


Ürün Açıklaması

Dark EvoPAD dahili bir mikro işlemciye, LCD ekrana, Android işletim sistemine sahip taşınabilir bir
bilgisayardır. EvoPAD ile internette gezinebilir, farklı uygulamalar yükleyebilir veya oyun
oynayabilirsiniz.

Neler Yapabilirsiniz?
 EvoPAD’ın gelişmiş web tarayıcısıyla WiFi üzerinden internette istediğiniz sitede

dolaşabilirsiniz.

 Facebook ve Twitter gibi popüler sosyal ağ sitelerini tüm fonksiyonları etkin bir biçimde
kullanabilirsiniz.

 Gmail ve Hotmail gibi popüler e-posta servislerine kolayca ulaşabilirsiniz.

 Ofis programlarının dosyalarını görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.(Harici uygulama
gerektirir)

 PDF formatlı e-kitapları okuyabilirsiniz.

 Android uygulamaları indirebilir, yükleyip kullanabilirsiniz.

 Msn Messenger, Yahoo, Skype altyapılarını kullanan Chat uygulamaları ile internette
arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.

 Android OS için geliştirilen 2B/3B oyunları oynayabilirsiniz.

 Full HD 1080p MKV veya DivX film oynatabilirsiniz.
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Türkçe Kullanım Kılavuzu
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Önemli! Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar

Teknik Özellikler

 İlk kullanımdan önce ürününüzün pilini en az 4 saat şarj ediniz. Pilinizin en iyi pil ömrünü
yakalaması için ilk 3-4 şarjın tam dolup tam boşaldığından emin olun.

 Kulaklık kullanırken ses seviyesini aşırı açmanız duyma problemlerine yol açabilir. Bu
sebeple sesi orta seviyede tutun.

 Yükleme, yükseltme veya sıfırlama sırasında ani olarak gücü kesmeyin veya bağlantıyı
koparmayın. Tabletiniz kullanılamaz hale gelebilir.

 EvoPAD’de kullanıcının değiştirebileceği / tamir edebileceği parça bulunmamaktadır.
Yetkili servis harici müdahale cihazınızın bozulmasına ve garanti dışı kalmasına yol açar.

 Dark marka ürünlerin onarımlarının mutlaka yetkili teknik servislerce yapılması gereklidir.

 Tableti araç kullanırken veya yürürken kullanmayın.

 Tabletiniz elektrik adaptörü ile şarj olurken ısınmaktadır. Şarj esnasında tableti kesinlikle
kullanmayınız. Aksi takdirde cihazınızda donma, kilitlenme yaşayabilir veya şarj ünitesinin

arızalanmasına sebep olabilirsiniz.

 Temizliği için hafif nemli bez yeterlidir. Alkol, tiner gibi aşındırıcı temizleyiciler
kullanmayın.

 Tablet neme ve suya dayanıklı değildir. Bu sebeple aşırı nemli ortamlarda kullanmayın.

 Tableti düşürmeyin veya sert ve/veya küt yüzeylere vurmayın. Ekranın veya elektronik
aksamın bozulmasına sebep olabilirsiniz.

 Tablet için güncellemeler www.dark.com.tr internet sitesinde yer almaktadır. Farklı, hatalı
güncelleme kurarsanız cihazı bozar ve garanti dışı kalmasına sebep olursunuz.

 Çift Çekirdekli işlemci

 512MB RAM Bellek

 8GB NAND Flash hafıza

 Kablosuz ağ bağlantısı

 İşletim Sistemi: Android

 800x480 Ekran Çözünürlüğü

 C7028 Bağlantılar: 1 x 3.5mm ses çıkışı, 1 x adaptör girişi, 1 x microUSB PC Bağlantısı,

1 x microSD kart okuyucu, 1 x miniHDMI çıkışı

 Desteklenen video formatları:
DAT/MPEG/MPE/MPG/M2V/ISO/TS/VOB/AVI/MKV/MP4/MOV/3GP/3GPP/FLC/AVI/W

MA/TS/M2TS/M3TS/M4TS/M5TS/MTS/M4V/FLV/3G2.

 Desteklenen ses formatları:
MP3/WMA/WAV/OGG/OGA/FLAC/ALAC/APE/AAC/M4A/AC-3/DTS/RM.

 Güç Girişi: DC 5V



Telif hakkı

C7028 Tuş Fonksiyonları

1. Güç Açma/Kapama ve Ekran Kilidi 6. MicroSD Kart Yuvası

2. Kulaklık Çıkışı 7. Reset Tuşu

3. Micro USB PC bağlantısı 8. Arka Kamera

4. Güç Girişi 9. Hoparlör

5. Mini HDMI

Telif hakkı © 2013 Akortek Bilişim San. Ve Dış Tic.

Bu kılavuzun içeriği telif hakkı yasaları ile korunmaktadır. İş bu kılavuzun hiçbir kısmı

çoğaltılamaz, tercüme edilemez, dağıtılamaz, Akortek Bilişim’in önceden yazılı izni olmaksızın

fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir veri depolama ve alma sistemine saklama da dahil

olmak üzere elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz.



YASAL UYARI

Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı,

patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Tüm bu içerik ve

hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. İçeriğin sahibi

veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde bu içerik ve hizmetlerin kullanımına izin

verilmemektedir. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet

sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir içerik veya

hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz,

iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir

biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

“ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULUR. DARK BU

ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETTEN ALINACAK FAYDAYI, HİÇBİR AMAÇLA,

AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. DARK AÇIKÇA BELİRLİ

BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK

BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. DARK

BU CİHAZ YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU,

GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE

OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ

OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN

VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ

BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA

BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN

SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR

VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.”

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verebilir veya ara verebilir ve DARK,

hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda

bulunmamakta veya garanti vermemektedir. Bu cihaz ile gelen içerik hizmetleri, DARK’ın

üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar

tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın DARK

açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da

ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

DARK, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu veya yükümlü değildir.

İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve

hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.



Kullanım Koşulları
- Tabletinizin performansını en uygun hale getirmek için belli aralıklarla kapatıp yeniden başlatmanız

tavsiye edilir.

- Günümüzde düzenli olarak kullanılan diğer birçok cihaz türünde olduğu gibi, bu cihazlar, başka

elektrikli ya da elektronik cihazlarla ya da radyo frekanslarını kullanan cihazlarla çakışabilir.

- Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken tabletinizi kapatın ve kullanmayın. Yakıt deposu, benzin

istasyonu, kimyasal tesisler veya patlama riski bulunan benzer ortamlardaki tüm işaret ve

talimatlara kesinlikle uyun.

- Tablet açıkken, kalp pili, işitme cihazı ya da insülin pompası, vb. gibi medikal cihazlardan en az

15cm. uzak tutulmalıdır.

- Çocukların denetim altında olmadan tableti kullanmasına ve/veya tablet ve aksesuarlarıyla

oynamasına izin vermeyin. Tabletiniz çok küçük ve keskin kenarlar içeren parçalara sahiptir.

Çocuklarca yutulması halinde boğulmaya sebebiyet verebilir.

- Tabletinizi daima dikkatlice kullanın, düşürmeyin, temiz ve tozsuz bir yerde tutun.

- Aşındırıcı maddeler ile temizlemeyin. Elektronik eşya temizliğine özel temizleyiciler kullanın.

- Tabletinizin kötü hava koşullarına ya da çevresel koşullara (nem, rutubet, yağmur, tabletin içine

sıvı girmesi, toz, deniz havası, vb.) maruz kalmasına izin vermeyin. DARK tarafından tavsiye edilen

çalışma sıcaklığı 5°C ila +45°C değerindedir. 35°C sıcaklığın üzerinde, tabletin ekranının okunaklığı

bozulabilir, ancak bu, ciddi değil geçici bir durumdur.

- Tabletinizi açmayın, parçalarına ayırmayın ya da onarmaya çalışmayın.

- Tabletinizi düşürmeyin fırlatmayın ya da eğip bükmeyin.

- Tabletinizi otururken ya da günlük kullanımda zarar verme riskine karşı arka cebinizde taşımayın.

- Tablet veya aksesuarlarını doğrudan ateş veya tütün mamüllerine maruz bırakmayın.

- Tabletinizin ekranında hasar oluşmuş, ekran çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini önlemek

için cihazı kullanmayın.

- Tabletinizi boyamayın.

- Sadece ürünle birlikte verilen pil şarj aletlerini ve aksesuarları kullanın. Başka tipteki şarj aleti ya

da aksesuarların kullanılması tablete zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.

- Tabletinizin içerisindeki dosyalarınızı düzenli olarak yedekleyin. Cihazınızda saklanan tüm önemli

bilgilerin yazılı bir kaydını tutun.

- Tabletiniz dokunmatik algılamalı ekrana sahiptir, ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru

olduğundan emin olun.



Ambalaj İçin Uyarı!
Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği Ambalajlar, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.

Ambalajların normal ev çöpüne atılmaması, yerel yönetimlerin belirttiği ambalaj toplama noktalarına

atılması sağlanmalıdır.

AEEE Elektronik Atıkların Bertarafı:
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve parçalardan üretilmiştir. Bu

sebepten, artık kullanılamayacak duruma geldiğinde, normal ev çöpüne atılmamalı, elektrikli ve

elektronik cihazların geri dönüşümü için kullanılan bir toplama noktasına verilmelidir. Bu durum, ürün

üzerinde, kullanım kılavuzunda veya ambalajda bulunan yanda görünen sembol ile belirtilir. Bu toplama

yerlerini, lütfen bulunduğunuz yöredeki yerel yönetime sorunuz. Eski cihazları geri kazanıma vererek,

çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz.

PİL
Dark Evopad tabletinizin enerjisi en yeni nesil Li-ion ile sağlanmaktadır. Pilin genel kullanımı ve ömrü

ile ilgili olarak aşağıdakileri dikkatle okuyun.

Tabletinizin pilini ilk kez kullanmadan tam olarak şarj etmeniz gereklidir. İlk birkaç şarjda tam dolum /

tam boşalım yaptığınızdan emin olun. Bu prosedürü takip etmek pilinizi daha uzun ömürlü

kullanmanızın yolunu açacaktır.

Cihazı şarj etmek cihaz ile beraber gelen şarj cihazını kullanabileceğiniz gibi cihazınızın yanındaki

USB kablosu ile bilgisayara bağlayarak bilgisayarın USB portundan da şarj edebilirsiniz.

Tabletinizin pili tamamen boşalırsa, tabletinizin tekrar açılabilmesi için birkaç dakika şarjda bekletmeniz

gerekecektir. Tabletinizi hemen açmaya çalışmayın.

Tehlikeli durumların oluşmasını önlemek için:

- Zehirli duman ve yanık riski olması dolayısı ile pili kesinlikle açmaya çalışmayın.

- Tabletinizin pilini delmeyin, parçalarına ayırmayın ya da pilde kısa devreye yol açmayın.

- Pili yakmayın ve 55°C sıcaklıkların üzerinde saklamayın.

- Piller atık yönetmeliği kanununa göre uyumlu bir şekilde geri dönüştürülmelidir. Kesinlikle evsel

atıkların arasına koymayın.

Pillerin yaşam ömürlerinin sonunda toplama noktalarına götürülmeleri gerekir. Uygun bir şekilde geri

dönüştürülmesi için ilgili yerel mercilere veya teknik merkezimize ulaşın.

Bu noktalar:

- Özel atık kutuları olan belediye atık imha merkezleri

- Satış noktalarındaki toplama kutuları

- Teknik merkezler



Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende

tutun

Dark, tabletiniz içerisinde bulunan verilerin güvenliğinden ve oluşabilecek veri kayıplarından sorumlu

değildir. Tabletinizi kullanırken içerisinde bulunan verilerinizi sık sık yedekleyiniz.

Tabletinizi tamamen kullanım dışı bırakmak istediğinizde, kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar

doğrultusunda kullanımını engellemek için tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından tabletinizi

sıfırlayın.

Google Market aracılığı ile uygulama indirirken, uygulamanın sizden istediği izinler ekranını

dikkatlice okuyun. Birçok işleve veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişim sağlayan

uygulamalar için özellikle dikkatli olun.

Hesaplarınızı yetkisiz veya şüpheli kullanımlar için düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizde

herhangi bir yanlış kullanım izine rastlarsanız, hizmet aldığınız servis sağlayıcınız ile temasa

geçerek kullandığınız hesap bilgilerinizi silin veya değiştirin.

Tabletin çalınması veya kaybedilmesi halinde hesaplarınızın şifrelerini değiştirerek kişisel bilgilerinizi

koruyun.

Tabletiniz teknik bir sıkıntı gösterdiğinde yetkili servise göndermeniz gerekirse, göndermeden önce

tüm verilerinizi yedek aldığınızdan emin olun. Servise gönderilen tabletlerdeki verilerin güvenliğinden

Dark hiçbir şekilde sorumlu değildir ve servise ürününü gönderen kullanıcı bunu peşinen kabul etmiş

sayılır.



Açma / Kapatma

Ekran Kilidini Açma

· Cihazı Açma: Cihaz üzerinde yer alan güç düğmesine ekrana güç gelinceye kadar basılı tutun.

· Cihazı Kapatma: Masaüstündeyken güç düğmesine ekranda kapat seçeneği gelinceye kadar
basılı tutun. Ekranda “Tamam” seçeneğine basarak cihazınızı kapatabilirsiniz.

· Uyku Moduna Alma/Çıkarma: Cihazınız açıkken güç düğmesine bir kere basınca veya belli bir
süre kullanmazsanız uyku moduna geçer. Uyku modundan çıkarmak için güç düğmesine bir kere
basınız.

 Uyku modundan çıkardığınızda ekran kilitli olarak gelecektir.

 Kilidi açmak için kilidi dairenin dışına doğru sürükleyin.

 Açık kilit işaretine doğru sürükleyerek ana menüye veya kamera işaretine doğru
sürükleyerek doğrudan kameraya ulaşabilirsiniz.



Ana Ekran

1. Bildirim Alanı 8.   Geri

2. Arama 9. Internet Tarayıcı

3. Ses Algılama 10. Ana Ekran

4. Ayarlar Alanı 11.  Yüklü Tum Uygulamalara Erişim

5. Kablosuz Ağ Durumu 12.  Son Açılan/Çalışan Uygulamalar

6. Pil Durumu 13. Ayarlar

7. Saat 14.  Ekran Görüntüsü Kaydetme

 Ana ekran tabletinizin tüm fonksiyonlarına ulaşmanız için tasarlanmıştır.

 Widget (masaüstü yardımcıları) ve sık kullandığınız uygulamaların kısayollarını
ekleyebilir ve masaüstü arka planını özelleştirebilirsiniz.

 Ana ekranda sağa veya sola boş bir noktadan sürükleme yaparak
özelleştirebileceğiniz farklı masaüstlerine ulaşabilirsiniz.

 Tüm uygulama listeniz için sağ üstte yer alan “Uygulamalar” ikonuna dokunun.
.



Bildirim ve Ayarlar Alanları

Ana Ekran Özelleştirme

 Ana ekrana kısayol eklemek için sağ üst köşedeki “Uygulamalar” ikonuna dokunun.
Kısayolunu oluşturmak istediğiniz uygulamanın ikonuna parmağınız ile basın ve ana

ikon ana ekrana taşınıncaya kadar kaldırmayın.

 Ana ekranda dilediğiniz yere kısayol ikonunu koyabilirsiniz.

 İkonun ana ekranda yerini değiştirmek için de ana ekranda ikonun üzerine basılı tutun
ve dilediğiniz yere taşıyın.

 Ana ekrana Widget eklemek için “Uygulamalar” ikonuna dokunun. Ekranın üstünde yer
alan “Widget’lar” ikonuna dokunun. Taşımak istediğiniz Widget’a ana ekrana gelinceye

kadar basılı tutun ve dilediğiniz yere konumlandırın.

 Tabletinizin ana ekranın sol tarafında gelen bildirimleri okuyabileceğiniz alan
bulunmaktadır. Sol üst köşeye parmağınız ile dokunun. Parmağınızı kaldırmadan

aşağı doğru sürükleyin. Açılan alanda gelen eposta, yüklenen programlar gibi

bildirimleri okuyabilirsiniz.

 Tabletinizin ana ekranın sağ tarafında gelen sık kullanılan ayarlara kolayca
erişebileğiniz alan bulunmaktadır. Sağ üst köşeye parmağınız ile dokunun.

Parmağınızı kaldırmadan aşağı doğru sürükleyin. Açılan alanda ekran parlaklığı,

kablosuz ağ, pil durumu gibi ayarlara hızlıca erişebilirsiniz.

.



Kablosuz Ayarı

Tarayıcı ile Internet’te Gezinme

· Ana Menü’de uygulamalar, ardından “Ayarlar” ikonuna dokunun.

· Kablosuz ayarını “ Açık “ olacak şekilde sağa doğru çekerek değiştirin.

· Ekranın sağ bölümünde çevrenizde bulunan ağlar listelenecektir. Ağ listesini yenilemek
için ekranın üstünde yer alan “Tara”’ya dokunun.

· Bağlanmak istediğiniz ağa dokunun. Eğer şifresi var ise ekran klavyesinden şifreyi girin
ve “Bağlan”a dokunun. Girdiğiniz şifre doğru ise kısa bir süre içinde bağlantınız yapılacak
ve ağın altında “Bağlandı” yazacaktır. Artık internette gezinebilirsiniz.

· EvoPAD’in internet bağlantısını (WiFi veya harici 3G) yaptıktan sonra uygulamalar
ekranından “Tarayıcı” ikonuna dokununuz.

· Açılan tarayıcı uygulamasının üst tarafında yer alan adres çubuğuna dokunun. Açılan
ekran klavyesini kullanarak gitmek istediğiniz internet adresini girin.

· EvoPad’in tarayıcısı ile dilediğiniz internet sitesinde gezinebilirsiniz.



1. Dahili Hafızaya Erişim 2. MicroSD karta erişim

3. USB Belleğe Erişim 4. Sadece Müzik Dosyalarını Göster

5. Sadece İmaj Dosyalarını Göster 6.  Sadece Video Dosyalarını Göster

7.  Sadece Kitap Dosyalarını Göster 8.  Önceki Klasöre Geri Dön

9.  Araç Kutusu 10. Uygulamalar

11. Seçenekler

Dosya Gezgini ile Dosya veya Klasörlere Göz Atma

·Hafıza kartı için “ MicroSD Card”, dahili hafıza için “ Internal Memory”, USB OTG kablo ile
bağladığınız harici cihazlar için “USB” ikonuna dokunun.

· Listeyi kaydırmak için parmağınız ile ekranda yukarı-aşağı sürükleme hareketi yapın.

·Klasör içine girmek için ilgili klasöre dokunun. Bir üst klasör için “Geri” ikonuna dokunun.

·Dosyaları açmak için doğrudan üzerine dokunun; ilişkilendirilmiş program listesi karşınıza
gelecektir. Dosyaya dokunur ve basılı tutarsanız kopyalama (copy ), silme (delete), taşı
(move), yapıştır (paste) ve isim değiştir (rename) seçenekleri gelecektir.

·Çoklu seçim için seçmeden önce “Multi” ikonuna dokunun.



Google Play Market

USB Bağlantısı
· Dark EvoPAD’in USB çıkışını bilgisayarınıza bağlayabilir ve
dosyalarınıza bilgisayarınızdan erişebilirsiniz.

· Kabloyu bağladığınızda karşınıza gelen ekranda “USB
depolama birimini aç” ikonuna ardından gelen ekranda da
“Tamam” ikonuna tıklayın.

· Bağlantıyı kesmek için önce bilgisayarınızdan güvenle kaldır
komutunu seçin. PC’de güvenle kaldırıldıktan sonra EvoPAD
ekranında bulunan “USB depolama birimini kapat” ikonuna
tıklayın.

· EvoPAD’e USB arabirimine sahip depolama cihazları
bağlayabilir ve dosyalarınıza erişmek için “Explorer”
uygulamasını kullanabilirsiniz.

· EvoPAD’in USB girişine fare veya klavye bağlayabilirsiniz.

· Google Play Market; Android işletim sistemine uygun olarak geliştirilen uygulamaları
indirebileceğiniz veya ücretli uygulamaları satın alabileceğiniz bir market uygulamasıdır.

· Uygulamalar ekranında Google Play ikonu ile çalıştırın. Ana ekranda popüler uygulamalar
gelecektir. Ekranı parmağınız ile sağa veya sola çekerek diğer popüler uygulama listelerinde
gezebilirsiniz.

· Ekran üst tarafında yer alan büyüteç ikonuna dokunarak arama yapabilirsiniz.

· İstediğiniz uygulamayı yüklemek için; uygulamayı seçin, gelen ekrandan “İndir” ikonuna
tıklayın. Karşınıza uygulama için gerekli olan izinler listesi gelecektir. Sizin için bu izin listesi
uygunsa “Kabul et ve indir” ikonuna tıklayınız.

· Internet hızınıza bağlı olarak uygulama indirilecek ve kurulacaktır.

· Kurulan uygulama doğrudan uygulamalar ekranında yer alacaktır.



Uygulama Yükleme / Silme

Müzik, HD Film, Fotoğraf, Multimedya

· EvoPAD ile HD video oynatabilir, fotoğraflarınıza bakabilir ve
müzik dinleyebilirsiniz.

· Öncelikle dahili veya harici hafızasına oynatmak istediğiniz
dosyaları kopyalayın.

· Uygulamalar ekranından ilgili uygulamayı çalıştırabilir veya
dosya gezgininden oynatmak istediğiniz dosyayı seçerek
çalıştırabilirsiniz. Daha iyi bir deneyim için Google Market’ten
“MX Player” uygulamasını indirmenizi tavsiye ederiz.

· EvoPAD C7028’de işletim sistemi Android, uygulamalar Apk
formatındadır. Uygulamaları doğrudan Google Market’ten
yükleyebilirsiniz. Bazı uygulamalar ayrıca ücret ödemenizi
gerektirebilir.

· Market harici uygulama yüklemek veya yüklü uygulamaları
düzenlemek için uygulamalar arasında yer alan “ApkInstaller”
uygulamasını kullanabilirsiniz.

· Yüklemek istediğiniz uygulama APK dosyasını dahili veya
harici depolama birimine kopyalayın. “Install” ikonuna tıklayın,
uygulamaların bulunduğu depolama alanını tarayın. Sağ
kolonda yüklenebilir uygulama listesi belirecektir. Yüklemek
istediğiniz uygulamaya dokunun ve yükleyin.

· Uygulamaları kaldırmak için “Manage” ikonuna dokunun.
Silmek istediğiniz uygulamayı parmağınız ile seçin.  Gelen
Menuden “Uninstall” ikonuna dokunun. Uygulama kaldırma onay
penceresinde “Tamam” seçimini yaparak işlemi tamamlayın

· Uygulama listesini kaydırmak için parmağınız ile ekranda
yukarı-aşağı sürükleme hareketi yapabilirsiniz.

· HDMI çıkışa sahip Dark EvoPAD C7028’i ayrıca satın alacağınız Dark DK-HD-CV14L150MINI

gibi miniHDMI – HDMI kablo veya DK-HD-AFXMM gibi miniHDMI – HDMI dönüştürücü

kullanarak HDMI girişe sahip televizyonunuza bağlayabilirsiniz.

· Kablo bağlantısını yaptıktan sonra otomatik olarak görüntü gelmez ise sırası ile Ayarlar =>

Ekran => Çıkış Tipi seçeneğinden TV’nize uygun sinyal tipini ayarlayınız.

· HDMI çıkışa sahip modeller ile EvoPAD’i kullanarak TV’de film izleyebilir, müzik dinleyebilir

veya oyun oynayabilirsiniz.

HDMI bağlantı

application



Kamera Kullanımı

· EvoPAD Android Tablet serisi microSD hafıza kartı girişine sahiptir. 32GB kapasiteye kadar

microSD boyutundaki hafıza kartlarını kullanabilirsiniz.

· Kartı üst yüzeyi ekrana bakacak şekilde yavaşça yuvaya itiniz, hafifçe bastırarak kartı yuvaya

kilitleyiniz.

· Kartı yuvaya taktığınız anda üst bildirim bölgesinde “SD Kart Hazırlanıyor” bildirimi

kapanıncaya kadar bekleyiniz. Ardından kartı kullanabilirsiniz.

· Kartı çıkarmadan veri kaybına uğramamak ve olası arızaları önlemek için sırası ile

Ayarlar=>Depolama kısmından “SD kartının bağlantısını kes” seçeneğini seçerek ardından

gelen ekranda Tamam ikonuna tıklayın.

· Bağlantı kesildiğinde bildirim kısmında “SD kart güvenle kaldırıldı” görünecektir. Kartı artık

güvenle çıkarabilirsiniz.

·Dark EvoPAD, Team Marka microSD flash kartlarını önermektedir.

Hafıza kartı

· EvoPAD dahili kameraya sahiptir. Bu kamerayı kullanarak fotoğraf veya video çekebilir, internet
üzerinden görüntülü görüşme yapabilirsiniz.

· Fotoğraf veya video çekmek için uygulamalar ekranında “Kamera” uygulamasını çalıştırın.
Ekranda eş zamanlı olarak kamerayı göreceksiniz. Çekim yapmak için sağ tarafta bulunan mavi
noktaya dokunmanız yeterlidir.

· Fotoğraf veya video modu arasında sağ altta bulunan ikonlar ile geçiş yapabilirsiniz.

· Internet üzerinden görüntülü görüşme yapabileceğiniz “Skype” uygulaması yüklü gelmektedir.
Skype kullanabilmek için kullanıcı üye girişi yapmanız gerekmektedir.

· EvoPAD C7028’de çift kamera bulunmaktadır. Çift kamera bulunan modellerde aynı anda bir
kamerayı kullanabilirsiniz. Kamera seçimini uygulamadan yapmanız gerekmektedir.

Ön/Arka Kamera Seçimi

Aview

photos

Galeri

Aview

photos

Ayarlar

Aview

photos

Fotoğraf Çekme Tuşu

Aview

photos

Video Çekimine Geç

Aview

photos



·Dark EvoPAD Android Tablet ile herhangi bir operatörün USB 3G modemini kullanarak 3G

üzerinden internet erişimi sağlayabilirsiniz. *(Operatörünüzde kullandığınız 3G tarifeniz üzerinden

ücretlendirilirsiniz)

·USB girişine 3G modeminizi takınız.

·“Ayarlar” altında bulunan “Kablosuz ve Ağlar” Bölümündeki “Diğer” ikonunu seçiniz.

·Sağ taraftaki menüden “Mobil Şebekeler” ikonunu seçiniz. 3G veri iletişimi aktif hale getirmek

için “Veri Dolaşımı” yanındaki kutucuk seçili olmalıdır. Kısa bir süre içinde bağlantı gerçekleşecek

ve mobil internet erişimi sağlanacaktır.

·Genel olarak 3G modemler hazır yapılandırılmış olarak gelmektedir. Veri Dolaşımı aktif olduğu

halde 3G veri iletişimi gerçekleşmiyorsa “Erişim Noktası Adları” ayar kısmından operatörünüze

özel ayarlar yapmanız gerekebilir. Buradaki ayarlar için operatörünüze danışınız.

3G modeminizin Android İşletim Sistemi desteğine sahip olduğunu servis sağlayıcı veya
üreticiniz ile kontrol ediniz.

 Dark EvoPAD Android Tablet dahili Lil-ion pile sahiptir.

 İlk kullanımdan önce tabletinizin pilini en az 4 saat şarj ediniz.

 Pilinizin en iyi pil ömrünü yakalaması için ilk 3-4 şarjın tam dolup tam boşaldığından emin
olun.

 Pilinizi tam olarak doldurup tam olarak kullanmaya özen gösterin. Böylelikle daha uzun pil
ömrüne sahip olursunuz.

 Şarj durumunu sağ alt köşedeki pil ikonundan takip edebilirsiniz.

Pil Düzeyi Çok Düşük Pil Tam Dolu Şarj Oluyor

Pil Durumu

Harici 3G Bağlantısı



S: Cihaz açılmıyor?

C: Cihazınızın şarj durumunu kontrol ediniz. Eğer pil dolu ve adaptör takılı iken açılmıyor ise

“Reset” butonuna bir kere basınız ve tekrar açmaya çalışınız.

S: Kulaklıktan ses gelmiyor?

C: Ses seviyesinin “0” konumunda olmadığını kontrol ediniz. Kulaklığınız bozulmuş olabilir, farklı

bir kulaklık ile deneyiniz.

S: Ses cızırtılı geliyor?

C: Kulaklık veya hoparlörün tozsuz olduğunu kontrol ediniz. Çaldığınız dosya bozulmuş olabilir.

Kontrol ediniz.

S: Tabletim dondu, ekran ve/veya tuşlar tepki vermiyor?

C: “Reset” butonuna bir kere basınız ve tekrar açınız.

S: Uygulama kuramıyorum?

C: İndirdiğiniz uygulama sürümü işletim sisteminize uygun olmayabilir veya indirdiğiniz/kurmaya

çalıştığınız APK dosyası bozulmuş olabilir. Dosyayı kontrol ediniz.

S: Google Hesabımı nasıl silerim?

C: Eğer tabletinize bir Google Hesabı eklediyseniz silmek için; “Ayarlar” => “Yedekle ve sıfırla”

=>”Fabrika verilerine sıfırla” seçeneğini seçiniz. Dikkat ! Bu işlem tüm yüklenmiş uygulamaları ve

tablette bulunan tüm kişisel verilerinizi de silecektir. İşlem öncesi verilerinizi yedeklemeniz

önerilir.

Sorun Giderme

 Ürünü taşırken orijinal ambalajını kullanınız.

 Taşırken sarsıntılardan sakınınız.

 Üzerine fazla baskı uygulamayınız ve darbelerden sakınınız.

 Düşürmeyiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

 Islak elle kullanmayınız.

 Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

İnsan Sağlığı Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler



Ürünün Doğru Bir Şekilde Bertarafı:
Bu ürün, geri dönüşümlü, tekrar kullanılabilir malzeme ve parçalardan üretilmiştir. Bu sebepten

dolayı artık kullanılamayacak duruma geldiğinde; normal ev çöpüne atılmamalı, atık ürünlerin

toplanması için kullanılan bir toplama noktasına verilmelidir. Bu durum; ürün üzerinde, kullanım

kılavuzunda veya ambalajda bulunan sembolü ile belirtilir. Bu toplama yerlerini, lütfen

bulunduğunuz yöredeki yerel yönetime sorunuz. Eski cihazları geri kazanıma vererek, çevre

korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Ambalaj İçin Uyarı!
Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği Ambalajlar, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.

Ambalajların normal ev çöpüne atılmaması, yerel yönetimlerin belirttiği ambalaj toplama

noktalarına atılması sağlanmalıdır.

Tüketiciye Sağlanan Seçimlik Hakkı
Bir ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılan ürünü geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılan ürünü alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerekmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere ücretsiz

onarılmasını isteme,

d) İmkân varsa, satılan ürünün ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik

haklarından birini kullanabilir.

 DARK EvoPAD 3G M7420 periyodik bakım gerektirmez.

 DARK EvoPAD 3G M7420’nin harici bağlantı kablosu kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Bunun dışında 3G M7420 kullanıcının değiştirebileceği/tamir edebileceği parça içermez.

 DARK EvoPAD 3G M7420 onarımlarının mutlaka yetkili teknik servislerce yapılması gereklidir.
Yetkili servis harici müdahale cihazınızın bozulmasına ve garanti dışı kalmasına yol açar.

Önemli! Bakım ve Basit Onarımda Uyulması Gereken Kurallar



Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity)

Akortek Bilişim'in tescilli markası olan Dark olarak, bu beyanname ile bizim yegane

sorumluluğumuzda olan DK-PC-EVO3GM7420 ürünün aşağıda beyan edilen direktiflerin diğer

ilgili gereklilikleri olan asıl gerekliliklere uygunluk sağladığını beyan ederiz.

R&TTE Direktifi 1999/5/EC

Detaylı dokümantasyonlar için www.akortek.com veya www.dark.com.tr sitelerindeki ürüne ait

tanıtım sayfasında yer alan linkleri takip ediniz.

Değiştirilen Malın Garanti Süresi:
Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi satın alınan malın kalan garanti

süresi ile sınırlıdır.

Şikayet ve İtiraz:
Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını ilgili Tüketici Hakem Heyetlerine veya

Tüketici Mahkemelerine yapabilir.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:
- Tablet bir kablosuz ağa bağlı değilken Wi-Fi özelliğini otomatik olarak kapatın.

- Tablet ile programlanmış bir senkronizasyon özelliği yok iken senkronizasyon özelliğini kapatın.

- Güç tasarrufu modu için parlaklık ayarını etkinleştirin ve parlaklık seviyesini ayarlayın.

- Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlayarak enerji

tasarrufu sağlanabilir.

- Kısa süreli kullanmayacağınız durumlarda güç düğmesine bir kez basarak cihazı uyku

konumuna alınız.

- Uzun süreli kullanmayacağınız durumlarda güç düğmesine uzun süre basarak ekranda

beliren kapat düğmesine dokunarak cihazın gücünü tamamen kesiniz.

Ürünün Kullanım Ömrü:
13/06/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler

Yönetmeliği ekinde yer alan listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.



İthalatçı Firma ve Merkez Teknik Servis
Akortek Bilişim San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

Sıvat Yolu Sakız Sokak No:4/2 Sancaktepe / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 850 207 10 36

Geliştiren ve Üretimini Yaptıran Firma:
Akortek Bilişim San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

Sıvat Yolu Sakız Sokak No:4/2 Sancaktepe / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 850 207 10 36

En güncel teknik servis istasyonlarımızın listesi için www.akortek.com veya www.dark.com.tr

internet sitemizi ziyaret edebilir, destek@dark.com.tr adresine elektronik posta atabilir veya 0850

207 10 36 numaralı Dark çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Dark, Akortek Bilişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti’nin tescilli markasıdır.

Bu doküman Akortek Bilişim San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti tarafından hazırlanmış olup tüm hakları

saklıdır. Yazım ve baskı hatalarından Akortek Bilişim sorumlu değildir.





R&TTE UYGUNLUK BEYANI (DOC)
Akortek Bilisim San. Ve Dis Tic. Ltd. Sti.
Ad.: Sivat Yolu Sakiz Sk. No:4/2 Sancaktepe / Istanbul / Turkey
Tel: +90 212 210 50 20
FAX: +90 216 527 19 17

Bu beyanname ile ilgili olarak bizim yegâne sorumluluğumuzda olan ürünün:
Ürün adı: DARK EvoPAD C7028 Tablet Bilgisayar
Ticari adı: Dark EvoPAD
Tipi ve modeli: DK-PC-EVOC7028
İlgili ek bilgiler:
R&TTE Direktifinin (1999/5/EC) diğer ilgili gereklilikleri olan asıl gerekliliklere uygunluk
sağladığını beyan ederiz.
Ürün, aşağıdaki standartlar ve/veya diğer normatif dokümanlarla uyumludur:
SAFETY (art 3.1.a): EN 690950- 1: 2006 + A11 : 2009 + A1: 2010 + A12:2011, EN 62479:2010
EMC (art 3.1.b): EN 301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-17 V2.2.1:2012
SPECTRUM (art 3. 2): EN 300 328 V1.7.1:2006

Ek Bilgi:
Onaylanmış kuruluş:
WALTEK SERVICES (SHEN ZHEN) CO., LTD.
1/F.,Fukangtai Building,West Baima Road,
Songgang Street,Baoan District,
Shenzhen 518105, Guangdong,China.

Tel：+86-755-8355 1033    Fax：+86-755-8355 2400
E-mail：info@waltek.com.cn

Teknik dosyayı saklayan:
WALTEK SERVICES (SHEN ZHEN) CO., LTD.
1/F.,Fukangtai Building,West Baima Road,
Songgang Street,Baoan District,

Shenzhen 518105, Guangdong,China.
Tel：+86-755-8355 1033    Fax：+86-755-8355 2400
E-mail：info@waltek.com.cn

(Bu uygunluk beyanın) hazırlanma yeri ve tarihi: Ist,2015-02-19
İmzalayan veya Üretici adına imzalayan:
Akortek Bilisim San. Ve Dis Tic. Ltd. Sti


