silin. Nemli ya
da su altında kullanılırsa ekran beklenen karşılığı veremeyebilir.
eOkuyucunuz aşağıdakilerden birisi ile ıslandığı takdirde derhal
tatlı su ile durulayın ve kullanmadan önce kurutun. Bu,
eOkuyucunuzun ömrünü uzatır.
•
•
•

Tuzlu su
Sabunlu su
Bir yüzme havuzundan klorlu su.
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Kobo eOkuyucunuzun Su geçirmezliği
Bu talimatlara uymanız halinde eOkuyucunuz tatlı suya 1 saate
kadar 2 metre (6,5 feet) daldırılabilir.
eOkuyucunuz IPX8 belgelidir ve bu suya dayanıklı olduğunun
belirli koşullarda test edilip onaylandığı anlamına gelir.
Aşağıda, eOkuyucunuzun sudan zarar görmemesi için yapmanız
gereken bazı şeyler bulunmaktadır. eOkuyucunuzun toz
geçirmez ve kum geçirmez olmadığına dikkat ediniz.
•
•
•
•
•

USB şarj cihazını eOkuyucunuza bağlamadan önce USB
bağlantı yerini kurutun.
eOkuyucunuzun şelaleler veya dalgalar gibi güçlü şekilde
hareket eden suya maruz bırakmayın.
eOkuyucunuzu suyun içinde veya suya yakın yerlerde
veya yüksek nem olan yerlerde şarj etmeyin.
eOkuyucunuz su üzerinde durmaz. 2 metreden (6,5ft)
derin suya batırmayın.
eOkuyucunuzu 60 dakikadan fazla suya batırmayın.
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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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Sesli kitapları dinleme
eOkuyucunuzu kullanarak sesli kitap dinlemek için Bluetooth
hoparlörünüzü veya kulaklığınızı eOkuyucunuzla eşleştirmeniz
gerekir.
eOkuyucunuzla yalnızca Bluetooth kulaklıkları ve hoparlörleri
eşleştirebilirsiniz.

eOkuyucunuzda Bluetooth'u etkinleştirme
Kulaklığınızı veya hoparlörünüzü eşleştirme moduna alın,
ardından aşağıdaki adımları tamamlamadan önce Bluetooth
kulaklığı veya hoparlörü eOkuyucunuzun yanına yerleştirin.
Bluetooth hoparlörünüzü veya kulaklığınızı bağlamak için:
1.

Ana ekranınıza gidin.

2.

Daha Fazla'ya dokunun.

3.

Ayarlar'a dokunun.

4.

Bluetooth Bağlantısı'na dokunun.
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5.

Bluetooth'u açmak için 'Bluetooth' un yanındaki
daire simgesine dokunun.

6.

Bluetooth cihazınızın adına dokunun.
Bluetooth cihazınızın adının altında 'Bağlandı'
yazdığını görürsünüz.

Cihazınızın adını listede görmeniz için birkaç dakika beklemeniz
gerekebilir.
Eşleştirme sorunlarını giderme
Bluetooth cihazınızı eOkuyucunuzla eşleştirirken sorun
yaşıyorsanız eOkuyucu ve Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u
kapatıp açın. Ardından, eşleştirme işlemini tekrar deneyin.
Kulaklığınızı veya hoparlörünüzü eşleştirme moduna alma
hakkında ayrıntılar için kulaklık veya hoparlör üreticisiyle
iletişime geçin.
Daha fazla sorun giderme adımı için https://help.kobo.com
adresindeki Kobo Yardım sitesini ziyaret edin.
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Sesli kitap açma
eOkuyucunuzda sesli kitap açmak için:
1.

Ana ekranınıza gidin.

2.

Ekranın en altındaki Kitaplarım'a dokunun.

3.

Dinlemek istediğiniz sesli kitaba dokunun.

İpucu: Sadece eOkuyucunuzdaki sesli kitapları listelemek için
sesli kitap filtresini kullanın. Aradığınız sesli kitabı
görmüyorsanız, eOkuyucunuzda Kobo hesabınızı onarmanız
gerekebilir.
Kobo hesabınızı onarma:
1. Ana ekranınıza gidin.
2. Daha Fazla'ya dokunun.
3. Ayarlar'a dokunun.
4. Cihaz bilgileri'ne dokunun.
5. 'Kobo hesabınızı onarın'ın yanındaki Onar'a dokunun.
6. Şimdi onar'a dokunun.
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Sesli kitap oynatıcı denetimleri
Sesli kitabınızı oynatma veya duraklatma
•

Sesli kitabınızı başlatmak veya durdurmak için
Oynat veya

Duraklat simgelerine dokunun.

Ses seviyesini kontrol etme
eOkuyucunuzu kullanarak Bluetooth hoparlörünüzün veya
kulaklığınızın ses seviyesini kontrol etmek için:
1.

Ekranın en üstündeki

Ses Seviyesi simgesine

dokunun.
2.

Sesi azaltmak veya artırmak için

daire simgesini

sağa veya sola sürükleyin.
Geri veya ileri atlama
Sesli kitabınızda tek seferde 30 saniye ileri veya geri
atlayabilirsiniz.
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•

Önceki 30 saniyelik sesi dinlemek için

simgesine

dokunun.
•

Sonraki 30 saniyelik sesi dinlemek için

simgesine

dokunun.
Sesli kitapta hızlıca geçiş yapma
Sesli kitabın tüm bölümünü hızlıca geçmek istiyorsanız, zaman
çizelgesindeki

daire simgesini sağa veya sola sürükleyin.

Oynatma hızını ayarlama
Sesli kitabınızın oynatma hızını düşürebilir veya artırabilirsiniz.
Oynatma hızları X0,5 (orijinal oynatma hızının yarısı) ile X3
(orijinal oynatma hızının üç katı) arasında değişir.
Oynatma hızını ayarlamak için:
1. Ekranın en üstündeki X1 simgesine dokunun.
2. İstediğiniz oynatma hızını seçin.
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İçindekiler tablosunu açma
Sesli kitabınızın içindekiler tablosuna göz atmak için:
1.
2.

İçindekiler simgesine dokunun.
Dinlemek istediğiniz bölümü seçin.

Not: Dinlemeye başlamadan önce bazı bölümlerin indirilmesi
gerekebilir. Sesli kitap dosyası boyutuna ve WiFi bağlantı
hızınıza bağlı olarak, bir bölümün indirilmesi birkaç dakika
sürebilir.
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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
Keşfet'e dokunun.
Not: Sesli kitap satın almak için Sesli Kitaplar
dokunarak yalnızca sesli kitaplara gö z atabilirsiniz.

3.

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

4.

Satın Al dü ğ mesine 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: On 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.
İpucu: Ekranın ü st kısmındaki Filtre'ye dokunup
sıralamak istediğ iniz dosya tü rü nü seçin. On rneğ in,
yalnızca sahip olduğ unuz sesli kitapları gö stermek için
Sesli Kitaplar filtresine dokunun.
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.

On 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.

Ipçindekiler 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.

35

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.

38

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.
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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.
Başlamadan önce:
•
•
1.

eOkuyucunuzu en az 1 saat boyunca şarj edin.
Bir Wi-Fi bağlantısına erişebildiğinizden emin olun.
Siyah 'Kapandı' ekranı belirinceye dek gü ç dü ğ mesini
basılı tutun. 'Kapandı' ekranını gö rmezseniz, bir sonraki
adıma geçin.
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2.

Sayfa çevirme dü ğ melerinden birine basın ve basılı tutun.

3.

Sayfa çevirme dü ğ mesini basılı tutarken, gü ç dü ğ mesine
basın ve tutun.

4.

Ekran yanıp sö nene kadar bekleyin. eOkuyucunun
sıfırlama işlemini başlatması genellikle 30 saniyeyi
bulabilir.

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.

49

