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Persiapan

Mengaktifkan & sign in 

Untuk mengaktifkan Nexus 7, tekan tombol Daya di ujung kanan 
dekat bagian atas selama beberapa detik, lalu lepas.

Pertama kali Anda mengaktifkan tablet, layar Selamat datang 
akan terlihat.

• Untuk memilih bahasa lain, sentuh menu.
• Untuk melanjutkan, sentuh ikon Putar , lalu ikuti 

petunjuknya.

Bila diminta, sign in menggunakan alamat e-mail dan 
sandi Google Account Anda. Buat account jika Anda belum 
memilikinya.

Alamat e-mail yang Anda gunakan untuk layanan berikut dapat 
dianggap sebagai Google Account:

• Gmail
• YouTube
• Google Apps
• AdWords
• Produk Google lainnya
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Bila Anda sign in menggunakan Google Account, maka semua 
e-mail, kontak, aktivitas kalender, dan data lain yang terkait 
account tersebut akan secara otomatis disinkronisasi dengan 
tablet.

Jika memiliki beberapa Google Account, maka Anda dapat 
menambahkan yang lainnya di lain waktu.

Mengisi daya baterai 

Baterai mungkin tidak terisi penuh daya saat perangkat ini 
pertama kali Anda terima. Sebaiknya isi penuh daya sesegera 
mungkin.

Sambungkan kabel micro USB ke Nexus 7 dan unit pengisi daya, 
lalu sambungkan unit pengisi daya ke stopkontak:

a

PENTING: Gunakan unit pengisi daya dan kabel micro 
USB yang diberikan bersama Nexus 7. Pengisian daya 
menggunakan unit pengisi daya dan kabel USB lain 
mungkin akan lebih lambat atau tidak akan berhasil.
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Mengapa menggunakan Google Account? 

Google Account memungkinkan Anda mengenali dan 
mengakses informasi pribadi dari komputer atau perangkat 
bergerak apapun:

• Menggunakan Google Play. Google Play menghadirkan 
semua konten favorit Anda di satu tempat: film, tayangan TV, 
buku, musik, majalah, aplikasi, dan banyak lagi. Bila sign in 
dengan Google Account, maka Anda dapat mengakses salah 
satu konten ini dari perangkat apapun, asalkan tersambung 
ke jaringan. Anda juga dapat berbelanja yang lainnya di kios 
Google Play.

• Mensinkronisasi dan mencadangkan semua item. Baik Anda 
menyimpan e-mail dalam konsep, menambahkan acara ke 
kalender, maupun menambahkan alamat teman; tugas Anda 
akan dicadangkan terus oleh Google dan disinkronisasi 
dengan komputer yang digunakan dengan Google Account 
yang sama.

• Mengakses dari manapun. Periksa kalender, e-mail, pesan 
teks, atau streaming sosial terkini, di komputer atau 
perangkat bergerak apapun yang Anda gunakan.

• Mengamankan item dan membuatnya tersedia. Google 
berupaya keras melindungi data pribadi Anda dari akses tidak 
sah dan memastikan Anda akan mendapatkan semua yang 
diperlukan kapanpun Anda memerlukannya.

• Menyederhanakan proses belanja. Anda dapat 
menyambungkan account Google dengan Google Wallet yang 
akan memudahkan pembelian musik, buku, aplikasi, dan 
banyak lagi di Google Play dan kios online lainnya. 

• Menggunakan layanan Google lainnya. Google Account 
memungkinkan Anda memanfaatkan aplikasi maupun 
layanan Google lainnya yang mungkin ingin digunakan, 
misalnya Gmail, Google Maps, Navigation, Google Play, 
YouTube, Google Talk, Messaging, dan banyak lagi. 
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Tips Jelly Bean

Baik Anda pengguna Android baru maupun lama, coba berbagai 
fitur baru berikut di Android 4.1 (Jelly Bean).

Layar awal

Widget 
Google Play

Widget baru di Layar awal menampilkan 
aplikasi, musik, film, buku yang baru 
saja digunakan, atau permainan yang 
telah dimiliki, termasuk konten gratis 
yang diberikan bersama Nexus 7. Widget 
lainnya menawarkan saran untuk 
menelusuri Google Play.

Sentuh widget untuk 
mengakses konten di 
Google Play.

Sentuh terus widget 
untuk mengubah 
ukuran atau 
menghapusnya.

Menyusun 
kembali Layar 
awal

Geser ikon secara perlahan untuk 
memindahkan ikon lainnya atau 
mengenyampingkan widget. Tindakan 
ini memudahkan pengubahan tata letak 
Layar awal.

Sentuh terus ikon, 
lalu geser perlahan ke 
lokasi pilihan Anda.

Geser ikon dengan 
cepat untuk 
memasukkannya ke 
dalam folder.

Google Search

Google Now Google Now menghadirkan informasi 
yang benar pada waktu yang tepat, 
misalnya cuaca hari ini sebelum Anda 
memulai aktivitas, kondisi lalu lintas 
sebelum berangkat kerja, dan bahkan 
skor tim favorit sewaktu pertandingan 
berjalan.

Geser ke atas dari 
bagian bawah layar.

Sentuh panel Google 
Search di bagian atas 
Layar awal.

Sebutkan

“Google”

Bila layar Google Now terbuka, Anda 
dapat menyebutkan "Google" untuk 
mengaktifkan pencarian melalui suara.

Sentuh panel Google 
Search di bagian atas 
Layar awal, atau geser 
ke atas dari bagian 
bawah layar. Sebutkan 
“Google” dan kata 
kunci yang akan dicari.
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pemberitahuan

Kotak 
pemberitahuan

Mendukung 
pemberitahuan yang 
diperluas agar Anda 
dapat melakukan 
tindakan tambahan tepat 
dari pemberitahuan 
tersebut.

Geser satu jari dari bagian 
atas layar untuk membuka 
bayangan pemberitahuan.

Geser dua jari secara vertikal 
atau zoom jepit untuk 
membuka atau menutup 
pemberitahuan.

Sentuh ikon di bagian dalam 
pemberitahuan tertentu 
untuk menangani tugas 
secara langsung.

Geser untuk menutup 
pemberitahuan.

Mengirim 
e-mail kepada 
tamu untuk 
acara kalender

Anda dapat mengirimkan 
e-mail kepada peserta 
dari aplikasi Calendar 
(Kalender) atau 
mengirim respons yang 
dipindai maupun kustom 
dari pemberitahuan 
kalender.

Sentuh Email guests 
(Kirim e-mail kepada 
tamu) pada acara kalender 
atau pemberitahuan. Dari 
pemberitahuan, Anda dapat 
memilih respons yang 
dipindai atau kustom.

Volume 
pemberitahuan

Kini Anda dapat 
mengontrol volume 
suara pemberitahuan 
secara terpisah dari 
volume suara utama 
tablet.

Tekan tombol volume di 
bagian samping tablet, lalu 
sentuh ikon Pengaturan. 
Tarik panel geser untuk 
mengubah volume suara 
pemberitahuan.

Penguncian 
rotasi

Mengunci layar agar 
tetap pada mode potret.

Geser satu jari dari bagian 
atas layar untuk membuka 
bayangan pemberitahuan, 
lalu sentuh ikon Rotasi.



PANDUAN BAGI PENGGUNA NEXUS 7  PERSIAPAN 6

Peningkatan lainnya

Chrome Chrome untuk 
Android mencakup 
tab tak terbatas, tab 
tersembunyi, dan 
mensinkronisasi tab di 
semua perangkat saat 
Anda sign in ke Google 
Account.

Geser ke kiri atau kanan 
untuk menavigasi melalui tab. 
Sentuh, tahan, dan tarik tab ke 
posisi lain.

Sentuh ikon pengalih tab 
untuk beralih antara tab mode 
tersembunyi dan tab biasa.

Aksesibilitas Gesture Mode (Mode 
Gerakan) mendukung 
navigasi menggunakan 
gerakan sentuh dan 
geser dengan kombinasi 
output ucapan.

Platform mendukung 
perangkat input dan 
output Braille eksternal 
melalui USB dan 
Bluetooth.

Untuk mencoba gerakan cara 
pintas pada TalkBack, geser 
menggunakan satu gerakan:

Atas, lalu kanan: Membuka 
pemberitahuan

Atas, lalu kiri: tombol Beranda

Bawah, lalu kanan: Tombol 
aplikasi Recent (Terkini)

Bawah, lalu kiri: tombol 
Kembali

Kedip untuk 
Pengaktifan 
Wajah

Untuk keamanan yang 
ditingkatkan, Anda kini 
dapat menetapkan Face 
Unlock (Pengaktifan 
Wajah) untuk meminta 
kedip saat ingin 
membuka penguncian 
tablet.

Settings (Pengaturan) > 
Security (Keamanan) > Screen 
lock (Kunci layar). 

Menambahkan 
account

Menambahkan account 
e-mail dengan mudah 
ke perangkat dari layar 
Settings (Pengaturan) 
utama.

Settings (Pengaturan) > 
Accounts (Account) > Add 
account (Tambah account).
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Memutar & 
menjelajah

Menelusuri Layar awal

Untuk beralih di antara Layar awal, geser ke kiri atau kanan.

 
Untuk beralih 
di antara 
Layar awal, 
geser ke kiri 
atau kanan.
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Setelah Anda siap untuk berbelanja yang lainnya, anda dapat 
melihat barang yang dianjurkan di salah satu widget Play 
Recommendations (Putar Saran):

Untuk mengubah ukuran widget, sentuh terus, lalu lepas dan 
tarik titik biru. Untuk menghapusnya, sentuh terus, lalu tarik ke 
ikon Hapus di bagian atas layar.

Menggeser ke atas untuk Google Now

Google Now akan memberikan informasi yang benar pada waktu 
yang tepat. 

Aplikasi ini akan memberitahukan tentang cuaca hari ini 
sebelum memulai aktivitas, kondisi lalu lintas yang akan dilalui 
sebelum berangkat kerja, dan bahkan skor tim favorit sewaktu 
pertandingan berlangsung.

Semua terjadi secara otomatis. Google Now secara pintar 
menghadirkan informasi yang ingin dilihat, saat Anda ingin 
melihatnya. Tanpa perlu penggalian apapun.

Misalnya, berikut adalah kartu Google Now yang muncul bila 
Anda akan memulai perjalanan pulang:

Sentuh untuk 
melihat saran lain

Sentuh untuk 
menghindari 
saran yang 
serupa di masa 
mendatang

Sentuh untuk mengetahui lebih lanjut
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Ayo coba! Geser jari ke atas dari bagian bawah layar, atau sentuh 
panel Google Search di bagian atas layar.

Bila Anda ingin melihat kartu lainnya, sentuh Show more cards 
(Tampilkan kartu lainnya) di bagian bawah layar. Bila Anda tidak 
lagi memerlukannya, geser menjauh. 

Anda memegang kendali

Saat memutuskan untuk menggunakan Google Now, berarti 
Anda mengaktifkan pelaporan dan riwayat lokasi. Google Now 
juga menggunakan informasi lokasi yang disediakan layanan 
lokasi Google dan GPS, jika sedang diaktifkan. 

Google Now juga menggunakan data yang mungkin Anda 
simpan di produk Google lainnya. Misalnya, jika Anda memiliki 
pencarian yang tersimpan di Web History (Riwayat Web), 
maka Google Now dapat menampilkan kartu berdasarkan skor 
olahraga, status penerbangan, dan banyak lagi.

Sama halnya, Google Now dapat menggunakan data yang 
mungkin telah disimpan di produk pihak ketiga yang Anda 
bolehkan untuk diakses Google. Misalnya, kalender yang 
disinkronisasi tablet mungkin mencakup entri dari produk 
kalender non-Google. Jika Anda memiliki entri untuk janji temu 
dengan dokter gigi yang mencakup alamat dokter gigi tersebut, 
maka Google Now dapat memeriksa lalu lintas dan menyarankan 
waktu keberangkatan.
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Anda memegang kendali. Anda dapat memilih kartu yang ingin 
dilihat, menyesuaikan rincian yang akan ditampilkan, dan 
menyesuaikan pengaturan privasi. 

Untuk info lebih lanjut tentang Google Now dan informasi 
lokasi, lihat "Bab 4, Mempersonalisasi Pencarian", pada 
"Mempersonalisasi Pencarian" pada halaman 27. 

Menggeser ke bawah untuk pemberitahuan

Pemberitahuan menginformasikan Anda saat pesan baru 
diterima, acara kalender, dan alarm, serta aktivitas yang 
berlangsung, misalnya, unduh video.

Saat terdapat pemberitahuan, ikonnya muncul di bagian 
atas layar. Ikon untuk pemberitahuan tertunda muncul di kiri, 
dan ikon sistem yang menampilkan seperti sinyal Wi-Fi atau 
kekuatan daya baterai di kanan:

 Status Bluetooth, 
Wi-Fi, dan baterai 

Pemberitahuan 
tertunda



PANDUAN BAGI PENGGUNA NEXUS 7  MEMUTAR & MENJELAJAH 11

Untuk membuka bayangan pemberitahuan, geser ke bawah dari 
bagian atas:

 

Pemberitahuan tertentu dapat diperluas untuk menampilkan 
lebih banyak informasi, misalnya pratinjau e-mail atau kalender. 
Bila memungkinkan, item yang berada paling atas akan selalu 
diperluas. Untuk membuka atau menutup pemberitahuan, cubit 
layar menggunakan dua jari.

Alihkan kunci 
rotasi layar Tutup semua

Buka 
pengaturan

Sentuh untuk 
merespons 
tamu lainnya

Zoom jepit 
atau ayun 
menggunakan 
dua jari
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Untuk membuka aplikasi terkait, sentuh ikon pemberitahuan 
di sisi kiri. Sejumlah pemberitahuan juga memungkinkan 
Anda melakukan tindakan tertentu dengan menyentuh ikon 
dalam pemberitahuan. Misalnya, pemberitahuan kalender 
memungkinkan Anda memilih Snooze (Tunda) (ingatkan nanti) 
atau mengirim e-mail ke tamu lain.

Setelah selesai dengan pemberitahuan, geser menjauh. Untuk 
menutup semua pemberitahuan, sentuh ikon Tutup di kanan 
atas panel pemberitahuan.

Panel kontrol

Di bagian bawah setiap Layar awal, terdapat baris Favorites 
(Favorit): cara cepat alternatif untuk mengakses buku, majalah, 
aplikasi, film, dan musik:

 

Di bagian bawah setiap layar Nexus 7, apapun yang dilakukan, 
Anda akan selalu menemukan tiga tombol navigasi berikut:

Belakang
Membuka layar yang sebelumnya Anda tangani, 
meskipun berada di aplikasi lain. Setelah kembali 
hingga ke Layar awal, Anda tidak dapat kembali lebih 
jauh dalam riwayat.

Buka folder 
aplikasi populer

Lihat semua 
aplikasi Anda

Belanja di 
Google Play



PANDUAN BAGI PENGGUNA NEXUS 7  MEMUTAR & MENJELAJAH 13

Beranda
Membuka Beranda. Jika Anda melihat kiri atau kanan 
Layar awal, maka Layar awal tengah akan terbuka. 
Untuk membuka Google Now, geser ke atas. Google 
Now memberikan segala yang ingin diketahui, tepat 
saat Anda memerlukannya.

Aplikasi terakhir
Membuka daftar gambar kecil aplikasi yang baru-baru 
ini Anda tangani. Untuk membuka aplikasi, sentuh 
aplikasi tersebut. Untuk menghapus gambar kecil dari 
daftar, geser ke kiri atau kanan.

Setelah beberapa saat tanpa interaksi, tombol ini mungkin akan 
diperkecil menjadi titik atau memudar, tergantung pada aplikasi 
yang aktif. Untuk menampilkannya kembali, sentuh lokasinya.

Pada layar All Apps (Semua Aplikasi) yang tersedia 
dari baris Favorites (Favorit), lihat ikon Pengaturan. 
Ini akan menampilkan layar Settings (Pengaturan) 
tablet agar Anda dapat menyesuaikan, antara lain 
seperti pengaturan jaringan, suara, dan account.

TIPS: Untuk membuka Settings (Pengaturan) dengan 
cepat, apapun layar yang sedang ditampilkan, geser ke 
bawah Notifications (Pemberitahuan) dari bagian atas 
layar, lalu sentuh ikon Pengaturan  kecil di dekat 
bagian atas. 

Di bagian atas layar, Anda akan menemukan Google Search 
yang dapat digunakan untuk mencari di tablet atau Internet. 
Sentuh Google untuk mengetik frasa pencarian atau sentuh ikon 
Mikrofon  untuk menyebutkannya.

Pengaturan
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Menyentuh & mengetik
Gunakan jari untuk memanipulasi ikon, tombol, menu, keyboard 
di layar, dan item lainnya di layar sentuh. Anda juga dapat 
mengubah orientasi layar.

Untuk memilih atau mengaktifkan sesuatu, sentuh.

Untuk mengetik sesuatu, misalnya nama, sandi, atau frasa 
pencarian, cukup sentuh area yang akan diketik. Keyboard akan 
muncul di layar agar Anda dapat mengetik pada bidangnya.

Gerakan umum lainnya mencakup:

• Sentuh terus. Sentuh terus item di layar dengan 
menyentuhnya dan tidak mengangkat jari hingga tindakan 
terjadi.

• Tarik. Sentuh terus item selama beberapa saat, lalu tanpa 
mengangkat jari, gerakkan jari di layar hingga Anda mencapai 
posisi target. Misalnya, Anda dapat memindahkan aplikasi di 
sekitar Layar awal.

• Geser. Gerakkan jari dengan cepat di atas permukaan layar, 
tanpa menjeda saat pertama kali Anda menyentuh (agar tidak 
menarik yang lain). Misalnya, Anda dapat menggeser Layar 
awal ke kiri atau kanan untuk melihat Layar awal lainnya.

• Ketuk dua kali. Ketuk dua kali dengan cepat pada halaman 
web, peta, atau layar lainnya untuk men-zoom. Misalnya, 
ketuk dua kali gambar di Chrome untuk memperbesar 
tampilannya, lalu ketuk dua kali lagi untuk memperkecil 
tampilannya.

• Cubit. Pada aplikasi tertentu (misalnya, Maps (Peta), 
Chrome, dan Gallery (Galeri)), Anda dapat memperbesar atau 
memperkecil tampilan dengan meletakkan dua jari sekaligus 
di layar dan mendekatkannya (untuk memperkecil) atau 
menjauhkannya (untuk memperbesar).

• Putar layar. Orientasi sebagian besar layar (kecuali Layar 
awal) akan berputar saat posisi perangkat diputar. Untuk 
mengunci atau membuka penguncian orientasi vertikal layar, 
sentuh ikon Rotasi di bagian atas bayangan pemberitahuan.
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Untuk mengubah suara, volume suara, dll. untuk 
pemberitahuan di tablet, buka  Settings 
(Pengaturan) > Device (Perangkat) > Sound (Suara).

Untuk mengubah kecerahan, ukuran font, dll. di tablet, 
buka  Settings (Pengaturan) > Device (Perangkat) 
> Display (Layar).

Mencoba Pengaktifan Wajah
Tergantung pada cara menggunakan tablet, Anda mungkin ingin 
menetapkan beberapa bentuk penguncian layar otomatis untuk 
mencegah akses tidak sah. Jika kunci telah ditetapkan, maka layar 
akan terkunci bila layar tablet beralih ke tidur.

Saat menyentuh tombol daya untuk mengaktifkan tablet yang 
terkunci, Anda harus melakukan sejumlah tindakan, mulai dari gerakan 
sederhana menggeser hingga mengetik sandi yang panjang, agar dapat 
membuka pengunciannya.

Anda dapat menetapkan kunci dengan panjang berbeda menggunakan 
pengaturan kunci tablet. Untuk melakukannya, buka  Settings 
(Pengaturan) > Personal (Pribadi) > Security (Keamanan) > Screen lock 
(Kunci layar), lalu sentuh jenis kunci yang akan digunakan.

Face Unlock (Pengaktifan Wajah) merupakan salah satu pilihan 
yang tersedia. Setelah mengkonfigurasinya, Anda dapat membuka 
penguncian tablet hanya dengan menatapnya. Meskipun Face Unlock 
(Pengaktifan Wajah) tidak terlalu aman, namun sangat nyaman dan 
menyenangkan untuk digunakan.

Ayo coba. Buka pengaturan Screen lock (Kunci layar) yang dijelaskan di 
atas, sentuh Face Unlock (Pengaktifan Wajah), lalu ikuti petunjuknya.

TIPS: Setelah mengkonfigurasi Face Unlock (Pengaktifan 
Wajah), lihat dalam Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > 
Security (Keamanan) untuk dua pengaturan tambahan: Improve 
face matching (Tingkatkan pencocokan wajah) dan Liveness 
check (Pemeriksaan langsung). Gunakan pilihan ini agar Face 
Unlock (Pengaktifan Wajah) lebih dapat diandalkan dan aman. 

Pengaturan
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3

Serasa di rumah

Bersantai dengan Google Play

Google Play menghadirkan semua konten favorit di satu tempat, 
mulai dari film, tayangan TV, buku, musik, majalah, aplikasi, 
dan banyak lagi, jadi Anda dapat mengaksesnya dari perangkat 
apapun.

Menggunakan Widget Google Play

Berikut adalah widget yang tersedia di Layar awal Anda:

• My Library (Perpustakaan Saya). Menampilkan musik, buku, 
dll. yang terakhir digunakan. Sentuh salah satu gambar untuk 
melihat konten Anda, serta hadiah gratis dari Google.

• Recommended on Play (Disarankan di Pemutaran). 
Menyarankan musik, film, dan konten lainnya yang mungkin 
menarik perhatian Anda. Sentuh saran untuk mengetahuinya 
lebih lanjut.

• Recommended apps (Saran aplikasi). Menyarankan aplikasi 
yang dapat ditambahkan ke Layar awal. Sentuh saran untuk 
mengetahuinya lebih lanjut.
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Semua widget saran Google Play dapat digunakan dengan cara 
yang sama: 

 

Untuk mengubah ukuran widget, sentuh terus, lalu lepas dan 
tarik titik biru. Untuk menghapusnya, sentuh terus, lalu tarik ke 
ikon Hapus di bagian atas layar.

Untuk menambahkan widget Play (Pemutaran) lain, sentuh ikon 
Semua Aplikasi  dan Widget, lalu geser dari kanan ke kiri 
hingga Anda melihat yang diinginkan. Setelah itu, sentuh terus 
dan lepas di lokasi Layar awal yang diinginkan.

Belanja di Google Play

Untuk membuka aplikasi Google Play Store, sentuh 
ikon Play Store di baris Favorites (Favorit) di 
bagian bawah setiap Layar awal.

Sebagian besar yang Anda beli di Google Play 
tersedia dari komputer dan perangkat bergerak 

Android apapun. (Aplikasi Android adalah pengecualian, karena 
hanya berjalan di perangkat Android.) 

Sign in ke play.google.com untuk mendapatkan hiburan dari 
manapun.

Sentuh untuk 
melihat saran lain

Sentuh untuk 
menghindari 
saran yang 
serupa di masa 
mendatang

Sentuh untuk mengetahui 
lebih lanjut

Play Store

http://play.google.com
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Menemukan konten

Jika pernah melakukan pembelian di Google Play, maka Anda 
akan secara otomatis memiliki akses ke konten ini di Nexus 7, 
cukup pastikan Anda telah sign in menggunakan account yang 
sama seperti yang digunakan untuk membelinya.

Anda dapat memperoleh konten menggunakan salah satu ikon 
Google Play di baris Favorit, termasuk Buku, Majalah, Film, dan 
Musik.

Atau, sentuh ikon Play Store  untuk membuka Google Play. 
Di sudut kanan atas, sebelah kiri Menu dan ikon Cari, Anda 
akan menemukan ikon Perpustakaan Saya yang terkait dengan 
bagian Google Play yang sedang dilihat. Misalnya, sewaktu 
menelusuri bagian Movies & TV (Film & TV), Anda akan melihat 
ikon aplikasi Google Play Movies yang akan menampilkan My 
Movies & TV (Film & TV Saya):

 

Anda dapat dengan cepat mengakses konten dengan cara 
ini, dari aplikasi Google Play Store, meskipun awalnya Anda 
membelinya di Google Play menggunakan ponsel atau tablet 
berbeda. Jika Anda memiliki perangkat baru, maka semua 
media akan secara otomatis menunggu di sini hingga Anda 
mengaktifkan dan sign in.

Pengaturan Google Play

Untuk menyesuaikan pengaturan Google Play, mengalihkan 
account, atau mendapatkan bantuan, pilih pilihan yang 
diinginkan dari Menu  di sudut kanan atas.

Sentuh ikon di lokasi ini untuk 
melihat konten dengan jenis tersebut
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Layar Settings (Pengaturan) Google Play memungkinkan 
Anda memegang kontrol saat mendapatkan pemberitahuan 
tentang update aplikasi maupun permainan, mengosongkan 
riwayat pencarian, dan mengaktifkan kontrol pengguna. Untuk 
menyaring aplikasi Android berdasarkan tingkat maturitas atau 
yang memerlukan PIN sebelum menyelesaikan pembelian, 
sentuh Content filtering (Penyaringan konten) atau Set or 
change PIN (Tetapkan atau ubah PIN).

Dukungan Google Play

Untuk info lebih rinci tentang Google Play, termasuk pilihan 
dukungan ponsel dan e-mail, kunjungi support.google.com/
googleplay.

Mengelola unduhan
Untuk mengelola sebagian besar unduhan, sentuh 
ikon Download di layar All Apps (Semua Aplikasi). 
Perhatikan bahwa film dan sejumlah konten 
lainnya dapat diunduh ke tablet, namun tidak akan 
ditampilkan di aplikasi Downloads.

Kecuali jika Anda menyematkan (mengunduh) konten seperti 
buku maupun film ke tablet agar dapat diakses offline, maka 
Google Play akan menjalankan streaming pembelian dan 
menyewanya dari server Google sewaktu Anda memutarnya, 
sehingga tidak menggunakan ruang penyimpanan secara 
permanen.

Selain mengunduh konten dari Google Play, Anda juga dapat 
mengunduh file dari pesan Gmail atau berbagai sumber lainnya. 
Gunakan aplikasi Downloads untuk melihat, membuka kembali, 
atau menghapus item yang telah diunduh dengan cara ini.

Dari aplikasi Downloads:
• Sentuh salah satu item untuk membukanya.
• Sentuh judul unduhan terdahulu untuk melihatnya.
• Periksa item yang akan dibagikan. Setelah itu sentuh ikon 

Berbagi , lalu pilih cara berbagi dari daftar.

Pengunduhan

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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• Periksa item yang akan dihapus. Setelah itu sentuh ikon 
Tempat sampah .

• Di bagian bawah layar, sentuh Sort by size (Urut berdasarkan 
ukuran) atau Sort by date (Urut berdasarkan tanggal) untuk 
beralih di antara keduanya.

File yang tersedia di aplikasi Download juga dapat dilihat dalam 
direktori Download bila tablet tersambung ke komputer. Anda 
dapat melihat dan menyalin file dari direktori ini.

Menggunakan aplikasi
Untuk melihat semua aplikasi, sentuh All Apps   (Semua 
Aplikasi) pada baris Favorites (Favorit) di Layar awal.

Layar All Apps (Semua Aplikasi) utama akan terbuka. Di sini 
Anda dapat melihat semua aplikasi, termasuk yang diunduh di 
Google Play. Anda dapat memindahkan ikon aplikasi ke salah 
satu Layar awal.

Dari All Apps (Semua Aplikasi), Anda dapat:

• Beralih di antara layar. Geser ke kiri atau kanan.
• Membuka aplikasi. Sentuh ikonnya.
• Meletakkan ikon aplikasi di Layar awal. Sentuh terus ikon 

aplikasi, geser jari, lalu angkat jari untuk melepas ikon pada 
tempatnya.

• Menelusuri widget. Sentuh tab Widgets di bagian atas layar 
All Apps (Semua Aplikasi).

• Mendapatkan aplikasi lainnya. Sentuh ikon Play Store pada 
daftar ikon aplikasi atau ikon Belanja di kanan atas.

Untuk menghapus ikon aplikasi dari Layar awal, sentuh terus 
aplikasi tersebut, geser jari ke arah atas layar, lalu lepas aplikasi 
pada ikon Hapus .

Untuk menghapus ikon aplikasi dari Layar awal, sentuh terus 
aplikasi tersebut, geser jari ke arah atas layar, lalu lepas aplikasi 
pada ikon Hapus .
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Sebagian aplikasi mencakup ikon Menu  di dekat atas atau 
bawah layar yang memungkinkan Anda mengontrol pengaturan 
aplikasi.

Mengatur Layar awal 
Untuk menambahkan widget ke Layar awal:

1. Buka Layar awal untuk menempatkan widget.
2. Sentuh ikon All Apps  (Semua Aplikasi).
3. Geser ke kanan ke tab Widgets dan dengan tetap menggeser, 

jika perlu, untuk menemukan widget.
4. Sentuh terus widget hingga muncul Layar awal, geser ke 

tempatnya, lalu angkat jari Anda.

Untuk memindahkan ikon aplikasi atau widget ke lokasi lain di 
Layar awal:

1. Sentuh terus ikon.
2. Geser jari ke posisi baru.

Untuk beralih di antara Layar awal, geser ke tepi layar.
Untuk menggeser ikon lain, geser perlahan.

3. Angkat jari Anda. 
Ikon akan terlepas di posisi barunya.

Untuk mengkombinasikan dua ikon dalam satu folder, geser 
salah satu ikon secara cepat ke yang lainnya.

Untuk membuka folder, sentuh folder tersebut. Untuk mengubah 
nama folder, sentuh namanya.
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Memulai Gmail
Aplikasi Gmail memungkinkan Anda membaca dan 
menulis e-mail dari perangkat bergerak atau 
browser apapun. Untuk membukanya, sentuh ikon 
Gmail di Beranda atau layar All Apps (Semua 
Aplikasi). 

Namun Gmail bukan sekadar e-mail. Anda dapat menggunakan 
account Gmail untuk sign in ke semua aplikasi dan layanan 
Google, termasuk Google Now untuk mendapatkan informasi 
yang benar pada waktu yang tepat; Calendar; People untuk 
menyimpan kontak; Google Documents untuk menangani 
dokumen, spreadsheet, atau gambar; dan banyak lagi.

Pertama kali membuka Gmail, Anda akan diminta sign in atau 
membuat account, jika belum melakukannya saat pertama 
kali mengkonfigurasi tablet. Inbox (Kotak masuk) pesan akan 
terbuka. Dari sini, sentuh pesan untuk membacanya. Pesan yang 
belum dibaca ditampilkan dalam huruf tebal.

Sewaktu membaca pesan:

• Sentuh ikon dan menu di sepanjang bagian atas layar untuk 
mengarsip, membuang, memberikan label, atau melakukan 
tindakan lain pada pesan tersebut.

• Geser ke kiri atau kanan untuk membaca percakapan 
sebelum atau berikutnya.

Untuk mengatur e-mail, centang kotak di samping pesan untuk 
memilihnya. Gunakan ikon dan menu di sepanjang bagian atas 
layar untuk mengelola pesan yang dipilih.

Untuk mengubah pengaturan, menambahkan account, atau 
mendapatkan bantuan, sentuh ikon Menu  . 

Apapun tampilan yang sedang terbuka di Gmail, Anda dapat 
selalu kembali ke Inbox dengan menyentuh ikon Gmail  di 
sudut kiri atas layar.

Gmail
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Mencari Orang

Aplikasi People (Orang) akan memberikan akses 
cepat ke semua orang yang akan dihubungi. Untuk 
membukanya, sentuh ikon Orang di Beranda atau 
layar All Apps (Semua Aplikasi).

Saat pertama kali mengaktifkan tablet dan sign in ke Google 
Account, kontak yang ada dari account tersebut akan 
disinkronisasi dengan aplikasi People (Orang). Setelah itu, 
semua kontak akan terus tersinkronisasi secara otomatis, baik 
Anda membuat perubahan di tablet, dari perangkat lain, maupun 
dari browser web.

Jika menggunakan Exchange, Anda juga dapat mensinkronisasi 
informasi kontak tersebut dengan People (Orang).

Semua informasi People (Orang) tersedia dari Gmail, Google Talk, 
dan aplikasi lainnya yang bermanfaat. Saat Anda menambahkan 
kontak dari sumber lain, maka kontak tersebut akan 
disinkronisasi secara otomatis di semua tempat yang diperlukan.

Pertama kali membuka People (Orang), Anda akan diminta sign 
in atau membuat account. Setelah itu aplikasi akan membuka 
daftar utama kontak di sisi kiri. Anda dapat memilih kontak yang 
akan ditampilkan di sisi kanan. Atau:

• Melihat semua kontak, favorit, atau grup. Pilih dari kiri atas 
layar.

• Membaca rincian. Sentuh nama untuk melihat rincian kontak 
atau grup.

• Melihat aktivitas terkini. Saat melihat kontak, geser ke kanan 
untuk melihat update terkini.

• Mengedit rincian. Sewaktu melihat kontak, sentuh ikon di 
bagian atas layar atau ikon Menu  untuk mencari kontak, 
menambahkan kontak, mengedit atau berbagi rincian 
kontak, menghapus kontak, dan banyak lagi. Anda juga dapat 
menyentuh tanda bintang di sebelah nama kontak untuk 
menambahkannya ke daftar Favorites (Favorit).

Orang
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• Mengubah pengaturan. Sewaktu melihat layar daftar utama, 
sentuh ikon Menu  untuk mengimpor atau mengekspor 
kontak, memilih pilihan layar pada tab Group (Grup) dan All 
(Semua), serta menambahkan atau mengedit account.

Apapun tampilan yang sedang terbuka di People (Orang), Anda 
dapat selalu kembali ke daftar utama dengan menyentuh ikon 
Orang  di sudut kiri atas layar.

Mengelola Kalender

Aplikasi Calendar (Kalender) memungkinkan Anda 
melihat dan mengedit jadwal. Untuk membukanya, 
sentuh ikon Kalender di Beranda atau layar All 
Apps (Semua Aplikasi).

Saat pertama kali mengkonfigurasi tablet, Anda 
mengkonfigurasinya untuk menggunakan Google Account yang 
ada (misalnya, Gmail) atau membuat account baru. Pertama 
kali membuka aplikasi Calendar (Kalender) di tablet, aplikasi 
ini menampilkan acara kalender yang ada dari Google Account 
tersebut di web. 

Saat mengedit acara dari perangkat bergerak atau browser web 
apapun, acara akan disinkronisasi secara otomatis di semua 
tempat yang diperlukan.

Untuk mengubah tampilan Calendar (Kalender), pilih Day (Hari), 
Week (Minggu), Month (Bulan), atau Agenda dari kiri atas layar. 
Geser untuk menggulir secara vertikal maupun horizontal. Pada 
tampilan Day (Hari) atau Week (Minggu), jauhkan atau dekatkan 
dua jari untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

Dari salah satu tampilan tersebut, Anda dapat:

• Membaca atau mengedit rincian acara. Sentuh acara untuk 
melihat rinciannya.

• Mengelola acara dan kalender. Sentuh ikon di sepanjang 
bagian atas layar atau Menu  untuk mencari atau membuat 
acara, kembali ke hari ini, atau menyesuaikan pengaturan.

Kalender
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Untuk mengirim e-mail ke semua orang yang diundang ke suatu 
acara, Anda memiliki dua pilihan:

• Buka acara dari aplikasi Calendar (Kalender), lalu sentuh 
Email guests (Kirim e-mail kepada tamu).

• Bila pemberitahuan acara diterima tepat sebelum rapat 
dimulai, geser bayangan pemberitahuan ke bawah, jauhkan 
pemberitahuan acara dengan jari jika perlu, lalu sentuh Email 
guests (Kirim e-mail kepada tamu).

Mengubah pengaturan suara 
Tablet menggunakan suara untuk berkomunikasi, termasuk 
pemberitahuan, alarm, dan tanggapan navigasi.

Untuk menyesuaikan suara yang dibuat tablet, buka  
Settings (Pengaturan) > Device (Perangkat) > Sound: (Suara:)

• Volumes menetapkan volume suara master terpisah untuk 
musik, pemberitahuan, dan alarm. Anda masih dapat 
menggunakan kontrol volume fisik pada tablet untuk 
memperbesar atau memperkecil volume suara pada suara 
apapun yang sedang diputar.

• Default notification (Pemberitahuan default) menyampaikan 
masuknya pemberitahuan, kecuali jika Anda menetapkan 
suara berbeda di setiap aplikasi.

• Touch sounds (Suara sentuhan) memberikan gaung bersuara 
saat Anda menyentuh ikon atau tombol aktif di layar.

• Screen lock sound (Suara kunci layar) akan dipicu bila Anda 
membuka penguncian layar.

Mengubah wallpaper

Wallpapers dapat mencakup gambar dari Gallery (Galeri), foto 
standar dari sistem, dan gambar hidup seperti animasi, atau 
peta yang berpusat di lokasi Anda. Gambar tersebut menjadi 
latar belakang default untuk Layar awal.



PANDUAN BAGI PENGGUNA NEXUS 7  SERASA DI RUMAH 26

1. Sentuh terus di manapun pada Layar awal yang tidak 
digunakan.
Daftar pilihan muncul di layar.

2. Sentuh sumber wallpaper: 
Gallery (Galeri). Pilih dari gambar yang telah disinkronisasi 
dengan tablet. 
Live Wallpapers Pilih dari daftar gulir wallpaper animasi. 
Wallpapers. Pilih dari gambar kecil foto default, atau sentuh 
gambar kecil untuk mendapatkan versi yang lebih besar.
Anda dapat mengunduh wallpaper tambahan di Google Play.

3. Untuk menetapkan wallpaper, sentuh Set wallpaper 
(Tetapkan wallpaper) atau untuk gambar di Gallery (Galeri), 
tentukan bagian yang akan dikrop, lalu sentuh Crop (Krop).

Untuk mengubah wallpaper tablet, buka Settings 
(Pengaturan) > Device (Perangkat) > Display 
(Layar) > Wallpaper. 

Pengaturan
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4

Mempersonalisasi 
Pencarian

Tentang Google Now

Google Now memberikan informasi yang benar pada waktu 
yang tepat. Geser ke atas dari bagian bawah tablet untuk 
mendapatkan info lalu lintas sebelum berangkat kerja, tempat 
populer di sekitar, skor tim favorit saat ini, dan banyak lagi. 

Anda dapat setiap saat mengaktifkan atau menonaktifkan 
Google Now. Geser ke atas dengan cara yang sama, lalu sentu 

 Menu > Settings (Pengaturan) > Google Now. Jika keyboard 
menghalangi tampilan menu, sentuh tombol Kembali  yang 
telah dimodifikasi untuk menurunkannya. 

Setelah memutuskan untuk mulai menggunakan Google Now, 
Anda tidak perlu melakukan hal lainnya. Jika ingin, Anda dapat 
menyempurnakan beberapa pengaturan, namun Google Now 
tidak memerlukan konfigurasi rumit apapun. Informasi yang 
diperlukan akan selalu tersedia di ujung jari Anda.

Untuk mengetahui waktu tampilan informasi tertentu, Google 
Now menggunakan data kontekstual dari tablet dan produk 
Google lainnya, serta data dari produk pihak ketiga yang Anda 
bolehkan untuk diakses Google Now. 
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Misalnya, Google Now menggunakan waktu dalam sehari, lokasi 
Anda saat ini, dan riwayat lokasi Anda untuk menampilkan 
kondisi lalu lintas yang akan dilalui saat Anda bangun di pagi 
hari. Google Now juga menggunakan informasi dari layanan 
Google seperti Web History (Riwayat Web) untuk update 
olahraga atau penerbangan, atau dari entri kalender yang telah 
disinkronisasi untuk pengingat janji temu. 

Tentang kartu Google Now

Kartu Google Now merupakan snippet ringkas berisi 
informasi bermanfaat yang bergerak di layar tepat saat Anda 
memerlukannya. Misalnya, berikut adalah kartu lalu lintas:

Untuk melihat beberapa kartu sampel dari layar Google Now 
utama, sentuh  Menu > Sample cards (Kartu sampel). Setelah 
selesai namun Anda ingin kembali ke layar Google Now utama, 
sentuh Hide sample cards (Sembunyikan kartu sampel). 

Tentang pelaporan, riwayat, dan layanan lokasi

Location reporting (Pelaporan lokasi) merupakan kemampuan 
tablet untuk melaporkan lokasi Anda saat ini untuk tujuan 
pendataan riwayat lokasi.

Location history (Riwayat lokasi) merupakan kemampuan tablet 
untuk menyimpan lokasi yang telah lalu, termasuk rumah dan 
kantor. 
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Location services (Layanan lokasi) memungkinkan tablet 
mendapatkan lokasi Anda saat ini. Layanan lokasi menyediakan 
lokasi yang digunakan pelaporan dan riwayat lokasi.

PENTING: Menonaktifkan pelaporan lokasi tidak akan 
menonaktifkan layanan lokasi atau menghapus riwayat 
lokasi yang telah disimpan Google.

Saat memutuskan untuk menggunakan Google Now, berarti 
Anda mulai melaporkan lokasi dan mengaktifkan riwayat lokasi. 
Google tidak akan memberikan informasi ini kepada pengguna 
lain atau perwakilan pemasaran tanpa izin Anda. 

Jika Anda memilih riwayat lokasi yang telah lalu, maka Google 
Now akan menggunakan lokasi yang didata sebelumnya 
sekaligus rincian yang berlangsung saat membuat saran. 
Menonaktifkan riwayat lokasi akan menjeda pengumpulan 
informasi lokasi, namun tidak akan menghapus riwayat. Untuk 
mengelola atau menghapus rincian lokasi, kunjungi http://
google.com/locationhistory.

Bersama riwayat lokasi, Google Now menggunakan layanan 
lokasi Google dan GPS. Untuk mengelola pengaturan ini dari 
layar Google Now, sentuh  Menu > Settings (Pengaturan) > 
Privacy and accounts (Privasi dan account) > Location services 
(Layanan lokasi).

Untuk info lebih rinci, lihat "Mengontrol pelaporan, riwayat, dan 
layanan lokasi" pada halaman 32.

Tentang Riwayat Web dan data lainnya

Google Now menggunakan data dari berbagai sumber untuk 
membantu memprediksi semua yang Anda perlukan. Misalnya, 
jika Anda telah mensinkronisasi entri kalender untuk janji temu 
dengan dokter gigi, maka Google Now dapat memeriksa lalu 

http://google.com/locationhistory
http://google.com/locationhistory
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lintas dan menyarankan waktu keberangkatan. Jika Anda telah 
menyimpan pencarian terkait di Web History (Riwayat Web), 
misalnya tim olahraga favorit atau penerbangan mendatang, 
maka Google Now juga dapat menampilkan kartu skor olahraga, 
status penerbangan, dan banyak lagi.

Untuk mengelola Web History (Riwayat Web), kunjungi google.
com/history. Anda dapat menghapus atau menjeda Web History 
(Riwayat Web) dan masih dapat menggunakan Google Now, 
namun jenis informasi tertentu seperti rincian penerbangan, 
tidak akan ditampilkan.

Menggunakan Google Now
Untuk melihat kartu Google Now yang menunggu Anda pada 
waktu tertentu, geser ke atas dari bagian bawah tablet, atau 
sentuh panel Google Search di Layar awal.

Google Now menampilkan kartu pada saat yang paling 
bermanfaat dan relevan berdasarkan waktu saat ini dan lokasi 
Anda saat ini. Untuk mengembangkan pencarian tersebut 
dan mendapatkan tambahannya, sentuh Show more cards 
(Tampilkan kartu lainnya) di bagian bawah layar Google Now 
utama.

Setelah selesai dengan kartu, geser menjauh untuk menutupnya 
dari layar Google Now. Jangan khawatir, kartu akan muncul 
kembali bila update baru tersedia. 

Mengedit pengaturan kartu

Untuk mengubah pengaturan masing-masing kartu Google Now:

• Sentuh  Menu > Settings (Pengaturan) pada kartu.

 ATAU

• Dari sudut kanan bawah layar Google Now, sentuh  Menu > 
Settings (Pengaturan) > Google Now.

http://www.google.com/history/
http://www.google.com/history/
http://www.google.com/history/
http://www.google.com/history/
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Layar pengaturan Google Now akan ditampilkan dan Anda dapat 
mengalihkan kartu tertentu ke On (Aktif), Off (Tidak aktif), atau 
menyesuaikan pengaturannya.

Setelah dinonaktifkan, kartu tidak akan ditampilkan bila Anda 
membuka Google Now.

Menutup kartu

Untuk menutup kartu dari layar Google Now, geser menjauh. 
Kartu akan ditampilkan kembali di lain waktu bila relevan, 
mungkin dalam hitungan jam atau hari mulai dari sekarang.

Menyesuaikan pemberitahuan

Bila kartu memiliki update baru, maka Anda akan menerima 
pemberitahuannya di bagian atas layar. Anda dapat menurunkan 
bayangan pemberitahuan untuk membuka kartu atau menutup 
pemberitahuan.

Sebagian besar pemberitahuan untuk kartu Google Now dapat 
dinonaktifkan atau ditetapkan ke prioritas rendah maupun 
standar. Pemberitahuan dengan prioritas rendah muncul di 
bagian bawah bayangan pemberitahuan tanpa sinyal tambahan 
apapun. Pemberitahuan standar muncul seperti yang lainnya, 
dalam urutan kronologis, dan Anda dapat menetapkan getar 
maupun nada dering untuk menyertainya.

Untuk menetapkan pemberitahuan ke prioritas rendah atau 
standar ke masing-masing kartu yang mendukung kedua pilihan:

• Sentuh  Menu > Settings (Pengaturan) saat kartu ditampilkan.

 ATAU

• Dari sudut kanan bawah layar Google Now, sentuh  Menu 
> Settings (Pengaturan) > Google Now > nama kartu > 
Notifications (Pemberitahuan). 

Untuk mengubah pilihan nada dering dan getar di semua 
pemberitahuan standar, mulai dari layar Google Now, sentuh 

 Menu > Settings (Pengaturan) > Google Now, lalu sesuaikan 
pilihan dalam Standard Notifications (Pemberitahuan Standar). 
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Menonaktifkan Google Now

Menonaktifkan Google Now akan menghentikan tampilan kartu 
dan mengembalikan pengaturan Google Now ke default.

1. Buka layar Google Now.
Sentuh panel Search (Cari) di bagian atas layar Beranda, atau 
geser ke atas dari bagian bawah tablet sambil melihat layar.

2. Sentuh Menu > Settings (Pengaturan) > Google Now, lalu 
geser tombol di kanan atas ke Off (Tidak aktif).

3. Pada dialog Turn off Now cards (Nonaktifkan kartu Now), 
tentukan apakah Anda juga ingin menonaktifkan riwayat 
lokasi. Jika ya, centang Also turn off Location history 
(Nonaktifkan juga Riwayat lokasi).
Menonaktifkan riwayat lokasi dapat mempengaruhi cara 
kerja produk Google lainnya.

4. Sentuh Turn off (Nonaktifkan).

Menonaktifkan Google Now dan riwayat lokasi tidak akan 
menghapus riwayat yang ada atau menonaktifkan pelaporan 
lokasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian berikutnya, 
"Mengontrol pelaporan dan riwayat lokasi".

Mengontrol pelaporan, riwayat, dan layanan 
lokasi
Bagian ini menjelaskan tentang cara menetapkan alamat rumah 
maupun kantor, dan mengelola berbagai fitur lain terkait lokasi 
yang digunakan Google Now. 

Mendefinisikan rumah dan kantor

Saat menggunakan Google Now, Anda mungkin diminta 
mengkonfirmasikan alamat rumah atau kantor untuk 
mendapatkan informasi lalu lintas yang dilalui, bantuan 
perjalanan, dan banyak lagi. Anda dapat mengubah alamat 
tersebut dalam beberapa cara:
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• Bila Traffic card (Kartu lalu lintas) ditampilkan untuk rumah 
atau kantor, sentuh  Menu > Edit.

• Buka aplikasi Latitude (Garis lintang), cari lokasi Anda, 
sentuh nama pada peta, lalu Location history (Riwayat lokasi) 
> Change home location / Change work location (Ubah lokasi 
rumah/Ubah lokasi kantor).

• Kunjungi maps.google.com dari browser, lalu buka  My 
Places.

• Kunjungi https://www.google.com/latitude/b/0/history/
dashboard dari browser, klik Change di sebelah Time at Work 
atau Time at Home, edit alamat, lalu klik Save.

Anda dapat menonaktifkan dan menghapus riwayat lokasi dan 
masih dapat menggunakan Google Now, namun jenis informasi 
tertentu seperti lalu lintas yang dilalui, mungkin akan terbatas 
atau tidak ditampilkan sama sekali.

Menonaktifkan pelaporan dan riwayat lokasi 
Untuk menonaktifkan pelaporan dan riwayat lokasi dari layar 
Google Now:

1. Sentuh Menu > Settings (Pengaturan) > Privacy and accounts 
(Privasi dan account) > Manage location settings (Kelola 
pengaturan lokasi).
Tindakan ini akan membuka layar Settings (Pengaturan) 
untuk Google Maps. Anda mungkin harus sign in ke Google 
Maps jika belum melakukannya.

2. Sentuh Location settings (Pengaturan lokasi).
3. Untuk menonaktifkan pelaporan lokasi, sentuh Location 

reporting (Pelaporan lokasi) > Do not update your location 
(Jangan update lokasi Anda).

4. Untuk menonaktifkan riwayat lokasi, hapus centang Enable 
location history (Aktifkan riwayat lokasi).

Menghapus rincian riwayat lokasi 

Meskipun Anda menonaktifkan pelaporan dan riwayat lokasi, 
namun riwayat yang sebelumnya didata masih tersedia di 
layanan Google, misalnya Google Now.

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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Untuk menghapus rincian riwayat lokasi, ikuti langkah-langkah 
berikut dari komputer desktop:

1. Buka browser web, lalu pastikan Anda telah sign in dengan 
account yang riwayat lokasinya akan dikelola.

2. Kunjungi http://google.com/locationhistory. 
Halaman yang ditampilkan memungkinkan Anda melihat 
riwayat lokasi untuk tanggal berapapun.

3. Untuk menghapus semua riwayat lokasi yang didata, klik 
Delete all history (Hapus semua riwayat).
Cara lainnya, dari layar ini Anda dapat menghapus bagian 
riwayat lokasi yang dimulai dari tanggal yang dipilih di 
kalender.

4. Klik OK. 

Menonaktifkan layanan lokasi Google dan dukungan GPS

Meskipun pelaporan lokasi dan riwayat lokasi dinonaktifkan, 
namun Google akan secara berkala melaporkan data yang akan 
digunakan berbagai aplikasi dari sumber seperti Wi-Fi, jaringan 
seluler, dan GPS untuk menentukan perkiraan lokasi pada waktu 
tertentu. 

Untuk menonaktifkan layanan dari layar Google Now, sentuh  
Menu > Settings (Pengaturan) > Privacy and accounts (Privasi 
dan account) > Location services (Layanan lokasi), lalu hapus 
centang Google’s location service (Layanan lokasi Google) 
dan GPS satellites (Satelit GPS). Melakukan tindakan ini akan 
menonaktifkan Google Now dan berbagai fitur bermanfaat 
lainnya di tablet.

Dasar-dasar Pencarian & Tindakan Suara
Untuk menggunakan Google Search, sentuh panel pencarian 
di bagian atas Layar awal atau geser ke atas dari bagian bawah 
tablet.

Anda dapat menggunakan Voice Actions (Tindakan Suara) 
dengan Google Search untuk mendapatkan arah, mengirim 
pesan, dan melakukan sejumlah tugas umum lainnya.
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Pencaruan Suara & Tindakan Suara

Anda dapat menginisiasi Voice Search (Pencarian Suara) atau 
Voice Action (Tindakan Suara) dalam beberapa cara:

• Sentuh ikon  Mikrofon pada omnibox Google Chrome. 
• Sentuh ikon  Mikrofon di Layar awal atau layar Google Now, 

lalu sebutkan.
• Sentuh panel pencarian di Layar awal, lalu sebutkan “Google”.
• Bila layar Google Now ditampilkan, Anda tidak perlu 

menyentuh apapun. Cukup sebutkan “Google”. 

Berikutnya, sebutkan kata yang akan dicari atau Voice Action 
(Tindakan Suara) untuk melakukannya. Untuk info lebih rinci 
tentang Voice Actions (Tindakan Suara), lihat "Menggunakan 
Tindakan Suara" pada halaman 37.

Kemampuan untuk memicu pencarian atau tindakan dengan 
menyebutkan "Google" adalah deteksi hotword. Untuk 
menonaktifkan atau mengaktifkannya, mulai dari layar Google 
Now, lalu sentuh Menu > Settings (Pengaturan) > Voice (Suara) > 
Hotword detection (Deteksi hotword). 

PENTING: Untuk mendeteksi waktu pengucapan “Google” 
agar dapat mengaktifkan Voice Search (Pencarian 
Suara) atau Voice Actions (Tindakan Suara), Google akan 
menganalisis suara yang diterima mikrofon tablet pada 
interval beberapa detik atau kurang. Suara akan segera 
dibuang setelah analisis dan tidak akan disimpan di 
perangkat atau dikirim ke Google.

Untuk info lebih lanjut tentang Voice Actions (Tindakan Suara), 
lihat "Menggunakan Tindakan Suara" pada halaman 37 dan 
"Perintah Tindakan Suara" pada halaman 38.

Pencarian dengan mengetik

Ketik kueri Anda dalam kotak pencarian di Beranda atau layar 
Google Now, atau di omnibox Google Chrome.
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Saat mengetik, saran akan muncul di bawah kotak Search (Cari).

Beberapa saran pertama mencoba melengkapi ketikan Anda:

• Untuk mencari saran dengan cepat, sentuh.
• Untuk mencari konten bidang pencarian, sentuh ikon Cari di 

sisi kanan keyboard.

Tips & trik pencarian

Yang Anda 
inginkan

Yang harus diketik atau 
disebutkan

Contoh

Informasi 
olahraga

[nama tim] San Francisco Giants

Foto Foto [topik]

foto [topik]

Foto San Francisco

Foto kucing

Konversi 
pengukuran

[pengukuran awal] dalam 
[pengukuran baru]

30 derajat Celsius dalam 
Fahrenheit

Waktu tayang 
film

Film

Film [lokasi]

[ judul film]

Film

Film Chicago

The Horse’s Mouth

Definisi kata Definisikan [kata] Definisikan campanile

Prakiraan cuaca Cuaca

Cuaca [lokasi]

Cuaca

Cuaca Detroit

Identifikasi 
kode area

Kode area [###] Kode area 215

Identifikasikan 
kode pos

Kode pos [#####] Kode pos 46202
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Waktu Waktu 

Waktu [lokasi]

Waktu 

Waktu di London

Informasi 
penerbangan

[Maskapai] [nomor 
penerbangan]

American airlines 
penerbangan 390

Terjemahan Terjemahkan ke [bahasa] 
[frasa]

Terjemahkan ke Spanyol, 
Di manakah lokasi Palace 
Hotel?

Kalkulator [Frasa matematika] 75 dibagi 6

Makanan [Ketik makanan]

[Ketik makanan] di [lokasi]

Makanan Meksiko 

Makanan Meksiko di 
Urbana, Illinois

Menggunakan Tindakan Suara

Anda dapat menggunakan Voice Actions (Tindakan Suara) 
dengan Google Search untuk mendapatkan arah, mengirim 
pesan, dan melakukan sejumlah tugas umum lainnya.

Inisiasi Voice Action (Tindakan Suara) dengan cara yang sama 
seperti menginisiasi pencarian melalui suara, yakni dengan 
menyentuh ikon  Mikrofon pada kotak pencarian atau 
omnibox Chrome, atau dengan menyebutkan “Google” saat 
layar Google Now terbuka. Untuk info rinci, lihat "Dasar-dasar 
Pencarian & Tindakan Suara" pada halaman 34.

Berikutnya, sebutkan Voice Action (Tindakan Suara) yang akan 
digunakan. Berikut adalah beberapa contoh umum:

• “Tetapkan alarm untuk pukul 08:30”
• “Kirim e-mail ke Marcus Foster. Subjek: Datang malam ini? 

Pesan: Semoga kita bertemu nanti.”
• “Navigasikan ke Sepeda Mike di Palo Alto.”
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Saat Anda bicara, Voice Search (Pencarian Suara) akan 
menganalisis ucapan dan menginisiasi tindakan.

Jika Voice Search (Pencarian Suara) tidak memahami Anda, 
maka fitur ini akan mencantumkan serangkaian kemungkinan 
arti. Cukup sentuh satu yang Anda inginkan.

Sejumlah Voice Actions (Tindakan Suara), seperti "kirim 
e-mail" dan "untuk diingat", buka panel yang meminta Anda 
menyelesaikan tindakan dengan menyebutkan atau mengetik 
info lebih lanjut.

• Sentuh teks yang telah dimasukkan pada panel untuk 
menambahkan atau mengedit teks dengan mengetiknya.
Untuk menyebutkan teks dan bukan mengetiknya, pertama-
tama sentuh tombol Mikrofon  di dekat kanan bawah 
keyboard di layar.

• Sentuh kata atau frasa yang bergaris bawah atau tarik 
beberapa kata untuk melihat daftar transkripsi alternatif, atau 
untuk mengedit dengan menyebutkan atau mengetiknya.
Setelah yakin bahwa transkripsi akurat, Voice Search 
(Pencarian Suara) akan menampilkan kata yang telah 
direkam sebagai teks biasa. Kata maupun frasa yang 
memiliki transkripsi alternatif akan digarisbawahi.

• Sentuh tombol di bagian bawah jendela untuk menambahkan 
bidang opsional (Anda juga dapat menyebutkan nama dan 
konten dari bidang tersebut pada tindakan suara asli Anda).

• Setelah selesai, sentuh tombol yang sesuai untuk 
menyelesaikan tindakan, misalnya Kirim.

Perintah Tindakan Suara

Anda dapat mencari dan mengontrol tablet dengan perintah 
Voice Action (Tindakan Suara) berikut. Untuk info rinci, lihat 
"Menggunakan Tindakan Suara" pada halaman 37.
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Sebutkan Diikuti dengan Contoh

Kata yang akan dicari “sepatu untuk 
bersepeda”

“Peta” Alamat, nama, nama 
perusahaan, jenis 
bisnis, atau lokasi lain

“Peta Golden Gate 
Park, San Francisco.”

“Arah ke” atau 
“Navigasikan ke”

Alamat, nama, nama 
perusahaan, jenis 
bisnis, atau tujuan lain

“Arah ke 1299 Colusa 
Avenue, Berkeley, 
California” 

atau

“Navigasikan ke 
Union Square, 
San Francisco.”

Nama kontak “Mike LeBeau” 
(membuka kartu 
kontak Mike)

“Kunjungi” String pencarian atau 
URL

“Kunjungi Google.
com”

“Kirim e-mail” Satu atau beberapa 
dari: 

“Kepada” dan nama 
kontak, “Cc” dan nama 
kontak, “Bcc” dan 
nama kontak, “Judul” 
dan teks subjek

"Pesan" dan teks 
pesan (sebutkan 
tanda baca)

"Kirim e-mail ke Hugh 
Briss, subjek, sepatu 
baru, pesan, Saya 
tidak sabar ingin 
memamerkan sepatu 
baru saya kepadamu, 
titik.”

"Untuk diingat" Teks pesan "Untuk diingat: ingat 
susu”
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"Tetapkan alarm" “Waktu” atau “untuk” 
dan waktu, misalnya, 
“10:45” atau “20 menit 
dari sekarang,” “Label” 
dan nama alarm

"Tetapkan alarm untuk 
19:45, label, ganti 
binatu"

"Dengarkan" Kata yang akan dicari 
di YouTube, misalnya 
nama lagu, artis, atau 
album.

"Dengarkan: Smells 
Like Teen Spirit”

Pengaturan pencarian

Untuk melihat pengaturan Google Search, termasuk untuk 
Google Now, gulir ke bagian bawah layar Google Now, lalu 
sentuh  Menu > Settings (Pengaturan).

Tiga jenis pengaturan pertama akan dijelaskan di sini. Untuk 
Privasi & account, lihat bagian berikutnya.

Google Now

Pengaturan Google Now memungkinkan Anda mengaktifkan 
atau menonaktifkan Google Now. Jika Anda mengaktifkannya, 
pendahuluan singkat dan pilihan untuk mengikutinya akan 
ditampilkan. 

Sewaktu Google Now aktif, Anda juga dapat menetapkan 
preferensi untuk masing-masing kartu Google Now dan 
pemberitahuan terkait dari layar pengaturan Google Now.

Pilihan untuk setiap kartu dapat berbeda. Sebagian besar 
mencakup bagian Notifications (Pemberitahuan) yang 
memungkinkan Anda mengontrol cara menginformasikan 
Anda bila kartu berubah. Biasanya, Anda dapat memilih antara 
pemberitahuan Off (Tidak aktif), Low priority (Prioritas rendah), 
atau Standard (Standar).
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Pemberitahuan dengan prioritas rendah muncul di bagian bawah 
bayangan pemberitahuan tanpa sinyal tambahan apapun. 
Pemberitahuan standar muncul seperti yang lainnya, dalam urutan 
kronologis, dan Anda dapat menetapkan getar maupun nada 
dering. 

Untuk menetapkan pilihan nada dering dan getar pada 
pemberitahuan standar, sentuh  Menu > Settings (Pengaturan) > 
Google Now, lalu lihat di bagian akhir daftar. 

Pengaturan suara
Pengaturan suara akan mengontrol berbagai aspek input 
maupun output ucapan saat Anda mencari melalui suara atau 
menggunakan tindakan suara:

• Language (Bahasa). Bahasa yang dipilih di sini untuk input 
dan output Voice Search (Pencarian Suara) dapat berbeda dari 
bahasa yang ditampilkan di tablet.

• Speech output (Output ucapan). Untuk mengaktifkan output 
ucapan hanya bila Anda telah memasang headset ke tablet, pilih 
Hands-free only (Hanya handsfree).

• Block offensive words (Blokir kata yang menyinggung). Periksa 
untuk memastikan hasil pencarian dengan bahasa yang 
menyinggung telah diblokir.

• Hotword detection (Deteksi hotword). Bila pilihan ini dicentang, 
maka Anda dapat menyebutkan “Google” saat melihat layar 
Google Now, dan bukan menyentuh ikon Mikrofon untuk 
menginisiasi pencarian atau tindakan suara. 

• Download offline speech recognition (Unduh pengenalan 
ucapan offline). Periksa untuk memilih satu bahasa tambahan 
atau lebih pada pengenalan ucapan bila Anda tidak tidak 
tersambung ke jaringan.

PENTING: Untuk mendeteksi waktu pengucapan “Google” 
agar dapat mengaktifkan Voice Search (Pencarian Suara) atau 
Voice Actions (Tindakan Suara), Google akan menganalisis 
suara yang diterima mikrofon tablet pada interval beberapa 
detik atau kurang. Suara akan segera dibuang setelah analisis 
dan tidak akan disimpan di perangkat atau dikirim ke Google.



PANDUAN BAGI PENGGUNA NEXUS 7  MEMPERSONALISASI PENCARIAN 42

Pencarian tablet

Pengaturan Tablet search (Pencarian tablet) memungkinkan 
Anda memilih aplikasi di tablet yang disertakan dalam pencarian 
di Google.

Privasi dan account
Pengaturan ini mengontrol account yang akan digunakan 
dengan Google Search dan pilihan privasi terkait pencarian 
untuk account tersebut. Anda dapat melihatnya dalam dua cara:

• Dari layar Google Now:  Menu > Settings (Pengaturan) > 
Privacy & accounts (Privasi & account).

• Dari aplikasi Settings (Pengaturan) utama di tablet:  
Settings (Pengaturan) > Accounts (Account) > Google > 
Privacy (Privasi) > Search (Pencarian).

Sentuh masing-masing pengaturan untuk mengetahui lebih 
lanjut:

• Google Account. Account yang digunakan dengan Google 
Search dan Google Now.

• Manage location history (Mengelola riwayat lokasi). 
Buka pengaturan Google Maps untuk mengaktifkan atau 
menonaktifkan pengaturan lokasi yang terkait dengan 
Google Maps. 

• Location services (Layanan lokasi). Buka layar Settings 
(Pengaturan) layanan ini di tablet, termasuk layanan lokasi 
Google dan GPS.

• Show recent searches (Menampilkan pencarian terakhir). 
Periksa apakah Anda menginginkan saran pencarian 
berdasarkan pencarian terakhir.

• Mengelola Web History (Riwayat Web). Buka pengaturan Web 
History (Riwayat Web) di browser. Anda mungkin harus sign 
in untuk mengaksesnya.
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5

Mengelola performa

Mengoptimalkan masa pakai baterai 
Untuk mengontrol pengaturan baterai, buka  Settings 
(Pengaturan) > Device (Perangkat) > Battery (Baterai).

Anda dapat memperpanjang masa pakai baterai di antara waktu 
pengisian dengan menonaktifkan berbagai fitur yang tidak 
diperlukan. Anda juga dapat memonitor aktivitas pemakaian 
daya baterai oleh aplikasi dan sumber sistem.

Memperpanjang masa pakai baterai

• Jika Anda tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau 
GPS, gunakan aplikasi Settings (Pengaturan) untuk 
menonaktifkannya. Pengaturan GPS terdapat di Settings 
(Pengaturan) > Personal (Pribadi) > Location services 
(Layanan lokasi).

• Jangan biarkan aplikasi Maps (Peta) atau Navigation 
(Navigasi) terbuka di layar bila Anda tidak menggunakannya. 
Aplikasi tersebut menggunakan GPS (yang menggunakan 
banyak daya) hanya bila dijalankan.

• Turunkan kecerahan layar, lalu tetapkan batas waktu Sleep 
(Tidur) yang lebih singkat: Settings (Pengaturan) > Device 
(Perangkat) > Display (Layar).

• Jika tidak diperlukan, nonaktifkan sinkronisasi otomatis 
untuk semua aplikasi: Settings (Pengaturan) > Accounts 
(Account) > nama account Google. Ini berarti Anda harus 
mensinkronisasi manual untuk mengumpulkan pesan, e-mail, 
dan informasi terkini lainnya, dan tidak akan menerima 
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pemberitahuan saat update tersedia.
• Jika Anda menyadari tidak akan berada di dekat area yang 

memiliki jaringan Wi-Fi untuk sementara waktu, alihkan ke 
mode Airplane (Penerbangan): tekan terus tombol Daya, atau 
buka Settings (Pengaturan) > Wireless & Networks (Nirkabel 
& Jaringan) > More (Lainnya) > Airplane mode (Mode 
penerbangan).

Memeriksa tingkat daya baterai dan rincian penggunaan

Buka Settings (Pengaturan) > Device (Perangkat) > Battery 
(Baterai).

Daftar di bagian bawah layar menampilkan rincian penggunaan 
baterai untuk masing-masing aplikasi dan layanan. Sentuh 
grafis untuk mengetahui info lebih rinci. Layar rinci untuk 
sejumlah aplikasi mencakup tombol yang memungkinkan Anda 
menyesuaikan pengaturan yang mempengaruhi penggunaan 
daya atau menghentikan aplikasi sepenuhnya.

PERINGATAN: Jika Anda menghentikan sejumlah aplikasi 
atau layanan, maka perangkat mungkin tidak akan 
berfungsi dengan baik.

Status (pengisian maupun pengosongan daya) dan tingkat 
(sebagai persentase dari daya yang terisi penuh) daya baterai 
ditampilkan di bagian atas layar.

Grafik pengosongan daya menampilkan tingkat daya baterai 
seiring waktu sejak terakhir kali Anda mengisi daya perangkat, 
dan waktu yang telah dihabiskan untuk menggunakan daya 
baterai.

Mengoptimalkan penggunaan data 
Penggunaan data merupakan jumlah data yang telah diunggah 
atau diunduh perangkat selama waktu tertentu. Untuk 
memonitor penggunaan data, buka  Settings (Pengaturan) 
> Wireless & networks (Nirkabel & jaringan) > Data usage 
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(Penggunaan data).

Pengaturan penggunaan data memungkinkan Anda:

• Melihat penggunaan data berdasarkan aplikasi dan 
mengakses pengaturan aplikasi.

• Mengidentifikasi hotspot ponsel dan membatasi 
pengunduhan di latar belakang yang dapat mengakibatkan 
biaya ekstra.

Untuk melihat pengaturan hotspot ponsel, sentuh  Menu > 
Mobile hotspots (Hotspot ponsel).

Di dekat bagian atas layar, perhatikan siklus penggunaan data. 
Sentuh untuk memilih siklus yang berbeda. Rentang tanggal ini 
merupakan periode grafis menampilkan penggunaan data.

Garis putih vertikal pada grafik menunjukkan waktu siklus 
penggunaan data. Rentang ini menentukan jumlah penggunaan 
yang ditampilkan tepat di bawah grafik. Tarik garis tersebut 
untuk mengubah periode.

Melihat penggunaan data berdasarkan aplikasi

Sejumlah aplikasi akan mentransfer data di latar belakang, 
yakni meskipun sebenarnya Anda tidak menggunakan aplikasi, 
namun mungkin mengunduh data untuk referensi mendatang. 
Sejumlah aplikasi memungkinkan Anda membatasi penggunaan 
data di latar belakang dari pengaturan aplikasinya. Sentuh grafik 
aplikasi apapun di bagian bawah layar untuk info penggunaan 
yang lebih rinci dan mengakses pengaturannya.

Mengatur sinkronisasi otomatis

Anda juga dapat menghemat penggunaan data dengan 
mensinkronisasi aplikasi secara manual, hanya bila Anda 
memerlukan data, dan bukan mengandalkan sinkronisasi 
otomatis. Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan sinkronisasi 
otomatis, sentuh  Menu > Auto-sync data (Sinkronisasi 
otomatis data).
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Mengoptimalkan penggunaan memori
Biasanya, Anda tidak perlu khawatir tentang pengelolaan 
aplikasi setelah menginstal, membuka, dan menggunakannya. 
Namun mungkin ada kalanya saat Anda ingin mengetahui 
tentang kondisi yang terjadi di balik layar.

Aplikasi menggunakan dua jenis memori: penyimpanan internal 
dan RAM. Aplikasi menggunakan penyimpanan internal untuk 
aplikasi tersebut dan semua file, pengaturan, dan data lain yang 
digunakan. Aplikasi juga menggunakan RAM (memori yang 
dirancang untuk penyimpanan sementara dan akses cepat) saat 
aplikasi tersebut berjalan.

Android mengelola dan menjaga dengan baik bagian 
penyimpanan internal yang berisi sistem, aplikasi, dan sebagian 
besar data untuk aplikasi tersebut, karena area ini mungkin 
berisi informasi pribadi Anda. Anda tidak dapat melihat bagian 
penyimpanan internal ini bila menyambungkan perangkat 
ke komputer menggunakan kabel USB. Bagian penyimpanan 
internal lainnya yang berisi musik, file yang diunduh, dll. akan 
tetap terlihat demi kenyamanan Anda,

Android juga mengelola cara penggunaan RAM oleh aplikasi. 
Android mungkin akan menyimpan sesuatu yang baru-baru 
ini Anda gunakan ke dalam cache untuk akses lebih cepat jika 
memerlukannya kembali, namun akan menghapus cache jika 
Android memerlukan RAM untuk aktivitas baru.

Anda dapat mempengaruhi penggunaan penyimpanan internal 
oleh aplikasi secara langsung dalam berbagai cara, misalnya 
dengan:

• Menginstal atau menghapus instalan aplikasi
• Mengunduh file di Chrome, Gmail, dan berbagai aplikasi lain.
• Membuat file (misalnya, dengan mengambil gambar).
• Menghapus file yang diunduh atau file yang Anda buat.
• Menyalin file antara perangkat dan komputer melalui USB 

atau Bluetooth.
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Anda akan jarang untuk perlu mengelola cara penggunaan RAM 
oleh aplikasi. Namun Anda dapat memonitor penggunaan RAM 
aplikasi dan menghentikannya jika berperilaku tidak biasa.

Menggunakan Layar aplikasi

Layar aplikasi memungkinkan Anda menyesuaikan 
berbagai aspek tentang cara penggunaan memori 
oleh perangkat. Untuk melihat pengaturannya, 
buka  Settings (Pengaturan) > Device (Perangkat) > 
Apps (Aplikasi).

Anda akan melihat tiga tab di bagian atas layar, masing-masing 
menampilkan daftar berisi aplikasi maupun komponennya:

• Downloaded (Diunduh). Menampilkan aplikasi yang telah 
diunduh di Google Play atau sumber lainnya.

• Running (Berjalan). Menampilkan semua aplikasi, proses, dan 
layanan yang saat ini berjalan atau yang telah menyimpan 
prosesnya di dalam cache, serta jumlah RAM yang 
digunakan.
Grafik di bagian bawah tab Running (Berjalan) menampilkan 
RAM total yang digunakan dan jumlah kosong. Di kanan atas 
layar, sentuh Show cached processes (Tampilkan proses 
yang di-cache) atau Show running services (Tampilkan 
layanan yang berjalan) untuk beralih.

• All (Semua). Menampilkan semua aplikasi yang diberikan 
bersama Android dan semua aplikasi yang Anda unduh di 
Google Play atau sumber lainnya.

Untuk menyusun ulang daftar yang ditampilkan pada tab 
Downloaded (Diunduh) atau All (Semua), sentuh  Menu > 
Sort by name (Urut berdasarkan nama) atau Sort by size (Urut 
berdasarkan ukuran).

Untuk melihat info rinci tentang aplikasi atau item lain yang 
tercantum dalam setiap tab, sentuh namanya. Informasi dan 
kontrol yang tersedia dapat berbeda di setiap jenis aplikasi, 
namun secara umum mencakup:

Pengaturan
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• Tombol Force stop (Berhenti paksa). Menghentikan aplikasi 
yang berperilaku tidak biasa. Menghentikan aplikasi, proses, 
atau layanan yang dapat mengakibatkan perangkat berhenti 
berfungsi dengan benar. Anda mungkin harus mengaktifkan 
ulang perangkat setelah melakukan tindakan ini.

• Tombol Uninstall (Hapus instalan). Menghapus aplikasi dan 
semua data maupun pengaturannya.

• Tombol Disable (Nonaktifkan). Mencegah aplikasi berjalan, 
namun tidak menghapus instalannya. Pilihan ini tersedia 
untuk sejumlah aplikasi dan layanan yang tidak dapat 
dihapus instalannya.

• Tombol Clear data (Hapus data). Menghapus pengaturan 
aplikasi dan data lainnya tanpa menghapus aplikasi.

• Tombol Clear cache (Hapus cache). Jika aplikasi menyimpan 
data di area sementara pada memori tablet, maka akan 
mencantumkan jumlah informasi yang tersimpan dan 
mencakup tombol untuk menghapusnya.

• Launch by default (Aktifkan secara default). Jika Anda 
telah mengkonfigurasi aplikasi untuk mengaktifkan jenis 
file tertentu secara default, maka Anda dapat menghapus 
pengaturannya di sini.

• Permissions (Izin). Berisi jenis informasi tentang tablet dan 
mendata akses yang dimiliki aplikasi.
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6

Memasukkan dan 
mengedit teks

Menggunakan keyboard

Anda dapat memasukkan teks menggunakan keyboard di layar. 
Sejumlah aplikasi terbuka secara otomatis. Aplikasi lainnya 
harus dibuka dengan menyentuh area yang akan diketik.

 
Sentuh saran  
untuk 
mengetiknya

Sentuh terus 
untuk mengetik 
karakter ini

Sentuh 
terus untuk 
memilih 
wajah smiley

Sentuh terus 
untuk melihat 
pengaturan input 
dan keyboard
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Untuk menutup keyboard, sentuh tombol Kembali  yang 
telah dimodifikasi di bawahnya.

Pengeditan dasar

• Memindahkan titik penyisipan. Sentuh posisi yang akan 
diketik.
Kursor akan berkedip di posisi baru, dan tab biru akan muncul 
di bawahnya. Tarik tab untuk memindahkan kursor.

• Memilih teks. Sentuh dan tahan atau ketuk dua kali teks.
Kata terdekat akan disorot dengan tab di setiap akhir pilihan. 
Tarik tab untuk mengubah pilihan.
Tab akan tertutup setelah beberapa saat. Untuk 
menampilkannya kembali, sentuh kembali teks.

• Menghapus teks. Sentuh  untuk menghapus teks yang 
dipilih atau karakter sebelum kursor.

• Mengetik huruf kapital. Sentuh tombol Shift sekali untuk 
beralih ke huruf kapital untuk satu huruf.
Atau sentuh terus tombol  Shift sewaktu mengetik. Saat 
melepas tombol, huruf kecil akan muncul kembali.

• Mengaktifkan huruf kapital. Ketuk dua kali atau sentuh terus 
tombol  Shift, agar beralih ke . Sentuh lagi tombol  
Shift untuk kembali ke huruf kecil.

• Memotong, menyalin, menempel. Pilih teks yang akan 
dimanipulasi. Setelah itu sentuh tombol Potong  , Salin  
, atau Tempel :
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Untuk mengubah keyboard tablet dan metode 
input, buka Settings (Pengaturan) > Personal 
(Pribadi) > Language & input (Bahasa & input).

Mengetik teks dengan menyebutkannya
Anda dapat menggunakan input suara untuk mengetik teks 
dengan menyebutkannya. Fitur ini menggunakan layanan 
pengenalan ucapan dari Google, sehingga tablet harus 
tersambung ke jaringan Wi-Fi agar dapat menggunakannya.

Teks yang Anda masukkan dengan menyebutkannya akan 
digarisbawahi. Anda dapat terus memasukkan teks untuk 
menyimpan atau menghapusnya.

Anda dapat menyebutkan untuk memasukkan teks di berbagai 
tempat yang dapat memasukkan teks dengan keyboard di layar.

• Sentuh bidang teks atau lokasi di teks yang telah dimasukkan 
dalam bidang teks.

• Sentuh tombol Mikrofon  pada keyboard di layar.
• Bila Anda melihat gambar mikrofon, sebutkan yang akan 

Anda ketik.

Sebutkan "koma", "titik", "tanda tanya", "tanda seru", atau "poin 
tanda seru" untuk memasukkan tanda baca.

Saat berhenti sebentar, ucapan Anda akan ditulis oleh layanan 
pengenalan ucapan, lalu dimasukkan ke dalam bidang teks, 
bergaris bawah. Anda dapat menyentuh tombol Hapus untuk 
menghapus teks bergaris bawah. Jika Anda mulai mengetik atau 
memasukkan lebih banyak teks dengan menyebutkannya, maka 
garis bawah akan hilang.

Pengaturan
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Untuk meningkatkan proses input suara, Google mungkin akan 
sewaktu-waktu merekam beberapa detik suara lingkungan 
sekitar di memori sementara. Rekaman ini akan tersimpan di 
perangkat hanya sesaat dan tidak akan dikirim ke Google.

Untuk mengubah pengaturan ucapan tablet, buka 
Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > 
Language & input (Bahasa & input).

Pengaturan
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7

Menyambung 
ke jaringan

Menyambung ke jaringan Wi-Fi 

Untuk menangani pengaturan Wi-Fi, buka  Settings 
(Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel & jaringan) > 
Wi-Fi.

Wi-Fi merupakan teknologi jaringan nirkabel yang dapat 
menyediakan akses Internet jarak jauh hingga 100 meter, 
tergantung pada router Wi-Fi dan lingkungan.

Untuk menggunakan Wi-Fi, Anda harus menyambung ke jalur 
akses nirkabel atau “hotspot”. Hotspot tertentu terbuka dan 
Anda dapat dengan mudah tersambung. Hotspot lainnya 
menerapkan fitur keamanan yang memerlukan langkah-langkah 
untuk mengkonfigurasikannya, seperti sertifikat digital atau 
cara lain untuk memastikan bahwa hanya pengguna resmi yang 
dapat tersambung.

Untuk memperpanjang masa pakai baterai di antara pengisian 
daya, nonaktifkan Wi-Fi bila tidak digunakan. Anda juga dapat 
menetapkan perangkat untuk tersambung secara otomatis dari 
jaringan Wi-Fi saat dalam kondisi tidur.
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Mengaktifkan dan menyambung ke jaringan Wi-Fi

Jika Anda menambahkan jaringan Wi-Fi saat pertama kali 
mengkonfigurasi perangkat, maka Wi-Fi diaktifkan secara 
otomatis.

1. Sentuh  Settings (Pengaturan) > Wireless & networks 
(Nirkabel & jaringan) > Wi-Fi.

2. Geser tombol Wi-Fi ke posisi On (Aktif). 
Perangkat akan memindai jaringan Wi-Fi yang tersedia dan 
menampilkan nama jaringan Wi-Fi yang ditemukan. Jaringan 
aman ditunjukkan dengan ikon Kunci. Jika perangkat 
menemukan jaringan yang pernah tersambung sebelumnya, 
maka perangkat akan tersambung ke jaringan tersebut.

3. Sentuh nama jaringan untuk melihat info lebih rinci atau 
untuk tersambung, lalu ketik sandi jika perlu. 
Atau jika router Wi-Fi mendukung Wi-Fi Protected Setup (Wi-
Fi Terlindung Konfigurasi), sentuh ikon  WPS di tablet, lalu 
sentuh tombol yang sama di router. 

Untuk memodifikasi pengaturan jaringan, sentuh terus nama 
jaringan.

Menambahkan jaringan Wi-Fi

Anda dapat menambahkan jaringan Wi-Fi agar perangkat 
mengingatnya, sekaligus dengan kredensial keamanan, lalu 
menyambungkannya secara otomatis saat berada dalam 
jangkauan. Anda juga harus menambahkan jaringan Wi-Fi 
jika jaringan tidak menyiarkan namanya (SSID), atau untuk 
menambahkan jaringan Wi-Fi saat Anda berada di luar 
jangkauan.

Untuk bergabung di jaringan aman, pertama-tama Anda harus 
mempelajari rincian keamanan dari administrator jaringan.

1. Aktifkan Wi-Fi jika belum diaktifkan.
2. Sentuh ikon  Plus di bagian atas layar.
3. Masukkan SSID (nama) jaringan. Jika perlu, masukkan 

rincian konfigurasi keamanan atau jaringan lainnya.
4. Sentuh Save (Simpan).
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Informasi tentang jaringan akan tersimpan. Perangkat akan 
tersambung ke jaringan ini secara otomatis saat berikutnya 
Anda berada dalam jangkauan.

Melupakan jaringan Wi-Fi

Anda dapat membuat tablet melupakan rincian jaringan Wi-Fi 
yang ditambahkan, misalnya jika Anda tidak ingin agar tablet 
menyambung ke jaringan Wi-Fi secara otomatis atau jika 
jaringan tersebut tidak lagi digunakan.

1. Aktifkan Wi-Fi jika belum diaktifkan.
2. Pada layar pengaturan Wi-Fi, sentuh nama jaringan.
3. Sentuh Forget (Lupa) pada dialog yang terbuka.

Mengkonfigurasi pengaturan proxy untuk jaringan Wi-Fi

Sejumlah administrator jaringan mengharuskan Anda 
menyambung ke sumber daya jaringan internal maupun 
eksternal melalui server proxy. Secara default, jaringan Wi-Fi 
yang ditambahkan tidak dikonfigurasi untuk tersambung melalui 
proxy, namun Anda dapat mengubahnya di setiap jaringan Wi-Fi 
yang telah ditambahkan.

Pengaturan proxy digunakan Chrome, namun mungkin tidak 
digunakan aplikasi lain.

1. Sentuh terus jaringan dalam daftar jaringan Wi-Fi yang telah 
ditambahkan.

2. Sentuh Modify network (Modifikasikan jaringan) pada dialog 
yang terbuka.

3. Pilih Show advanced options (Tampilkan pilihan lanjutan).
4. Jika jaringan tidak memiliki pengaturan proxy, sentuh None 

(Tidak ada) dalam Proxy Settings (Pengaturan Proxy), lalu 
sentuh Manual dalam menu yang terbuka.

5. Masukkan pengaturan proxy yang diberikan administrator 
jaringan.

6. Sentuh Save (Simpan).
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Pengaturan proxy hanya berlaku untuk jaringan Wi-Fi yang Anda 
modifikasi. Untuk mengubah pengaturan proxy jaringan Wi-Fi 
lainnya, modifikasikan satu per satu.

Menetapkan pemberitahuan Wi-Fi, kebijakan pemutusan 
sambungan, dan pilihan lanjutan lainnya

Untuk menangani pengaturan Wi-Fi lanjutan:

1. Aktifkan Wi-Fi jika belum diaktifkan.
2. Pada layar pengaturan Wi-Fi, sentuh  Menu > Advanced 

(Lanjutan).

Berikut adalah pengaturan yang dapat Anda sesuaikan:

• Network notification (Pemberitahuan jaringan). Secara 
default, saat Wi-Fi aktif, Anda akan menerima pemberitahuan 
pada panel Status saat perangkat mendeteksi jaringan Wi-
Fi terbuka. Hapus centang pilihan ini untuk menonaktifkan 
pemberitahuan.

• Keep Wi-Fi during sleep (Aktifkan Wi-Fi selama tidur). Untuk 
menghemat penggunaan data seluler, perangkat akan tetap 
tersambung ke Wi-Fi saat layar beralih ke kondisi tidur. 
Sentuh pilihan ini untuk mengubah aktivitas default tersebut: 
baik terus tersambung ke Wi-Fi hanya bila perangkat 
tersambung ke pengisi daya (saat masa pakai baterai tidak 
menjadi masalah) maupun tidak pernah tersambung ke Wi-Fi 
selama dalam kondisi tidur. 

Layar ini juga menampilkan informasi berikut:

• MAC address (Alamat MAC). Alamat MAC (Media Access 
Control) perangkat saat tersambung ke jaringan Wi-Fi.

• IP address (Alamat IP). Alamat IP (Protokol Internet) 
ditetapkan ke perangkat oleh jaringan Wi-Fi yang sedang 
tersambung (kecuali jika Anda menggunakan pengaturan IP 
untuk menetapkannya alamat IP statis).
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Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Wi-Fi, 
buka  Settings (Pengaturan) > Wireless & 
networks (Nirkabel & jaringan) > Wi-Fi.

Untuk mengelola penggunaan data dan hotspot 
seluler, buka  Settings (Pengaturan) > Wireless 
& networks (Nirkabel & jaringan) > Data usage 
(Penggunaan data).

Menyambung ke jaringan pribadi virtual
VPN (jaringan pribadi virtual) memungkinkan Anda 
menyambung ke sumber daya di dalam jaringan lokal aman, 
dari luar jaringan tersebut. Biasanya VPN diterapkan oleh 
perusahaan, sekolah, dan lembaga lainnya agar semua orang 
dapat mengakses sumber daya jaringan lokal bila tidak berada 
di kampus atau saat tersambung ke jaringan nirkabel.

Untuk mengkonfigurasi akses VPN, Anda harus terlebih dulu 
mendapatkan rincian dari administrator jaringan. Tergantung 
pada solusi organisasi, Anda mungkin harus memperoleh 
aplikasi VPN, baik dari administrator maupun di Google Play.

Layar pengaturan VPN memungkinkan Anda 
menambahkan jaringan VPN dan menyesuaikan 
pengaturannya. Untuk melihat layar ini dan 
melakukan tugas yang dijelaskan di sini, buka 
Settings (Pengaturan) > Wireless & networks 
(Nirkabel & jaringan) > More (Lainnya) > VPN.

Menambahkan VPN

1. Dari layar VPN, sentuh Add VPN profile (Tambahkan profil 
VPN).

2. Pada formulir yang ditampilkan, masukkan informasi yang 
diberikan administrator jaringan.

3. Sentuh Save (Simpan).

VPN akan ditambahkan ke daftar di layar VPN.

Pengaturan

Pengaturan
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Menyambung ke VPN

1. Dari layar VPN, sentuh nama VPN.
2. Apda dialog yang terbuka, masukkan kredensial yang 

diminta.
3. Sentuh Connect (Sambung).

Saat Anda tersambung ke VPN, ikon Status dan pemberitahuan 
akan terus ditampilkan. Untuk memutuskan sambungan, sentuh 
pemberitahuan sambungan VPN.

Mengedit VPN

1. Dari layar VPN, sentuh terus nama profil VPN.
2. Pada dialog yang terbuka, sentuh Edit profile (Edit profil).
3. Edit pengaturan VPN yang diinginkan.
4. Sentuh Save (Simpan).

Menghapus VPN

1. Dari layar VPN, sentuh terus nama profil VPN.
2. Sentuh terus VPN yang akan dihapus.
3. Pada dialog yang terbuka, sentuh Delet profile (Hapus profil).

Mengontrol mode penerbangan dan 
pengaturan jaringan lain

Pengaturan ini tersedia dalam Settings (Pengaturan) > Wireless 
& networks (Nirkabel & jaringan) > More (Lainnya). Ikuti link 
untuk mendapatkan petunjuk rinci:

• Airplane mode (Mode penerbangan). Periksa untuk 
menonaktifkan semua transmisi data dari perangkat.

• VPN. Untuk menyesuaikan pengaturan yang memungkinkan 
Anda menyambung ke situs web dan sumber daya lainnya 
dalam jaringan lokal aman dari luar jaringan tersebut. Lihat 
"Menyambung ke jaringan pribadi virtual" pada halaman 57.
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• NFC. Periksa untuk mengaktifkan fitur NFC (Near Frequency 
Communication) (diperlukan untuk Android Beam).

• Android Beam. Sentuh untuk menonaktifkan atau 
mengaktifkan Android Beam. Bila NFC dicentang dan Android 
Beam aktif, maka Anda dapat menyentuh tablet ke perangkat 
lain untuk bertukar halaman web, info kontak, dan data 
lainnya. Lihat "Menggunakan Android Beam" pada halaman 
60. 
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8

Menyambung 
ke perangkat

Menggunakan Android Beam
Anda dapat mentransfer halaman web, video, atau konten 
lainnya dari layar ke perangkat lain dengan mendekatkan 
perangkat (biasanya saling membelakangi).

Persiapan: Pastikan kedua perangkat tidak terkunci, mendukung 
NFC (Near Field Communication), serta telah mengaktifkan NFC 
dan Android Beam.

Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buka layar yang berisi item yang akan dibagi, misalnya 
halaman web, video YouTube, atau halaman tempat di Maps 
(Peta).

2. Atur agar bagian belakang tablet Anda menghadap bagian 
belakang perangkat lain. 
Saat perangkat tersambung, Anda akan mendengar suara, 
ukuran gambar di layar akan berkurang, dan pesan Touch to 
beam (Sentuh untuk menyinari) akan ditampilkan.

3. Sentuh salah satu posisi di layar. 
Konten yang ditransfer akan ditampilkan di perangkat teman 
Anda. Atau, jika aplikasi yang diperlukan belum terinstal, 
maka Google Play akan membuka layar agar teman Anda 



PANDUAN BAGI PENGGUNA NEXUS 7  MENYAMBUNG KE PERANGKAT 61

dapat mengunduh aplikasi.

TIPS: Saat menyentuh perangkat lain di bagian belakang 
Nexus7 Anda, pastikan berada di dekat "u" pada "nexus" 
agar berhasil menyinari konten.

Untuk mengaktifkan NFC, buka Settings 
(Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel & 
jaringan) > More (Lainnya) > NFC.

Untuk mengaktifkan Android Beam, buka Settings 
(Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel & 
jaringan) > More (Lainnya) > Android Beam.

Menyambung ke perangkat Bluetooth 
Bluetooth merupakan teknologi komunikasi nirkabel jarak dekat 
yang digunakan untuk berkomunikasi di antara perangkat yang 
berjarak sekitar 8 meter. Sebagian besar perangkat Bluetooth 
pada umumnya adalah headset untuk membuat panggilan atau 
mendengarkan musik, perangkat handsfree untuk di mobil, dan 
perangkat portabel lainnya, termasuk laptop.

Untuk menyambung ke perangkat Bluetooth, pertama-tama 
aktifkan Bluetooth di tablet. Setelah itu, pertama kali Anda 
menggunakan perangkat Bluetooth, "pasangkan" dengan tablet 
agar kedua perangkat mengetahui cara menyambung ke satu 
sama lain dengan aman. Setelah itu, kedua perangkat tersebut 
akan tersambung secara otomatis.

Untuk memperpanjang masa pakai baterai di antara pengisian 
daya, nonaktifkan Bluetooth bila tidak digunakan. Anda 
mungkin juga harus menonaktifkan Bluetooth di lokasi tertentu. 
Bluetooth akan dinonaktifkan saat Anda beralih ke mode 
Airplane (Penerbangan).

Pengaturan
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Ikon panel Sistem menunjukkan status Bluetooth.

Mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth

1. Sentuh  Settings (Pengaturan) > Wireless & networks 
(Nirkabel & jaringan).

2. Geser tombol Bluetooth untuk mengaktifkan atau 
menonaktifkannya.

Mengubah nama Bluetooth tablet
Secara default, tablet ini memiliki nama Bluetooth standar, yang 
terlihat di perangkat Bluetooth lain saat tersambung. Anda 
dapat mengubah nama agar lebih mudah dikenali.

1. Dalam Settings (Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel 
& jaringan), pastikan Bluetooth telah diaktifkan.

2. Sentuh Bluetooth.
3. Pada layar Bluetooth, sentuh ikon  Menu > Rename tablet 

(Ubah nama tablet).
4. Ketik nama baru, lalu sentuh Rename (Ubah nama).

Memasangkan tablet dengan perangkat Bluetooth
Anda harus memasangkan tablet dengan perangkat agar dapat 
tersambung ke perangkat tersebut. Setelah memasangkan 
tablet dengan perangkat, keduanya akan terus terpasangkan, 
kecuali jika Anda menghapus pemasangannya.

Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak tercantum dalam 
daftar, pastikan perangkat tersebut telah diaktifkan dan diatur 
agar dapat ditemukan. Lihat dokumentasi yang diberikan 
bersama perangkat untuk mengetahui cara membuatnya dapat 
ditemukan.

1. Dalam Settings (Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel 
& jaringan), pastikan Bluetooth telah diaktifkan.

2. Sentuh Bluetooth. Tablet akan memindai dan menampilkan 
ID semua perangkat Bluetooth yang tersedia dalam 
jangkauan.

3. Jika tablet berhenti memindai sebelum perangkat Bluetooth 
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siap, sentuh Search for devices (Cari perangkat).
4. Sentuh ID perangkat Bluetooth dalam daftar untuk 

memasangkannya. 
Ikuti petunjuk untuk menyelesaikan pemasangan. Jika Anda 
diminta memasukkan kode akses, coba masukkan 0000 atau 
1234 (kode akses paling umum), atau baca dokumentasi yang 
diberikan bersama perangkat.
Jika pemasangan berhasil, tablet akan menyambung ke 
perangkat.

Menyambung ke perangkat Bluetooth
Setelah dipasangkan dengan perangkat Bluetooth, Anda dapat 
menyambung dengannya secara manual, misalnya untuk beralih 
perangkat atau untuk menyambung kembali setelah berada 
dalam jangkauan.

• Dalam Settings (Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel 
& jaringan) Bluetooth, pastikan Bluetooth telah diaktifkan.

• Dalam daftar perangkat, sentuh perangkat pasangan namun 
belum tersambung. 
Bila tablet dan perangkat tersambung, perangkat akan 
ditampilkan telah tersambung dalam daftar.

Mengkonfigurasi atau menghapus pasangan perangkat 
Bluetooth
Perangkat Bluetooth tertentu memiliki beberapa profil. Profil 
dapat mencakup kemampuan transmisi percakapan, pemutaran 
musik secara stereo, atau transfer file maupun data. Anda 
dapat memilih profil yang akan digunakan dengan tablet. Anda 
juga dapat mengubah nama perangkat Bluetooth seperti yang 
ditampilkan di tablet.

1. Dalam  Settings (Pengaturan) > Wireless & networks 
(Nirkabel & jaringan) Bluetooth, pastikan Bluetooth telah 
diaktifkan.

2. Pada pengaturan Bluetooth, sentuh ikon Pengaturan di 
samping perangkat Bluetooth tersambung yang akan 
dikonfigurasi. 
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Layar akan terbuka agar Anda dapat mengubah nama 
perangkat, menghapus pasangan, atau memilih profil. Sentuh 
tombol Kembali setelah selesai.

Menyambung ke keyboard, mouse, dan 
perangkat lainnya 

Anda dapat menyambungkan keyboard, mouse, joystick, atau 
perangkat input lainnya ke tablet melalui USB atau Bluetooth 
dan menggunakannya seperti pada PC.

Anda mungkin memerlukan adapter untuk menyambungkan 
keyboard atau perangkat lain ke port USB tablet. Untuk 
menyambungkan lebih dari satu perangkat USB sekaligus, 
gunakan hub USB yang dialiri daya untuk mengurangi 
penggunaan daya baterai tablet.

PENTING: Penggunaan perangkat eksternal seperti 
keyboard melalui USB akan mengakibatkan pengosongan 
daya baterai secara signifikan, karena penggunan mouse 
yang terus-menerus melalui Bluetooth.

Pasangkan dan sambungkan perangkat input Bluetooth ke 
tablet dengan cara yang sama seperti pada perangkat Bluetooth 
lainnya.

Keyboard

Selain memasukkan teks, Anda juga dapat menggunakan 
keyboard untuk menavigasi berbagai fitur tablet:

• Gunakan tombol panah untuk memilih item di layar. 
• Menekan Kembali saat item dipilih sama seperti menyentuh 
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item tersebut.
• Menekan Tutup sama seperti menyentuh Kembali.
• Tekan Tab atau Shift-Tab untuk beralih dari bidang ke bidang 

dalam formulir atau layar lain dengan beberapa bidang teks.

Mouse

Bila menyambungkan mouse ke tablet dan menggerakkan 
mouse, kursor berbentuk panah akan muncul, sama seperti di 
komputer:

• Gunakan mouse untuk memindahkan kursor. 
• Mengklik, menekan, dan menarik dengan tombol mouse 

sama seperti menyentuh, menyentuh terus, dan menarik 
dengan jari. 

• Hanya satu tombol mouse yang didukung. 
• Jika mouse dilengkapi bola gulir atau roda gulir, maka Anda 

dapat menggunakannya untuk menggulir secar vertikal dan 
horizontal. 

Perangkat input lainnya

Anda dapat menyambungkan joystick, gamepad, dan perangkat 
input lainnya ke tablet. Jika perangkat input tersebut dapat 
digunakan tanpa driver atau adapter khusus di PC, biasanya 
juga dapat digunakan dengan tablet ini. Namun, permainan dan 
aplikasi lainnya harus dirancang untuk mendukung berbagai 
fitur khusus perangkat input, misalnya tombol khusus atau 
kontrol lainnya, agar dapat digunakan sepenuhnya.

Menyambung ke komputer Windows melalui 
USB 
Anda dapat menggunakan kabel USB untuk menyambungkan 
tablet ke komputer Windows dan mentransfer musik, gambar, 
dan file lainnya dalam dua arah. Sambungan ini menggunakan 
protokol MTP yang didukung versi Windows terkini.
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Saat menyambungkan tablet ke port USB di komputer, 
penyimpanan USB dipasang sebagai drive dan muncul di layar 
komputer. Kini Anda dapat menyalin file dalam dua arah seperti 
saat menggunakan perangkat eksternal lain.

Setelah selesai, lepas tablet dari Windows sebelum melepas 
kabel USB.

Untuk mengubah pilihan sambungan USB pada 
tablet, buka Settings (Pengaturan) > Device 
(Perangkat) > Storage (Penyimpanan) > Menu > 
USB computer connection (Sambungan komputer 
USB).

Menyambung ke komputer Macintosh melalui 
USB 

Anda dapat menggunakan kabel USB untuk menyambungkan 
tablet ke komputer yang menjalankan Mac OS X menggunakan 
kabel USB dan mentransfer musik, gambar, dan file lainnya 
dalam dua arah. 

Sambungan ini menggunakan protokol MTP yang tidak didukung 
Mac OS X secara default. Karenanya, Anda harus terlebih dulu 
menginstal aplikasi Android File Transfer di Macintosh. Aplikasi 
ini tersedia dari www.android.com/filetransfer, beserta petunjuk 
tentang cara menginstalnya.

Setelah menginstal Android File Transfer, lakukan langkah-
langkah berikut:

1. Jika Anda menggunakan Android File Transfer untuk pertama 
kalinya, klik dua kali untuk membukanya. 
Setelah mengaktifkan Android File Transfer sekali, maka 

Pengaturan

http://www.android.com/filetransfer
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aplikasi ini akan terbuka secara otomatis setiap kali Anda 
menyambungkan perangkat ke komputer.

2. Sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel 
USB.

Android File Transfer akan diaktifkan, jika belum berjalan, dan 
membuka jendela yang menampilkan konten perangkat, beserta 
rincian ruang penyimpanan di bagian bawah jendela.

Bekerja dengan jendela ini hampir sama seperti pada jendela 
Finder: membuka dan menutup folder, membuat folder baru, dan 
menarik file ke atau dari jendela Finder dan yang lainnya. Lepas 
kabel USB setelah selesai.

Untuk mengubah pilihan sambungan USB pada 
tablet, buka Settings (Pengaturan) > Device 
(Perangkat) > Storage (Penyimpanan) > Menu > 
USB computer connection (Sambungan komputer 
USB).

Pengaturan
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Mengelola account

Menambah atau menghapus account

Untuk mengakses pengaturan yang dijelaskan di sini, mulai dari 
 Settings (Pengaturan) > Accounts.

Anda dapat menggunakan beberapa Google Accounts dan 
account Microsoft Exchange ActiveSync di perangkat ini. Anda 
juga dapat menambahkan jenis account lainnya, tergantung 
pada aplikasi. Beberapa di antaranya dapat ditambahkan 
ke bagian Accounts dalam Settings (Pengaturan), seperti 
dijelaskan di sini. Sedangkan yang lainnya dapat ditambahkan 
menggunakan aplikasi yang berfungsi dengan jenis account 
tersebut. Misalnya, Anda dapat menambahkan account e-mail 
IMAP dan POP3 dengan aplikasi Email.

Menambahkan account

Untuk menambahkan beberapa account, Anda mungkin harus 
mendapatkan rincian dari administrator sistem tentang layanan 
yang tersambung ke account. Misalnya, Anda mungkin harus 
mengetahui domain account atau alamat server.

1. Buka Settings (Pengaturan) > Accounts > Add account 
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(Tambah account).
2. Sentuh jenis account yang akan ditambahkan.
3. Ikuti petunjuk di layar.

Sebagian besar account memerlukan nama pengguna dan 
sandi, namun rinciannya akan tergantung pada jenis account 
dan konfigurasi layanan yang tersambung.

Tergantung pada jenis account, Anda mungkin akan diminta 
mengkonfigurasi jenis data yang ingin disinkronisasi, nama 
account, dan rincian lainnya.

Setelah selesai, account akan ditambahkan ke salah satu dari 
dua tempat:

• Google Accounts ditampilkan dalam Settings (Pengaturan) > 
Accounts > Google.

• account lainnya ditampilkan dalam Settings (Pengaturan) > 
Accounts.

Menghapus account

Anda dapat menghapus account apapun beserta semua 
informasinya dari perangkat, termasuk e-mail, kontak, 
pengaturan, dll.

Untuk menghapus account Google, sentuh namanya dalam 
Settings (Pengaturan) > Accounts atau Settings (Pengaturan) 
> Accounts >Google, lalu Menu  > Remove account (Hapus 
account).

Untuk jenis account lainnya, buka Settings (Pengaturan) > 
Accounts > nama account, lalu cari pilihan Remove (Hapus).

Mengkonfigurasi pilihan sinkronisasi

Untuk mengakses pengaturan sinkronisasi account Google, 
mulai dari  Settings (Pengaturan) > Accounts > Google.

Anda dapat mengkonfigurasi pilihan sinkronisasi untuk aplikasi 
apapun. Anda juga dapat menentukan jenis data yang akan 
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disinkronisasi untuk setiap account.

Untuk account tertentu, sinkronisasi adalah dua arah; perubahan 
yang Anda lakukan pada informasi di perangkat juga akan 
dilakukan pada salinan informasi tersebut di web. Google Account 
bekerja dengan cara ini. Dukungan account lainnya hanya 
sinkronisasi satu arah: informasi di perangkat bergerak adalah 
baca-saja.

Sejumlah aplikasi, misalnya Gmail dan Calendar, memiliki 
pengaturan sinkronisasi terpisah yang memberikan kontrol lebih 
besar. Misalnya, untuk mengontrol pesan yang disinkronisasi pada 
aplikasi Gmail, sentuh label  Menu > Manage (Kelola), sentuh 
label, lalu Sync messages (Sinkronisasikan pesan).

Mengkonfigurasi sinkronisasi otomatis untuk semua 
aplikasi

Untuk mengontrol Auto-sync (Sinkronisasi otomatis) di semua 
aplikasi yang menggunakannya, buka Settings (Pengaturan) > 
Data usage (Penggunaan data) >  Menu, lalu centang atau hapus 
centang Auto-sync data (Sinkronisasi otomatis data).

Jika Auto-sync (Sinkronisasi otomatis) dinonaktifkan, maka Anda 
harus mensinkronisasi manual untuk mengumpulkan pesan, 
e-mail, dan informasi terkini lainnya, dan tidak akan menerima 
pemberitahuan saat update tersedia. Misalnya, perubahan yang 
Anda lakukan pada aplikasi People (Orang) akan secara otomatis 
dilakukan ke kontak Google di web.

Jika pilihan ini tidak dicentang, maka Anda mungkin dapat 
menggunakan alat aplikasi untuk mensinkronisasi data secara 
manual. Anda juga dapat mensinkronisasi manual untuk 
mengumpulkan pesan, e-mail, dan informasi terkini lainnya. 
Membiarkan Auto-sync (Sinkronisasi otomatis) tidak aktif dapat 
membantu memperpanjang masa pakai baterai, namun akan 
mencegah penerimaan pemberitahuan saat update tersedia.

Mengkonfigurasi pengaturan sinkronisasi Google Account
Untuk menyesuaikan satu pengaturan sinkronisasi Google 
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Account:

1. Buka Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > Accounts 
> Google. 

menunjukkan bahwa sejumlah atau semua informasi 
account telah dikonfigurasi untuk disinkronisasi 
secara otomatis.
menunjukkan bahwa tidak ada informasi account yang 
dikonfigurasi untuk disinkronisasi secara otomatis.

2. Sentuh account yang pengaturan sinkronisasinya akan 
diubah.

3. Layar Sync Settings (Pengaturan Sinkronisasi) akan terbuka 
untuk menampilkan daftar jenis informasi yang dapat 
disinkronisasi account.

4. Centang atau hapus centang item bila perlu.

Menghapus centang pilihan tidak akan menghapus informasi 
dari perangkat, namun hanya menghentikannya agar tidak 
disinkronisasi dengan versi si web.

Mensinkronisasi account Google secara manual

1. Buka Settings (Pengaturan) > Accounts > Google.
2. Sentuh account yang datanya ingin disinkronisasi.
3. Sentuh Menu  > Sync now (Sinkronisasikan sekarang).

Mengubah pilihan pencadangan dan 
pengaturan ulang 

Untuk melihat pengaturan yang dijelaskan di sini, buka  
Settings (Pengaturan) > Backup & reset (Cadangkan & atur 
ulang).

Anda dapat mencadangkan pengaturan dan data lain 
terkait dengan satu Google Account atau lebih. Jika Anda 
perlu mengganti atau mengatur ulang perangkat ke pabrik, 
kembalikan data untuk account yang sebelumnya dicadangkan.
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Berikut adalah pilihan yang tersedia:

• Back up my data (Cadangkan data saya). Jika Anda 
mencentang pilihan ini, maka beragam data pribadi akan 
dicadangkan secara otomatis, termasuk sandi Wi-Fi, penanda 
Chrome, daftar aplikasi yang diinstal di Google Play, kata 
yang ditambahkan ke kamus yang digunakan keyboard di 
layar, dan sebagian besar pengaturan yang telah disesuaikan. 
Sejumlah aplikasi pihak ketiga juga mungkin akan 
memanfaatkan fitur ini agar Anda dapat mengembalikan data 
jika menginstal ulang aplikasi. 
Jika Anda menghapus centang pilihan ini, maka data tidak 
akan lagi dicadangkan, dan cadangan yang ada akan dihapus 
dari server Google. 

• Backup account (Cadangkan account). Menampilkan Google 
Accounts yang informasinya dicadangkan. Anda harus 
sign in dengan satu account atau lebih di perangkat baru 
atau perangkat yang telah diatur ulang untuk mengambil 
informasi terkait. 
Untuk menambahkan account baru, sentuh Backup account 
(Cadangkan account) > Add account (Tambahkan account).

• Automatic restore (Pengembalian otomatis). Centang pilihan 
ini untuk mengembalikan pengaturan dan data lainnya bila 
Anda menginstal ulang aplikasi. Fitur ini mengharuskan Anda 
mencadangkan data dengan Google Account dan aplikasi 
yang menggunakan layanan pencadangan.

• Factory data reset (Pengaturan ulang data pabrik). Sentuh 
pilihan ini, lalu Reset tablet (Atur ulang tablet) untuk 
menghapus semua data pribadi dari penyimpanan internal, 
termasuk informasi tentang Google Account, account 
lainnya, pengaturan sistem dan aplikasi, aplikasi yang telah 
di-download, serta musik, foto, video, dan file lainnya. 
Setelah mengatur ulang tablet, Anda harus memasukkan 
kembali informasi yang sama yang diminta saat pertama kali 
mengkonfigurasi tablet. Jika Anda telah mencadangkan data 
ke account Google, maka pilihan selama proses konfigurasi 
berlangsung memungkinkan Anda mengembalikannya.

Sejumlah aplikasi pihak ketiga juga menggunakan layanan 
pencadangan, jadi jika Anda menginstal ulang aplikasi tersebut, 
maka pengaturan dan datanya juga akan dikembalikan.
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Mengamankan tablet

Menetapkan kunci layar 
Tergantung pada cara menggunakan tablet, Anda mungkin ingin 
menetapkan beberapa bentuk penguncian layar otomatis untuk 
mencegah akses tidak sah. Jika kunci telah ditetapkan, maka 
layar akan terkunci bila layar tablet beralih ke tidur.

Jika tablet memutar musik saat layar terkunci, maka Anda dapat 
terus mendengarkan atau menjeda pilihan tanpa membuka 
penguncian.

Untuk menyesuaikan pengaturan kunci:

1. Buka  Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > 
Security (Keamanan) > Screen lock (Kunci layar).

2. Sentuh jenis kunci yang diinginkan, lalu ikuti petunjuk di 
layar.

Jika sebelumnya menetapkan kunci, maka Anda harus 
memasukkan pola, PIN, atau sandi untuk membuka penguncian 
pengaturan kunci.

Anda dapat memilih di antara pilihan kunci berikut, tercantum 
berdasarkan perkiraan urutan panjang:

• Slide (Geser) tidak memberikan perlindungan, namun 
memungkinkan Anda membuka Layar awal dengan 
cepat atau mengaktifkan Camera (Kamera) dan memulai 
pengambilan gambar dengan cepat.
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• Face Unlock (Pengaktifan Wajah) memungkinkan Anda 
membuka penguncian tablet dengan menatapnya. Ini 
merupakan pilihan kunci paling kurang aman.

TIPS: Face Unlock (Pengaktifan Wajah) memungkinkan 
Anda membuka penguncian tablet dengan menatap 
layar. Setelah mengkonfigurasinya, lihat dalam 
Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > Security 
(Keamanan) untuk dua pengaturan tambahan: Improve 
face matching (Tingkatkan pencocokan wajah) dan 
Liveness check (Pemeriksaan langsung). Gunakan 
pilihan tersebut agar Face Unlock (Pengaktifan Wajah) 
lebih dapat diandalkan dan aman.  

• Pattern (Pola) memungkinkan Anda menggambar pola 
sederhana dengan jari untuk membuka penguncian tablet. 
Cara ini sedikit lebih aman dibandingkan Face Unlock 
(Pengaktifan Wajah).

• PIN memerlukan empat angka atau lebih. PIN yang lebih 
panjang cenderung lebih aman.

• Password (Sandi) memerlukan empat atau lebih huruf 
maupun angka. Ini merupakan pilihan paling aman, asalkan 
Anda membuat sandi yang kuat.

Tips sandi: Untuk keamanan terbaik, tetapkan sandi yang

• Minimal 8 karakter.
• Berisi gabungan angka, huruf, dan simbol khusus.
• Tidak berisi kata maupun frasa yang mudah dikenali.

Untuk mengubah waktu peralihan tablet ke tidur, 
buka Settings (Pengaturan) > Device (Perangkat) > 
Display (Layar) > Sleep (Tidur).

Untuk melihat sandi saat Anda memasukkannya, 
buka Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) 
> Security (Keamanan) > Make passwords visible 
(Tampilkan sandi).

Pengaturan
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Mengenkripsi tablet 
Anda dapat mengenkripsi semua data di tablet: Google 
Accounts, data aplikasi, musik, dan media lainnya, informasi 
yang diunduh, dll. Jika ya, Anda harus memasukkan PIN atau 
sandi numerik setiap kali mengaktifkan tablet. Perhatikan 
bahwa ini adalah PIN atau sandi yang sama yang Anda gunakan 
untuk membuka penguncian tablet tanpa enkripsi, dan tidak 
dapat ditetapkan secara terpisah.

PERINGATAN: Enkripsi tidak dapat dibatalkan. Satu-
satunya cara untuk kembali ke tablet yang tidak 
terenkripsi adalah dengan melakukan pengaturan ulang 
data pabrik yang akan menghapus semua data Anda.

Enkripsi memberikan perlindungan tambahan bila tablet dicuri, 
dan mungkin diperlukan atau disarankan di organisasi tertentu. 
Hubungi administrator sistem Anda sebelum mengaktifkannya. 
Pada kasus tertentu, PIN atau sandi yang ditetapkan untuk 
enkripsi dikontrol oleh administrator sistem.

Sebelum mengaktifkan enkripsi, siapkan yang berikut:

1. Tetapkan PIN atau sandi untuk kunci layar.
2. Isi daya baterai.
3. Sambungkan tablet.
4. Jadwalkan satu jam atau lebih untuk proses enkripsi: Anda 

tidak boleh mengganggunya, jika tidak sebagian atau bahkan 
semua data Anda akan hilang.

Setelah Anda siap mengaktifkan enkripsi:

1. Sentuh Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > 
Security (Keamanan) > Encryption (Enkripsi) > Encrypt tablet 
(Enkripsikan tablet).

2. Baca informasi tentang enkripsi dengan cermat. 
Tombol Enkripsikan tablet akan redup jika baterai tidak terisi 
daya atau tablet tidak tersambung. Jika Anda berubah pikiran 
tentang mengenkripsikan tablet, sentuh tombol Kembali.
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PERINGATAN: Jika Anda menghentikan proses enkripsi, 
maka data akan hilang.

3. Sentuh Enkripsikan tablet.
4. Masukkan PIN atau sandi kunci layar, lalu sentuh Continue 

(Lanjut).
5. Sentuh kembali Enkripsikan tablet.

Proses enkripsi dimulai dan menampilkan progresnya. Enkripsi 
dapat berlangsung selama satu jam atau lebih, selama proses 
tersebut tablet mungkin akan diaktifkan ulang beberapa kali.

Setelah enkripsi selesai, Anda akan diminta memasukkan PIN 
atau sandi.

Setelah itu, Anda harus memasukkan PIN atau sandi setiap kali 
tablet diaktifkan, untuk mendekripsikannya.

Bekerja dengan sertifikat

Anda dapat menggunakan sertifikat digital guna mengenali 
perangkat untuk berbagai tujuan, termasuk akses jaringan 
VPN atau Wi-FI serta otentikasi ke server oleh aplikasi seperti 
Email atau Chrome. Untuk menggunakan sertifikat agar dapat 
mengenali perangkat, Anda harus memperolehnya dengan 
bantuan dari administrator sistem, lalu menginstalnya di 
penyimpanan kredensial terpercaya di perangkat.

Android mendukung sertifikat berenkode DER X.509, yang 
disimpan di file dengan ekstensi file .crt atau .cer. Jika file 
sertifikat memiliki ekstensi .der atau yang lainnya, maka Anda 
harus mengubahnya menjadi .crt atau .cer agar dapat diinstal.



PANDUAN BAGI PENGGUNA NEXUS 7  MENGAMANKAN TABLET 77

Android juga mendukung sertifikat X.509 yang disimpan di 
file penyimpanan kunci PKCS#12 dengan ekstensi .p12 atau 
.pfx. Jika penyimpanan kunci memiliki sejumlah ekstensi lain, 
maka Anda harus mengubahnya ke .p12 atau .pfx agar dapat 
diinstal. Bila Anda menginstal sertifikat dari penyimpanan kunci 
PKCS#12, maka Android juga akan menginstal kunci pribadi 
yang menyertainya atau sertifikat otoritas sertifikat.

Menginstal sertifikat klien dan CA

Untuk menginstal sertifikat dari penyimpanan internal tablet:

1. Salin sertifikat atau penyimpanan kunci dari komputer ke 
akar penyimpanan internal di perangkat (yakni, bukan dalam 
folder). 

2. Sentuh  Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > 
Security (Keamanan) > Credential storage (Penyimpanan 
kredensial) > Install from storage (Instal dari penyimpanan).

3. Sentuh nama file sertifikat atau penyimpanan kunci yang 
akan diinstal Hanya sertifikat yang belum terinstal yang akan 
ditampilkan.

4. Jika diminta, masukkan sandi penyimpanan kunci, lalu 
sentuh OK.

5. Masukkan nama sertifikat, lalu sentuh OK.

Biasanya, sertifikat CA tercakup dengan sertifikat klien yang 
akan diinstal bersamaan. Anda juga dapat menginstal sertifikat 
CA terpisah dengan melakukan langkah-langkah yang sama.

Jika Anda belum menetapkan pola, PIN, atau sandi untuk 
perangkat, maka Anda akan diminta untuk membuatnya. Jenis 
kunci yang diterima mungkin telah ditetapkan oleh administrator 
sistem. 

Sekarang Anda dapat menggunakan sertifikat yang telah 
diinstal saat menyambung ke jaringan aman atau untuk 
otentikasi klien dengan Email, Chrome, dan aplikasi pihak ketiga. 
Setelah sertifikat berhasil diinstal, salinan yang terdapat di 
penyimpanan akan dihapus.
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PENTING: Aplikasi seperti Email yang mendukung 
sertifikat memungkinkan Anda menginstal sertifikat 
secara langsung dari dalam aplikasi tersebut. Untuk info 
rinci, lihat Bantuan atau petunjuk lainnya yang diberikan 
bersama setiap aplikasi.

Bekerja dengan sertifikat CA

Jika sertifikat CA (otoritas sertifikat) terlanggar, atau 
karena sejumlah alasan lain organisasi Anda tidan ingin 
mempercayainya, maka Anda dapat menonaktifkan atau 
menghapusnya. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah 
berikut:

1. Sentuh  Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > 
Security (Keamanan) > Credential storage (Penyimpanan 
kredensial) >Trusted credentials (Kredensial terpercaya). 
Layar kredensial terpercaya memiliki dua tab: 
System (Sistem) menampilkan sertifikat CA (otoritas 
sertifikat) yang akan terinstal permanen di ROM tablet.
User (Pengguna) menampilkan sertifikat CA yang telah Anda 
instal sendiri, misalnya saat proses penginstalan sertifikat 
klien.

2. Untuk memeriksa rincian sertifikat CA, sentuh namanya. 
Layar gulir akan menampilkan rinciannya.

3. Untuk menghapus atau menonaktifkan sertifikat CA, gulir 
layar rincian ke bawah, lalu sentuh Disable (Nonaktifkan) 
bagi sertifikat sistem atau Remove (Hapus) bagi sertifikat 
pengguna. 
Bila Anda menonaktifkan sertifikat CA sistem, maka tombol 
di bagian bawah layar rincian akan berubah menjadi Enable 
(Aktifkan) agar Anda dapat mengaktifkan kembali sertifikat 
jika perlu. Bila Anda menghapus sertifikat CA yang diinstal 
pengguna, maka akan terhapus permanen dan harus diinstal 
ulang jika Anda menginginkannya kembali.

4. Pada dialog konfirmasi yang ditampilkan, klik OK.
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11

Aksesibilitas

Ikhtisar aksesibilitas

Fitur aksesibilitas tablet akan memudahkan penggunaan jika 
Anda mengalami gangguan penglihatan:

TalkBack merupakan layanan pembaca layar standar yang 
disediakan Google. Layanan ini menggunakan gaung ucapan 
untuk menjelaskan hasil tindakan, misalnya membuka aplikasi, 
dan acara, misalnya pemberitahuan.

Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan) merupakan fitur 
sistem yang dapat digunakan dengan TalkBack, memungkinkan 
Anda menyentuh layar tablet dan mendengar item yang berada 
di bawah jari melalui gaung ucapan. Fitur ini bermanfaat bagi 
pengguna penyandang tuna netra.

Accessibility settings (Pengaturan aksesibilitas) memungkinkan 
Anda memodifikasi layar dan pilihan suara di tablet, misalnya 
memperbesar ukuran teks, mengubah kecepatan ucapan teks, 
dan banyak lagi.
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Pengguna yang mengalami gangguan penglihatan

Jika Anda mengalami gangguan penglihatan dan tidak 
berencana menggunakan Explore by Touch (Telusuri dengan 
Sentuhan), kunjungi support.google.com/nexus untuk melihat 
konten Bantuan yang diformat bagi pengguna berpenglihatan 
baik. Anda dapat membaca dan menavigasi materi ini secara 
lebih mudah dengan memperbesar ukuran teks, buka Settings 
(Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas), lalu centang pilihan 
Large text (Perbesar teks). 

Pengaturan Terkait

• Untuk melihat pengaturan Accessibility (Aksesibilitas), buka 
Settings (Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas).

• Untuk mengontrol gaung suara dan aktivitas TalkBack 
lainnya, buka Settings (Pengaturan) > Accessibility 
(Aksesibilitas) > TalkBack, lalu sentuh Settings (Pengaturan) 
di sudut kanan atas layar.

Gerakan aksesibilitas untuk Android 4.1 
(Jelly Bean)
Bila TalkBack dan Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan) 
diaktifkan, maka Anda dapat menggunakan gerakan sederhana 
untuk menavigasi Nexus 7:

• Tarik dengan satu jari. Telusuri layar dan dengarkan gaung 
suara untuk setiap item yang disentuh.

• Ketuk dua kali di salah satu area di layar. Membuka atau 
mengaktifkan item yang terakhir disentuh.

• Geser ke atas atau bawah menggunakan dua jari. Gulir daftar.
• Geser ke kiri atau kanan menggunakan dua jari. Mengubah 

halaman dan layar.
• Geser ke kanan (atau bawah) menggunakan satu jari. Beralih 

ke item berikutnya.
• Geser ke kiri (atau atas) menggunakan satu jari. Beralih ke 

item sebelumnya.
• Geser ke bawah, lalu ke atas dengan satu gerakan. Transisi 

http://support.google.com/nexus
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ke tingkat bacaan berikutnya saat membaca balok teks, lalu 
geser ke kanan untuk melanjutkan bacaan atau ke kiri untuk 
kembali ke bacaan sebelumnya.

• Geser ke atas, lalu ke bawah dengan satu gerakan. Transisi 
ke tingkat bacaan sebelumnya saat membaca balok teks, lalu 
geser ke kanan untuk melanjutkan bacaan atau ke kiri untuk 
kembali ke bacaan sebelumnya.

• Geser ke kanan, lalu ke kiri dengan satu gerakan. Beralih ke 
halaman berikutnya.

• Geser ke kiri, lalu ke kanan dengan satu gerakan. Beralih ke 
halaman sebelumnya.

Sewaktu menelusuri dengan satu jari, Anda dapat menggunakan 
jari lain untuk mengetuk dua kali agar dapat membuka aplikasi, 
widget, dll.

PENTING: Gerakan ini akan diinterpretasi secara spesifik 
oleh TalkBack. Layanan aksesibilitas lainnya mungkin 
menggunakan gerakan yang sama untuk tindakan berbeda.

Gerakan cara pintas di TalkBack

Catatan: Gerakan ini hanya berlaku bila Explore by Touch 
(Telusuri dengan Sentuhan) diaktifkan.

TalkBack memiliki gerakan cara pintas untuk membantu Anda 
membuka Layar awal, kembali, dll. Untuk mencoba cara pintas 
ini, geser dengan satu gerakan:

• Atas, lalu kanan. Membuka pemberitahuan
• Atas, lalu kiri. tombol Beranda
• Bawah, lalu kanan. Tombol aplikasi Recent (Terkini)
• Bawah, lalu kiri. tombol Kembali

Anda dapat memodifikasi gerakan cara pintas dan tindakan 
terkait pada TalkBack dengan membuka Settings (Pengaturan) > 
Accessibility (Aksesibilitas) > TalkBack > Settings (Pengaturan) 
> Manage shortcut gestures (Kelola gerakan cara pintas). 
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Mengkonfigurasi tablet
Nexus 7 memiliki perangkat keras berikut:

• Tombol daya/kunci. Tombol Daya terdapat di sisi kanan 
tablet.

• Volume. Tombol Volume berada tepat di bawah tombol Daya.
• Kamera depan. Kamera terdapat di tengah atas layar.
• Port micro USB. USB terdapat di bagian bawah tablet. 
• Soket headset. Soket headset terdapat di sisi kanan bawah di 

bagian bawah tablet.

Saat mengaktifkan tablet untuk pertama kalinya, layar Selamat 
datang akan ditampilkan.

• Untuk mengaktifkan TalkBack dan Explore by Touch (Telusuri 
dengan Sentuhan), jauhkan dua jari di layar. Anda akan 
mendengar gaung ucapan saat tablet mengenali gerakan. 
Tahan jari selama lebih dari dua detik untuk mengaktifkan 
TalkBack dan Explore by Touch (Gerakan dengan Sentuhan). 
Setelah mengaktifkan fitur ini, tutorial Explore by Touch 
(Telusuri dengan Sentuhan) akan dimulai, memberikan Anda 
kesempatan untuk menikmati navigasi di Android. Setelah 
tutorial selesai, tablet akan menampilkan kembali layar 
Selamat datang.

• Untuk memilih bahasa lain, geser ke kanan, lalu ketuk menu 
dua kali.

• Untuk menyelesaikan konfigurasi tablet, geser ke kanan, lalu 
ketuk dua kali Start (Mulai) di bagian tengah layar.

Serangkaian layar akan membawa Anda menjalani proses 
konfigurasi. Bila diminta, Anda dapat sign in menggunakan 
alamat e-mail dan sandi Google Account Anda. Bila Anda 
sign in menggunakan Google Account, maka semua e-mail, 
kontak, aktivitas kalender, dan data lain yang terkait account 
tersebut akan secara otomatis disinkronisasi dengan tablet. 
Jika memiliki beberapa Google Account, maka Anda dapat 
menambahkan yang lainnya di lain waktu.



PANDUAN BAGI PENGGUNA NEXUS 7  AKSESIBILITAS 83

Tampilan

Setelah menyelesaikan proses konfigurasi, Anda akan melihat 
beberapa tampilan yang menjelaskan cara menggunakan 
berbagai fitur di tablet. Untuk menutup tampilan, geser ke kanan, 
lalu ketuk OK dua kali.

Menggunakan TalkBack
TalkBack menyediakan gaung ucapan untuk membantu Anda 
menavigasi tablet, menjelaskan item yang disentuh dan 
diaktifkan.

Catatan: Bantuan pengguna berpenglihatan baik diperlukan 
untuk pengguna tuna netra agar dapat mengaktifkan TalkBack 
jika belum diaktifkan saat konfigurasi awal.

Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan TalkBack:

1. Buka Settings (Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas) > 
TalkBack.

2. Geser tombol TalkBack ke posisi On (Aktif) atau Off (Tidak 
aktif).

3. Sentuh OK untuk mengaktifkan TalkBack.
4. Bila ditanya apakah Anda ingin mengaktifkan Explore by 

Touch (Telusuri dengan Sentuhan), sentuh OK hanya jika 
Anda ingin mengubah cara kerja tablet dan agar tablet 
menjelaskan setiap item yang disentuh jari Anda di layar.

Saat Anda mengaktifkan TalkBack, gaung ucapan akan segera 
dimulai. Saat menavigasi tablet, TalkBack menjelaskan tindakan 
serta menyampaikan pemberitahuan dan aktivitas lainnya.

Jika Anda juga mengaktifkan Explore by Touch (Telusuri dengan 
Sentuhan), menggerakkan jari di sekitar layar akan memicu 
keterangan untuk setiap item yang disentuh. Ketuk dua kali akan 
mengaktifkan item yang terakhir disebutkan, lalu geser dengan 
dua jari untuk melakukan tindakan geser yang biasanya hanya 
perlu satu jari.
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Mengubah pengaturan TalkBack
Untuk memodifikasi pengaturan TalkBack, buka Settings 
(Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas) > TalkBack, lalu ketuk 
dua kali Settings (Pengaturan) di sudut kanan atas.

Waktu ucapan

• Speech volume (Volume ucapan). Anda dapat menetapkannya 
sebagai persentase volume suara media.

• Use pitch changes (Gunakan perubahan tinggi suara). Centang 
untuk menyebutkan gaung keyboard pada tinggi suara yang 
rendah.

• Speak when screen is off (Sebutkan saat layar tidak aktif). 
Centang untuk mengaktifkan gaung ucapan saat layar tidak aktif.

Pengaturan gaung

• Sound feedback (Gaung suara). Centang untuk mengontrol 
suara navigasi.

• Sound volume (Volume suara). Tersedia bila Sound feedback 
(Gaung suara) dicentang. Anda dapat menetapkannya sebagai 
persentase volume suara media.

Penelusuran sentuhan

• Aktifkan tutorial “Explore by touch” (Telusuri dengan sentuhan).
• Manage shortcut gestures (Kelola gerakan cara pintas). 

Memungkinkan Anda menetapkan pengoperasian yang dipicu 
oleh gerakan berbeda.

Mengontrol kecepatan Text-to-Speech (Teks-ke-Ucapan)

Untuk mengontrol kecepatan ucapan TalkBack, buka Settings 
(Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas) > Text-to-speech 
output (Output teks-ke-ucapan) > Speech rate (Kecepatan ucapan).

Mengelola volume TalkBack

Untuk mengubah pengaturan volume suara untuk TalkBack, 
buka Settings (Pengaturan) > Sound (Suara) > Volumes. Gunakan 
panel geser untuk mengubah tingkat volume suara Musik, video, 
permainan, & media lainnya.
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Anda juga dapat menggunakan kontrol volume di sisi kanan tablet 
saat mendengar gaung ucapan.

Meningkatkan aksesibilitas web

Agar dapat memiliki dukungan aksesibilitas penuh untuk produk 
seperti Gmail dan Chrome, Anda harus mengaktifkan pilihan 
Enhance web accessibility (Tingkatkan aksesibilitas web). Buka 
Settings (Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas) > Enhance 
web accessibility (Tingkatkan aksesibilitas web), lalu ketuk dua kali 
Allow (Bolehkan). Tindakan ini memungkinkan aplikasi menginstal 
script yang akan memudahkan akses ke konten web. 

Menggunakan Telusuri dengan Sentuhan di 
TalkBack
Bila TalkBack diaktifkan, Anda memiliki pilihan untuk 
menggunakan fitur Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan). 
Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan) memungkinkan Anda 
menarik jari secara perlahan di layar dan berisi penjelasan setiap 
item yang disentuh jari Anda.

TalkBack harus diaktifkan agar Explore by Touch (Telusuri dengan 
Sentuhan) tersedia. Saat mengaktifkan TalkBack untuk pertama 
kalinya, Anda akan menerima permintaan untuk mengaktifkan 
Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan).

Penting: Jika Anda memilih untuk tidak mengaktifkan Explore by 
Touch (Telusuri dengan Sentuhan) saat mengaktifkan TalkBack, 
maka Anda dapat mengembalikan permintaan tersebut dengan 
menonaktifkan TalkBack dan mengaktifkannya kembali. Buka 
Settings (Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas) > TalkBack, 
lalu geser tombol TalkBack ke Off (Tidak aktif). Ulangi langkah 
ini untuk mengaktifkan TalkBack. Setelah mengaktifkan 
Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan), Anda tidak dapat 
menonaktifkannya secara terpisah dari TalkBack, kecuali jika 
tablet diatur ulang ke data pabrik. 

Setiap tindakan yang dilakukan dengan jari akan memberitahukan 
Anda dengan gaung ucapan, dan suara (jika diaktifkan).

Untuk menavigasi tablet menggunakan Explore by Touch 
(Telusuri dengan Sentuhan), Anda dapat:
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• Menelusuri layar menggunakan satu jari untuk mendengar 
ikon dan tombol yang terdapat di layar dan dapat dipilih.

• Setelah menemukan ikon dan tombol, ketuk dua kali di 
manapun pada layar untuk membuka aplikasi, menu, dll.

Untuk mengetahui lebih lanjut tantang gerakan yang dapat 
digunakan dengan TalkBack dan Explore by Touch (Telusuri 
dengan Sentuhan), lihat "Gerakan aksesibilitas untuk Android 4.1 
(Jelly Bean)" pada halaman 80 

Saran tutorial: Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Explore by 
Touch (Telusuri dengan Sentuhan), buka Settings (Pengaturan) > 
Accessibility (Aksesibilitas) > TalkBack > Settings (Pengaturan) 
> Aktifkan tutorial “Explore by touch” (Telusuri dengan 
Sentuhan). 

Pengaturan aksesibilitas
Untuk memodifikasi pengaturan Accessibility (Aksesibilitas) 
tablet, buka Settings (Pengaturan) > Accessibility 
(Aksesibilitas).

Daftar pilihan yang muncul di layar:

• TalkBack. Mengontrol gaung ucapan untuk pengguna yang 
mengalami gangguan penglihatan.

• Large text (Teks besar). Centang untuk memperbesar ukuran 
teks di semua layar tablet. (Bagi pengguna yang mengalami 
gangguan penglihatan)
Pilihan ini akan mengubah ukuran font ke ukuran terbesar 
yang tersedia. Untuk kontrol yang lebih besar pada ukuran 
font, buka Settings (Pengaturan) > Display (Layar) > Font size 
(Ukuran font). Perhatikan bahwa pengaturan ini tidak berlaku 
untuk aplikasi Google Chrome, karena aplikasi tersebut 
memiliki kontrol skala teks sendiri.

• Auto-rotate screen (Putar otomatis layar). Centang agar 
layar dapat berputar secara otomatis bila Anda mengubah 
orientasi tablet.

• Speak passwords (Sebutkan sandi). Centang untuk 
mendapatkan gaung ucapan sewaktu mengetik sandi.
Jika pilihan ini tidak dicentang, maka Anda memerlukan 
headset untuk mendengar huruf sandi yang diketik.
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• Text-to-Speech output (Output Teks-ke-Ucapan). 
Memungkinkan Anda menetapkan rincian mesin teks-ke-
ucapan dan kecepatan ucapan.

• Touch & hold delay (Jeda sentuh terus). Memungkinkan 
Anda menyesuaikan waktu jeda yang diperlukan agar tablet 
mengetahui bahwa Anda sedang menyentuh terus item 
(misalnya, untuk memindahkan aplikasi ke Layar awal).

• Enhance web accessibility (Meningkatkan aksesibilitas web). 
Aktifkan pilihan ini agar Chrome-Vox memberikan gaung 
ucapan saat Anda menelusuri dan berinteraksi di situs web 
dan aplikasi.
Untuk memastikan aplikasi aksesibilitas khusus 
dapat digunakan dengan baik di tablet, pastikan untuk 
mengaktifkan pilihan ini.

Menavigasi Layar awal
Catatan: Petunjuk berikut mengasumsikan bahwa Anda telah 
mengaktifkan Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan).

Di bagian bawah layar, Anda akan menemukan tombol Navigasi. 
Tombol tersebut selalu tersedia. Apapun yang Anda lakukan 
dengan tablet, Anda dapat selalu kembali ke Layar awal utama 
atau kembali ke layar sebelumnya:

• Back (Kembali). Membuka layar yang sebelumnya Anda 
tangani, meskipun berada di aplikasi lain. Setelah kembali 
hingga ke Layar awal, maka Anda tidak dapat kembali lebih 
jauh dalam riwayat.

• Home (Beranda). Membuka Beranda. Jika Anda sedang di kiri 
atau kanan Layar awal, maka tombol ini akan membuka Layar 
awal tengah.

• Recent apps (Aplikasi terakhir). Membuka daftar gambar 
kecil aplikasi yang baru-baru ini Anda tangani. Untuk 
membuka aplikasi, sentuh dan ketuk dua kali aplikasi 
tersebut. Untuk menghapus gambar kecil dari daftar, 
gunakan dua jari untuk menggesernya ke kiri atau kanan.

Setelah beberapa saat tanpa interaksi, tombol ini mungkin akan 
diperkecil menjadi titik atau memudar, tergantung pada aplikasi 
yang aktif. Untuk mengembalikannya, ketuk dua kali perkiraan 
lokasinya. 
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Anda dapat menggunakan gerakan mudah untuk mengaktifkan 
tombol Navigasi dan mengakses pemberitahuan. Geser dengan 
satu gerakan:

• Atas, lalu kanan. Membuka pemberitahuan
• Atas, lalu kiri. tombol Beranda
• Bawah, lalu kanan. Tombol aplikasi Recent (Terkini)
• Bawah, lalu kiri. tombol Kembali

Tepat di atas tombol Navigasi, Anda akan menemukan baris 
Favorites (Favorit). Aplikasi yang Anda masukkan ke baris ini 
akan tersedia di setiap Layar awal.

Ikon Aplikasi di bagian tengah adalah permanen. Temukan dan 
ketuk dua kali untuk membuka semua aplikasi dan widget.

Layar awal dapat menyimpan ikon aplikasi dan widget, serta 
folder.

• Untuk membuka aplikasi, folder, atau widget, temukan 
ikonnya, lalu ketuk dua kali.

• Untuk melihat Layar awal tambahan, geser ke kiri, lalu ke 
kanan, atau ke kanan, lalu ke kiri dalam satu gerakan, atau ke 
kiri maupun kanan dengan dua jari.

Di bagian atas layar, Anda akan menemukan panel status:

• Ikon Status di sisi kiri menginformasikan aplikasi yang 
mengirimkan pemberitahuan, misalnya bahwa pesan telah 
diterima atau waktunya untuk rapat. Jika Anda menjalankan 
TalkBack atau layanan aksesibilitas lainnya, maka layanan ini 
akan menyebutkan pemberitahuan segera setelah muncul.

• Untuk menemukan pemberitahuan, gunakan dua jari untuk 
menurunkan bayangan pemberitahuan dari bagian atas layar, 
atau geser ke atas, lalu ke kanan dengan satu gerakan. 

• Ikon Sistem di sisi kanan menampilkan kekuatan sambungan 
nirkabel dan jaringan aktif, tingkat daya baterai, waktu, dll.

Google Search, tepat di bawah ikon status dan sistem, 
memungkinkan Anda mencari di tablet atau Internet. 
Temukan Search (Cari), lalu ketuk dua kali untuk mengetik 
frasa pencarian, atau Voice Search (Pencarian Suara) untuk 
menyebutkannya.
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Mencoba Google Play 
Catatan: Petunjuk berikut mengasumsikan bahwa Anda telah 
mengaktifkan TalkBack dan Explore by Touch (Telusuri dengan 
Sentuhan).

Google Play menghadirkan semua konten favorit di satu tempat, 
mulai dari film, buku, musik, majalah, aplikasi, dan banyak lagi, 
jadi Anda dapat mengaksesnya dari perangkat apapun.

Menggunakan Widget Google Play

Berikut adalah widget yang tersedia di Layar awal Anda:

• Recommended on Play: (Disarankan di Pemutaran). 
Menyarankan musik, film, dan konten lainnya yang mungkin 
menarik perhatian Anda. Temukan saran, lalu ketuk dua kali 
untuk mengetahuinya lebih lanjut.

• Recommended apps: (Aplikasi yang disarankan). 
Menyarankan aplikasi yang dapat ditambahkan ke 
Layar awal. Temukan saran, lalu ketuk dua kali untuk 
mengetahuinya lebih lanjut.

Untuk menghapus widget, ketuk dua kali dan tahan pada 
ketukan kedua, lalu tarik ke ikon Hapus di bagian atas layar.

Untuk menambahkan widget Google Play lainnya, temukan dan 
ketuk dua kali ikon Aplikasi, lalu Widgets, lalu geser dari kanan 
hinggan Anda menemukan yang diinginkan. Setelah itu, ketuk 
dua kali dan tahan pada ketukan kedua, lalu lepas di lokasi Layar 
awal yang diinginkan.

Belanja di Google Play

Untuk membuka aplikasi Google Play Store, temukan dan ketuk 
dua kali ikon Play Store di baris Favorites (Favorit) di bagian 
bawah setiap Layar awal.

Sebagian besar yang Anda beli di Google Play tersedia dari 
komputer dan perangkat bergerak Android apapun.  
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(Aplikasi Android adalah pengecualian, karena hanya berjalan 
di perangkat Android.) Sign in ke play.google.com untuk 
mendapatkan hiburan dari manapun.

Menemukan konten

Jika pernah melakukan pembelian di Google Play, maka Anda 
akan secara otomatis memiliki akses ke konten ini di Nexus 7, 
cukup pastikan Anda telah sign in menggunakan account yang 
sama seperti yang digunakan untuk membelinya.

Anda dapat memperoleh konten menggunakan salah satu 
ikon Google Play di baris Favorites (Favorit), termasuk Books 
(Buku), Magazines (Majalah), Movies (Film), dan Music (Musik). 
(Catatan: Untuk membaca majalah dalam mode teks, lihat 
Membaca dalam mode teks di bagian akhir artikel ini.) 

Atau, temukan ikon Play Store, lalu ketuk dua kali untuk 
membuka Google Play. Di sudut kanan atas, sebelah kiri Menu 
dan ikon Cari, Anda akan menemukan ikon Perpustakaan Saya 
yang terkait dengan bagian Google Play yang sedang dilihat. 
Misalnya, sewaktu menelusuri bagian Movies & TV (Film & TV), 
Anda akan menemukan ikon aplikasi Google Play Movies yang 
akan menampilkan My Movies & TV (Film & TV Saya).

Anda dapat dengan cepat mengakses konten dengan cara 
ini, dari aplikasi Google Play Store, meskipun awalnya Anda 
membelinya di Google Play menggunakan ponsel atau tablet 
berbeda. Jika Anda memiliki perangkat baru, maka semua 
media akan secara otomatis menunggu di sini hingga Anda 
mengaktifkan dan sign in.

Pengaturan Google Play

Untuk menyesuaikan pengaturan Google Play, mengalihkan 
account, atau mendapatkan bantuan, pilih pilihan yang 
diinginkan dari Menu di kanan atas.

http://play.google.com
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Layar Settings (Pengaturan) Google Play memungkinkan Anda 
memegang kontrol saat mendapatkan pemberitahuan tentang 
update aplikasi maupun permainan, mengosongkan riwayat 
pencarian, dan mengaktifkan kontrol pengguna. Untuk menyaring 
aplikasi Android berdasarkan tingkat maturitas atau yang 
memerlukan PIN sebelum menyelesaikan pembelian, temukan dan 
sentuh dua kali Content filtering (Penyaringan konten) atau Set or 
change PIN (Tetapkan atau ubah PIN).

Untuk info lebih rinci tentang Google Play, kunjungi support.
google.com/googleplay.

Menggunakan Gmail
Catatan: Petunjuk berikut mengasumsikan bahwa Anda telah 
mengaktifkan TalkBack, Explore by Touch (Telusuri dengan 
Sentuhan), dan Enhanced Web Accessibility (Aksesibilitas Web 
yang Disempurnakan).

Membaca pesan
• Dari layar Beranda atau Aplikasi, temukan aplikasi Gmail, lalu 

ketuk dua kali untuk membukanya. Gmail akan terbuka di Kotak 
masuk.

Untuk mendengar kalimat subjek percakapan, geser ke kanan atau 
bawah. Bila Anda menemukan percakapan yang ingin didengar:

• Ketuk dua kali untuk membukanya. Jika Anda telah memilih 
untuk membolehkan aksesibilitas web yang disempurnakan, 
maka Anda dapat menyentuh sekali untuk mendengarkan 
percakapan. 

• Untuk menavigasi kembali ke Kotak masuk, temukan ikon Gmail 
di bagian atas layar, lalu ketuk dua kali.

 ATAU
Gunakan tombol Navigasi di bagian bawah layar, temukan dan 
ketuk dua kali tombol Kembali, atau geser ke bawah, lalu ke kiri 
dengan satu gerakan.

Membuat dan mengirim pesan
1. Dari daftar percakapan, temukan ikon Buat di bagian atas 

layar, lalu ketuk dua kali.

http://support.google.com/googleplay
http://support.google.com/googleplay
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2. Untuk menggunakan keyboard guna mengisi bidang To 
(Kepada), Subject (Subjek), dan Compose email (Buat e-mail), 
geser jari pada keyboard, lalu angkat jari pada tombol yang 
dipilih untuk memasukkan teks.

3. Temukan dan ketuk dua kali ikon Kirim pada panel tindakan 
utama di bagian atas layar untuk mengirim pesan.

Mencari di Kotak masuk
1. Dari daftar percakapan, temukan ikon Cari pada panel 

tindakan di bagian atas layar, lalu ketuk dua kali.
2. Untuk menggunakan keyboard guna mengedit bidang Search 

mail (Cari e-mail), geser jari pada keyboard, lalu angkat jari 
pada tombol yang dipilih untuk memasukkan teks.

3. Saat mengetik, saran akan muncul di bawah bidang Cari. 
Temukan saran, lalu ketuk dua kali untuk mencarinya dengan 
cepat.

4. Untuk melakukan pencarian, temukan dan ketuk dua kali 
tombol Cari di sisi kanan baris kedua pada keyboard.

Pengaturan Gmail
Anda dapat mengubah sejumlah pengaturan untuk Gmail dari 
salah satu layar Gmail.

• Temukan dan ketuk dua kali More options (Pilihan lainnya) 
di sudut kanan atas layar, lalu temukan dan ketuk dua kali 
Settings (Pengaturan).

Pengaturan umum berlaku untuk semua account Gmail. 
Pengaturan lainnya hanya berlaku untuk account tertentu.

Bantuan Gmail lainnya
Untuk mendapatkan Bantuan lebih rinci sewaktu membaca 
percakapan, membuat pesan, dan lainnya, temukan dan ketuk 
dua kali More options (Pilihan lainnya) di sudut kanan atas layar, 
lalu temukan dan ketuk dua kali Help (Bantuan). Perhatikan 
bahwa konten yang Anda temukan mencakup aktivitas Gmail 
secara umum, namun bukan fitur aksesibilitas seperti TalkBack 
dan Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan).
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Pengaturan terkait

• Untuk memodifikasi ukuran font pada pesan Gmail, buka 
More Options (Pilihan Lainnya) > Settings (Pengaturan) > 
General Settings (Pengaturan Umum) > Message Text Size 
(Ukuran Teks Pesan).

Menelusuri Chrome

Petunjuk berikut mengasumsikan bahwa Anda telah 
mengaktifkan TalkBack, Explore by Touch (Telusuri dengan 
Sentuhan), dan Enhanced Web Accessibility (Aksesibilitas Web 
yang Disempurnakan).

• Dari layar Beranda atau Aplikasi, temukan ikon Chrome, lalu 
ketuk dua kali untuk membukanya.

Chrome akan terbuka untuk menampilkan situs atau halaman 
yang terakhir ditelusuri.

URL (alamat web) halaman yang ditampilkan terdapat di bagian 
atas layar dalam kotak alamat (disebut juga sebagai omnibox). 

Untuk mengedit atau memasukkan alamat web, Anda dapat:

1. Geser ke kanan untuk menemukan omnibox di bagian atas 
layar, lalu ketuk dua kali untuk mengeditnya.

2. Geser jari pada keyboard di layar, lalu lepas jari pada tombol 
untuk memasukkan teks.

3. Saat mengetik, daftar saran yang cocok akan ditampilkan. 
Anda dapat terus mengetik atau menemukan saran dan 
mengetuk dua kali untuk membuka halaman.

4. Untuk mencari konten omnibox atau membuka alamat web 
tertentu yang terdapat di dalamnya, temukan dan ketuk 
dua kali tombol Go (Buka) di sisi kanan pada baris kedua 
keyboard.
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Untuk menavigasi pada halaman web, Anda dapat:

• Menavigasi maju dan mundur. Geser dari kiri ke kanan untuk 
maju dan dari kanan ke kiri untuk mundur.

• Menggulir. Geser dua jari ke arah manapun.
• Menerima gaung ucapan. Sentuh di manapun pada layar 

untuk mendengar konten halaman web.
• Mengubah tingkat bacaan. Geser ke bawah, lalu atas dengan 

satu gerakan untuk beralih ke tingkat bacaan berikutnya saat 
membaca balok teks, atau geser ke atas, lalu bawah dengan 
satu gerakan untuk kembali ke tingkat bacaan sebelumnya.

• Men-zoom. Untuk memperkecil tampilan, sentuh 
layar dengan dua jari, lalu dekatkan kedua jari. Untuk 
memperbesar tampilan, jauhkan kedua jari. Nada suara yang 
semakin keras dan pelan akan terdengar saat memperbesar 
atau memperkecil tampilan.

Untuk menyesuaikan pengaturan zoom halaman web, buka More 
options (Pilihan lainnya) > Settings (Pengaturan) > Accessibility 
(Aksesibilitas).

Anda juga dapat melakukan penelusuran dalam mode Incognito 
(Tersembunyi). Untuk membuka tab Incognito (Tersembunyi), 
temukan dan ketuk dua kali More options (Pilihan lainnya) > New 
Incognito tab (Tab Tersembunyi baru). Untuk beralih antara tab 
standar dan Incognito (Tersembunyi), temukan dan ketuk dua 
kali Toggle tabs switcher (Alihkan pengalih tab), atau temukan 
dan ketuk dua kali tombol Incognito tabs (Tab tersembunyi) 
(atau Non-Incognito tabs (Tab selain yang tersembunyi)) di 
sudut kanan atas.

Menyesuaikan ukuran teks pada halaman web (untuk 
pengguna yang mengalami gangguan penglihatan)

1. Sentuh Menu > Settings (Pengaturan) > Accessibility 
(Aksesibilitas).

2. Tarik panel geser di bawah untuk menyesuaikan pengaturan 
skala ukuran teks. Pada kotak "Preview" (Pratinjau), Anda 
dapat melihat tampilan yang akan muncul di halaman web.
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Pengaktifan zoom manual

Di situs tertentu yang dirancang untuk perangkat bergerak, 
Anda tidak dapat memperbesar atau memperkecil tampilannya. 
Memilih “Force enable zoom” (Pengaktifan zoom manual) 
memungkinkan Anda memperbesar atau memperkecil tampilan 
di situs.

Bantuan Chrome lainnya

Untuk mendapatkan Bantuan lebih rinci sewaktu menavigasi 
halaman web, menggunakan tab, dan lainnya, buka Chrome Help 
Center. Perhatikan bahwa konten yang Anda temukan mencakup 
fitur aksesibilitas seperti TalkBack dan Explore by Touch 
(Telusuri dengan Sentuhan).

Menggunakan kunci layar

Tentang kunci layar

Kunci layar tablet akan diaktifkan jika salah satu dari yang 
berikut terjadi:

• Tablet beralih ke kondisi tidur (dan terkunci secara otomatis).
• Layar akan nonaktif setelah batas waktu yang ditetapkan 

(tergantung pada pengaturan layar).
• Anda dapat menonaktifkan layar dan mengunci tablet 

dengan menekan tombol daya.

Membuka penguncian tablet

1. Tahan layar dalam mode potret, lalu aktifkan dengan 
menekan tombol Daya di sisi kanan tablet.

2. Sentuh bagian tengah bawah layar.
3. Geser jari di sepanjang layar ke kanan. Anda akan menerima 

gaung ucapan bahwa penguncian perangkat telah dibuka jika 
Anda berhasil melakukannya.

http://support.google.com/chrome
http://support.google.com/chrome
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Lampiran: Referensi perangkat 

keras

Isi kemasan

Warranty

Unit pengisi daya USB yang diberikan dapat berbeda di setiap 
negara atau kawasan.

Untuk bantuan dan dukungan online, kunjungi support.google.
com/nexus.

Nexus 7

Kabel micro USB

Jaminan Panduan Ringkas

Unit pengisi daya USB

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

Layar sentuh

Kamera 
depan

Soket headset 
3,5mm

Port micro 
USB

Speaker
Mikrofon

Mikrofon

Area NFC

Soket 4 pin

Tombol 
volume

Tombol 
daya/kunci

SAMPING SAMPINGBELAKANG

DEPAN

BAWAH
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Baterai 
Untuk mengisi daya baterai, sambungkan kabel micro USB ke 
Nexus 7 dan unit pengisi daya, lalu sambungkan unit pengisi 
daya ke stopkontak:

PENTING: Gunakan unit pengisi daya dan kabel micro 
USB yang diberikan bersama Nexus 7. Pengisian daya 
menggunakan unit pengisi daya dan kabel USB lain 
mungkin akan lebih lambat atau tidak akan berhasil.

• Unit pengisi daya USB dapat berbeda di setiap negara atau 
kawasan. 

• Gunakan hanya unit pengisi daya USB yang diberikan 
bersama Nexus 7. Penggunaan unit pengisi daya lain dapat 
merusak tablet Anda.

• Untuk menghindari risiko cedera atau kerusakan pada 
perangkat, lepas lapisan pelindung dari unit pengisi daya 
USB dan kabel USB sebelum mengisi daya baterai. 

a
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• Kisaran tegangan input antara stopkontak dan unit pengisi 
daya ini adalah AC 100V–240V, dan tegangan output unit 
pengisi daya adalah DC 5V, 2A.

• Daya Nexus 7 dapat diisi melalui port USB di komputer 
hanya bila Nexus 7 dalam mode tidur (layar tidak aktif) 
atau dinonaktifkan. Pengisian daya melalui port USB akan 
lebih lama dibandingkan pengisian daya menggunakan unit 
pengisi daya USB.

JANGAN buang baterai bersama limbah 
rumah tangga. Simbol tempat sampah 
beroda yang disilang menunjukkan bahwa 
baterai tidak boleh dibuang bersama limbah 
rumah tangga.

JANGAN buang Nexus 7 bersama limbah 
rumah tangga. Produk ini dirancang agar 
komponennya dapat digunakan kembali dan 
didaur ulang dengan semestinya. Simbol 
tempat sampah beroda yang disilang 
menunjukkan bahwa produk (peralatan 
listrik maupun elektronik, dan baterai sel 
tombol yang mengandung merkuri) tidak 
boleh dibuang bersama limbah rumah 
tangga. Baca peraturan setempat tentang 
pembuangan produk elektronik.
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Spesifikasi 

Layar Layar HD 1280x800 7” (216 ppi)

Layar IPS dengan cahaya latar 

Kaca Corning antigores 

Kamera depan 1,2MP 

Ukuran 198,5 x 120 x 10,45mm

Berat 340g

Nirkabel WiFi 802.11 b/g/n

Bluetooth

Memori Penyimpanan internal 8GB atau 16GB

RAM 1GB

USB Micro USB

Baterai 4325 mAh (hingga 8 jam penggunaan aktif)

OS Android 4.1 (Jelly Bean)

CPU Prosesor Quad-core Tegra 3

Fitur Mikrofon

NFC (Android Beam)

Akselerometer

GPS

Magnetometer

Giroskop
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