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Yapılandırmalar
Bu kılavuzda L10ax, özel olarak not edildiği yerler dışında tüm yapılandırmaları ifade eder. L10ax
platformunda iki form faktörü vardır. Her biri diğerinden farklıdır.

• XPAD, entegre sert koluyla ayırt edilir. Kolda entegre barkod okuyucu, iki programlanabilir düğme ve ön
hoparlör için alan bulunur.

• XSLATE'in kolu yoktur ancak onun dışında XPAD ile aynıdır.

XSLATE L10ax Özellikleri
XSLATE L10ax tablette iki mikrofon, ortam ışığı sensörü (ALS), 2 megapiksel ön kamera, 13 megapiksel
arka kamera ve diğer özellikler bulunur. XPAD tabletin kolu hariç, bu özelliklerin çoğu XPAD tabletin aynı
bölümünde bulunur.

Önden Görünüm

1 Mikrofon dizisi ön kısma bakan iki dijital mikrofondan oluşur.

2 Windows Hello kızılötesi (IR) aydınlatıcı, Windows Hello yüz kimlik doğrulaması sırasında
yüzünüzü kızılötesi ışıkla aydınlatır.

3 2 megapiksel ön kamera, ayarlarda etkinleştirilmişse Full HD çözünürlüğe sahiptir. Resmin
boyutunu ve kalitesini ayarlayabilirsiniz.

4 Kamera etkinleştirildiğinde Kamera LED'i beyaz renkte yanar.

5 İsteğe bağlı parmak izi sensörü biyometrik kimlik doğrulama sağlar.

6 Güç LED'i, tabletin geçerli güç durumunu gösterir.
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7 Pil LED'i, pilin şarj durumunu gösterir.

8 Sıfırlama anahtarı, tableti kapanmaya zorlamanızı sağlar. Kalem ucuyla erişim sağlayın.

9 İşletim sistemi ve yazılımla etkileşim için standart araç olarak dokunmatik ekran kullanılır.

10 Giriş düğmesi, Giriş ekranını açar.

11 Ortam ışığı sensörü (ALS) ortam ışığı miktarını algılar ve cihaz, ekran parlaklığını buna göre
ayarlar.

Arkadan Görünüm

1 Mandalı sola kaydırıp kırmızı daireyi gördüğünüzde pil mandalı, pili serbest bırakır.

2 Bu ışık arka kamera flaşı olarak kullanılır, el feneri görevi de görebilir.

3 13 megapiksel arka kamera

4 Kensington kilit yuvası, tableti sabitlemek için bir kablo ve kilit ile kullanabileceğiniz metal
takviyeli bir deliktir.

5 Yakın Alan İletişimi (NFC), cihazların birbirlerine yakın yerleştirilerek bilgi alışverişinde
bulunmasına olanak tanır.

6 Bazı isteğe bağlı aksesuarlar tablete bağlanırken genişletme bağlantı noktası kapağı çıkarılır.

7 Kulaklık veya harici hoparlör kullanılmadığında, sesi bu hoparlör verir.

8 Pil, tablet prize veya takma istasyonuna bağlı olmadığında tablete güç verir.

9 Kalem yuvası
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Sağdan Görünüm

1 Harici güç adaptörü için güç girişi bağlantısı

2 LAN bağlantısı için Ethernet jakı RJ45 bağlantı noktası

3 Ses ayarlama düğmesi

4 Yuvarlak düğme; Görev Yöneticisi, Kilitle ve Oturumu Kapat gibi seçenekleri gösteren Ctrl-
Alt-Del kısayoludur.

5 Güç düğmesi, tableti açar. Tablet açıkken uyku moduna girmek ve bu moddan çıkmak için
bu düğmeye basın.

Soldan Görünüm

1 Bellek kartı yuvası microSD kartları okur ve bunlara yazar.

2 USB C tipi bağlantı noktası, C tipi bir konektör üzerinden USB 3.1 ve DisplayPort çıkışına
erişim sunar.

3 İki adet bulunan USB 3.0 A tipi bağlantı noktasını kullanarak fare, klavye veya harici
depolama gibi cihazları bağlayabilirsiniz.

4 3,5 mm ses jakı, kulaklık için stereo çıkışı ve harici mikrofon için mono girişi destekler.

5 Bu kilitleme kapağı, L10ax üzerindeki bağlantı noktalarını kapatır. Tabletin nakliyesi
sırasında, kapak kilitlenir ve mandal yeşil renkte görünür. Kilidi kaydırın ve kırmızı renk
göründüğünde kapağı açarak bağlantı noktalarına erişin. Seyahat veya saklama için kapağı
sabitlemek amacıyla sıkıca kapatın ve yeşil renk görünene dek kilidi kaydırın.

Alttan Görünüm
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1 Yerleştirme konektörleri, takma istasyonuna arabirim sağlar.

XPAD L10ax Özellikleri
XPAD L10ax tablette iki mikrofon, ortam ışığı sensörü (ALS), 2 megapiksel ön kamera, 13 megapiksel
arka kamera ve diğer özellikler bulunur. XPAD tabletin kolu hariç, bu özelliklerin çoğu XPAD tabletin aynı
bölümünde bulunur.

Önden Görünüm

1 Mikrofon dizisi ön kısma bakan iki dijital mikrofondan oluşur.

2 Windows Hello kızılötesi (IR) aydınlatıcı, Windows Hello yüz kimlik doğrulaması sırasında
yüzünüzü kızılötesi ışıkla aydınlatır.

3 Kalem yuvası

4 2 megapiksel ön kamera, ayarlarda etkinleştirilmişse Full HD çözünürlüğe sahiptir. Resmin
boyutunu ve kalitesini ayarlayabilirsiniz.

5 Kamera etkinleştirildiğinde Kamera LED'i beyaz renkte yanar.

6 Kulaklık veya harici hoparlör kullanılmadığında, sesi dahili hoparlör verir.

7 İsteğe bağlı parmak izi sensörü biyometrik kimlik doğrulama sağlar.

8 Güç LED'i, tabletin geçerli güç durumunu gösterir.
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9 Pil LED'i, pilin şarj durumunu gösterir.

10 Sıfırlama anahtarı, tableti kapanmaya zorlamanızı sağlar. Kalem ucuyla erişim sağlayın.

11 İşletim sistemi ve yazılımla etkileşim için standart araç olarak dokunmatik ekran kullanılır.

12 Giriş düğmesi, Giriş ekranını açar.

13 Ortam ışığı sensörü (ALS) ortam ışığı miktarını algılar ve cihaz, ekran parlaklığını buna göre
ayarlar.

14 Programlanabilir işlev düğmeleri, P1 ve P2

Arkadan Görünüm

1 Kalem askı ipi yeri, kalemi tablete bir askı ipi yardımıyla sabitler.

2 Bu ışık arka kamera flaşı olarak kullanılır, el feneri görevi de görebilir.

3 13 megapiksel arka kamera

4 Kensington kilit yuvası, tableti sabitlemek için bir kablo ve kilit ile kullanabileceğiniz metal
takviyeli bir deliktir.

5 Yakın Alan İletişimi (NFC), cihazların birbirlerine yakın yerleştirilerek bilgi alışverişinde
bulunmasına olanak tanır.

6 Bazı isteğe bağlı aksesuarlar tablete bağlanırken genişletme bağlantı noktası kapağı çıkarılır.

7 Pil, tablet prize veya takma istasyonuna bağlı olmadığında tablete güç verir.

8 Mandalı sola kaydırıp kırmızı daireyi gördüğünüzde pil mandalı, pili serbest bırakır.
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Sağdan Görünüm

1 Harici güç adaptörü için güç girişi bağlantısı

2 LAN bağlantısı için Ethernet jakı RJ45 bağlantı noktası

3 Ses ayarlama düğmesi

4 Yuvarlak düğme; Görev Yöneticisi, Kilitle ve Oturumu Kapat gibi seçenekleri gösteren Ctrl-
Alt-Del kısayoludur.

5 Güç düğmesi, tableti açar. Tablet açıkken uyku moduna girmek ve bu moddan çıkmak için
bu düğmeye basın.

Soldan Görünüm

1 Barkod tarayıcı, barkod okutmayı sağlayan dahili optik arabirimdir.

2 Bellek kartı yuvası microSD kartları okur ve bunlara yazar.

3 USB C tipi bağlantı noktası, C tipi bir konektör üzerinden USB 3.1 ve DisplayPort çıkışına
erişim sunar.

4 İki adet bulunan USB 3.0 A tipi bağlantı noktasını kullanarak fare, klavye veya harici
depolama gibi cihazları bağlayabilirsiniz.

5 3,5 mm ses jakı, kulaklık için stereo çıkışı ve harici mikrofon için mono girişi destekler.

6 Bu kilitleme kapağı, L10ax üzerindeki bağlantı noktalarını kapatır. Tabletin nakliyesi sırasında,
kapak kilitlenir ve mandal yeşil renkte görünür. Kilidi kaydırın ve kırmızı renk göründüğünde
kapağı açarak bağlantı noktalarına erişin. Seyahat veya saklama için kapağı sabitlemek
amacıyla sıkıca kapatın ve yeşil renk görünene dek kilidi kaydırın.

Üstten Görünüm

1 Kol kısmındaki kalem yuvası, kullanılmadığında uzun kalemi tutar.
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2 Barkod tarayıcıyı (takılıysa) etkinleştirmek için tarayıcı düğmesine basın

Alttan Görünüm

1 Yerleştirme konektörleri, takma istasyonuna arabirim sağlar.

Tableti İlk Kullanıma Hazırlama
Tableti ilk kez kullanmaya başlamak için pili takın ve tableti şarj edin. Tabletiniz Kablosuz Geniş Alan Ağı
(WWAN) ile etkinleştirilmişse etkin bir SIM kartı SIM kart tutucuya takın veya hücresel veri ağına erişmek için
bir eSIM kullanın.

SIM Kartın Takılması

WWAN özellikli L10ax tablet, SIM kartı ve eSIM'i destekler. SIM'ler arasında geçiş Windows'da yapılır. Çoğu
kişi yalnızca bir SIM karta ihtiyaç duyar.

Bir mobil geniş bant ağına bağlanabilmeniz için hücresel ağ sağlayıcısına sahip etkin bir hesabınızın olması
gerekir. Bir SIM kart kullanabilir ve mobil geniş bant erişimi için tabletinizde bir eSIM etkinleştirebilirsiniz.

SIM kart yuvası, mobil geniş bant seçeneğiyle birlikte kullanılabilmesi için bir Nano SIM (4 FF) kart içerir. Bu
SIM kart, cep telefonunuzda ağ hizmeti sağlayıcısıyla bağlantı kuran SIM kart gibi çalışır. Bir eSIM'e mobil
veri planı eklemek için hücresel ağ sağlayıcınızla iletişime geçin.

1. Tableti kapatın.

2. Tabletteyse pili çıkarın.
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3. SIM kartı, SIM kart yuvasına (1) yavaşça yerleştirin. SIM temas noktasının (altın renkli) aşağı baktığından
ve çentikli köşenin, tabletin pil yuvası içindeki grafikte gösterildiği gibi sol tarafta olduğundan emin olun.

4. Pili takın.

Tableti Açma

Pili taktıktan sonra tableti harici bir güç kaynağına bağlayın ve tableti açın.

Henüz pili takmadıysanız ambalajından çıkarın.
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1. Tabletin arka tarafında pil mandalının sola kaydırıldığından ve kırmızı daireyi gösterdiğinden emin olun.
Pilin alt kısmını döndürerek yuvaya yerleştirin. Tepsiyi eğin ve yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.

2. Harici güç, güç kaynağına takılan parça ve kablosu tabletinize takılan bir adaptör olmak üzere iki
parçadan oluşur. Uzun bir kablo oluşturmak için güç kablosunu adaptöre takarak iki parçayı birleştirin.

3. Tablete harici güç bağlamak için bağlantı noktası kapağını açarak Güç Adaptörü Bağlantı Noktasını (1)
açığa çıkarın. AC adaptörünü tabletinizdeki bu bağlantı noktasına takın.

4. Güç kablosunu prize takın.

Pil şarj göstergesi, şarj durumunu gösterir.
Durum Gösterge

Yanıp sönen
yeşil

Pil şarj ediliyor.

Sabit yeşil Pil şarj işlemi tamamlandı.

Kırmızı Şarj sıcaklığı çok yüksek.
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5. Açmak için tabletin sağ tarafının ortasında bulunan Güç (1) düğmesine basıp bırakın.

6. Pil tamamen şarj olana kadar tableti AC gücüyle çalıştırın. Bununla birlikte, tableti açmak için tamamen
şarj olana kadar beklemeniz gerekmez. L10ax, siz kullanırken şarj olur.

İsteğe Bağlı Kurulum Görevleri
Bu bölümde, kalem ipinin nasıl takılacağı ve tabletin harici bir monitöre nasıl bağlanacağı açıklanmaktadır.

Kalem İpini Takma

Kalem, yanlışlıkla yerleştirmemek üzere tabletinize takabilmeniz için bir iple birlikte gelir.

1. İpin bir ucunu kalemin ucundaki delikten geçirin ve kalemi sıkıca oturana kadar ilmeğin içinden çekin.

2. İpin diğer ucunu tabletteki bağlantı noktasından geçirin, ardından kalemi sıkıca oturana kadar ilmeğin
içinden çekin.

Tableti Harici Monitöre Bağlama

Tablette harici monitör için özel bir bağlantı noktası yoktur. Tablet, DisplayPort çıkış özelliği içeren bir
USB Type-C konektöre sahiptir. USB Type-C DisplayPort'u destekleyen ve harici monitörü takmak için
gerekli bağlantı noktasına dönüştüren bir dönüştürücüye ihtiyacınız vardır. Harici monitör, şu bağlantı
noktalarından birine veya birkaçına sahip olabilir: HDMI, DVI, DisplayPort veya VGA.

Örneğin, HDMI bağlantı noktasına sahip bir monitörü tabletinize bağlamak için USB Type-C DisplayPort -
HDMI çıkışı dönüştürücüye ihtiyacınız vardır.

NOT: Bazı dönüştürücüler USB'den Videoya dönüşümü kullanırken bunlar, harici ekranı USB
arabirimi üzerinden etkinleştirmek için yazılım kullanır. USB Type-C dönüştürücünün özellikle USB
Type-C DisplayPort girişini desteklediğinden emin olunmalıdır. Tak ve kullan özelliği olduğunu ve
yazılım veya sürücü gerekmediğini belirten bir dönüştürücü arayın.

Pil Şarj Göstergelerinin Arka Kısmı

Tabletin dışındayken arka taraftaki pil kontrol düğmesine basarak pilin şarjını kontrol edebilirsiniz.

ÖNEMLI: Tablet çalışırken pili çıkarırsanız tableti çalışır durumda tutmak üzere pili değiştirmek
için yalnızca bir dakikanız vardır. Çıkarmak için daha uzun bir süreye ihtiyacınız varsa dosyalarınızı
kaydettiğinizden emin olun. Ardından kapatın veya bir güç kaynağına takın.

Tabletinizin pili bitmişse tabletin arka tarafına bakıp şarjı kontrol edebilir ve ışıkların solundaki düğmeye
basarak şarj seviyesini görüntüleyebilirsiniz.
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Şekil 1    Pil Kontrol Düğmesi

1 Pil şarj göstergeleri

2 Pil kontrol düğmesi

Pilin arkasındaki beş ışık, bir ışıktan (%20 şarjlı) beş ışığa (%100 şarjlı) kadar mevcut şarj seviyesini gösterir.

Entegre Barkod Tarayıcı ile Tarama (Yalnızca XPAD)
Barkod verilerini yakalamak için Barkod Tarayıcıyı kullanın.

İsteğe bağlı XPAD L10ax tarayıcı, barkod optik görüntü okuyucu ve donanım kod çözücüden oluşan,
fabrikada takılan bir cihazdır. SE4107 tarayıcı, XPAD L10ax tabletin koluna entegredir.

Şekil 2    Barkod Okuyucu

1 Barkod Okuyucu

1. Tablette, barkod verilerini alacak uygulama yazılımını açın ve etkin imleci bu yazılımın uygun alanına
getirin.

2. Tarayıcı lensini barkoda doğrultun.
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3. Kolun üzerindeki Barkod Tarama düğmesini (1) basılı tutun.

4. Barkodun, hedefleme düzeninin oluşturduğu alanın içinde olduğundan emin olun. Hedefleme noktası,
parlak ışıklandırmalı yerlerde görünürlüğü artırmak için kullanılır.

Şekil 3    Hedefleme Modeli

NOT: Cihaz Seçim Listesi Modu'ndayken, artı işaretinin oluşturduğu alan barkoda dokunana
kadar barkodu okumaz.

Şekil 4    Hedefleme Modeli - Seçim Listesi

Veri Alma LED'i, barkodun başarıyla okunduğunu belirtmek için varsayılan olarak yeşil renkte yanar ve
bir bip sesi verir.

5. Tarama düğmesini bırakın.

Barkod içeriği, metin alanında görünür.
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