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Kobo eOkuyucunuz hakkında
Bu Bölümde Neler Var
•

Kobo eOkuyucunun Anatomisi

•

Kobo eOkuyucunuzu açıp kapama

•

Kobo eOkuyucunuzu şarj etme

•

Kobo eOkuyucunuzu duvar adaptörü ile şarj etme.

•

Dokunmatik ekran kullanımı

•

Ana ekranınızı kullanma

•

Ekran parlaklığını ayarlama

•

Doğal Işık özelliği hakkında

•

Doğal Işık özelliğinin kullanılması

•

Bilgisayarınıza bağlama

Kobo eOkuyucunun Anatomisi

Güç düğmesi –
eOkuyucunuzu açıp kapamak
ya da uyku durumuna almak
için basınız.
Micro USB bağlantısı
eOkuyucunuzu şarj etmek ya
da kitaplar eklemek için
eOkuyucunuzu verilen Micro
USB kablosu ile bilgisayarınıza

bağlayın. Mikro USB bağlantısı
eOkuyucunuzun üzerinde, güç
düğmesinin yanında
bulunmaktadır.

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 bir
kitabın bir sayfası, Kobo kataloğu veya öğelerinizin bir listesi
olabilir.
eOkuyucunuzu kapatırsanız, açtığınızda doğrudan Ana
sayfanıza yönlendirilirsiniz.
•

eOkuyucunuzu açmak için: Güç düğmesine üç
saniye basılı tutun. Güç ışığı yanıp sönecek ve eOkuyucu
açılacaktır.

•

eOkuyucunuzu uyku konumuna almak: Güç
düğmesine hızlıca basın.

•

eOkuyucunuzu uyandırmak için: Güç düğmesine
hızlıca basın.

•

eOkuyucunuzu kapatmak için: Kapandı ekranı
belirinceye dek güç düğmesine parmağınızı basılı tutun.

eOkuyucunuz açılmazsa, bir saat süreyle şarj etmeyi
deneyebilirsiniz.

Kobo eOkuyucunuzu şarj etme
Kobo eOkuyucunuzu ilk kez kullanmadan önce en az dört saat
şarj etmelisiniz. Tam olarak şarj olmuş bir Kobo eOkuyucu pili,
eOkuyucunuzu hangi sıklıkta kullandığınıza bağlı olarak iki aya
kadar dayanabilir. Olanaklı ise, Kobo eOkuyucunuzu tedarik
edilen Mikro USB kablo ile şarj edin.
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 5 V, 800 mA Mikro USB
adaptör ile şarj edebilirsiniz.
Not: Farklı elektrik sistemleri olan bir ülkeye seyahat ederken
Kobo eOkuyucunuzu bir priz kullanarak şarj etmeden önce
uygun dönüştürücüyü bulundurmaya dikkat edin.

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

•

Basın ve tutun: Ekrana dokunun ve parmağınızı
dokunduğunuz yerde tutun. Daha fazla seçenek görmek
için bu hareketi kitap kaplarınızda ve kitap başlıklarınızda
kullanabilirsiniz. Bu hareket ayrıca 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.

Ana ekranınızı kullanma
Ana ekranınız şu anda okuduğunuz kitapları, kitap tavsiyelerini
ve daha fazla şeyler bulacağınız yerdir.
Ana ekranınızda yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:
•

eOkuyucunuzda eş zamanlama ve güncelleme
yapmak: Eş zamanlama yapmak eOkuyucunuzu
Kobo’dan satın aldığınız en yeni kitaplar ile güncel tutar.
Eş zamanlama yapmak ayrıca en yeni eOkuyucu yazılımı
hazır olduğu zaman onu kullanarak eOkuyucunuzu
günceller. Yeni eOkuyucu yazılımı geliştirilmiş ve yeni
özellikler içerebilir.

•

Kitaplar satın almak: Okuyacak bir kitap mı
arıyorsunuz? Kobo kitabevinde kitaplar bulmak veya
eOkuyucunuzda bir kitap bulmak için Ara işlevini
kullanmayı deneyin.

•

Bir kitap okumak: Yeni okumuş veya satın almış
olduğunuz kitaplar Ana ekranınızda görünür. Bir kitabı
açmak için kapağına dokunmak yeterlidir.

•

En yeni açılmış olan kitapları görün: En son
okuduğunuz kitaplar ekranın üst tarafında görünür.

Ana ekranınıza gitmek
eOkuyucunuzda okurken veya kitaplar için tarama yaparken
istediğiniz anda Ana ekranınıza gidebilirsiniz.
•

Okurken Ana ekranınıza gitmek için: Ekranın
ortasına dokunarak Okuma menüsünü açın ve sonra
ekranın üst tarafındaki Menü
simgesine dokunun.
Ana ekranınıza gitmek için Ev seçeneğine dokunun.

•

Kitaplar için tarama yaparken veya bir menüden
Ana ekranınıza gitmek için: Ekranın üst tarafındaki
Menü
simgesine dokunun ve sonra Ev seçeneğine
dokunun.

Ana ekran simgeleri
Ana ekranınızda şu simgeleri görürsünüz. Simgeler ile etkileşim
yapmak için ona dokunarak daha fazla seçenek görün.

Simge

Anlamı
Eş zamanla ve güncelle:
En yeni kitap satın alma

Simge

Anlamı
işlemlerinin eOkuyucunuzda
görünmesini sağlayın. Eş
zamanlama ayrıca
eOkuyucunuzu yazılım
güncellemeleri için kontrol
eder.
Ana Menü:
eOkuyucunuzda menü
öğelerinin ve ayarların
listesini görün.
Işık simgesi: Ekran
parlaklığını ve renk
sıcaklığını ayarlayın.
Wi Fi simgesi: Wi Fi
sinyalinizin gücünü gösterir.
Pil simgesi:
eOkuyucunuzun pil düzeyini
gösterir ve eOkuyucunuzun
Enerji tasarrufu ayarlarını
yapmanızı sağlar.
Arama simgesi:
eOkuyucunuzda veya Kobo
kitabevinde kitaplar arayın.

Ekran parlaklığını ayarlama
Ana ekranınızdan veya okurken parlaklığı ayarlayabilirsiniz.
•

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

•

Ana ekranınızda ekranın üst tarafındaki parlaklık
simgesine dokunun, ardından Parlaklık altındaki çember
simgesini sola veya sağa sürükleyin.

•

eOkuyucunuz varsayılan şekilde, ekran parlaklığını
otomatik olarak ayarlar. Bu sayede, çevrenizdeki ışık

seviyesi değiştikçe tercih edilen ışıklandırma seviyenizin
otomatik olarak belirlenmesini sağlanır. Bu özelliği
açmak veya kapatmak için Otomatik seçeneğinin
yanında bulunan çember

simgesine dokunun.

Çember
simgesi sağ tarafa
doğru olduğu
zaman Otomatik özelliği açık demektir.

Doğal Işık özelliği hakkında
Doğal Işık özelliği okumayı daha rahat hale getirmek için ekranın
rengini gün boyunca yavaş yavaş değiştirir. Okurken ekran
renklerinin değiştiğinin farkına bile varmayabilirsiniz.
Ekran gündüz boyunca az miktarda mavi ışık gösterir. Gün
ilerledikçe ışık yavaş yavaş turuncu bir yapay ışık haline değişir
ve daha az mavi içerir.
Mavi ışık gündüz sırasında sizi tetikte tutmaya yardımcı olur ama
geceleyin de uyanık tutabilir. Doğal Işık özelliği geceleyin mavi
ışığa maruz kalmayı sınırlandırır ve daha kolay uykunuzun
gelmesine yardımcı olabilir. Ayrıca eOkuyucunun ekranından
gelen mavi ışığın sınırlandırılması az ışıkta veya karanlıkta
okurken gözleriniz için rahatlık da sağlar.

Doğal Işık özelliğinin kullanılması
Doğal Işık özelliği sayesinde eOkuyucunuz ekranın rengini
otomatik şekilde ayarlar. Renkler gece okuması için turuncu bir
mum ışığı renginden gündüz okuması için beyaz gün ışığına
kadar değişir. Ayrıca Doğal Işık özelliğini eOkuyucunuz ekran
rengini değiştirmeyecek şekilde el ile ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafında bulunan Parlaklık
hafifçe dokunun.
Doğal Işık ayarları menüsü görünecektir.

simgesine

3. Uyku Zamanı seçeneğinin yanındaki aşağı açılır ok
işaretine
dokunun.
4. Normal olarak uyuyacağınız zamanı seçin.
5. Ekran rengini ayarlayın :
•

eOkuyucunuzu ekran rengini otomatik şekilde
ayarlamaya bırakmak için Otomatik seçeneğinin
simgesinin sağ tarafa doğru
yanındaki çember
olmasına dikkat edin.
.

•

Doğal Işık ayarlarını el ile yapmak için Otomatik
seçeneğinin yanındaki çember
simgesinin sol
tarafa doğru olmasına dikkat edin. Gündüz
okuması için ekranın beyaz renkte parlaması için

çember
simgesini güneş
simgesine doğru
sürükleyin. Gece okuması için ekranın turuncu
renkte parlaması için çember
simgesini ay
simgesine doğru sürükleyin. Not: Doğal Işık
ayarlarınızı el ile yaptığınız zaman eOkuyucunuz
ekran rengini günün saatine göre otomatik şekilde
ayarlamaz.

Bilgisayarınıza bağlama
Kobo Masaüstü, Kobo Mağaza’da eKitaplar satın almanıza ve
kitapları eOkuyucuda düzenlemeye yarayan ücretsiz bir
uygulamadır.
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 internete bağlanmak için, Kobo kitabevinde
dolaşmak için ve Kobo eOkuyucunuzu eş zamanlamak için Wi
Fi kullanın. Tek ihtiyacınız kablosuz bir ağa erişimdir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstünde bulunan eş zamanla
hafifçe dokunun.

simgesine

3. Şimdi eş zamanlama yap seçeneğine dokunun.
eOkuyucunuz Wi Fi'ya bağlanmaya çalışacak. Biraz vakit
alabilir.
4. Kablosuz bir ağ seçmeniz istenecek. Kullanmak
istediğiniz ağın adını tıklayın. Bir ağın yanında Kilit
simgesi var ise o ağa katılmak için şifreye ihtiyacınız
olacaktır.

5. 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
•

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.

Wi Fi durum simgesini görmek için eOkuyucunuzu eş
zamanlamanız gerekebilir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstünde bulunan eş zamanla
hafifçe dokunun.

simgesine

3. Şimdi eş zamanlama yap seçeneğine dokunun.

Wi Fi durum simgesi ekranın üst tarafında belirecektir

Kobo eOkuyucunuzun Eş Zamanlanması
Bu Bölümde Neler Var
•

Eş zamanlamayı anlama

•

Kobo eOkuyucunuzu Wi Fi ile eş zamanlama

•

Kobo eOkuyucunuzu Kobo Masaüstü ile eş zamanlama

Eş zamanlamayı anlama
Yeni satın alınan kitapları Kobo eOkuyucu’nuza indirmek, yazılım
ya da uygulama güncellemelerini almak ve başka bir cihazda
okurken kitabınıza koyduğunuz yer işaretlerini ya da notları
güncellemek için düzenli olarak eş zamanlama yapmak
önemlidir.
İki şekilde eş zamanlama yapabilirsiniz: bir Wi Fi bağlantısı
üzerinden veya Kobo eOkuyucunuzu bilgisayarınızdaki Kobo
Masaüstü uygulamasına bağlayarak.
Eş zamanlama yaptıktan sonra tüm kitaplarınızın kapaklarını ve
ön izlemelerini göreceksiniz. eOkuyucu modeline bağlı olarak
bazı kitapların kitap başlığı yanında İndir kelimesi bulunur veya
kitap kaplarında İndir
simgesi bulunur. Kitabı eOkuyucunuza
indirmek için kapağa dokunun.

Kobo eOkuyucunuzu Wi Fi ile eş zamanlama
kobo.com web sitesinden yeni aldığınız yeni kitapları Kobo
eOkuyucu'da okumak için bu talimatları uygulayın. Başlamadan
önce aktif bir Wi Fi bağlantısına erişim sağlamanız
gerekmektedir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstünde bulunan eş zamanla
hafifçe dokunun.

simgesine

3. Şimdi eş zamanlama yap seçeneğine dokunun.
Kobo eOkuyucu'nuzu eş zamanladıktan sonra kitabınız Kobo
eOkuyucu'nun Ana ekranına ve 'Kitaplarım' menüsüne
eklenecektir. Okumaya başlamak için kitabın kapağına dokunun.

Kobo eOkuyucunuzu Kobo Masaüstü ile eş
zamanlama
Kobo eOkuyucunuzun eş zamanlamasını bilgisayarınıza Kobo
Masaüstü ile bağlayarak da yapabilirsiniz. Eş zamanlama
yapmadan önce bilgisayarınız internete bağlanmış olmalıdır.
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 tıklayın. eOkuyucunuz en son
kitapları eşzamanlayacak ve güncelleyecek.

5. eOkuyucunuzu bilgisayardan çıkarmak için ekranın üst
tarafındaki Çıkar

düğmesine basın.

Kitap ekleme
Bu Bölümde Neler Var
•

Kobo eOkuyucunuzda kitap satın alma

•

Kobo kitabevini tarama

•

İstek Listenize bir kitap eklemek

•

İstek Listenizi görüntüleme

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 ekranınıza gidin.
2. Ekranın sol altındaki Kobo’da Alışveriş Yap
seçeneğine dokunun.
3. İlgilendiğiniz kategoriye veya kitaba dokunun.
4. Almak istediğiniz kitabın yanındaki Satın Al seçeneğine
dokunun.

5. Daha önce Kobo’dan alışveriş yapmış ve fatura
bilgilerinizi kayıt etmiş olmanız halinde adım 8’e geçin.
6. Fatura adresinizi ve kredi kartı bilgilerinizi girmek için
klavyeyi kullanın.
Not: Konumunuza bağlı olarak siparişiniz için vergileri
hesaplamak maksadıyla fatura adresinize ihtiyacımız
vardır.
7. Devam’a dokunun.
8. Siparişinizi gözden geçirin.
9. Bir hediye kartı ya da promosyon kodu kullanmak
isterseniz Hediye kartı ekle veya Promosyon kodu
ekle seçeneğine dokunun ve istenen bilgileri girin.
Not: Promosyon kodları belirli eKitaplara uygulanabilir,
çünkü yayınevlerinin tümü promosyonlarda yer almayı
tercih etmez.
10. Onayla’ya dokunun.
11. Daha fazla kitap almak ya da Ev ekranına dönmek için
Alışverişi Sürdür’e dokunun.
Not: Ana ekranda satın aldığınız kitabı görmediğiniz
zaman, ekranın üst tarafındaki Eş zamanla
simgesine dokunun ve sonra Şimdi eş zamanla
seçeneğine dokunun.

Kobo kitabevini tarama
Kobo kitabevi cinsine, en iyi seçmelere ve daha fazla seçeneğe
göre kitap alışverişi yapmanızı sağlar. Başlamadan önce, bir Wi
Fi bağlantısına erişim sağlamanız gerekir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın sol altındaki Kobo’da Alışveriş Yap
seçeneğine dokunun.
Kobo kitabevi sayfası görünecektir.
3. Kitabınız için tarayın:
•

Başlığa veya yazara göre aramak için ekranın üst
tarafındaki arama çubuğunu kullanın.

•

Daha fazla kitap türü görmek için ekranın üst
tarafındaki kategoriler seçeneğine dokunun.

İstek Listenize bir kitap eklemek
İstek listeniz, satın almak istediğiniz kitapları takip etmenizi
sağlar.

1. Bir kitap için alışveriş yaparken ilgi duyduğunuz kitap
kabına dokunun.
Kitabın ayrıntılar sayfası görünecektir. Kitap bilgileri
sayfası size kitap özetini, incelemeleri ve diğer ilgili
kitapları gösterir.

2. Kitap kapağının yanındaki + İstek Listesine dokunun.

İstek Listenizi görüntüleme
İstek listenize kitap ekledikten sonra, satın almayı
düşündüğünüz kitapların listesini görüntüleyebilirsiniz.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üstündeki Menü

simgesine dokunun.

3. İstek Listesi’ne dokunun.
İstek listenize eklediğiniz kitapların bir listesini göreceksiniz.
Kitap hakkında daha fazla bilgi için kitap kapağına dokunun.
Kitap bilgileri sayfası açıkken kitap özetini okumak için kitap
kapağı altındaki Şimdi önizle seçeneğine dokunun. Ön
izlemenin sonuna ulaştığınız zaman kitabı satın almak için bir
seçenek bulunacaktır.

Kitaplarınızı okuma
Bu Bölümde Neler Var
•

Kitaplarınızı nerede bulabilirsiniz

•

Kitap arama

Kitaplarınızı nerede bulabilirsiniz
Kitaplarınız ve kitap önizlemeleriniz, 'Kitaplarım' menüsünde
görüntülenir. Ayrıca, eOkuyucunuz üzerindeki tüm kitaplarınızı
'Kitaplarım' menüsünden yönetebilirsiniz.
Satın ve ödünç alınan kitaplarınıza ve kitap önizlemelerine
erişmek için:

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üstündeki Menü

simgesine dokunun.

3. Kitaplarım seçeneğine dokunun.
Sahip olduğunuz kitapların ve eOkuyucunuza eklediğiniz
kitapların listesi görünecektir.

Kitap arama
Satın almak istediğiniz kitapları doğrudan eOkuyucunuzdan
arayabilirsiniz. Kitap başlığını veya yazar adını girerek Kobo
kitabevinde kitaplar bulmak için arama işlevini kullanın.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafındaki Arama

simgesine dokunun.

3. Kobo’nun yanındaki aşağı açma
simgesine
dokunun ve arama yapmak isteğiniz yeri seçin:
•

Kobo kitabevinde arama yapmak için Kobo Mağaza
seçeneğini seçin (Wi Fi bağlantınız olmalıdır).

•

eOkuyucunuzdaki kitaplarda arama yapmak için
Kitaplarım öğesini seçin.

4. Klavyeyi kullanarak kitap adını, yazar adını ya da bir kitap
serisi yazın.
Siz yazdıkça arama sonuçları belirecektir.
5. O sonuca gitmek için tavsiyelerden birisine tıklayın veya
sonuçların tam listesini görmek için Git öğesine
dokunun.

Kobo Bulut’tan kitaplar indirme
Bu Bölümde Neler Var
•

Kobo Cloud hakkında

•

Kobo Bulut'tan Kobo eOkuyucunuza kitap indirme

•

Tüm kitaplarınızı tek seferde Kobo eOkuyucunuza
indirmek

•

Kobo eOkuyucunuzdan kitapları birer birer kaldırma

•

Kobo eOkuyucunuzdan tüm kitaplarınızı kaldırma

Kobo Cloud hakkında
Kobo'dan satın aldığınız kitaplar Kobo Bulut'ta saklanır. Kobo
Bulut, sınırsız büyüklüğe sahip çevrimiçi bir depolama alanıdır.
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 ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafındaki Ev

öğesine dokunun.

3. Kitaplarım seçeneğine dokunun.
Henüz eOkuyucunuzda yer almayan tüm kitapların
adlarının yanında İndir kelimesi ya da kitap kabında İndir
simgesi bulunur.

4. İndirmek için kitap kapağına dokunun.
Kitap indirilmeye başlanacaktır.
5. Bir kitabı açmak için kapağına 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 tek seferde Kobo
eOkuyucunuza indirmek
Tüm kitaplarınızın derlemesini Kobo eOkuyucunuza
indirebilirsiniz. Wi Fi erişimi bulunmayan bir yere gidecek
olduğunuz zaman bu kullanışlı olabilir. Örneğin yolculuğa çıkmak
üzere olduğunuz zaman tüm kitapları eOkuyucunuza indirmek
Wi Fi’ye bağlanmadan kitaplarınıza erişmenizi sağlar.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafındaki Ev

öğesine dokunun.

3. Kitaplarım seçeneğine dokunun.
4. Gri çubuktaki Daha Fazla

simgesine dokunun.

5. Tümünü indir’e 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 kitapları birer birer
kaldırma
eOkuyucunuzdan bir kitabı kaldırdıktan sonra Wi Fi erişiminiz
olduğu herhangi bir zaman Kobo Cloud'dan yeniden
indirebilirsiniz. eOkuyucunuzdan bir kitabı kaldırma, depolama
alanından tasarruf etmenize izin verir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafındaki Ev

öğesine dokunun.

3. Kitaplarım seçeneğine dokunun.
4. Kitabın kapağına veya başlığına dokunun ve tutun.
Bir menü görünecektir.
5. Kaldır’a dokunun.
Bir diyalog kutusu görünecektir.
6. Bu seçeneklerden birisini seçin:
•

İndirileni kaldır: Kitabı eOkuyucunuzdan kaldırın
ama bu öğeyi daha sonra Kobo Buluttan tekrar
indirme olanağına sahip olun. Kitabın kapağını
eOkuyucunuzda yine de görebileceksiniz. Bu
seçenek otomatik olarak seçilir.

•

Kitaplarımdan Kaldır: Kitabı Kobo hesabınızdan ve
tüm cihazlarınızdan silin. Kitabın kapağını
eOkuyucunuzda veya Kobo uygulamalarında artık

göremeyeceksiniz. Kitabı eOkuyucunuza veya Kobo
uygulamasına geri koyabilmek için kitabı Arşivinizden
geri yüklemek üzere Kobo.com’a gitmeniz
gerekecektir.

7. Kaldır’a dokunun.

Kobo eOkuyucunuzdan tüm kitaplarınızı
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 ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafındaki Ev

öğesine dokunun.

3. Kitaplarım seçeneğine dokunun.
4. Gri çubuktaki Daha Fazla

simgesine dokunun.

5. İndirilenleri yönet öğesine dokunun.
6. İndirilmiş Kobo Kitapları’nın yanında Tümünü Kaldır’a
dokunun.
7. Kaldır’a dokunun.
Tüm Kobo kitaplarınız eOkuyucunuzdan kaldırılacaktır.

Kobo eOkuyucunuzda kitap okuma
Bu Bölümde Neler Var
•

Kitapta gezinmek

•

Hızlı sayfa çevirme

•

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 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.
•

Kitap aç: Ana ekranınızda ya da ‘Kitaplarım’
menüsünde kitabınızın kapağına ya da başlığına hafifçe
dokunun.

•

Sayfaları çevirme: Sayfanın kenarına hafifçe dokunun
ya da kaydırın.

Bir ya da iki sayfadan daha uzak bir yere atlamak isterseniz:

1. Okuma Menüsünü açmak için sayfanın ortasına hafifçe
dokunun.
2. Gezinti
•

simgesine dokunun.

Kitabın sayfalarında gezinmek için gezinti
simgesine dokunun ve
çubuğundaki çember
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.

Hızlı sayfa çevirme
Okurken sayfaları hızlı bir şekilde atlayabilirsiniz. Çizgi roman ya
da karikatür gibi içerikleri tararken bu kullanışlı olabilir.

1. Okurken ekranın alt köşesine dokunun ve tutun.

•

Hızlıca sonraki sayfalara geçmek için:
Parmağınızla ekranın sağ alt köşesine dokunun ve
tutun.

•

Hızlıca önceki sayfalara geçmek için:
Parmağınızla ekranın sol alt köşesine dokunun ve
tutun.

2. Sayfa çevirmenin durması için parmağınızı ekrandan
kaldırın.

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.
Okuduğunuz kitap bir PDF dosyasıysa metnin boyutunu veya
stilini değiştiremeyeceğinizi unutmayın.

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

Aa simgesine dokunun.

3. Yazı tipi ayarlarını uyarlama:
•

Uygun olan yazı tipi listelerinden seçim yapmak için
Yazı Biçimi’nin yanındaki açma menüsüne
dokunun.

•

Metnin boyutunu değiştirmek için Yazı tipi
boyutları’nın yanındaki çember
sürükleyin.

•

simgesini

Yazı satırlarının arasındaki aralığı artırmak veya
azaltmak için Satır Arası öğesinin yanındaki çember
simgesini sürükleyin.

•

Kenar boşluklarını büyütmek veya küçültmek için
Kenar Boşlukları’nın yanındaki çember
simgesini sürükleyin.

•
Not:

Doğrulama seçiminize dokunun.

•

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

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. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üstündeki Menü

simgesine dokunun.

3. Kitaplarım seçeneğine dokunun.
4. Kitabın kapağına basılı tutun.
Bir menü görünecektir.
5. Bitti olarak işaretle'yi seçin.

Sayfaları işaretleme
Yer işaretleri kullanarak dönmeyi isteyebileceğiniz 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 Daha Fazla
tıklayın.

simgesine

3. Dipnotlar’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’ya dokunun.

Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları görme
Okurken kitapta vurguladığınız yerlerin listesini görebilirsiniz.

1. Sayfanın ortasına tıklayın.
Okuma Menüsü görünecektir.
2. Sayfanın altındaki Daha Fazla

simgesine dokunun.

3. Dipnotlar’a dokunun.
Kitap üzerinde yaptığınız yer işaretlerinin, vurguların ve
notların 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 görünecektir.
2. Sayfanın altındaki Daha Fazla

simgesine dokunun.

3. Dipnotlar’a dokunun.
4. Kaldırmak istediğiniz nota dokunun ve tutun.
Bir menü görünecektir.
5. Vurgulamayı kaldır’a 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’e
dokunun.

Kobo eOkuyucunuzda okurken notunuzu görme
Bir not oluşturduktan sonra okurken bunu her an görebilirsiniz.

1. Sayfanın ortasına tıklayın.
Okuma Menüsü görünecektir.
2. Sayfanın altındaki Daha Fazla

simgesine dokunun.

3. Dipnotlar’a dokunun.
Kitap üzerinde yaptığınız yer işaretlerinin, vurguların ve
notların 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 görünecektir.
2. Sayfanın altındaki Daha Fazla

simgesine dokunun.

3. Dipnotlar’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’a dokunun.
Bir diyalog kutusu görünecektir.
6. Notunuzu silmek için Devam’a 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 çizgi görünecektir.
2. Parmağınızı ekrandan kaldırın.
Kelimenin anlamı belirecektir.
Bu sözlük PDF'ler, halk kütüphanesinden ödünç alınan kitaplar
ya da İnternette bulduğunuz ücretsiz kitaplar gibi kimi kitaplarda
çalışmayabilir.
Sözlüğü bırakmak için ekrana dokunun.

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

1. Ana ekranınıza gidin.

2. Ekranın üstündeki Menü

simgesine dokunun.

3. Ayarlar’a dokunun.
4. Dil ve sözlükler sekmesine hafifçe dokunun.
5. Sözlüğün altında, Düzenle’ye dokunun.
6. Bir sözlük ekleme ya da kaldırma:
•

Bir sözlük eklemek için, eklemek istediğiniz sözlüğün
yanındaki artı

•

simgesine dokunun.

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

simgesine

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 İnternette 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 açılır liste
simgesine tıklayın.
Açılır menüde bir diller listesi belirecek.
4. Çevrilmesini istediğiniz dili seçin.

Halk Kütüphanenizden kitap ödünç alma
Bu Bölümde Neler Var
•

OverDrive kitap ödünç alma işlemini anlama

•

Adobe Digital Editions'a başlarken

•

1. Adım: Adobe Digital Editions'ı yükleyin

•

2. Adım: Adobe Kimliğinizi Oluşturun

•

3. Adım: Bilgisayarınızda Adobe Digital Editions ile
yetkilendirin

•

Adım 4: Adobe Digital Editions’ı kullanarak
eOkuyucunuza kitaplar ekleyin

OverDrive kitap ödünç alma işlemini anlama
Birçok halk kütüphanesinden eKitap ödünç alabilir ve Kobo
eOkuyucunuzdan okuyabilirsiniz.
Not: OverDrive yerel kitaplığınızda mevcut olmayabilir. Bazı
başlıklar, kitaplığınızda mevcut olmayabilir.
Birçok halk kütüphanesi eKitapları kataloglamak ve yönetmek
için OverDrive adı verilen bir servis kullanıyor. Bu yönergeler,
OverDrive'ı kullanarak yerel kitaplığınızdan nasıl eKitap ödünç
alacağınız konusunda size rehberlik edecek.

Bir eKitap ödünç aldığınızda, bilgisayarınıza bir lisans dosyası
indirirsiniz. Lisans dosyası .acsm dosyası olarak da adlandırılır.
Adobe Digital Editions adındaki ücretsiz yazılımı kullanarak, bu
lisans dosyasının bir kopyasını eOkuyucunuza eklemeniz
gerekir.
Kitaplığınızdan bir eKitap ödünç alma işlemi şöyle gerçekleşir:

1. OverDrive kullanarak halk kütüphanenizden eKitap
ödünç alma Bir kitaplık eKitabı ödünç aldığınızda,
eKitabın lisans dosyasını PC veya Mac'inize indirirsiniz.
2. Lisans dosyasını Kobo eOkuyucunuza kopyalamak için
Adobe Digital Editions'ı kullanın.
3. Kobo eOKuyucunuzdaki eKitabı okumak için açın.
Başlamadan önce aşağıdakilere sahip olduğunuzdan emin olun:
•

Geçerli bir kitaplık kartı

•

İnternet erişimi

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 okuyun.

•

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.

1. Adım: Adobe Digital Editions'ı yükleyin
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. Adobe Digital Editions'u kurmak için ekranda görünen
yönergeleri izleyin.

2. Adım: Adobe Kimliğinizi Oluşturun
Adobe Digital Editions'ı kurduktan sonra bir Adobe ID
oluşturmanız gerekecek. Zaten bir Adobe kimliğiniz varsa, 3.
Adıma atlayın.

1. Adobe Digital Editions açıkken, ekranın üstündeki
Yardım'ı tıklayın.
2. Bilgisayarı Yetkilendir'i tıklayın.

3. Yetkilendirme penceresinde Adobe ID Oluştur'u
tıklayın.
Notlar:
•

Bilgisayarımı ID olmadan yetkilendirmek istiyorum'un
yanındaki onay kutusunun seçili olmadığından emin
olun.

•

eKitap Satıcısı açılır menüsünün yanındaki Adobe ID'nin
seçili olduğundan emin olun.

4. Doğru metin kutularını doldurun ve Kayıt ol'u tıklayın.

Notlar:
•

Adobe ID'niz kayıt olmak için kullandığınız e-posta
adresidir.

•

Adobe parolanız hesabınızı açmak için kullandığınız
paroladır.

•

Oluşturduktan hemen sonra Adobe ID'nizi ve parolanızı
kullanabilirsiniz.

3. Adım: Bilgisayarınızda Adobe Digital Editions
ile yetkilendirin
Adobe Digital Editions'ı (ADE) kurduktan ve bir Adobe ID
oluşturduktan sonra bilgisayarınıza ADE ile yetkilendirmeniz
gerekecek. Bunu sadece bir kez yapmanız gerekecek.

1. Adobe Digital Editions açıkken, Adobe ID'nizi ve yeni
oluşturduğunuz parolanızı girin.

2. Yetkilendir’e tıklayın.
3. Adobe bilgisayarınızı yetkilendirmeyi bitirdiğinde
Tamam’a tıklayın.

Adım 4: Adobe Digital Editions’ı kullanarak
eOkuyucunuza kitaplar ekleyin
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. Adobe Digital Editions’ı açın ve ardından aşağıdaki
adımları izleyin:
a. ‘Cihazlar’ altında, Kobo eOkuyucu üzerine sağ
tıklayın ve Cihazı Yetkilendir üzerine tıklayın.
‘Cihazlar’ altında ‘Kobo eOkuyucu’yu
görmüyorsanız, Adobe Digital Editions’ı kapatın ve
bunu yeniden açın.

b. Yetkilendir’e tıklayın.

c. Ekranın üstünde bulunan Dosya öğesine tıklayın.
d. Kitaplığa Ekle’ye tıklayın. Bir tarayıcı penceresi
açılacaktır.
e. Bir PC’de: “E-Kitaplar” açılır menüsüne tıklayın ve
Adobe İçerik Sunucusu Mesajını seçin. Bir
Mac’te: “Göster” açılır menüsünün yanında, ACSM
Dosyalarını seçin.
f.

Kobo’dan indirdiğiniz .acsm dosyasını bulun.

g. Kobo’dan indirdiğiniz .acsm dosyasını seçin ve
ardından Ekle üzerine tıklayın. Kitap açılacaktır.
h. ADE ana ekranına geri gitmek için ekranın üstünde
Kitaplık üzerine tıklayın.
i.

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.

eOkuyucunun ekranını kilitleme
Bu Bölümde Neler Var
•

eOkuyucunun ekranını kilitleme

•

PIN’inizi Değiştirme

•

PIN kodunuzu mu unuttunuz?

eOkuyucunun ekranını kilitleme
PIN kilidi özelliğiyle, başka kişilerin kullanmasını önlemek için
eOkuyucunun ekranını kilitleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, PIN
kilidi özelliği kapatılmıştır.
4 basamaklı PIN’inizi unutursanız, e-Okuyucunuzun
oturumundan çıkmanız ve yeniden kurmanız gerekecektir. Bu,
kitap notlarınızı ve yer imlerinizi kaybedeceğiniz anlamına gelir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstünde bulunan pil
dokunun.
Bir menü görünecektir.

simgesine hafifçe

3. Enerji tasarrufu ayarları seçeneğine dokunun. 'Enerji
Tasarrufu ve Gizlilik' ekranı görüntülenecektir.

4. ‘Uyanırken veya güç açıldığındaa PIN sor’ yanında,
sağdaki kutucuğa dokunun.
Bir tuş takımı penceresi görünecektir.
5. Dört basamaklı PIN’i girin.
6. İstendiğinde aynı dört basamaklı PIN’i yeniden girin.
PIN kilidi özelliğini etkinleştirdiğinizi onaylamak için bir
PIN kilidi etkin penceresi görünecektir.
eOkuyucunuzu uyku durumuna almak veya yeniden açmak için,
ekranı kilidini açmak üzere dört basamaklı PIN’i girmeniz
gerekecektir.

PIN’inizi Değiştirme
PIN kilidi özelliğini açtığınızda herhangi bir anda PIN’i
değiştirebilirsiniz. Değişiklikleri yapmak için mevcut PIN’inize
ihtiyacınız olacak.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstünde bulunan pil
dokunun.
Bir menü görünecektir.

simgesine hafifçe

3. Enerji tasarrufu ayarları seçeneğine dokunun.
4. 4 basamaklı PIN’ini Değiştir yanında, PIN Değiştir
üzerine dokunun.

5. Mevcut PIN’inizi girin.
6. Yeni PIN’inizi girin.
7. Yeni 4 basamaklı PIN’inizi yeniden girin.

PIN kodunuzu mu unuttunuz?
PIN’inizi unuttuysanız e-Okuyucunuzun oturumundan çıkmanız
ve yeniden oturum açmanız gerekecektir.
eOkuyucunuzda oturumu kapattıktan sonra kitaplarınızda
yaptığınız tüm yer işaretlerini ve notları kaybedersiniz.
eOkuyucunuzu kurmanız için etkin bir Wi Fi internet bağlantısına
erişiminiz olmalıdır.

1. eOkuyucunuzu açın.
2. Ekranın alt tarafındaki Oturumu kapat öğesine
dokunun.
Bir diyalog kutusu görünecektir.
3. Oturumu kapat’a dokunun.
4. eOkuyucunuzu kurmak için ekrandaki talimatları izleyin.
eOkuyucunuzu kurduğunuzda PIN kilidi özelliğini
yeniden ayarlamanız gerekecektir.

eOkuyucunuzda sorun giderme
Bu Bölümde Neler Var
•

eOkuyucunuzda sorun giderme

•

eOkuyunuzun kapatılması

•

eOkuyucunuzun şarj edilmesi

•

Kobo hesabınızın tamir edilmesi

•

eOkuyucuzda oturum kapatma ve açma

•

Fabrika ayarlarına dönme işlemi

•

Fabrika ayarlarına manuel olarak dönülmesi

eOkuyucunuzda sorun giderme
eOkuyucunuzda sorunlar yaşadığınız zaman deneyebileceğiniz
bazı şeyler aşağıdadır.
•

Hesap ayrıntılarınızın doğrulanması: Oturum
açarken doğru e-posta adresi girdiğinizi tekrar kontrol
edin. Hesap oluştururken bir yazım hatası yapmadığınızı
kontrol edin.

•

eOkuyucunuzu kapatın: eOkuyucunuz beklediğiniz
gibi çalışmadığı zaman eOkuyucunuzu kapatıp tekrar
açmayı deneyin.

•

eOkuyucunuzu şarj edin: eOkuyucunuzu bir saat şarj
edin ve sonra eOkuyucunuzu tekrar açmayı deneyin.

•

eOkuyucunuzdan çıkış yapın: eOkuyucunuzdan çıkış
yapmak ve sonra tekrar giriş yapmak da bazı yaygın
sorunları giderebilir. Tekrar giriş yaptığınız zaman
eOkuyucunuz tekrar kurulum işlemine başlayacaktır.
eOkuyucunuzu bir Wi Fi bağlantısı üzerinden kurmak için
Kobo hesabınız ile ilişkili e-posta adresini ve parolanızı
girmeniz gerekecektir.

•

eOkuyucunuzu fabrika ayarlarına döndürün: Çıkış
yapmak ve sonra tekrar giriş yapmak sorununuzu
çözümlemediği takdirde eOkuyucuda fabrika ayarlarına
dön işlemini deneyin.

eOkuyunuzun kapatılması
eOkuyucunuz yanıt vermediği veya istediğiniz gibi çalışmadığı
zaman onu kapatıp tekrar açarak kullanmayı deneyin.

1. Kapandı ekranı belirinceye dek güç düğmesine basın ve
tutun.
Not: Uyuyor ekranını görmeniz durumunda
eOkuyucunuzu tekrar açın ve eOkuyucunuzu kapatmayı
deneyin.
2. eOkuyucunuz açılıncaya kadar güç düğmesine basın ve
tutun.

eOkuyucunuz donduğu ve onu kapatamadığınız takdirde
eOkuyucunuzu şarj etmeyi deneyin.

eOkuyucunuzun şarj edilmesi
eOkuyucunuzu açamadığınız kapatamadığınız zaman
eOkuyucunuz tekrar şarj edilmeye başlayabilir. Olanaklı ise,
Kobo eOkuyucunuzu tedarik edilen Mikro USB kablo ile şarj
edin.

1. Micro USB kablonuzu eOkuyucunuza ve bilgisayarınıza
bağlayın.
2. Bilgisayarınızı açın.
Birkaç dakika bekleyerek eOkuyucunuzun kendi kendine tekrar
çalışmaya başlayıp başlamadığına bakın. eOkuyucunuzu bir
süre kullanmamış iseniz piller tükenmiş olabilir. eOkuyucunuzu
açmaya çalışmadan önce en az bir saat şarj olmaya bırakın.

Kobo hesabınızın tamir edilmesi
eOkuyucunuzda kitaplarınız eksik ise veya eOkuyucu hesabınız
sorunlar yaşadığı zaman, Kobo hesabınızı onarmayı
deneyebilirsiniz.

Başlamadan önce bir Wi Fi bağlantısına erişim sağlamanız
gerekmektedir. Çok sayıda kitabınız olması durumunda, bu
işlem biraz zaman alabilir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üstündeki Menü

simgesine dokunun.

3. Ayarlar’a dokunun.
4. Cihaz Bilgileri’ne dokunun.
5. Kobo hesabınızı tamir edin seçeneğinin yanındaki Tamir
et seçeneğine dokunun.
6. Şimdi tamir et seçeneğine dokunun.
Hesabınızı tamir etmek sorununuzu çözümlemediği zaman
eOkuyucunuzdan çıkış yapıp tekrar giriş yapmayı deneyin.

eOkuyucuzda oturum kapatma ve açma
Kitaplarla ilgili bir problem yaşıyorsanız, eOkuyucunuzda oturum
kapatıp açmayı deneyin.
Kitaplarınıza en son eklediğiniz yer işaretlerini, notları ve
vurgulamaları kaybetmemek için, devam etmeden önce
eOkuyucunuzu eş zamanlayın.

1. Ana ekranınıza gidin.

2. Ekranın üst tarafındaki Ev

öğesine dokunun.

3. Ayarlar’a dokunun.
4. Hesaplar öğesine dokunun.
5. Kobo altında Oturumu Kapat’a dokunun.
6. Oturumu Kapat’a dokunun.
Oturumdan çıktığınızda, eOkuyucunuzu kurmanız gerekecektir.
eOkuyucunuzu kurup oturum açtıktan sonra, kitaplarınıza
erişmek için eOkuyucunuzu eş zamanlayın.

Fabrika ayarlarına dönme işlemi
eOkuyucunuzu orijinal ayarlarına geri döndürmek üzere fabrika
ayarlarına sıfırlamayı uygulayabilirsiniz. Fabrika ayarından sonra
eOkuyucunuzu yeniden kurmak ve eş zamanlamak zorunda
kalacaksınız.
eOkuyucunuza fabrika ayarlarına dönüş uygularsanız, şunlar
olur:
•

eOkuyucunuzdan tüm kitaplar kaldırılır. Fabrika sıfırlama
ayarından sonra Kobo'dan satın alınmış tüm kitaplar
Kobo Cloud'dan 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.

1. Mümkünse, Adobe Digital Editions (Adobe Sayısal
Sürümler) kullanarak eOkuyucunuza eklediğiniz ya da
bilgisayarınızı kullanarak manuel olarak eklediğiniz tüm
kitapların ve belgelerin yedeğini alın. Kobo'dan satın
aldığınız kitapların yedeğini almanıza gerek yoktur.
Fabrika sıfırlama ayarından sonra Kobo'dan satın alınmış
tüm kitaplar Kobo Cloud'dan tekrar indirilebilir.
2. Ana ekranınıza gidin.
3. Ekranın üst tarafındaki Ev

öğesine dokunun.

4. Ayarlar’a dokunun.
5. Cihaz Bilgileri’ne dokunun.
6. Gelişmiş öğesinin altındaki Fabrika Ayarları’na
dokunun.
7. Şimdi Sıfırla’ya dokunun.

Fabrika ayarlarına manuel olarak dönülmesi
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 eOkuyucunuzu en az bir saat
şarj edin.

1. Aşağıdakilerden birisini yaparak eOkuyucunuzu bir güç
kaynağına bağlayın:
•

Bilgisayarınızı açın ve verilen USB güç kablosunu
önce bilgisayarınıza ve sonra eOkuyucunuza
bağlayın.

•

Duvar şarj cihazını (dâhil değildir) bir güç prizine takın
ve ardından eOkuyucunuzu duvar şarj cihazına
bağlayın.

2. Ekranın tepesinde "Kapandı" ifadesi belirinceye dek güç
düğmesine basın ve tutun.
3. Güç düğmesini bırakın.
4. eOkuyucunuzdaki güç düğmesine 30 saniye basın ve
tutun.
5. 'Geri yükleme' ekranının görünmesini bekleyin.
6. Güç düğmesini bırakın.
eOkuyucu ekranınız kararacak ve geri yükleme 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.

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.
Bu eOkuyucu hakkında
•

Model adı: Kobo Clara HD

•

Model numarası: N249

•

Çalışma sıcaklığı: 0°C~45°C

Uyarı: Bu cihazdaki lityum iyon pili tamir etmek veya
değiştirmek dahil, cihazınızı açmaya veya tamir etmeye
çalışmayın. Tamir ve/veya pille ilgili güvenlik konularında mutlaka
Kobo Destek ekibine danışın.

