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Penting
Buku petunjuk ini berisi informasi kepemilikan yang dilindungi oleh 
undang-undang hak cipta. Informasi yang terdapat dalam buku 
petunjuk ini sewaktu-waktu diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. 
Gambar yang diberikan di sini hanya untuk referensi saja dan mungkin 
berisi informasi atau fitur yang tidak sesuai dengan komputer Anda. 
Acer Group tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau 
editorial atau hilangnya data dalam buku petunjuk ini.

Mendaftarkan ID Acer dan mengaktifkan Acer Remote 
Files
Buka Portal Acer dari layar Beranda untuk mendaftar ID Acer 
atau masuk jika Anda sudah memiliki ID Acer.
Da tiga alasan utama bagi Anda untuk mendapatkan ID Acer:
• Mengakses PC Anda dari jarak jauh dengan perangkat Anda 

yang lain dengan aplikasi Acer Remote Files gratis kami
• Mendapatkan informasi penawaran dan produk terbaru
• Mendaftarkan perangkat Anda untuk layanan garansi
Untuk informasi selengkapnya, kunjungi situs web AcerCloud: www.acer.com/acercloud



Daftar isi - 3

DAFTAR ISI

Memulai tablet Anda  4
Fitur dan fungsi........................................  4
Membuka tablet Anda dari kemasan .......  4
Mengenal tablet Anda..............................  5

Menggunakan tablet Anda  7
Mengisi daya tablet Anda ........................  7
Mengaktifkan untuk pertama kalinya .......  8
Menggunakan layar sentuh ...................  10
Layar Awal.............................................  10
Keyboard pada layar .............................  17
Mengedit teks ........................................  18
Mematikan tablet ...................................  19

Menghubungkan perangkat ke tablet 
Anda  20
Menghubungkan ke daya AC ................  20
Memasukkan kartu microSD .................  20
Mentransfer file antara tablet Anda dan 
PC..........................................................  20
Menghubungkan perangkat Bluetooth...  21
Aksesori.................................................  21

Memulai online  22
Mengelola sambungan Wi-Fi.................  22
Menelusuri Internet................................  22
Mengatur aplikasi Email ........................  23

Layanan Google ....................................  24

Memutar musik  29
Pemutaran multimedia...........................  29

Mengelola orang dan kontak  31

Menggunakan kamera dan  
camcorder  35
Ikon dan indikator kamera/camcorder ...  35
Memotret................................................  38
Merekam video ......................................  38

Pengaturan lanjutan  40
Nirkabel & Jaringan ...............................  40
Perangkat ..............................................  42
Pribadi....................................................  44
Sistem....................................................  45
Memutakhirkan sistem pengoperasian 
tablet Anda.............................................  46
Mereset tablet Anda...............................  46

Tanya Jawab dan pemecahan  
masalah  47
Sumber bantuan lainnya........................  49

Spesifikasi  50

Perjanjian lisensi pengguna akhir  53



4 - Memulai tablet Anda

MEMULAI TABLET ANDA

Fitur dan fungsi
Tablet baru Anda menawarkan fitur multimedia dan hiburan 
terkemuka yang mudah diakses. Anda dapat:
• Menyambungkan ke Internet melalui Wi-Fi.
• Mengakses email Anda di mana saja.
• Selalu terhubung dengan teman-teman Anda melalui People dan 

aplikasi jejaring sosial.

Membuka tablet Anda dari kemasan
Tablet baru Anda dikemas dalam sebuah kotak pelindung. Buka kotak 
tersebut dengan hati-hati dan keluarkan semua isinya. Jika ada item 
berikut yang kurang atau rusak, segeralah hubungi penyalur Anda:
• Tablet Acer Iconia B1-720
• Penyiapan produk dan informasi keselamatan
• Kabel USB
• Adaptor AC
• Kartu jaminan
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Mengenal tablet Anda
Penampilan

No. Item Keterangan

1 Tombol daya

Tekan lama untuk mengaktifkan tablet, tekan 
cepat untuk mengaktifkan/menonaktifkan 
layar atau masuk ke mode tidur; tekan dan 
tahan untuk menonaktifkan tablet.

2 Port USB Mikro 
(Slave)

Menghubungkan ke komputer melalui kabel 
USB. Dan juga berlaku sebagai port 
pengisian adaptor AC. Untuk informasi 
selengkapnya, Lihat Mengisi daya tablet 
Anda pada halaman 7.

3 Jack headphone  
3,5 mm Menghubungkan ke headphone stereo.

4 Kamera depan Kamera 0,3 megapiksel untuk percakapan 
video dan gambar potret diri.

5 Slot kartu microSD Memasukkan kartu microSD ke dalam slot.

6 Layar sentuh Layar sentuh kapasitif 7 inci,  
1024 x 600 piksel.

1

2 3

9

4

5

87

6
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7 Speaker Menghasilkan audio.

8 Mikrofon Menerima audio untuk percakapan video 
dan panggilan Internet.

9 Tombol kontrol 
volume

Memperbesar dan memperkecil volume 
tablet.

No. Item Keterangan
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MENGGUNAKAN TABLET ANDA

Mengisi daya tablet Anda
Untuk penggunaan yang pertama kalinya, daya tablet Anda perlu diisi 
selama empat jam. Setelah itu, Anda bisa mengisi kembali daya 
baterai jika memang dibutuhkan.

Merakit adaptor daya
Masukkan ujung besar kaber USB ke bodi adaptor daya (hanya cocok 
pada satu arah).

Catatan
Gambar pengisi daya hanya untuk referensi. Konfigurasi sesungguhnya 
mungkin berbeda.
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Menghubungkan daya
Hubungkan konektor daya ke tablet Anda dan colokkan adaptor AC 
ke stopkontak AC.

Mengaktifkan untuk pertama kalinya
Untuk mengaktifkan tablet Anda, tekan dan tahan tombol daya 
sampai terlihat logo Acer. Tunggu sebentar saat tablet melakukan 
boot. Anda kemudian akan diberi beberapa pertanyaan sebelum Anda 
dapat menggunakan tablet Anda.

Peringatan
Hanya gunakan adaptor daya yang disertakan untuk mengisi daya 
perangkat Anda.

Catatan
Permukaan tablet menjadi hangat ketika mengisi daya atau selama 
penggunaan yang lama adalah normal.
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Untuk memulai, sentuh untuk memilih bahasa Anda, kemudian sentuh 
Start (Mulai). Ikuti petunjuk selanjutnya ketika instruksi tersebut 
ditampilkan.

Jika layar tablet mati, tablet masuk ke mode tidur. Tekan sebentar 
tombol daya untuk membangunkannya. Untuk informasi selengkapnya 
Lihat Membangunkan tablet Anda pada halaman 19.

Masuk atau buat akun Google
Jika Anda mempunyai akses Internet, tablet Anda memungkinkan 
Anda menyinkronisasikan informasi dengan akun Google.
Selama proses permulaan, Anda dapat membuat atau masuk ke akun 
Anda, yang akan digunakan untuk menyinkronisasikan daftar kontak, 
email, kalender dan informasi Anda lainnya. Jika Anda belum 
mempunyai akses Internet, atau tidak ingin menggunakan fitur ini, 
maka sentuh Skip (Lompati).

Penting
Anda harus masuk ke Akun Google untuk menggunakan Gmail, Google 
Talk, Google Calendar, dan Aplikasi Google lainnya; untuk mengunduh 
aplikasi dari Google Play; untuk membuat cadangan pengaturan ke 
server Google; dan untuk memanfaatkan layanan Google lainnya pada 
tablet Anda. 
Jika Anda ingin memulihkan pengaturan yang ada sekarang dari 
perangkat lain dengan Android 2.0 (atau yang lebih baru) yang diinstal, 
Anda harus masuk ke akun Google Anda selama pengesetan. Jika 
Anda menunggu sampai setelah pengesetan selesai, pengaturan Anda 
tidak akan dipulihkan. 
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Jika Anda mempunyai beberapa akun Google, seperti akun-akun 
terpisah untuk pribadi dan kontak bisnis, Anda dapat mengakses dan 
menyinkronisasikannya dari bagian pengaturan Akun. Lihat 
Beberapa akun Google pada halaman 44.

Menggunakan layar sentuh
Tablet Anda menggunakan layar sentuh untuk memilih item dan 
memasukkan informasi. Gunakan jari Anda untuk menyentuh layar.
Sentuh: Sentuh layar sekali untuk membuka item dan memilih opsi.
Seret: Tahan jari Anda pada layar dan seret di layar untuk memilih 
teks dan gambar.
Sentuh dan tahan: Sentuh dan tahan sebuah item untuk melihat 
daftar tindakan yang tersedia bagi item itu. Di menu pop-up yang 
muncul, ketuk tindakan yang ingin Anda lakukan.
Gulir: Untuk menggulir ke atas atau ke bawah, cukup seret jari Anda 
di layar ke atas atau ke bawah ke arah yang ingin Anda gulir.

Layar Awal
Ketika Anda memulai tablet, atau membangunkan tablet dari mode 
hemat daya, tablet akan menampilkan layar Awal. Layar ini memberi 
Anda akses cepat ke informasi dan kontrol sederhana dengan widget 
atau pintasan untuk aplikasi. Widget menampilkan informasi seperti 
waktu atau cuaca, atau menyediakan kontrol tambahan dan akses 
langsung ke aplikasi. Sebagian sudah diinstal sebelumnya pada tablet 
Anda, sedangkan lainnya dapat diunduh dari Google Play.
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Layar Awal sudah dilengkapi dengan beberapa kontrol dan informasi 
yang bermanfaat. 

Cari
Untuk mencari aplikasi, file atau informasi di Internet, 
sentuh ikon Google di sudut kiri atas.
Cukup masukkan teks yang ingin Anda temukan. Sentuh tombol 
panah atau Enter untuk melakukan pencarian di Internet, atau sentuh 
salah satu saran, aplikasi atau file yang ditampilkan di daftar.
Agar dapat melakukan pencarian atau menelusuri Internet, Anda 
harus tersambung ke jaringan nirkabel. Lihat Memulai online pada 
halaman 22.
Anda dapat pula memilih pencarian Google Search. Dalam 
pencarian, sentuh tombol Hide (Sembunyikan) (menggantikan 
Back (Kembali)) untuk menyembunyikan keyboard. Lalu sentuh 
ikon Menu > Settings (Pengaturan) > Tablet search (Pencarian 
tablet). Pilih aplikasi yang Anda ingin dicari melalui Google Search.

Cari

Navigasi

Menu Aplikasi

Waktu dan Status

Widget

Catatan
Aplikasi yang disertakan berbeda tergantung kawasan dan konfigurasi.
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Pencarian Suara
Jika tersedia pencarian suara, sentuh mikrofon dan ucapkan 
permintaan pencarian Anda. Lihat Pencarian Suara pada 
halaman 24.

Navigasi
Untuk navigasi di antara menu dan opsi, 
ditampilkan tiga (atau lebih) ikon di sudut 
kiri bawah.

Kembali
Sentuh ikon ini untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau 
naik satu level di menu. Ikon ini dapat diganti dengan ikon 
sembunyikan dalam kasus tertentu (seperti jika keyboard 
atau daftar aplikasi terbaru ditampilkan).

Awal
Sentuh ikon ini untuk langsung menuju ke layar Awal.

Terbaru
Sentuh ikon ini untuk melihat aplikasi yang baru saja dibuka. Sentuh 
sebuah aplikasi untuk membukanya, atau sentuh di mana saja pada 
layar untuk kembali ke layar Awal.

Layar Awal diperluas
Layar Awal meluas sampai ke salah satu sisi layar Awal, yang 
memberi Anda lebih banyak ruang untuk menambah widget atau 
mengatur pintasan. Untuk melihat layar Awal yang diperluas, geser 
jari Anda ke kiri atau kanan.
Tersedia total lima halaman, dua ke kiri dan dua ke kanan. Untuk 
mengubah atau menambah widget pada layar mana pun Lihat 
Memersonalisasikan layar Awal pada halaman 15.

Menu aplikasi
Menu aplikasi menampilkan aplikasi dan widget yang tersedia pada 
tablet Anda.

Kembali Awal Baru

Sembunyikan
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Aplikasi ditampilkan secara urut abjad. Geser ke kiri untuk melihat 
lebih banyak aplikasi. Ketika Anda berada di halaman terakhir 
aplikasi, geser ke kiri untuk melihat widget yang tersedia pada tablet 
Anda. Lihat Memersonalisasikan layar Awal pada halaman 15.
Sentuh ikon Play Store untuk membuka Google Play.

Menambah aplikasi ke layar Awal
Sentuh dan tahan sebuah ikon untuk menambah pintasan ke salah 
satu layar Awal Anda. Ketika Anda memilih sebuah ikon, Anda akan 
dibawa ke Layar Awal. Anda dapat menyeret ikon terpilih ke layar 
awal yang diperluas.

Status dan area notifikasi
Status dan ikon notifikasi ditampilkan di 
bagian atas layar. Area kanan atas 
menampilkan berbagai informasi, seperti 
waktu, status baterai, dan konektivitas. Area 
kiri atas menampilkan ikon kejadian, seperti 
pesan baru.  
Geser ke bawah dari sisi kanan atas untuk menampilkan detail 
notifikasi seperti unduhan saat ini dan kontrol media seperti "mainkan/
jeda" dan "trek berikutnya" saat musik dimainkan. Geser ke bawah 
dari sisi kanan atas untuk menampilkan kontrol sistem. 

WaktuSinyal Baterai 
isi daya
status

kekuatan
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Ikon status dan notifikasi

Ikon sambungan 

Ikon status baterai 

Ikon notifikasi

Catatan
Ikon yang ditampilkan pada perangkat Anda bervariasi tergantung pada 
sambungan Anda.

Ikon Keterangan Ikon Keterangan
Tersambung ke jaringan 
nirkabel (gelombang 
menunjukkan kekuatan 
sinyal)

Bluetooth aktif

Mode Terbang 
(konektivitas nirkabel 
terputus)

Terhubung ke perangkat 
Bluetooth

Ikon Keterangan Ikon Keterangan
Baterai sangat lemah Baterai penuh

Baterai lemah Sedang mengisi daya 
baterai

Baterai berkurang 
sebagian

Catatan
Jika baterai perangkat Anda menjadi terlalu panas, Anda akan diberi tahu 
dan dianjurkan untuk mematikan perangkat. Jika Anda tidak mematikannya, 
perangkat akan mati secara otomatis.

Ikon Keterangan Ikon Keterangan
Alarm disetel Speaker didiamkan
Pesan Gmail baru Mikrofon tablet tidak aktif
Pesan Google Talk baru GPS aktif
Kejadian yang akan 
datang

Menerima data lokasi dari 
GPS
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Memersonalisasikan layar Awal
Anda dapat memersonalisasikan layar Awal dengan menambah atau 
membuang pintasan atau widget aplikasi, dan mengganti wallpaper.

Menambah atau membuang pintasan atau widget
Untuk menambah pintasan atau widget, sentuh ikon APPS 
(APLIKASI) di bagian tengah bawah layar Awal.
Menu APLIKASI berisi daftar pintasan untuk aplikasi yang dapat 
Anda seret ke layar Awal.
Sentuh WIDGETS (WIDGET) untuk melihat aplikasi-aplikasi kecil dan 
tautan (seperti pintasan khusus, kontak, atau penanda) yang dapat 
Anda tambahkan ke layar Awal. Widget adalah aplikasi kecil yang 
menampilkan informasi yang secara konstan diperbarui atau pintasan 
cepat ke aplikasi atau fungsi khusus. 
Untuk memindahkan aplikasi atau widget ke layar Awal, sentuh dan 
tahan item sampai item itu dipilih. Layar Awal akan terbuka. Seret 
item itu ke area bebas pada layar. Untuk melihat informasi mengenai 
aplikasi atau widget, seret keduanya ke ikon di bagian atas layar. 
Untuk memindahkan item ke layar Awal yang berbeda, seret ke sisi 
layar, layar Awal akan beralih ke layar di arah itu. Lepaskan item 
tersebut apabila tempatnya sudah benar.

Lagu sedang diputar Menyinkronisasikan data
Kartu SD atau 
penyimpanan USB penuh Sinkronisasi aktif

Tablet terhubung ke PC 
melalui USB

Masalah masuk (sign-in) 
atau sinkronisasi

Pembaruan aplikasi 
tersedia Mengunggah data

Pembaruan sistem 
tersedia Sedang mengunduh data

Status Jaringan Virtual 
Pribadi (Virtual Private 
Networks - VPN)

Ikon Keterangan Ikon Keterangan
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Mengubah ukuran widget
Sebagian besar widget dapat dibuat lebih besar, sehingga Anda 
dapat memberi lebih banyak ruang bagi informasi yang penting bagi 
Anda. Setelah menempatkan widget di layar Beranda, sentuh dan 
tahan untuk memilihnya. Empat berlian akan muncul pada masing-
masing sisi, sentuh dan seret berlian tersebut sampai ke ukuran 
widget yang benar. Sentuh Back (Kembali) untuk menyelesaikan.

Menghapus item dari layar Awal
Untuk menghapus item dari layar Awal, ketuk dan tahan 
item tersebut sampai opsi Remove (Hapus) muncul di 
bagian atas layar. Cukup seret item tersebut ke opsi 
Remove (Hapus).

Mengubah gambar layar Awal
Sentuh dan tahan semua ruang terbuka pada layar Awal. Anda dapat 
memilih dari serangkaian wallpaper yang diformat sebelumnya, 
gambar yang disimpan di Galeri, Wallpaper pilihan atau Live 
wallpaper yang menampilkan latar belakang animasi atau interaktif.

Catatan
Tidak semua ukuran widget dapat diubah.
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Keyboard pada layar
Apabila Anda menyentuh sebuah kotak teks untuk memasukkan teks, 
keyboard pada layar akan muncul secara otomatis. Cukup sentuh 
tombol untuk memasukkan teks.

Sentuh tombol ?123 untuk melihat angka dan karakter khusus, lalu 
sentuh tombol ~ \ { untuk melihat lebih banyak opsi. Sentuh dan tahan 
sebuah tombol untuk memilih karakter alternatif (jika tersedia untuk 
tombol itu), seperti huruf dengan aksen atau simbol terkait.

Mengubah pengaturan keyboard Google
Untuk menggunakan bahasa keyboard yang berbeda atau 
mengubah pengaturan, sentuh tombol Input options (Opsi 
input), kemudian pilih Input languages (Bahasa input) atau 
Google keyboard settings (Pengaturan keyboard Google). 
Pengaturan ini meliputi koreksi otomatis dan suara keyboard.

Catatan
Tata letak keyboard sedikit bervariasi, bergantung pada aplikasi dan 
informasi yang dibutuhkan.
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Teks prediktif atau koreksi otomatis
Keyboard Google dapat menyediakan input teks prediktif. Ketika Anda 
menyentuh huruf-huruf dari sebuah kata, pilihan kata-kata ditampilkan di 
atas keyboard yang melanjutkan urutan huruf yang disentuh, atau yang 
hampir cocok yang memungkinkan adanya kesalahan. Daftar kata 
berubah sesudah setiap tombol ditekan. Jika kata yang Anda perlukan 
muncul, Anda dapat mengetuknya untuk memasukkan teks Anda.
Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan teks prediktif dengan 
keyboard Google, sentuh tombol Input options (Opsi input), lalu 
Google keyboard settings (Pengaturan keyboard Google). Sentuh 
Auto correction (Koreksi otomatis) atau Show correction 
suggestions (Tampilkan saran koreksi) dan pilih salah satu opsi 
tersebut.

Mengedit teks
Anda dapat memilih dan mengedit teks dalam aplikasi tertentu, 
seperti teks yang telah Anda masukkan di bidang teks. Teks yang 
dipilih dapat dipotong atau disalin serta ditempelkan dalam aplikasi 
yang sama, atau ke aplikasi lain. 

Memilih teks
Untuk memilih teks yang ingin Anda potong, salin, hapus atau ganti:
1.Sentuh teks yang ingin Anda pilih. Jika Anda dapat memilih teks ini, 

kursor disisipkan di bawah teks tersebut.
2.Sentuh dan tahan teks atau kata yang ingin Anda pilih. Teks yang 

dipilih disorot, dengan tab pada masing-masing ujung pilihan.
3.Seret salah satu tab untuk memperluas atau mengurangi jumlah 

teks yang dipilih, atau sentuh SELECT ALL (PILIH SEMUA).
4.Untuk memotong atau menyalin teks tersebut, sentuh tombol CUT 

(POTONG) atau COPY (SALIN).

Catatan
Aplikasi tertentu mungkin tidak mendukung pilihan teks, atau hanya 
mendukung di area tertentu. Aplikasi lain mungkin menawarkan perintah 
khusus untuk memilih teks.
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Memasukkan teks
Ketik teks baru atau tambah teks yang telah Anda salin:
1.Sentuh di mana Anda ingin menyisipkan teks. Jika Anda dapat 

memilih teks ini, kursor disisipkan di bawah teks tersebut. Untuk 
mengganti sebuah kata, ketuk dua kali kata tersebut.  Pada kedua 
kasus, jika Anda sebelumnya menyalin teks, tombol PASTE 
(TEMPEL) ditampilkan.

2. Jika kursor itu tidak berada di posisi yang diinginkan, cukup seret ke 
posisi yang benar.

3.Ubah teks dengan mengetikkan atau menghapus teks atau 
menyentuh tombol PASTE (TEMPEL).

Membangunkan tablet Anda
Jika layar mati dan tablet ini tidak bereaksi terhadap ketukan pada 
layar, maka tablet ini sudah terkunci dan berada dalam mode tidur.
Untuk membangunkan tablet Anda, tekan tombol daya. Tablet akan 
menampilkan layar Kunci. Untuk membuka layar, tekan tombol kunci 
dan ikuti kunci ke sisi kanan lingkaran.

Opsi Keamanan
Untuk keamanan tambahan, Anda dapat menyetel kode atau angka 
yang harus dimasukkan untuk mengakses tablet, seperti pola buka 
penguncian layar (serangkaian titik yang harus disentuh dengan urutan 
yang benar). Buka layar Awal dan sentuh APPS (APLIKASI) > 
Settings (Pengaturan)  > Security (Keamanan) > Screen lock 
(Kunci layar). Jika Anda lupa pola buka kunci Anda, lihat Pola buka 
kunci pada halaman 49.

Mematikan tablet
Jika Anda tidak menggunakan tablet dalam kurun waktu lama, 
matikan tablet untuk menghemat daya baterai. Untuk mematikan 
tablet Anda (bahkan ketika terkunci), tekan dan tahan tombol daya 
selama satu detik. Sentuh Power off (Daya mati) dan konfirmasi 
bahwa tablet dimatikan. Untuk mematikan paksa, tekan dan tahan 
tombol daya selama empat detik.
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MENGHUBUNGKAN PERANGKAT KE 
TABLET ANDA

Menghubungkan ke daya AC
Lihat Mengisi daya tablet Anda pada halaman 7

Memasukkan kartu microSD
Anda dapat memasang kartu microSD untuk memperbesar ruang 
penyimpanan. Pastikan bahwa kartu microSD dimasukkan 
sepenuhnya ke dalam slot kartu.

Periksa kapasitas kartu di bagian External SD card (Kartu SD 
eksternal) dari APPS (APLIKASI) > Settings (Pengaturan) > 
Storage (Penyimpanan).

Mentransfer file antara tablet Anda dan PC
Tablet dan masing-masing perangkat penyimpanan yang terhubung 
dapat diakses dari PC dengan koneksi USB.

Menghubungkan PC sebagai perangkat penyimpanan 
USB

Jika Anda ingin mentransfer informasi antara tablet Anda dan 
komputer (Kartu microSD di tablet atau memori internal tablet), Anda 
dapat menyambungkan tablet ke PC menggunakan kabel USB yang 
disertakan.
1.Colokkan kabel sinkronisasi USB ke konektor USB mikro di 

perangkat Anda.

Catatan
Tablet Anda hanya mendukung kartu microSD yang menggunakan sistem 
file FAT atau FAT32.
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2.Colokkan konektor klien USB ke dalam port USB yang tersedia di 
komputer Anda.

3.Usap ke bawah area notifikasi di kiri atas dan ketuk Connected as 
a media device (Tersambung sebagai perangkat media) untuk 
memilih apakah akan menyambung sebagai Perangkat media 
(MTP) (opsi default) atau Kamera (PTP).

Tablet Anda kini akan tersedia sebagai drive di penjelajah file 
komputer.

Menghubungkan perangkat Bluetooth
Hanya headset stereo A2DP yang didukung (hanya pemutaran, tanpa 
mikrofon). Harap periksa ketersediaan pembaruan untuk perangkat 
lunak tablet yang dapat menambah dukungan bagi perangkat 
Bluetooth tambahan. 
Untuk pengaturan Bluetooth, ketuk APPS (APLIKASI) > Settings 
(Pengaturan), kemudian pada WIRELESS & NETWORKS 
(NIRKABEL & JARINGAN) ketuk Bluetooth. 
Aktifkan Bluetooth dan sentuh Search for devices (Cari perangkat)
untuk memindai perangkat terdekat.

Aksesori
Untuk daftar lengkap aksesori, kunjungi store.acer.com.
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MEMULAI ONLINE

Mengelola sambungan Wi-Fi
Jika Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi ketika Anda menyalakan 
tablet untuk pertama kalinya, atau ingin tersambung ke sebuah jaringan 
baru, sentuh APPS (APLIKASI) > Settings (Pengaturan) > Wi-Fi
untuk mengelola pengaturan sambungan Anda. Atau, geser ke bawah 
dari sisi kanan atas layar dan sentuh tombol Wi-Fi untuk mengaktifkan 
dan menonaktifkan sambungan Wi-Fi.
Jika Wi-Fi tidak aktif, sentuh tombol Wi-Fi ON (HIDUP), dan tunggu 
tablet Anda mendeteksi jaringan di dekatnya. Jika dibutuhkan, ketuk 
nama jaringan Anda lalu masukkan kata sandi keamanan.

Menelusuri Internet
Untuk menelusuri Internet dengan Tablet Anda, Anda harus 
terhubung ke jaringan dengan koneksi Internet.

Menggunakan browser
Untuk mulai melakukan penelusuran, sentuh ikon Chrome di layar 
Beranda, atau buka menu aplikasi dan pilih Chrome. Untuk masuk ke 
alamat situs web, sentuh kotak alamat di bagian atas halaman. 
Masukkan alamat menggunakan keyboard lalu ketuk Go (Lanjutkan).
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Untuk menelusuri maju dan mundur di riwayat browser Anda, 
lihat bookmark Anda, sesuaikan pengaturan browser, dan 
jalankan tugas lain, sentuh ikon Menu.
Chrome memungkinkan Anda untuk membuka beberapa tab. Apabila 
sebuah halaman terbuka, sentuh tombol kecil New tab (Tab baru). 
Cukup sentuh salah satu tab terbuka di sepanjang bagian atas layar 
untuk beralih antar halaman. 

Cubit untuk memperbesar atau memperkecil halaman. Sentuh dan 
tahan sebuah item di sebuah halaman untuk membuka menu 
kontekstual.

Mengatur aplikasi Email
Dengan aplikasi Email Anda dapat mengakses email dari penyedia 
email paling populer. Kebanyakan akun dapat diatur dengan dua 
langkah. Buka menu aplikasi lalu sentuh Email untuk mulai mengatur 
akses email Anda.
Masukkan alamat email dan kata sandi Anda, sentuh Manual setup 
(Penyiapan manual) untuk memasukkan parameter secara manual 
atau sentuh Next (Berikutnya) untuk mengakhiri proses penyiapan.
Dengan fitur gabungan kotak masuk tablet Anda, Anda dapat melihat 
email dari beberapa akun dalam satu kotak masuk.

Tab baru
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Layanan Google

Mengatur email Google Anda
1.Pastikan tablet Anda terhubung ke Internet.
2.Dari menu aplikasi, sentuh Gmail.
Jika Anda tidak memasukkan alamat akun Gmail dan kata sandi 
ketika Anda pertama kali mengaktifkan tablet Anda, ikuti petunjuknya.

Menulis email
1.Pastikan tablet Anda terhubung ke Internet.
2.Buka menu aplikasi dan sentuh Gmail.
3.Sentuh .
4.Masukkan alamat email penerima, perihal dan pesan.
5.Apabila Anda sudah selesai menulis pesan, sentuh .

Apabila Anda sudah selesai menulis pesan, sentuh Send (Kirim).

Pencarian Suara

Catatan
Aplikasi mungkin tidak tersedia di semua negara dan wilayah. 
Anda harus mengaktifkan akun Google sebelum menggunakan layanan 
Google. Pertama kali Anda mengakses layanan Google, Anda harus 
membaca dan menerima Persyaratan Layanan. 
Konten dan desain Google Play berbeda-beda menurut wilayah. Misalnya, di 
beberapa kawasan, Anda juga dapat menelusuri dan membeli film, buku, 
majalah, atau musik. Pembaruan juga dapat menambah kategori baru atau 
mengubah cara melakukan navigasi pada Google Play kapan saja.

Catatan
Pencarian Suara hanya tersedia di kawasan tertentu.
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Dengan aktivitas suara, Anda dapat mengirim email, menemukan 
arah dan lokasi, menelusuri Internet dan bahkan mengirim catatan ke 
diri Anda sendiri menggunakan suara Anda. Pada Chrome, sentuh 
ikon mikrofon di bilah alamat untuk pencarian suara. Ketika prom 
Speak now (Bicara sekarang) muncul, beri perintah atau permintaan 
Anda. 

Play Store
Sentuh Play Store dari layar awal atau menu aplikasi untuk membuka 
Google Play. Di sini Anda dapat memperoleh berbagai program dan 
aplikasi add-on untuk meningkatkan fungsionalitas tablet Anda.
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Anda dapat menelusuri Google Play berdasarkan kategori atau 
menyentuh ikon pencarian untuk mencari aplikasi tertentu.

Untuk pengalaman pengguna terbaik, Anda dianjurkan untuk tidak 
mengunduh aplikasi yang menggunakan grafis 3D.
Setelah Anda memilih sebuah aplikasi, sentuh tombol Install (Instal)
untuk mengunduh dan menginstal aplikasi tersebut. Anda akan diberi 
tahu layanan mana (informasi kontak, akses nirkabel, GPS, dsb.) 
yang diperlukan aplikasi agar dapat berfungsi dengan benar. Jika 
semua layanan ini tampak normal, sentuh Accept & download 
(Terima & unduh) untuk melanjutkan instalasi.
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Anda dapat mengikuti kemajuan unduhan dari halaman aplikasi dan 
area notifikasi tablet.

Menggunakan aplikasi yang diunduh
Setelah Anda mengunduh dan menginstal sebuah aplikasi, Anda 
dapat menemukannya di bagian APPS (APLIKASI) atau  WIDGET
dari menu aplikasi.
Aplikasi tertentu menyediakan aplikasi dan widget, atau hanya 
menyediakan widget (tanpa ikon aplikasi). Lihat Memersonalisasikan 
layar Awal pada halaman 15.

Menghapus instalasi aplikasi yang diunduh
Setelah Anda mengunduh dan menginstal aplikasi, Anda dapat 
menghapus instalasi aplikasi dari APPS (APLIKASI) > Settings 
(Pengaturan) > Apps (Aplikasi), lalu pilih aplikasi yang ingin Anda 
hapus instalasinya dan sentuh Uninstall (Hapus Instalasi). 
Menghapus ikon aplikasi dari layar Beranda hanya menghapus 
pintasan.

Penting
Ada beberapa aplikasi yang harus Anda beli sebelum Anda dapat 
mengunduhnya. Anda harus mempunyai akun Google Wallet untuk 
membayar aplikasi tersebut.
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Google Hangouts
Sentuh Hangouts dari menu aplikasi untuk membuka Google 
Hangouts. Di sini Anda dapat melihat daftar kontak yang terhubung ke 
layanan Google Hangouts. Sentuh sebuah kontak untuk membuka 
sesi obrolan. Setelah Anda terhubung, Anda dapat membuka sesi 
obrolan video.
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MEMUTAR MUSIK

Pemutaran multimedia
Tablet Anda dilengkapi dengan berbagai program yang dapat Anda 
gunakan untuk menikmati konten multimedia.

Memutar musik
Gunakan Play Music (Putar Musik) untuk mendengarkan 
musik atau file audio lainnya yang Anda unduh atau salin dari 
komputer Anda, perangkat USB, perangkat penyimpanan 
massa, dll.
Ketuk APPS (APLIKASI) > Play Music (Putar Musik) untuk 
membuka aplikasi.

Catatan
Opsi Googe Play Music yang tersedia berbeda menurut kawasan. Misalnya, 
di beberapa kawasan, Google Play Music dapat bertindak sebagai 
penyimpanan awan untuk koleksi musik pribadi Anda dan membuatnya 
tersedia di semua perangkat Anda. Pembaruan mungkin mengubah cara 
untuk bernavigasi di aplikasi media ini kapan saja.
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Geser ke dalam dari sisi kiri untuk menampilkan daftar tampilan, 
seperti Listen Now (Dengarkan Sekarang), My Libbrary (Pustaka 
Saya), dan Playlist (Daftar Putar). Daftar pilihan menurun Listen Now 
(Dengarkan Sekarang) di kiri atas tetap sama di semua tampilan. 
Memilih "All music (Semua musik)" akan menampilkan semua musik 
yang ada di tablet dan di awan (jika layanan awan tersedia di area 
Anda). Memilih "On device (Di perangkat)" hanya menampilkan musik 
yang saat ini ada di tablet.
Tombol Menu di kanan atas layar utama berisi opsi umum, seperti 
Refresh (Segarkan), Settings (Pengaturan), Help (Bantuan), dan 
Send feedback (Kirim umpan balik). Album dan trek individual juga 
memiliki tombol Menu sendiri, masing-masing dengan sejumlah opsi.
Anda dapat kembali ke halaman Awal ketika memutar musik. Trek 
yang aktif bersama dengan fungsi kontrol musik dasar terlihat di area 
notifikasi. Lihat Status dan area notifikasi pada halaman 13.
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MENGELOLA ORANG DAN KONTAK

Tablet Anda dilengkapi dengan buku alamat yang memungkinkan 
Anda menyimpan kontak ke memori internal atau akun Google Anda.
Sentuh People (Orang) dari menu aplikasi untuk melihat kontak 
Anda.
Jika Anda tidak mempunyai kontak yang disimpan pada tablet, Anda 
dapat menyinkronkan dengan kontak akun Google, mengimpor 
kontak dari file data kontak (vCard atau csv) atau menambah kontak 
baru. 

Jika Anda telah mengaktifkan akun Google yang di dalamnya terdapat 
kontak, kontak Anda akan disinkronisasikan secara otomatis. Lihat 
Sinkronisasi pada halaman 44.

Mengimpor kontak
Sentuh tombol Menu dan pilih Import/export (Impor/ekspor). 
Ketuk opsi tersebut yang menjelaskan di mana kontak Anda 
disimpan. Ketika kontak ditemukan, konfirmasikan untuk 
mengimpor kontak dalam sebuah grup baru.
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Menambah kontak baru
Sentuh  untuk menambah kontak baru. Jika Anda mempunyai 
beberapa akun, Anda akan ditanya akun mana yang ingin Anda 
gunakan untuk menyimpan kontak tersebut. Kontak ini akan 
disinkronkan dengan akun itu.
Anda sekarang dapat mengedit entri kontak baru.

Mengedit kontak
Jika Anda telah membuka kontak baru, Anda dapat memasukkan 
informasi tentang kontak tersebut. Untuk mengubah kontak yang ada, 
dari layar utama, pilih kontak dalam daftar di sebelah kiri. Lalu pilih 
tombol Menu > Edit. Sekarang cukup sentuh sebuah kotak dan ketik 
informasi yang sesuai.

Klik panah di sebelah entri nama itu untuk melihat opsinya, seperti 
menambah awalan untuk nama atau nama fonetik.
Untuk memasukkan beberapa entri, seperti entri yang terpisah untuk 
nomor ponsel dan rumah, sentuh Add new (Tambah baru) untuk 
membuat entri kedua. Sentuh tanda X untuk menghapus entri.
Sentuh Add another field (Tambah bidang lain) untuk lebih banyak 
kategori.
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Untuk menetapkan sebuah gambar ke kontak Anda, sentuh siluet dan 
pilih sebuah gambar dari galeri gambar tablet (pilih Choose photo 
from  Gallery (Pilih foto dari Galery)). Anda juga dapat mengambil 
dan memangkas foto baru.
Sentuh Done (Selesai) (sudut kiri atas) untuk menyelesaikan dan 
menyimpan kontak.

Membuka kontak
Untuk melihat informasi yang disimpan untuk kontak, sentuh nama 
kontak dalam daftar di sebelah kiri. 
Sentuh sebuah entri (misalnya alamat email) untuk membuka aplikasi 
yang ditautkan ke jenis entri itu. Misalnya, sentuh alamat email untuk 
membuka aplikasi Email.

Kontak berbintang
Anda dapat mengakses kontak favorit Anda dengan cepat dengan 
menambahkan sebuah bintang. Buka kontak terlebih dulu, kemudian 
sentuh bintang di sebelah nama kontak. Sentuh All contacts (Semua 
kontak)  dan pilih Favorites (Favorit) untuk melihat hanya kontak 
favorit Anda.

Catatan
Setel setiap nomor telepon untuk mencocokkan jenis jaringan karena ini 
dapat menentukan beberapa fungsi, yaitu aplikasi tertentu hanya mengenali 
nomor ‘Ponsel’ karena aplikasi tersebut hanya tersedia pada jaringan 
bergerak.
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Mengedit kontak pada komputer
Jika Anda telah menyinkronisasikan akun dan kontak Google Anda, 
Anda dapat menggunakan komputer Anda untuk mengakses dan 
mengedit daftar kontak Anda. Buka browser Internet pada komputer 
dan buka contacts.google.com. Masuk ke akun Anda kemudian pilih 
dan edit kontak dari daftar; ketika tablet bersinkronisasi dengan 
komputer pada kesempatan berikutnya, perubahan ini juga akan 
dibuat ke daftar kontak tablet.

Penting
Buat cadangan kontak Anda sebelum membuat perubahan. 
Sentuh tombol Menu dan pilih Import/Export (Impor/Ekspor). Anda 
dapat Mengekspor daftar kontak ke memori internal tablet Anda, 
atau opsi lainnya bergantung aplikasi yang diinstal.
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MENGGUNAKAN KAMERA DAN 
CAMCORDER

Tablet Anda dilengkapi dengan kamera depan digital. Bagian ini akan 
menerangkan seluruh langkah untuk memotret dan merekam video 
dengan tablet Anda.

Untuk mengaktifkan kamera atau camcorder, buka menu aplikasi dan 
sentuh Camera (Kamera).

Ikon dan indikator kamera/camcorder

Catatan
Anda dianjurkan untuk memasukkan kartu microSD ke slot microSD sebelum 
menggunakan kamera. 
Anda hanya dapat menyimpan foto dan video ke memori internal atau kartu 
microSD, bukan ke perangkat penyimpanan USB eksternal.

Pengaturan

Bisukan mikrofonEfek

Gambar/video 

Zoom

Tombol Rekam

Tombol rana
* Kapasitas yang tercantum hanya jumlah gambar perkiraan yang dapat diambil pada resolusi saat ini.

Kapasitas tersisa*

terakhir diambil
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Pada jendela kamera, kontrol di bagian atas layar memungkinkan 
Anda untuk mengubah pengaturan. Kontrol di bagian bawah 
memungkinkan Anda untuk mengambil gambar, memilih kamera atau 
camcorder, memperbesar atau memperkecil, dan melihat gambar/
video terakhir yang diambil.
Ketuk tombol Record (Rekam) dan camcorder segera mulai merekam 
film. Saat merekam film, Anda tidak bisa mengakses pengaturan 
kamera/camcorder. Ketuk tombol merah Stop recording (Berhenti 
merekam) untuk berhenti merekam film.

Panjang perekaman 

Tombol Berhenti 

saat ini

merekam



Menggunakan kamera dan camcorder - 37

Pengaturan
Ikon Keterangan

Settings 
(Pengaturan)

Pengaturan kamera
• Pencahayaan: Meningkatkan atau mengurangi 

pencahayaan gambar: -1, 0, +1.
• Keseimbangan putih: Mengubah keseimbangan putih 

untuk mencocokkan cahaya: Otomatis, Siang Hari, 
Berawan, Lampu Neon, atau Pijar.

• Timer: Mengatur timer otomatis selama 2, 5, atau  
10 detik.

• Grid: Mengaktifkan atau menonaktifkan grid persegi 
9x9.

Pengaturan camcorder
• Interval jarak waktu: Mengatur interval jarak waktu 

dari 1, 2, 5, atau 10 detik.
Pengaturan umum
• Lokasi: Menyetel apakah lokasi (dari GPS) disimpan 

dalam informasi gambar. Ikon satelit muncul di layar 
saat aktif.

• Reset ke default: Mengembalikan pengaturan kamera 
ke kondisi awal.

Effects 
(Efek)

• Tidak ada
• Aqua
• Negatif
• Sepia

Mute 
microphone 
(Bisukan 
mikrofon)

Sebelum perekaman video, ketuk ikon untuk 
mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon (ikon 
dinonaktifkan saat camcorder merekam.)
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Memotret
1.Pastikan opsi yang dijelaskan di atas disetel sesuai preferensi 

Anda.
2.Bingkai subjek Anda dan stabilkan tablet Anda.
3.Cubit untuk memperbesar atau memperkecil sebagaimana 

diperlukan.

4.Sentuh tombol rana untuk memotret.

Merekam video
1.Pastikan opsi yang dijelaskan di atas disetel sesuai preferensi 

Anda.
2.Bingkai subjek Anda dan stabilkan tablet Anda serta perbesar atau 

perkecil jika diperlukan.
3.Ketuk ikon rekam untuk mulai merekam. 
4.Sentuh ikon rekam lagi untuk menghentikan perekaman.

Format yang didukung

Catatan
Ketika menggunakan zoom, gambar pada layar tidak menyatakan kualitas 
gambar akhir.

Jenis Format
Gambar JPEG
Video H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Audio AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB
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Melihat foto dan video
1.Setelah Anda memotret atau merekam video, foto atau video itu 

disimpan secara otomatis; biasanya ke memori internal. Anda dapat 
melihatnya dengan mengetuk gambar kecil di sudut layar. Atau, 
buka menu aplikasi dan sentuh Gallery (Galeri), kemudian Camera 
(Kamera). Pilih foto atau video yang ingin Anda lihat (video ditandai 
dengan simbol tombol pemutaran kecil). Dari Gallery (Galeri), Anda 
dapat berbagi file menggunakan berbagai layanan dan mengedit 
gambar menggunakan berbagai opsi. Ketuk  untuk melihat opsi 
berbagi mana yang tersedia untuk file tersebut atau ketuk  untuk 
menampilkan opsi editing gambar.
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PENGATURAN LANJUTAN

Akses Pengaturan dari menu aplikasi. Sentuh APPS (APLIKASI), 
kemudian Settings (Pengaturan).

Nirkabel & Jaringan
Mengaktifkan atau menonaktifkan sambungan

Sentuh APPS (APLIKASI) > Settings (Pengaturan), lalu di bawah 
WIRELESS & NETWORKS (NIRKABEL & JARINGAN) masing-
masing koneksi mempunyai tombol HIDUP/MATI yang mengontrol 
sambungannya. Sentuh sebuah entri untuk mengelola pengaturan 
sambungan Anda.
Atau, geser ke bawah dari sisi kanan atas layar untuk mengelola 
pengaturan sambungan.

Menyetel pengaturan Bluetooth
Anda dapat menggunakan Bluetooth untuk bertukar informasi antara 
tablet Anda dan perangkat bergerak lainnya.
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Sambungan Bluetooth
Untuk semua pengaturan Bluetooth, sentuh APPS (APLIKASI) > 
Settings (Pengaturan), lalu di bagian WIRELESS & NETWORKS 
(NIRKABEL & JARINGAN), sentuh Bluetooth. Di sini Anda dapat 
mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth, menetapkan nama dan 
visibilitas tablet. Sentuh SEARCH FOR DEVICES (CARI 
PERANGKAT) untuk memindai perangkat yang terdekat.
Untuk tersambung ke sebuah perangkat, sentuh perangkat di daftar 
perangkat yang tersedia. Anda mungkin diminta untuk memasukkan 
PIN pada kedua perangkat guna membuat sambungan.

Penggunaan Data
Bagian Data Usage (Penggunaan Data) menampilkan seberapa 
besar data yang telah ditransmisikan ke tablet Anda, mungkin secara 
total atau untuk masing-masing aplikasi. Informasi ini bermanfaat jika 
Anda menggunakan layanan berdasarkan pemakaian.

Menyetel tablet Anda ke mode Terbang
Anda dapat masuk ke mode Terbang (juga dikenal sebagai mode 
flight) untuk menonaktifkan fungsi jaringan dan Bluetooth serta 
menggunakan tablet Anda selama penerbangan. Tanyakan kepada 
maskapai penerbangan Anda untuk memastikan hal ini diizinkan.
Matikan tablet Anda selama pesawat lepas landas dan mendarat 
karena tablet ini dapat mengganggu sistem elektronik pesawat.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode Terbang, sentuh 
Settings (Pengaturan), kemudian pada WIRELESS & NETWORKS 
(NIRKABEL & JARINGAN) sentuh More... (Lainnya...) > Airplane 
mode (Mode terbang).

Catatan
Hanya headset stereo A2DP yang didukung (hanya pemutaran, tanpa 
mikrofon). Harap periksa ketersediaan pembaruan untuk perangkat lunak 
tablet yang dapat menambah dukungan bagi perangkat Bluetooth tambahan.

Catatan
Apabila mode Terbang aktif, ikon  akan ditampilkan di area status.
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Atau, geser ke bawah dari sisi kanan atas layar untuk mengaktifkan 
atau menonaktifkan mode terbang.

Jaringan Virtual Pribadi (Virtual Private Networks - 
VPN)

Dengan opsi ini Anda dapat terhubung ke jaringan pribadi, seperti 
lingkungan pekerjaan atau kantor yang aman.
Tambahkan VPN dengan menyentuh Settings (Pengaturan), 
kemudian pada WIRELESS & NETWORKS (NIRKABLE & 
JARINGAN) sentuh More... (Lainnya...) > VPN > Add VPN network 
(Tambahkan jaringan VPN).

Perangkat
Suara

Setel volume tablet Anda menggunakan tombol volume di bagian 
samping tablet Anda. Atau, Anda dapat menyesuaikan pengaturan 
suara tablet Anda dengan menyentuh APPS (APLIKASI) > Settings 
(Pengaturan) > Sound (Suara).

Layar
Anda dapat menyesuaikan pengaturan layar tablet Anda dengan 
mengetuk APPS (APLIKASI) > Settings (Pengaturan) > Display 
(Tampilan). 

Item Keterangan

Volume Menyetel volume untuk Media, Alarm dan 
Notifikasi.

Suara notifikasi default Menyetel nada dering untuk Notifikasi.
Suara sentuhan Memutar suara ketika dibuat pilihan layar.

Suara kunci layar Memutar suara ketika mengunci dan 
membuka layar.

Item Keterangan
Wallpaper Menyetel gambar latar belakang layar Awal.
Kecerahan Menyetel kecerahan layar.
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Aplikasi

Menutup aplikasi
Untuk menutup aplikasi aktif, buka Settings (Pengaturan) > Apps 
(Aplikasi). Geser ke tab RUNNING (SEDANG BERJALAN), 
kemudian sentuh program yang ingin Anda tutup. Pilih Stop 
(Berhenti) untuk menutup program tersebut.

Menghapus instalasi aplikasi
Anda dapat menghapus program yang diinstal di tablet Anda untuk 
melapangkan memori penyimpanan ekstra. Sentuh dan tahan sebuah 
ikon program dari menu aplikasi dan seret ikon tersebut ke area 
Uninstall (Hapus instalasi) di sudut kiri atas.

Daydream Mengontrol yang terjadi saat tablet dipasang ke 
dudukan docking dan/atau tidur.

Ukuran font
Menyetel ukuran font agar ada lebih banyak teks 
yang dapat ditampilkan atau menyetel teks agar 
lebih mudah dibaca.

Tidur Menetapkan waktu tunda sebelum layar mati.

Item Keterangan

Catatan
Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi rotasi layar dengan 
menggeser ke bawah dari sisi kanan atas layar dan menyentuh tombol 
AUTO ROTATE (ROTASI OTOMATIS).

Catatan
Anda tidak dapat menghapus aplikasi yang dimuat sebelumnya ke tablet 
Anda.
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Atau, Anda dapat membuka APPS (APLIKASI) > Settings 
(Pengaturan) dan pilih Apps (Aplikasi). Sentuh aplikasi yang ingin 
Anda hapus, sentuh Uninstall (Hapus instalasi) dan konfirmasi 
penghapusan instalasi tersebut.

Pribadi
Sinkronisasi

Anda dapat mengonfigurasi opsi sinkronisasi untuk banyak aplikasi 
pada tablet Anda. Anda juga dapat mengonfigurasi data jenis apa 
yang Anda sinkronisasikan untuk setiap akun.
Beberapa aplikasi, seperti People, Gmail, dan Calendar, dapat 
menyinkronisasikan data dari beberapa akun. Aplikasi lainnya hanya 
menyinkronisasikan data dari Akun Google yang pertama Anda 
masuki menggunakan tablet Anda, atau dari akun yang terkait secara 
spesifik dengan aplikasi itu.
Untuk beberapa aplikasi, seperti People atau Calendar, semua 
perubahan yang Anda buat pada tablet Anda dibuat ke salinan yang 
disinkronisasikan di Internet. Aplikasi-aplikasi lainnya hanya menyalin 
informasi dari akun di Internet, informasi pada tablet Anda tidak dapat 
diubah secara langsung, Anda harus mengubah informasi yang 
disimpan di akun Internet tersebut.
Sentuh APPS (APLIKASI) > Settings (Pengaturan) > [Account] 
(Akun) untuk mengelola sinkronisasi masing-masing akun.
Beberapa aplikasi, seperti Gmail dan Calendar, mempunyai 
pengaturan sinkronisasi tambahan. Buka aplikasi dan sentuh 
tombol Menu (tiga titik) lalu sentuh Settings (Pengaturan).

Beberapa akun Google
Jika Anda mempunyai beberapa akun Google, seperti akun-akun 
terpisah untuk pribadi dan kontak bisnis, Anda dapat mengakses dan 
menyinkronisasikannya dari bagian pengaturan Akun. Sentuh APPS 
(APLIKASI) > Settings (Pengaturan) > Add account (Tambah 
akun).

Penting
Sebaiknya Anda hanya menghapus program jika Anda memahami 
sistem operasi Android dengan baik.
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Mengganti opsi bahasa dan teks
Atur pilihan lokasi dan input bahasa Anda dengan menyentuh APPS 
(APLIKASI) > Settings (Pengaturan) > Language & input (Bahasa 
& input).

Sistem
Menyetel tanggal dan waktu

Untuk menyetel tanggal dan waktu, sentuh APPS (APLIKASI) > 
Settings (Pengaturan) > Date & time (Tanggal & waktu).

Menyetel alarm
Secara default ada dua alarm yang sudah ditetapkan sebelumnya di 
tablet Anda. Untuk menambah atau mengedit pengaturan alarm, 
ketuk Clock (Jam) di menu aplikasi dan ketuk . Ketuk saklar ON/
OFF (HIDUP/MATI) di sebelah alarm presetel untuk menghidupkannya 
atau mematikannya atau ketuk tombol Menu > Add alarm (Tambah 
alarm) untuk membuat alarm baru.
Sentuh sebuah alarm yang telah disetel sebelumnya untuk 
mengeditnya. Anda dapat:
• Menyetel waktu alarm.
• Memberi label alarm itu (yaitu nama).
• Menyetel hari apa alarm berulang.
• Menyetel nada dering.

Catatan
Jika Anda sering melakukan perjalanan atau tinggal di wilayah yang 
menggunakan daylight saving time, dan mempunyai akses jaringan seluler, 
aktifkan Automatic date & time (Tanggal & waktu otomatis) dari menu ini. 
Tablet Anda akan menyetel tanggal dan waktu berdasarkan informasi yang 
diterimanya dari jaringan.
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Memutakhirkan sistem pengoperasian tablet 
Anda

Tablet Anda bisa mengunduh dan menginstal pembaruan sistem, 
memperbesar dukungan bagi perangkat baru atau memperluas opsi 
perangkat lunak.
Untuk memeriksa ketersediaan pembaruan, sentuh APPS 
(APLIKASI) > Settings (Pengaturan) > About tablet (Tentang 
tablet) > System update (Pembaruan sistem) > Check now 
(Periksa sekarang).

Mereset tablet Anda
Boot bersih akan memulihkan tablet Anda ke pengaturan pabrik.

Untuk melakukan boot bersih, buka Settings (Pengaturan) dari menu 
aplikasi, lalu sentuh Backup & reset (Cadangan dan reset) > 
Factory data reset (Reset data pabrik); klik Reset tablet lalu Erase 
everything (Hapus semuanya) untuk memformat tablet Anda.

Catatan
Mengunduh firmware baru dapat berlangsung hingga 40 menit, bergantung 
pada kecepatan jaringan. Jangan menekan tombol daya atau reset atau 
mengakses tablet Anda saat pemutakhiran sistem untuk mencegah 
kegagalan instalasi firmware.

Penting
Mereset tablet akan menghapus semua informasi pribadi, semua 
kontak yang disimpan di tablet Anda dan program apa saja yang Anda 
instal.
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TANYA JAWAB DAN PEMECAHAN 
MASALAH

Bagian ini mencantumkan pertanyaan yang sering diajukan yang 
mungkin timbul selama Anda menggunakan tablet ini, dan memberi 
jawaban serta solusi mudah untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Aspek Tanya Jawab

Audio

Mengapa 
perangkat ini 
tidak 
mengeluarkan 
suara sama 
sekali?

Jika headset dicolokkan ke 
perangkat ini, maka speaker 
secara otomatis mati. Cabut 
headset.
Periksa apakah pengaturan 
volume perangkat ini tidak diatur 
diam.
Periksa apakah kontrol volume 
tidak disetel paling rendah.

Memori

Mengapa 
besarnya memori 
saya kurang dari 
apa yang 
tercantum dalam 
spesifikasi?

Sejumlah kecil ruang memori 
dipergunakan untuk keamanan 
sistem.

File Multimedia

Mengapa saya 
tidak dapat 
melihat file foto?

Anda mungkin mencoba melihat 
gambar yang tidak didukung. 
Lihat Format yang didukung 
pada halaman 38 untuk 
informasi selengkapnya.

Mengapa saya 
tidak dapat 
melihat file video?

Anda mungkin mencoba melihat 
video yang tidak didukung. Lihat 
Multimedia pada halaman 50 
untuk informasi selengkapnya.

Mengapa saya 
tidak dapat 
memutar file 
musik?

Anda mungkin mencoba memutar 
file yang tidak didukung. Lihat 
Multimedia pada halaman 50 
untuk informasi selengkapnya.
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Informasi dan 
kinerja sistem

Bagaimana saya 
dapat memeriksa 
versi OS 
perangkat saya?

Sentuh APPS (APLIKASI) > 
Settings (Pengaturan) > About 
tablet (Tentang tablet) untuk 
memeriksa versi OS (Kernel/
nomor build) dan informasi 
perangkat keras serta perangkat 
lunak lainnya.

Di mana saya 
dapat 
menemukan ID 
nomor seri saya?

Sentuh APPS (APLIKASI) > 
Settings (Pengaturan) > About 
tablet (Tentang tablet) > Device 
Information (Informasi 
Perangkat).

Daya
Saya tidak dapat 
mengaktifkan 
perangkat ini.

Daya baterai mungkin sudah 
habis. isi daya perangkat. Lihat 
Mengisi daya tablet Anda pada 
halaman 7 untuk informasi 
selengkapnya.

Penyimpanan

Bagaimana cara 
memeriksa status 
memori?

Untuk memeriksa status 
penyimpanan, buka Settings 
(Pengaturan) > Storage 
(Penyimpanan).

Apa yang harus 
dilakukan apabila 
penyimpanan 
internal perangkat 
saya penuh atau 
hampir penuh?

Anda harus menghapus aplikasi 
terinstal atau memindahkan file 
media ke kartu microSD.

Aspek Tanya Jawab
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Sumber bantuan lainnya

Pola buka 
kunci

Saya lupa pola 
buka kunci saya.

Setelah lima kali salah 
memasukkan entri, Anda dapat 
mereset pola buka kunci. Sentuh 
Forgotten pattern? (Lupa 
pola?) dan masukkan nama 
pengguna dan kata sandi akun 
Google Anda.
Anda harus mempunyai akun 
Google yang aktif pada tablet dan 
koneksi Internet.
Jika opsi ini tidak tersedia, hubungi 
pusat layanan Acer setempat.

Panas

Tablet menjadi 
panas ketika 
mengisi daya 
atau beroperasi 
untuk waktu yang 
lama.

Tablet menjadi panas ketika 
mengisi daya adalah normal. 
Ketika pengisian daya selesai, 
tablet akan kembali ke suhu 
normal.
Tablet menjadi panas selama 
penggunaan yang lama, seperti 
untuk menyaksikan video atau 
percakapan yang lama juga 
adalah normal.
Semua tablet Acer sudah diuji di 
pabrik sebelum diluncurkan.

Aspek Tanya Jawab

Untuk informasi mengenai: Lihat:
Informasi terbaru mengenai 
tablet Anda www.acer.com

Permintaan keterangan 
layanan support.acer.com
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SPESIFIKASI

Kinerja
• Prosesor MTK MT8111 dual-core 1,3 GHz
• Memori sistem:

• RAM 1 GB
• Kartu memori flash 8 atau 16 GB

Sistem operasi Google Android™

Layar
• Layar multi-sentuh kapasitif WSVGA TFT-LCD 7"
• Resolusi 1024 x 600

Multimedia
• Speaker mono
• Mikrofon internal

Format yang didukung:

Konektor USB
• Port mikro USB

Jenis Format
Perekaman 
audio AAC-LC, AMR-WB

Pemutaran 
audio

AAC-LC, AAC, AAC+ (bukan AAC mentah), AMR-
NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV

Perekaman 
video H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP

Pemutaran 
video

H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 
BP
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Daya
• Tegangan masuk DC (5,35 V, 2 A atau 5,2 V, 1,35 A)

Konektivitas
• Bluetooth 4.0
• Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
• GPS 

Kamera
• Kamera depan

• 0,3-megapiksel
• Fokus tetap

Ekspansi
• Slot kartu microSD (hingga 32 GB)

Baterai
• Paket baterai Li-polymer 11.2 Wh 2955 mAh 3.8 V 1-cell 

Masa pakai baterai: Hingga 5 jam (berdasarkan hasil uji pemutaran 
video)

Catatan
Lama pengoperasian baterai akan bergantung pada konsumsi daya yang 
berdasarkan pada penggunaan sumber daya sistem. Misalnya, terus-
menerus menggunakan lampu latar atau menggunakan aplikasi yang 
menuntut daya akan memperpendek masa pakai baterai di antara pengisian.
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Dimensi

Lingkungan

Suhu
Beroperasi: 0° C hingga 35° C
Tidak beroperasi: -20° C hingga 60° C

Kelembapan (non-kondensasi)
Beroperasi: 20% hingga 80%
Tidak beroperasi: 20% hingga 80%

Panjang 199 mm 
Lebar 122 mm
Tebal 10,7 mm 
Berat 315 g
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PERJANJIAN LISENSI PENGGUNA 
AKHIR

PENTING – BACA DENGAN SAKSAMA: 
PERJANJIAN LISENSI PENGGUNA AKHIR 
(“PERJANJIAN”) INI ADALAH PERJANJIAN 
RESMI ANTARA ANDA (MUNGKIN SEBAGAI 
PERORANGAN ATAU SEBUAH ENTITAS) 
DAN ACER INC. TERMASUK ANAK 
PERUSAHAANNYA (“ACER”) UNTUK 
PERANGKAT LUNAK (DISEDIAKAN OLEH 
ACER ATAU LISENSOR ATAU PEMASOK 
ACER) YANG MENYERTAI PERJANJIAN INI, 
TERMASUK SETIAP MEDIA TERKAIT, 
MATERI CETAK DAN DOKUMENTASI 
ELEKTRONIK PENGGUNA TERKAIT YANG 
MUNGKIN BERMEREK "ACER", 
"GATEWAY", "PACKARD BELL", ATAU 
"EMACHINES" (“PERANGKAT LUNAK”). 
PERJANJIAN INI TIDAK TERKAIT DAN 
TIDAK DITUJUKAN SERTA TIDAK BERLAKU 
UNTUK PRODUK ATAU TOPIK LAINNYA 
APA PUN JUGA. DENGAN MENGINSTAL 
PERANGKAT LUNAK YANG MENYERTAI 
ATAU BAGIAN DARI PERANGKAT LUNAK 
ITU, ANDA SETUJU UNTUK TERIKAT 

DENGAN SYARAT ATAU KETENTUAN 
PERJANJIAN INI. JIKA ANDA TIDAK 
SETUJU DENGAN SEMUA SYARAT DAN 
KETENTUAN PERJANJIAN INI, JANGAN 
MELANJUTKAN PROSES INSTALASI DAN 
SEGERA HAPUS SEMUA FILE, JIKA ADA, 
PERANGKAT LUNAK YANG 
MENYERTAINYA YANG DIINSTAL, DARI 
PERANGKAT ANDA.
JIKA ANDA TIDAK MEMPUNYAI SALINAN 
PERANGKAT LUNAK YANG DIMAKSUD 
DENGAN LISENSI YANG VALID, MAKA 
ANDA TIDAK DIIZINKAN MENGINSTAL, 
MENYALIN ATAU MENGGUNAKAN 
PERANGKAT LUNAK, DAN TIDAK 
MEMPUNYAI HAK APA PUN 
BERDASARKAN PERJANJIAN INI.
Perangkat Lunak dilindungi oleh undang-
undang serta konvensi hak cipta A.S dan 
internasional dan juga undang-undang dan 
perjanjian hak kekayaan intelektual lainnya. 
Perangkat Lunak berlisensi, tidak dijual.

PEMBERIAN LISENSI
Acer memberi Anda hak non-eksklusif dan 
tidak dapat dipindahtangankan terkait dengan 
Perangkat Lunak. Berdasarkan Perjanjian ini, 
Anda dapat:
1. Menginstal dan menggunakan Perangkat 

Lunak pada satu perangkat tunggal yang 
ditetapkan. Diperlukan lisensi terpisah 
untuk setiap perangkat di mana Perangkat 
Lunak akan digunakan;

2. Membuat satu salinan dari Perangkat 
Lunak hanya untuk tujuan cadangan atau 
pengarsipan;

3. Membuat satu salinan keras dari setiap 
dokumen elektronik yang disertakan dalam 
Perangkat Lunak; dengan syarat bahwa 
Anda menerima dokumen tersebut secara 
elektronik.

BATASAN
Anda TIDAK BOLEH:
1. Menggunakan atau menyalin Perangkat 

Lunak kecuali sebagaimana yang 
ditentukan dalam Perjanjian ini;

2. Menyewa atau menyewakan Perangkat 
Lunak ke pihak ketiga mana saja;

3. Memodifikasi, mengadaptasi, atau 
menerjemahkan Perangkat Lunak secara 
keseluruhan atau sebagian;

4. Melakukan rekayasa balik, mendekompilasi 
atau membongkar Perangkat Lunak atau 
membuat karya turunan berdasarkan pada 
Perangkat Lunak;

5. Menggabungkan Perangkat Lunak dengan 
program lain apa pun atau memodifikasi 
Perangkat Lunak, kecuali untuk 
penggunaan pribadi; dan
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6. Memberikan sublisensi atau menyediakan 
Perangkat Lunak bagi pihak ketiga, kecuali 
bahwa Anda boleh, setelah sebelumnya 
memberikan pemberitahuan tertulis kepada 
Acer, mentransfer Perangkat Lunak secara 
keseluruhan kepada pihak ketiga selama 
Anda tidak mempertahankan salinan apa 
pun dari Perangkat Lunak dan pihak ketiga 
yang dimaksud menerima syarat dan 
ketentuan Perjanjian ini.

7. Mentransfer hak Anda berdasarkan 
Perjanjian ini kepada pihak ketiga apa pun.

8. Mengekspor Perangkat Lunak yang 
melanggar undang-undang dan peraturan 
ekspor yang berlaku, atau (i) menjual, 
mengekspor, mengekspor kembali, 
mentransfer, mengalihkan, mengungkapkan 
data teknis, atau membuang, Perangkat 
Lunak apa pun ke orang, entitas, atau 
tujuan yang dilarang termasuk, tanpa 
batasan, Kuba, Iran, Korea Utara, Sudan 
dan Suriah; atau (ii) menggunakan 
Perangkat Lunak apa pun untuk 
penggunaan yang dilarang undang-undang 
atau peraturan Amerika Serikat.

LAYANAN DUKUNGAN
Acer tidak berkewajiban untuk memberi 
dukungan teknis atau lainnya untuk Perangkat 
Lunak.

PEMBARUAN LANGSUNG ACER
Perangkat lunak tertentu dilengkapi elemen 
yang memungkinkan penggunaan layanan 
Pembaruan Langsung Acer, yang 
memungkinkan pembaruan Perangkat Lunak 
diunduh dan diinstal secara otomatis ke 
perangkat Anda. Dengan menginstal 
perangkat lunak tersebut, maka dengan ini 

Anda menyetujui dan memberi izin Acer (atau 
pemberi lisensinya) untuk dapat secara 
otomatis memeriksa versi perangkat lunak 
yang sedang Anda gunakan di perangkat 
Anda dan dapat memberi pemutakhiran untuk 
perangkat lunak yang dimaksud yang dapat 
diunduh secara otomatis ke perangkat Anda.

KEPEMILIKAN DAN HAK CIPTA
Hak milik, hak kepemilikan dan hak kekayaan 
intelektual di dalam dan ke Perangkat Lunak 
serta salinannya akan tetap berada pada Acer 
atau pemberi lisensi Acer atau pemasoknya 
(mana saja yang berlaku).  Anda tidak 
mempunyai atau tidak akan memperoleh 
kepemilikan total atau sebagian dari 
Perangkat Lunak (termasuk setiap modifikasi 
atau salinan yang dibuat oleh atau untuk 
Anda) atau hak kekayaan intelektual apa saja 
yang terkait. Hak milik dan hak terkait dalam 
konten yang diakses melalui Perangkat Lunak 
adalah properti pemilik konten terkait dan 

dapat dilindungi undang-undang yang berlaku. 
Lisensi ini tidak memberi hak apa pun kepada 
Anda terhadap konten tersebut. Dengan ini 
Anda setuju:
1. Untuk tidak melepas setiap pemberitahuan 

hak cipta atau hak kepemilikan dari 
Perangkat Lunak;

2. Untuk mereproduksi semua pemberitahuan 
yang dimaksud untuk semua salinan resmi 
yang Anda buat; dan

3. Berusaha sebisa mungkin mencegah 
setiap penyalinan ilegal Perangkat Lunak.

MEREK DAGANG
Perjanjian ini tidak memberi hak apa pun 
kepada Anda terkait dengan setiap merek 
dagang atau merek layanan Acer apa pun atau 
pemberi lisensi atau pemasok Acer.
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PENAFIAN JAMINAN
SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH UNDANG-
UNDANG YANG BERLAKU, ACER, 
PEMASOKNYA, DAN LISENSORNYA, 
MENYEDIAKAN PERANGKAT LUNAK 
DALAM KEADAAN “APA ADANYA” BESERTA 
SEMUA KEKURANGANNYA, DAN DENGAN 
INI MENAFIKAN SEMUA JAMINAN ATAU 
KETENTUAN LAINNYA, TERSURAT ATAU 
TERSIRAT ATAU MENURUT UNDANG-
UNDANG, TERMASUK TETAPI TIDAK 
TERBATAS PADA TANGGUNG JAWAB DAN 
KETENTUAN LAYAK JUAL ATAU 
KESESUAIAN UNTUK KEGUNAAN 
TERTENTU, KEAKURATAN ATAU 
KETUNTASAN RESPONS, AKIBAT, UPAYA 
YANG MEMUASKAN, BEBAS VIRUS, DAN 
TIDAK ADANYA KELALAIAN, SEMUA 
TERKAIT DENGAN PERANGKAT LUNAK 
DAN KETENTUAN ATAU KEGAGALAN 
UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN 
DUKUNGAN.  JUGA TIDAK ADA JAMINAN 
ATAU KETENTUAN ATAS HAK MILIK, HAK 
ATAS PENGGUNAAN HAK MILIK TANPA 
GANGGUAN, KEBEBASAN DALAM 
MENIKMATI HAK MILIK TANPA GANGGUAN, 
KESESUAIAN DENGAN URAIAN ATAU 
TIDAK ADA PELANGGARAN TERKAIT 
DENGAN PERANGKAT LUNAK.
PENGECUALIAN KERUSAKAN YANG 
BERSIFAT INSIDENTAL ATAU MERUPAKAN 
KONSEKUENSI DAN KERUSAKAN 
TERTENTU LAINNYA
SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH UNDANG-
UNDANG YANG BERLAKU, DALAM 
KEADAAN APA PUN ACER, PEMASOK 
ACER ATAU LISENSOR ACER TIDAK AKAN 
BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA 
KERUSAKAN YANG BERSIFAT 
INSIDENTAL, KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, 
GANTI RUGI YANG MELEBIHI NILAI 
KERUSAKAN YANG SESUNGGUHNYA, 
ATAU MERUPAKAN KONSEKUENSI 
APAPUN JUGA (TERMASUK, TETAPI TIDAK 
TERBATAS PADA, KERUSAKAN ATAS 
HILANGNYA KEUNTUNGAN ATAU 
INFORMASI RAHASIA ATAU INFORMASI 
LAINNYA, ATAS GANGGUAN PADA BISNIS, 
ATAS CEDERA DIRI, ATAS HILANGNYA 
PRIVASI, ATAS KEGAGALAN MEMENUHI 

TUGAS APA PUN TERMASUK YANG 
DILAKUKAN DENGAN NIAT BAIK ATAU 
DENGAN LANGKAH YANG SEBAGAIMANA 
MESTINYA, ATAS KELALAIAN, DAN ATAS 
SEGALA KERUGIAN FINANSIAL LAINNYA 
ATAU KERUGIAN LAINNYA) YANG TIMBUL 
DARI ATAU ENTAH DENGAN CARA APA 
TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN ATAU 
KETIDAKMAMPUAN MENGGUNAKAN 
PERANGKAT LUNAK, PEMBERIAN ATAU 
KEGAGALAN MEMBERIKAN LAYANAN 
DUKUNGAN ATAU BERDASARKAN ATAU 
TERKAIT DENGAN SETIAP KETENTUAN 
PERJANJIAN INI, BAHKAN APABILA 
TERJADI KESALAHAN, KERUSAKAN 
(TERMASUK KELALAIAN), KEWAJIBAN 
HUKUM MENYELURUH, PELANGGARAN 
KONTRAK, ATAU PELANGGARAN JAMINAN 
ACER ATAU PEMASOKNYA ATAU 
LISENSORNYA, DAN SEKALIPUN ACER 
DAN PEMASOKNYA SERTA LISENSORNYA 
SUDAH DIBERI TAHU TENTANG 
KEMUNGKINAN KERUSAKAN SEPERTI 
ITU. 
BATASAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
GANTI RUGI
MESKIPUN ADA KERUSAKAN YANG 
MUNGKIN TERJADI KARENA ALASAN APA 
PUN (TERMASUK, TANPA BATASAN, 
SEMUA KERUSAKAN YANG DIRUJUK DI 
ATAS DAN SEMUA KERUSAKAN 
LANGSUNG ATAU UMUM), KESELURUHAN 
PERTANGGUNGJAWABAN ACER, 
PEMASOKNYA, DAN LISENSORNYA, 
BERDASARKAN KETENTUAN MANA SAJA 
DARI PERJANJIAN INI, DAN GANTI RUGI 
EKSKLUSIF ANDA BAGI SEMUA YANG 
SUDAH DISEBUTKAN SEBELUMNYA, AKAN 
TERBATAS PADA JUMLAH TOTAL YANG 
ANDA BAYARKAN UNTUK PERANGKAT 
LUNAK.  BATASAN, PENGECUALIAN DAN 
PENAFIAN DI ATAS (TERMASUK PENAFIAN 
JAMINAN DAN PENGECUALIAN YANG 
BERSIFAT INSIDENTAL, MERUPAKAN 
KONSEKUENSI, DAN KERUSAKAN 
TERTENTU LAINNYA DI ATAS) HARUS 
BERLAKU SEJAUH YANG DIIZINKAN 
UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, 
SEKALIPUN SETIAP PERBAIKAN GAGAL 
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MEMENUHI TUJUAN UTAMANYA; NAMUN 
DENGAN KETENTUAN BAHWA KARENA 
BEBERAPA YURISDIKSI TIDAK 
MENGIZINKAN PERKECUALIAN ATAU 
BATASAN ATAU PERTANGGUNGJAWABAN 

ATAS KERUSAKAN YANG BERSIFAT 
INSIDENTAL ATAU MERUPAKAN 
KONSEKUENSI, MAKA BATASAN DI ATAS 
BERLAKU BAGI ANDA.

PENGAKHIRAN
Tanpa mengurangi hak lainnya, Acer dapat 
langsung mengakhiri Perjanjian ini tanpa 
pemberitahuan jika Anda tidak dapat 
mematuhi syarat dan ketentuan mana saja 
dari Perjanjian ini.
Dalam hal yang demikian, Anda harus:
1. Berhenti menggunakan semua Perangkat 

Lunak;

2. Menghancurkan atau mengembalikan 
Perangkat Lunak yang asli dan semua 
salinannya kepada Acer; dan

3. Menghapus Perangkat Lunak dari semua 
perangkat di mana Perangkat Lunak 
diinstal.

Semua penafian jaminan dan batasan 
pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam 
Perjanjian ini akan tetap berlaku setelah 
pengakhiran Perjanjian ini.

UMUM
Perjanjian ini menyatakan perjanjian 
menyeluruh antara Anda dan Acer terkait 
dengan lisensi untuk Perangkat Lunak dan 
menggantikan semua perjanjian, komunikasi, 
proposal dan pernyataan sebelumnya antara 
para pihak dan menggantikan ketentuan 
penawaran, pemesanan, pernyataan atau 
komunikasi serupa yang bertentangan atau 
merupakan tambahan. Perjanjian ini hanya 
dapat diubah berdasarkan dokumen tertulis 

yang ditandatangani kedua belah pihak. Jika 
pengadilan yurisdiksi yang kompeten 
memutuskan bahwa ketentuan yang mana 
saja dari Perjanjian ini adalah bertentangan 
dengan undang-undang, maka ketentuan 
tersebut akan ditegakkan hingga sejauh yang 
diizinkan dan ketentuan-ketentuan lainnya 
dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku 
sepenuhnya.

KETENTUAN TAMBAHAN YANG BERLAKU BAGI PERANGKAT LUNAK DAN LAYANAN PIHAK 
KETIGA

Perangkat Lunak yang disediakan 
berdasarkan Perjanjian ini oleh pemberi lisensi 
atau pemasok Acer (“Perangkat Lunak Pihak 
Ketiga”) disediakan kepada Anda hanya untuk 
Anda gunakan secara pribadi, bukan untuk 
kepentingan komersial.  Anda tidak boleh 
menggunakan Perangkat Lunak Pihak Ketiga 
dengan cara apa pun yang dapat merusak, 
menonaktifkan, terlalu membebani atau 
mencederai layanan yang diberikan oleh 
pemberi lisensi atau pemasok Acer 
berdasarkan Perjanjian ini (“Layanan Pihak 

Ketiga”). Selanjutnya, Anda tidak boleh 
menggunakan Perangkat Lunak Pihak Ketiga 
dengan cara apa pun yang dapat mengganggu 
pihak lain yang menggunakan dan menikmati 
Layanan Pihak Ketiga, atau layanan dan 
produk dari pemberi lisensi Acer atau pemberi 
lisensi pihak ketiga pemasok. Penggunaan 
Perangkat Lunak Pihak Ketiga dan Layanan 
Pihak Ketiga oleh Anda juga tunduk pada 
syarat dan ketentuan tambahan yang dapat 
diakses melalui situs web global kami.

Kebijakan Privasi
Selama pendaftaran Anda akan diminta untuk 
menyerahkan beberapa informasi kepada 
Acer. Harap merujuk ke kebijakan privasi Acer 
di www.acer.com/worldwide/support/swa.htm 
atau situs web Acer setempat.
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