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1 Temel bilgiler

NOT: Temel çalıştırma yönergeleri için, tabletinizle birlikte kutuda verilen basılı Hızlı Başlangıç
kılavuzuna bakın.

ÖNEMLİ: Tableti ilk kez kullanmadan önce harici güç kaynağına bağlayıp en az 15 dakika pili şarj
edin.

Tabletinizi kullanmaya başlamak için, şu yönergeleri izleyin:

1. Pili şarj ettikten sonra ve ekranda pil resmi görüntülenirken, güç düğmesini HP logosu
görüntülenene dek yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutup tableti açın.

Tableti ilk açışınızda, bir Karşılama ekranı göreceksiniz.

ÖNEMLİ:  Ekranda pil resmi görüntülenmezse, resmi görüntülemek için güç düğmesine kısa
süre basın, sonra da HP logosu görüntülenene dek güç düğmesini basılı tutun.

2. Ekrandaki yönergeleri izleyerek bir dil seçin, bir kablosuz ağa bağlanın ve Google™ hesabınızda
oturum açın.

NOT: Bir Google hesabınız yoksa, şimdi oluşturabilirsiniz. Bir Google hesabıyla oturum
açtığınızda, o hesapla ilişkilendirilmiş e-posta, kişiler, takvim etkinlikleri ve veriler tabletinizle
eşitlenir. Başka Google hesaplarınız varsa, daha sonra onları da ekleyebilirsiniz.

Ekranı kilitleme ve ekran kilidini açma
Kilitleme—Güç düğmesine basın.

Kilidi açma—Güç düğmesine basarak tableti açın, ardından parmağınızı kilit simgesi  üzerine

koyup simgeyi kilit açma  konumuna kaydırın.
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2 Ana ekranı kullanma

Ana ekran, bilgilere ve e-postaya erişebileceğiniz, Web'e göz atabileceğiniz, video akışı
yapabileceğiniz, fotoğrafları görüntüleyebileceğiniz ve sosyal medya web sitelerine erişebileceğiniz
merkezi bir konum sağlar.

NOT: Ana ekranın görünümü değişebilir.

● Bildirimleri görüntülemek için üst kenardan çekin.

● Google Now kartlarını görüntülemek için alt kenardan çekin.

● Tabloda açıklanan eylemi gerçekleştirmek için bir simgeye dokunun.

Simge Açıklama

Ara—Google ile arama yapmak için bir veya daha fazla anahtar sözcük girmenize olanak tanır.

Sesli arama—  simgesine dokunup bir veya daha fazla anahtar sözcük söyleyerek Google ile

arama yapmanıza olanak tanır.

Geri—Önceki ekranı açar.

Ana Ekran—Merkezi Ana ekranı açar.

● Sol veya sağ Ana ekranı görmek için, sola veya sağa kaydırma yapın.

● Ana ekrana hızla geri dönmek için,  simgesine dokunun.

Son uygulamalar—Yakın zamanda kullandığınız uygulamaların listesini açar.

● Açmak için uygulamaya dokunun.

● Bir uygulamayı listeden kaldırmak için, sola veya sağa kaydırın.

Tüm uygulamalar—Tüm uygulamaların listesini görüntüler.

Tüm widget'ları görmek için Widget'lar sekmesine dokunun.
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3 Uygulamaları ve widget'ları kullanma

Uygulamalar, Ana ekrana yerleştirilmiş kısayollardır ve tabletinize kurulu uygulamaları açmak için
kullanılır.

Widget'lar, sık sık güncellenen içerikleri görüntüleyen özel işleve sahip uygulamalardır. Güncellenen
içeriği widget'ı açmadan görüntüleyebilirsiniz.

Tüm uygulamaları görmek için,  simgesine dokunun.

● Bir uygulamayı açmak için simgeye dokunun. Ana ekrana geri dönmek için,  simgesine

dokunun.

● Ana ekrana bir uygulama eklemek için, Ana ekran belirene dek uygulama simgesini basılı tutup
istediğiniz yere sürükleyin.

● Bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmak için, uygulamanın simgesini basılı tutup ekranın üst
kısmındaki  simgesine sürükleyin.

Tüm widget'ları görmek için,  simgesine dokunun, sonra da Widget'lar sekmesine dokunun.

● Bir widget'ı açmak için simgeye dokunun. Ana ekrana geri dönmek için,  simgesine dokunun.

● Ana ekrana bir widget eklemek için, Ana ekran belirene dek widget simgesini basılı tutup
istediğiniz yere sürükleyin.

● Bir widget'ı Ana ekrandan kaldırmak için, widget simgesini basılı tutup ekranın üst kısmındaki 
simgesine sürükleyin.

Ekran klavyesini kullanma
● Ekran klavyesini açmak için, ekranın üst kısmındaki metin alanına dokunun, bir veya daha fazla

sözcük yazın, sonra da  veya  simgesine dokunun.

● Sesli aramayı kullanmak için, ekranın üst kısmındaki  simgesine dokunun, sonra da bir veya

daha fazla anahtar sözcük söyleyin.

NOT: Klavyenin görünümü değişebilir.

Gmail'i kullanma
1. Önce , sonra da  simgesine dokunun.

2. HESAPLAR altında, Hesap ekle'ye dokunun.

3. Google'a dokunun, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.

4. Gmail hesabınıza erişmek için, Gmail simgesine dokunun.

Ekran klavyesini kullanma 3



Takvimi kullanma
● Takvim simgesine dokunun, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.

NOT: Bir Google hesabı eklediğinizde, o hesapla ilişkilendirilmiş e-posta, takvim ve kişiler
otomatik olarak eşitlenir.

● Takvim'i Ana ekrana eklemek için, Ana ekranda belirene dek Takvim simgesini basılı tutun.

Google Now'ı kullanma
Google Now, günün saatini, geçerli konumunuzu ve konum geçmişinizi kullanarak hareketlerinizle
ilgili bilgileri görüntüler. Web geçmişi veya takviminiz gibi diğer Google ürünlerinden edinilen bilgiler,
randevu hatırlatmaları, haritalar, maç skorları ve uçuş durumunu görüntülemek için kullanılır.

● Google Now'a kaydolmak için, ekranın alt kısmından çekin, sonra da ekrandaki yönergeleri
izleyin.

● Google Now kartlarını görüntülemek için, ekranın alt kısmından çekin.

Saati kullanma
● Önce , sonra da Saat simgesine dokunun.

● Saat'i Ana ekrana eklemek için, Ana ekranda belirene dek Saat simgesini basılı tutun.

● Alarm eklemek için, Saat simgesine dokunun, Alarmı ayarla'ya dokunun, sonra da ekrandaki
yönergeleri izleyin.

Uygulama indirme
Google Play Store'dan uygulama, müzik, kitap, oyun ve daha fazlasını indirin.

NOT: Play Store'a erişebilmek için, Internet'e bağlı ve Google hesabı ile oturum açmış olmanız
gereklidir.

● Önce  simgesine, sonra da bir kategoriye dokunun.

– veya –

 simgesine dokunun, ardından arama alanına bir anahtar sözcük yazın.

● Bir uygulama indirip yüklemek için, ekrandaki yönergeleri izleyin.

Uygulama kaldırma
1. Önce , sonra da  simgesine dokunun.

2. AYGIT altından, Depolama alanı'na dokunun, sonra da Uygulamalar'a dokunun.

3. Kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun, sonra da Kaldır'a dokunun.

4. Tamam'a, sonra da tekrar Tamam'a dokunun.
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4 Kameraları kullanma

Ön kamera ile kendi fotoğrafınızı çekebilir veya ekran görüntüleri kaydedebilirsiniz.

Kendi fotoğrafınızı çekme
● Önce , sonra da  simgesine dokunun.

● Fotoğraf çekmek için, mavi dairenin üstündeki dönen kamera simgesine dokunun, sonra da mavi
daireye dokunun.

Fotoğraf Galeri'ye kaydedilir.

Video kaydetme
● Önce , sonra da  simgesine dokunun.

● Video kaydetmek için, video kamera simgesine dokunun.

Mavi daire kırmızıya döner.

● Kayda başlamak için, kırmızı daireye dokunun.

● Kaydı durdurmak için, kırmızı daireyi basılı tutun.

Video Galeri'ye kaydedilir.

Ekran görüntüsünü kaydetme
Güç düğmesi ile sesi azaltma düğmesine aynı anda 1 saniye kadar basın.

Ekran görüntüsü Galeri'ye kaydedildiğinde bir mesaj görüntülenir.

Fotoğraf veya videolarınızı görüntüleme
● Galeri'nizdeki fotoğraf veya videoları görüntülemek için,  simgesine, sonra da Galeri

simgesine dokunun.

● Fotoğraf veya video silmek için, silmek istediğiniz fotoğraf veya videoya dokunun, sonra da
ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.

Kendi fotoğrafınızı çekme 5



Fotoğraf yazdırma
1. Önce , sonra da Galeri simgesine dokunun.

2. Seçmek için fotoğrafa dokunun.

3. Ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine, sonra da Yazdır'a dokunun.

4. Yazdırma işlevini ilk kez kullanırken, ekrandaki yönergeleri izleyerek bir yazıcı seçin.

5. Kopya sayısını seçin.

6. Seçenekleri belirlemek için, aşağı oka dokunun, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.

7. Yazdır'a dokunun.

Yazdırma durumunu belirten bir mesaj görüntülenir.

– veya –

Doğrudan HP ePrint özellikli bir yazıcıya yazdırmanıza olanak tanıyan HP ePrint'i (yalnızca belirli
modellerde) etkinleştirin. Daha fazla bilgi için, bkz. http://www.hp.com/go/2eprint.

1. Önce , sonra da HP ePrint simgesine dokunun.

2. Ekrandaki yönergeleri takip edin, sonra da Şimdi Etkinleştir’e dokunun.

3. E-posta adresinizi girin, sonra da Etkinleştir'e dokunun.

Girmiş olduğunuz e-posta adresine bir aktivasyon kodu gönderilir.

4. Önce , sonra da HP ePrint simgesine dokunun.

5. Aktivasyon kodunu girin, sonra da Etkinleştir'e dokunun.
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5 Ağlara bağlanma

Tableti bir kablosuz ağa, Bluetooth® aygıtlarına (yalnızca belirli modellerde), bir mobil ağa (yalnızca
belirli modellerde), Miracast uyumlu bir kablosuz ekrana (yalnızca belirli modellerde) veya bir
Windows® bilgisayara bağlayabilirsiniz.

Kablosuz ağa bağlanma
Web'de gezinin, e-postalarınızı okuyun veya diğer çevrimiçi etkinlikleri gerçekleştirin.

NOT: Internet'e bağlanabilmek için öncelikle kablosuz ağa bağlı olmanız gerekir.

Kablosuz ağa bağlanmak için:

1. Önce , sonra da  simgesine dokunun.

2. KABLOSUZ VE AĞLAR altında Wi-Fi özelliğinin açık olduğundan emin olun.

3. Wi-Fi öğesine dokunun, sonra da görüntülenen kullanılabilir ağlardan birine dokunun.

4. Gerekirse güvenlik anahtarını girin, sonra da Bağlan'a dokunun.

NOT: Daha önce bağlanmış olduğunuz bir kablosuz ağın güvenlik anahtarını silmek için, ağın adına
dokunun, sonra da Unut'a dokunun.

Bluetooth'a bağlanma (yalnızca belirli modellerde)
Kulaklık, klavye veya fare gibi bir Bluetooth aygıtını tabletinizle eşleştirebilirsiniz.

Bir Bluetooth aygıtına bağlanmak için:

1. Bluetooth aygıtını açın.

2. Önce , sonra da  simgesine dokunun.

3. KABLOSUZ VE AĞLAR altından, Bluetooth özelliğini açın, sonra da Bluetooth'a dokunun.

4. Aygıtınızın adına dokunarak onu civardaki tüm Bluetooth aygıtlarına görünür yapın.

5. Kullanılabilir Bluetooth aygıtlarını bulmak için, AYGIT ARA'ya dokunun.

6. Aygıt adı belirdiğinde, aygıtı tabletinizle eşleştirmek için dokunun.

NOT: Pil ömrünü en yükseğe çıkarmak için, kullanmadığınızda Bluetooth'u kapatın.

Kablosuz ağa bağlanma 7



Bir mobil ağa bağlanma (yalnızca belirli modellerde)
Önceden takılı bir SIM kart yoksa, mobil taşıyıcısından bir SIM kart satın alınabilir. SIM kartı takmak
için, ürününüzle birlikte verilen Hızlı Başlangıç kılavuzuna bakın.

1. Önce , sonra da  simgesine dokunun.

2. KABLOSUZ VE AĞLAR altından Mobil Ağlar'a, sonra da Erişim Noktası Adları'na dokunun.

3.  simgesine, ardından Yeni APN Seç'e dokunup ekrandaki yönergeleri izleyin.

Veri aktarımını etkinleştirme

Mobil ağ üzerinden veri aktarımını etkinleştirmek için:

1. Önce , sonra da  simgesine dokunun.

2. KABLOSUZ VE AĞLAR altından Mobil Ağlar'a, sonra da Mobil veriler'e dokunun.

Tethering veya taşınabilir etkin nokta özelliğini etkinleştirme (yalnızca
belirli modellerde)

Ürününüzün mobil veri bağlantısını USB üzerinden veya taşınabilir bir Wi-Fi etkin noktası olarak
paylaşmak için:

1. Önce , sonra da  simgesine dokunun.

2. KABLOSUZ VE AĞLAR altından Mobil Ağlar'a, sonra da Tethering ve taşınabilir etkin
nokta'ya dokunun.

3. Bir tanışabilir Wi-Fi etkin noktası ayarlamak için, Mobil Etkin Nokta'ya dokunun.

4. Ürününüzün mobil veri bağlantısını paylaşmak için, USB tethering'e dokunun.

USB tethering Windows 7, Vista veya Linux ile çalışır.

Miracast uyumlu bir kablosuz ekrana bağlanma (yalnızca
belirli modellerde)

Miracast uyumlu bir kablosuz ekrana bağlanmak için:

1. Önce , sonra da  simgesine dokunun.

2. KABLOSUZ VE AĞLAR altından Miracast'a, sonra da Miracast kablosuz ekran'a dokunun.

3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
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Bir Windows bilgisayara bağlanma (yalnızca belirli
modellerde)

NOT: USB kullanarak tabletiniz ve bilgisayar arasında dosya aktarımı yapmak için USB tethering
kapalı olmalıdır.

1. Mikro USB kablosunu tabletinize ve bir Windows bilgisayara bağlayın.

USB depolama birimi bilgisayarda bir sürücü olarak belirir. Dosyaları başka herhangi bir harici
aygıta yapacağınız şekilde kopyalayabilirsiniz.

2. İşiniz bittiğinde, USB kablosunu çıkarın.

Bir Windows bilgisayara bağlanma (yalnızca belirli modellerde) 9



6 Ayarlar'ı kullanma

Ağlara bağlanmak, tercihleri belirlemek ve tabletinizle ilgili bilgileri bulmak için Ayarlar'ı kullanın.

● Önce , sonra da  simgesine dokunun.

– veya –

● Üstten çekin, sonra da  simgesine dokunun.

KABLOSUZ VE AĞLAR
● Wi-Fi—Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve e-postanızı kontrol etmek, Web'de

arama yapmak veya sosyal medya web sitelerine erişmek için bir kablosuz ağa bağlanın.

● Bluetooth—Bluetooth'u etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve kulaklık veya klavye gibi bir
Bluetooth aygıtını tabletinizle eşleştirin.

● Veri kullanımı—Seçilen zaman zarfında kullanılan verilerin bir grafiğini görüntüleyin. Yüklü her
uygulamanın veri kullanımı miktarı da görüntülenir.

● Daha fazlası...—Uçak modu'nu veya VPN'yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

AYGIT
● Ses—Ses Düzeyleri'ni, Varsayılan bildirim'i seçin ve Dokunma seslerini ve Ekran kilidi

sesi'ni etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

● Ekran—Parlaklık, Duvar kağıdı, Uyku ve Yazı tipi boyutu'nu seçin.

● Depolama alanı—Tablet belleğinde ve SD™ kartı belleğinde (takılıysa) kalan boş alanı
görüntüleyin.

● Pil—Pil şarjı yüzdesini ve çeşitli özelliklere göre pil kullanımını görüntüleyin.

● Uygulamalar—İndirilen uygulamaları ve çalışan uygulamaları görüntüleyin. Bilgileri
görüntülemek veya bir uygulamayı kaldırmak için, uygulamaya dokunun.

KİŞİSEL
● Konum erişimi—Konumuma eriş ve Wi-Fi ağ konumu özelliklerini etkinleştirin veya devre dışı

bırakın.

● Güvenlik—EKRAN GÜVENLİĞİ, ŞİFRELER, AYGIT YÖNETİMİ ve KİMLİK BİLGİSİ DEPOSU
tercihlerini belirleyin.

● Dil ve giriş—Dil, KLAVYE VE GİRİŞ YÖNTEMLERİ, KONUŞMA ve FARE/DOKUNMATİK
FARE tercihlerini belirleyin.

● Yedekleme ve sıfırlama—YEDEKLEME VE SIFIRLAMA ile KİŞİSEL VERİ tercihlerini
belirleyin.
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HESAPLAR
Mevcut hesaplar görüntülenir.

● Bir e-posta hesabı veya başka türde bir hesap ekleme—HESAPLAR altından + Hesap
ekle'ye dokunun, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.

● Bir hesabı eşitleme—HESAPLAR altından hesabın adına dokunun. Hesabın adına tekrar
dokunun, ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun, sonra da Şimdi eşitle'ye

dokunun.

● Bir hesabı kaldırma—HESAPLAR altından hesabın adına dokunun. Hesabın adına tekrar
dokunun, ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun, sonra da Hesabı kaldır'a

dokunun.

SİSTEM
● Tarih ve saat—Otomatik tarih ve saat'i etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve saat dilimi, saat

formatı ve tarih formatı tercihlerini belirleyin.

● Erişilebilirlik—TalkBack, Büyük metin, Ekranı otomatik döndür, Şifreleri sesli olarak oku,
Metin-konuşma çıkışı, Dokunma ve tutma bekleme süresi ve Web erişilebilirliğini geliştir
özelliklerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

● Geliştirici seçenekleri—Çeşitli Geliştirici seçenekleri'ni etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

DİKKAT: Bu ayarı etkinleştirmek tabletinizde hatalara yol açabilir.

● Tablet hakkında—Tabletinizin yazılım sürümünü ve yasal bilgilerini görüntüleyin.

Yazılım güncelleştirmelerini de denetleyebilirsiniz.

HESAPLAR 11



7 Tabletinizi korumaya alma

Başkalarının tabletinizdeki verilere erişmesini engellemek için, bir ekran kilidi yöntemi seçin.

Ekran kilidi belirleme

1. Önce , sonra da  simgesine dokunun.

2. KİŞİSEL altından Güvenlik'e dokunun, sonra da EKRAN GÜVENLİĞİ altından Ekran kilidi'ne
dokunun.

3. Ekran kilidini seç'in altında, aşağıdaki ekran kilidi türlerinden birini seçin, sonra da ekrandaki
yönergeleri izleyin.

NOT: Daha önce bir ekran kilidi belirlediyseniz, kilit ayarlarını değiştirmeden önce ekran kilidini
açmanız gerekir.

● Kaydırma—Sağa çekerek ekran kilidini açın.

● Yüz Tanıma Kilidi (yalnızca belirli modellerde)—Ekrana bakarak ekran kilidini açın.

● Desen—Basit bir desen çizerek ekran kilidini açın.

● Pin—Dört veya daha fazla rakam girerek ekran kilidini açın.

● Şifre—Dört veya daha fazla harf ya da rakam girin. Güçlü bir şifre seçilmesi halinde, en
yüksek korumayı bu seçenek sunar.
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8 Verilerinizi yedekleme ve kurtarma

Uygulamaları, widget'ları ve işletim sistemini
güncelleştirme

HP, uygulamalarınızı, widget'larınızı ve işletim sisteminizi en son sürümlerle düzenli olarak
güncelleştirmenizi önerir. Güncelleştirmeler sorunları çözerek tabletinize yeni özellikler ve seçenekler
kazandırabilir. Teknoloji sürekli geliştiğinden, uygulamalarınızı, widget'larınızı ve işletim sisteminizi
güncelleştirmek tabletinizin var olan en son teknolojiyi kullanmasını sağlar. Örneğin, eski uygulamalar
ve widget'lar en son işletim sistemiyle iyi çalışmayabilir.

Google Play mağazasına giderek HP ve üçüncü taraf uygulamalarının ve widget'ların en son
sürümlerini indirin. İşletim sistemi sistem güncelleştirmelerini otomatik olarak indirecek ve bu
güncelleştirmeler indirilmeye hazır olduğunda size bildirecektir. İşletim sistemini el ile güncelleştirmek
isterseniz, http://www.hp.com/support adresine gidin.

Yedekleme ve sıfırlama
Kaybolma ihtimaline karşı, verilerinizi yedekleme ve geri yükleme tercihlerini belirleyebilirsiniz.

1. Önce , sonra da  simgesine dokunun.

2. KİŞİSEL altında, Yedekle ve sıfırla'ya dokunun.

3. YEDEKLEME VE GERİ YÜKLEME altında, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını seçin:

● Verilerimi yedekleme—Uygulama verilerinin, Wi-Fi şifrelerinin ve diğer ayarların Google
sunucularına yedeklenmesini etkinleştirmek için onay kutusunu seçin.

● Yedek hesabı—Verilerin yedekleneceği bir Google hesabı seçin.

● Otomatik geri yükleme—Bir uygulama yeniden yüklendiğinde, yedeklenmiş olan ayarların
ve verilerin geri yüklenmesi için onay kutusunu seçin.

Fabrika verilerine sıfırlama
Aygıttaki tüm ayarları sıfırlamak ve tüm verileri silmek için:

1. Önce , sonra da  simgesine dokunun.

2. KİŞİSEL altında, Yedekle ve sıfırla'ya dokunun.

3. KİŞİLER VERİLER altında, Fabrika verilerine sıfırla'yı seçin, sonra da ekrandaki yönergeleri
izleyin.

Uygulamaları, widget'ları ve işletim sistemini güncelleştirme 13
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9 Ek HP kaynakları

Ürünle ilgili ayrıntıları, kullanıma ilişkin bilgileri ve daha fazlasını bulmak için bu tabloyu kullanın.

Kaynak İçindekiler

HP desteği

ABD'de destek için, http://www.hp.com/go/contactHP
adresine gidin.

Dünya genelinde destek için, http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact.us.html adresine gidin.

● HP teknisyeniyle çevrimiçi sohbet.

● E-posta desteği.

● Telefon numaralarını bulma.

● HP servis merkezlerinin yerlerini bulma.

Google

Google desteği için, http://www.google.com/mobile/
android adresine gidin.

● Çevrimiçi Google yardımına ve desteğine ulaşma.

Hızlı Başlangıç

Hızlı Başlangıç belgesi, tablet kutusunun belge
klasöründedir.

● Önemli yasal düzenleme bildirimleri.

Ürün Bildirimleri

Ürün Bildirimleri belgesi, tablet kutusunun belge
klasöründedir.

● Önemli yasal düzenleme bildirimleri.

Sınırlı Garanti

Garanti, tablet kutusunun belge klasöründedir.
http://www.hp.com/go/orderdocuments adresine de
gidebilirsiniz.

● Bu tablet hakkındaki garanti bilgileri.
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