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General Mobile Discovery tab 8 3G 

Tablet Bilgisayar 

Kullanım Kılavuzu 

 

 

 

 

 

 

Değerli Müşterimiz; 

General Mobile Discovery tab 8 tablet bilgisayarı satın aldığınız için teşekkür 

ederiz. Bu kılavuzun amacı, cihazın işlevlerini tanıtmak ve bilinmesi gereken 

konuları belirtmektir. Tabletinizi verimli ve keyifli bir şekilde kullanmak için 

lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. 
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1. Önsöz 

Cihazınız, geniş bant kablosuz ağları kullanan, yerleşik yüksek performanslı bir Wifi alıcı modülüne ve 

3G data modülüne sahiptir. Aynı zamanda resim görüntüleme, e-kitap okuma yapabileceğiniz, oyun 

oynayabileceğiniz, çevrimiçi sohbet ve diğer bir çok multimedya fonksiyonlarını da kullanabileceğiniz, 

mevcut ayarları ve seçenekleri sayesinde kişiselleştirebileceğiniz Android İşletim Sistemine sahip bir 

akıllı tablet bilgisayardır. 

Cihazınızı kolayca kullanabilmek için lütfen ilk önce cihaz ile birlikte gelen bu Kullanım Kılavuzunu 

dikkatlice okuyun. Bu sayede nasıl kullanılacağı hakkında daha iyi bilgi sahibi olacaksınız. 

Yazılımın/donanımın yanlış kullanımından doğan hasarlar, pillerin değiştirilmesi veya diğer 

kazalardan kaynaklanan her türlü kişisel bilgilerin kaybından üretici ve/veya dağıtıcı firma sorumlu 

tutulamaz. Bilgilerinizin kaybını önlemek için lütfen düzenli olarak bilgisayarınıza veya uygun bir 

depolama alanına yedekleyin. 

Ayrıca, kullanıcının kılavuzu yanlış anlaması veya yanlış kullanmasından kaynaklanabilecek herhangi 

bir anlaşmazlığı kontrol edemeyeceğimizden, Firmamiz bu kılavuzun kullanımı sırasında meydana 

gelebilecek herhangi bir kayıptan sorumluluk kabul etmeyecektir. 

Ürün geliştirme ve güncelleme sebebiyle, bu kılavuzdaki bilgiler önceden haber vermeksizin 

değiştirilebilir. 

Bu kılavuz telif hakları ile koruma altındadır ve hiçbir kısmı Firmamizdan önceden izin alınmadan 

hiçbir şekilde kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. 

Firmamız bu kılavuzun, garanti belgesinin ve ilgili bilgilerin son açıklama hakkını saklı tutar. 

(Not: Bu kılavuz derlenirken size tamamen güvenilir bilgi sağlamak için büyük özen gösterdik. Ancak, 

bir takım hatalar ve gözden kaçırmalar söz konusu olabilir, bu konuda anlayışınızı ve önerilerinizi 

bekliyoruz. Bu ürünün kullanımı sırasında herhangi bir sorun meydana gelirse, lütfen hemen yerel 

satıcınız ile görüşün) 

Desteğiniz için teşekkür eder, diğer ürünlerimize de göz atmanızı öneririz. 

 

2.  Güvenlik Notları 

1)  Ürüne zarar gelmesini önlemek için lütfen cihazı güçlü manyetik alanlardan uzak tutun. 

2) Cihazın düşmesine, kullanım sırasında sert cisimlere sürtünmesine veya çarpmasına lütfen izin 

vermeyin. Bu durum cihazın yüzeyinde çizikler oluşmasına, pilin hasar görmesine, bilgi kaybına 

ve diğer donanımsal hasarlara sebep olabilir. 

3)  Cihazın içine sızabilecek su tamir edilemeyecek oranda hasar verebileceğinden ürünü yağmur 
altında kullanmayın, bırakmayın, sıvı ile temas ettirmeyin, banyo, sauna gibi nemli ortamlara 
maruz kalmasına izin vermeyin. 

4) Cihazı asla kimyasal veya deterjan ile temizlemeyin, bunlar ürün yüzeyine hasar verecek ve 

kaplamasını aşındıracaktır. 

5) Ses seviyesi en üst düzeyde olduğunda kulaklık kullanmamanızı öneririz; ses seviyesini güvenli 

bir düzeye ayarlayınız ve işitmenize muhtemel bir zararı önlemek için kulaklık kullandığınız 

süreyi sınırlayınız. Aşırı ses seviyesi, kalıcı duyma hasarına sebep olacaktır. 
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6) Yazılım güncellemeleri veya indirmeleri sırasında bilgi kaybı veya sistem hatalarına sebep 

olabileceğinden, cihazın enerji kaynağıyla bağlantısını kesmeyin. 

7)  Aşırı ısınma veya yangın ihtimalini önlemek amacıyla, aşırı voltaj, güç kablosunun ağır cisimler 

tarafından ezilmesinden ve bükülmesinden veya sıkışmasından kaçınılmalıdır. 

8)  Elektrik çarpması riskini ortadan kaldırmak için güç kablosuna ıslak elle dokunmayın. 

9)  Bazı filmler, müzik ve resimler telif hakkı koruması altındadır; izinsiz kullanım telif hakkı 

kanunlarını ihlal etmek anlamına gelir. Film, müzik izler ve dinlerken bu hususlara dikkat edin. 

10)  Kablosuz ekipmanın yasak olduğu alanlarda veya cihazın kullanımının parazit ve muhtemel 

tehlike oluşturabileceği yerlerde cihazı kullanmayın ve kısıtlamalara uyun. 

11)  Tüm kablosuz ekipmanlar harici parazite maruz kalabilir ve bu durum performanslarını 

etkileyebilir.  

12)  Her türlü kısıtlama ve kurallara uyun; kablosuz ekipmanlar bir uçağın uçuşunu etkileyebilir; 

cihazı uçakta kullanmayı düşünüyorsanız, kullanım izni için ilgili havayolu yetkilisine danışın. 

13)  Cihazı yakıt istasyonlarında veya kimyasalların yakınlarında kullanmayın. 

14)  Her türlü kısıtlamalara ve kurallara uyun; yanıcı ve patlayıcı maddelerle çalışılan yerlerde cihazı 

kullanmayın. 

15) Sadece yetkili teknik personel cihazı açabilir ve/veya tamir edebilir. Cihazın yetkisiz biri 

tarafından açılması garantiyi geçersiz kılacaktır. 

16)  Cihazı orjinal aksesuarları ve bataryası ile kullanın. Orjinal olmayan ürünler cihaza zarar verir. 

17)  Cihaz suya dayanıklı değildir; kuru yerde muhafaza edin ve sıvı ile temas ettirmeyin. 

18)  Bilgi güvenliği açısından cihazdaki her türlü bilgiyi yedekleyin veya yazılı bir kaydını bulundurun. 

19)  Diğer cihazlara bağlanırken detaylı güvenlik talimatları için kullanım kılavuzunu okuyun. Cihazı 

uygun olmayan ürünlere eşleştirmeyin. 

 

 

NOT:  Android 4.0 İşletim Sistemi dosya aktarımı için normal USB disklerde olduğu gibi MSC 

protokolünü değil MTP protokolünü kullanır. Mevcut olarak sadece Windows Media Player 10 ve 

Windows Media Player 11 (veya üzeri bir sürüm) MTP protokolünü desteklemektedir; bu yüzden PC 

ile MID cihazını bağlamadan önce, yukarıdaki medya oynatıcıları kurunuz; aksi halde PC’niz MID 

cihazını tanımayacaktır. 
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3  Kullanıma Hazırlık 

3.1  Tuşlar 

Sembol Adı Açıklama 

A Arka Kamera 2.0MP Arka kamera 

B Mikrofon deliği Mikrofon deliği 

C Hoparlör Hoparlör 

D Ön Kamera 0.3MP Ön kamera 

E Alıcı Alıcı 

F Şarj ışığı Şarj ışığı 

G Ses - Sesi kısma 

H Ses + Sesi açma 

I GÜÇ 

Cihazı uyku moduna almak ve çıkmak için 

bu düğmeye bir kez kısa basın; 3-5 saniye 

boyunca uzun basılması ekranda menüyü 

açar, 8-12 saniye boyunca uzun basılması 

cihazı kapatıp yeniden başlatır. 

J Mikro USB Yuvası Mikro USB Kablo ve Şarj Yuvası 

K Stereo Kulaklık Girişi Stereo Kulaklık Girişi 

L SIM Kart yuvası SIM Kart yuvası 

M TF kart yuvası TF (Micro SD) Kart Yuvası 
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3.2 Özelliklere Genel Bakış 

 Ana işlemci 4*Cortex A7, 1.2GHz 

 Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi desteği 

 7.85” yüksek çözünürlüklü IPS kapasitif dokunmatik panelli LCD ekran, 1024*768 piksel 

çözünürlük 

 Yerleşik 8GB Flash hafıza, 32GB’a kadar harici Mikro SD kart desteği 

 Mp4, 3gp, MPEG4, H.263, RMVB (720p), AVI, MOV video formatı desteği 

 MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI ses formatı desteği 

 JPG, PNG, MPG, GIF, TIF, vs resim formatı desteği 

 TXT, LRC, PDF, Html, Htm, EPUB dosya formatı desteği, otomatik gezinme, yakınlaştırma, yer 

imleri, döndürme fonksiyonları desteği 

 Wireless Connectivity ile geniş bant kablosuz internete bağlanabilir ve Android 4.2 işletim 

sisteminde çeşitli yazılımları çalıştırabilirsiniz, sistem üçüncü parti yazılımlara hazırdır: Office 

(Open Office sürümü), Google tarayıcı, Çevrimiçi mesajlaşma, Web TV, Çevrimiçi MP3, çevrimiçi 

kitap, ağ oyunları, E-kitap, vs. 

 Yerleşik mikrofon ile ses kaydı desteği 

 USB-HOST ve harici U-disk, Klavye, Mouse, vs. desteği 

 3G (WCDMA) desteği 

 Yerleşik kamera (Arka 2.0 MP ve ön 0.3 MP) 

 G-sensörü ile ekran döndürme desteği 

 Yerleşik hoparlör ve stereo kulaklık desteği 

 Birden fazla dil desteği 

 USB taşınabilir disk olarak kullanılabilir, WIN2000 veya üstü için sürücü gerekmez 

 

3.3 Teknik Özellikler 

LCD Ekran 

Boyut 7.85” ISP kapasitif dokunmatik panelli LCD ekran 

Çözünürlük 1024*768 

PC ara yüzü Mikro USB 

CPU Dört çekirdekli ARM® Cortex-A7 MPCore™ 1.2 GHz’e kadar 

GPU 
PowerVR SGX544 MP2 238 Mhz’e kadar; OpenGL ES 1.1/2.0 3D grafik 

hızlandırıcı, 238MHz’de 41.6M tri/sn ve 476M piksel/sn işleme kapasitesi 

Yerleşik Flash Flash Hafıza: 8GB 

Yerleşik ROM ROM: DDRIII 1GB 
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Kapasite 

Genişletme 
Mikro SD Kart desteği, 32GB’a kadar destekler 

Güç Kaynağı 
Yerleşik 3.7V@4000mAH Lityum şarj edilebilir pil AC şarj cihazı, Giriş: 

AC110V~240V, Çıkış: DC 5V@2A 

Müzik Fonksiyonu Format MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI 

 Kulaklık maks. çıkış DLD5mWnDRD5mWn32Ohmn 

 MP3 Bit oranı 8Kbps - 392 Kbps 

 WMA WMV Bit oranı 5Kbps - 192 Kbps 

 Frekans tepkisi 20Hz - 20KHz 

 SN oranı 90dB 

 Bozulma -%0.05 

Video Fonksiyonu Oynatılabilen formatlar 
mp4, 3gp, MPEG4, H.263, H.264, RMVB(720P), AVI, 

MOV vs. 

 Maks. Çözünürlük 1920*1080 

Resim 

Görüntüleme 
JPG, PNG, BMP, GIF, TIF desteği 

E-kitap Format TXT, LRC, PDF, Html, Htm, EPUB, vs 

Fonksiyonu Maks. kapasite 5M 

GPS Frekans 1.57542 GHZ 

 Konum hassasiyeti 3m,2D cep 

 
Uydu algılama kanal 

sayısı 
16 kanal 

 
Yeniden başlama 

süresi 

Soğuk açılış <35 sn (AÇIK HAVA) 

Sıcak açılış ~32 sn 

Sıcak açılış <2 sn (AÇIK HAVA) 
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  Hız 0.1m/s 

 
Konum için tarih 

güncelleme hızı 
1HZ 

 
Maksimum 

yükseklik 
18,000m 

 Anten Yerleşik GPS anteni 

Kablosuz Bağlantı 

Fonksiyonu 
Aktarma hızı Maks. 54Mbps 

 Aktarma menzili Maks. 100m 

 Çalışma Frekansı 2,4GHz 

FM Frekans 87.5MHZ-108MHZ 

 adım 50kHZ 

 Formatlar WCDMA 

3G 
Ağ Protokolleri ve 

Frekans 

WCDMA 850//2100 

GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 

 Aktarma hızı HSDPA 21Mbps/HSUPA 11Mbps 

Kayıt fonksiyonu Format WAV 

Çalışma sıcaklığı -5 - 40 °C 

Desteklenen 

işletim sistemleri 
Windows 2000/XP/Vista/7 Mac OS V9.0/10.0 
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4. Kolay Kullanım Adımları 

4.1 Açma/Kapatma 

Açma ve Kilit Açma: Cihaz kapalı durumdayken Güç tuşuna basılı tutun. 3 saniye sonra Android 

başlatma işlemine geçecektir. Cihazın sistem masaüstüne geçmesi ilk açılışta biraz sürecektir, ekran 

kilitli haldeyken aşağıdaki ekranda görülen beyaz dairedeki  simgesine dokunarak sağa doğru 

hareket ettirin, ekran kilidi otomatik olarak açılacaktır; 

 

4.1.1 Güç Tasarruf (Uyku) Modu ve Kilitli Mod 

Cihaz kullanımdayken “GÜÇ” düğmesine bir kez kısa basılması sistemin UYKU moduna geçmesini ve 

ekranın kilitlenmesini sağlar, yeniden basılması sistemi 1 saniye içinde ana ekrana geri döndürür. 

 

Not: Cihazın çalışması güç tasarrufu modunda durmayacaktır, sadece ekran kapanır ve güç tasarrufu 

için ekran aydınlatması kapanır. Arka planda müzik, film, vs. oynatılması devam edecektir. 

 

4.1.2 Kapatma 

Cihaz kullanımdayken GÜÇ düğmesine 3 saniye boyunca basılması cihazı kapatma ara yüzünü ekrana 

getirecektir. Seçiminizi onaylamak için kapatma seçeneğini seçin ve sistem otomatik olarak 

kapanacaktır. 

 

Not: Cihazın pili azaldığında bir alarm sesi duyulacak ve şarj edilmek üzere bir güç kaynağına 

takılmadığı takdirde otomatik olarak kapanacaktır. Eğer cihaz açılmazsa cihazı şarja takarak pil 

seviyesinin çok düşük olup olmadığını kontrol edin. 
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4.1.3 Cihazı Yeniden Başlatma (Soft Reset) 

 

Tabletinizi yeniden başlatmak için güç, ses açma ve ses kısma tuşlarına aynı anda basın ve 12 saniye 

basılı tutun. 

 

4.2 Pil Yönetimi ve Şarj Etme 

4.2.1 Pilin tamamen dolu olduğundan emin olmak için ilk sefer yaklaşık 8-12 saat kadar şarj edin. 

4.2.2 Pil adaptörünün mikro yuvasını cihaz üstündeki şarj yuvasına takın ve diğer tarafını da şarj 

adaptörü ile prize takın. Cihazın güç gösterge lambası mavi yanacak, pil masaüstü simgesi (  ) 

hareket ederek şarj edildiğini gösterecektir. Pil tamamen şarj olana kadar bekleyin ve şarj işlemi 

sırasında güç kablosunu çıkartmayın. Pil tamamen şarj olduktan sonra gösterge lambası koyu mavi 

renge dönüşecek ve masaüstündeki simge (  ) hareket etmeyi durduracaktır. Pil tamamen boşalıp 

cihaz kapandığı zaman, cihazı açmaya çalışmadan önce en az bir dakika boyunca şarja takıp bekleyin. 

Not: Pili tam kapasite ile kullanabilmek için lütfen aşağıdaki tavsiyeye uyun: 

1)  Cihazı yüksek sıcaklık olan ortamda şarj etmeyin. 

2)  Li-ion pillerde şarj etmek için pilin tamamen bitmesini beklemenize gerek yoktur, pilin ömrü 

etkilenmez. 

3)  Pil performansını korumak ve pil ömrünü uzatmak için, cihaz uzun süre kullanılmadığında da 

iki haftada bir şarj edin. 

 

4.3  Fonksiyon Simgelerinin Kullanılması 
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Fonksiyon Simgelerinin Açıklamaları: 

Simge Fonksiyon Açıklaması Simge Fonksiyon Açıklaması 

 
Son Gezinilen Yerler 

 
USB Bağlantı Bildirimi 

 
Ana menüye dönüş 

 
Wi-Fi Durumu 

 
Geri dönüş 

 
Pil Durumu 

 
Tarayıcı 

 
Fonksiyon Menüsü 

 
Kamera 

 

Galeri 

 
Müzik Çalar 

 
Ekran Görüntüsü Alma 

 Bildirim Çubuğu 

 

5. Kullanım Detayları  

5.1 SİSTEM 1 

 
Ana menü tuşuna basılı tuttuğunuzda ekranda görünen Google dairesine doğru parmağınızı yukarı 

sürükleyerek her menüde Google arama ekranına doğrudan gidebilirsiniz. 
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5.1.1 Müzik 

Müzik oynatıcıya giriş: Uygulama menüsünde veya masaüstünde,  simgesine dokunarak Müzik 

Oynatıcı ara yüzüne girebilirsiniz. 

•  Ses oynatıcı çalma listesinde herhangi bir müzik dosyası bulunmuyorsa, sistem otomatik olarak 

mikro SD kartından tüm müzik dosyalarını yükleyecektir. Cihaz mp3, wav, midi ve wma ses 

dosyası formatlarını destekler. 

•  Müzik çalma listesinde çok fazla şarkı varsa, dokunmatik ekranı yukarı/aşağı kaydırabilirsiniz. 

•  Aşağıdaki resimde müzik çalar menüsünü görebilirsiniz. 
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Çalan şarkı arayüzünde; 

 

• Oynatma durum çubuğunu   bu şekilde 

sürükleyerek ses oynatma durumunu ayarlayabilirsiniz. 
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5.1.2 Video 

Uygulama menüsünde veya masaüstünde,  simgesine dokunarak video oynatıcı ara yüzüne 

girebilirsiniz. 

•  Video oynatıcı listesinde herhangi bir video dosyası yoksa, sistem otomatik olarak mikro SD 

kartından tüm video dosyalarını yükleyecektir. 

•  Eğer çok fazla video varsa, dokunmatik ekranı kullanarak listeyi yukarı/aşağı kaydırabilirsiniz. 

•  Video dosyalarını oynatmak için aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi listeden istediğiniz 

dosyaya dokunabilirsiniz: 

 

 

Cihaz mp4, 3gp, MPEG4, H.263, H.264, RMVB (720P), AVI, ve MOV video dosya formatlarını destekler. 

Oynatma durum çubuğunu  

sürükleyerek video oynatma durumunu ayarlayabilirsiniz.  
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5.1.3 Resimler 

Uygulama menüsünde veya masaüstünde, resim görüntüleyiciye girmek için  simgesine 

dokunabilirsiniz. 

 

          

 Resim listesinde dosya bulunmuyorsa, sistem otomatik olarak mikro SD kartındaki resim     

dosyalarını resim görüntüleyici listesine yükleyecektir. 

 Cihaz JPG, PNG, BMP, GIF, TIF resim formatlarını destekler. 

 Bir resmi görüntülemek için görmek istediğiniz resme gidebilir ve seçebilirsiniz. 

 Sağ üst köşedeki  menü simgesine dokunarak Sil, Slayt gösterisi, Düzenle, Kırp, Duvar 

Kağıdı veya Kişi Fotoğrafı Olarak Ayarla, Ayrıntılar seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.  
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5.1.4 Ses Kaydı 

•  Uygulama menüsünde veya masaüstünde, ses kaydediciye girmek için  simgesine 

dokunabilirsiniz. 

•  Kaydı başlatmak için  simgesine, kaydı durdurmak için de   simgesine dokunabilirsiniz. 

•  Kaydetmeyi tamamladığınızda kaydı “Sil” veya “Kaydet” seçeneği sorulacaktır. 

İstediğiniz işlemi seçebilirsiniz. 

•   Kaydı dinleme: Bir kaydı dinlemek için Dosya Gezgini ile Dahili Hafızada Kayıt klasörüne gidin ve 

üzerine dokunarak oynatılacak kaydı seçin. 
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5.1.5 Dosya Yöneticisi 

• Uygulama menüsünde veya masaüstünde Dosya Yöneticisi ara yüzüne girmek için  

simgesine dokunun. Buradan istediğiniz depolama alanına erişebilirsiniz.  
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5.2 Sistem 2 

5.2.1 GPS  

 

GPS’i kullanmak için Ayarlar menüsünden Konum Erişimi sekmesine dokunun ve GPS uyduları 

seçeneğini AÇIK duruma getirin. 
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5.2.2 Web Tarayıcı 

Not: Web Tarayıcının web sayfalarını görüntüleyebilmesi için cihazın Kablosuz bir ağa veya 3G veri 

ağına bağlı olması gereklidir. 

Uygulamalar menüsünde veya masaüstünde, Web Tarayıcısına girmek için  simgesine 

dokunabilirsiniz; adres çubuğuna dokunun ve görüntülemek istediğiniz web sitesinin adresini girin. 

Adresi girmek için açılır klavyeyi kullanın ve ardından arama ikonuna dokunun. 
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5.3 Sistem 3 

5.3.1 Hesap Makinesi 

Uygulamalar menüsünde veya masaüstünde hesap makinesini çalıştırmak için Hesap Makinesi 

simgesine  dokunabilirsiniz. 

 
5.3.2 Saat 

Uygulama menüsünde veya masaüstünde, ayarlar ara yüzüne girmek için Alarm Saati  

simgesine dokunabilirsiniz. Saatleri ayarlamak için  simgesine dokunabilirsiniz. 
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5.3.3 Kamera Fonksiyonu 

Kamera menüsüne girmek için  simgesine dokunabilirsiniz. Kamera arayüzünde  

simgesine dokunarak fotoğraf çekebilirsiniz. Yine kamera arayüzünde  simgesine dokunarak 

video kaydedebilirsiniz. 

 

 
 

5.3.4 FM Radyo 

FM Radyo fonksiyonları ara yüzüne girmek için  simgesine dokunabilirsiniz: 

 

 
 

Not: Radyoyu açmadan önce kulaklık alıcı görevi göreceği için kulaklığı takınız.  
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Bu cihazda bir TF (Mikro SD) kart yuvası bulunmaktadır. TF (Mikro SD) üzerindeki dosyaları okuyabilir. 

Kartı yuvasına doğru şekilde takın ve kart yuvasını kullanırken aşağıdaki talimatları takip edin: 

1)  Hafıza kartını sağ taraftaki kart yuvasına takın. 

2)  Kullanımdayken (okunurken, yazılırken) kartı çıkartmayın aksi halde veri hatalarına sebep olabilir. 

3)  Hafıza kartını yüksek sıcaklıktaki koşullarda kullanmayın. 

4)  Hafıza kartını sıvılardan ve aşındırıcı malzemelerden uzak tutun. 

5)  Kartı çıkartmak için kartı yuvaya doğru bastırın, kart otomatik olarak çıkacaktır. 

 

6 Ayarlar 

6.1 Wi-Fi (Kablosuz Bağlantı) 

Wi-Fi’yi açmak için uygulamalar menüsü simgesine  dokunun, ayarlar simgesine  

dokunarak ayarlar ara yüzüne girin ve Wi-Fi sekmesinin yanındaki dikdörtgen şeklindeki KAPALI/AÇIK 

simgesine dokunarak aşağıdaki gibi Wi-Fi’yi AÇIK konuma getirin;  

 

 
Cihaz otomatik olarak WiFi ağlarını bulacaktır. Aşağıdaki örnek resimde bulunmuş bir kaç WiFi ağı 

ismi görülebilir. 

 

NOT: IP adres ataması WiFi yönlendiricinin ayarlarına bağlıdır. Eğer IP adresi otomatik olarak atanırsa, 

bağlanmak istediğiniz ağ seçiminden sonra cihaz doğrudan WiFi ağına bağlanacaktır. Eğer ağ güvenli 

ise ve bağlanmak için bir güvenlik anahtarı gerektiriyorsa, sistem bu güvenlik kodunu girebileceğiniz 

bir pencere açacaktır. Kodu girin ve ardından “Bağlan” seçeneğine dokunun. Cihaz  

WiFi ağına başarılı şekilde bağlandığında  

sistem "Bağlandı" durum mesajını görüntüleyecektir. Ağ bağlantı durumunu görmek için aşağıdaki 

şekilde gösterildiği gibi ağ adına dokunabilirsiniz: 
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Kablosuz internete bağlı olunduğu sürece, ekranın en üstünde, bildirim çubuğunda, aşağıdaki 

resimde görüldüğü gibi bir WiFi bağlantı simgesi olacaktır: 
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6.2 Bluetooth 

Bluetooth’u açmak için uygulamalar menüsü simgesine  dokunun, ayarlar simgesine  

dokunarak ayarlar ara yüzüne girin ve Bluetooth sekmesinin yanındaki dikdörtgen şeklindeki 

KAPALI/AÇIK simgesine dokunarak aşağıdaki gibi Bluetooth’u AÇIK konuma getirin;  

 
Bluetooth’u eşleştirmek istediğiniz cihazın ekranda görünen adına dokunun. Aşağıdaki gibi eşleştirme 

şifresinin istendiği pencere açılacaktır: Eşleştirmek için “Eşleştir” seçeneğine dokunun. 
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Tabletin Bluetooth ismini yeniden adlandırma, görünebilirlik zaman aşımı ve alınan dosyaları seçmek 

için sağ üst köşedeki  menü simgesine dokunabilirsiniz. 
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6.3 Veri kullanımı 

1) Ağ veri kullanımı bilgisini görmek için ayarlar menüsünden Veri Kullanımı sekmesine dokunun, 

aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. 

 

 
 

2)  Diğer ayarlar sekmesinde Uçak modu, VPN, Mobil ağlar ve taşınabilir kablosuz erişim alanı 

seçeneklerini görebilirsiniz.  
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6.4  Ses profilleri 

(  ) simgesine dokunarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlar ara yüzüne girebilirsiniz: 

 
 

6.5  Ekran 

simgesine dokunarak aşağıda gösterildiği gibi ekran ayarları ara yüzüne girebilirsiniz: Ekran 

ayarları ara yüzünde Kilit Ekranı Bildirimleri, Sahneler, Temalar, Duvar Kağıdı, Parlaklık, Gündüz 

Rüyası, Yazı Tipi Boyutu, Uyku ve Kablosuz Görüntü seçeneklerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 

 

 



General Mobile Discovery tab 8 Kullanım Kılavuzu 

28 

6.6  Ekran Görüntüsü Ayarı 

 simgesine dokunarak ekran görüntüsü ayarları ara yüzüne girebilir, istediğiniz ayarları 

seçebilirsiniz. 

6.7 Depolama 

 simgesine dokunarak aşağıda gösterildiği gibi dahili ve harici hafızanın kullanım durumunu 

kontrol edebilirsiniz 

 
 

6.8 Pil 

  simgesine dokunarak aşağıda gösterildiği gibi pil durumunu kontrol edebilirsiniz. 
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6.9 Uygulamalar 

 simgesine dokunarak aşağıda gösterildiği gibi Uygulama ayarları ara yüzüne girebilirsiniz: 

 
 

“ÇALIŞANLAR” seçeneğine dokunarak aşağıda gösterildiği gibi çalışan uygulamaları kontrol 

edebilirsiniz: 
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6.10 Konum hizmetleri 

 simgesine dokunarak aşağıda gösterildiği gibi Konumum, GPS uyduları ve WiFi & mobil ağ 

konumlarını ayarlayabilirsiniz: 

 
6.11 Güvenlik 

 simgesine dokunarak aşağıda gösterildiği gibi güvenlik ayarları ara yüzüne girebilirsiniz: 
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6.11.1  Ekran Kilidi Açma: “ekran kilidi” seçeneğine dokunarak ekran kilidinin kaydırma, şekil veya 

şekil ile açılmasını ayarlayabilir veya kilidi kaldırabilirsiniz. 

 
Şekil ile ekran kilidi açma: En az 4 nokta ile kilit açma şeklini çizin, ayarı tamamlamak için “Devam” 

seçeneğine dokunun. 
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Şifre ile ekran kilidi açma: 4 karakterlik şifreyi girin ve tamamlamak için “TAMAM” a dokunun.  

 
 

6.11.2 Cihaz Yöneticisi: “Bilinmeyen kaynaklar” seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretlerseniz sistem 

Market dışı uygulamaları da kurmanıza izin verecektir: 
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6.12 Dil ve giriş 

 simgesine dokunarak aşağıda gösterildiği gibi giriş şekli ayarları ara yüzüne girebilirsiniz: 
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6.12.1 Dil: Cihaz birden fazla dil destekler. İhtiyacınıza göre farklı diller seçebilirsiniz. Bir dil seçeneği 

seçebilir ve onaylamak ve geri dönmek için  simgesine dokunabilirsiniz. 

 
6.12.2  Klavye ve giriş şekli: İhtiyacınıza göre klavye ve giriş şeklini ayarlayabilirsiniz: 
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6.13  Yedek ve sıfırlama 

6.13.1  Yedekleme ve geri yükleme 

“Verilerimi yedekle” seçeneğinin yanındaki kutuyu seçerek uygulama verileri, WiFi şifreleri ve diğer 

ayarları Google sunucularına yedekleyebilirsiniz. 

“Otomatik geri yükleme” seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretlerseniz sistem bir uygulamayı yeniden 

kurduğunda yedeklenmiş ayarları veya diğer bilgileri geri yükleyecektir. 

 
6.13.2 Kişisel bilgiler 

“Fabrika bilgilerine sıfırlama” seçeneğine dokunulduğunda cihaz üzerindeki tüm bilgiler silinir. 
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NOT: Cihazı sıfırlamadan önce dahili hafızadaki tüm bilgilerinizi yedekleyin yoksa hepsini 

kaybedersiniz.  

 

6.14 Hesap ekle 

(  ) simgesine dokunarak aşağıda gösterildiği gibi Hesap ekleme ara yüzüne girebilirsiniz: 
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6.15 Tarih ve saat 

 simgesine dokunarak Tarih ve saat ayarlama ara yüzüne girebilirsiniz  

 

6.15.1 Otomatik: Tarih ve saati ağ desteğiyle otomatik olarak ayarlamak için "Otomatik" seçeneğini 

seçebilirsiniz. Tarih, Saat Dilimi ve Saati manüel olarak değiştirmek için “Otomatik” seçeneğinin 

yanındaki kutudan işareti kaldırabilirsiniz. 

6.15.2 Tarih ayarlama: Gün, Ay ve Yılı seçmek için dokunabilir ve ayarlamayı tamamlamak için 

( ) simgesine dokunabilirsiniz. 

6.15.3 Saat dilimini seçme: Bulunduğunuz saat dilimini seçmek için dokunabilirsiniz. 

6.15.4  Saati ayarlama: Saati ve dakikaları seçmek için dokunabilir ve ayarlamayı tamamlamak için 

( ) simgesine dokunabilirsiniz. 

 

6.15.5  24 saat formatı kullanma: Sistem saatini 24 saatlik formatta görüntülemek için 

dokunabilirsiniz. 

6.15.6  Tarih formatı seçme: Tarih formatını seçmek için dokunabilirsiniz. 
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6.16 Açılma/kapanma planlaması 

 
6.17 Erişebilirlik 

 simgesine dokunarak aşağıda gösterildiği gibi Büyük metin, Güç düğmesi aramayı sonlandırır, 

Otomatik ekran döndürme, Şifreleri konuş, Erişilebilirlik kısa yolları, Metinden Konuşmaya çıkışı, 

Dokunma ve tutma gecikmesi ve Web erişimini iyileştir seçeneklerini ayarlayabilirsiniz: 
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6.18 Telefon Hakkında 

 simgesine dokunarak Sistem güncellemeleri, Durum ve Yasal Bilgileri görebilirsiniz. 

 

7. Masaüstü Simgesi Ekle, Taşı veya Sil 

Uygulama menüsüne girmek için masaüstündeki  simgesine dokunabilirsiniz. Mevcut 

masaüstüne , örneğin bir kısa yol oluşturmak üzere uygulama simgesine dokunup parmağınızla 

taşıyarak kopyalayabilirsiniz. 

 

Düzenleme moduna geçmek için masaüstündeki bir uygulama simgesine uzun basabilir ve simgeyi 

parmağınızla basılı tutup taşıyarak konumunu ayarlayabilirsiniz. 

Kaldırmak istediğiniz uygulama ikonuna dokunup basılı tutarak ekranın üst kısmında görülen  

 simgesine taşıdığınızda silme fonksiyonuna dönüşür, uygulamayı silmek için simgeyi 

 ikonunun üzerine sürükleyip bırakabilirsiniz. 

 

 

Güvenlik Tedbirleri 
 

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu basit prensipleri okuyun. Bunlara uyulmaması tehlikeli 

veya yasa dışı sonuçlar doğurabilir. 

 

 Uçak 
Uçakta kapatın ve her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta etkileşime neden olabilir. 

 

 Araçlar 
Cihazınızı asla araç sürerken kullanmayın. Güvenli bir yere koyun. 

Cihazınızı, gözünüzü yoldan ayırmadan kolayca erişebileceğiniz bir yere koyun.  

 

 Elektronik cihazlar 
Bazı durumlarda cihazınız diğer cihazlar ile etkileşime neden olabilir. 

 

 Patlama potansiyeli olan ortamlar 
Patlama potansiyeli olan bir ortamdayken, cihazınızı kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara 

uyun. Bu tür alanlarda kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olabilir. Bu da, yaralanmalar 

veya ölümle sonuçlanabilir.  

 

 Kalp pilleri ve diğer tıbbi cihazlar 
Kal pili üreticileri, olası etkileşimleri önlemek amacıyla, kalp pili ile kablosuz bir cihaz arasında en 

az 8 inç mesafe bırakmasını tavsiye etmektedir. 

Sağlık tesislerinde, herhangi bir uyarı bulunması durumunda, cihazınızı kapalı tutun.    

 

 Çalışma ortamı 
Diğer cihaza bağlanırken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun.  

Uyumsuz ürünleri bağlamayın.  
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Cihazınızı air bag açılma alanına koymayın. 

Cihazı, ürün belgelerinde açıklandığı gibi, sadece normal çalışma pozisyonlarında kullanın.  

Kullanılması yasak olan yerlerde veya etkileşime ya da tehlikeye sebep olduğu yerlerde her zaman 

cihazınızı kapatın.  

 

 Uyarıların bulunduğu alanlar 
Uyarı bulunan yerlerde cihazınızı kapalı tutun. 

 

Koruma ve Bakım 
 

 Sadece üretici tarafından onaylanmış aksesuarları kullanın. Diğer aksesuarların kullanılması 
cihazınızın ömrünü kısaltabilir veya cihazın hatalı çalışmasına neden olabilir.  
 

 Cihazınızı kuru yerde muhafaza edin. Nem ve her türlü sıvı cihaz parçalarına veya elektronik 
devrelere zarar verebilir. 

 
 Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya muhafaza etmeyin. 

 
 Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda muhafaza etmeyin.  

 
 Cihazınızı manyetik alanların yakınlarında muhaza etmeyin. 

 
 Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte muhafaza etmeyin.  

 
 Cihazınızı düşmekten ve darbelerden koruyun.  
 

 

Ticari markalar 

 

 Android logosu, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google 
Latitude™ ve Google Talk™ Google, Inc.’nin ticari markalarıdır. 
 

 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ve Wi-Fi logoları Wi-Fi 
Alliance’ın tescilli ticari markalarıdır. 

 

 HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface HDMI Licensing, LLC’nin ticari 
markaları veya tescilli ticari markalarıdır.  

 

 USB-IF Logoları Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.’nin ticari markalarıdır 
 

 Adobe, Flash ve Flash Player Birleşik Devletlerdeki ve/veya diğer ülkelerdeki Adobe Systems 
Incorporated’in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.  

 

 Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerine aittir.  
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