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Bu kılavuzun içeriği üründen veya yazılımından bazı noktalarda 
farklılık gösterebilir. Bu belgedeki tüm bilgiler herhangi bir bildirimde 
bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Nexus 7 tablet, ASUS Pad ME370T adı altında ASUS tarafından 
sertifikalanmıştır.

Çevrimiçi yardım ve destek için support.google.com/nexus adresini ziyaret 
edin.

Okuma seçenekleri: Bu kılavuz orijinal metin olarak en iyi bir Nexus 7 
tablette görüntülenir. Diğer aygıtlarda okunmak üzere tasarlanmamıştır.

Örneğin, Talkback'i açan görme engelli okuyucular için bu sürümde, akan 
metin erişilebilirlik için en iyi duruma getirilmiştir. En iyi görsel deneyim 
için, varsayılan orijinal metin görünümünü kullanın. 

Nexus 7 erişilebilirlik özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 
11.

http://support.google.com/nexus
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Başlarken

Açma	ve	oturum	açma	
Nexus 7'nizi açmak için, sağ kenardaki üste yakın Güç 
düğmesine birkaç saniye basın sonra bırakın.

Tableti ilk açtığınızda, bir Hoş Geldiniz ekranı görürsünüz.

• Farklı bir dil seçmek için menüye dokunun.
• Devam etmek için,  Oynat simgesine dokunun ve talimatları 

izleyin.

İstendiğinde, Google Hesabınızın e-posta adresini ve parolasını 
kullanarak oturum açın. Henüz bir hesabınız yoksa oluşturun.

Aşağıdaki hesaplardan biri için kullandığınız bir e-posta adresi 
Google Hesabı olarak kullanılabilir:

• Gmail
• YouTube
• Google Apps
• AdWords
• Başka bir Google ürünü
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Bir Google Hesabıyla oturum açtığınızda, tüm e-posta, kişiler, 
Takvim etkinlikleri ve o hesapla ilişkilendirilmiş diğer veriler 
otomatik olarak tabletinizle senkronize edilir.

Birden fazla Google Hesabınız varsa, diğerlerini daha sonra 
ekleyebilirsiniz.

Pili	şarj	etme	

Pil ilk önce tam şarj edilemeyebilir. Mümkün olan en kısa 
zamanda tam olarak şarj etmeniz önerilir.

Mikro USB kablosunu Nexus 7'ye ve şarj ünitesine bağlayın ve 
şarj ünitesini prize bağlayın:

a

ÖNEMLİ: Nexus 7'nizle gelen şarj ünitesini ve mikro USB 
kablosunu kullanın. Diğer şarj üniteleri ve USB kabloları 
daha yavaş şarj edebilir veya hiç şarj etmeyebilir.
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Neden	Google	Hesabı	kullanılmalı?	

Bir Google Hesabı herhangi bir bilgisayar veya mobil aygıttan 
kişisel bilgilerinize erişmenizi ve düzenlemenizi sağlar:

• Google	Play'i	Kullanın. Google Play tüm sık kullanılan 
içeriğinizi bir yere getirir: filmler, TV gösterileri, kitaplar, 
müzik, magazinler, uygulamalar vb. Google Hesabınızda 
oturum açtığınızda, ağ bağlantınız olduğu sürece bu 
içeriklerden herhangi birine aygıtlarınızdan erişebilirsiniz. 
Daha fazlası için Google Play mağazasından alışveriş de 
yapabilirsiniz.

• Her	şeyi	senkronize	edin	ve	yedekleyin. İster bir e-posta 
taslağı oluşturun, takviminize bir olay ekleyin veya bir 
arkadaşınızın adresini ekleyin, işinizin yedeği Google 
tarafından sürekli alınır ve aynı Google Hesabını kullandığınız 
bilgisayarla senkronize edilir.

• İstediğiniz	yerden	erişin. Kullandığınız bilgisayar veya mobil 
aygıt ne olursa olsun en son takvim, e-posta, metin mesajları 
veya sosyal akışı kontrol edin.

• Verilerinizi	güvenli	ve	kullanılabilir	tutun. Google kişisel 
verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak için ve gerektiğinde 
herhangi bir yerden verilerinizi alabilmeniz için sürekli çalışır.

• Alışverişi	kolaylaştırın. Google hesabınızı Google Wallet ile 
bağlayabilirsiniz, böylece Google Play'den ve diğer çevrimiçi 
mağazalardan kolayca müzik, kitap, uygulama ve daha 
fazlasını satın alabilirsiniz. 

• Diğer	Google	hizmetlerini	kullanın. Google Hesabınız 
ayrıca Gmail, Google Maps, Navigation, Google Play, 
YouTube, Google Talk, Messaging vb. gibi diğer Google 
uygulamalarından ve hizmetlerinden tam olarak 
yararlanmanızı da sağlar. 
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Jelly	Bean	ipuçları

Android'de yeni de olsanız tecrübeli de olsanız, Android 4.1'deki 
(Jelly Bean) bu yeni özellikleri kontrol edin.

Ana ekran

Google Play 
pencere 
öğeleri

Ana ekranlarınızdaki yeni pencere 
öğeleri, Nexus 7'nizle gelen 
ücretsiz içerik dahil son kullanılan 
uygulamaları, müziği, filmleri, 
kitapları veya sahip olduğunuz 
oyunları görüntüler. Diğer pencere 
öğeleri Google Play'e gözatma 
önerileri sunar.

Google Play'deki 
içeriğe erişmek için 
bir pencere öğesine 
dokunun.

Yeniden 
boyutlandırmak 
veya kaldırmak için 
dokunun ve basılı 
tutun.

Ana 
ekranları 
yeniden 
düzenleme

Diğer simgeleri veya pencere 
öğelerini kenara taşımak için bir 
simgeyi yavaşça kaydırın. Bu, Ana 
ekran düzeninizi değiştirmenizi 
kolaylaştırır.

Bir simgeye dokunun 
ve basılı tutun 
ve seçtiğiniz bir 
konuma yavaşça 
kaydırın.

Bir simgeyi hızlı bir 
şekilde kaydırarak 
bir klasöre bırakın.

Google'da	Arama

Google Now Google Now, gününüze başlamadan 
o günkü hava durumu, iş yerinizden 
ayrılmadan önce beklenen trafik 
ve hatta oyun oynanırken favori 
takımınızın puanı gibi doğru zamanda 
doğru bilgileri almanızı sağlar.

Ekranın alt 
ortasından yukarı 
doğru kaydırın.

Herhangi bir Ana 
ekranın en üstünden 
Google Arama 
çubuğuna dokunun.
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"Google" 
deyin

Google Now ekranı açıldığında, sesli 
aramayı etkinleştirmek için "Google" 
demeniz yeterlidir.

Herhangi bir Ana 
ekranın en üstünden 
Google Arama 
çubuğuna dokunun 
veya ekranın en 
altından yukarı 
kaydırın. "Google" 
deyin ve aranacak 
sorgunuzu söyleyin.

Bildirimler
Bildirim 
gölgesi

Bildirimin kendisinden 
ek eylemler 
gerçekleştirmenizi 
sağlayan genişletilebilir 
bildirimleri destekler.

Bildirim gölgesini açmak 
için herhangi bir ekranın en 
üstünden bir parmağınızı 
kaydırın.

Bir bildirimi genişletmek veya 
daraltmak için iki parmağınızı 
dikey olarak kaydırın veya 
sıkıştırın-yakınlaştırın.

Bir görevi doğrudan işlemek 
için bazı bildirimlerin içindeki 
simgeye dokunun.

Bir bildirimi kapatmak için 
kaydırın.

Bir takvim 
etkinliği 
için e-posta 
konukları

Katılımcılara Takvim 
uygulamasından e-posta 
gönderebilir veya hazır 
veya özel yanıtı doğrudan 
takvim bildiriminden 
gönderebilirsiniz.

Takvim etkinliğindeki veya 
bildirimdeki Email guests 
(E-posta	konukları) öğesine 
dokunun. Bildirimden, hazır 
veya özel bir yanıtı seçme 
seçeneğiniz vardır.

Bildirim ses 
düzeyi

Bildirim sesi düzeyini 
tabletinizin ana sesinden 
ayrı olarak kontrol 
edebilirsiniz.

Tabletinizin yanındaki ses 
düzeyi düğmesine basın, sonra 
Ayarlar simgesine dokunun. 
Bildirimlerin ses düzeyini 
değiştirmek için kaydırıcıyı 
sürükleyin.

Döndürme 
kilidi

Portre modunda kalması 
için ekranı kilitler.

Bildirim gölgesini açmak 
için herhangi bir ekranın en 
üstünden bir parmağınızı 
kaydırın ve Döndürme 
simgesine dokunun.
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Diğer	iyileştirmeler

Chrome Android için Chrome sınırsız 
sekmeler, incognito sekmeleri 
içerir ve Google Hesabınızda 
oturum açtığınızda aygıtlarınızda 
sekmelerinizi senkronize eder.

Sekmeler arasında 
dolaşmak için sola 
veya sağa kaydırın. 
Bir sekmeye dokunun, 
basılı tutun ve başka bir 
konuma sürükleyin.

Incognito modu 
sekmelerinde ve normal 
sekmelerde ileri geri 
gitmek için sekme 
değiştirici simgesine 
dokunun.

Erişilebilirlik Hareket Modu dokunma ve 
kaydırma hareketleriyle konuşma 
çıkışının birleşimini kullanarak 
gezinmeyi destekler.

Platform, USB ve Bluetooth 
yoluyla harici Braille giriş ve çıkış 
aygıtlarını destekler.

TalkBack'te kısayol 
hareketlerini kullanmak 
için, tek bir hareket 
kullanarak kaydırın:

Yukarı	sonra	sağa: 
Bildirimleri açar

Yukarı	sonra	sola: Ana 
düğmesi

Aşağı	sonra	sağa: Son 
uygulamalar düğmesi

Aşağı	sonra	sola: Geri 
düğmesi

Yüz Kilidini 
açmak 
için yanıp 
sönme

Gelişmiş güvenlik için, bir yanıp 
sönme istemek için tabletinizin 
kilidini açtığınızda artık Yüz 
Kilidini Açma'yı ayarlayabilirsiniz.

Settings	(Ayarlar)	>	
Security	(Güvenlik)	
>	Screen	lock	(Ekran	
kilidi). 

Bir hesap 
ekleme

Ana Ayarlar ekranından aygıtınıza 
kolayca bir e-posta hesabı 
ekleyin.

Settings	(Ayarlar)	>	
Accounts	(Hesaplar)	
>	Add	account	(Hesap	
ekle).
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Oynatma ve keşfetme

Ana	ekranlara	gözatma
Ana ekranlar arasında hareket etmek için sola veya sağa 
kaydırın.

 Ana 
ekranlar 
arasında 
hareket 
etmek 
için sola 
veya sağa 
kaydırın.
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Daha fazlasını satın almaya hazır olduğunuzda, Önerileri Oynat 
pencere öğelerinden birindeki önerileri deneyin:

 

Bir pencere öğesini yeniden boyutlandırmak için, dokunun 
ve basılı tutun, sonra bırakın ve mavi noktaları sürükleyin. 
Kaldırmak için, dokunun ve basılı tutun, sonra ekranın en 
üstündeki Kaldır simgesine sürükleyin.

Google	Now	için	yukarı	kaydırma

Google Now'ın amacı doğru zamanda doğru bilgileri vermektir. 

Güne başlamadan o günkü hava durumu, iş yerinizden 
ayrılmadan önce beklenen trafik ve hatta oyun oynanırken favori 
takımınızın puanı söyler.

Bunların tümü otomatik yapılır. Google Now akıllı bir şekilde 
görmek istediğiniz bilgileri görmek istediğiniz zaman getirir. 
Araştırmak gerekmez.

Örneğin, burada evinize gitmeye başlarken görünen bir Google 
Now kartını görebilirsiniz:

Farklı bir öneri 
görmek için dokunun

Böyle 
önerilerden 
kaçınmak 
için dokunun

Daha fazla bilgi için 
dokunun
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Deneyin! Herhangi bir ekranın altından üste doğru parmağınızı 
kaydırın veya ekranın en üstündeki Google Arama çubuğuna 
dokunun.

Daha fazla kart görmek istediğinizde, ekranın altındaki Show	
more	cards	(Daha	fazla	kart	göster) öğesine dokunun. Bunlara 
artık ihtiyacınız olmadığında, kullanım alanının dışına taşıyın. 

Kontrol	sizde

Google Now'ı kullanmaya karar verdiğinizde, konum raporlama 
ve konum geçmişini açarsınız. Google Now, o anda açıksa 
Google'ın konum hizmeti ve GPS ile sağlanan konum bilgilerini 
de kullanır. 

Google Now ayrıca diğer Google ürünlerinizde depoladığınız 
verileri de kullanır. Örneğin, Web Geçmişinizde depolanan 
aramalarınız varsa, Google Now spor karşılaşması sonuçlarını, 
uçuş durumunu vb. gösterebilir.

Benzer şekilde, Google Now Google'ın erişmesine izin verdiğiniz 
üçüncü taraf ürünlerde depoladığınız verileri kullanabilir. 
Örneğin, tabletinizin senkronize edilmiş takvimi Google dışındaki 
takvim ürünlerinden girişler içerebilir. Bir diş doktoru randevusu 
için, diş doktorunun adresini içeren bu tür bir girişiniz varsa, 
Google Now trafiği kontrol edebilir ve ne zaman ayrılanacağını 
önerebilir.
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Kontrol sizde. Tam olarak görmek istediğiniz kartları 
seçebilirsiniz, görüntülenecek ayrıntıları ayarlayabilirsiniz ve 
gizlilik ayarlarınızı ayarlayabilirsiniz. 

Google Now hakkında daha fazla bilgi ve konumunuzun bilgileri 
için, bkz. "Bölüm 4, Aramayı kişiselleştirme", sayfa sayfa 27. 

Bildirimler	için	aşağı	kaydırma

Bildirimler yeni mesaj geldiğini, takvim etkinliklerini ve alarmları, 
video indirmeleri gibi devam eden etkinlikleri size bildirir.

Bildirim geldiğinde, simgesi ekranın en üstünde görünür. 
Bekleyen bildirimlerin simgeleri solda ve Wi-Fi sinyali veya pil 
gücü gibi bilgileri gösteren sistem simgeleri sağda görünür:

 Bluetooth, Wi-Fi ve 
pil durumu 

Bekleyen 
bildirimler
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Bildirim gölgesini açmak için, üstten alta doğru kaydırın:

Ekran döndürme 
kilidini açar kapatır Tümünü 

kapat

Ayarlara 
git

Diğer 
konuklara 
yanıt vermek 
için dokunun

İki parmağı 
kullanarak 
sıkıştırın-
yakınlaştırın 
veya kaydırın

Bazı bildirimler e-posta önizlemeleri veya takvim etkinlikleri 
gibi daha fazla bilgiyi göstermek için genişletilebilir. En üstteki 
mümkün olan her zaman genişletilir. Bir bildirimi genişletmek 
veya daraltmak için, sıkıştırın-yakınlaştırın veya iki parmağınızı 
kullanarak kaydırın.
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İlgili uygulamayı açmak için, soldaki bildirim simgesine 
dokunun. Bazı bildirimler bildirim içindeki simgelere dokunarak 
bazı eylemleri gerçekleştirmenize de izin verir. Örneğin, Takvim 
bildirimleri ertelemenize (daha sonra hatırlatma) veya diğer 
konuklara e-posta göndermenize izin verir.

Bildirimle işiniz bittiğinde öteye kaydırın. Tüm bildirimleri 
kapatmak için, bildirim gölgesinin sağ üstündeki Kapat 
simgesine dokunun. 

Gezinme

Her Ana ekranın en altında, Favoriler tepsisini görebilirsiniz: 
kitaplarınıza, magazinlerinize, uygulamalarınıza, filmlerinize ve 
müziğinize ulaşmanın başka bir hızlı yolu:

 

Ne yapıyorsanız yapın her Nexus 7 ekranının en altında her 
zaman şu üç gezinme düğmesini bulursunuz:

Geri
Farklı bir uygulamada olsa bile önceki çalıştığınız 
ekranı açar. Ana ekrana geri gittiğinizde, artık 
geçmişte yaptıklarınıza geri gidemezsiniz.

Popüler 
uygulamaların 
klasörünü açın

Tüm 
uygulamalarınızı 
görüntüleyin

Google Play'de 
alışveriş yapın
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Ana
Ana ekranı açar. Sol veya sağ Ana ekran 
görüntülüyorsanız, orta Ana ekran açar. Google 
Now'ı açmak için yukarı kaydırın. Google Now tam 
ihtiyacınız olduğu zaman tam size gerekeni verir.

Son	uygulamalar
Son çalıştığınız uygulamaların küçük resim 
görüntülerinin bir listesini açar. Bir uygulamayı açmak 
için dokunun. Listeden bir küçük resmi kaldırmak için 
sola veya sağa kaydırın.

Kullanılmadan geçen kısa bir süre sonra, geçerli uygulamaya 
bağlı olarak bu düğmeler nokta şeklinde küçülebilir veya 
kaybolabilir. Bunları geri getirmek için konumlarına dokunun.

Favoriler tepsisinde bulunan Tüm Uygulamalar 
ekranında, Ayarlar simgesini görürsünüz. Bu, sizi 
ağ, ses ve hesap ayarları ve daha fazlasını 
ayarlayabileceğiniz tabletinizin Ayarlar ekranına 
götürür.

İPUCU:	Hangi ekranda olursanız olun ayarları hızlı bir 
şekilde almak için, herhangi bir ekranın en üstünden 
Bildirimler öğenizi aşağı doğru kaydırın ve üste yakın bir 
yerde bulunan küçük  Ayarlar simgesine dokunun. 

Ekranın en üstünde tabletinizde veya Internet'te arama 
yapmanızı sağlayan Google Arama'yı bulacaksınız. Arama 
terimlerinizi yazmak için Google'a veya söylemek için  
Mikrofon simgesine dokunun.

Ayarlar



NEXUS 7 KILAVUZU  OYNATMA VE KEŞFETME 14

Dokunma	ve	yazma
Dokunmatik ekranda simgeleri, düğmeleri, menüleri, ekran 
klavyesini ve diğer öğeleri değiştirmek için parmaklarınızı 
kullanın. Ekranın yönelimini de değiştirebilirsiniz.

Bir	şeyi	seçmek	veya	etkinleştirmek	için ona dokunun.

Ad, parola veya arama terimleri gibi bir şeyler yazmak için 
yazmak istediğiniz yere dokunun. Alana yazmanıza izin veren bir 
klavye açılır.

Diğer genel hareketler arasında şunlar bulunur:

• Dokunma	ve	basılı	tutma.	Ekrandaki bir öğeye dokunun eylem 
gerçekleşene kadar parmağınızı kaldırmayarak basılı tutun.

• Sürükleme.	Bir öğeye dokunun ve bir süre basılı tutun ve 
sonra parmağınızı kaldırmadan, hedef konuma erişene kadar 
ekranda parmağınızı gezdirin. Örneğin, uygulamaları Ana 
ekranın etrafına taşıyabilirsiniz.

• Kaydırma.	İlk dokunduğunuzda parmağınızı ekranın 
yüzeyi boyunca duraksamadan hızlı bir şekilde hareket 
ettirin (bir şey sürüklemiyorsunuz). Örneğin, diğer Ana 
ekranları görüntülemek için bir Ana ekranı sola veya sağa 
kaydırabilirsiniz.

• Çift	dokunma.	Yakınlaştırmak için bir web sayfasına, haritaya 
veya diğer ekrana hızlıca iki kez dokunun. Örneğin, Chrome'da 
bir resmi yakınlaştırmak için çift dokunun ve uzaklaştırmak 
için yeniden çift dokunun.

• Sıkıştırma.	Bazı uygulamalarda (Maps, Chrome ve Gallery 
gibi), ekrana iki parmağınızı bir kerede yerleştirerek ve 
parmaklarınızı birbirine yaklaştırıp sıkıştırarak (uzaklaştırma) 
veya birbirinden ayırarak (yakınlaştırma) yakınlaştırabilir ve 
uzaklaştırabilirsiniz.

• Ekranı	döndürme. Çoğu ekranın (Ana ekranlar hariç) yönü 
aygıtınızı döndürdüğünüzde döner. Ekranın dikey yönelimini 
kilitlemek veya kilidini açmak için, bildirim gölgesinin en 
üstündeki Döndürme simgesine dokunun.
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Tabletinizin bildirim seslerini, ses düzeylerini vb. 
değiştirmek için,  Settings	(Ayarlar)	>	Device	
(Aygıt)	>	Sound	(Ses) öğesine gidin.

Tabletinizin parlaklığını, yazı tipi boyutunu vb. 
değiştirmek için,  Settings	(Ayarlar)	>	Device	
(Aygıt)	>	Display	(Ekran) öğesine dokunun.

Yüz	Kilidini	Açmayı	Deneme
Tabletinizi nasıl kullandığınıza bağlı olarak, yetkisiz erişimi 
önlemek için bir çeşit otomatik ekran kilidi ayarlamak 
isteyebilirsiniz. Bir kilit ayarlanırsa, tabletinizin ekranı uykuya 
geçtiğinde ekran kilitlenir.

Kilitli bir tableti uyandırmak için güç düğmesine 
dokunduğunuzda, kilidini açmak için basit kaydırma ile uzun 
parola girme gibi arasında değişen bazı eylemleri yapmanız 
gerekmektedir.

Tabletinizin kilit ayarlarını kullanarak farklı güç düzeylerinde 
kilitler ayarlayabilirsiniz. Bunun için,  Settings	(Ayarlar)	>	
Personal	(Kişisel)	>	Security	(Güvenlik)	>	Screen	lock	(Ekran	
kilidi)	öğelerine gidin ve kullanmak istediğiniz kilidin türüne 
dokunun.

Yüz Kilidini Açma kullanılabilir seçeneklerden biridir. 
Ayarladıktan sonra, kilidini açmak için tabletinize bakmanız 
yeterlidir. Yüz Kilidini Açma çok güvenli olmasa da kullanımı 
rahat ve eğlencelidir.

Deneyin. Yukarıda açıklanan Screen	lock	(Ekran	kilidi) ayarına 
gidin, Yüz Kilidini Açma'ya dokunun ve talimatları izleyin.

İPUCU:	Yüz Kilidini Açma'yı ayarladıktan sonra, iki ek 
ayar için Settings	(Ayarlar)	>	Personal	(Kişisel)	>	Security	
(Güvenlik) altına bakın: Improve	face	matching	(Yüz	
eşlemeyi	iyileştir) ve Liveness	check	(Canlılık	kontrolü). 
Bunları Yüz Kilidini Açma'yı daha güvenilir ve güvenli 
yapmak için kullanın. 

Ayarlar
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3

Kendinizi evde 
hissedin

Google	Play	ile	rahatlayın

Google Play filmler, TV gösterileri, kitaplar, müzik, magazinler, 
uygulamalar vb. gibi tüm favori içeriğinizi bir yerde bir araya 
getirir, bu yüzden buna aygıtlarınızdan herhangi birinden 
erişebilirsiniz.

Google	Play	pencere	öğelerini	kullanma

Bu pencere öğelerime Ana ekranlarınızdan erişilebilir:

• My	Library	(Kitaplığım). En son kullanıldığınız müziği, 
kitapları vb. görüntüler. İçeriğinizi ve Google'dan hediyeler 
görmek için görüntülerden birine dokunun.

• Recommended	on	Play	(Play'de	önerilir).	İlginizi çeken müzik, 
filmler ve diğer içeriği önerir. Daha fazla bilgi için öneriye 
dokunun.

• Recommended	apps	(Önerilen	uygulamalar).	Ana ekranınıza 
ekleyebileceğiniz önerilen uygulamalardır. Daha fazla bilgi 
için öneriye dokunun.
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Tüm Google Play önerisi pencere öğeleri aynı şekilde çalışır: 

 

Bir pencere öğesini yeniden boyutlandırmak için, dokunun 
ve basılı tutun, sonra bırakın ve mavi noktaları sürükleyin. 
Kaldırmak için, dokunun ve basılı tutun, sonra ekranın en 
üstündeki Kaldır simgesine sürükleyin.

Başka bir Play pencere öğesi eklemek için,  Tüm Uygulamalar 
simgesine, sonra Widgets	(Pencereler) öğesine dokunun ve 
istediğinizi görene kadar sağdan sola kaydırın. Sonra dokunun 
ve basılı tutun; istediğiniz Ana ekran konumuna gidin.

Google	Play'de	alışveriş	yapın

Google Play Mağazası uygulamasını açmak için, 
her Ana ekranın en altındaki Favoriler tepsinizde 
Play Store simgesine dokunun.

Google Play'de satın aldığınız çoğu şey 
bilgisayarınızdan ve Android mobil aygıtlarınızdan 

herhangi birinden kullanılabilir. (Android uygulamalarının farkı 
yalnızca Android aygıtlarda çalışmalarıdır.) 

İstediğiniz yerde eğlenmek için play.google.com adresinde 
oturum açın.

Farklı bir öneri 
görmek için dokunun

Böyle 
önerilerden 
kaçınmak için 
dokunun

Daha fazla bilgi için 
dokunun

Play Store

http://play.google.com
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İçeriğinizi	bulun

Google Play'den daha önce alışveriş yaptıysanız, Nexus 
7'nizdeki bu içeriğe otomatik olarak erişmek için satın alırken 
kullandığınız aynı hesabı kullanarak oturum açtığınızdan emin 
olun.

Favoriler tepsinizde Google Play simgelerinden birini kullanarak 
Kitaplar, Magazinler, Filmler ve Müzik dahil içeriğinizi 
alabilirsiniz.

Ya da Google Play'i açmak için  Play Store simgesine 
dokunun. Menü ve Arama simgelerinin solundaki sağ üst 
köşede, Geçerli olarak görüntülediğiniz Google Play bölümüyle 
ilgili bir Kitaplığım simgesi bulacaksınız. Örneğin, Filmler ve 
TV bölümüne gözatarken, sizi Film ve TV'lerime götürecek olan 
Google Play Filmler uygulaması simgesini görürsünüz:

 

Farklı bir telefon veya tablet kullanarak Google Play'de 
orijinal olarak satın almış olsanız bile Google Play Mağaza 
uygulamasından içeriğinize hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. 
Yeni bir aygıt alırsanız, açıp oturum açtığınızda tüm ortamınız 
otomatik olarak sizi burada bekler.

Google	Play	ayarları

Google Play ayarlarını ayarlamak, hesaplarda geçiş yapmak 
veya yardım almak için, sağ üst köşede  Menu	(Menüden) 
istediğiniz seçeneği seçin.

Türe göre içeriğinizi görmek 
için bu konumdaki simgeye 
dokunun
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Google Play Ayarları ekranı uygulamalar ve oyunlarda 
güncellemeler bildirildiğinde, arama geçmişinizi temizlemeyi 
ve kullanıcı kontrollerini etkinleştirmeyi kontrol etmenizi sağlar. 
Olgunluk düzeyine göre Android uygulamalarını filtrelemek için 
veya satın alma işlemini tamamlamadan önce PIN istemek için, 
Content	filtering	(İçerik	filtreleme) veya Set	or	change	PIN	(PIN'i	
ayarlama	veya	değiştirme) öğesine dokunun.

Google	Play	desteği
Telefonla ve e-posta ile destek seçenekleri dahil Google Play 
hakkında daha fazla ayrıntı için, support.google.com/googleplay 
adresini ziyaret edin.

İndirmeleri	yönetme
Çoğu indirmeyi yönetmek için, Tüm Uygulamalar 
ekranında İndirmeler simgesine dokunun. Filmlerin 
ve bazı diğer içeriğin tabletinize indirilebileceğini, 
ancak İndirmeler uygulamasında 
gösterilemeyeceğini unutmayın.

Kitap veya film gibi içeriği çevrimdışı erişmek üzere tabletinize 
eklemedikçe (indirmedikçe), Google Play satın aldığınız ve 
kiraladığınız öğeleri oynatırken Google sunucularından akış 
olarak gönderir; böylece bunlar depolama alanında kalıcı olarak 
yer kaplamaz.

İçeriği Google Play'den indirmeye ek olarak, dosyaları Gmail 
mesajlarından veya başka kaynak çeşitlerinden indirebilirsiniz. 
Bu şekilde indirdiklerinizi görüntülemek, yeniden açmak veya 
silmek için İndirmeler uygulamasını kullanın.

İndirmeler uygulamasından:
• Açmak için bir öğeye dokunun.
• Daha önceki indirmeleri görüntülemek için başlıklara 

dokunun.
• Paylaşmak istediğiniz öğeleri işaretleyin. Sonra,  

Paylaşma simgesine dokunun ve listeden bir paylaşım 
yöntemi seçin.

• Silmek istediğiniz öğeleri işaretleyin. Sonra  Çöp Sepeti 
simgesine dokunun.

İndirmeler

http://support.google.com/googleplay
http://support.google.com/googleplay
http://support.google.com/googleplay
http://support.google.com/googleplay
http://support.google.com/googleplay
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• Ekranın altında, ileri geri geçmek için Sort	by	size	(Boyuta	
göre	sırala) veya Sort	by	date	(Tarihe	göre	sırala) öğesine 
dokunun.

İndirme uygulamasındaki dosyalar tabletiniz bir bilgisayara 
bağlandığında görüntülenebilen İndirme dizininde de 
görüntülenebilir. Bu dizinden dosyaları görüntüleyebilir ve 
kopyalayabilirsiniz.

Uygulamaları	kullanma
Tüm uygulamalarınızı görmek için, herhangi bir Ana ekrandan 
Favoriler tepsisinde  Tüm Uygulamalar'a dokunun.

Ana Tüm Uygulamalar ekranı açılır. Bu, Google Play'de indirilen 
uygulamaları içeren tüm uygulamalarınızı görebildiğiniz yerdir. 
Uygulama simgelerini Ana ekranlarınızdan birine taşıyabilirsiniz.

Tüm Uygulamalardan şunları yapabilirsiniz:

• Ekranlar	arasında	geçiş. Sola veya sağa kaydırın.
• Bir	uygulamayı	açın. Simgesine dokunun.
• Bir	uygulama	simgesini	Ana	ekrana	yerleştirin. Bir uygulama 

simgesine dokunun ve basılı tutun, parmağınızı kaydırın ve 
simgeyi yerine bırakmak için parmağınızı kaldırın.

• Pencere	öğelerine	gözatın. Herhangi bir Tüm Uygulamalar 
ekranında Pencere öğeleri sekmesine dokunun.

• Daha	fazla	uygulama	alın. Uygulamalar listesi simgelerinde 
Play Store simgesine veya sağ üstteki Mağaza simgesine 
dokunun.

Ana ekrandan bir uygulama simgesini kaldırmak için, dokunun 
ve basılı tutun, parmağınızı ekranın en üstünden kaydırın ve 
uygulamayı  Kaldır simgesinin üzerine bırakın.

Tüm Uygulamalar ekranından bir uygulama hakkında bilgi 
görüntülemek için, dokunun ve basılı tutun, parmağınızı ekranın 
en üstünden kaydırın ve uygulamayı  Uygulama simgesinin 
üzerine bırakın.
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Çoğu uygulamada, uygulamanın ayarlarını kontrol etmenizi 
sağlayan ekranın üstüne veya altına yakın bir  Menü simgesi 
bulunur.

Ana	ekranlarınızı	düzenleme	
Ana ekrana bir pencere öğesi eklemek için:

1. Pencere öğesini yerleştirmek istediğiniz Ana ekrana gidin.
2.  Tüm Uygulamalar simgesine dokunun.
3. Pencere Öğeleri sekmesine doğru sağa kaydırın ve gerekirse 

pencere öğesini bulmak için kaydırmaya devam edin.
4. Ana ekran görünene kadar pencere öğesine dokunun ve basılı 

tutun, yerine kaydırın ve parmağınızı kaldırın.

Bir uygulama veya pencere öğesi simgesini Ana ekranda farklı 
bir konuma taşımak için:

1. Simgeye dokunun ve basılı tutun.
2. Parmağınızı yeni konuma kaydırın.

Ana ekranlar arasında taşımak için, ekranın kenarına doğru 
kaydırın.
Başka bir simgeyi öteye itmek için, yavaşça içine doğru 
kaydırın.

3. Parmağınızı kaldırın. 
Simge yeni konumuna bırakılır.

İki simgeyi bir klasörde birleştirmek için, birini hızlıca diğerinin 
üzerine kaydırın.

Bir klasörü açmak için dokunun. Bir klasörü yeniden adlandırmak 
için adına dokunun.
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Gmail'i	başlatma

Gmail uygulaması herhangi bir mobil aygıttan veya 
tarayıcıdan e-posta okumanızı veya yazmanızı 
sağlar. Açmak için, Ana veya Tüm Uygulamalar 
ekranında Gmail simgesine dokunun. 

Ancak, Gmail yalnızca e-posta için değildir. Gmail hesabınızı tam 
doğru zamanda doğru bilgiler almak için Google Now; Calendar; 
kişilerinizin izini tutmak için People; belgelerle, elektronik 
tablolarla veya çizimlerle çalışmak için Google Documents vb. 
dahil tüm Google uygulamalarında ve hizmetlerinde oturum 
açmak için kullanabilirsiniz.

Gmail'i ilk açtığınızda, tabletinizde ilk ayarları yaparken zaten 
yapmadıysanız oturum açmanız veya bir hesap oluşturmanız 
istenir. Sonra Gelen Kutusu açılır. Buradan, okumak için bir 
mesaja dokunun. Okunmamış mesajlar kalın yazı tipinde yazılır.

Bir	mesaj	okurken:

• Arşivlemek, öteye atmak, etiketlemek veya mesajda başka 
eylemler gerçekleştirmek için ekranın üst bölümündeki 
simgelere ve menüye dokunun.

• Önceki veya sonraki konuşmayı okumak için sola veya sağa 
kaydırın.

E-postanızı	düzenlemek	için, seçmek üzere mesajın yanındaki 
kutuyu işaretleyin. Sonra, seçili mesajları yönetmek için ekranın 
üst tarafındaki simgeleri ve menüyü kullanın.

Ayarlarınızı	değiştirmek, bir hesap eklemek veya yardım almak 
için,  Menü simgesine dokunun. 

Gmail içinde nerede olursanız olun, ekranın sol üst köşesindeki 
 Gmail simgesine dokunarak her zaman Gelen Kutusu'na geri 

gidebilirsiniz.

Gmail
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Kişileri	Bulma
People uygulaması erişmek istediğiniz herkese 
hızlı erişim sağlar. Açmak için, Ana veya Tüm 
Uygulamalar ekranında People simgesine 
dokunun.

Tabletinizi ilk kez açtığınızda ve bir Google Hesabında oturum 
açtığınızda, o hesapta varolan kişiler People uygulamanızla 
senkronize edilir. Bundan sonra, tüm kişileriniz tabletinizde 
başka bir aygıttan veya herhangi bir Web tarayıcısından 
değişiklik yapsanız da otomatik olarak senkronize edilmiş olarak 
kalır.

Exchange'i kullanırsanız, o kişi bilgilerini People ile de 
senkronize edebilirsiniz.

Tüm People bilgileriniz Gmail, Google Talk ve kullanışlı 
olduğunda diğer uygulamalardan kullanılabilir. Farklı 
kaynaklardan kişiler ekledikçe, ihtiyacınız olan her yerde 
otomatik olarak senkronize edilir.

People'ı ilk açtığınızda, oturum açmanız veya bir hesap 
oluşturmanız istenir. Sonra uygulama soldaki kişilerinizin ana 
listesine açılır. Sağda görüntülemek için bir kişi seçin. Ya da:

•	 Tüm	kişileri,	favorileri	veya	grupları	görüntüleyin. Ekranın sol 
üstünden seçin.

• Ayrıntıları	okuyun. Bir kişi veya grubun ayrıntılarını görmek 
için bir ada dokunun.

• Son	faaliyeti	görüntüleyin. Bir kişi görüntülerken, son 
güncellemeleri görmek için sağa kaydırın.

• Ayrıntıları	düzenleyin. Bir kişiyi görüntülerken, kişileri 
aramak, bir kişi eklemek, kişi ayrıntılarını düzenlemek veya 
paylaşmak, bir kişiyi silmek vb. için ekranın en üstündeki 
simgelere veya  Menü simgesine dokunun. O kişiyi 
Favoriler listenize eklemek için kişinin adının yanındaki 
yıldıza da dokunabilirsiniz.

People
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• Ayarlarınızı	değiştirin.	Ana liste ekranını görüntülerken, 
kişileri almak veya vermek için  Menü simgesine dokunun, 
Gruplar ve Tüm sekmeler için ekran seçeneklerini seçin ve 
hesaplar ekleyin veya düzenleyin.

People içinde nerede olursanız olun, ekranın sol üst köşesindeki 
 People simgesine dokunarak her zaman ana listelere geri 

gidebilirsiniz.

Takviminizi	Yönetme
Calendar uygulaması zamanlamanızı 
görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar. Açmak 
için, Ana veya Tüm Uygulamalar ekranında 
Calendar simgesine dokunun.

Tabletinizi ilk ayarladığınızda, varolan bir Google Hesabını 
(Gmail gibi) kullanmak üzere yapılandırırsınız veya yeni bir 
tane oluşturursunuz. Tabletinizde Calendar uygulamasını ilk 
kez açtığınızda, web'deki Google Hesabından varolan takvim 
etkinliklerini görüntüler. 

Herhangi bir mobil aygıttan veya web tarayıcısından etkinlikleri 
düzenledikçe, ihtiyacınız olan her yerde otomatik olarak 
senkronize edilir.

Takvim görünümünü değiştirmek için, ekranın sol üstünden Day 
(Gün), Week	(Hafta), Month	(Ay) veya Agenda	(Ajanda) öğesini 
seçin. Dikey veya yatay olarak hareket etmek için kaydırın. Gün 
veya Hafta görünümlerinde, yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak 
için parmaklarınızı açın veya birbirine yaklaştırın.

Bu görünümlerden herhangi birinden şunları yapabilirsiniz:

•	 Etkinlik	ayrıntılarını	okuyun	veya	düzenleyin. Ayrıntılarını 
görüntülemek için bir etkinliğe dokunun.

•	 Etkinlikleri	ve	takvimleri	yönetin.	Ekranın en üstündeki 
simgelere dokunun veya etkinlikler aramak veya oluşturmak, 
bugüne dönmek veya ayarlar yapmak için  Menüye 
dokunun.

Calendar
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Bir etkinliğe davetli herkese e-posta göndermek için iki 
seçeneğiniz vardır:

• İstediğiniz zaman Calendar uygulamasından etkinliği seçin 
ve Email	guests	(E-posta	konukları) öğesine dokunun.

• Toplantı başlamadan hemen önce etkinliğin bir bildirimi 
geldiğinde, bildirim gölgesini aşağı kaydırın, gerekirse 
bildirimi parmaklarınızla açın ve Email	guests	(E-posta	
konukları) öğesine dokunun.

Ses	ayarlarını	değiştirme	
Tabletiniz bildirimler, alarmlar ve gezinme geribildirimi dahil 
iletişim kurmak için sesleri kullanır.

Tabletinizin çıkardığı sesleri özelleştirmek için,  Settings 
(Ayarlar)	>	Device	(Aygıt)	>	Sound	(Ses) öğesine gidin:

• Volumes	(Sesler) müzik, bildirimler ve alarmlar için ana ses 
düzeyini ayrı ayrı ayarlar. O an çalan ses ne olursa olsun ses 
düzeyini yükseltmek veya azaltmak için tabletteki fiziksel ses 
düzeyi kontrolünü de kullanabilirsiniz.

• Default	notification	(Varsayılan	bildirim), tek uygulama için 
farklı bir ses belirtmediyseniz bildirimlerin geldiğini bildirir.

• Touch	sounds	(Dokunma	sesleri), ekranda etkin simgelere 
veya düğmelere dokunduğunuzda sesli geribildirim verir.

• Screen	lock	sound	(Ekran	kilidi	sesi) ekranın kilidini 
açtığınızda çıkar.

Duvar	kağıdını	değiştirme
Wallpapers	(Duvar	kağıtları) Galeriden görüntüleri, sistemde 
bulunan hareketsiz görüntüleri ve animasyon veya konumunuzu 
ortada gösteren harita gibi canlı görüntüleri içerebilir. Ana 
ekranlarınız için varsayılan arkaplanın yerini alırlar.

1. Ana ekranın herhangi bir boş yerine dokunun ve basılı tutun.
Seçenekler listesi görünür.
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2. Bir duvar kağıdı kaynağına dokunun: 
Galeri. Tabletinizle senkronize ettiğiniz resimlerden seçim 
yapın. 
Canlı	Duvar	Kağıtları.	Animasyonlu duvar kağıtları kayan 
listesinden seçim yapın. 
Duvar	Kağıtları.	Varsayılan görüntülerin küçük resimlerinden 
seçim yapın veya daha büyük sürüm için bir küçük resme 
dokunun.
Google Play'de ek duvar kağıtları indirebilirsiniz.

3. Bir duvar kağıdını ayarlamak için, Set	wallpaper	(Duvar	kağıdı	
ayarla) öğesine dokunun veya Galeri görüntüleri için, kırpmayı 
belirleyin ve Crop	(Kırp) öğesine dokunun.

Tabletinizin duvar kağıdını değiştirmek için, 
Settings	(Ayarlar)	>	Device	(Aygıt)	>	Display	(Ekran)	
>	Wallpaper	(Duvar	Kağıdı) öğesine gidin. 

Ayarlar
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4

Aramayı 
kişiselleştirme

Google	Now	Hakkında
Google Now, doğru zamanda doğru bilgileri verir. İş yerinden 
ayrılmadan önce trafiği, yakınlardaki popüler yerleri, favori 
takımınızın o anki puanını vb. öğrenmek için tabletinizin altından 
yukarı doğru kaydırın. 

Google Now'ı istediğiniz zaman açabilir veya kapatabilirsiniz. 
Aynı şekilde yukarı kaydırın ve  Menu	(Menü) >	Settings	
(Ayarlar)	>	Google	Now öğesine dokunun. Klavyenizde menü 
varsa, düşürmek için değiştirilmiş  Geri düğmesine dokunun. 

Google Now'ı kullanmaya karar verdikten sonra, başka bir 
şey yapmanız gerekmez. İsterseniz, bazı ayarlara ince ayar 
yapabilirsiniz, ancak Google Now karmaşık bir ayar gerektirmez. 
İhtiyacınız olan bilgi her zaman parmaklarınızın ucundadır.

Ne zaman hangi bilgilerin görüntüleneceğini bilmek için, Google 
Now tabletinizden ve diğer Google ürünlerinden bağlama göre 
veriler, artı Google Now'ın erişmesine izin verdiğiniz üçüncü taraf 
ürünlerden veriler kullanır. 
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Örneğin, Google Now sabah uyandığınızda evinizle işiniz 
arasındaki trafiği göstermek için günün saatini, geçerli 
konumunuzu ve konum geçmişinizi kullanır. Ayrıca spor 
veya uçuş güncellemeleri gibi Web Geçmişiniz veya randevu 
hatırlatıcıları için senkronize edilmiş takvim girişleri gibi Google 
hizmetlerinden de bilgiler kullanır. 

Google	Now	Kartları	Hakkında

Google Now kartı, en çok ihtiyacınız olduğu zaman kayarak 
ekrana gelen kullanışlı bilgiler içeren kısa bir parçacıktır. Örneğin 
bu bir trafik kartı örneğidir:

Ana Google Now ekranından örnek kartlar görmek için,  
Menu	(Menü) >	Sample	cards	(Örnek	kartlar)	öğesine	dokunun.	
İşleminizi tamamladığınızda ve ana Google Now ekranına geri 
dönmek istediğinizde, Hide	sample	cards	(Örnek	kartları	gizle) 
öğesine dokunun. 

Konum	raporlama,	geçmiş	ve	hizmetler	hakkında

Konum raporlama konum geçmişinizi kaydetme amacıyla 
tabletinizin geçerli konumunuzu raporlama yeteneğini gösterir.

Konum geçmişi tabletinizin ev ve iş dahil geçmiş konumlarınızı 
depolama yeteneğini gösterir. 
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Konum hizmetleri tabletinizin geçerli konumunuzu almasına izin 
verir. Konum hizmetleri konum raporlama ve geçmiş tarafından 
kullanılan konumları sağlar.

ÖNEMLİ: Konum raporlamayı kapatma, konum hizmetlerini 
kapatmaz veya Google'ın önceden depoladığı konum 
geçmişini silmez.

Google Now'ı kullanmaya karar verdiğinizde, konumunuzu 
raporlamayı başlatır ve konum geçmişini açarsınız. 
Google bu bilgileri izniniz olmadan diğer kullanıcılarla veya 
pazarlamacılarla kullanmaz. 

Geçmişte bir konum geçmişini seçerseniz, Google Now 
önerilerde bulunurken önceden kaydettiğiniz konumların 
ve devam edenlerin ayrıntılarını kullanır. Konum geçmişini 
kapatmak konum bilgilerinin toplanmasını duraklatır, ancak 
geçmişinizi silmez. Konum ayrıntılarınızı yönetmek veya silmek 
için, http://google.com/locationhistory adresini ziyaret edin.

Konum geçmişiyle birlikte, Google Now Google'ın konum 
hizmetini ve GPS'i kullanır. Bu ayarları Google Now ekranından 
yönetmek için,  Menu	(Menü)	>	Settings	(Ayarlar)	>	Privacy	
and	accounts	(Gizlilik	ve	hesaplar)	>	Location	services	(Konum	
hizmetleri) öğesine dokunun.

Daha fazla ayrıntı için bkz. “Konumu raporlamayı, geçmişi ve 
hizmetleri kontrol etme”, sayfa 32.

Web	Geçmişi	ve	diğer	veriler	hakkında

Google Now ihtiyacınız olanı tahmin etmeye yardımcı olmak 
için birden fazla kaynaktan veri kullanır. Örneğin, bir diş doktoru 
randevusu için senkronize edilmiş bir takvim girişiniz varsa, 

http://google.com/locationhistory
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Google Now trafiği kontrol edebilir ve ayrılmanız gereken zamanı 
önerebilir. Ve favori spor takımınız veya yaklaşan uçuşlar gibi 
Web Geçmişinizde kayıtlı ilgili aramalarınız varsa, Google Now 
spor puanları, uçuş durumu vb. için kartlar da gösterebilir.

Web Geçmişinizi yönetmek için, google.com/history adresini 
ziyaret edin. Web Geçmişinizi silebilir veya duraklatabilirsiniz ve 
hala Google Now'ı kullanabilirsiniz, ancak uçuş ayrıntıları gibi 
bazı bilgi türleri gösterilmez.

Google	Now'ı	Kullanma
Belirli bir zamanda sizi bekleyen Google Now kartlarını 
görüntülemek için, tabletinizin en altından yukarı doğru kaydırın 
veya herhangi bir Ana ekranda Google Arama çubuğuna 
dokunun.

Google Now, kartları geçerli zamana ve geçerli konumunuza 
göre en yararlı ve en uygun oldukları anda gösterir. Aramayı 
genişletmek ve başkalarını almak için, ana Google Now ekranının 
en altındaki Show	more	cards	(Daha	fazla	kart	göster) öğesine 
dokunun.

Kartla işiniz bittiğinde, Google Now ekranından kapatmak için 
öteye kaydırın. Üzülmeyin, yeni bir güncelleme olduğunda 
yeniden görünür. 

Kart	ayrıntılarını	düzenleme

Tek tek Google Now kartlarının ayarlarını değiştirmek için:

• Kartta  Menu	(Menü) >	Settings	(Ayarlar) öğesine dokunun.

 YA DA

• Google Now ekranının sağ alt köşesinden,  Menu	(Menü)	>	
Settings	(Ayarlar)	>	Google	Now öğesine dokunun.

http://www.google.com/history/
http://www.google.com/history/
http://www.google.com/history/
http://www.google.com/history/
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Belirli bir kartı On	(Açık) veya Off	(Kapalı) duruma 
getirebileceğiniz veya ayarlarını düzenleyebileceğiniz Google 
Now ayarları ekranı görünür.

Bir kartı kapattıktan sonra, Google Now'ı açtığınızda görünmez.

Kartları	kapatma

Google Now ekranından bir kartı kapatmak için öteye kaydırın. 
Kart, uygun olan bir sonraki sefer, saatler veya günler sonra geri 
gelebilir.

Bildirimleri	ayarlama

Kartta yeni bir güncelleme varsa, ekranın en üstünde bir bildirim 
alırsınız. Kartı açmak veya bildirimi kapatmak için bildirimler 
gölgesini aşağı indirebilirsiniz.

Google Now kartları için bildirimlerin çoğu kapatılabilir veya 
düşük veya standart önceliğe ayarlanabilir. Düşük öncelikli 
bildirimler, ek sinyal olmadan bildirimler gölgesinin en altında 
görünür. Standart bildirimler kronolojik sırada diğerleri 
gibi görünür ve birlikte gerçekleşecek titreşimi ve zil sesini 
ayarlayabilirsiniz.

Bildirimleri her iki seçeneği de destekleyen tek bir kart için düşük 
veya standart önceliğe ayarlamak için:

• Kart göründüğünde  Menu	(Menü) >	Settings	(Ayarlar) 
öğesine dokunun.

 YA DA

• Google Now ekranının sağ alt köşesinden,  Menu	(Menü) 
>	Settings	(Ayarlar)	>	Google	Now	>	card name (kart adı)	>	
Notifications	(Bildirimler) öğesine dokunun. 

Tüm standart bildirimler için zil sesini ve titreşim seçeneklerini 
değiştirmek için, Google Now ekranından başlayın,  Menu 
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(Menü)	>	Settings	(Ayarlar)	>	Google	Now	öğesine dokunun ve 
Standart	Bildirimler	altındaki seçenekleri ayarlayın. 

Google	Now'ı	Kapatma
Google Now'ı kapatma kartların görüntülenmesini durdurur ve 
Google Now ayarlarını varsayılanlarına döndürür.

1. Google Now ekranını açın.
Bir Ana ekranın en üstündeki Arama çubuğuna dokunun veya 
bir ekranı görüntülerken tabletinizin en altından yukarı doğru 
kaydırın.

2. Menu	(Menü)	>	Settings	(Ayarlar)	>	Google	Now öğesine 
dokunun, sonra sağ üstteki anahtarı Off	(Kapalı)	konumuna 
getirin.

3. Turn	off	Now	cards	(Now	kartlarını	kapat) iletişim kutusunda, 
konum geçmişini de kapatmak isteyip istemediğinize karar 
verin. Kapatacaksanız, Also	turn	off	Location	history	(Konum	
geçmişini	de	kapat) öğesini işaretleyin.
Konum geçmişini kapatma diğer Google ürünlerinin çalışma 
şeklini etkileyebilir.

4. Turn	off	(Kapat) öğesine dokunun.

Google Now'ı ve konum geçmişini kapatma varolan geçmişi 
silmez veya konum raporlamayı kapatmaz. Daha fazla bilgi için, 
sonraki bölüm olan "Konum raporlamayı ve geçmişi kontrol 
etme"ye bakın.

Konumu	raporlamayı,	geçmişi	ve	hizmetleri	
kontrol	etme
Bu bölümde ev ve iş adreslerinizi ayarlama ve Google 
Now'ın kullandığı konumla ilgili diğer özellikleri yönetme 
açıklanmaktadır. 

Ev	ve	işi	tanımlama

Google Now'ı kullanırken, evle iş arasındaki trafik bilgilerini, 
seyahat yardımını vb. almak için ev veya iş adresinizi 
onaylamanız istenebilir. Bu adresleri başka birçok yolla 
değiştirebilirsiniz:
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• Ev ve iş için Trafik kartı göründüğünde,  Menu	(Menü)	> Edit	
(Düzenle) öğesine dokunun.

• Latitude uygulamasını açın, kendi konumunuzu bulun, 
haritada adınıza ve sonra Location	history	(Konum	geçmişi)	>	
Change	home	location	(Ev	konumunu	değiştir)	/	Change	work	
location	(İş	konumunu	değiştir) öğelerine dokunun.

• Bir tarayıcıdan  maps.google.com adresini ziyaret edin ve My 
Places	(Yerlerim) öğesini açın.

• Bir tarayıcıdan https://www.google.com/latitude/b/0/history/
dashboard adresini ziyaret edin, Time at Work (İşteki Saat) 
veya Time at Home (Evdeki Saat) öğesinin yanındaki Change	
(Değiştir)'i tıklatın, adresi düzenleyin ve Save	(Kaydet) öğesini 
tıklatın.

Konum geçmişinizi kapatabilir ve silebilir, yine de Google Now'ı 
kullanabilirsiniz, ancak ev-iş arası trafik gibi bazı bilgi türleri 
sınırlı olabilir veya hiç gösterilmeyebilir.

Konum	raporlama	ve	geçmişi	kapatma	

Hem konum raporlamayı hem de konum geçmişini Google Now 
ekranından kapatmak için:

1. Menu	(Menü)	>	Settings	(Ayarlar)	>	Privacy	and	accounts	
(Gizlilik	ve	hesaplar)	>	Manage	location	settings	(Konum	
ayarlarını	yönet) öğesine dokunun.
Bu, sizi Google Maps için Ayarlar ekranına getirir. Henüz 
açmadıysanız Google Maps'te oturum açabilirsiniz.

2. Location	settings	(Konum	ayarları) öğesine dokunun.
3. Konum raporlamayı kapatmak için, Location	reporting	

(Konum	raporlama)	>	Do	not	update	your	location	
(Konumunuzu	güncellemeyin) öğesine dokunun.

4. Konum geçmişini kapatmak için, Enable	location	history	
(Konum	geçmişini	etkinleştir) öğesinin işaretini kaldırın.

Konum	geçmişi	ayrıntılarını	silme	

Hem konum raporlamayı hem de konum geçmişini kapatmış 
olsanız bile, önceden kayıtlı geçmişiniz hala Google Now gibi 
Google hizmetleri tarafından kullanılabilir.

http://maps.google.com/
http://maps.google.com/
http://maps.google.com/
http://maps.google.com/
https://www.google.com/latitude/b/0/history/dashboard
https://www.google.com/latitude/b/0/history/dashboard
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Konum geçmişi ayrıntılarını silmek için, bir masaüstü 
bilgisayarından şu adımları izleyin:

1. Bir web tarayıcısı açın ve konum geçmişini yönetmek 
istediğiniz kişinin hesabında oturum açtığınızdan emin olun.

2. http://google.com/locationhistory adresini ziyaret edin. 
Herhangi bir gün için konum geçmişinizi görüntülemenize 
izin veren bir sayfa görünür.

3. Kayıtlı tüm konum geçmişinizi silmek için, Delete	all	history	
(Tüm	geçmişi	sil) öğesini tıklatın.
Alternatif olarak bu ekrandan, takvimde seçtiğiniz bir tarihten 
başlayan konum geçmişinizin bir bölümünü silebilirsiniz.

4. OK	(Tamam) öğesini tıklatın. 

Google	konum	hizmetini	ve	GPS	desteğini	kapatma

Konum raporlama ve konum geçmişi kapatılmış olsa bile, verilen 
bir zamanda yaklaşık konumunuzu belirlemek için Google 
düzenli olarak Wi-Fi, mobil ağlar ve GPS gibi kaynaklardan çeşitli 
uygulamaların kullanmaları için verileri raporlar. 

Bu hizmetleri Google Now ekranından kapatmak için,  Menu 
(Menü)	>	Settings	(Ayarlar)	>	Privacy	and	accounts	(Gizlilik	
ve	hesaplar)	>	Location	services	(Konum	hizmetleri) öğesine 
dokunun ve hem Google’s	location	service	(Google	konum	
hizmeti) hem de GPS	satellites	(GPS	uyduları) öğesinin işaretini 
kaldırın. Böyle yapıldığında Google Now ve tabletinizin diğer 
birçok kullanışlı özelliği devre dışı bırakılır.

Arama ve Sesli Eylemlerin temelleri
Google Arama'yı kullanmak için, herhangi bir Ana ekranın en 
üstündeki arama çubuğuna dokunun veya tabletinizin altından 
yukarı doğru kaydırın.

Yönleri almak, mesaj göndermek ve diğer birçok ortak 
görevi gerçekleştirmek için Google Arama ile Sesli Eylemleri 
kullanabilirsiniz.
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Sesli Arama ve Sesli Eylemler

Bir Sesli Arama ve Sesli Eylemleri birçok şekilde başlatabilirsiniz:

• Google Chrome çoklu kutusunda  Mikrofon simgesine 
dokunun. 

• Ana ekranda veya Google Now ekranında  Mikrofon 
simgesine dokunun ve konuşun.

• Ana ekranda arama çubuğuna dokunun ve "Google" deyin.
• Google Now ekranını görüntülerken bir şeye dokunmanız 

gerekmez. Sadece "Google" deyin. 

Sonra, aranacak terimleri veya gerçekleştirilecek Sesli Eylemi 
söyleyin. Sesli Eylemler hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. 
“Sesli Eylemleri Kullanma”, sayfa 37.

"Google" diyerek bir aramayı veya eylemi tetikleme özelliği etkin 
sözcük algılama olarak adlandırılır. Açmak veya kapatmak için, 
Google Now ekranından başlayın ve Menu	(Menü)	>	Settings	
(Ayarlar)	>	Voice	(Ses)	>	Hotword	detection	(Etkin	sözcük	
algılama) öğesine dokunun. 

ÖNEMLİ:	Sesli Arama veya Sesli Eylemleri başlatmak için 
"Google" dediğinizi algılamak için, Google birkaç saniye 
veya daha az aralıklarla tabletinizin mikrofonundan alınan 
sesi analiz eder. Ses analizden sonra anında atılır; aygıtta 
depolanmaz veya Google'a gönderilmez.

Sesli Eylemler hakkında daha fazla bilgi için bkz. “Sesli Eylemleri 
Kullanma”, sayfa 37 ve “Sesli Eylemler komutları”, sayfa 38.

Yazarak	arama

Ana ekranda veya Google Now ekranında veya Google Chrome 
çoklu kutusunda arama kutusuna sorgunuzu yazın.
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Yazdıkça, öneriler Arama kutusunun altında görünür.

Siz yazarken ilk birkaç öneri tamamlanmaya çalışılır:

• Hemen bir öneri için aramak için dokunun.
• Arama alanının içeriğini aramak için, klavyenin sağ 

tarafındaki Arama simgesine dokunun.

Arama	ipuçları	ve	püf	noktaları

Ne	istiyorsunuz Yazmanız	veya	söylemeniz	
gereken

Örnekler

Spor bilgileri [takımın adı] San Francisco Giants

Resimler [konu] resimleri

[konu] görüntüleri

San Francisco resimleri

Kedi görüntüleri

Ölçüleri 
dönüştürme

[orijinal ölçü] [yeni ölçü] 
olarak

30 Santigrat derece 
Fahrenhayt olarak

Film gösterim 
zamanları

Film

Film [konum]

[film adı]

Film

Film Şikago

The Horse’s Mouth

Sözcük tanımı Tanımla [sözcük] Tanımla kule

Hava durumu 
tahmini

Hava

Hava [konum]

Hava

HavaDetroit

Bir alan kodu 
tanımlama

Alan kodu [###] Alan kodu 215

Posta kodu 
tanımlama

Posta kodu [#####] Posta kodu 46202
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Saat Saat 

Saat [konum]

Saat 

Saat Londra

Uçuş bilgileri [Havayolu] [uçuş numarası] Amerika havayolları 
uçuş 390

Çeviri Çevir [dil] [sözcük grubu] Çevir İspanyolca, Palace 
Otel nerede?'

Hesap makinesi [Matematik sözcük grubu] 75 bölü 6

Yiyecek [Yiyecek türü]

[Yiyecek türü] [konum]

Meksika yiyeceği 

Meksika yiyeceği Urbana, 
Illinois

Sesli Eylemleri Kullanma

Yönleri almak, mesaj göndermek ve diğer birçok ortak 
görevi gerçekleştirmek için Google Arama ile Sesli Eylemleri 
kullanabilirsiniz.

Bir Sesli Eylemi sesli aramayı başlattığınız şekilde, arama 
kutusunda veya Chrome çoklu kutusunda  Mikrofon 
simgesine dokunarak veya Google Now ekranı açıldığında 
"Google" diyerek başlatırsınız. Ayrıntılar için bkz. “Arama ve Sesli 
Eylemlerin temelleri”, sayfa 34.

Sonra, kullanmak istediğiniz Sesli Eylemi söyleyin. Bazı tipik 
örnekler şunlardır:

• "Alarmı ayarlar 8:30 ÖÖ"
• "E-postayı gönder Marcus Foster'a. Konu: Akşam geliyor 

musun? Mesaj: Sonra görüşmek üzere."
• "Palo Alto'da Mike Bisikletçisine git."
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Siz konuştukça, Sesli Arama konuşmanızı analiz eder ve eylemi 
başlatır.

Sesli Arama sizi anlamazsa, olası anlamlardan oluşan bir liste 
gösterir. İstediğinize dokunun.

"E-posta gönder" ve "kendine not" gibi bazı Sesli Eylemler daha 
fazla bilgi konuşarak veya yazarak eylemi tamamlamanız için 
soru soran bir panel açar.

• Metni yazarak eklemek veya düzenlemek için panelde 
önceden girilmiş bir metne dokunun.
Yazmak yerine metni konuşmak için, önce ekran klavyesinin 
sağ altının yakınındaki  Mikrofon tuşuna dokunun.

• Altı çizili sözcüklere veya sözcük gruplarına dokunun 
veya alternatif yazılar için veya konuşarak veya yazarak 
düzenlemek için birden fazla sözcüğün üzerinde sürükleyin.
Yazının doğru olduğundan emin olduğunuzda, Sesli arama 
yazılan sözcükleri normal metin olarak görüntüler. Alternatif 
yazılar sağladığı sözcüklerin veya sözcük gruplarının altı 
çizilir.

• İsteğe bağlı alanlar eklemek için pencerenin en altındaki bir 
düğmeye dokunun (orijinal sesli eyleminizde bu alanlardan 
herhangi birinin adını ve içeriğini de söyleyebilirsiniz).

• İşleminiz tamamlandığında, Send	(Gönder) gibi eylemi 
tamamlamak için uygun düğmeye dokunun.

Sesli	Eylemler	komutları

Tabletinizde aşağıdaki Sesli Eylem komutlarıyla arama yapabilir 
veya kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. “Sesli Eylemleri 
Kullanma”, sayfa 37.
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Söyleyin Ardından Örnekler

Aramak istediğiniz 
sözcükler

"bisiklet mağazaları"

“Harita" Adres, ad, iş adı, 
iş türü veya başka 
konum

"Harita Golden Gate 
Parkı, San Francisco."

"Yön" veya "Git" Adres, ad, iş adı, iş 
türü veya başka hedef

"Yön 1299 Colusa 
Avenue, Berkeley, 
Kaliforniya" 

ya da

"Git Union Square, 
San Francisco."

Kişi adı "Mike LeBeau" (Mike'ın 
kişi kartını açar)

"Git" Arama dizesi veya URL "Git Google.com"

"E-posta	gönder" Biri veya daha fazlası: 

"Kime" ve kişi adları, 
"Bilgi" ve kişi adları, 
"Gizli" ve kişi adları, 
"Konu" ve konum 
metni

"Mesaj" ve mesaj 
metni (noktalamayı 
söyleyin)

"E-posta gönder 
Hugh Briss, konu, 
yeni ayakkabılar, 
mesaj, Sana yeni 
ayakkabılarımı 
göstermek için 
sabırsızlanıyorum, 
nokta."

"Kendine	not" Mesaj metni "Kendine not: sütü 
unutma"
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"Alarm ayarla" "Saat" veya "kadar" ve 
saat, "10:45 öö." veya 
"şu andan itibaren 20 
dakika", "Etiket" ve 
alarm adı

"7:45 ös için alarmı 
ayarla, etiket, 
çamaşırları yıka"

"Dinle" Şarkı adı, sanatçı veya 
albüm gibi YouTube'da 
aranacak sözcükler.

"Dinle: Smells Like 
Teen Spirit"

Arama	ayarları

Google Now için olanlar dahil Google Arama ayarlarını 
görüntülemek için, Google Now ekranının en altına gidin ve  
Menu	(Menü)	>	Settings	(Ayarlar) öğesine dokunun.

İlk üç ayar türü burada açıklanmıştır. Gizlilik ve hesaplar için 
sonraki bölüme bakın.

Google	Now

Google Now ayarları Google Now'ı açmanızı veya kapatmanızı 
sağlar. Açarsanız, kısa bir girişe gidersiniz ve size seçme şansı 
verilir. 

Google Now açıkken de Google Now ayarları ekranından tek 
tek Google Now kartları için ve ilgili bildirimler için tercihlerinizi 
ayarlayabilirsiniz.

Her kartın seçenekleri farklıdır. Çoğunda bir kart değiştiğinde 
nasıl bilgilendirileceğinizi kontrol etmenizi sağlayan Bildirimler 
bölümü bulunur. Tipik olarak Kapalı, Düşük öncelik veya 
Standart bildirimler arasından seçim yapabilirsiniz.
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Düşük öncelikli bildirimler, ek sinyal olmadan bildirimler 
gölgesinin en altında görünür. Standart bildirimler kronolojik 
sırada diğerleri gibi görünür ve titreşimi ve zil sesini 
ayarlayabilirsiniz. 

Standart bildirimler için zil sesini ve titreşim seçeneklerini 
ayarlamak için,  Menu	(Menü) >	Settings	(Ayarlar)	>	Google	
Now	öğesine gidin ve listenin sonuna bakın. 

Ses	ayarları

Ses ayarları, sese göre aradığınızda veya sesli eylemleri 
kullandığınızda farklı konuşma girişi ve çıkışı durumlarını kontrol 
eder:

• Language	(Dil).	Sesli Arama girişi ve çıkışı için burada 
seçtiğiniz dil tabletinizde görüntülenen dilden farklı olabilir.

• Speech	output	(Konuşma	çıkışı). Yalnızca tabletinize bağlı bir 
kulaklığınız olduğunda konuşma çıkışını açmak için Hands-
free	only	(Eller	serbest)	öğesini	seçin.

• Block	offensive	words	(Rahatsız	edici	sözcükleri	engelleme).	
Rahatsız edici dil içeren arama sonuçlarının engellenmesi 
için işaretleyin.

• Hotword	detection	(Etkin	sözcük	algılama). Bu 
işaretlendiğinde, bir sesli arama veya eylemi başlatmak için 
Google Now ekranını görüntülerken Mikrofon simgesine 
dokunmak yerine "Google" diyebilirsiniz. 

• Download	offline	speech	recognition	(Çevrimdışı	konuşma	
tanımayı	indir).	Bir ağ bağlantınız olmadığında konuşma 
tanıma için bir veya daha fazla dili seçmek için işaretleyin.

ÖNEMLİ:	Sesli Arama veya Sesli Eylemleri başlatmak için 
"Google" dediğinizi algılamak için, Google birkaç saniye 
veya daha az aralıklarla tabletinizin mikrofonundan alınan 
sesi analiz eder. Ses analizden sonra anında atılır; aygıtta 
depolanmaz veya Google'a gönderilmez.
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Tablet	arama

Tablet arama ayarları, tabletinizdeki hangi uygulamaların Google 
aramalara dahil edileceğini seçmenizi sağlar.

Gizlilik	ve	hesaplar

Bu ayarlar Google Arama ile kullanılacak hesabı ve o hesabın 
aramayla ilgili gizlilik seçeneklerini kontrol eder. Bunları iki 
şekilde görüntüleyebilirsiniz:

• Google Now ekranından:  Menu	(Menü) >	Settings	(Ayarlar)	
>	Privacy	&	accounts	(Gizlilik	ve	hesaplar).

• Tabletinizin ana Ayarlar uygulamasından:  Settings 
(Ayarlar)	>	Accounts	(Hesaplar)	>	Google	>	Privacy	(Gizlilik)	>	
Search	(Arama).

Daha fazla bilgi için her ayara dokunun:

• Google	Account	(Google	Hesabı).	Google Arama ve Google 
Now ile kullanılan hesaptır.

• Manage	location	history	(Konum	geçmişini	yönet).	Google 
Maps ile ilgili konum ayarlarını açabileceğiniz veya 
kapatabileceğiniz Google Maps ayarlarını açar. 

•	 Location	services	(Konum	hizmetleri).	Google'ın konum 
hizmeti ve GPS dahil bu hizmetler için tabletinizin Ayarlar 
ekranını açar.

• Show	recent	searches	(Son	aramaları	göster).	Son 
aramalarınıza göre önerileri aramak istiyorsanız işaretleyin.

• Manage	Web	History	(Web	Geçmişini	Yönet).	Web Geçmişi 
ayarlarınızı bir tarayıcıda açar. Bunlara erişmek için oturum 
açmanız gerekir.
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5

Performansı ayarlama

Pil	ömrünü	en	iyi	duruma	getirme	
Pil ayarlarını denetlemek için,  Settings	(Ayarlar)	>	Device	
(Aygıt)	>	Battery	(Pil) öğesine gidin.

İhtiyacınız olmayan özellikleri kapatarak iki şarj arasında 
pilinizin daha uzun dayanmasını sağlayabilirsiniz. Uygulamaların 
ve sistem kaynaklarının pil gücünü nasıl tükettiğini de 
izleyebilirsiniz.

Pilinizin	ömrünü	uzatma

• Wi-Fi, Bluetooth veya GPS kullanmıyorsanız, Ayarlar 
uygulamasını kullanarak bunları kapatın. GPS ayarı Settings 
(Ayarlar)	>	Personal	(Kişisel)	>	Location	services	(Konum	
hizmetleri) altında bulunur.

• Maps veya Navigation uygulamasını kullanmadığınızda 
ekranda açık bırakmayın. Bunlar yalnızca çalıştıkları zaman 
GPS (ve elektrik) kullanır.

• Ekran parlaklığını azaltın ve daha kısa bir Uyku zaman 
aşımı ayarlayın: Settings	(Ayarlar)	>	Device	(Aygıt)	>	Display	
(Ekran).

• İhtiyacınız yoksa tüm uygulamalar için otomatik 
senkronizasyonu kapatın: Settings	(Ayarlar)	>	Accounts	
(Hesaplar)	>	Google	hesap adı. Bu yöntem mesajları, 
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e-postaları ve diğer yeni bilgileri almak için el ile 
senkronizasyon yapmanız gerekeceği anlamına gelir ve 
güncellemeler olduğunda bildirim almazsınız.

• Bir süre bir Wi-Fi ağının yakınında olmayacağınızı 
biliyorsanız, Uçak moduna geçin: Güç düğmesini basılı tutun 
veya Settings	(Ayarlar)	>	Wireless	&	Networks	(Kablosuz	ve	
Ağlar)	>	More	(Diğer)	>	Airplane	mode	(Uçak	modu) öğesine 
gidin.

Pil	düzeyini	ve	kullanım	ayrıntılarını	kontrol	etme

Settings	(Ayarlar)	>	Device	(Aygıt)	>	Battery	(Pil) öğesini açın.

Ekranın en altındaki liste pil kullanımını tek tek uygulamalara 
ve hizmetlere göre ayrılmış olarak gösterir. Daha fazla ayrıntı 
için bir grafiğe dokunun. Bazı uygulamaların ayrıntı ekranı güç 
kullanımını etkileyen ayarları değiştirmenizi veya uygulamayı 
tamamen kapatmanızı sağlayan düğmeler içerir.

UYARI:	Bazı uygulamaları veya hizmetleri 
durdurduğunuzda aygıtınız doğru çalışmayabilir.

Pil durumu (şarj olma, boşalma) ve düzeyi (tam şarjın yüzdesi 
olarak) ekranın en üstünde görüntülenir.

Boşalma grafiği aygıtı son şarj etmenizden bu yana zamana 
göre pil düzeyini ve pil gücüyle ne kadar zamandır çalıştığınızı 
gösterir.

Veri	kullanımını	en	iyi	duruma	getirme	
Veri kullanımı, belirli bir sürede aygıtınız tarafından karşıya 
yüklenen veya indirilen veri miktarını ifade eder. Veri 
kullanımınızı izlemek için,  Settings	(Ayarlar)	>	Wireless	
&	networks	(Kablosuz	ve	ağlar)	>	Data	usage	(Veri	kullanımı) 
öğesine gidin.
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Veri kullanımı ayarları aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

• Uygulamaya göre veri kullanımını görüntüleme ve uygulama 
ayarlarına erişme.

• Mobil etkin noktalarını belirleme ve ekstra ücret ödenmesine 
neden olabilecek arka planda indirmeyi kısıtlama.

Mobil etkin nokta ayarlarını görüntülemek için,  Menu	(Menü) 
>	Mobile	hotspots	(Mobil	etkin	noktalar) öğelerine dokunun.

Ekranın üstüne doğru veri kullanımı çevrimi yer alır. Farklı bir 
çevirim seçmek için buna dokunun. Tarih aralığı grafiğin veri 
kullanımını görüntülediği dönemdir.

Grafikteki dikey beyaz çizgiler veri kullanım çevrimi içindeki bir 
dönemi gösterir. Bu aralık grafiğin hemen altında görüntülenen 
kullanım miktarını belirler. Dönemi değiştirmek için çizgileri 
sürükleyin.

Uygulamaya	göre	veri	kullanımını	görüntüleme

Bazı uygulamalar arka planda veri aktarımı yapar — yani, 
gerçekte uygulamayı kullanmadığınız halde, uygulama ileride 
kullanmak üzere veri indirebilir. Bazı uygulamalar kendi 
ayarlarında arka planda veri kullanımını kısıtlamanıza olanak 
tanır. Bir uygulamanın kullanımı hakkında daha fazla ayrıntı 
görmek ve ayarlarına erişmek için ekranın alt bölümünde 
uygulamaya dokunun.

Otomatik	senkronizasyonu	ayarlama

Otomatik senkronizasyonu kullanmak yerine uygulamalarınızı 
yalnızca veriye ihtiyacınız olduğunda senkronize ederek de veri 
kullanımını azaltabilirsiniz. Otomatik senkronizasyonu açmak 
veya kapatmak için,  Menu	(Menü) >	Auto-sync	data	(Otomatik	
veri	senkronizasyonu) öğesine dokunun.
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Bellek	kullanımını	en	iyi	duruma	getirme

Normalde yükleme, açma ve kullanmanın ötesinde uygulama 
yönetimiyle ilgilenmeniz gerekmez. Ancak sahne gerisinde 
ne olduğu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istediğiniz 
zamanlar olabilir.

Uygulamalar iki tür bellek kullanır: dahili bellek ve RAM. Dahili 
belleği kendileri ve varsa kullandıkları dosyalar, ayarlar ve diğer 
veriler için kullanırlar. Ayrıca çalıştıkları zaman RAM (geçici 
depolama ve hızlı erişim için tasarlanmış bellek) kullanırlar.

Android sistemin, uygulamaların ve bu uygulamaların çoğu 
verisinin saklandığı dahili bellek bölümünü yönetir ve dikkatli 
bir şekilde korur, çünkü bu alanda özel bilgileriniz bulunabilir. 
Aygıtınızı USB kablosuyla bir bilgisayara bağladığınızda dahili 
belleğin bu bölümünü görmek mümkün değildir. Dahili belleğin 
müzik, indirilen dosyalar vb. saklanan diğer bölümü rahatça 
kullanabilmeniz için görünür durumda kalır.

Android uygulamaları RAM'ı kullanma şeklini de yönetir. Son 
kullandığınız şeyleri tekrar ihtiyaç duyduğunuzda hızlı erişmeniz 
için önbelleğe alabilir, ancak yeni işlemler için RAM gerektiğinde 
önbelleği siler.

Uygulamaların dahili belleği kullanma şeklini doğrudan ve 
dolaylı birçok yolla etkileyebilirsiniz, örneğin:

• Uygulama yükleme veya kaldırma.
• Chrome, Gmail ve diğer uygulamalarda dosya indirme.
• Dosya oluşturma (örneğin, resim çekerek).
• İndirilen dosyaları ve sizin oluşturduğunuz dosyaları silme.
• USB veya Bluetooth yoluyla aygıtınızla bir bilgisayar arasında 

dosya kopyalama.
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Uygulamaların RAM kullanma şeklini nadiren yönetmeniz 
gerekir. Ancak uygulamaların RAM kullanımını izleyebilirsiniz ve 
yanlış davranırlarsa durdurabilirsiniz.

Uygulamalar	ekranını	kullanma

Uygulamalar ekranı aygıtınızın belleği kullanma 
şekliyle ilgili birçok parametreyi ayarlamanızı 
sağlar. Bu ayarları görüntülemek için, Settings 
(Ayarlar) >	Device	(Aygıt)	>	Apps	(Uygulamalar) 
öğesine gidin.

Ekranın en üstünde üç sekme göreceksiniz; bunların her biri 
uygulamaların veya bileşenlerinin listesini görüntüler:

• Downloaded	(İndirilen). Google Play veya diğer kaynaklardan 
indirdiğiniz uygulamaları görüntüler.

• Running	(Çalışan). O anda çalışmakta veya önbelleğe alınmış 
tüm uygulamaları, işlemleri ve hizmetleri ve bunların ne kadar 
RAM kullandığını görüntüler.
Running (Çalışan) sekmesinin en altındaki grafik kullanılan 
toplam RAM miktarını ve serbest miktarı gösterir. Ekranın 
sağ üstünde, ileri ve geri gitmek için Show	cached	processes	
(Önbellekteki	işlemleri	göster) veya Show	running	services	
(Çalışan	hizmetleri	göster) öğesine dokunun.

• All	(Tümü). Android ile gelen tüm uygulamaları ve Google 
Play'den veya diğer kaynaklardan indirdiğiniz tüm 
uygulamaları görüntüler.

Downloaded	(İndirilen) veya All	(Tümü) sekmelerinde 
görüntülenen listelerin sıralamasını değiştirmek için,  Menu 
(Menü) >	Sort	by	name	(Ada	göre	sırala) veya Sort	by	size	
(Boyuta	göre	sırala) öğelerine dokunun.

Herhangi bir sekmede listelenen bir uygulama veya başka 
bir öğe ile ilgili ayrıntıları görüntülemek için adına dokunun. 
Kullanılabilen bilgiler ve denetimler uygulama türüne göre 
değişir, ancak genellikle aşağıdakileri içerir:

Ayarlar



NEXUS 7 KILAVUZU  PERFORMANSI AYARLAMA 48

• Force	stop	(Durmaya	zorla) düğmesi. Yanlış davranan bir 
uygulamayı durdurur. Bir uygulamayı, işlemi veya hizmeti 
durdurma aygıtınızın doğru çalışmamasına neden olabilir. 
Bunu yaptıktan sonra aygıtınızı yeniden başlatmanız 
gerekebilir.

• Uninstall	(Kaldır) düğmesi. Uygulamayı ve tüm verilerini ve 
ayarlarını siler.

• Disable	(Devre	dışı	bırak) düğmesi. Uygulamanın 
çalışmasını engeller, ancak uygulamayı kaldırmaz. Bu 
hizmet kaldırılamayan bazı uygulamalar ve hizmetler için 
kullanılabilir.

• Clear	data	(Verileri	temizle) düğmesi. Uygulamanın kendisini 
kaldırmadan ayarlarını ve diğer verilerini siler.

• Clear	cache	(Önbelleği	temizle) düğmesi. Uygulama tablet 
belleğinin geçici bölümünde veri depoluyorsa, ne kadar bilgi 
depolandığını gösterir ve bunu temizlemeyi sağlayan bir 
düğme içerir.

• Launch	by	default	(Varsayılan	olarak	başlat). Bir uygulamayı 
belirli dosya türlerini başlatacak şekilde yapılandırdıysanız, 
bu ayarı burada temizleyebilirsiniz.

• Permissions	(İzinler). Tabletinizle ilgili bilgi türlerini ve 
uygulamanın erişimi olan verileri listeler.
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6

Metin girme ve 
düzenleme

Klavyeyi kullanma

Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Bazı 
uygulamalar bunu otomatik olarak açar. Diğerlerinde, yazmak 
istediğiniz yere dokunarak siz açabilirsiniz.

 
Bir öneriyi 
yazmak  
için dokunun

Bu karakteri 
yazmak için 
dokunun ve 
basılı tutun

Gülen yüz 
seçmek için 
dokunun ve 
basılı tutun

Giriş ve klavye 
ayarlarını görmek 
için dokunun ve 
basılı tutun
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Klavyeyi kapatmak için, altındaki değiştirilmiş  Geri 
düğmesine dokunun.

Temel	düzenleme

• Ekleme	noktasını	taşıma. Yazmak istediğiniz yere dokunun.
İmleç yeni konumda yanıp söner ve altında mavi bir sekme 
görünür. İmleci hareket ettirmek için sekmeyi sürükleyin.

• Metin seçme. Dokunun ve tutun veya metnin içinde çift 
dokunun.
En yakın sözcük vurgular ve seçimin her iki yanında birer 
sekme görünür. Seçimi değiştirmek için sekmeleri sürükleyin.
Sekme birkaç saniye sonra kaybolur. Tekrar görünmesi için 
metne tekrar dokunun.

• Metin silme. Seçili metni veya imlecin önündeki karakterleri 
silmek için  düğmesine dokunun.

• Büyük	harf	yazma. Bir harf için büyük harflere geçmek üzere 
Üst Karakter tuşuna bir kere dokunun.
Ya da yazarken  Üst Karakter tuşuna dokunun ve basılı 
tutun. Tuşu bıraktığınızda küçük harfler tekrar görünür.

• Büyük	harf	kilidini	açma.  Üst Karakter tuşuna çift 
dokunun veya tuşu basılı tutun; böylece  olarak değişir. 
Küçük harfe dönmek için  Üst Karakter tuşuna tekrar 
dokunun.

• Kesme,	kopyalama,	yapıştırma. İşlem yapmak istediğiniz 
metni seçin. Ardından  Cut (Kes),  Copy (Kopyala) veya 

 Paste (Yapıştır) düğmesine dokunun:
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Tabletinizin klavye ve giriş yöntemlerini 
değiştirmek için, Settings	(Ayarlar)	>	Personal	
(Kişisel)	>	Language	&	input	(Dil	ve	giriş) öğesine 
gidin.

Konuşarak	metin	girme
Konuşarak sesli giriş yöntemiyle metin yazabilirsiniz. Bu özellik 
Google'ın konuşma tanıma hizmetini kullanır, bu nedenle bunu 
kullanmak için tabletiniz bir Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır.

Konuşmayla girdiğiniz metnin altı çizilir. Metin girmeye devam 
ederek bunu tutabilirsiniz veya silebilirsiniz.

Ekran klavyesiyle metin girdiğiniz çoğu yerde konuşarak metin 
girebilirsiniz.

• Bir metin alanına veya metin alanında önceden girdiğiniz 
metnin içinde bir yere dokunun.

• Ekran klavyesinde  Mikrofon tuşuna dokunun.
• Mikrofon resmini gördüğünüzde yazmak istediğiniz metni 

söyleyin.

Noktalama işaretleri girmek için "comma" (virgül), "period" 
(nokta), "question mark" (soru işareti) veya "exclamation mark" 
veya "exclamation point" (ünlem işareti) deyin.

Durakladığınızda, söyledikleriniz konuşma tanıma hizmeti 
tarafından dönüştürülür ve altı çizili olarak metin alanına girilir. 
Altı çizilen metni silmek için Delete (Sil) tuşuna dokunabilirsiniz. 
Yazmaya veya konuşarak daha metin girmeye başlarsanız, alt 
çizgi kaybolur.

Sesli girişinizin işlenmesini iyileştirmek için, Google herhangi 
bir anda ortamdaki arka plan gürültüsünü birkaç saniyeliğine 

Ayarlar
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geçici belleğe kaydedebilir. Bu kayıt kısa bir süre aygıtta kalır ve 
Google'a gönderilmez.

Tabletinizin konuşma ayarlarını değiştirmek için, 
Settings	(Ayarlar)	>	Personal	(Kişisel)	>	Language	
&	input	(Dil	ve	giriş) öğesine gidin.

Ayarlar
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7

Ağlara bağlanma

Wi-Fi	ağlarına	bağlanma	

Wi-Fi ayarlarıyla çalışmak için,  Settings	(Ayarlar)	>	Wireless	
&	networks	(Kablosuz	ve	ağlar)	>	Wi-Fi öğesine gidin.

Wi-Fi, çevreye ve Wi-Fi yönlendiricisine bağlı olarak 100 metreye 
kadar mesafede Internet erişimi sağlayabilen bir kablosuz ağ 
teknolojisidir.

Wi-Fi kullanmak için, bir kablosuz erişim noktasına (veya "etkin 
nokta") bağlanmanız gerekir. Bazı etkin noktalar açıktır ve 
bunlara basitçe bağlanabilirsiniz. Diğerleri güvenlik özellikleri 
kullanır ve yalnızca yetkili kullanıcıların bağlanabilmesi için 
dijital sertifika veya başka yöntemler içeren kurulum adımları 
gerektirir.

Şarjlar arasında pilinizin ömrünü artırmak için, kullanmadığınız 
zaman Wi-Fi'yı kapatın. Aygıtınızı uykudayken Wi-Fi ağlarından 
bağlantısını otomatik olarak kesecek şekilde ayarlayabilirsiniz.



NEXUS 7 KILAVUZU  AĞLARA BAĞLANMA 54

Wi-Fi'ı	açma	ve	bir	Wi-Fi	ağına	bağlanma

Aygıtınızı ilk kurarken bir Wi-Fi ağı eklerseniz Wi-Fi otomatik 
olarak açılır.

1.  Settings	(Ayarlar) 	>	Wireless	&	networks	(Kablosuz	ve	
Ağlar)	>	Wi-Fi öğesine dokunun.

2. Wi-Fi anahtarını On	(Açık) konumuna kaydırın. 
Aygıt kullanılabilen Wi-Fi ağlarını tarar ve bulduklarının 
adlarını görüntüler. Güvenli ağlar bir Kilit simgesiyle 
gösterilir. Aygıt daha önce bağlandığınız bir ağı bulursa bu 
ağa bağlanır.

3. Daha fazla ayrıntı görmek veya bağlanmak için bir ağ adına 
dokunun ve gerekirse parolayı yazın. 
Bunun yerine, Wi-Fi yönlendiriciniz Wi-Fi Korumalı 
Kurulumu'nu destekliyorsa, tabletinizde  WPS simgesine 
dokunup ardından yönlendiricinizde aynı düğmeye 
dokunabilirsiniz. 

Bir ağın ayarlarını değiştirmek için ağ adına dokunun ve basılı 
tutun.

Wi-Fi	ağı	ekleme

Aygıtınızın hatırlaması (varsa güvenlik kimlik bilgileriyle birlikte) 
ve kapsama alanına girdiğinde otomatik olarak bağlanması 
için bir Wi-Fi ağı ekleyebilirsiniz. Ayrıca, Wi-Fi ağı adını (SSID) 
yayınlamıyorsa veya Wi-Fi ağını kapsama alanı dışındayken 
eklemek için de ağı eklemeniz gerekir.

Güvenli bir ağa katılmak için, önce ağ yöneticisinden güvenlikle 
ilgili ayrıntıları öğrenmeniz gerekir.

1. Açık değilse Wi-Fi'ı açın.
2. Ekranın en üstündeki  Artı simgesine dokunun.
3. Ağın SSID'sini (ad) girin. Gerekiyorsa, güvenlik bilgilerini veya 

diğer ağ yapılandırma ayrıntılarını girin.
4. Save'e	(Kaydet) dokunun.
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Ağla ilgili bilgiler kaydedilir. Daha sonra bu ağın kapsama alanına 
girdiğinizde aygıtınız otomatik olarak ağa bağlanır.

Wi-Fi	ağını	unutma

Tabletin eklediğiniz bir Wi-Fi ağının ayrıntılarını unutmasını 
sağlayabilirsiniz — örneğin, ağın ağa otomatik olarak 
bağlanmasını istemiyorsanız veya ağı artık kullanmıyorsanız.

1. Açık değilse Wi-Fi'ı açın.
2. Wi-Fi ayarları bulunan ekranda ağın adına dokunun.
3. Açılan iletişim kutusunda Forget'e	(Unut) dokunun.

Wi-Fi	ağı	için	proxy	ayarlarını	yapılandırma

Bazı ağ yöneticileri dahili ve harici ağ kaynaklarına bir proxy 
sunucu üzerinden bağlanmanızı zorunlu kılar. Varsayılan 
olarak, eklediğiniz Wi-Fi ağları proxy yoluyla bağlanmak üzere 
yapılandırılmamıştır, ancak eklediğiniz her Wi-Fi ağı için bunu 
değiştirebilirsiniz.

Proxy ayarları Chrome tarafından kullanılır, ancak diğer 
uygulamalar tarafından kullanılamazlar.

1. Eklediğiniz Wi-Fi ağları listesinde bir ağa dokunun ve basılı 
tutun.

2. Açılan iletişim kutusunda Modify	network'e	(Ağı	değiştir) 
dokunun.

3. Show	advanced	options	(Gelişmiş	seçenekleri	göster) öğesini 
seçin.

4. Ağda hiç proxy ayarı yoksa Proxy Settings (Proxy Ayarları) 
altında None	(Hiçbiri) öğesine dokunun, sonra açılan menüde 
Manual	(Manuel) öğesine dokunun.

5. Ağ yöneticinizin sağladığı proxy ayarlarını girin.
6. Save'e	(Kaydet) dokunun.
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Proxy ayarları yalnızca değiştirdiğiniz Wi-Fi ağ içindir. Diğer Wi-
Fi ağları için proxy ayarlarını değiştirmek için tek tek değiştirin.

Wi-Fi	bildirimlerini,	bağlantıyı	kesme	ilkesini	ve	diğer	
gelişmiş	seçenekleri	ayarlayın

Gelişmiş Wi-Fi ayarlarıyla çalışmak için:

1. Açık değilse Wi-Fi'ı açın.
2. Wi-Fi ayarları ekranında,  Menu	(Menü) >	Advanced	

(Gelişmiş) öğesine dokunun.

Bunlar ayarlayabileceğiniz ayarlardır:

• Network	notification	(Ağ	bildirimi). Varsayılan olarak, Wi-Fi 
açıkken, aygıtınız açık bir Wi-Fi ağı algıladığında Durum 
çubuğunda bildirimler alırsınız. Bildirimleri kapatmak için bu 
seçeneğin işaretini kaldırın.

• Keep	Wi-Fi	during	sleep	(Wi-Fi'ı	uyku	sırasında	koru). Mobil 
veri kullanımını azaltmak için, ekran uykuya geçtiğinde 
de aygıtınız Wi-Fi'a bağlı kalır. Bu varsayılan davranışı 
değiştirmek için bu seçeneğe dokunun: yalnızca aygıt bir 
şarj cihazına bağlandığında Wi-Fi'a bağlı kal (pil ömrü sorun 
olmadığında) veya uyku modunda hiçbir zaman Wi-Fi'a bağlı 
kalma. 

Bu ekranda aşağıdaki bilgiler de görüntülenir:

• MAC	address	(MAC	adresi). Bir Wi-Fi ağa bağlanıldığında 
aygıtınızın Media Access Control (MAC, Ortam Erişim 
Kontrolü) adresi.

• IP	address	(IP	adresi). Aygıta bağlı olduğunuz Wi-Fi ağ 
tarafından atanan Internet Protocol (IP, Internet Protokolü) 
adresi (statik IP adresi atanması için IP ayarlarını 
kullanmazsanız).
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Wi-Fi'ı açmak veya kapatmak için,  Settings 
(Ayarlar)	>	Wireless	&	networks	(Kablosuz	ve	ağlar)	
>	Wi-Fi öğesine gidin.

Veri kullanımınızı ve mobil etkin noktaları 
yönetmek için,  Settings	(Ayarlar)	>	Wireless	&	
networks	(Kablosuz	ve	ağlar)	>	Data	usage	(Veri	
kullanımı) öğesine gidin.

Sanal	özel	ağlara	bağlanma
Sanal özel ağlar (VPN'ler), ağ dışından güvenli bir yerel ağ 
içindeki kaynaklara bağlanmanızı sağlar. VPN'ler genelde 
kişilerin kampüste olmadıklarında yerel ağ kaynaklarına 
erişebilmeleri için veya kablosuz bir ağa bağlanıldığında 
şirketler, okullar ve diğer enstitüler tarafından dağıtılır.

VPN erişimini yapılandırmak için, önce ağ yöneticinizden 
ayrıntıları almanız gerekir. Kuruluşunuzun çözümüne bağlı 
olarak, yöneticinizden veya Google Play'den bir VPN uygulaması 
almanız gerekir.

VPN ayarları ekranı VPN ağları eklemenizi ve 
ayarlarını yapmanızı sağlar. Bu ekranı 
görüntülemek ve burada açıklanan görevleri 
gerçekleştirmek için, Settings	(Ayarlar)	>	Wireless	
&	networks	(Kablosuz	ve	ağlar)	>	More	(Diğer)	>	
VPN öğesine gidin.

Bir VPN ekleme

1. VPN ekranından Add	VPN	profile	(VPN	profili	ekle) öğesine 
dokunun.

2. Görünen formda, ağ yöneticinizin sağladığı bilgileri doldurun
3. Save'e	(Kaydet) dokunun.

VPN, VPN ekranındaki listeye eklenir.

Ayarlar

Ayarlar
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Bir	VPN'ye	bağlanma

1. VPN ekranından VPN'nin adına dokunun.
2. Açılan iletişim kutusunda, istenen kimlik bilgilerini girin.
3. Connect	(Bağlan) öğesine dokunun.

Bir VPN'ye bağlandığınızda, bir Durum simgesi ve bildirim sürekli 
görüntülenir. Bağlantıyı kesmek için, VPN bağlantısı için olan 
bildirime dokunun.

Bir	VPN'yi	düzenleme

1. VPN ekranından VPN profilinin adına dokunun ve basılı tutun.
2. Açılan iletişim kutusunda, Edit	profile	(Profili	düzenle) 

öğesine dokunun.
3. İstediğiniz VPN ayarlarını düzenleyin.
4. Save'e	(Kaydet) dokunun.

Bir	VPN'yi	silme

1. VPN ekranından VPN profilinin adına dokunun ve basılı tutun.
2. Silmek istediğiniz VPN'ye dokunun ve basılı tutun.
3. Açılan iletişim kutusunda, Delete	profile	(Profili	sil) öğesine 

dokunun.

Uçak	modunu	ve	diğer	ağ	ayarlarını	kontrol	
etme
Bu ayarlar Settings	(Ayarlar)	>	Wireless	&	networks	(Kablosuz	
ve	ağlar)	>	More	(Diğer) altından kullanılabilir. Ayrıntılı talimatlar 
için bağlantıları izleyin:

• Airplane	mode	(Uçak	modu). Aygıttan tüm veri iletimini 
kapatmak için işaretleyin.

• VPN. Ağ dışından güvenli bir yerel ağ içinden web sitelerine 
ve diğer kaynaklara bağlanmanızı sağlayan ayarları yapmak 
için dokunun. Bkz. “Sanal özel ağlara bağlanma”, sayfa 57.
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• NFC. Near Frequency Communication (NFC, Yakın Frekans 
İletişimi) özelliğini açmak için işaretleyin (Android Beam için 
gerekir).

• Android	Beam. Android Beam'i kapatmak veya açmak için 
dokunun. NFC işaretlendiğinde ve Android Beam açıkken, 
diğer aygıtların web sayfalarını, kişi bilgilerini ve diğer verileri 
birbirleriyle değiştirmeleri için tabletinize dokunabilirsiniz. 
Bkz. “Beam ekranı içeriği”, sayfa 60. 
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8

Aygıtlara bağlanma 

Beam	ekranı	içeriği	

Bir web sayfasını, bir videoyu veya diğer içeriği ekranınızdan 
başka bir aygıta aygıtları bir araya getirerek (tipik olarak arka 
arkaya) ışınlayabilirsiniz.

Başlamadan	önce: Her iki aygıtın da kilidinin açıldığından, 
Near Field Communication (NFC, Yakın Alan İletişimi) 
desteklediğinden ve hem NFC hem de Android Beam'in açık 
olduğundan emin olun.

Şu adımları izleyin:

1. Web sayfası, YouTube videosu veya Maps'te yer sayfası gibi 
paylaşmak istediğiniz bir şeyleri içeren bir ekranı açın.

2. Tabletinizin arkasını başka bir aygıtın arkasına doğru taşıyın. 
Aygıtlar bağlandığında bir ses duyarsız, ekranınızdaki 
görüntünün boyutu küçülür ve Touch	to	beam	(Işınlamak	için	
dokunun) mesajını görürsünüz.

3. Ekranınızın herhangi bir yerine dokunun. 
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Arkadaşınızın aygıtı aktarılan içeriği görüntüler. Ya da 
gerekli uygulama yüklü değilse, Google Play arkadaşınızın 
uygulamayı indirebileceği bir ekrana açılır.

İPUCU:	Nexus 7'nizin arkasındaki başka bir aygıta 
dokunduğunuzda, başarılı bir şekilde içeriği ışınlayabilmek 
için "nexus"daki "u"nun yakınında olduğundan emin olun.

NFC'yi açmak için, Settings	(Ayarlar)	>	Wireless	&	
networks	(Kablosuz	ve	Ağlar)	>	More	(Diğer)	>	NFC 
öğesine gidin.

Android Beam'i açmak için, Settings	(Ayarlar)	>	
Wireless	&	networks	(Kablosuz	ve	Ağlar)	>	More	
(Diğer)	>	Android	Beam öğesine gidin.

Bluetooth	aygıtlarına	bağlanma	
Bluetooth, yaklaşık 8 metreden fazla mesafedeki aygıtlar 
arasında iletişim kurmak için kullanılan kısa mesafeli kablosuz 
iletişim teknolojisidir. En sık kullanılan Bluetooth aygıtları arama 
yapmak veya müzik dinlemek için kullanılan kulaklıklar, arabalar 
için eller serbest kitleri ve dizüstü bilgisayarlar dahil diğer 
taşınabilir aygıtlardır.

Bir Bluetooth aygıta bağlanmak için, önce tabletinizdeki 
Bluetooth'u açın. Sonra, ilk kez yeni bir Bluetooth aygıt 
kullandığınızda, tabletinizle "eşlemeniz" gerekir, böylece her 
iki aygıt birbirine güvenli bir şekilde nasıl bağlanacağını bilir. 
Bundan sonra otomatik olarak bağlanırlar.

Şarjlar arasında pilinizin ömrünü artırmak için, kullanmadığınız 
zaman Bluetooth'u kapatın. Bluetooth'u bazı yerlerde 
kapatmanız da gerekebilir. Bluetooth, Uçak moduna geçtiğinizde 
kapatılır.

Sistem çubuğu simgeleri Bluetooth durumunu gösterir.

Ayarlar
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Bluetooth'u	açma	veya	kapatma

1.  Settings	(Ayarlar)	>	Wireless	&	networks	(Kablosuz	ve	
ağlar) öğesine dokunun.

2. Bluetooth anahtarını açık veya kapalı konuma kaydırın.

Tabletinizin	Bluetooth	adını	değiştirme

Tabletinizde bağladığınızda diğer Bluetooth aygıtlarının 
görebileceği genel bir Bluetooth adı varsayılan olarak bulunur. 
Daha hatırlanabilir olması için adı değiştirebilirsiniz.

1. Settings	(Ayarlar)	>	Wireless	&	networks	(Kablosuz	ve	ağlar) 
altında, Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.

2. Bluetooth'a dokunun.
3. Bluetooth ekranında,  Menu	(Menü)	simgesine	>	Rename	

tablet	(Tableti	yeniden	adlandır) öğesine dokunun.
4. Yeni bir ad yazın ve Rename	(Yeniden	adlandır) öğesine 

dokunun.

Tabletinizi	bir	Bluetooth	aygıtla	eşleştirme

Tabletinizi bağlayabilmek için bir aygıtla eşleştirmeniz 
gerekir. Tabletinizi bir aygıtla eşleştirdiğinizde, eşleştirmesini 
kaldırmadığınız sürece eşleştirilmiş kalırlar.

Eşleştirmek istediğiniz aygıt listede yoksa açık olduğundan ve 
bulunabilir olarak ayarlandığından emin olun. Bulunabilir yapma 
hakkında bilgi için aygıtınızla gelen dokümantasyona bakın.

1. Settings	(Ayarlar)	>	Wireless	&	networks	(Kablosuz	ve	ağlar) 
altında, Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.

2. Bluetooth'a dokunun. Tabletiniz menzildeki kullanılabilir tüm 
Bluetooth aygıtlarının kimliklerini tarar ve görüntüler.

3. Bluetooth aygıtınız hazır olmadan tabletiniz taramayı 
durdurursa, Search	for	devices	(Aygıtları	ara) öğesine 
dokunun.
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4. Eşleştirmek için listedeki Bluetooth aygıtının kimliğine 
dokunun. 
Eşleştirmeyi tamamlamak için talimatları izleyin. Bir 
geçiş kodu girmeniz istenirse, 0000 veya 1234 (en sık 
kullanılan geçiş kodları) yazmayı deneyin veya aygıtla gelen 
dokümantasyona bakın.
Eşleştirme başarılı olursa, tabletiniz aygıta bağlanır.

Bir	USB	aygıtına	bağlama

Bir Bluetooth aygıtla eşleştirdiğinizde, örneğin aygıtlar arasında 
geçiş yapmak veya menzile geri girdikten sonra yeniden 
bağlamak için manuel olarak bağlayabilirsiniz.

• Settings	(Ayarlar)	>	Wireless	&	networks	(Kablosuz	ve	ağlar)	>	
Bluetooth altında, Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.

• Aygıtlar listesinde, eşleştirilen, ancak bağlanmamış aygıta 
dokunun. 
Tablet ve aygıt bağlandığında, aygıt listede bağlı olarak 
görüntülenir.

Bir	Bluetooth	aygıtı	yapılandırma	veya	eşleşmesini	
kaldırma

Bazı Bluetooth aygıtlarında birden fazla profil bulunur. Profiller 
konuşmalarınızı iletme, müziği stereo çalma veya dosyaları veya 
diğer verileri aktarma özelliği içerebilirler. Tabletinizle hangi 
profilleri kullanmak istediğinizi seçebilirsiniz. Bluetooth aygıtının 
tabletinizde görünen adını da değiştirebilirsiniz.

1.  Settings	(Ayarlar)	>	Wireless	&	networks	(Kablosuz	ve	
ağlar)	>	Bluetooth, altında, Bluetooth'un açık olduğundan 
emin olun.

2. Bluetooth ayarlarında, yapılandırmak istediğiniz bağlı 
Bluetooth aygıtının yanındaki Ayarlar simgesine dokunun. 
Aygıtın adını değiştirmenizi, eşleştirmesini kaldırmanızı 
veya profilleri seçmenizi sağlayan bir ekran açılır. İşlemler 
bittiğinde Geri düğmesine dokunun.
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Klavyelere,	farelere	ve	diğer	aygıtlara	
bağlanma	

Bir klavye, fare hatta bir joystick manuel veya başka bir giriş 
aygıtını tabletinize USB veya Bluetooth yoluyla bağlayabilir ve PC 
ile kullanmak istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

Klavyeyi veya başka aygıtı tabletinizin USB bağlantı noktasına 
bağlamak için bir adaptöre ihtiyacınız vardır. Birden fazla USB 
aygıtını bir kerede bağlamak için, tabletinizin pilinin azalmaması 
için elektrikle çalışan USB girişini kullanın.

ÖNEMLİ:	USB yoluyla klavyeler gibi harici aygıtlar 
kullanma, Bluetooth yoluyla fare sürekli kullanılacağından 
pilinizin önemli miktarda azalmasına neden olur.

Bluetooth giriş aygıtlarını tabletinizle eşleştirme ve bağlama 
başka bir Bluetooth aygıtın bağlanmasıyla aynı şekildedir.

Klavyeler

Metin girmeye ek olarak tabletinizin özelliklerinde dolaşmak için 
klavyenizi kullanabilirsiniz:

• Ekrandaki öğeleri seçmek için ok tuşlarını kullanın. 
• Bir öğe seçildiğinde Return tuşuna basma o öğeye 

dokunmaya eşdeğerdir.
• Escape tuşuna basma Geri tuşuna dokunmayla aynıdır.
• Bir formda veya birden fazla metin alanı içeren ekranda 

Sekme veya Üst karakter-Sekme tuşlarına basarak alandan 
alana geçin.
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Fareler

Bir fareyi tabletinize bağladığınızda ve fareyi hareket 
ettirdiğinizde, bilgisayarda olduğu gibi ok şekilli bir imleç 
görünür:

• İmleci hareket ettirmek için fareyi kullanın. 
• Fare düğmesini tıklatma, basma ve sürükleme parmağınızla 

dokunma, dokunma ve basılı tutma ve sürüklemeye 
eşdeğerdir. 

• Yalnızca bir fare düğmesi desteklenir. 
• Farenizde iz topu veya kaydırma tekerleği varsa, bunu hem 

dikey hem de yatay kaydırmak için kullanabilirsiniz. 

Diğer	giriş	aygıtları

Joystikleri, oyun pedlerini ve diğer giriş aygıtlarını tabletinize 
bağlayabilirsiniz. PC'nizde özel sürücüler veya adaptörler 
olmadan çalışıyorsa, tabletinizde de çalışacaktır. Ancak, tam 
olarak yararlanabilmek için oyunlar ve diğer uygulamalar bir 
giriş aygıtının özel düğmeler veya diğer kontroller gibi özel 
özelliklerini desteklemek için tasarlanmalıdır.

USB	yoluyla	Windows	bilgisayara	bağlanma	
Tabletinizi bir Windows bilgisayara bağlamak ve müzik, resim 
ve diğer dosyaları her iki yöne de aktarmak için bir USB kablosu 
kullanabilirsiniz. Bu bağlantı çoğu son Windows sürümleri 
tarafından desteklenen MTP protokolünü kullanır.

Tabletinizi bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına 
bağladığınızda, USB depolama alanı bir sürücü olarak takılır ve 
bilgisayarınızın ekranında görünür. Artık herhangi bir başka aygıt 
kullanarak dosyaları istediğiniz şekilde kopyalayabilir veya geri 
kopyalayabilirsiniz.
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İşlemi bitirdiğinizde, USB kablosunu çıkarmadan önce tableti 
Windows'dan çıkarın.

Tabletinizin USB bağlantısı seçeneklerini 
değiştirmek için, Settings	(Ayarlar)	>	Device	(Aygıt)	
>	Storage	(Depolama	Alanı)	>	Menu	(Menü)	>	USB	
computer	connection	(USB	bilgisayar	bağlantısına) 
gidin.

USB	yoluyla	Macintosh	bilgisayara	bağlanma	
Tabletinizi bir USB kablosuyla Mac OS X çalıştıran bir bilgisayara 
bağlamak ve müzik, resim ve diğer dosyaları her iki yöne de 
aktarmak için bir USB kablosu kullanabilirsiniz. 

Bu bağlantı Mac OS X tarafından doğal olarak desteklenmeyen 
MTP protokolünü kullanır. Bu yüzden, Macintosh'unuzda 
önce ücretsiz Android File Transfer (Android Dosya Aktarımı) 
uygulamasını yüklemeniz gerekir. Yükleme talimatlarıyla birlikte 
www.android.com/filetransfer adresinden erişilebilir.

Android File Transfer (Android Dosya Aktarımı) programını 
yükledikten sonra şu adımları izleyin:

1. Android File Transfer (Android Dosya Aktarımı) programını ilk 
kez kullanıyorsanız açmak için çift tıklatın. 
Android File Transfer (Android Dosya Aktarımı) programını 
bir kez başlattıktan sonra, aygıtınızı bilgisayarınıza her 
bağladığınızda otomatik olarak açılır.

2. Aygıtınızı bilgisayarınıza bir USB kablosuyla bağlayın.

Henüz çalışmıyorsa Android File Transfer (Android Dosya 
Aktarımı) başlar ve pencerenin en altında depolama alanı 
ayrıntıları ile birlikte aygıtınızın içeriğini görüntüleyen bir 
pencere açılır.

Genellikle bu pencereyle Finder penceresinde çalıştığınız 
şekilde çalışırsınız: klasörleri açma ve kapatma, yeni klasörler 

Ayarlar

http://www.android.com/filetransfer
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oluşturma ve dosyaları birinden diğerine sürükleme ve diğer 
Finder pencereleri. İşlemler bittiğinde USB kablosunun 
bağlantısını kesin.

Tabletinizin USB bağlantısı seçeneklerini 
değiştirmek için, Settings	(Ayarlar)	>	Device	(Aygıt)	
>	Storage	(Depolama	Alanı)	>	Menu	(Menü)	>	USB	
computer	connection	(USB	bilgisayar	bağlantısına) 
gidin.

Ayarlar
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Hesapları yönetme

Hesap	ekleme	veya	kaldırma

Burada açıklanan ayarlara erişmek için,  Settings	(Ayarlar)	>	
Accounts	(Hesaplar) öğesinden başlayın.

Aygıtınızda birden fazla Google Hesabı ve Microsoft Exchange 
ActiveSync hesabı kullanabilirsiniz. Uygulamalarınıza bağlı 
olarak diğer hesap türlerini de ekleyebilirsiniz. Ayarlar'ın 
Hesaplar kısmında ekleyebileceklerinizden bazıları burada 
açıklanmıştır. Diğerlerini, bu tür hesaplarla çalışan bir uygulama 
kullanarak ekleyebilirsiniz. Örneğin, Email uygulamasıyla IMAP 
ve POP3 e-posta hesaplarını ekleyebilirsiniz.

Bir	hesap	ekleme

Bazı hesapları ekleyebilmek için hesabın bağlı olduğu hizmetle 
ilgili ayrıntıları sistem yöneticisinden almanız gerekir. Örneğin, 
hesabın etki alanını veya sunucu adresini bilmeniz gerekir.
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1. Settings	(Ayarlar)	>	Accounts	(Hesaplar)	>	Add	account	
(Hesap	ekle) öğesine gidin.

2. Eklenecek hesap türüne dokunun.
3. Ekran talimatlarını izleyin.

Çoğu hesap bir kullanıcı adı ve parola gerektirir, ancak ayrıntılar 
hesabın türüne ve bağlandığınız hizmetin yapılandırmasına 
bağlıdır.

Hesabın türüne bağlı olarak, hangi tür verileri senkronize 
edeceğinizi, hesabın adını ve başka ayrıntıları yapılandırmanız 
istenebilir.

İşlemi bitirdiğinizde, hesap iki yerden birine eklenir:

• Google Hesapları Settings	(Ayarlar)	>	Accounts	(Hesaplar)	>	
Google altında görünür.

• Diğer hesaplar Settings	(Ayarlar)	>	Accounts	(Hesaplar) 
altında görünür.

Bir	hesabı	kaldırma
Herhangi bir hesabı ve hesapla ilişkili e-posta, kişiler, ayarlar vb. 
dahil tüm bilgileri aygıtınızdan kaldırabilirsiniz.

Bir Google hesabını kaldırmak için, Settings	(Ayarlar)	>	Accounts	
(Hesaplar) veya Settings	(Ayarlar)	>	Accounts	(Hesaplar)	
>Google altında adına, sonra  Menu	(Menü)	>	Remove	account	
(Hesabı	kaldır) öğesine dokunun.

Başka türde herhangi bir hesap için, Settings	(Ayarlar)	>	
Accounts	(Hesaplar)	>	account-name (hesap adı) öğesine gidin 
ve Remove (Kaldır) seçeneğini arayın.

Senkronize	etme	seçeneklerini	yapılandırma
Google hesapları için senkronizasyon ayarlarına erişmek için,  

 Settings	(Ayarlar)	>	Accounts	(Hesaplar)	>	Google öğesinden 
başlayın.

Uygulamalardan herhangi biri için senkronize etme seçeneklerini 
yapılandırabilirsiniz. Her hesap için hangi tür verileri senkronize 
etmek istediğinize de karar verebilirsiniz.
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Bazı hesaplar için, senkronize etme iki yönlüdür; aygıtınızdaki 
bilgilerde yaptığınız değişiklikler bilginin web'deki kopyasında 
da yapılır. Google Hesabınız bu şekilde çalışır. Diğer hesaplar 
yalnızca bir yönlü senkronize etmeyi destekler: mobil 
aygıtınızdaki bilgi salt okunurdur.

Gmail ve Calendar gibi bazı uygulamalarda kontrolü daha iyi 
sağlamanız için ayrı senkronizasyon ayarları bulunur. Örneğin, 
Gmail uygulamasında mesaj senkronizasyonunu kontrol 
etmek için,  Menu	(Menü)	>	Manage	labels	(Etiketleri	yönet) 
öğesine dokunun, bir etikete dokunun ve sonra Sync messages 
(Mesajları	senkronize	et) öğesine dokunun.

Tüm	uygulamalar	için	otomatik	senkronizasyonu	
yapılandırma
Kullanan tüm uygulamalar için Otomatik senkronizasyonu 
kontrol etmek için, Settings	(Ayarlar)	>	Data	usage	(Veri	
kullanımı)	>	  Menu	(Menü) öğesini açın ve Auto-sync	data 
(Verileri	otomatik	eşitle) öğesini işaretleyin veya işaretini 
kaldırın.

Auto-sync (Otomatik eşitleme) öğesini kapatırsanız, mesajlar, 
e-posta ve diğer son bilgileri toplamak için manuel olarak 
senkronize etmeniz gerekir ve güncellemeler geldiğinde 
bildirimler almazsınız. Örneğin, People uygulamanızda yaptığınız 
değişiklikler otomatik olarak web'deki Google kişilerinize de 
yapılır.

Bu seçenek işaretli değilse, verileri manuel olarak senkronize 
etmek için bir uygulamanın araçlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca 
mesaj, e-posta ve diğer son bilgileri toplamak için manuel 
olarak senkronize edebilirsiniz. Otomatik senkronizasyonu 
kapalı bırakmak pil ömrünü uzatmanıza yardımcı olabilir, ancak 
güncellemeler olduğunda bildirimleri almanızı önler.

Google	Hesabı	senkronizasyon	ayarlarını	yapılandırma

Tek bir Google Hesabının senkronizasyon ayarlarını yapmak için:
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1. Settings	(Ayarlar)	>	Personal	(Kişisel)	>	Accounts	(Hesaplar)	
>	Google öğesine gidin. 

, bir hesap bilgilerinin bazılarının veya tamamının 
otomatik olarak senkronize etmek üzere 
yapılandırıldığını gösterir.
, bir hesap bilgilerinin hiçbirinin otomatik olarak 
senkronize etmek üzere yapılandırılmadığını gösterir.

2. Senkronizasyon ayalarını değiştirmek istediğiniz hesaba 
dokunun.

3. Hesabın senkronize edebileceği bilgi türlerinin bir listesini 
görüntüleyen Sync Settings (Senkronizasyon Ayarları) ekranı 
açılır.

4. Öğeleri gerektiği gibi işaretleyin veya işaretlerini kaldırın.

Bir seçeneğin işaretini kaldırma bilgileri aygıtınızdan kaldırmaz; 
web'deki sürümle senkronize olmasını durdurur.

Bir	Google	hesabını	manuel	olarak	senkronize	etme

1. Settings	(Ayarlar)	>	Accounts	(Hesaplar)	>	Google öğesine 
dokunun.

2. Verilerini senkronize etmek istediğiniz hesaba dokunun.
3.  Menu	(Menü)	>	Sync	now	(Şimdi	senkronize	et) öğesine 

dokunun.

Yedekleme	ve	sıfırlama	seçeneklerini	
değiştirme	
Burada açıklanan ayarları görüntülemek için,  Settings 
(Ayarlar)	>	Backup	&	reset	(Yedekle	ve	sıfırla) öğesine gidin.

Google Hesaplarınızın biri veya daha fazlasıyla ilişkilendirilmiş 
ayarların ve diğer verilerin yedeğini alabilirsiniz. Aygıtınızı 
değiştirmeniz veya fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekiyorsa 
önceden yedeklenen herhangi bir hesap için verilerinizi geri 
yükleyebilirsiniz.
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Şu seçenekler kullanılabilir:

• Back	up	my	data	(Verilerimin	yedeğini	al). Bu seçeneği 
işaretlerseniz, Wi-Fi parolalarınız, Chrome yer imleriniz, 
Google Play'de yüklediğiniz uygulamaların bir listesi, 
ekran klavyesi tarafından kullanılan dizine eklediğiniz 
sözcükler ve özelleştirilmiş ayarlarınızın çoğu dahil çok 
çeşitli kişisel verileriniz otomatik olarak yedeklenir. Bazı 
üçüncü taraf uygulamalar da bu özellikten yararlanabilir, bu 
yüzden bir uygulamayı yeniden yüklerseniz verilerinizi geri 
yükleyebilirsiniz. 
Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız, verileriniz artık 
yedeklenmez ve varolan yedekler Google sunucularından 
silinir. 

• Backup	account	(Hesabı	yedekle). Bilgileri yedeklenen 
Google Hesaplarını görüntüler. İlişkili bilgileri almak için yeni 
veya sıfırlanmış bir aygıtta bu hesaplardan biri veya daha 
fazlasıyla oturum açmanız gerekir. 
Yeni bir hesap eklemek için, Backup	account	(Hesabı	yedekle)	
>	Add	account	(Hesap	ekle) öğesine dokunun.

• Automatic	restore	(Otomatik	geri	yükle).	Bu seçeneği bir 
uygulamayı yeniden yüklerken ayarları ve diğer verileri geri 
yüklemek için işaretleyin. Bu özellik, Google Hesabınızla 
verilerinizin yedeğini almanızı ve uygulamanın yedekleme 
hizmetini kullanmasını gerektirir.

• Factory	data	reset	(Fabrika	verilerine	sıfırla).	Bu seçeneğe 
dokunun, sonra Google Hesabınız ve başka bir hesap 
hakkında bilgiler, sistem ve uygulama ayarlarınız ve indirilen 
uygulamalar ve müzik, fotoğraf, video ve diğer dosyalarınız 
dahil tüm kişisel verilerinizi dahili depolama alanından silmek 
için Reset	tablet	(Tableti	sıfırla) öğesine dokunun. 
Tabletinizi sıfırladıktan sonra, tabletinizi ilk ayarladığınızda 
istenen aynı bilgileri yeniden girmeniz gerekir. Verilerinizi bir 
Google hesabına yedeklediyseniz, kurulum işlemi boyunca bir 
seçenek geri yüklemenize izin verir.

Bazı üçüncü taraf uygulamalar da yedekleme hizmetini 
kullanabilir, böylece birini yeniden yüklerseniz, ayarları ve verileri 
depolanır.
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Tabletinizi sabitleme

Ekran	kilidini	ayarlama	

Tabletinizi nasıl kullandığınıza bağlı olarak, yetkisiz erişimi 
önlemek için bir çeşit otomatik ekran kilidi ayarlamak 
isteyebilirsiniz. Bir kilit ayarlanırsa, tabletinizin ekranı uykuya 
geçtiğinde ekran kilitlenir.

Ekran kilitlendiğinde tabletiniz müzik çalıyorsa, dinlemeye 
devam edebilir veya kilidi açmadan seçimi duraklatabilirsiniz.

Kilit ayarlarınızı yapmak için:

1.  Settings	(Ayarlar) > Personal	(Kişisel)	>	Security	
(Güvenlik)	>	Screen	lock	(Ekran	kilidi) öğesine gidin.

2. İstediğiniz kilit türüne dokunun ve ekran talimatlarını izleyin.

Önceden bir kilit ayarladıysanız, kilit ayarlarının kilidini açmak 
için deseni, PIN'i veya parolayı girmeniz gerekir.

Yaklaşık olarak güçlülük sırasında listelenen şu kilitleme 
seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz:
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• Slide	(Kaydırma) koruma içermez, ancak Ana ekrana hızlı 
bir şekilde geçmenizi veya Kamerayı açıp anında fotoğraf 
çekmeye başlamanızı sağlar.

• Face	Unlock	(Yüz	Kilidini	Açma) tabletinize bakarak kilidini 
açmanızı sağlar. Bu en az güvenli kilitleme seçeneğidir.

İPUCU:	Face Unlock (Yüz Kilidini Açma) tabletinizin 
kilidini ekrana bakarak açmanızı sağlar. Ayarladıktan 
sonra, iki ek ayar için Settings	(Ayarlar)	>	Personal	
(Kişisel)	>	Security	(Güvenlik) altına bakın: Improve	
face	matching	(Yüz	eşlemeyi	iyileştir)	ve	Liveness	
check	(Canlılık	kontrolü). Bunları Yüz Kilidini Açma'yı 
daha güvenilir ve güvenli yapmak için kullanın.  

• Pattern	(Desen), tabletinizin kilidini açmak için parmağınızla 
basit bir şablon çizmenizi sağlar. Bu, Face Unlock'tan (Yüz 
Kilidi) biraz daha güvenlidir.

• PIN dört veya daha fazla sayı gerektirir. Daha uzun PIN'ler 
daha güvenli olabilir.

• Password	(Parola) dört veya daha fazla harf veya sayı 
gerektirir. Bu, güçlü bir parola oluşturduğunuz sürece en 
güvenli seçenektir.

Parola	ipuçları:	En iyi güvenlik için şu özelliklere sahip bir parola 
belirtin

• En az 8 karakter uzunluğunda.
• Sayı, harf ve özel sembollerin birleşiminden oluşan.
• Bilindik sözcükler veya sözcük grupları içermeyen.

Tabletiniz uykuya geçtiğinde değiştirmek için, 
Settings	(Ayarlar)	>	Device	(Aygıt)	>	Display	(Ekran)	
>	Sleep	(Uyku) öğesine gidin.

Girerken parolalarınızı görmek için, Settings 
(Ayarlar)	>	Personal	(Kişisel)	>	Security	(Güvenlik)	
>	Make	passwords	visible	(Parolaları	görünür	yap) 
öğesine gidin.

Ayarlar
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Tabletinizi	şifreleme	
Tabletinizdeki tüm verileri şifreleyebilirsiniz: Google Hesapları, 
uygulama verileri, müzik ve başka ortam, indirilen bilgiler vb. 
Şifrelerseniz, tabletinizi her açtığınızda sayısal bir PIN veya 
parola girmeniz gerekir. Bunun şifreleme olmadan tabletinizin 
kilidini açmak için kullandığınızla aynı PIN veya parola olduğunu 
ve ayrıca ayarlanamadığını unutmayın.

UYARI: Şifreleme geri alınamaz. Şifresiz bir tablete 
geri döndürmenin tek yolu tüm verilerinizi silen fabrika 
verilerine sıfırlama işlemi yapmaktır.

Şifreleme, tabletinizin çalınması durumunda ek koruma sağlar 
ve bazı kuruluşlarda gerekebilir veya önerilebilir. Açmadan 
önce sistem yöneticinize başvurun. Çoğu durumda şifreleme 
için ayarladığınız PIN veya parola sistem yöneticisi tarafından 
kontrol edilir.

Şifrelemeyi açmadan önce şu şekilde hazırlayın:

1. Bir kilit ekranı PIN'i veya parolası ayarlayın.
2. Pili şarj edin.
3. Tabletinizi takın.
4. Şifreleme süreci için bir saat veya daha fazla zamanlama 

yapın: yarıda kesmemeniz gerekir, aksi halde verilerinizin bir 
kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz.

Şifrelemeyi açmaya hazır olduğunuzda:

1. Settings	(Ayarlar)	>	Personal	(Kişisel)	>	Security	(Güvenlik)	
>	Encryption	(Şifreleme)	>	Encrypt	tablet	(Tableti	şifrele) 
öğesine dokunun.

2. Şifreleme hakkındaki bilgileri dikkatlice okuyun. 
Piliniz şarjlı değilse veya tabletiniz takılı değilse Encrypt 
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tablet	(Tableti	şifrele) düğmesi siliktir. Tabletinizi şifreleme 
hakkındaki fikrinizi değiştirirseniz, Geri düğmesine dokunun.

UYARI:	Şifreleme sürecini yarıda keserseniz verilerinizi 
kaybedebilirsiniz.

3. Encrypt	tablet	(Tableti	şifrele) öğesine dokunun.
4. Kilit ekranı PIN'i veya parolasını girin ve Continue	(Devam) 

öğesine dokunun.
5. Encrypt	tablet (Tableti	şifrele) öğesine tekrar dokunun.

Şifreleme işlemi başlar ve süreç görüntülenir. Şifreleme bir saat 
veya daha uzun sürebilir, bu süre boyunca tabletiniz birçok kez 
yeniden başlayabilir.

Şifreleme tamamlandığında, PIN'inizi veya parolanızı girmeniz 
istenir.

Ardından, tabletinizi her açtığınızda şifresini açmak için PIN'inizi 
veya parolanızı girmeniz gerekir.

Sertifikalarla	çalışma
Dijital sertifikaları VPN veya Wi-Fi ağı erişimi ve Email veya 
Chrome gibi uygulamalar tarafından sunuculara kimlik 
doğrulamayı içeren çeşitli amaçlarla aygıtınızı tanımlamak 
için kullanabilirsiniz. Aygıtınızı tanımlamak için bir sertifikayı 
kullanmak için, sistem yöneticinizin yardımıyla bunu edinmeniz 
ve aygıtınızın güvenilir kimlik bilgileri deposuna yüklemeniz 
gerekir.

Android, .crt veya .cer dosya uzantısıyla dosyalara kaydedilen 
DER-şifreli X.509 sertifikalarını destekler. Sertifika dosyanızda 
.der veya başka bir uzantı varsa, .crt veya .cer olarak 
değiştirmeniz gerekir, aksi halde yükleyemezsiniz.
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Android, .p12 veya .pfx uzantısıyla PKCS#12 anahtarı depola 
dosyalarında kaydedilen X.509 sertifikalarını da destekler. 
Anahtar deponuz başka uzantılara sahipse, .p12 veya .pfx olarak 
değiştirmeniz gerekir, aksi halde yükleyemezsiniz. Bir PKCS#12 
anahtar deposundan bir sertifika yüklediğinizde, Android birlikte 
özel anahtar veya sertifika yetkilisi sertifikalarını da yükler.

İstemci	ve	CA	sertifikalarını	yükleme

Tabletinizin dahili depolama alanından bir sertifika yüklemek 
için:

1. Sertifikayı veya anahtar deposunu bilgisayarınızdan 
aygıtınızın dahili depolama alanının köküne (yani, klasöre 
değil) kopyalayın. 

2.  Settings	(Ayarlar)	>	Personal	(Kişisel)	>	Security	
(Güvenlik)	>	Credential	storage	(Kimlik	bilgileri	deposu)	>	
Install	from	storage	(Depolama	alanından	yükle) öğesine 
dokunun.

3. Yüklemek için anahtar deposu veya sertifikanın dosya 
adına dokunun. Yalnızca henüz yüklemediğiniz sertifikalar 
görüntülenir.

4. Sorulursa, anahtar deposu parolasını girin ve OK	(Tamam) 
öğesine dokunun.

5. Sertifika için bir ad girin ve OK	(Tamam) öğesine dokunun.

Tipik olarak, istemci sertifikasında bulunan bir CA sertifikası aynı 
zamanda yüklenir. Aynı adımları kullanarak ayrı CA sertifikaları 
da yükleyebilirsiniz.

Aygıtınız için henüz bir desen, PIN veya parola girmediyseniz, 
bir tane ayarlamanız istenir. Kabul edilebilir kilit türü sistem 
yöneticiniz tarafından önceden belirlenmiş olabilir. 

Artık güvenli bir ağa bağlanırken veya Email, Chrome ve üçüncü 
taraf uygulamalarla istemci kimlik doğrulaması için yüklediğiniz 
sertifikayı kullanabilirsiniz. Bir sertifika başarılı bir şekilde 
yüklendikten sonra, depolama alnındaki kopya silinir.
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ÖNEMLİ:	Email gibi sertifikaları destekleyen uygulamalar 
doğrudan uygulamanın içinden sertifikaları yüklemenizi 
sağlar. Ayrıntılar için, Yardım'a veya her uygulamayla gelen 
diğer talimatlara bakın.

CA	Sertifikalarıyla	çalışma

Bir sertifika yetkilisi (CA) sertifikası güvenliği aşılırsa veya başka 
bir nedenle kuruluşunuz buna güvenmek istemiyorsa, devre dışı 
bırakabilir veya kaldırabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları 
izleyin:

1.  Settings	(Ayarlar)	>	Personal	(Kişisel)	>	Credential	
storage	(Kimlik	bilgileri	deposu)	>	Trusted	credentials	
(Güvenilir	kimlik	bilgileri) öğesine dokunun. Güvenilir kimlik 
bilgileri ekranında iki sekme bulunur: 
System	(Sistem), kalıcı olarak tabletinizin ROM'unda yüklü 
sertifika yetkilisi (CA) sertifikalarını görüntüler.
User	(Kullanıcı), örneğin bir istemci sertifikası yükleme 
işleminde kendinizin yüklediği herhangi bir CA sertifikasını 
görüntüler.

2. CA sertifikası ayrıntılarını incelemek için adına dokunun. 
Kayan bir ekran ayrıntıları görüntüler.

3. Bir CA sertifikasını kaldırmak veya devre dışı bırakmak için, 
ayrıntılar ekranının en altına kaydırın ve sistem sertifikaları 
için Disable	(Devre	dışı	bırak) veya kullanıcı sertifikaları için 
Remove	(Kaldır) öğesine dokunun. 
Bir sistem CA sertifikasını devre dışı bıraktığınızda, 
ayrıntılar ekranının en altındaki düğme Enable	(Etkinleştir) 
olarak değişir, böylece sertifikayı gerekirse yeniden 
etkinleştirebilirsiniz. Kullanıcının yüklediği bir CA sertifikasını 
kaldırdığınızda, kalıcı olarak gider ve geri getirmek isterseniz 
yeniden yüklemeniz gerekir.

4. Görünen onay iletişim kutusunda, OK	(Tamam) öğesini 
tıklatın.
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11

Erişilebilirlik

Erişilebilirliğe	genel	bakış

Tabletinizin erişilebilirlik özellikleri görme engelleriniz varsa 
tableti kullanımınızı kolaylaştırır:

TalkBack, Google'ın sağladığı önceden yüklü ekran okuyucu 
hizmetidir. Bir uygulamayı ve bildirimler gibi etkinlikleri açma 
gibi eylemlerin sonuçlarını açıklamak için sesli geri beslemeyi 
kullanır.

Explore	by	Touch	(Dokunarak	Keşfetme), TalkBack ile çalışan 
tabletinizin ekranına dokunmanıza izin veren ve sesli geri 
besleme ile parmağınızın altında ne olduğunu duymanızı 
sağlayan bir sistem özelliğidir. Bu özellik göremeyen kullanıcılar 
için kullanışlıdır.

Accessibility	settings	(Erişilebilirlik	ayarları), metin boyutunu 
artırma, metni konuşma hızını değiştirme vb. gibi tabletinizin 
ekran ve ses seçeneklerini değiştirmenizi sağlar.
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Az	gören	kullanıcılar

Az görebiliyorsanız ve Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) 
özelliğini kullanmayı planlamıyorsanız, az gören kullanıcılar 
için Yardım içeriğini görmek için support.google.com/nexus 
adresine gidin. Metin boyutunu artırarak bu malzemeyi daha 
kolay okuyabilir ve daha kolay dolaşabilirsiniz; Settings	(Ayarlar)	
>	Accessibility	(Erişilebilirlik) öğesine gidin ve Large	text	(Büyük	
metin) seçeneğini işaretleyin. 

İlgili	Ayarlar

• Erişilebilirlik ayarlarını görüntülemek için, Settings	(Ayarlar)	>	
Accessibility	(Erişilebilirlik) öğesine gidin.

• Ses geribildirimini ve diğer TalkBack davranışlarını kontrol 
etmek için, Settings	(Ayarlar)	>	Accessibility	(Erişilebilirlik)	
>	TalkBack öğesine gidin ve ekranın sağ üstündeki Settings 
(Ayarlar) öğesine dokunun.

Android	4.1	için	erişilebilirlik	hareketleri	
(Jelly	Bean)
TalkBack ve Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) açıkken, 
Nexus 7'nize gitmek için basit hareketleri kullanabilirsiniz:

• Bir	parmağınızı	sürükleyin. Ekranınızı bulun ve neye 
dokunulmakta olduğuna dair sesli geri bildirimi dinleyin.

• Ekranın	herhangi	bir	yerinde	çift	dokunun. Son 
dokunduğunuz öğeyi açar veya etkinleştirir.

• İki	parmağınızı	kullanarak	yukarı	veya	aşağı	kaydırın. Listeler 
arasında kaydırın.

• İki	parmağınızı	kullanarak	sola	veya	sağa	kaydırın. Sayfaları 
veya ekranları değiştirin.

• Bir	parmağınızı	kullanarak	sağa	(veya	aşağı)	kaydırın. 
Sonraki öğeye gidin.

• Bir	parmağınızı	kullanarak	sola	(veya	yukarı)	kaydırın. Önceki 
öğeye gidin.

http://support.google.com/nexus
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• Tek	bir	hareket	kullanarak	aşağı	sonra	yukarı	kaydırın. Metin 
blokları okurken sonraki okuma düzeyine geçiş, sonra ileri 
doğru okumak için sağa geri gitmek için sola kaydırın.

• Tek	bir	hareket	kullanarak	yukarı	sonra	aşağı	kaydırın. Metin 
blokları okurken önceki okuma düzeyine geçiş, sonra ileri 
doğru okumak için sağa geri gitmek için sola kaydırın.

• Tek	bir	hareket	kullanarak	sağa	sonra	sola	kaydırın. Sonraki 
sayfaya gidin.

• Tek	bir	hareket	kullanarak	sola	sonra	sağa	kaydırın. Önceki 
sayfaya gidin.

Bir parmağınızla bulurken, başka bir parmağınızı bir uygulamayı, 
pencere öğesini vb. açmak üzere çift dokunmak için 
kullanabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Bu hareketlerin yorumlanma şekli TalkBack'e 
özgüdür. Diğer erişilebilirlik hizmetleri aynı hareketleri 
farklı eylemler için kullanabilir

TalkBack'te	kısayol	hareketleri

Not:	Bu hareketler yalnızca Explore by Touch (Dokunarak 
Keşfetme) açıkken çalışır.

TalkBack'in Ana ekranınıza gitmenize, geri gitmenize vb. 
yardımcı olacak kısayol hareketleri vardır. Bu kısayolları 
denemek için tek hareket kullanarak kaydırın:

• Yukarı	sonra	sağa. Bildirimleri açar
• Yukarı	sonra	sola. Ana düğmesi
• Aşağı	sonra	sağa. Son uygulamalar düğmesi
• Aşağı	sonra	sola. Geri düğmesi

Kısayol hareketlerinizi ve ilgili eylemleri TalkBack'te Settings 
(Ayarlar)	>	Accessibility	(Erişilebilirlik)	>	TalkBack	>	Settings	
(Ayarlar)	>	Manage	shortcut	gestures	(Kısayol	hareketlerini	
yönet) öğesine giderek değiştirebilirsiniz. 
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Tabletinizi	ayarlama
Nexus 7'niz aşağıdaki donanıma sahiptir:

• Güç	düğmesi/kilit	tuşu. Güç düğmesi tabletinizin sağ 
tarafında bulunur.

• Ses	düzeyi. Ses düzeyi tuşu doğrudan Güç düğmesinin 
altındadır.

• Kullanıcıya	bakan	kamera.	Kamera ekranınızın üst ortasında 
yer alır.

• Mikro	USB	portu.	USB, tabletinizin alt tarafındadır. 
• Kulaklık	jakı.	Kulaklık jakı tabletinizin altında, alt sağda 

bulunur.

Tabletinizi ilk kez açtığınızda, bir Hoş Geldiniz ekranına 
erişirsiniz.

• TalkBack'i ve Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) 
özelliğini açmak için, ekranınıza iki parmağınızı biraz açarak 
yerleştirin. Tabletiniz hareketi tanıdığında sesli geri besleme 
duyarsınız. TalkBack'i ve Explore by Touch (Dokunarak 
Keşfetme) özelliğini etkinleştirmek için parmaklarınızı 
iki saniye veya daha uzun süre basılı tutun. Bu özellikleri 
açtıktan sonra, Android'de dolaşma deneyimi sağlayan 
Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) öğreticisi başlar. 
Öğreticiyi tamamladığınızda, tablet Hoş Geldiniz ekranını 
yeniden görüntüler.

• Farklı bir dil seçmek için, sağa kaydırın ve menüye çift 
dokunun.

• Tabletinizi ayarlamayı bitirmek için, sağa kaydırın ve ekranın 
ortasına doğru Start	(Başlat) öğesine çift dokunun.

Bir dizi ekran, kurulum sürecinde size yardımcı olur. 
İstendiğinde, Google Hesabınızın e-posta adresini ve parolasını 
kullanarak oturum açabilirsiniz. Bir Google Hesabıyla oturum 
açtığınızda, tüm e-posta, kişiler, Takvim etkinlikleri ve o hesapla 
ilişkilendirilmiş diğer veriler otomatik olarak tabletinizle 
senkronize edilir. Birden fazla Google Hesabınız varsa, diğerlerini 
daha sonra eklersiniz.



NEXUS 7 KILAVUZU  ERİŞİLEBİLİRLİK 83

Düzenler

Kurulum sürecini tamamladıktan sonra, tabletinizde çeşitli 
özelliklerin nasıl kullanılacağını açıklayan birçok düzenle 
karşılaşırsınız. Bir düzeni kapatmak için, sağa kaydırın ve OK 
(Tamam) öğesine çift dokunun.

TalkBack'i	kullanma
TalkBack, tabletinizde dolaşmanıza yardımcı olmak için neye 
dokunduğunuzu ve etkinleştirdiğinizi açıklayarak sesli geri 
besleme sağlar.

Not: Başlangıç kurulumu sırasında açılmamışsa göremeyen 
kullanıcıların TalkBack'i etkinleştirmeleri için görme yardımı 
gerekir.

TalkBack'i kapatmak veya açmak için:

1. Settings	(Ayarlar)	>	Accessibility	(Erişilebilirlik)	>	TalkBack 
öğesine gidin.

2. TalkBack anahtarını On	(Açık) veya Off	(Kapalı) konumuna 
kaydırın.

3. TalkBack'i açmak için OK	(Tamam) öğesine dokunun.
4. Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) özelliğini 

etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda, yalnızca 
tabletinizin çalışma şeklini değiştirmek istiyorsanız OK 
(Tamam) öğesine dokunun ve parmağınız ekranda dolaşırken 
tabletinizin her öğeyi açıklamasını sağlayın.

Talkback'i açtığınızda, sesli geri besleme anında başlar. 
Tabletinizde dolaştıkça, TalkBack eylemlerinizi açıklar ve 
bildirimler ve diğer olaylar hakkında sizi uyarır.

Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) özelliğini de 
etkinleştirdiyseniz, ekranda parmağınızı dolaştırma dokunulan 
her öğenin açıklamasını tetikler. Çift dokunma son konuşulan 
öğeyi etkinleştirir ve iki parmakla kaydırma, normalde yalnızca 
bir parmak gerektiren kaydırma eylemlerini gerçekleştirir.
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TalkBack	ayarlarını	değiştirme
TalkBack ayarlarını değiştirmek için, Settings	(Ayarlar)	>	
Accessibility	(Erişilebilirlik)	>	TalkBack öğesine gidin, sonra sağ 
üst köşede Settings	(Ayarlar) öğesine çift dokunun.

When	to	speak	(Konuşma	zamanı)
• Speech	volume	(Konuşma	ses	düzeyi). Bunu ortam ses 

düzeyi yüzdesi olarak ayarlayabilirsiniz.
• Use	pitch	changes	(Perde	değişikliklerini	kullan). Düşük 

perdede klavye geri beslemeleri almak için işaretleyin.
• Speak	when	screen	is	off	(Ekran	kapandığında	söyle). Ekran 

kapandığında sesli geri beslemeyi açmak için işaretleyin.

Feedback	settings	(Geri	besleme	ayarları)
• Sound	feedback	(Sesli	geri	besleme). Gezinme seslerini 

kontrol etmek için işaretleyin.
• Sound	volume	(Ses	düzeyi). Sound	feedback	(Sesli	geri	

besleme) işaretlendiğinde kullanılabilir. Bunu ortam ses 
düzeyi yüzdesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Touch	exploration	(Dokunarak	Keşfetme)
• "Explore	by	touch"	(Dokunarak	Keşfetme)	öğreticisini	başlar.
• Manage	shortcut	gestures	(Kısayol	hareketlerini	yönet). 

Farklı hareketlerin tetiklediği işlemleri atamanızı sağlar.

Control	speed	of	Text-to-Speech	(Metinden	Konuşmaya	
kontrol	hızı)

TalkBack'in konuşma hızını kontrol etmek için, Settings	(Ayarlar) 
> Accessibility	(Erişilebilirlik)	>	Text-to-speech	output	(Metinden	
konuşmaya	çıkış)	>	Speech	rate	(Konuşma	hızı) öğesine gidin.

Manage	TalkBack	volume	(TalkBack	ses	düzeyini	yönet)
TalkBack ses düzeyi ayarlarını değiştirmek için, Settings 
(Ayarlar)	>	Sound	(Ses)	>	Volumes	(Ses	Düzeyleri) öğesine gidin. 
Ses düzeyini değiştirmek için Music	(Müzik),	video,	Games	
(Oyunlar)	ve	Other	Media	(Diğer	ortam) için olan kaydırıcıyı 
kullanın.
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Sesli geri besleme duymak için tabletinizin sağ tarafındaki ses 
düzeyini kontrolünü de kullanabilirsiniz.

Enhance	web	accessibility	(Web	erişilebilirliğini	geliştir)
Gmail ve Chrome gibi ürünler için tam erişilebilirlik 
desteğine sahip olmak için, Enhance	web	accessibility	(Web	
erişilebilirliğini	geliştir) seçeneğini açmanız gerekir. Settings 
(Ayarlar)	>	Accessibility	(Erişilebilirlik)	>	Enhance	web	
accessibility	(Web	erişilebilirliğini	geliştir) öğesine gidin ve 
Allow	(İzin	Ver) öğesine çift dokunun. Bu, uygulamaların web 
içeriğini daha erişebilir yapan komut dosyalarını yüklemesini 
sağlar. 

TalkBack	Explore	by	Touch	(Dokunarak	
Keşfetme)	özelliğini	kullanma
TalkBack açıldığında, Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) 
özelliğini kullanma seçeneğiniz vardır. Explore by Touch 
(Dokunarak Keşfetme) parmağınızı yavaşça ekranınız üzerinde 
sürüklemenizi sağlar ve parmağınızın dokunduğu her öğeyi 
açıklar.
Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) özelliğinin 
kullanılabilmesi için Talkback açılmalıdır. TalkBack'i ilk kez 
açtığınızda, Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) özelliğini 
açmanızı isteyen bir istem alırsınız.
Önemli: TalkBack'i açtığınızda Explore by Touch (Dokunarak 
Keşfetme) özelliğini açmamayı seçerseniz, TalkBack'i devre 
dışı bırakıp yeniden açarak sistemi geri getirebilirsiniz. Settings 
(Ayarlar)	>	Accessibility	(Erişilebilirlik)	>	TalkBack öğesine 
gidin, sonra TalkBack anahtarını Off	(Kapat) konumuna kaydırın. 
TalkBack'i açmak için adımları tekrarlayın. Explore by Touch 
(Dokunarak Keşfetme) özelliğini açtığınızda, fabrika verilerinizle 
tabletiniz sıfırlanmadığı sürece TalkBack'ten ayrı olarak 
kapatamazsınız. 
Parmağınızla gerçekleştirdiğiniz her eylem sesli geri besleme ve 
ses (etkinse) ile sizi uyarır.
Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) özelliğini kullanarak 
tabletinizde dolaşmak için şunları yapabilirsiniz:
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•	 Explore	your	screen	using	one	finger	(Ekranda	hangi	
simgelerin	ve	düğmelerin	bulunduğunu) ve seçilebildiğini 
duymak için bir parmağınızı kullanarak ekranınızı keşfedin.

• Simgeleri ve düğmeleri bulduktan sonra, uygulamaları, 
menüleri vb. açmak için ekrandaki bir yere doutle-tap	(çift	
dokunun).

TalkBack ve Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) ile 
kullanabileceğiniz hareketler hakkında bilgi için “Android 4.1 için 
erişilebilirlik hareketleri (Jelly Bean)”, sayfa 80 adresini ziyaret 
edin. 

Önerilen	öğretici: Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) 
hakkında daha fazla bilgi için, Settings	(Ayarlar)	>	Accessibility	
(Erişilebilirlik)	>	TalkBack	>	Settings	(Ayarlar) >	Launch	"Explore	
by	touch"	tutorial	("Dokunarak	keşfetme"	öğreticisini	başlat) 
öğesine gidin. 

Erişilebilirlik	ayarları
Tabletinizin Erişilebilirlik ayarlarını değiştirmek için, Settings 
(Ayarlar)	>	Accessibility	(Erişilebilirlik) öğesine gidin.

Seçenekler listesi görünür:

• TalkBack. Görme engelli kullanıcılar için sesli geri beslemeyi 
kontrol eder.

• Large	text	(Büyük	metin).	Tabletinizin ekranında metin 
boyutunu büyütmek için işaretleyin. (Az gören kullanıcılar için)
Bu seçenek yazı tipi boyutunu kullanılabilir en büyük boyuta 
değiştirir. Yazı tipini daha ayrıntılı kontrol etmek için, 
Settings	(Ayarlar)	>	Display	(Ekran)	>	Font	size	(Yazı	tipi	
boyutu) öğesine gidin. Kendi metin ölçeklendirme kontrolü 
olduğundan bu ayarın Google Chrome uygulaması için 
olmadığını unutmayın.

• Auto-rotate	screen	(Ekranı	otomatik	döndürme). Tabletin 
yönü değiştiğinde ekran döndürme işleminin otomatik 
yapılması için işaretleyin.

• Speak	passwords	(Parolaları	söyle). Parolaları yazarken sesli 
geri besleme almak için işaretleyin.
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Bu seçenek işaretli değilse, parolalar için yazdığınız harfleri 
duymak için bir kulaklığa ihtiyacınız olur.

• Text-to-Speech	output	(Metinden	Konuşmaya	çıkışı).	
Metinden konuşmaya motor ayrıntıları ve konuşma hızını 
belirtmenizi sağlar.

• Touch	&	hold	delay	(Dokunma	ve	bekletme	gecikmesi). 
Bir öğeye dokunup basılı tuttuğunuzu bildirmek için tablet 
için gereken gecikmeyi ayarlamanızı sağlar (örneğin, bir 
uygulamayı Ana ekrana taşıma).

• Enhance	web	accessibility	(Web	erişilebilirliğini	geliştir). 
Web sitelerine ve uygulamalara gözatarken ve etkileşime 
girerken Chrome Vox'un sesli geri beslemesi için bu seçeneği 
etkinleştirin.
Özelleştirilmiş erişilebilirlik uygulamalarının tabletinizde 
düzgün çalışabildiğinden emin olmak için bu seçeneği 
açtığınızdan emin olun.

Ana ekrana gitme
Not:	Bu talimatlar Explore by Touch (Dokunarak Keşfet) özelliğini 
açtığınızı varsaymaktadır.

Ekranın en altında üç Gezinme düğmesi bulunur. Bunlar her 
zaman kullanılabilir. Tabletinizle ne yapıyor olursanız olun, 
her zaman Ana ekrana geri gidebilir veya önceki ekranlara 
dönebilirsiniz:

• Back	(Geri). Farklı bir uygulamada olsa bile önceki çalıştığınız 
ekranı açar. Ana ekrana geri gittiğinizde, artık geçmişte 
yaptıklarınıza geri gidemezsiniz.

• Home	(Ana). Ana ekranı açar. Sol veya sağ Ana 
ekrandaysanız, bu düğme orta Ana ekranı açar.

• Son	uygulamalar. Son çalıştığınız uygulamaların küçük resim 
görüntülerinin bir listesini açar. Bir uygulamayı açmak için 
dokunun ve çift dokunun. Listeden bir küçük resmi kaldırmak 
için sola veya sağa kaydırmak için iki parmağınızı kullanın.

Kullanılmadan geçen kısa bir süre sonra, geçerli uygulamaya 
bağlı olarak bu düğmeler nokta şeklinde küçülebilir veya 
kaybolabilir. Bunları geri getirmek için, uygun konumlarında çift 
dokunun. 
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Kolay hareketleri Gezinme düğmelerini etkinleştirmek ve 
bildirimlerinize erişmek için kullanabilirsiniz. Tek bir hareketle 
kaydırın:

• Yukarı	sonra	sağa. Bildirimleri açar
• Yukarı	sonra	sola. Ana düğmesi
• Aşağı	sonra	sağa. Son uygulamalar düğmesi
• Aşağı	sonra	sola. Geri düğmesi

Gezinme düğmelerinin hemen üstünde, Favoriler tepsisini 
bulursunuz. Tepside sakladığınız uygulamalar her Ana ekranda 
kullanılabilir.

Ortadaki uygulamalar simgesi kalıcıdır. Tüm uygulamalarınızı ve 
pencere öğelerinizi açmak için bulun ve çift dokunun.

An ekranınız uygulama ve pencere öğesi simgelerini, artı 
klasörleri tutabilir.

• Bir uygulamayı, klasörü veya pencere öğesini açmak için, 
simgesini bulun ve çift dokunun.

• Ek Ana ekranları görmek için, tek bir hareketle sola, sonra 
sağa, sonra sola kaydırın ya da iki parmak kullanarak sola 
veya sağa kaydırın.

Ekranınızın en üstünde durum çubuğunu bulacaksınız:

• Durum simgeleri soldadır, hangi uygulamaların bildirimlerinizi 
gönderdiğini belirtir, örneğin bir mesaj geldi veya toplantı 
zamanı. TalkBack veya başka bir erişebilirlik hizmeti 
çalışıyorsa, ilk göründüğünde bildirimi söyler.

• Bildirimleri bulmak için, bildirim gölgesini ekranın en 
üstünden indirmek için iki parmağınızı kullanın veya tek bir 
hareket kullanarak yukarı, sonra sağa kaydırın. 

• Sistem simgeleri sağdadır, geçerli kablosuz ve ağ bağlantısı 
gücünü, pil düzeyini, zamanı vb. görüntüler.

Google	Arama durum ve sistem simgelerinin hemen altındadır, 
tabletinizde veya Internet'te arama yapmanızı sağlar. Search	
(Ara) öğesini bulun ve arama terimlerinizi yazmak için çift 
dokunun veya konuşmak için Voice	Search	(Sesli	Arama) 
öğesine dokunun.
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Google	Play'i	deneme	
Not:	Bu talimatlar TalkBack ve Explore by Touch (Dokunarak 
Keşfet) özelliğini açtığınızı varsaymaktadır.

Google Play filmler, kitaplar, müzik, magazinler, uygulamalar vb. 
gibi tüm favori içeriğinizi bir yerde bir araya getirir, bu yüzden 
buna aygıtlarınızdan herhangi birinden erişebilirsiniz.

Google	Play	pencere	öğelerini	kullanma

Bu pencere öğelerime Ana ekranlarınızdan erişilebilir:

• Recommended	on	Play	(Play'de	önerilir): İlginizi çeken müzik, 
filmler ve diğer içeriği önerir. Öneriyi bulun ve daha fazla bilgi 
için öneriye çift dokunun.

• Recommended	apps	(Önerilen	uygulamalar): Ana ekranınıza 
ekleyebileceğiniz önerilen uygulamalardır. Öneriyi bulun ve 
daha fazla bilgi için öneriye çift dokunun.

Bir pencere öğesini kaldırmak için, çift dokunun ve ikinci 
dokunduğunuzda basılı tutun, sonra ekranın en üstündeki Kaldır 
simgesine sürükleyin.

Başka bir Google Play pencere öğesi eklemek için, Uygulamalar 
simgesini bulun ve çift dokunun, sonra Widgets	(Pencere	
öğeleri)'ne dokunun ve sağdan doğru istediğinizi bulana kadar 
sürükleyin. Sonra çift dokunun ve ikinci dokunduğunuzda basılı 
tutun; istediğiniz Ana ekran konumuna gidin.

Google	Play'de	alışveriş	yapın

Google Play Mağazası uygulamasını açmak için, her Ana ekranın 
en altındaki Favoriler tepsinizde Play Store simgesini bulun ve 
çift dokunun.

Google Play'de satın aldığınız çoğu şey bilgisayarınızdan ve 
Android mobil aygıtlarınızdan herhangi birinden kullanılabilir. 
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(Android uygulamalarının farkı yalnızca Android aygıtlarda 
çalışmalarıdır.) İstediğiniz yerde eğlenmek için play.google.com 
adresinde oturum açın.

İçeriğinizi	bulun

Google Play'den daha önce alışveriş yaptıysanız, Nexus 
7'nizdeki bu içeriğe otomatik olarak erişmek için satın alırken 
kullandığınız aynı hesabı kullanarak oturum açtığınızdan emin 
olun.

Favoriler tepsinizde Google Play simgelerinden birini kullanarak 
Kitaplar, Magazinler, Filmler ve Müzik dahil içeriğinizi 
alabilirsiniz. (Not: Metin modunda magazinleri okumak için, bu 
makalenin sonundaki Reading in text mode (Metin modunda 
okuma) konusunu ziyaret edin.) 

Ya da Google Play'i açmak için Store simgesini bulun ve çift 
dokunun. Menü ve Arama simgelerinin solundaki sağ üst 
köşede, Geçerli olarak görüntülediğiniz Google Play bölümüyle 
ilgili bir Kitaplığım simgesi bulacaksınız. Örneğin, Filmler ve 
TV bölümüne gözatarken, sizi Film ve TV'lerime götürecek olan 
Google Play Filmler uygulaması simgesini bulursunuz.

Farklı bir telefon veya tablet kullanarak Google Play'de 
orijinal olarak satın almış olsanız bile Google Play Mağaza 
uygulamasından içeriğinize hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Yeni 
bir aygıt alırsanız, gücünü açıp oturum açtığınızda tüm ortamınız 
otomatik olarak sizi burada bekler.

Google	Play	Ayarları

Google Play ayarlarını ayarlamak, hesaplarda geçiş yapmak 
veya yardım almak için, sağ üstte Menüden istediğiniz seçeneği 
seçin.

http://play.google.com
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Google Play Ayarları ekranı uygulamalar ve oyunlarda 
güncellemeler bildirildiğinde, arama geçmişinizi temizlemeyi 
ve kullanıcı kontrollerini etkinleştirmeyi kontrol etmenizi sağlar. 
Olgunluk düzeyine göre Android uygulamalarını filtrelemek için 
veya satın alma işlemini tamamlamadan önce PIN istemek için, 
Content	filtering	(İçerik	filtreleme) veya Set	or	change	PIN	(PIN'i	
ayarlama	veya	değiştirme) öğesini bulun ve çift dokunun.

Google Play hakkında daha ayrıntılı bilgi için, support.google.
com/googleplay adresini ziyaret edin.

Gmail'i	kullanma
Not: Bu talimatlar TalkBack, Explore by Touch (Dokunarak 
Keşfet) ve Enhanced Web Accessibility (Gelişmiş Web 
Erişilebilirliği) özelliğini açtığınızı varsaymaktadır.

Mesajlarınızı	okuma

• Bir Ana veya Uygulamalar ekranından, Gmail uygulamasını 
bulun ve açmak için çift dokunun. Gmail Inbox'ınızı açar.

Konuşmalarınızın konu satırlarını duymak için sağa veya aşağı 
kaydırın. Duymak istediğiniz bir konuşma bulduğunuzda:

• Açmak için çift dokunun. Gelişmiş web erişebilirliğine 
izin vermeyi seçtiyseniz, konuşmayı duymak için bir kez 
dokunabilirsiniz. 

• Gelen Kutunuza geri gitmek için, ekranın en üstündeki Gmail 
simgesini bulun ve çift dokunun.

 YA DA
Ekranın en altındaki gezinme düğmelerini kullanarak Geri 
düğmesini bulun ve çift dokunun veya tek bir hareket 
kullanarak aşağı, sonra sola kaydırın.

Bir	mesaj	oluşturma	ve	gönderme

1. Bir konuşma listesinden, ekranın en üstündeki Oluştur 
simgesini bulun ve çift dokunun.

http://support.google.com/googleplay
http://support.google.com/googleplay
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2. To	(Kime),	Subject	(Konu) ve Compose	email	(E-posta	
oluştur) alanlarını doldurmak üzere klavyeyi kullanmak için, 
parmağınızı klavyede kaydırın ve metin girmek için seçtiğiniz 
tuşta parmağınızı kaldırın.

3. Mesajınızı göndermek için ekranın en üstündeki ana eylem 
çubuğunda Gönder simgesini bulun ve çift dokunun.

Gelen	kutunuzu	arama

1. Bir konuşma listesinden, ekranın en üstündeki eylem 
çubuğunda Ara simgesini bulun ve çift dokunun.

2. Search	mail	(Posta	ara) alanını düzenlemek üzere klavyeyi 
kullanmak için, parmağınızı klavyede kaydırın ve metin 
girmek için seçtiğiniz tuşta parmağınızı kaldırın.

3. Yazdıkça, öneriler Arama alanının altında görünür. Bir öneri 
bulun ve hemen aramak için çift dokunun.

4. Aramak için, klavyedeki ikinci satırın sağ tarafındaki Ara 
tuşunu bulun ve çift dokunun.

Gmail	ayarları

Birçok Gmail ayarlarını herhangi bir Gmail ekranından 
değiştirebilirsiniz.

• Ekranın sağ üst köşesindeki More	options	(Diğer	seçenekler) 
öğesini bulun ve çift dokunun, sonra Settings	(Ayarlar) 
öğesini bulun ve çift dokunun.

Genel ayarlar tüm Gmail hesaplarında kullanılabilir. Diğer ayarlar 
yalnızca belirli bir hesapta kullanılabilir.

Daha	fazla	Gmail	yardımı

Konuşmalarınızı okurken, bir mesaj oluştururken vb. daha 
ayrıntılı Yardım almak için, ekranın sağ üst köşesindeki More	
options	(Diğer	seçenekler) öğesini bulun ve çift dokunun, sonra 
Help	(Yardım) öğesini bulun ve çift dokunun. Bulacağınız içeriğin 
genel Gmail davranışını içerdiğini, ancak TalkBack ve Explore 
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by Touch (Dokunarak Keşfetme) gibi erişilebilirlik özelliklerini 
içermediğini unutmayın.

İlgili	ayarlar

• Gmail mesajlarının yazı tipi boyutunu değiştirmek için, More	
Options	(Diğer	Seçenekler)	>	Settings	(Ayarlar)	>	General	
Settings	(Genel	Ayarlar)	>	Message	Text	Size	(Mesaj	Metin	
Boyut) öğesine gidin.

Chrome'a	gözatma
Bu talimatlar TalkBack, Explore by Touch (Dokunarak Keşfet) 
ve Enhanced Web Accessibility (Gelişmiş Web Erişilebilirliği) 
özelliğini açtığınızı varsaymaktadır.

• Bir Ana veya Uygulamalar ekranından, Chrome simgesini 
bulun ve açmak için çift dokunun.

Chrome, ana sayfanızı veya gözattığınız en son sayfayı 
görüntülemek için açılır.

Geçerli sayfanın web adresi (URL) adres kutusundaki ekranın en 
üstünde bulunur (çoklu kutu olarak da adlandırılır). 

Bir web adresini düzenlemek veya girmek için şunları 
yapabilirsiniz:

1. Ekranın en üstündeki çoklu kutuyu bulmak için sağa kaydırın 
ve düzenlemek için çift dokunun.

2. Parmağınızı ekran klavyesi üzerinde kaydırın ve metin girmek 
için bir tuşu bırakın.

3. Yazdıkça, eşleşen önerilerin bir listesi görünür. Yazmaya 
devam edebilir veya bir öneri bulabilirsiniz ve sayfayı açmak 
için çift dokunabilirsiniz.

4. Çoklu kutunun içeriğini aramak veya içerdiği belirli bir web 
adresini açmak için, klavyenin ikinci satırında sağ taraftaki 
Go	(Git) tuşunu bulun ve çift dokunun.
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Web sayfası içinde dolaşmak için şunları yapabilirsiniz:

• İleri	veya	geri	dolaşın.	İleri gitmek için soldan sağa ve geri 
gitmek için sağdan sola kaydırın.

• Kaydır. İki parmağınızı istediğiniz yönde kaydırın.
• Sesli	geri	besleme	alın. Web sayfasının içeriğini duymak için 

ekranda herhangi bir yere dokunun.
• Okuma	düzeyini	değiştirin.	Metin bloğu okurken sonraki 

okuma düzeyine geçmek için tek bir hareket kullanarak aşağı, 
sonra yukarı kaydırın veya önceki okuma düzeyine geçmek 
için tek bir hareketle yukarı, sonra aşağı kaydırın.

• Yakınlaştırın. Uzaklaştırmak için, iki parmağınızla ekrana 
dokunun ve daraltın. Yakınlaştırmak için parmaklarınızı 
birbirinden ayırın. Artan ve azalan sesler yakınlaştırma veya 
uzaklaştırma olduğunda sizi uyarır.

Web sayfası yakınlaştırmayı özelleştirmek için, More	options	
(Diğer	seçenekler)	>	Settings	(Ayarlar)	>	Accessibility	
(Erişilebilirlik) öğesine gidin.

Incognito modunda da gözatabilirsiniz. Incognito sekmesini 
açmak için, More	options	(Diğer	seçenekler)	>	New	Incognito	
tab	(Yeni	Incognito	sekmesi) öğesine çift dokunun. Standart 
sekmeler ve Incognito sekmeleri arasında geçiş yapmak için, 
Toggle	tabs	switcher	(Sekmeleri	değiştirme	anahtarı) öğesini 
bulun ve çift dokunun veya sağ üst köşede Incognito	tabs	
(Incognito sekmeleri) (veya Non-Incognito	tabs	(Incognito	
olmayan	sekmeler)) düğmesini bulun.

Web	sayfalarında	metin	boyutunu	ayarlayın	(az	gören	
kullanıcılar	için)

1. Menu	(Menü)	>	Settings	(Ayarlar)	>	Accessibility	
(Erişilebilirlik) öğelerine dokunun.

2. Metin boyutu ölçeklendirmeyi ayarlamak için alttaki 
kaydırıcıyı sürükleyin. "Preview" (Önizleme) kutusunda, web 
sayfalarında nasıl görüneceğini görebilirsiniz.
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Force	enable	zoom	(Yakınlaştırmayı	etkinleştirmeye	
zorla)

Mobil aygıtlar için tasarlanmış bazı sitelerde, 
yakınlaştıramazsınız veya uzaklaştıramazsınız. "Force enable 
zoom" (Yakınlaştırmayı etkinleştirmeye zorla), bu sitelerde 
yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar.

More	Chrome	Help	(Daha	Fazla	Chrome	Yardımı)

Bir web sayfasında dolaşırken, sekmelerle çalışırken vb. daha 
ayrıntılı Yardım almak için, Chrome Help Center (Chrome Yardım 
Merkezi) öğesine gidin. Bulacağınız içeriğin TalkBack ve Explore 
by Touch (Dokunarak Keşfetme) gibi erişilebilirlik özelliklerini 
içermediğini unutmayın.

Kilit	ekranını	kullanma

Kilit	ekranı	hakkında

Aşağıdakilerden biri oluşursa tabletinizin kilit ekranı 
etkinleştirilir:

• Tablet uykuya geçtiğinde (ve otomatik olarak kilitlenir).
• Belirtilen bir zaman aşımından sonra ekran kapandığında 

(ekran ayarlarınıza bağlı olarak).
• Güç düğmesine basarak ekranınızı kapanmaya ve tabletinizi 

kilitlenmeye zorladığınızda.

Tabletinizin	kilidini	açma

1. Ekranı dikey modda tutun ve tabletinizin sağ tarafındaki Güç 
düğmesine basarak açın.

2. Ekranın alt ortasına dokunun.
3. Parmağınızı ekran boyunca sağa doğru kaydırın. Bunu 

başarıyla yaparsanız aygıtın kilidinin açıldığını belirten sözlü 
geri besleme alırsınız.

http://support.google.com/chrome
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Ek: Donanım referansı

Kutudakiler

Warranty

Birlikte verilen USB şarj ünitesi ülkeye veya bölgeye göre değişir.

Çevrimiçi yardım ve destek için support.google.com/nexus 
adresini ziyaret edin.

Nexus 7

Mikro USB kablosu

Garanti Hızlı Başlatma 
Kılavuzu

USB şarj ünitesi

http://support.google.com/nexus
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Nexus	7
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ekran
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Pil 

Pili şarj etmek için Mikro USB kablosunu Nexus 7'ye ve şarj 
ünitesine bağlayın ve şarj ünitesini prize bağlayın:

ÖNEMLİ: Nexus 7'nizle gelen şarj ünitesini ve mikro USB 
kablosunu kullanın. Diğer şarj üniteleri ve USB kabloları 
daha yavaş şarj edebilir veya hiç şarj etmeyebilir.

• USB şarj ünitesi ülkeye veya bölgeye göre değişir. 
• Yalnızca Nexus 7'nizle gelen USB şarj ünitesini kullanın. 

Farklı bir şarj ünitesi kullanma tabletinize zarar verebilir.
• Yaralanma veya aygıtınıza zarar gelmesi riskini önlemek için, 

pili şarj etmeden önce koruyucu filmi USB şarj ünitesinden ve 
USB kablosundan çıkarın. 

• Priz ve bu şarj ünitesi arasındaki giriş voltajı aralığı AC 
100V–240V'dir ve şarj ünitesinin çıkış voltajı DC 5V, 2A'dır.

• Nexus 7'niz sadece uyku modundayken (ekran kapalı) veya 
kapalıyken bilgisayarın üzerindeki USB portu ile şarj edilebilir. 

a



NEXUS 7 KILAVUZU  EK 99

USB portundan şarj etme USB şarj ünitesi ile şarj etmeden 
uzun sürer. 

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

Nexus	7'yi	kentsel	atıklarla	birlikte	
ATMAYIN. Bu ürün parçaların uygun biçimde 
yeniden kullanımına ve geri dönüşüme 
imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Çarpı 
işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, 
ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva 
içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla 
birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. 
Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel 
yönetmelikleri gözden geçirin.
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Teknik	Özellikler	

Ekran 7" 1280x800 HD ekran (216 ppi)

Arkadan aydınlatmalı IPS ekran 

Çizilmeye karşı dayanıklı Corning cam 

1,2 MP Kullanıcıya bakan kamera 

Boyut 198,5 x 120 x 10,45 mm

Ağırlık 340 g

Kablosuz WiFi 802.11 b/g/n

Bluetooth

Bellek 8 veya 16 GB dahili depolama alanı

1 GB RAM

USB Mikro USB

Pil 4325 mAh (en fazla 8 saat etkin kullanım)

İşletim Sistemi Android 4.1 (Jelly Bean)

CPU Dört çekirdekli Tegra 3 işlemci

Özellikler Mikrofon

NFC (Android Beam)

İvme Ölçer

GPS

Manyetometre

Jiroskop
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