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ZenPad’inizi Şarj Etme
Uzun süre boyunca pil modunda kullanmadan önce ZenPad’inizi 
tamamen şarj ettiğinizden emin olun. Güç adaptörünün 
güç kaynağına bağlı olduğu sürece cihazınızı şarj edeceğini 
unutmayın. Kullanımdayken cihazı şarj etmenin daha uzun 
süreceğine dikkat edin.

ÖNEMLİ! Tam şarj olduğunda ZenPad’inizi güç kaynağına bağlı 
bırakmayın. ZenPad güç kaynağına uzun süre bağlı bırakılmak 
üzere tasarlanmamıştır.

Uçak Önlemleri
Kullanılabilen ilgili uçak hizmetleri ve ZenPad’inizi uçakta 
kullanırken izlenmesi gereken kısıtlamalar hakkında bilgi için 
havayolu şirketinizle iletişim kurun.

ÖNEMLİ! Cihazınızı X-ray cihazlarından (taşıyıcı bantlara 
yerleştirilen eşyalar için kullanılırlar) geçirebilirsiniz, ancak manyetik 
dedektörlere ve manyetik çubuklara maruz bırakmayın.

Güvenlik Tedbirleri
ZenPad yalnızca 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam 
sıcaklıklarında kullanılabilir.

Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara uzun süre maruz bırakıldığında 
pil ömrü hızla düşer ve kısalır. Pilden en iyi şekilde yararlanmak 
için, önerilen ortam sıcaklıklarında bulunduğunuzdan emin olun.
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Arka Kamera

Ses Düğmesi

Mikrofon

Hoparlör / Kulaklık Bağlantı 
Noktası

Micro USB 2.0 Bağlantı Noktası

Micro SD kartı yuvası

ZenPad Hakkında

Güç Düğmesi

Ortam Işığı Algılayıcı

Ön Kamera

Dokunmatik Ekran

Hoparlörler
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Bir Micro SD Kartın Takılması

NOTLAR: Bellek kartı yuvası, microSD, microSDHC ve microSDXC 
kart biçimlerini destekler.
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ZenPad’inizi Şarj Etme

Cihazınızı şarj etmek için:

USB kablosunu güç adaptörüne bağlayın.

Güç adaptörünü topraklı elektrik prizine takın.

USB bağlayıcıyı ZenPad’inize takın.

ZenPad’inizi pil modunda ilk kez kullanmadan önce 
sekiz (8) saat şarj edin.
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ÖNEMLİ!

• Cihazınızı şarj etmek için yalnızca birlikte verilen güç adaptörünü 
ve USB kablosunu kullanın. Farklı bir güç adaptörü kullanmak 
cihaza hasar verebilir.

• Risk veya yaralanmayı önlemek için, ZenPad’i şarj etmeden önce 
güç adaptöründen ve USB kablosundan koruyucu filmi sıyırıp 
çıkarın.  

• Güç adaptörünü doğru giriş derecelendirmesi olan doğru 
elektrik prizine taktığınızdan emin olun. Bu adaptörün çıkış 
voltajı DC 5.2 V ve 1A'dır.

• ZenPad’inizi güç adaptörü modunda kullanırken, topraklı bir 
elektrik prizi üniteye yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

• ZenPad’inizi sıvılara, yağmura ya da neme maruz bırakmayın 
veya bunların yakınında kullanmayın.

• ZenPad’inizi ısıtma cihazlarının yakınında veya yüksek sıcaklık 
olasılığının olduğu yerlerde kullanmayın.

• ZenPad’inizi sivri nesnelerden uzak tutun.

• ZenPad’inizi üstüne nesneler yerleştirmeyin.

NOTLAR:

• ZenPad’inizi sadece uyku modundayken (ekran kapalı) veya 
kapatılmışken bilgisayarın üzerindeki USB bağlantı noktasından 
şarj edilebilir.

• Bilgisayarın USB bağlantı noktası üzerinden şarj etme işleminin 
tamamlanması daha uzun sürebilir.

• Bilgisayarınız ZenPad’inizi şarj etmek için yeterli güce sahip 
değilse, ZenPad’inizi bunun yerine topraklı elektrik prizinden şarj 
edin.
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Ekler
Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı
Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır: 
• Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez ve

• Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi 

bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission ( FCC ) kurallarının 15 nolu 
bölümüne göre sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine 
monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu 
cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte 
edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli 
bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz 
konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına 
zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemelerin bir yada birden fazlasını kullanarak 
kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

• Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin. 

• Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın. 

• Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız. 

• Yardım için deneyimli bir radyo / TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

Uygunluktan sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu 
ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu vericiler için kullanılan anten başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya 
çalıştırılmamalıdır.

RF Maruziyet Bilgileri (SAR)
Bu aygıt radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili resmi yönetmeliklere uygundur. Bu aygıt ABD devletinin 
Federal İletişim Komisyonu’nun belirlediği radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalmayla ilgili emisyon 
sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Maruz kalma standardı, Özel emilim hızı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır. SAR sınırı FCC 
tarafından 1.6 W / kg  olarak belirlenmiştir. SAR testleri, EUT farklı kanallarda belirtilen güç düzeyinde 
sinyal gönderirken FCC tarafından kabul edilen standart çalışma konumları kullanılarak gerçekleştirilir. 

Aygıtın FCC’ye rapor edilen en yüksek SAR değeri, vücudun yanına yerleştirildiğinde 1,07 W / kg’dır.

FCC, rapor edilen tüm SAR düzeylerini FCC RF maruz kalma kurallarına uygun olarak değerlendirerek bu 
aygıt için bir Donanım Onayı vermiştir. Bu aygıttaki SAR bilgisi FCC ile kayda geçirilmiştir ve www.fcc.gov/
general/fcc-id-search-page adresinde FCC ID olarak MSQP00C girilip arama yapılarak bulunabilir.
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CE İşareti Uyarısı

Kablosuz Ağ / Bluetooth Özelliği Olan Aygıtlar İçin CE İşareti
Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı 
uygunluk kabulünü kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999 / 5 / EC Direktifi gerekliliklerine uygundur.

Aygıtın en yüksek CE SAR değeri 0.372W / kg’dır.

Bu ekipmanın kullanılabileceği yerler:

IC Uyarı Bildirimi
Cihaz, aktarılacak bilgi olmadığında veya işlevsel arıza olduğunda aktarımı otomatik olarak durdurabilir. 
Bunun kontrol veya sinyal bilgisi aktarımını ya da teknolojinin gerekli kıldığı yerde yinelemeli kodların 
kullanımını önlemeyi amaçlamadığına dikkat edin.

Bu aygıt ve antenleri, test edilmiş yerleşik radyolar dışında diğer anten veya vericilerle birlikte 
konumlandırılmamalı ya da çalıştırılmamalıdır. ABD/Kanada içinde pazarlanan ürünlerde Ülke Kodu Seçme 
özelliği devre dışı bırakılmıştır.

Bu EUT, IC RSS-102 standardındaki genel nüfus/kontrolsüz maruz kalma sınırları için SAR ile uyumludur ve 
IEEE 1528’de belirtilen ölçüm yöntemlerine ve yordamlarına uygun şekilde test edilmiştir.

AT BE BG CH CY CZ DE DK

EE ES FI FR GB GR HU IE

IT IS LI LT LU LV MT NL

NO PL PT RO SE SI SK TR
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RF Maruziyet Bilgisi (SAR) - CE
Bu cihaz sağlığı koruma yoluyla kamunun elektromanyetik alanlara maruz kalma miktarını sınırlamayla 
ilgili AB şartlarına (1999 / 5 / EC ) uymaktadır.

Sınırlar kamunun korunmasıyla ilgili kapsamlı önerilerin bir parçasıdır. Bu öneriler bilimsel araştırmaların 
normal ve titiz değerlendirmeleri kullanılarak bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından geliştirilmiş ve 
kontrol edilmiştir. Avrupa Konseyi’nin mobil aygıtlar için önerdiği sınırın ölçü birimi “Özgül Emilim 
Oranıdır” (SAR) ve SAR sınırı 10 gram vücut dokusu üzerinde ortalama 2.0 W / kg’dır. İyonlaşmayan 
Radyasyondan Korunma Uluslararası Komisyonu’nun (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection) şartlarını sağlamaktadır.

Vücudun yanında çalıştırma için, bu cihaz test edilmiştir ve ICNRP maruziyet kurallarına ve Avrupa 
Standardı EN 62311 ve EN 62209-2 şartlarına uymaktadır. SAR, cihaz vücuda doğrudan temas eder halde 
ve mobil cihazın tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek çıkış güç seviyesinde iletim yaparken ölçülür.

Avrupa’da RF maruz kalma gereksinimlerine uygunluk için gövde geçişi işlemi sırasında anten dâhil olmak 
üzere, kullanıcı gövdesi ve aygıt arasında en az 0 cm ayırma mesafesi sağlanmalıdır.

İşitme Kaybını Önleme
İşitmeyle ilgili olası zararı önlemek için uzun süre yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.

 

Fransa’da, bu cihaza yönelik kulaklık/kulaklık seti, L.5232 - 1 Fransız Kanunu uyarınca gereken geçerli EN 
50332 - 1:2013 ve / veya EN50332 - 2:2013 standardında belirtilen ses basınç düzeyiyle uyumludur.
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Yeşil ASUS Bildirimi
ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirmek ve tüketicilerin sağlığını korumak için kendini çevre dostu ürün 
/ ambalaj üretmeye adamıştır. Kılavuzun sayfa sayısının azaltılması, karbon emisyonunun azaltılması ile 
uyumludur.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ilgili bilgiler için, ASUS tabletteki kullanım kılavuzuna bakın veya https://
www.asus.com/support/ adresindeki ASUS destek sitesini ziyaret edin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu Cihaz Türkçe Karakterlerin Tamamını İhtiva Eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 Ve ETSI TS 123.040 
V8.1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur.

Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi kullanım ömrüne dahildir. Garanti 
süresi dolduktan sonra kullanım ömrü boyunca ASUS’un yetkili servis istasyonlarından ücretli bakım, 
onarım ve montaj hizmetleri alabilirsiniz. 

ASUS’ un, orijinal ürünün yedek parçasının mevcut olmadığı durumlarda, tamir hizmetini muadil bir ürün 
sunarak sağlama hakkını saklı tutacağını lütfen unutmayın,

Sınırlı Sorumluluk
ASUS’tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana gelebilecek 
durumlarda, zararları ASUS’tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS’tan zarar 
tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) 
ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu garanti beyanatında belirtilen kanuni 
yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve 
doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde 
sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu 
garanti beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS’un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS’un, tedarikçilerinin ve 
satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: 
(1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ 
KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA 
DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS’UN, 
TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ 
OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.
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ENERGY STAR complied product
ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency 
and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the 
environment through energy efficient products and practices.

All ASUS slate computers with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY 
STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The 
display will be automatically set to sleep within 10 minutes user inactivity. Users 
could wake your computer through click the display, or press the power button.

Please visit http://www.energystar.gov/powermanagement for detail 
information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit  
http://www.energystar.gov for detail information on the ENERGY STAR joint program.

Düzgün Elden Çıkarma

Pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Kullanılmış pilleri 

talimatlara uygun olarak atın.

La batterie présente un risque d’incendie si celle-ci est remplacée par une 

batterie de type incorrect. La batterie doit être recyclée de façon appropriée.

Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel 
atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.

Ürününüzü kentsel atıklarla birlikte ATMAYIN.  Bu ürün parçaların uygun biçimde 
yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. 
Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva 
içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. 
Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.

Aygıtınızı ateşe ATMAYIN. Temas noktalarını kısa devre YAPTIRMAYIN. ASUS tableti 
parçalarına ayırmayın.
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Pil güvenlik bilgileri
1. Parçalarına ayırmayın veya açmayın, ezmeyin, bükmeyin, şeklini bozmayın, delmeyin ya da 

parçalamayın.

2. Değiştirmeyin ya da tekrar üretmeyin, pile yabancı cisimler sokmaya çalışmayın, suya ya da 

diğer sıvılara batırmayın veya maruz bırakmayın, ateşe, patlamaya ya da diğer tehlikelere maruz 

bırakmayın.

3. Pili yalnızca IEEE 1725 İle Pil Sistemi Uyumluluğu İçin CTIA Belgelendirme Gereksinimleri uyarınca 

yeterlilik almış bir şarj sistemiyle kullanın. Yeterlilik almamış bir pil veya şarj cihazı kullanımı yangın, 

patlama, sızıntı ya da diğer tehlike risklerini ortaya çıkarabilir.

4. Biten pilleri yerel yönetmeliklere uygun olarak hemen elden çıkarın.

5. Telefonu veya pili düşürmekten kaçının. Telefon veya pil, özellikle sert bir zemine düşerse ve hasar 

gördüğünden şüpheniz olursa, kontrol edilmesi için bir servis merkezine götürün.

6. Hatalı pil kullanımı yangın, patlama ya da diğer tehlikelerle sonuçlanabilir.

7. Şarj etme kaynağı olarak bir USB bağlantı noktası kullanan ana aygıtlar için, ana aygıtın kullanım 

kılavuzunda, telefonun yalnızca CTIA belgeli adaptörlere, USB-IF logosu taşıyan ürünlere veya USB-IF 

uyumluluk programını tamamlamış ürünlere bağlanacağını belirten bir bildirim bulunmalıdır.

Kaplama Uyarısı

ÖNEMLİ! Elektrik yalıtımı ve elektriksel güvenlik sağlamak için, G / Ç bağlantı noktalarının 
bulunduğu alanlar hariç cihazın gövdesini yalıtmak için bir kaplama uygulanmıştır.

ASUS Geri Dönüştürme / Geri Alma Hizmetleri
ASUS geri dönüştürme ve geri alma programları çevremizi koruma konusunda en yüksek standartlara 
kendimizi adamamızın sonucudur. Paketleme malzemeleri yanında ürünleri, pilleri ve diğer bileşenleri 
sorumlu bir şekilde geri dönüştürebilmeniz için size çözüm sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Farklı 
bölgelerle ilgili ayrıntılı geri dönüştürme bilgileri için lütfen http://csr.asus.com/english/Takeback.htm 
adresine gidin.
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Tüketicinin Hakları
1.  Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

 a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

 b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

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

onarılmasını isteme,

 d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini 

kullanabilir.

2.  Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem 

Heyetlerine yapabilirler.

3.  Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

 a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

 b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

 c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 

raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 

imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.

EC Uygunluk Beyanı
Bu ürün R & TTE Direktif 1999 / 5 / EC ‘nin düzenlemeleriyle uyumludur. Uygunluk Beyanı https://www.
asus.com/support/ adresinden indirilebilir.

Güç Güvenlik Koşulu
6A’e kadar elektrikli akımı olan ve 3 kg’dan daha fazla ağırlığı olan ürünler H05VV - F , 3G, 0.75 mm2 ya da 
H05VV-F, 2G, 0.75 mm2 ‘den daha büyük ya da buna eşit onaylı güç kablosu kullanmalıdırlar.
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Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar 
•  Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz 

•  Ürününüzü teslim alırken ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

•  Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük aksesuar vb. daha sonraki 

servis ihtiyacında kullanılmak üzere lütfen saklayınız. 

•  Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, 

ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler 

cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden olacaktır. 

•  Ürünü kullanmadan önce “KULLANIM KILAVUZUNU” dikkatlice okuyunuz. 

•  Ürünü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız. 

•  Kullanma kılavuzundaki şartları yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmazsa bağlantıları 

kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak 

destek isteyiniz. 

•  Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz. 

•  Almış olduğunuz ürünleri düşürmeyiniz, çarpmayınız, suyla temas ettirmeyiniz, üzerine ağır cisimler 

yerleştirmeyiniz. Nem, toz vb. ortamlardan koruyunuz. 

•  Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam zeminlerde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı madde 

dökmeyiniz, ıslak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız. 

•  Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan 

arızalar GARANTİ DlŞI’dır. 

•  Ürün üzerindeki etiketleri ve S / N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, 

karalamayınız. Seri numarasını okunmayan ürünler GARANTİ DlŞI’dır.

•  Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ 

DlŞI’dır. 

•  Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale 

ürünün garantisini sona erdirir. 

•  Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünün garanti garanti ile birlikte satın aldığınız bayi aracılığı ile 

yetkili teknik servislerimize ulaştırınız. 

•  Korumalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz. 

• Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız. 
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Enerji Tüketimini Azaltma
ASUS Tablet, enerji tüketimini azaltabileceğiniz birtakım ayarlara sahiptir. Bu ayarlar sayesinde arka 

plandaki enerji tüketimini azaltarak yeni bir şarj işlemine kadar tabletinizin bataryasından daha uzun süreli 

faydalanabilirsiniz. 

• Kullanımınız bittiğinde güç tuşuna kısa süreli basarak ekranı kapatın.

• Arka planda çalışmakta olan gereksiz uygulamaları düzenli olarak sonlandırın.

• İhtiyaç duyulmayan durumlarda, gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmek için Bluetooth ve 

kablosuz ağ özelliklerini devre dışı bırakın.

• Ekran parlaklığını bulunduğunuz ortama uygun düzeyde tercih edin.

• Ekran parlaklığının azaltılması için geçmesi gereken süreyi kısaltın.

Periyodik Bakım ile İlgili Hususlar
Cihazın garanti süresi içerisinde (2 yıl) ya da belirtilen kullanım ömrü aralığında (5 yıl) cihazın bakım ve 
periyodik kontrol işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Cihazınızın periyodik bakım ve temizlik gerektirmesi 
durumunda, yetkili servis istasyonlarından ücretli olarak bakım, temizlik ve kontrol hizmetlerini 
alabilirsiniz. 

Cihazınızdaki içeriklerin korunması ve olası işletim arızalarına karşı önlem olarak cihazınızın saklama 
ortamında bulunan bilgilerin periyodik olarak yedek kopyalarını almanız gerekmektedir. Yetkili servis 
istasyonları ve distribütörler, garanti hizmetini almadan önce satın alma bilgilerini sunmanızı, olası 
sorunların tespiti için hazırlanan soruları yanıtlamanızı ve garanti hizmeti prosedürüne uymanızı talep 
edebilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalaj ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında ürüne 
maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan 
emin olunuz. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,

Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,

Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.
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Model adı: P00C (Z300M)

Telif Hakkı Bilgileri

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER 

INC.’in (“ASUS”) açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan 

dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, 

devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme 

edilemez.

ASUS ve ASUS tablet logosu ASUSTek Computer Inc.’in ticari markalarıdır. 

Bu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Telif Hakkı © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

ASUS ZenPad 10 tablet, ASUS tarafından ASUS Pad P00C adı altında belgelendirilmiştir.

Üretici ASUSTek COMPUTER INC.
Adres, Şehir 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, 

TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa’daki 
Yetkili Temsilci

ASUS COMPUTER GmbH

Adres, Şehir HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke GERMANY
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DİSTRİBÜTÖR BİLGİLERİ 

Notebook , Tablet ve Aksesuarları
BOĞAZİÇİ BİLGİSYAR TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Eski Büyükdere Cad.  No:2 Groupama Plaza Kat:6 Maslak / 
İstanbul
Tel: +90 (212) 331 10 00  Faks: +90 (212) 332 28 90 

İNDEX BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. 
A.Ş.
Merkez Mah. Erseven Sok. No: 8 34406 Kağıthane / İSTANBUL
Tel : +90 (212) 331 21 21  Faks: +90 (212) 332 09 29

KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ SAN. VE 
DIŞ. TİC. A.Ş.
Emek Mah. Ordu Cad. No: 18 Sarıgazi İSTANBUL 34785 TURKEY
Tel:+90 (216) 528 88 88  Faks: +90 (216) 313 18 18

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, NATO Yolu, 4. Cad. No:1 34775 Yukarı 
Dudullu, Ümraniye/ İSTANBUL
Tel:+90 (850) 277 02 77  Faks:+ 90 (216) 415 23 69

ASUS ÇAĞRI MERKEZİ
Tel: +90 (216) 524 30 00   Faks: +90 (216) 481 83 80 
e-posta adresi: destek@asus.com

https://www.asus.com/support/ 
www.asus.com.tr 
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SERVİS BİLGİLERİ
Androidli Tablet Ürünleri Servis Bilgisi
SMS INFOCOMM TEKNOLOJİ SERVİS LTD. ŞTİ.
Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. No:62 D:1-2-3-4, Ataşehir 
İSTANBUL
UPS Kargo Ücretsiz Gönderim Kodu: EY 7231 Tel: 444 99 99

Notebook ve Windowslu Ürünler Servis Bilgileri
ASUS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTI.
Kısıklı,Alemdağ Cad. Masaldan iş Merkezi C-Blok, No:60 D:1 
Üsküdar / İSTANBUL
UPS Kargo Kodu: 1V3289

TELESERVICE INT. TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.
Atilla İlhan Cad. No:20/A, 34750 Ataşehir/ İSTANBUL
Yurtiçi Kargo Kodu: 220229558
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Model adı: Z300M
İşletim Sistemi: Android 6.0
Ölçüler: 251.6mm(W) x 172mm (D) x 7.9mm (H)  
Ağırlık: 490 gram
İşlemci: Mediatek MT8163 1.3Gh
Bellek: 1GB / 2GB RAM **
Kapasite: 8GB/16 GB/32GB**
Kapasite Artırma: Micro SD bellek kartı (128 GB’a kadar)
Navigasyon: GPS
Ekran: 10.1 inç, HD (1280 x 800), IPS
Pil: 4680 mAh
Kamera: Ön: 2.0 MP

Arka: 5.0 MP
Ses Girişi: 3.5 mm
Bağlantı Teknolojileri: WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.0
Algılayıcı: Yerçekimi, E-Pusula, Ortam Işığı, Manyetik

*ASUS ZenUI destekli Android 6.0 a güncellenecektir.
** Konfigurasyon ülkelere gore değişiklik gösterebilir.
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EU Declaration of Conformity 
 
We, the undersigned, 

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. 
Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN 

 Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH 
Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN 
Country: GERMANY 

declare the following apparatus: 
Product name : ASUS Tablet 
Model name : P00C 

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 

 EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016) 
 EN 55022:2010 +AC:2011, Class B 
 EN 61000-3-2:2014, Class A 
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 

 EN 55024:2010 
 EN 61000-3-3:2013 
 EN 55020:2007+A11:2011 

 R&TTE – Directive 1999/5/EC 
 EN 300 328 V1.9.1(2015-02) 
 EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) 
 EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) 
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03) 
 EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04) 
 EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10) 
 EN 301 908-13 V6.2.1(2014-02) 
 EN 301 893 V1.8.1(2015-03) 
 EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02) 
 EN 50360:2001/A1:2012 
 EN 62479:2010 
 EN 62311:2008 

 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) 
 EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08) 
 EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12) 
 EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) 
 EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) 
 EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) 
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) 
 EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) 
 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) 
 EN 302 623 V1.1.1(2009-01) 
 EN 50566:2013/AC:2014 
 EN 50385:2002 

 LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016) 
 EN 60950-1: 2006 / A12: 2011 
 EN 60950-1: 2006 / A2: 2013 

 EN 60065:2002 / A12: 2011 

 Ecodesign – Directive 2009/125/EC 
 Regulation (EC) No. 1275/2008 
 Regulation (EC) No. 642/2009 

 Regulation (EC) No. 278/2009 
 Regulation (EU) No. 617/2013 

 RoHS – Directive 2011/65/EU                                                                               Ver. 160217 
 CE marking   
 Equipment Class 2 

 

 
Signature 

 
Jerry Shen 

Printed Name 
 

CEO 
Position 

 

Taipei, Taiwan 
Place of issue 

 
30/4/2016 

Date of issue 
 

2016 
Year CE marking was first affixed 

 

(EU conformity marking) 
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 EU Uygunluk Beyanı 
 
Biz, bu imza altındakiler 

Üretici: ASUSTeK COMPUTER INC. 
Adres: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN 

 Avrupa’daki Yetkili: ASUS COMPUTER GmbH 
Adres, Şehir: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN 
Ülke: ALMANYA 

Aşağıdaki ürünleri beyan ediyoruz : 
Ürün adı : ASUS Tablet 
Model adı : P00C 

Yukarıda belirtilen beyanın konusu birlik yasalarına göre uygundur: 

 EMC – Direktif 2004/108/EC 19 Nisan 2016’ya kadar ve Direktif 2014/30/EU 20 Nisan 2016 
 EN 55022:2010+AC:2011 
 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 

 EN 55024:2010 
 EN 61000-3-3:2008 
 EN 55020:2007+A11:2011 

 R&TTE – Direktifi 1999/5/EC 
 EN 300 328 V1.8.1(2012-06) 
 EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) 
 EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) 
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03) 
 EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04) 
 EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10) 
 EN 301 908-13 V6.2.1(2014-02) 
 EN 301 893 V1.7.1(2012-06) 
 EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02) 
 EN 50360:2001/A1:2012 
 EN 62479:2010 
 EN 62311:2008 

 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) 
 EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12) 
 EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12) 
 EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) 
 EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) 
 EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) 
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) 
 EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) 
 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) 
 EN 302 623 V1.1.1(2009-01) 
 EN 50566:2013/AC:2014 
 EN 50385:2002 

 LVD – Direktifi 2006/95/19 Nisan 2016’ya kadar ve Direktif 2014/35/EU 20 Nisan 2016 
 EN 60950-1: 2006 / A12: 2011 
 EN 60950-1: 2006 / A2: 2013 

 EN 60065:2002 / A12: 2011 

 Ecodesign – Direktif 2009/125/EC 
 Regulation (EC) No. 1275/2008 
 Regulation (EC) No. 642/2009 

 Regulation (EC) No. 278/2009 
 Regulation (EU) No. 617/2013 

 RoHS – Direktifi 2011/65/EU                                                                                Ver. 160217 
 CE işareti   
 Ekipman Sınıfı 2 

 

 
İmza 

 
Jerry Shen 

Basılı Ad 
 

CEO 
Pozisyonu 

 

Taipei, Taiwan 
Sürüm yeri 

 
30/4/2016 

Sürüm tarihi 
 

2016 
CE işaretinin ilk eklendiği yıl 

 

(EU uygunluk işareti) 
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