Ürün Özellikleri

Tuş Talimatları
 Tuş Talimatları
1. 1.Güç Tuşu :Kapatmak /Açmak için 3 saniye basılı tutunuz, kısa sureli basma ekranı uyandırır, uzun süreli
10 saniye basma RESET fonksiyonu içindir.
2. Ses +: kısa/uzun basma sesi yükseltir
3. Ses -: kısa/uzun basma sesi azaltır
4. Mikrofon: Kayıt Dahili Giriş
5. Kulaklık: 3.5mm Kulaklık Girişi
6. Hoparlör: Hoparlör Girişi
7. HDMI: HDMI Çıkışı
8. TF Kart: TF Genişletme Kart Girişi
9. USB Kart/U Disk/Fare/Klavye için OTG Giriş
10. DC :2.5MM DC12V 2A Şarj Girişi

一．Kullanım Hazırlıkları
 Bilgisayarınıza Bağlantı
 Bilgisayarınızı çalıştırın, ürünü bilgisayarınıza USB şarjı veya USB transferi için beraberinde verilen
USB kablosu ile bağlayınız. Ürün bağlantısı yapıldığını gösterecektir. Oynatıcı ile bilgisayarınızdan dosya
kopyalayabilir veya silebilirsiniz.

.

Dikkat: Bilgisayarınıza bağlı iken müzik yada video çalmayınız. Uygunsuz kullanımdan

sonucu

olacak zararlardan firmamızın sorumlu tutulamayacağımızı dikkatinize arz ederiz.
Açma
Açma kipinde “Güç Tuşu” 3 saniye basılı tutulursa android sistem açık bar konumuna girecek, ve 100
saniye sonra sistem menüsüne girilecek ve ekran kilitlenecektir kilit sekmesine

basılı tutunuz ve yeşil

nokta konumuna çekiniz, cihaz otomatik olarak açılacak ve aşağıdaki resim görünecektir:

Cihazı bilgisayara bağlayınız, sistem cihazı otomatik olarak açacaktır. (Sadece güç verir, şarj etmez)
Güç Tasarrufu & Ekran Kilidi：UYKU ipine girmek için cihazı açınız ve kısa süre “GÜÇ” tuşuna
basınız. Bu konumda ekran kararacak ve ekran kilit kipine girecektir. 1 saniye içinde
için tekrar “GÜÇ” tuşuna basınız.

Ekranı eski haline getirmek

Not:
Güç Tasarruf kipinde müzik, video gibi işlemler sürekli devam edecektir, durmayacaktır, sadece ekranı
karartır..
Dikkat
Sistem kapanırsa 10 saniye sure ile “Güç Şalterine” basınız, cihaz tamamen kapanır, “Güç Şalterine” tekrar
bastığınız da cihaz açılır.
 Güç Kapalı
Güç açık konumunda, “güç tuşuna” 3 saniye basınız, güç kapalı menüsü görünecektir. Oynatıcıyı kapatmak için
“OK” seçiniz.
【Dikkat】Yeteri kadar güç yoksa, cihaz alarm vermeye başlayacaktır, ve şarjı bittiğinde otomatik olarak
kapanacaktır. Şayet açamazsanız, lütfen güç durumunu kontrol ediniz ve 5- 10 saniye şarj ettikten sonra açmayı
deneyiniz.
 TF Genişletme Kartının Kullanımı
1、Oynatıcı bilgisayarınıza bağlayınız, 2 çıkarılabilir disk görünecektir. Birincisi dahili flaş bellek , diğeri TF
Kartıdır. İkinci çıkarılabilir disk oynatıcıya genişletme kartı takmadığınız takdirde açılmayacaktır.
.
Dikkat: Oynatıcı sadece TF tip Genişletme Kart destekler (Maksimum Hafıza 32 GB).
2、2、Genişletme Kartını takmak
Takmak İçin:

Genişletme kartını yandaki kart boşluğuna takınız. Oynatıcı kartı tanımladıktan sonra, kart

hafızasındaki dosyalar oynatılabilir.
Çıkarmak için : Genişletme kartına hafifçe basınız ve çıkarınız.
 Pili şarj etme
1、En iyi sonucun alınabilmesi için, ilk kullanımda 7-8 saat şarj ediniz, tamamen gücün dolu oluğundan emin
olduktan sonra kullanınız.
2、 Cihazın USB girişine MINI 5IN USB

adaptör portunu takınız, adaptörün diğer ucunu da DC girişine

takınız. Cihaz otomatik olarak açılacaktır, ve pil kapasitesi ve cihazın şarj ettiği, yeşil aşağı yukarı hareket
eden

ikon ile görüntülenecektir. Güç tamamen şarj edilene kadar adaptör çıkartılmamalıdır. Gösterge

ışığı mavi renk olacak, pil ikon yeşil çubuğuna hareket

duracaktır.

Güç yükleme tamamlandığında , bir dakika bekleyiniz ve cihazı açınız
DİKKAT:1. 12v-2a Özel şarj cihazı isterseniz, yerel distribütörünüzle temas ediniz.
2. 5 v Şarj cihazları kullanmayınız, 5 V şarj cihazlarının sebep olacağı zararlardan firmamız
sorumlu tutulamayacaktır.



Ana kullanıcı ara yüzü

Fonksiyon Talimatı

iKON

İkon

Fonksiyon Talimatı
Herhangi bir ara yüz,

Geri Dönüş Tuşu

tıklandığında ana menüye
dönecektir.

Son İşlem Menüsü
Güncel Sistem Zamanını
Göstermek

Sistem yeni cihazı tanımladı
Pil İkonu, Kalan gücü gösterir

Modül Menü Fonksiyonu için

二．İşletme Talimatları
1.Wifi Ayarlama

a.

WIFI Açık Ayar：Modül menü ikonuna tıklayınız

，modül menü listesine giriniz, Ayarlar menüsüne

girmek için "Ayarlar " tıklayınız, "Kablosuz & Şebekeler" tıklayınız ve "Wi-Fi" seçiniz ：

b.

WIFI ayarlar ve şebeke bağlantısı : "Wi-Fi Ayarlar” üzerine tıklayınız, sistem otomatik olarak
WIFI ismini bulacaktır, aşağıda belirtildiği gibi 2 tür WIFI şebekesi vardır;

2.USB-HOST Fonksiyonu
a. Disk fonksiyonunu okuma :
U diskini HOST/OTG girişine takınız, "Gezgin” üzerine tıklayınız, aşağıda göründüğü gibi
U diskinin dosya listesini giriniz;

b. Harici 3G USB Cihazı：
3G USB-DONGLE kartını OTG kablo aracılı ile DONGLE ve USB/OTG/HOST girişine takınız,
İnternete bağlanmak için 3 G ikonu göründükten sonra birkaç dakika bekleyiniz..

3.
3.APK Kurucu
Android platformlardan uygulamaları desteklemek için U19GT desteği, Internet ten bir çok uygulama indirilebilir
ve dahili veya flaş belleklere kurulum için kopyalanabilirler.
• APK Kurucu tıklayınız

“ ”，APK Kurulum Menüsü çıkacaktır ：Kurucu、Yönetici、Çıkış.

• Kurucu：Kurucu üzerine tıklayınız ve AOPK Kurucu menüsüne giriniz.
Dahili Hafıza ve SD Kart, Flaş Bellek ve T-Flaş Bellekten ayrıdır.
Sağ sütuna istediğiniz uygulamayı seçin ve giriniz, sonra “Kur” üzerine tıklayınız.

• Yönet ：”Yönet” tıklayınız, ve menüye giriniz.

- Başlat : Yazılımı başlatır
- Aktarım：Yazılımı Flaş Karta aktarır.
- Kaldır：Yazılımı Kaldırır
- İptal：İşlemi iptal eder

4．Gezgin
Ana menüde yönetici, ara yüzüne girmek için Gezgin ikonunu tıklayınız

"SD Kart" üzerine tıklayınız 、

"Dahili Bellek " ve "U Disk",alt dosya listesine giriniz, dosya veya klasör ekleyebilir, kopyalayabilir, veya
silebilir, ilgili konumu bulmak için “Bir sonraki” ,”Önceki” veya “En son” seviyelerini seçebilir, ve gelen kutu

içinde “Yapıştır” ve “Düzenle” üzerine tıklayabilirsiniz.

5.Kayıt
Ana menüde , girmek için kayıt ikonu
tıklayın

kaydı durdurmak için “Dur”

üzerine tıklayınız, kayıta başlamak için kayıt tuşuna
tuşuna basınız. Kaydı oynatmak için

üzerine tıklayınız.

Sistem bu kaydın kullanacağına veya kullanılmayacağına otomatik karar verecektir. El ile de seçebilirsiniz.
Kaydı çalmak . Kaydı çalmak için Ses çalma tuşunu seçiniz, önce Gez içinde kayıt dosyasını seçiniz ve “Oynat”
üzerine tıklayınız.

6.IE Araştır
WIFI bağlandığında, ana menüde IE Araştır
üzerine tıklayınız ve IE menüsüne giriniz. Web site adres
sütununa tıklayınız ve görüntüğlemek istediğiniz web site adresini giriniz.

7.Aygıt Yazılım Güncelleme
Aygıt yazılım güncelleme öncesi U19GT kapatınız. Bilgisayarınızda “RK Device. Manage.
Exe” güncelleme aletini açınız, ve “

”tıklayarak Resim dosyasını açınız, ayni zamanda “Set

–Düğmesine” basınız ve bırakmayınız. Aletler sütununda RK Antropid Loader Rock USB cihazı
görünene kadar “Güç Düğmesine 3 dakika basınız. Sonra bırakınız ve güncelleme işlemi için
“Yeniden Yapılandır” tuşuna tıklayınız. Bilgi çubuğu mevcut bilgilerin güncellemesini yapacaktır
Sağ bilgi sütununda güncelleme bilgisi yer alır, “Başarıyla gerçekleştiriliyor” ibaresi güncellemenin
başarıyla yapıldığına işaret eder.

【Dikkat】:
Güncelleme sistemi tüm yerel verileri kaldıracaktır, güncelleme yapmadan önce önemli bilgileriniz
yedekleyiniz. Güncelleme sonrası ilk işlemde yazılım yeniden kurulacağından, yavaş hareket edecektir, acele
etmeyi ve birkaç dakika bekleyin. İkincisinde sistem hızı normale dönecektir.

Teknolojik Özellikler
Donanım Konfigürasyonu
Ana Frekans
CPU
Dahili Bellek
Ekran

1.6GHz
Cortex-A9 Çift çekirdek

1GB DDR3
7 inç IPS 1024*600

Bellek

Çok –Dokunum Kapasiteli
8 GB

WiFi

Wi-Fi 8188

Ses
Genişletme Kartı
Pil
Veri Girişi

（5PIN Dokunma)

Tek Hoparlör
Mikro SD Kart ， 32GB Mikro SD（TF）Destekler
3000mAh/7.4V,5V2A şarj edilebilir Li-ion Pil
Yüksek Hız USB 2.0 ， OTG fonksiyon Destekler

İşletme Sistemi
İşletme Sistemi

Kamera
Ön
Arka

GOOGLE ANDROID 4.1.0 JELLY BEAN

0.3 Mega Piksel
0.3 Mega Piksel

Fonksiyon Özellikleri
Taşınabilir
Hafıza
Ses

Taşınabilir donanım diski olarak kullanılabilir.
MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、AAC、WAV
H.264,VP8,RV,WMV,AVS,MPEG4 destekler, 1080P video çıkış、

Video

YouTubeYouTube、720P、HTML5 、Flash10.1

Resim

JPG、BMP、PNG destekler.
2D/3D Grafik Proses Ünite, Open GL ES 2.0/1.1 ve Open VG1.1destekler

Diğer

İnternet izleme, on-line konuşma, e-posta, E-kitap ve Araştırma
Saat, Alarm saati, Hesap makinesi, Kayıt

Ses Kipi
Dil
Tekrar
Kipleri

Normal, Popüler, Rock, Klasik, Bas, Jazve Kullanıcı tanımlananlar
Çoklu Dil (İsteğe Bağlı)
Tek şarkı bir kere, tek tekrar, tümü bir kere, demonstrasyon

Kayıt
Mikrofon destekler, 3GPP Kayıt formatı destekler
Teknolojik Özellikler
Pil Kullanım
Zamanı
SNR

Ses Çalma süresi: 13 saat takribi, vidoe oynatma süresi: 4.5 saat takribi
Web site izleme süresi: takribi 4 saat
≥95db

【Note】
：
Kullanma kılavuzundaki resimler referans amaçlıdır. Tuş işlemleri, görüntüler ve özelliklerde yapılacak
değişiklikler hakkında bilgilendirilmeyeceksiniz. Umarız anlayışla karşılarsınız.

Beyandır
Lütfen çalışırken kendi bilgilerinizi yedekleyiniz. Donanım, yazılım, ürün tamiri, pil yerleştirilmesi,
veya diğer öngörülmeyen nedenlerle meydan gelecek veri kaybından şirket hiçbir şekilde sorumlu
tutulamayacaktır. Ayrıca, kullanıcının bu kılavuzun kullanımını yalnış anlamasına da engel olamayız,
dolayısıyla şirket kaza sonucu meydana gelecek hasarlardan ve ürün kullanımının sebep olacağı üçüncü
taraf taleplerinden sorumlu tutulamayacaktır.

