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Tabletinizi tanıma

Özellikler ve işlevler
Yeni tabletiniz, gelişmiş ve kolay kullanımlı multimedya ve eğlence 
özelliklerine sahiptir. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
• İnternete Bağlanmak.
• Dışarıdayken e-postalarınıza ulaşabilirsiniz.
• Kişiler ve sosyal ağ uygulamalarıyla arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz.

Ürün kaydı
Ürününüzü ilk kez kullanırken, hemen kayıt olmanız önerilir. Böylece aşağıdaki 
gibi faydalı özelliklere erişim sağlayabilirsiniz:
• Eğitimli bir temsilciden hızlı hizmet alımı.
• Acer topluluğuna üyelik: promosyonlar alın ve müşteri anketlerine katılın.
• Acer'dan en yeni haberler.
Acele edin ve kaydolun, diğer avantajlar sizi bekliyor!

Nasıl kaydolursunuz
Acer ürününüzü kaydettirmek için lütfen www.acer.com'u ziyaret edin. Kayıt'ı 
tıklatın ve verilen basit talimatları uygulayın. 
Kayıt simgesine dokunarak da doğrudan tabletinizden kayıt olabilirsiniz.
Ürün kaydınızı aldıktan sonra güvenilir bir yerde saklamanız istenen bir onay 
epostası alacaksınız.
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Kurma

Tabletinizi paketinden çıkartma
Yeni tabletiniz, koruyucu bir kutuda gelmektedir. Kutuyu dikkatli biçimde açın 
ve içindekileri çıkartın. Aşağıdaki öğelerden herhangi biri yoksa ya da zarar 
görmüşse hemen bayinizle görüşün:
• Acer Iconia B1-A71
• Ayarlama posteri
• USB kablosu
• AC adaptörü
• Garanti kartı
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Tabletinizi tanıma

Ön
1 2

3

 görünüm

No. Öğe Açıklama

1 Dokunmatik ekran 7-inç, 1024 x 600 piksel kapasitif dokunmatik 
ekran.

2 Ön kamera Video sohbeti ve kendi resminizi çekmek için bir 
0,3-megapiksel kamera.

3 Mikrofon Videolu sohbet ve İnternet aramaları için sesi alır.
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Sol ve sağ

1

2

 görünümler

No. Öğe Açıklama

1 Güç düğmesi
Tableti açmak için uzun basın, ekranı açmak/
kapatmak ya da uyku moduna girmek için kısaca 
basın; tableti kapatmak için basın ve basılı tutun.

2 Ses kontrolü tuşu Tabletin ses seviyesini yükseltir ve alçaltır.

Üstten

1

 görünüş

No. Öğe Açıklama

1 3,5 mm kulaklık jakı Stereo kulaklıklara bağlanır.
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Alttan
1 2

 görünüm

No. Öğe Açıklama

1 microSD kart yuvası Yuvaya bir microSD kart takın. Bkz. "microSD 
kartı takma (isteğe bağlı)" sayfa 22.

2 Mikro USB bağlantı 
noktası (İkincil)

Bir USB kablo ile bir bilgisayar bağlanır. Aynı 
zamanda AC adaptörü için şarj bağlantı noktası 
olarak çalışır. Daha fazla bilgi için bkz. 
"Tabletinizi şarj etme" sayfa 9.

Arkadan

1

 görünüm

No. Öğe Açıklama

1 Hoparlör Ses verir.
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Tabletinizi kullanma

Tabletinizi şarj etme
İlk kullanımda tabletinizi dört saat şarj etmeniz gerekmektedir. Bundan sonra 
pili gerektiği zaman tekrar şarj edebilirsiniz.

Not: Şarj cihazı resmi yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek yapılandırma 
farklılık gösterebilir.

Elektrik adaptörünü bağlama
Yerine tıklayarak oturana kadar fiş parçasını elektrik adaptörünün gövdesinin 
içine sokun.

Elektriği bağlama
Elektrik konektörünü tabletinize takın ve elektrik adaptörü tarafını herhangi bir 
elektrik prizine takın.

Not: Şarj sırasında ya da uzun süre kullanımlarda, tabletin yüzeyinin 
ısınması normaldir.
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Uyarı: Cihazınızı şarj etmek için yalnızca ürünle birlikte verilen 
adaptörü kullanın.

İlk kez açma
Tabletinizi açmak için Acer logosunu görene kadar güç düğmesine basın ve 
basılı tutun. Tabletinizin açılmasını bekleyin. Tableti kullanmaya başlamadan 
önce size bazı sorular sorulacaktır.
Başlamak için dokunarak dilinizi seçin ve Başlat'a dokunun. Gösterilen diğer 
talimatları uygulayın.

Not: Tabletinizin ekranı kapanırsa, uyku moduna girmiştir. Kısaca güç 
düğmesine basarak uyandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. 
"Tabletinizi uyandırma" sayfa 20.

Google hesabınızda oturum açın ya da yeni bir Google 
hesabı oluşturun
Eğer İnternet erişiminiz varsa, tabletiniz bilgileri bir Google hesabıyla 
senkronize etmenize izin verir.
Açılış işlemleri sırasında kişi listenizi, e-postalarınızı, takviminizi ve diğer 
bilgileri eşitlemek için kullanılacak olan bir hesap oluşturabilir ya da mevcut 
hesabınızda oturum açabilirsiniz. Henüz bir İnternet erişiminiz yoksa ya da bu 
özelliği kullanmak istemiyorsanız, Atla'ya dokunun.

Önemli: Gmail, Google Talk, Google Takvim ve diğer Google 
Uygulamalarını kullanmak; Google Play'den uygulama indirmek; 
ayarlarınızı Google sunucularına yedeklemek ve tabletinizde diğer 
Google hizmetlerinden yararlanmak için bir Google Hesabında 
oturum açmanız gerekmektedir. 
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Eğer Android 2.0 ya da sonrası yüklü başka bir aygıttan mevcut 
ayarlarınızı geri yüklemek istiyorsanız, kurulum sırasında Google 
hesabınızda oturum açmanız gerekmektedir. Eğer kurulum 
tamamlanana kadar beklerseniz ayarlarınız geri yüklenmeyecektir. 
Not: Kişisel ve iş kişileri için ayrı hesaplar gibi eğer birden fazla Google 
hesabınız varsa, Hesap ayarları bölümünden bunlara erişebilir ve 
senkronizasyon yapabilirsiniz. Bkz. "Birden fazla Google hesabı" 
sayfa 43.

Dokunmatik ekranın kullanılması
Tabletinizde, öğeleri seçmek ve bilgi girmek için bir dokunmatik ekran 
kullanılmaktadır. Ekrana dokunmak için parmağınızı kullanın.
Dokun: Öğeleri açmak ve seçenekleri seçmek için dokunmatik ekrana bir kez 
dokunun.
Sürükle: Metin ve görüntüleri seçmek için parmağınızı ekranda tutun ve 
ekranda kaydırın.
Dokun ve basılı tut: Bir öğeye dokunup basılı tutarak o öğe için 
kullanılabilecek işlemlerin listesini görebilirsiniz. Açılan menüde 
gerçekleştirmek istediğiniz işleme dokunun.
İlerlet: Ekranı yukarı ya da aşağı ilerletmek için parmağınızı, kaydırmak 
istediğiniz yönde ekranda yukarı ya da aşağı sürükleyin.

Giriş ekranı
Tabletinizi başlattığınızda ya da güç tasarrufundan uyandırdığınızda, Giriş 
ekranını görüntüleyecektir. Bu ekran, widget'ler ya da kısayollarla, size 
bilgilere hızlı erişim ve basit kontrol olanağı sunar. Bunlar saat ya da hava 
durumu gibi bilgileri gösterir ya da ek kontroller ve uygulamalara doğrudan 
erişim sağlar. Bazıları tabletinize önceden yüklenmişken diğerlerini Google 
Play'den indirebilirsiniz.
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Giriş ekranında zaten bazı yararlı kontroller ve bilgiler yer almaktadır.

Ara
İnternet'te uygulamaları, dosyaları ya da çeşitli bilgileri aramak 
için sol üst köşedeki Google simgesine dokunun.
Bulmak istediğiniz metni girin. İnternet'i aramak için oka ya da 
Enter tuşuna dokunun ya da listeden görünen önerilerden, uygulamalardan ya 
da dosyalardan birine dokunun.

Sesli arama
Eğer sesli arama varsa, mikrofona dokunun ve aramak istediğinizi 
söyleyin. Bkz. "Sesli Arama" sayfa 25.

Hareket
Menülerde ve seçeneklerde gezinmek için 
sol alt köşede üç (ya da daha fazla) simge 
gösterilir.

Geri
Bir önceki sayfaya ya da bir menüde bir üst seviyeye gitmek için bu 
simgeye dokunun. Bazı durumlarda bu simgenin yerini gizle simgesi 
alabilir (klavye ya da son uygulamaların listesi gösterildiğinde 
olduğu gibi).

Giriş
Doğrudan Giriş ekranına gitmek için bu simgeye dokunun.

Ara

Hareket

Uygulama menüsü

Saat ve Durum

Geri Giriş Son

Gizle
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Son
Son açılan uygulamaları görmek için bu simgeye dokunun. Açmak için bir 
uygulamaya dokunun ya da Giriş ekranına geri dönmek için ekranda 
istediğiniz bir yere dokunun.

Genişletilmiş Giriş ekranı
Giriş ekranı, ilk Giriş ekranının her tarafına doğru genişleyebildiğinde size 
bileşen eklemek ya da kısayolları düzenlemek için daha fazla alan sağlar. 
Genişletilmiş Giriş ekranını görüntülemek için parmağınızı sola ya da sağa 
kaydırın.
Toplam beş sayfa bulunmaktadır, iki tanesi solda ve iki tanesi sağda. 
Ekranların herhangi birinde bileşenleri değiştirmek ya da bileşen eklemek için 
bkz "Giriş ekranını kişiselleştirme" sayfa 16.

Uygulama menüsü
Uygulama menüsü, tabletinizde bulunan uygulamaları ve bileşenleri 
görüntüler. 

Uygulamalar alfabetik sırada gösterilmektedir. Daha fazla uygulama varsa, 
ikinci sayfanın genel görüntüsü, ekranın yan tarafında gösterilecektir. Sayfa 
değiştirmek için genel sayfa görüntüsünü ekranın ortasına doğru çekin.
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Aksi takdirde sola doğru kaydırarak daha fazla Uygulama görün. 
Uygulamaların son sayfasındayken, tabletinizde kullanabileceğiniz bileşenleri 
görmek için sola doğru kaydırın. Bkz. "Giriş ekranını kişiselleştirme" 
sayfa 16.
Google Play'den açmak için Alışveriş simgesin dokunun.

Not: Tüm görüntüler sadece referans için verilmektedir. Tabletinizde 
yüklü uygulamalar, resimlerde gösterilen uygulamalardan farklı olabilir.

Giriş ekranına bir uygulama ekleme
Giriş ekranlarınızdan birine bir kısayol eklemek için bir simgeye dokunun ve 
basılı tutun. Bir simge seçtiğinizde, ilk Giriş ekranına gidersiniz. Seçilen 
simgeyi, herhangi bir genişletilmiş giriş ekranına sürükleyebilirsiniz.

Durum ve bildirim alanı
Ekranın sağ üst köşesinde durum ve bildirim 
simgeleri gösterilir. 
Bu alanda, bağlantı, pil durumu ve diğer etkinlik 
bildirimi simgeleri gibi tabletinizin durumu 
hakkında size bilgi veren çeşitli simgeler 
bulunur.
Bildirim alanında, durum şeridini görüntülemek 
için parmağınızı aşağıya doğru kaydırın. Durum şeridinde, indirmeler ve müzik 
yürütülürken "yürüt/duraklat" ve "sonraki parça" gibi medya kontrolleri bulunur.  

Simge Açıklama Simge Açıklama

Ekran dönüşünü kilitler/kilidini 
açar. Ayarlar menüsünü açar

Kablosuz 
alımı

Pil şarj 
durumu

Süre
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Durum ve bildirim simgeleri

Bağlantı simgeleri

Pil durumu simgeleri

Not: Eğer cihazlarınızın pili çok ısınıyorsa size haber verilir ve cihazı 
kapatmanız önerilir. Eğer kapatmazsanız, cihaz otomatik olarak kapanır.

Bildirim simgeleri

Simge Açıklama Simge Açıklama

Bir kablosuz ağa bağlı (dalgalar 
bağlantının gücünü gösterir) Bluetooth açık

Uçak modu (kablosuz bağlantı 
kesildi) Bir Bluetooth aygıtına bağlı

Simge Açıklama Simge Açıklama

Pil seviyesi çok düşük Pil dolu

Pil seviyesi düşük Pil şarj oluyor

Pil kısmen bitmiş

Simge Açıklama Simge Açıklama

Alarm ayarlı Hoparlör sessize alınmış

Yeni Gmail mesajı Tabletin mikrofonu kapalı

Yeni Google Talk mesajı GPS açık

Yaklaşan etkinlik GPS'den konum verileri alınıyor

Şarkı çalıyor Veri senkronize ediliyor

SD kart ya da USB bellek dolu Senkronizasyon açık

Tablet USB ile PC'ye bağlı Oturum açma ya da 
senkronizasyonla ilgili sorun

Uygulama güncellemesi var Veri yükleniyor
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Giriş ekranını kişiselleştirme
Giriş ekranınızı uygulama kısayolları ya da bileşen ekleyip kaldırarak ve duvar 
kağıdınızı değiştirerek kişiselleştirebilirsiniz.

Kısayollar ya da bileşenler ekleme ya da kaldırma
Kısayollar ve bileşenler eklemek için giriş ekranının alt orta kısmındaki 
UYGULAMALAR'ın yanında bulunan artı işaretine dokunun.
UYGULAMALAR menüsünde, Giriş ekranına sürükleyebileceğiniz 
uygulamalara giden kısayolların bir listesi bulunur.
Giriş ekranına ekleyebileceğiniz küçük uygulamaları ve bağlantıları (özel 
kısayollar, kişiler ya da yer imleri gibi) görmek için BİLEŞENLER'e dokunun. 
Bileşenler, sürekli güncellenen bilgiler ya da uygulamalara veya özel işlevlere 
kısayollar gösteren küçük uygulamalardır. 

Sistem güncellemesi var Veri indirme

Sanal özel ağ (VPN) durumu

Simge Açıklama Simge Açıklama
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Bir Uygulama ya da Bileşeni Giriş ekranına taşımak için öğeye dokunun ve 
seçili hale gelene kadar öğeye basılı tutun. Giriş ekranı açılır. Öğeyi, ekranın 
boş olan bir yerine sürükleyin. Uygulama ya da Bileşen hakkında daha fazla 
bilgi için, simgeyi ekranın en üstüne doğru sürükleyin. 

Öğeyi farklı bir Giriş ekranına taşımak için ekranın yan tarafına sürükleyin. 
Giriş ekranı, o yöndeki ekrana değişecektir. İstediğiniz gibi yerleştirildiğinde 
öğeyi bırakın.

Bir Bileşeni Yeniden Boyutlandırma
Birçok bileşen daha büyük hale getirebilir. Böylece sizin için önemli bilgilere 
daha fazla öncelik verebilirsiniz. Bir Bileşeni Giriş ekranına taşıdıktan sonra, 
bileşene dokunun ve seçili hale gelene kadar basılı tutun. Her tarafta dört kare 
simgesi görünür. Bunlara dokunun ve sürükleyerek Bileşeni istediğiniz boyuta 
getirin. İşlemi tamamlamak için Geri'ye dokunun.

Not: Tüm Bileşenler yeniden boyutlandırılamaz.

Bir öğenin Giriş ekranından kaldırılması
Bir öğeyi Giriş ekranından kaldırmak için ekranın en üstünde 
Kaldır seçeneği görüntülenene kadar öğeye dokunun ve basılı 
tutun. Öğeyi Kaldır seçeneğine sürükleyin.

Giriş ekranı görüntüsünü değiştirme
Giriş ekranında herhangi bir açık alana dokunun ve basılı tutun. Önceden 
biçimlendirilmiş duvar kağıtları, Galeri'de kayıtlı görüntüler, seçilmiş Duvar 
Kağıtları ya da animasyonlu veya etkileşimli arka planlara sahip Canlı duvar 
kağıtları arasından seçim yapabilirsiniz.
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Ekran klavyesinde
Metin girmek için bir metin kutusuna dokunduğunuzda, bir ekran klavyesi 
görüntülenir. Metin girmek için tuşlara dokunmanız yeterlidir.

Daha fazla sayı ve özel karakter görmek için ?123 düğmesine dokunun. 
Ardından daha fazla seçenek görmek için ~ \ { tuşuna dokunun. Aksanlı harfler 
ya da semboller gibi alternatif karakterler seçmek (bu tuş için varsa) için bir 
tuşa dokunun ve basılı tutun.
Klavyenin düzeni, uygulamaya ve gereken bilgiye göre biraz farklılık 
gösterebilir.

Android klavye ayarlarını değiştirme
Farklı bir klavye dili kullanmak ya da ayarları değiştirmek için Giriş 
seçenekleri tuşuna dokunun, ardından Giriş dilleri ya da Android 
klavye ayarları'nı seçin. Bu ayarlar arasında Otomatik düzeltme ve 
klavye sesleri de bulunmaktadır.

Tahmini metin ya da otomatik düzeltme
Android klavyesinde, tahmini metin girişi özelliği de bulunmaktadır. Eğer bir 
sözcüğün harflerine dokunursa, dokunulan harflerin sırasını devam ettiren ya 
da hatalara izin veren yakın eşleşen sözcükler gösterilir. Sözcük listesi her 
tuşa basıldığında değişir. Eğer istediğiniz sözcük görüntüleniyorsa, metni 
girmek için üzerine dokunmanız yeterlidir.
Android klavyesinde tahmini metni açmak ya da kapatmak için Giriş 
seçenekleri tuşuna, ardından Android klavyesi ayarları'na dokunun. 
Otomatik düzeltme ya da Düzeltme önerilerini göster'e dokunun ve 
seçeneklerden birini belirleyin.
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Metin düzenleme
Belirli uygulamalarda, metin alanlarına girilen metinler gibi metinleri seçebilir 
ve düzenleyebilirsiniz. Seçilen metin, kesilebilir ya da kopyalanabilir ve daha 
sonra aynı uygulama içinde ya da farklı bir uygulamaya yapıştırılabilir. 

Not: Bazı uygulamalar metin seçimini desteklememektedir ya da yalnızca 
belirli alanlarda desteklemektedir. Diğer uygulamalarda, metin seçmek 
için özel komutlar bulunuyor olabilir.

Metin seçme
Kesmek, kopyalamak, silmek ya da değiştirmek istediğiniz metinleri seçmek 
için:
1. Seçmek istediğiniz metne dokunun. Eğer bu metni seçebilirsiniz, metnin 

altına bir imleç gelir.

Not: İmleç, yazdığınız ya da yapıştırdığınız metnin nereye ekleneceğini 
gösterir. 

2. Seçmek istediğiniz metne ya da sözcüğe dokunun ve basılı tutun. Seçilen 
metin, seçimin her iki ucunda bir çıkıntı bulunur halde vurgulanır.

3. Seçilen metni genişletmek ya da azaltmak için çıkıntılardan istediğinizi 
sürükleyin ya da Tümünü seç'e dokunun.

4. Metin kesmek ya da kopyalamak için KES ya da KOPYALA düğmesine 
dokunun.
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Metin ekleme
Yeni metin yazmak ya da kopyaladığınız metni eklemek için:
1. Seçmek istediğiniz metne dokunun. Eğer bu metni seçebilirsiniz, metnin 

altına bir imleç gelir.

Not: İmleç, yazdığınız ya da yapıştırdığınız metnin nereye ekleneceğini 
gösterir. 

2. Eğer imleç istediğiniz konumda değilse, doğru konuma sürükleyin.
Not: Eğer daha önce metin kopyaladıysanız metni yerleştirmek istediğiniz 
yere dokunun. İmlecin hemen altında kısaca YAPIŞTIR düğmesi 
görüntülenir. Metni yapıştırmak için düğmeye dokunun. 

Not: Sözcüğü değiştirmek için sözcüğe iki kez dokunun. Sözcüğün hemen 
üstünde YAPIŞTIR düğmesi görüntülenir. Metni değiştirmek üzere 
yapıştırmak için düğmeye dokunun.

3. Metni değiştirin: Metin yazın, yapıştırın ya da silin.

4. Klavyede  simgesine dokunun.

Tabletinizi uyandırma
Eğer ekran kapalıysa ve tablet ekrandaki dokunmalara tepki vermiyorsa, 
kilitlidir ve uyku modundadır.
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Tabletinizi uyandırmak için güç düğmesine basın. Tabletinizde Kilit ekranı 
görüntülenecektir. Ekranın kilidini açmak için kilit düğmesine basın ve kilidi 
yuvarlağın sağ tarafında doğru götürün.

Kilit ekranı uygulamaları
Sık kullanılan uygulamaları etkinleştirmek için kilit düğmesine basın ve dört 
Kilit ekranı uygulamasından birini yuvarlağın sol tarafına doğru sürükleyin. Bu 
işlem tabletin kilidini açar ve o uygulamayı hemen başlatır.

Not: Bu uygulamaları değiştirmek için UYGULAMALAR > Ayarlar > Kilit 
ekranı uygulamaları'nı açın.

Güvenlik Seçenekleri
Daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla tabletinize erişim için kilit açma deseni 
(doğru sırada dokunulması gereken bir noktalar grubu) gibi bir kod ya da 
numara belirleyebilirsiniz. Giriş ekranını açın ve UYGULAMALAR > Ayarlar > 
Güvenlik > Ekran kilidi'ne dokunun.

Not: Eğer bir kilit açma desenini unutursanız lütfen bkz "Kilit açma 
deseni" sayfa 47.

Tabletinizi kapatma
Eğer tabletinizi uzun süre kullanılmayacaksanız, pilden tasarruf etmek için 
kapatın. Tabletinizi kapatmak için (kilitli olduğunda bile) güç düğmesine basın 
ve bir saniye boyunca basılı tutun. Güç kapat'a dokunun ve kapatmayı 
onaylayın. Zorla kapatmak için güç düğmesine basın ve dört saniye boyunca 
basılı tutun.
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Aygıtlarınızı tabletinize bağlama

Elektriğe bağlanma
Bkz. "Tabletinizi şarj etme" sayfa 9.

microSD kartı takma (isteğe bağlı)
Aygıtın saklama alanını genişletmek için bir microSD kart takabilirsiniz. 
microSD kartın, sonuna kadar kart yuvasına takılı olduğundan emin olun.

Not: Tabletiniz yalnızca FAT ya da FAT32 dosya sistemini kullanan 
microSD kartları destekler.

UYGULAMALAR > Ayarlar > Bellek'in Harici SD kart bölümünde kart 
kapasitesini kontrol edin.

Tabletiniz ve bilgisayarınız arasında dosyaları 
aktarma
Tabletiniz ve tüm bağlı depolama aygıtlarına, USB bağlantısıyla bilgisayardan 
ulaşılabilir.

Bir bilgisayara USB saklama aygıtı olarak bağlanma
Tabletinizi bilgisayara bağlamadan önce en yeni USB sürücüsünü indirin ve 
yükleyin. En yeni sürücüler için www.acer.com adresini ziyaret edin: Destek, 
SÜRÜCÜ İNDİRMELERİ'u seçin. Tabletinizin modelini seçtikten sonra 
Sürücü sekmesini, ardından USB'yi seçin ve indirmeyi kabul edin.
Bu işlem, bilgisayarınızın dosya gezginini kullanarak bilgisayarınızla aygıtınız 
arasında veri transferi yapmanızı sağlar.
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Mikro USB - USB kablosunu kullanarak kablonun mikro ucunu tabletinize, 
diğer ucunu bilgisayarınıza takın.
Kısa bir gecikmeden sonra tabletinizin dahili belleği, bilgisayarınızın dosya 
gezgininde Taşınabilir Aygıt olarak görülecektir. Tabletinizin dahili belleğini 
ve tabletinize bağlı diğer ek bellekleri (microSD Kart) görmek için Acer Iconia 
Tab simgesini seçin.

Bir Bluetooth aygıtı bağlama
Yalnızca A2DP stereo kulaklıklar (yalnızca dinleme, mikrofonsuz) 
desteklenmektedir. Ek Bluetooth aygıtlarına destek sağlayabilecek tablet 
yazılımı güncellemelerini kontrol edin. 
Bluetooth ayarları için UYGULAMALAR > Ayarlar'a dokunun, daha sonra 
KABLOSUZ ve AĞLAR altında Bluetooth'a dokunun. 
Bluetooth'u açın ve yakındaki cihazları taramak için Cihazları ara'ya dokunun.

Not: Ek Bluetooth aygıtlara destek sağlayabilecek tablet yazılımı 
güncellemelerini kontrol edin. Bkz. "Tabletinizin işletim sistemini 
güncelleştirme" sayfa 44.

Aksesuarlar
Tüm aksesuarların listesi için store.acer.com adresini ziyaret edin.
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Çevrimiçi olma

Wi-Fi bağlantılarını yönetme
Eğer tabletinizi ilk başlattığınızda bir Wi-Fi ağına bağlanmadıysanız ya da yeni 
bir ağa bağlanmak istiyorsanız, bağlantı ayarlarınızı yönetmek için 
Uygulamalar > Ayarlar > Wi-Fi'ye bakın. Alternatif olarak ekranın sağ alt 
köşesindeki Wi-Fi durumu simgesine dokunun.
Eğer Wi-Fi AÇIK değilse Wi-Fi'yi açın ve tabletinizin yakındaki ağları 
algılamasını bekleyin. Ağınızın adına dokunun ve gerekiyorsa güvenlik 
parolasını girin. 

İnternette Gezinme
Tabletinizde İnternette gezinmek için İnternet bağlantılı bir ağa bağlanmanız 
gerekmektedir.

Tarayıcıyı kullanma
Taramaya başlamak için Giriş ekranında Chrome simgesine dokunun ya da 
Uygulama menüsünü açın ve Chrome'u seçin. Bir web sitesi adresi girmek 
için sayfanın en üstündeki adres kutusuna dokunun. Klavyeyi kullanarak 
adresi girin ve Git'e dokunun.



25

Tarayıcı geçmişinizi, yer imlerini ya da sık ziyaret edilen siteleri görmek 
için tarayıcıyı açın ve sağ üst köşedeki menü simgesine dokunun.
Birden fazla sekme açabilirsiniz. Bir sayfa açık olduğunda küçük Yeni 
sekme düğmesine dokunun. Sayfa değiştirmek için ekranın en üstünde 
bulunan açık sekmelerden birine dokunun. 

Sayfaları yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için sıkıştırma hareketi yapın. Bir 
içeriğe duyarlı menüyü açmak için sayfadaki bir öğeye dokunun ve basılı 
tutun.

Sesli Arama
Ses işlemleriyle e-postalar gönderebilir, gitmek istediğiniz yere yol tariflerini 
bulabilir, İnternet'İ arayabilir ve sesinizi kullanan bir notu kendinize 
gönderebilirsiniz. Sesli aramalar için Giriş ekranında mikrofona dokunun. 
Şimdi konuş istemi görüntülendiğinde, komutunuzu ya da sorgunuzu belirtin. 

Not: Sesli Arama yalnızca bazı bölgelerde kullanılabilmektedir.

Gmail'ı Kurma
1. Tabletinizin İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
2. Uygulamalar menüsünden Gmail'e dokunun.
Eğer tabletinizi ilk çalıştırdığınızda bir Gmail hesap adresi ve parolası 
girmediyseniz, talimatları uygulayın.

Yeni sekme
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Not: Gmail'ı kullanmadan önce bir Google hesabı etkinleştirmeniz 
gerekmektedir.

Bir e-posta düzenleme
1. Tabletinizin İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
2. Uygulamalar menüsünü açın ve Gmail'e dokunun.
3. Oluştur simgesine dokunun (sağda gösterilen).
4. Alıcının e-posta adresini, konumu ve mesajı girin.
5. Mesajınızı yazmayı tamamladığınızda Gönder'e dokunun.

E-posta Uygulamasını Kurma
E-posta uygulaması, en popüler e-posta sağlayıcılarından e-postalara 
erişmenizi sağlar. Birçok hesap iki aşamada ayarlanabilir. Uygulama 
menüsünü açın ve e-posta erişimini ayarlamaya başlamak için E-posta'ya 
dokunun.
Gerekiyorsa e-posta adresinizi girin ve parametreleri kendiniz girmek için 
Manuel ayar'a dokunun. Ayarlama işlemlerini tamamlamak için İleri'ye 
dokunun.
Tabletinizin birleşik gelen kutusu özelliği, birden fazla hesaptaki e-postalarınızı 
tek gelen kutusunda görüntülemenizi sağlar.

Çevrimiçi uygulamalar
Tabletinizde önceden yüklenmiş çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Bunların 
birçoğu bir çeşit İnternet erişimi gerektirmektedir.
Bu uygulamalar arasında şunlar gösterilebilir:*

Öğe Açıklama

Google+
Google'ın sosyal ağ hizmetiyle arkadaşlarınızla ve 
ailenizle iletişim kurun, kendi profilinizi kişiselleştirin ve 
çok daha fazlasını yapın.

Google Now
İhtiyaç duyduğunuzda sağda görünen "kartlarka" sizin 
için önemli olan bilgileri alın (ör. işten ayrılırken geçerli 
trafik durumunu alma).
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* Not: Yüklü uygulamalar bulunduğunuz bölgeye göre farklılık gösterebilir.

Google Play
Not: Google Play, her ülkede ve bölgede bulunmuyor olabilir.
Not: Google Play'i kullanmadan önce bir Google hesabını etkinleştirmeniz 
gerekebilir. Google Play'e ilk girdiğinizde Hizmet Koşulları'nı okumanız ve 
kabul etmeniz gerekmektedir.

Latitude Arkadaşlarınızın Google Maps'te nerede olduğunu 
görün.

Yerel Google Maps üzerinde ilgi çekici noktaları ve yerel 
işletmeleri görün.

Haritalar Google Maps'i kullanarak kolay uygulanabilir yol tarifleri 
alın.

Messenger Bu mesaj hizmetiyle Google+ hesabınızdan bir kişiye da 
gruba metin mesajı gönderin.

Hareket
Canlı trafik, çoklu görüntü katmanları ve metin-konuşma 
sistemine sahip her dönüşü belirtilen navigasyon ile 
istediğiniz yere gidin.

Kişiler Google posta hesabıyla senkronize olan bu kişi yöneticisi 
ile hayatınızdaki kişileri organize edin.

Talk Arkadaşlarınızla, metin, ses ve videoları kullanarak 
sohbet edin.

YouTube Kullanıcıların video kliplerini görün ve bunları 
YouTube'da paylaşın ve değerlendirin.

Öğe Açıklama
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Giriş ekranından ya da uygulama menüsünden Play Store'a dokunarak 
Google Play'i açın. Burada, tabletinizin işlevlerini geliştirmek için çeşitli eklenti 
programları ve uygulamaları alabilirsiniz.

Not: Google Play'in içerikleri ve tasarımı, bölgeye göre farklılık gösteriyor. 
Örneğin bazı bölgelerde, film, kitap, dergi ya da müziklere bakabilir ve 
satın alabilirsiniz. Güncellemeler yeni kategoriler ekleyebilir ve Google 
Play'de gezinme şeklini değiştirebilir.
Not: En iyi kullanıcı deneyimi için 3D grafikleri kullanan uygulamaları 
indirmemeniz önerilir.

Google Play'e kategoriye göre göz atabilir ya da belirli bir uygulamayı aramak 
için arama simgesine dokunabilirsiniz. 

Bir uygulama seçtiğinizde uygulamayı indirmek ve yüklemek için Yükle
düğmesine dokunun. Düzgün çalışması için uygulamanın hangi hizmetlere 
(iletişim bilgisi, kablosuz erişim, GPS, vs.) erişmesi gerektiği bildirilecektir. 
Eğer bu hizmetlerden hiçbiri size olağandışı gelmiyorsa yüklemeye devam 
etmek için Kabul et ve indir'e dokunun.
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Hem uygulamanın sayfasından hem de tabletin durum alanından indirme 
işlemini takip edebilirsiniz.

Önemli: Bazı uygulamalar, indirebilmeniz için ödeme yapmanızı 
gerektirebilir. Bu uygulamaların ücretlerini ödemek için bir Google 
Checkout hesabına ihtiyacınız olacaktır.

İndirilen uygulamaları kullanma
Bir uygulamayı indirdiğinizde ve yüklediğinizde uygulamayı, Uygulama 
menüsünün UYGULAMALAR ya da BİLEŞENLER bölümlerinde bulabilirsiniz.
Belirli uygulamalar hem Uygulamalar hem de bileşenler sağlarken bazıları 
yalnızca bir bileşen sağlar (uygulama simgesi yoktur). Bkz. "Giriş ekranını 
kişiselleştirme" sayfa 16.

İndirilen uygulamaları kaldırma
Bir uygulamayı indirdikten ve yükledikten sonra, uygulama simgesine basıp 
basılı tutarak ve ekranın sol üst köşesinde bulunan Kaldır çöp kutusuna 
sürükleyerek UYGULAMALAR menüsünden kaldırabilirsiniz.

Not: Giriş ekranında bir uygulamayı sildiğinizde yalnızca kısayolu silinir. 
Bkz. "Kısayollar ya da bileşenler ekleme ya da kaldırma" sayfa 16.

Alternatif olarak uygulama menüsünde Ayarlar'a gidebilir ve Uygulamalar'ı 
seçebilirsiniz. Kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun, Kaldır'a dokunun ve 
onaylayın.
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Google Talk
Not: Google Talk, her ülkede ve bölgede bulunmuyor olabilir.
Not: Google Talk'u kullanmadan önce bir Google hesabı etkinleştirmeniz 
gerekmektedir.

Google Talk'u açmak için uygulama menüsünden Talk'a dokunun. Burada 
Google Talk hizmetlerine bağlı kişilerinizin listesini görebilirsiniz. Bir sohbet 
oturumu açmak için bir kişiye dokunun. Bağlandıktan sonra bir video sohbet 
oturumu açabilirsiniz.
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Müzik ve video yürütme

Multimedya yürütme
Tabletiniz, multimedya içeriklerin yürütmek için kullanabileceğiniz çeşitli 
programlarla birlikte sağlanmaktadır.

Müzik yürüt
İndirdiğiniz ya da bilgisayarınızdan, USB sürücünüzden, veri 
depolama aygıtınızdan vs. kopyaladığınız müzik ve diğer ses 
dosyalarını dinlemek için Müzik yürüt'i kullanın. 
Uygulamayı açmak için UYGULAMALAR > Müzik yürüt'e dokunun.

Not: Müzik yürüt'teki kontroller, ekran yönelimine (yani dikey ya da yatay 
görünüm) bağlı olarak biraz farklılık gösterebilir.

Rastgelen bir seçimi çalmak için Menü düğmesine, ardından Tümünü 
Karıştır'a dokunun ya da parça listesini görmek için bir albüme dokunun. 
Yürütmeyi başlatmak için yürütme sembolüne ya da bir parçaya dokunun. Bir 
önceki görünüme geri dönmek için sol üst köşedeki Müzik simgesine dokunun.
Müziğinizin gösterilme şeklini değiştirmek için parmağınızı sola ya da sağa 
kaydırın.
Seçiminize bağlı olarak müzik kitaplığınız albüm kapaklarından oluşan bir 
tablo ya da parça listesi olarak gösterilir.

Not: Müzik yürütülürken Giriş ekranına geri dönebilirsiniz. Durum 
şeridinde, temel müzik kontrolleriyle birlikte geçerli parça gösterilir. Bkz. 
"Durum ve bildirim alanı" sayfa 14.
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Kişileri yönetme

Tabletinizde dahili belleğe ya da Google hesabınıza kişi eklemenize izin veren 
bir adres defteri bulunmaktadır.
Kişilerinizi görüntülemek için Giriş ekranında ya da uygulama menüsünde 
Kişiler'e dokunun.
Eğer tabletinizde kayıtlı hiçbir kişi yoksa, Google hesabı kişilerinizle 
senkronize edebilir, kişileri bir kişi veri dosyasından (vCard ya da csv) alabilir 
ya da yeni bir kişi ekleyebilirsiniz. 

Eğer kişilerinizi içeren bir Google hesabı etkinleştirdiyseniz, kişileriniz otomatik 
olarak senkronize edilecektir. Bkz. "Senkronizasyon" sayfa 43.

Kişileri alma
Menü düğmesine dokunun ve Al/Ver'i seçin. Kişilerinizin nereye 
kaydedileceğini açıklayan seçeneğe dokunun. Kişileriniz bulunduğunda, 
kişileri yeni bir gruba almak için onaylayın.

Yeni bir kişi ekleme
Yeni bir kişi eklemek için Yeni'ye dokunun. Eğer birden fazla 
hesabınız varsa, kişiyi kaydetmek için hangi hesabı kullanmak 
istediğiniz sorulacaktır. Kişi bu hesapla senkronize edilecektir.
Artık yeni kişi girişini düzenleyebilirsiniz.
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Bir kişiyi düzenleme
Eğer yeni ya da mevcut bir kişiyi açtıysanız, kişi hakkında bilgiler girebilirsiniz:

Kutuya dokunun ve istediğiniz bilgileri yazın. Ad ön eki ya da fonetik bir ad 
eklemek gibi daha fazla seçenek görmek için bir ad kaydının yanındaki oku 
tıklatın.
Cep ve ev telefonu numaraları için ayrı kayıtlar gibi birden fazla kayıt girmek 
için artı işaretine dokunarak ikinci bir kayıt oluşturun. Bir kaydı kaldırmak için 
eksi işaretine dokunun.
Daha fazla kategori için Başka alan ekle'ye dokunun.
Kişiye bir görüntü atamak için silüete dokunun ve tabletinizin resim 
galerisinden bir görüntü seçin (istenirse Galeri'yi seçin). Yeni bir fotoğraf 
çekebilir ve fotoğrafları kırpabilirsiniz.
İşlemi tamamlamak ve kişiyi kaydetmek için Yapıldı'ya (sol üst köşe) dokunun.

İpucu: Her telefon numarasını, kullandığı şebeke türüne uygun olarak 
ayarlayın. Bu bilgi, örneğin bazı uygulamalar, yalnızca bir mobil şebekede 
bulunabilecek işlevleri gerektirmesinden dolayı yalnızca 'Cep' 
numaralarını tanıyabildiğinden bazı işlevlerin kullanılabilirliğini 
belirleyebilir.
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Bir kişiyi açma
Bir kişi için saklanan bilgileri görmek için soldaki listede kişi adlarına dokunun. 
İlgili kayıtla bağlantılı bir uygulamayı açmak için kayda (e-posta adresi gibi) 
dokunun. Örneğin Gmail uygulamasını açmak için bir e-posta adresine 
dokunun.
Bilgi eklemek ya da değiştirmek için kalem simgesine dokunun.
Değişiklikleri kaydetmek için Yapıldı'ya dokunun ya da silmek için 
İptal'e dokunun.

Yıldız işaretli kişiler
Bir yıldız ekleyerek en sık kullandığınız kişilere kolayca ulaşabilirsiniz. Önce 
kişiyi açın, ardından kişinin adının yanındaki yıldıza dokunun. Yalnızca en sık 
kullandığınız kişileri görmek için Tüm kişiler'e dokunun ve Yıldızlı'yı seçin.

Bilgisayarınızdaki bir kişiyi düzenleme
Eğer Google hesabınızı ve kişilerinizi senkronize ettiyseniz, kişi listenize 
erişmek ve listeyi düzenlemek için bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. 
Bilgisayarınızda İnternet tarayıcıyı açın ve contacts.google.com adresine 
gidin. Hesabınızda oturum açın. Ardından listeden kişileri seçin ve düzenleyin; 
tabletinizi bilgisayarınızla ilk senkronize edişinizde, bu değişiklikler tabletinizin 
kişi listesinde gösterilecektir.

Uyarı: Herhangi bir değişiklik yapmadan önce kişilerinizi 
yedekleyin. Menü düğmesine dokunun ve Al/Ver'i seçin. Daha 
sonra kişi listenizi tabletinizin dahili belleğine Verebilir ya da 
yüklü uygulamalara bağlı olarak diğer seçenekleri kullanabilirsiniz.
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Kamera ve video kameranın kullanımı

Tabletinizde 2 megapiksel, öne dönük dijital kamera bulunmaktadır. Bu 
bölümde, tabletinizle fotoğraf ve video çekmek için yapacağınız tüm işlemleri 
bulabilirsiniz.

Not: Kamerayı kullanmadan önce microSD yuvasına bir microSD kart 
takmanız önerilmektedir. 
Fotoğrafları ve videoları, bir harici USB saklama aygıtına değil, yalnızca 
dahili belleğe ya da bir microSD karta kaydedebileceğinizi lütfen 
unutmayın.

Kamerayı etkinleştirmek için uygulama menüsünü açın ve Kamera'ya 
dokunun.

Kamera simgeleri ve göstergeleri

Kamera penceresinde, sağdaki kontroller, yakınlaştırma yapmanız, ayarları 
değiştirmenizi ve fotoğraf makinesini ya da video kamerasını seçmenizi sağlar.
Bir fotoğraf çektikten sonra sağ üst taraftaki küçük resim, resim ya da videoyu 
görüntülemenizi sağlar.

Simge Açıklama

Yakınlaştır 
Ekranın ortasını kırpar ve büyütür.  
Yakınlaştırmayı kullanırken ekrandaki görüntü, son görüntünün kalitesini 
temsil etmez.



 Kamera simgeleri ve göstergeleri36

Kamera seçenekleri

Simge Açıklama

Beyaz dengesi 
Renk dengesini, aydınlatmaya uygun olarak şekilde değiştirin: 
Otomatik, Akkor, Güneş ışığı, Floresan ya da Bulutlu.

Manzara 
Manzara modunu Oto ya da Gece seçin.

Pozlama 
Görüntü pozlamasını artırma ya da azaltma: +1, 0, -1.

Kamera ayarları 
Özel ayarları etkinleştirin ya da değiştirin: Saklama konumu, Resim 
boyutu, Odaklama modu, Saklama kaynağı ve Varsayılan ayarları geri 
yükle.

Seçenekleri kapat 
Kamera seçeneklerini kapatmak için dokunun.

Uzaklaştır 
Yalnızca yakınlaştırma yaptıktan sonra uzaklaştırma yapabilirsiniz.

Fotoğraf çek 
Fotoğraf çektikten sonra fotoğrafı görüntülemek ve paylaşmak için sağ 
üst köşedeki küçük resme dokunun.

Seçenekler 
Kamera seçeneklerini görmek için dokunun.

Video kamera modu 
Video kameraya geçer (video kaydedici).

Kamera modu 
Kameraya geçer.

Panoramik 
Panoramik moda girerek, büyük bir alanın resmini çekmenizi sağlar.

• Konumun (GPS'ten alınan) görüntü bilgilerine kaydedilip 
kaydedilmeyeceğini belirleyin.

• Görüntünün çözünürlüğünü belirleyin (VGA ya da QVGA).

Simge Açıklama
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Fotoğraf çekme
1. Yukarıda açıklanan seçeneklerin, tercihlerinize uygun olarak 

ayarlandığından emin olun.
2. Nesnenizi çerçeve içine alın ve tabletinizi sabit tutun.
3. Gerektiği gibi yakınlaştırın ya da uzaklaştırın.  

Not: Yakınlaştırmayı kullanırken ekrandaki görüntü, son görüntünün 
kalitesini temsil etmez.

4. Fotoğraf çekmek için kamera simgesine dokunun.
Fotoğraf çektikten sonra fotoğrafı görüntülemek için sağ üst köşedeki küçük 
resme dokunun.

Video kamera simgeleri ve göstergeleri

Video kamera moduna geçmek için video kamera simgesine dokunun.

Simge Açıklama

Yakınlaştır 
Ekranın ortasını kırpar ve büyütür.  
Yakınlaştırmayı kullanırken ekrandaki video, son görüntünün kalitesini 
temsil etmez.

Uzaklaştır 
Yalnızca yakınlaştırma yaptıktan sonra uzaklaştırma yapabilirsiniz.

Kaydı başlat / durdur
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Video kamera seçenekleri
En iyi görüntü için video kamera seçeneklerini ayarlayın:

Seçenekler 
Video kamera seçeneklerini görmek için dokunun.

Video kamera modu 
Video kameraya geçer (video kaydedici).

Kamera modu 
Kameraya geçer.

Panoramik 
Panoramik moda girerek, büyük bir alanın resmini çekmenizi sağlar.

Simge Açıklama

Beyaz dengesi 
Renk dengesini, aydınlatmaya uygun olarak şekilde değiştirin: 
Otomatik, Akkor, Güneş ışığı, Floresan ya da Bulutlu.

Efektler 
Videonuza 'Tuhaf suratlar' efektleri ekleyin: Sıkıştır, Büyük Gözler, 
Büyük Ağız, Küçük Ağız, Büyük Burun, Küçük Gözler. Aynı zamanda 
videonuzun arka planını değiştirin: Uzatda, Gün batımı, Disko ve 
Kendinizinkini seçin.

Zaman geciktirme aralığı 
'Zaman geciktirmeli' ağır çekim bir video çekin, bu menüde her bir 
çerçeve arasındaki zaman aralığını ayarlayın.

Video kamera ayarları 
Özel ayarları etkinleştirin ya da değiştirin: Saklama konumu, Saklama 
kaynağı ve Varsayılan ayarları geri yükle.
• Konumun (GPS'ten alınan), video bilgilerine kaydedilip 

kaydedilmeyeceğini belirleyin.

Seçenekleri kapat 
Video kamera seçeneklerini kapatmak için dokunun.

Simge Açıklama
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Bir video çekme
1. Yukarıda açıklanan seçeneklerin, tercihlerinize uygun olarak 

ayarlandığından emin olun.
2. Nesnenizi çerçeve içine alın ve tabletinizi sabitleyin ve gerektiği gibi 

yakınlaştırın ya da uzaklaştırın.
3. Kaydı başlatmak için kaydet simgesine dokunun. 
4. Kaydı durdurmak için kaydet simgesine tekrar dokunun.

Desteklenen biçimler

Tür Biçimler

Görüntü JPEG

Video H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263

Ses AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB

Fotoğraflar ve videolar görüntüleme
Bir fotoğraf ya da video çektikten sonra, otomatik olarak kaydedilir ve 
normalde kayıt yeri dahili bellektir. Ekranın sağ üst köşesindeki küçük resme 
dokunarak görüntüleyebilirsiniz. Alternatif olarak uygulama menüsünü açın ve 
Galeri'ye, ardından Kamera'ya dokunun. Görüntülemek istediğiniz fotoğraf ya 
da videoyu seçin (videolar küçük bir yürütme sembolüyle işaretlenir). Galeri'de 
dosyayı doğrudan çeşitli hizmetleri kullanarak paylaşabilirsiniz. Menü'ye, 
ardından Paylaş'a dokunun.

Not: Paylaşma seçenekleri, dosya türüne göre farklılık gösterebilir.
Not: Bu cihaz, 720p videoya kadar oynatmayı desteklemektedir.
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Gelişmiş ayarlar

Uygulama menüsünden Ayarlar'a girin. Uygulamalar'a, ardından Ayarlar'a 
dokunun.

Kablosuz ve Ağlar

Bağlantıların etkinleştirilmesi ya da devre dışı bırakılması
Uygulamalar > Ayarlar'a dokunun, KABLOSUZ ve AĞLAR altında, her 
bağlantıyı kontrol eden bir AÇMA/KAPAMA anahtarı olduğunu göreceksiniz. 
Bağlantı ayarlarınızı yönetmek için bir girişe dokunun.
Alternatif olarak bağlantı ayarlarını yönetmek için durum çubuğunun sağ 
tarafını kullanın.

Bluetooth ayarlarının yapma
Tabletiniz ile diğer mobil aygıtlarınız arasında bilgi alışverişi için Bluetooth'u 
kullanabilirsiniz.

Bluetooth bağlantıları
Bluetooth ayarları için UYGULAMALAR > Ayarlar'a dokunun, daha sonra 
KABLOSUZ ve AĞLAR altında Bluetooth'a dokunun. Burada Bluetooth'u 
açabilir ve kapatabilir, tablet adını ve bulunabilirliği ayarlayabilirsiniz. Yakındaki 
aygıtları taramak için AYGIT ARA'ya dokunun.
Bir aygıta bağlanmak için kullanılabilir aygıtlar listesinde aygıta dokunun. 
Bağlantıyı sağlamak için her iki aygıtta bir PIN girmeniz istenebilir.
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Not: Yalnızca A2DP stereo kulaklıklar (yalnızca dinleme, mikrofonsuz)
desteklenmektedir. Ek Bluetooth aygıtlarına destek sağlayabilecek tablet
yazılımı güncellemelerini kontrol edin.

Veri Kullanımı
Veri Kullanımı bölümü, toplam ya da her bir uygulama için ayrı ayrı olmak
üzere tabletinize ne kadar veri aktarıldığını gösterir. Bu bilgi, ölçümlü bir
hizmet kullandığınızda yararlıdır.

Tabletinizi Uçak moduna alma
Şebekeyi ve Bluetooth işlevlerini kapatmak ve bir uçuş sırasında tabletinizi
kullanmak için Uçak moduna (uçuş modu olarak da bilinir) da girebilirsiniz.
Uçakta izin verildiğinden emin olmak için havayolu şirketi ile görüşün.
Uçağın elektronik sistemleriyle girişime neden olabileceğinden kalkış ve iniş
sırasında tabletinizi kapatın.

Not: Uçak modu etkin olduğunda durum alanında  simgesi gösterilir.
Uçak modunu açmak ya da kapatmak için Ayarlar'a dokunun, ardından
KABLOSUZ ve AĞLAR altında Daha... > Uçak modu.

Sanal Özel Ağ (VPN)
Bu seçenek, güvenli bir iş ya da ofis ortamı gibi özel bir ağa bağlanmanızı
sağlar.
Ayarlar'a dokunup ardından KABLOSUZ ve AĞLAR altında Daha... > VPN >
VPN ağı ekle'ye dokunun.

Cihaz

Ses
Tabletin yanındaki ses seviyesi düğmelerini kullanarak tabletinizin ses
seviyesini ayarlayın. Alternatif olarak Uygulamalar > Ayarlar > Ses'e
dokunarak tabletinizin ses ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Öğe Açıklama

Ses seviyeleri Medya, Alarm ve Bildirimler için ses seviyesini ayarlar.

Varsayılan bildirim Bildirimler için bir zil sesi ayarlar.

Dokunma sesleri Ekranda bir seçim yapıldığında ses çıkartır.

Ekran kilidi sesi Ekran kilitlendiğinde ya da kilidi açıldığında bir ses yürütür.
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Ekran
UYGULAMALAR > Ayarlar > Ekran'a dokunarak tabletinizin ekran ayarlarını 
düzenleyebilirsiniz.

İpucu: Ekranın en üstündeki bildirim alanından ekran döndürme işlevini 
etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

Uygulamalar

Bir uygulamayı kapatma
Etkin bir uygulamayı kapatmak için Ayarlar > Uygulamalar'a gidin. 
ÇALIŞIYOR sekmesine dokunun, daha sonra kapatmak istediğiniz programa 
dokunun. Programı kapatmak için Durdur'u seçin.

Bir uygulamanın kaldırılması
Bellekte yer açmak için tabletinizde yüklü programları kaldırabilirsiniz. 
Uygulama menüsünde bir program simgesine dokunun ve basılı tutun ve sol 
üst köşedeki Kaldır alanına sürükleyin. 

Not: Tabletinizde önceden yüklenmiş halde gelen uygulamaları 
kaldıramazsınız.

Alternatif olarak UYGULAMALAR > Ayarlar'a gidebilir ve Uygulamalar'ı 
seçebilirsiniz. Kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun, Kaldır'a dokunun ve 
kaldırmayı onaylayın.

Uyarı! Program kaldırma işlemini yalnızca Android işletim sistemini 
iyi biliyorsanız yapın.

Öğe Açıklama

Parlaklık Ekran parlaklığını ayarlar.

Duvar kağıdı Giriş ekranı arka plan görüntüsü belirleme.

Uyku Ekranın kapatılmasından önce bir gecikme ayarlar.

Yazı tipi boyutu Daha fazla metnin görünür olmasını ya da metinlerine daha 
kolay okunmasını sağlayacak şekilde yazı tipi boyutunu ayarlar.
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Kişisel

Senkronizasyon
Tabletinizdeki birçok uygulama için senkronizasyon seçeneklerini 
yapılandırabilirsiniz. Aynı zamanda her hesap için hangi veri türlerini 
senkronize edeceğinizi de yapılandırabilirsiniz.
Kişiler, Gmail ve Takvim gibi bazı uygulamalar için birden fazla hesap için 
verileri senkronize edebilirsiniz. Bazı uygulamalarda ise yalnızca tabletinizi 
kaydederken kullandığınız ilk Google Hesabıyla ya da özel olarak o uygulama 
ile ilişkili hesapla veri senkronizasyonu yapabilirsiniz.
Kişiler ve Takvim gibi bazı uygulamalarda, tabletinizde yaptığınız tüm 
değişiklikler, İnternet üzerindeki senkronize edilen kopyaya da uygulanır. Bazı 
uygulamalar yalnızca İnternet üzerindeki hesaptan bilgileri kopyalar; 
tabletinizdeki bilgiler doğrudan değiştirilemez, İnternet hesabınızda kayıtlı 
bilgileri değiştirmeniz gerekir.
Ayrı ayrı hesapların senkronizasyonunu yönetmek için UYGULAMALAR >
Ayarlar > [Hesap]'a dokunun.
Gmail ve Takvim gibi bazı uygulamalar, başka senkronizasyon 
ayarlarına sahiptir. Uygulamayı açın ve Menü düğmesine (üç nokta), 
ardından Ayarlar'a dokunun.

Birden fazla Google hesabı
Kişisel ve iş kişileri için ayrı hesaplar gibi eğer birden fazla Google hesabınız 
varsa, Hesap ayarları bölümünden bunlara erişebilir ve senkronizasyon 
yapabilirsiniz. UYGULAMALAR > Ayarlar > Hesap ekle'ye dokunun.

Dilin ve metin seçeneklerinin değiştirilmesi
Uygulama menüsünü açarak ve UYGULAMALAR > Ayarlar > Dil ve giriş'e 
giderek konum ve dil giriş tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz.

Sistem

Tarihi ve saati ayarlama
Tarihi ve saati ayarlamak için UYGULAMALAR > Ayarlar > Tarih ve saat'e 
dokunun.

İpucu: Eğer sık sık seyahat ediyorsanız ya da yaz saatinin kullanıldığı bir 
alanda yaşıyorsanız ve mobil şebekeye erişiminiz varsa bu menüden 
Otomatik tarih ve saat'i etkinleştirebilirsiniz. Tabletiniz, şebekeden aldığı 
bilgilere göre tarihi ve saati ayarlar.
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Alarmları ayarlama
Tabletinizde, varsayılan olarak iki önceden tanımlanmış iki alarm bulunur. 
Alarm ayarları eklemek ya da mevcut ayarları düzenlemek için uygulama 
menüsünde Saat'e dokunun ve Alarm ayarla'ya dokunun.
Yeni bir alarm oluşturmak için Alarm ekle'ye dokunun ya da açmak ya da 
kapatmak için önceden ayarlanmış alarmın yanındaki onay kutusuna dokunun.
Düzenlemek için önceden ayarlanmış bir alarma dokunun. Aşağıdakileri 
yapabilirsiniz:
• Alarmı açın veya kapatın.
• Alarm saatini ayarlayın.
• Alarmın hangi günlerde tekrarlanacağını ayarlayın.
• Bir zil sesi belirleyin.
• Titreşimi etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
• Bir etiket verin (yani bir isim).

Tabletinizin işletim sistemini güncelleştirme
Tabletinize, yeni aygıtlar için destek eklemek ya da yazılım seçeneklerini 
genişletmek için sistem güncelleştirmeleri indirebilir ve yükleyebilirsiniz.
Güncelleştirmeleri denetlemek için UYGULAMALAR > Ayarlar > Tablet 
hakkında > Sistem güncelleştirmesi > Şimdi denetle'ye dokunun.

Not: Yeni aygıt yazılımının indirilmesi, ağ hızına bağlı olarak 40 dakikaya 
kadar sürebilir. Bellenim sürümü yükleme hatalarını önlemek için sistem 
yükseltmesi sırasında güç ya da sıfırlama düğmesine basın ya da 
tabletinize hiçbir şekilde erişmeyin.

Tabletinizi sıfırlama
Düğmelere basıldığında ya da ekrana dokunulduğunda tabletiniz yanıt 
vermiyorsa bir sıfırlama gerçekleştirmeniz gerekebilir. Tabletinizi sıfırlamak için 
güç düğmesinin üstündeki girintili sıfırlama tuşuna basmak için küçük ince bir 
nesne (kağıt ataşı gibi) kullanın.

Not: Cihazınızı sıfırlamak için sıfırlama deliğini kullanırken, tabletinizi 
yeniden açmak için güç düğmesine basmanız gerekli olacaktır.

Temiz açılış
Temiz açılış, tabletinizi fabrika ayarlarına geri döndürecektir.

Uyarı! Bu işlem, tüm kişisel bilgileri, tabletinizde kayıtlı tüm kişiler ve 
yüklemiş olduğunuz programları silecektir.
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Uygulamalar menüsünden Ayarlar'ı açın ve Yedekleme ve sıfırlama > 
Fabrika verilerine sıfırlama'ya dokunun; Tableti sıfırla'yı ve daha sonra 
Herşeyi sil'i tıklatarak tabletinizi biçimlendirin.
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SSS ve sorun giderme 

Bu bölüm Sık Sorulan Sorular ile tabletinizde yaşanabilecek sorunlara ve 
çözümlerine dair bilgiler içermektedir.

Konu Durum Çözüm

Ses Cihazdan ses çıkışı 
sağlanamıyor?

Eğer cihaza bir kulaklık bağlıysa hoparlör 
devre dışı olur. Kulaklığı çıkarın.
Cihazın ses ayarlarının Sessiz modda 
olmadığından emin olun.
Cihazın ses yüksekliği ayarlarının en 
düşük seviyede olmadığından emin olun.

Bellek Neden 512 MB daha 
az belleğe sahibim?

Belleğin bir kısmı, sistem güvenliği için 
ayrılmıştır.

Multimedya 
dosyaları

Neden resim 
dosyalarımı 
göremiyorum?

Desteklenmeyen bir resim dosyası türünü 
görüntülemeye çalışıyor olabilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için bkz "Desteklenen 
biçimler" sayfa 39.

Video oynatılamıyor?

Desteklenmeyen bir video dosyası türünü 
görüntülemeye çalışıyor olabilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için bkz "Multimedya" 
sayfa 48.

Müzik oynatılamıyor?

Desteklenmeyen bir ses dosyası türünü 
görüntülemeye çalışıyor olabilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için bkz "Multimedya" 
sayfa 48.

Sistem bilgisi ve 
performans

Aygıtımın işletim 
sisteminin 
versiyonunu nasıl 
kontrol edebilirim?

Uygulamalar > Ayarlar > Tablet 
hakkında bölümünden İşletim sisteminin 
versiyon (Kernel/build number) ve diğer 
yazılım/ donanım bilgilerine 
ulaşabilirsiniz.

Seri numarasını 
nerede bulabilirim?

Uygulamalar > Ayarlar > Tablet 
hakkında > Cihaz Bilgisi'ne dokunun.

Güç Cihazımı açamadım.
Pil gücü sıfırlanmış olabilir. Pili şarj edin. 
Daha fazla bilgi için bkz "Tabletinizi şarj 
etme" sayfa 9.
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Diğer yardım kaynakları

Bilgi alınacak konu: Başvurulacak kaynak:

Tabletinizle ilgili son ve güncel bilgiler www.acer.com

Hizmetle ilgili konular support.acer.com

Bellek

Bellek durumunu 
nasıl kontrol 
edebilirim?

Bellek durumunu kontrol etmek için 
Ayarlar > Bellek'e gidin.

Cihazımın dahili 
belleği doluysa ya da 
neredeyse doluysa 
ne yapabilirim?

Yüklü uygulamaları silmeniz ya da ortam 
dosyalarını microSD Karta taşımanız 
gerekebilir.

Kilit açma deseni Kilit açma desenimi 
unuttum.

Beş kez yanlış girişten sonra kilit açma 
deseninizi sıfırlayabilirsiniz. Desenimi 
unuttum?'a dokunun ve Google hesabı 
kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.

Not: Tabletinizde etkin bir 
Google hesabı ve internet 
bağlantısı bulunmalıdır.

Bu seçenek kullanılamıyorsa, lütfen 
yerel Acer servis merkeziyle 
görüşün.

Sıcaklık
Tablet, şarj edilirken 
ya da uzun süre 
çalıştığında ısınıyor.

Aygıtın şarj edilirken ısınması normaldir. 
Şarj işlemi sona erdiğinde sıcaklığı 
normal seviyelere inecektir.
Tabletin video izleme ya da oyun oynama 
gibi uzun süreli kullanımları sırasında 
ısınması da normaldir.
Tüm Acer tabletleri, çıkmadan önce 
fabrikada test edilmektedir.

Konu Durum Çözüm
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Teknik özellikler

Performans
• MediaTek 1,2 GHz çift çekirdekli işlemci
• Sistem hafızası:

• 512 MB RAM
• 8 ya da 16 GB flash bellek

Google Android™ işletim sistemi

Ekran
• 7" WSVGA TFT-LCD kapasitif çoklu dokunmatik ekran
• 1024 x 600 çözünürlük

Multimedya
• Mono hoparlör
• Dahili mikrofon
Desteklenen biçimler:

USB konektörü
• Mikro USB bağlantı noktası

Güç
• DC güç girişi (5,35 V, 2 A)

Bağlantı
• Bluetooth® 4.0
• WiFi IEEE 802.11b/g/n
• GPS 

Tür Biçimler

Ses kaydı AAC-LC, AMR-WB

Ses yürütme AAC-LC, AAC, AAC+ (düz AAC değil), AMR-NB, AMR-WB, MP3, 
OGG Vorbis, WAV

Video kaydı H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP

Video oynatma H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP
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Kamera
• 0,3 megapiksel ön kamera

Genişletme
• microSD™ Kart yuvası

Pil
• Şarj edilebilir Lityum iyon pil, 10 W

Not: Pil çalışma süresi, sistem kaynakları kullanımının neden olduğu güç 
tüketimine bağlıdır. Örneğin, sürekli olarak arka ışığın kullanılması ya da 
güç gerektiren uygulamaların kullanılması, şarjdan sonra pilin kullanım 
süresini kısaltacaktır.

Boyutlar

Yükseklik 197,4 mm 

Genişlik 128,5 mm

Kalınlık 11,3 mm 

Ağırlık 320 g

Ortam

Sıcaklık
Çalışma: 0°C ila 35°C arasında
Çalışmadığı durumda: -20°C ila 60°C arasında

Nem (yoğunlaşmayan)
Çalışma: %20 ila %80 arasında
Çalışmadığı durumda: %20 ila %80 arasında
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Son kullanıcı lisans sözleşmesi
ÖNEMLİ - DİKKATLİ OKUYUN: BU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ ("SÖZLEŞME") SİZİNLE 
(BİREY YA DA TEK VARLIK OLARAK) İŞTİRAKLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ACER INC. ("ACER") 
ARASINDA YAPILAN, "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL" YA DA "EMACHINES" MARKALI 
OLABİLECEK HER TÜRLÜ İLGİLİ ORTAM, BASILI MALZEME VE İLGİLİ KULLANICI ELEKTRONİK 
BELGELERİ DAHİL OLMAK ÜZERE BU SÖZLEŞMEYLE BİRLİKTE GELEN YAZILIM (İSTER ACER 
İSTERSE LİSANS VERENLERİ YA DA TEDARİKÇİLERİ TARAFINDAN SAĞLANAN) ("YAZILIM") 
İÇİN YAPILMIŞTIR. TÜM DİĞER ÜRÜNLER YA DA KONULARLA İLGİLİ SÖZLEŞMELER, 
AMAÇLANMAMAKTADIR VE İMA EDİLMEMELİDİR. BİRLİKTE GELEN YAZILIMI YA DA BUNUN 
HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜ YÜKLEYEREK, BU SÖZLEŞMENİN KURALLARI VE KOŞULLARINA 
BAĞLI KALMAYI KABUL ETMEKTESİNİZ. EĞER BU SÖZLEŞMENİN KURALLARI VE 
KOŞULLARININ TÜMÜNÜ KABUL ETMİYORSANIZ, BİRLİKTE VERİLEN YAZILIMI YÜKLEME 
İŞLEMİNE DEVAM ETMEYİN VE HEMEN VARSA TÜM YÜKLENEN DOSYALARI AYGITINIZDAN 
SİLİN. 

EĞER İLGİLİ YAZILIMIN GEÇERLİ LİSANSLI BİR KOPYASINA SAHİP DEĞİLSENİZ, YAZILIMI 
YÜKLEME, KOPYALAMA YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANMAYA İZNİNİZ YOKTUR VE BU 
SÖZLEŞMEYE BAĞLI HİÇBİR HAKKA SAHİP DEĞİLSİNİZ.
Yazılım, ABD ve uluslararası telif hakkı yasaları ve anlaşmalarının yanı sıra diğer düşünsel mülkiyet 
yasaları ve anlaşmaları tarafından korunmaktadır. Yazılım satılmamakta, lisansı verilmektedir. 

LİSANSIN VERİLMESİ
Acer size, Yazılımla ilgili özel olmayan ve transfer edilmeyecek hakları vermektedir. Bu Sözleşmeye 
göre şunları yapabilirsiniz:
1. Yalnızca belirlenmiş tek aygıtta Yazılımı yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. Yazılım'ın kullanılabileceği 

her aygıt için ayrı bir lisans gerekmektedir;
2. Yalnızca yedekleme ve arşiv amaçları için Yazılımın bir kopyasını çıkartabilirsiniz;
3. Belgeleri elektronik ortamda almış olmanız koşuluyla Yazılımla birlikte verilen elektronik belgelerin 

bir basılı kopyasını yapabilirsiniz. 

KISITLAMALAR
Şunları YAPAMAZSINIZ:
1. Bu Sözleşme'de açıklanan dışında Yazılımı kullanamaz ya da kopyalayamazsınız;
2. Yazılımı herhangi bir üçüncü şahsa kiralayamazsınız;
3. Yazılımın tamamını ya da bir kısmını değiştiremez, uyarlayamaz ya da çeviremezsiniz;
4. Yazılımı ters mühendisliğe tabi tutamaz, kodunu çözemez ya da parçalarına ayıramaz ya da 

Yazılımı temel alan türetici çalışmalar oluşturamazsınız.
5. Kişisel kullanımınız hariç olmak üzere yazılımı başka bir programla birleştiremez ya da Yazılımı 

değiştiremezsiniz; ve
6. Acer'dan önceden alınmış yazılı izinden sonra Yazılımın hiçbir kopyasını tutmamanız ve alıcı 

üçüncü şahısın bu Sözleşmenin koşullarını kabul etmesi durumunda Yazılımın tamamını bir 
üçüncü şahısa transfer edebilmeniz istisna olarak Yazılımı üçüncü şahıslara alt lisansla veremez 
ya da başka bir şekilde kullanmalarını sağlayamazsınız.

7. Bu Sözleşmeye bağlı olarak haklarınızı üçüncü şahıslara aktaramazsınız.
8. Yazılımı, yürürlükteki ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine aykırı biçimde ihraç edemezsiniz ya 

da (i) Yasaklı kişilere, varlıklara ya da sınırlama olmaksızın Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan ve 
Suriye dahil olmak üzere yasaklı ülkelere teknik verileri satamaz, ihraç edemez, yönlendiremez, 
açıklayamaz ya da Yazılımı veremezsiniz ya da (ii) Birleşik Devletlerin yasaları ya da 
yönetmelikleri tarafından yasaklanan herhangi bir şekilde Yazılımı kullanamazsınız. 

DESTEK HİZMETLERİ
Acer, Yazılım teknik ya da başka türlü bir destek sağlamakla yükümlü değildir. 
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ACER CANLI GÜNCELLEME
Belirli yazılımlar, yazılımlardaki güncellemelerin otomatik olarak aygıtınıza indirilmesini ve 
yüklenmesine izin veren Acer Canlı Güncelleme hizmetinin kullanılmasını sağlayan unsurlara sahiptir. 
Yazılımı yükleyerek Acer'ın (ya da lisans verenlerinin) aygıtınızda kullandığınız bu tür yazılımların 
sürümünü otomatik olarak kontrol etmesine ve aygıtınıza otomatik olarak indirilecek olan bu tür 
yazılımlara yükseltmeler sağlamasına onay ve izin vermektesiniz. 

MÜLKİYET VE TELİF HAKKI
Yazılım ve tüm kopyalarının mülkiyeti, mülkiyet hakları ve düşünsel mülkiyet hakları, Acer ya da Acer'ın 
lisans sahipleri ya da sağlayıcılarında (uygun olduğu şekilde) olmaya devam etmektedir. Yazılımda 
(yaptığınız değişiklikler ya da kopyalar dahil) herhangi bir mülkiyet çıkarı ya da herhangi bir düşünsel 
mülkiyet hakkına sahip değilsiniz ve bunları kazanamazsınız. Yazılımla ulaşılan içeriğin mülkiyeti ve 
ilgili hakları, ilgili içerik sahibinin mülkiyetindedir ve yürürlükteki yasalar tarafından korunuyor olabilir. 
Bu lisans size bu içeriklerle ilgili hiçbir hak vermemektedir. İşbu vesileyle şunları kabul etmektesiniz:
1. Yazılımdan herhangi bir telif hakkı ya da diğer mülkiyet uyarılarını kaldırmayacağınızı;
2. Yapmış olduğunuz izin verilen tüm kopyalara bu uyarıları koyacağınızı; ve
3. Yazılımın izinsiz kopyalanmasını önlemek için elinizden gelen tüm çabayı göstereceğinizi. 

TİCARİ MARKALAR
Bu Sözleşme, Acer ya da Acer'ın lisans verenleri ya da tedarikçilerinin herhangi bir ticari markası ya 
da servis markalarıyla ilgili hiçbir hak vermemektedir. 

GARANTİLERİN REDDİ
YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE ACER, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS 
VERENLERİ, YAZILIMI "OLDUĞU GİBİ" VE TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE SAĞLAMAKTADIR VE 
İŞBU BELGEYLE SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, YANITLARIN DOĞRULUĞU 
YA DA TAMLIĞI, SONUÇLAR, İŞÇİLİK BENZERİ ÇABALAR, VİRÜS OLMAMASI, İHMAL OLMAMASI 
İMA EDİLEN GARANTİLERİ, GÖREVLERİ YA DA KOŞULLARI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI 
OLMAMAK KOŞULUYLA YAZILIMLA VE DESTEK SAĞLAMA YA DA SAĞLAYAMAMA İLE İLGİLİ 
TÜM AÇIK, İMA EDİLEN YA DA YASAL TÜM DİĞER GARANTİLERİ VE KOŞULLARI 
REDDETMEKTEDİR. AYRICA, YAZILIMLA İLGİLİ MÜLKİYET, SORUNSUZ KULLANIM, SORUNSUZ 
SAHİP OLMA, AÇIKLAMALARA UYGUNLUK YA DA YASALARIN ÇİĞNENMEMESİ GARANTİSİ YA 
DA KOŞULLARI SUNULMAMAKTADIR. 

TESADÜFİ, SONUÇTA MEYDANA GELEN VE BELİRLİ DİĞER ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASI
YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA ACER, ACER'IN 
TEDARİKÇİLERİ YA DA ACER'IN LİSANS VERENLERİ, YAZILIMIN KULLANILMASI YA DA 
KULLANILAMAMASI, DESTEK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI YA DA SAĞLANAMAMASININ YA 
DA BU ANLAŞMANIN HERHANGİ BİR KOŞULUYLA BAĞLANTILI BAŞKA BİR DURUMUN NEDEN 
OLDUĞU YA DA BUNLARLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLGİLİ HİÇBİR ÖZEL, TESADÜFİ, DOLAYLI, 
CEZAİ YA DA SONUÇTA MEYDANA GELEN ZARARLARDAN (KAR, GİZLİLİK YA DA DİĞER 
BİLGİLERİN KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, KİŞİSEL YARALANMALAR, GİZLİLİK KAYBI, 
ŞÖHRET YA DA MAKUL BAKIM DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR GÖREVİN YERİNE 
GETİRİLEMEMESİ, İHMAL, DİĞER MADDİ YA DA DİĞER TÜRLÜ ZARARLAR DAHİL ANCAK 
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) DİĞER HATA, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KATI 
YÜKÜMLÜLÜK, SÖZLEŞMENİN İHLAL EDİLMESİ YA DA ACER YA DA TEDARİKÇİLERİ YA DA 
LİSANS VERENLERİNİN GARANTİSİNİN İHLAL EDİLMESİ, ACER VE TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS 
VERENLERİ BU TÜR ZARARLARIN VARLIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE 
YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. 

YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI VE ÇÖZÜMLER
HER NE OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR NEDENDEN (SINIRLAMA OLMAKSIZIN YUKARIDA 
BELİRTİLEN TÜM ZARARLAR VE TÜM DOĞRUDAN VE GENEL ZARARLAR DAHİL) DOLAYI 
MEYDANA GELEBİLECEK ZARARLARA BAĞLI OLMAKSIZIN ACER, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS 
VERENLERİNİN BU SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR KOŞULUNA BAĞLI TÜM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE 
SİZİN TÜM BUNLARLA İLGİLİ TEK ÇÖZÜMÜNÜZ, YAZILIM İÇİN TARAFINIZDAN ÖDENEN 
TOPLAM MİKTARLA SINIRLIDIR. BELİRTİLEN SINIRLAMALAR, İSTİSNALAR VE FERAGATLAR 
(GARANTİLERİN REDDİ VE TESADÜFİ, SONUÇTA MEYDANA GELEN VE YUKARIDA BELİRTİLEN 
BELİRLİ DİĞER ZARARLAR DAHİL), ÇÖZÜM TEMEL AMACINI KARŞILAMIYOR OLSA BİLE 
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YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE UYGULANACAKTIR ANCAK BAZI 
YASALARDA TESADÜFİ YA DA SONUÇTA MEYDANA GELEN HASARLARIN İSTİSNA TUTULMASI 
YA DA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR SİZİN 
İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. 

FESİH
Acer, diğer haklarından vazgeçmeden, bu sözleşmenin herhangi bir kuralı ya da koşulunu yerine 
getiremezseniz, önceden haber vermeden bu Sözleşmeyi hemen sonlandırabilir.
Bu tür bir durumda şunları yapmanız gerekir:
1. Yazılım'ın tüm kullanımlarından vazgeçme;
2. Yazılımın orijinal kopyası ve diğer kopyalarını imha etme ya da Acer'a geri gönderme; ve
3. Yazılımı, bulunduğu tüm aygıtlardan silme.
Bu sözleşmede belirtilen tüm garantilerin redleri ve yükümlülük sınırlandırmaları, bu Sözleşmenin 
feshedilmesinde geçerliliğini korur. 

GENEL
Bu sözleşme, Yazılımın bu lisansıyla ilgili sizinle Acer arasındaki tam sözleşmeyi temsil etmektedir ve 
taraflar arasındaki tüm eski sözleşmeleri, iletişimleri, önerileri ve temsilleri geçersiz hale getirmektedir 
ve her türlü söz, emir, onay ya da benzeri iletişimin tüm çakışan ya da ek koşulları yerine geçer. Bu 
sözleşme yalnızca her iki tarafın imzaladığı yazılı bir belgeyle değiştirilebilir. Eğer bu Sözleşmenin 
herhangi bir koşulu, yetkiye sahip herhangi bir mahkeme tarafından, yasalara aykırı olarak bulunursa, 
bu koşul azami izin verilen ölçüde uygulanacaktır ve Sözleşmenin kalan koşulları geçerliliğini ve 
etkisini tam olarak koruyacaktır. 

ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMLAR VE HİZMETLER İÇİN GEÇERLİ OLAN EK KOŞULLAR
Burada Acer'ın lisans vereni ya da tedarikçisi tarafından sağlanan yazılım ("Üçüncü Taraf Yazılımlar"), 
size kişisel, ticari olmayan kullanımınız için sağlanmaktadır. Üçüncü Taraf Yazılımları, Acer'ın buradaki 
lisans verenleri ya da tedarikçileri tarafından sağlanan hizmetlere ("Üçüncü Taraf Hizmetler") zarar 
verecek, kapatacak, zorlayacak ya da bozacak şekilde kullanamazsınız. Ayrıca Üçüncü Taraf 
Yazılımları, başka bir tarafın Üçüncü Taraf Hizmetlerinin ya da Acer'ın lisans verenleri ya da 
tedarikçilerinin hizmetleri ve ürünlerinin kullanımını ve keyfini bozacak şekilde kullanamazsınız. 
Üçüncü Taraf Yazılımları ve Üçüncü Taraf Hizmetleri kullanımınız, aynı zamanda global web 
sitemizden ulaşılabilecek ek kurallar ve koşullara ve politikalara da tabidir.

Gizlilik politikası
Kayıt sırasında Acer'a bazı bilgiler göndermeniz istenecektir. www.acer.com/worldwide/support/
swa.htm'deki ya da yerel Acer web sitesindeki Acer'ın gizlilik politikasına bakın.

Gracenote
Müzik tanıma teknolojisi ve ilgili veriler Gracenote® tarafından sağlanmaktadır. Gracenote®, Gracenote 
logosu ve logo türü ve "Powered by Gracenote" logosu, Gracenote, Inc.'nin ABD ve/veya diğer 
ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
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