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7"Android Tablet Bilgisayar 

4GB Dahili Bellek 
 
 
 

Garanti Detayları 
 

 
 
Ürün satın alma tarihinden itibaren 24 aylık bir süre için işçilik ve parça hatalarına karşı 
garanti edilmiştir. Normal kullanım ve bakım altında, bu garanti süresi içinde meydana 
gelen arızalar, parça ve işçilik için hiçbir ücret talep edilmeksizin, sadece bizim 
takdirimize bağlı olarak, tamir edilecek, değiştirilecek veya ücreti iade edilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Merhaba 

 

Bu ürünü satın almayı tercih ettiğiniz için sizi tebrik ederiz. Böyle yaparak önde gelen 

üreticilerden biri tarafından üretilen bir ürünü, satın almak ile gelen güvence ve huzuru 

sağladınız. Size sunduğumuz tüm ürünler, performans ve güvenlik açısından en yüksek 

standartlarda üretilmiştir ve müşteri memnuniyeti felsefemizin bir parçası olarak, ürünlerimiz 

kapsamlı 2 Yıl Garanti ile desteklenmektedir. Uzun yıllar boyunca satın aldığınız ürünü 

kullanmaktan keyif alacağınızı umuyoruz. 

 

 

Genel Güvenlik Talimatları 

 

İlk kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve tamamlanmış garanti kartı ve kutusu ile 

birlikte, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Burada değinilen güvenlik 

önlemlerine sıkıca uyulması halinde yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskleri azaltılmış 

olacaktır. 

 

• Çevre  Bu ürünü aşırı sıcak, soğuk, tozlu, nemli,  güçlü manyetik alanların olduğu yerde 

veya uzun süre güneşe maruz bırakarak kullanmayın. 

• Su  Bu cihazı suya maruz bırakmayın; su içine düşebileceği bir yerde kullanmayın 

(örneğin bir havuz, gölet, banyo vb yakın olarak). 

• Kullanım Bu ürünü düşürmeyin ya da zarar vermemek için şiddetle bu sallamayın. 

Müzik veya video kullanırken 

• Ses  Daima uygun ses miktarını seçin. Kulaklık kullanırken ses seviyesi çok yüksek 

olmamalıdır. Sesi bozuksa; sesi kısın ya da uygulamayı kapatın. 

•  Pil Üst performans seviyesine ulaşmak için pili, tam olarak iki ya da üç kez şarj veya  

boşaltmak gerektiğini lütfen unutmayın. 

• Yedekleme Veri kaybını önlemek için, herhangi bir önemli donanım veya yazılım 

yükseltilmesinden önce yedekleme yapın. Tedbirsizlikten veya yedekleme yetersizliği 

nedeniyle doğabilecek veri kaybı için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz. 

• Aksesuarlar Sadece cihazla birilikte verilen aksesuarları kullanın. Bu kılavuzda tavsiye 

edilmeyen diğer aksesuarların kullanımı üniteye zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur. 

• Kullanım Sadece verilen bilgilere göre MID (Mobile Internet Device) cihazınızı kullanın. Biz 

hatalı kullanım veya uygunsuz kullanım için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz. 

• Kullanım Donanım;  fiziksel engelli, duyusal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş (çocuklar 

da dahil) ya da deneyim ve bilgi eksikliği olanlar tarafından kullanılmak üzere 

tasarlanmamıştır, sürekli kontrol altında tutulan ve güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından 

cihazın kullanımı ile ilgili talimatların verilmesi durumu hariç.  

• Çocuklar Çocukların bu cihazla oynamamalarını sağlamak için küçük çocuklar gözetim 

altında tutulmalı. Cihaz çocukların yanında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir. 

•  Özellikler haber vermeden değişim ve gelişime tabidir. 

 



 

 

•  Temizleme Kuru veya nemli olan pamuklu bir bezle hafifçe cihazı temizleyin. 

Alkol, tiner, benzen veya başka bir kimyasal temizleyici kullanmayın. 

•  Tamir Bu cihaz yüksek hassasiyetli elektronik bir üründür. Kullanıcı tarafından 

içinde servis edilecek parça yoktur. Söküp değiştirmeye veya kendiniz tamir etmeye 

çalışmayın. Hasar durumunda, satış sonrası destek hattına başvurun. 

•  İmha Zamanla bu cihazı imha için, yerel yönetmeliklere uygun hareket edin ve imha 

ederken geri dönüşüme uygun davranın. Tavsiye için yerel makamlara başvurun ve ilgili 

yerleri öğrenin. 

 

 

Bakım 

• Cihazı kuru tutun. Cihaz, batarya ve şarj cihazının su buharı ile temasına izin vermeyin; 

veya ıslak ellerle çalıştırmayın. Kısa devre ile cihazda, korozyon veya elektrik çarpmasına 

neden olabilir. 

• Cihaz, pil ve şarj ünitesini şoka maruz bırakmayın, aksi takdirde cihaz veya pil arızası, 

yangın veya patlamaya neden olabilirsiniz. 

• Cihazı çok düşük veya çok yüksek sıcaklık içine koymayın, aksi takdirde cihaz veya pil 

arızası, yangın veya patlamaya neden olabilirsiniz. 

• Yetkisiz kişi tarafından cihaz ve aksesuarları sökmeyin ki garantiler geçersiz olmasın. 

 

Güvenlik 

•  Güvenli sürüş kurallarına uyun, araç sürüş esnasında cihazı kullanmayın. 

• Sağlık tesislerinde, ilgili kural ve yönetmeliklere uyun. Tıbbi cihazlar yanında, alanında, MID 

cihazınızı kapatın. 

• Uçaklarda radyo sinyallerinin karışmalarını önlemek için, MID cihazınızı kapatın veya uyku 

moduna alın. 

• Cihazınızı manyetik alanlardan uzak tutun, radyasyon MID cihazınızda depolanan bilgileri 

silebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Parça Listesi 

 

 

 

                       

 

 

1.1 Tuşlar ve arayüz: 

1). Dokunmatik panel: 7 " Kapasitif dokunmatik panel, farklı şekillerde çalışabilir: 

Tıkla / Kısa Bas: ekrandaki klavyeyi kullanırken, uygulamayı açmak veya öğe seçmek için, 

Uzun Bas: Eylem için bir öğe varsa veya alt menüsünü görüntülemek için uzun basın 

(örneğin, metin kutuları veya web sayfası bağlantısı olarak) birkaç saniye basılı tutun. 

Slayt veya Hızlı Slayt: Sürme veya Hızlı sürükleyerek dikey veya yatay sürükleme eylemi 

anlamına gelir. 

Sürükleyin: sürükleyeceğiniz zaman, parmağınızla simgeyi tutun ve hedefe ulaşıncaya kadar 

basılı tutun. 

Ekran Rotasyonu: Ekrandaki içerik cihazın yönüne göre, dikey veya yatay modu arasında 

geçiş yapar. 

2). Kulaklık: 3.5 mm standart kulaklık girişi. 

3). TF kartı:. TF-KART yuvası: Dış T-Flash kart. 

4). Mini HDMI çıkış arayüzü:. Desteği 1080p video çıkışı. 

5). Mini USB: USB flash sürücü, şarj ve harici bağlantı, veri iletimi ve bilgisayara bağlamak 

için kullanabilirsiniz. 

 

   

Ekran 

 

 Kulaklık 
 

TF Kart Yuvası 

 HDMI 

 USB  

 Arka Kamera 

 

  Güç - On/Off 

 

Ses Artırma - Azaltma 

Ön Kamera 

 

Hoparlörler 

 

 USB  



 

 

6). Güç Tuşu 

Cihazı  Açma / Kapama  

Açmak için • uzun basın. 

• Açık duruma getirmek için, uyuma modundan açmak için ON/OFF tuşuna basın. 

• Güç-menüsündeki KAPAT sözcüğünü görüntülemek için uzun süre basın. 

• Doğrudan cihazı kapatmak için, 8 saniye bu düğmeye basın ve basılı tutun. 

 

Açmak 

• güç kapalı iken, 2 saniye güç düğmesine basın ve cihaz çalışmaya başlar. 

 

Kapatmak 

• 2 saniye süre ile güç düğmesine basın, bir seçenek listesini göreceksiniz. 

• Cihazı kapatmak için seçin. 

Ekranı   Açın /  Kapatın 

Boşta geçen zamanda ekran otomatik olarak kapanacaktır 

• Belli bir süre sonra ekran otomatik olarak pil gücünü korumak için kapanacaktır. Bu cihaz 

ayarları menüsündeki Ekran menüsünden 'Uyku' ayarı kullanılarak ayarlanabilir. 

Uyku durumunda uzun bir süre sonra ekran da açılmıyor  

• Uzun kapatmak için güç düğmesine basın. Sonra tekrar açmak için güç düğmesine basın. 

 

Ekranı açmak 

Ekran kapalıysa, bunu tekrar açmak için güç düğmesine basabilirsiniz. 

 

7).   V +: ses artır. 

8).   V-: ses azalt. 

9).   Arka kamera 2.0mega piksel. 

10). Ön kamera 0.3mega piksel. 

11). 2 x Hoparlör 

 

1.2 Fonksiyonel bar: Ekranın altına bakın:  

 

 

ESC: ESC tuşuna Kısa Dokunun son 

arayüze dönecektir, ESC tuşuna Uzun 

Dokunun ana arayüze dönecektir. 

 

Screen tuşuna dokunun: bastırarak 

herhangi bir arayüz ekranı resim 

olarak kayıtedebilirsiniz.  

 

 

Menü / Ana Sayfa: Ana sayfa simgesine 

kısa basın ana ekrana dönecektir  

 

 Çalışan Uygulamalar simgesi: 

Bastırarak çalışan uygulamaları 

kontrol edebilirsiniz  



 

 

 

 

Ses yukarı 

  

Uygulamalar Simgesi: Uygulamalar 

ve Widget'ler listesini görmek için 

tıklayın.  

 

 

Ses aşağı   Arama simgesi  

 

2. Başlarken 

2.1 Tableti Şarj Etmek 

Android Tableti ilk kez kullanmadan önce, pili tam olarak şarj etmeniz gerekir. Bu şarj için DC 

adaptörünü veya bilgisayar USB kablosu kullanabilirsiniz. 

 

• Tablet kapalı iken, Şarj Durum ışığı kırmızıdır. Tam olarak şarj edildiğinde, Durum ışığı 

sönecektir. 

• Tablet açıkken, Şarj Durum ışığı mordur. Tam olarak şarj edildiğinde, Durum ışığı mavidir. 

• USB üzerinden Şarj süresi bilgisayara bağlı olarak değişir ve genellikle DC adaptörü 

kullanarak yapılan şarjdan daha uzun sürer. 

 

USB adaptörü ile şarj 

• Şarj etmek için Ana güç kaynağına takılı olan USB şarj cihazının USB çıkışına bağlı ucunu 

Tabletin USB giriş yuvasına takın. Tamamen şarj olana kadar şarj adaptörüne bağlı tutulmalı. 

 

USB kablosu ve bilgisayar kullanarak şarj 

• Cihaz şarj etmek için USB kablosunun büyük ucunu Bilgisayarınıza ve tablet üzerindeki mini 

USB portuna  da küçük ucu bağlayınız. 

• Bilgisayarınızın ve tabletinizin açık olduğundan emin olunuz.  

 

2 .2 ekran kilidini açmak 

Ekran kilidini açtıktan sonra, açık olan son ekran sayfasını, ya da beş pencere veya sayfa 

olan ana ekranı göreceksiniz. Parmağınızı sola sürükleyerek ve sağ ekran boyunca  ana 

ekran sayfalarını görüntüleyebilirsiniz. Her sayfada bir 3D efektli kare çerçeve vardır. 

Ana Ekran hızla geri dönmek için, sol alt köşesindeki ev simgesine basın. 

 

2 .3 PC ile bağlantı 

 PC'ye bağlamak için USB kablosunu kullanın, bir USB bağlantısı penceresi açılır, bilgisayara 



 

 

bağlanmak için "USB depolama açmak" tıklayın  

 

 

  

Bu modda, cihazı kopyalayabilir ve hafıza kartındaki kayıt alanından dosya silebilirsiniz. 

 

3. Ekipmanları çalışma arayüzü 

3.1 Ana arayüzü açıklaması 

   Başlangıçtan hemen sonra, ana arayüzü gelecek 

 

 

Ana arayüzünden, şunları yapabilirsiniz: 

Ana arayüzünde yazılım SİMGE’lerini yönetin: simgeleri büyük olduktan sonra, uzun süre 

basın 3 saniye kadar, simgeleri arabirim üzerinde herhangi bir yere sürükleyebilirsiniz.  



 

 

 

 

Simgeleri Sil: uzun basın simgeler 3 saniye, simge kırmızı olacak, Geri Dönüşüm Kutusu 

simgesine simgeleri sürükleyin ve bırakın. 

 

Duvar kağıdı ayarı: birkaç saniye ekrana basarak, bir iletişim kutusu aşağıda gösterildiği gibi  

" duvar kağıdı seçin" kutucuğu görünür :  

 

 

3.2 durum çubuğu açıklaması  

   

 

 

Ekranın üst kısmında bulunan durum çubuğu: 

Sol üst: böylece ana arayüzü yazılım, T-Flash kart, USB bağlantı durumunu ve görüntüler 

Sağ üst: wi-fi durumu, pil şarjını simgeler, şimdiki zaman, zaman ayarlamayı gösterir.  



 

 

4. Ekipmanları temel ayar  

 

Ayar ayarı simgesini  : tıklayın, ayar arayüzüne girin  

4.1 WI-FI açma ve kapama: 

 KABLOSUZ düğmesine tıklayıp, WIFI sinyallerini arayın ve WIFI listesini görüntüleyin, 

aşağıdaki gibi göreceksiniz:  

 

 

4.2 Ses ve ekran ayarı: 

 Ses ayarı; sessiz mod, ses miktarı, bildirim, zil sesi, Sesli seçimi, ekran kilidi  

seslerini ayarlayabilirsiniz  

 

 

 

 



 

 

Ekran Ayarı: parlaklık, duvar kağıdı, uyku süresi, yazı tipi boyutu gibi ayarlar yapılır. 

 

4.3 Uygulamalar 

Uygulamaları yönetin  

 

Bilinmeyen kaynaklar: Güvenlik menüsünden "Bilinmeyen Kaynaklar", sonra "Tamam" 

Uygulama yönetmek: Uygulama yönetmek ve kaldırma 

 

【Önemli】:  Firmware yükseltme yaparken, USB bağlantısını kapatın. 

 

Nasıl kaldırılır?  

1.  "ayarlar" tıkla> "Uygulama"> "uygulama yönet"  program listesi gösterilecek;  

2. Simgeleri kaldırmak tıklatın, aşağıdaki arayüz girecek 



 

 

 

3. “Kaldır” tıklayın, sonra uygulamayı silebilirsiniz  

 

 

4.4 Gizlilik 

Fabrika verilerine sıfırla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5 Depolama 

TF kartı çıkarmak ve kullanılabilir depolama alanını görmek için 

 

 

【Önemli】: seçenek "Sil SD kart" seçip, güvenle SD kartı kaldırabilirisiniz. 

 

 

4.6. Dil ve klavye 

Bu alanda, sistem Dili değiştirebilir ve aygıtın ayarlarını değiştirebilirsiniz.  

 

 

 

 



 

 

Klavye: 

Bazı uygulamalarda otomatik olarak klavye açabilirsiniz, ancak bazı durumlarda kullanıcı bir 

giriş alanını tıklatınca klavye gelir.  

 

 
 

4.7. Tarih ve saat ayarı 

Saat Dilimi, Tarih ve Saat ayarlama seçeneklerini içerir  

 

 



 

 

4.8 USB Modu seçin 

 USB çalışma deseni seçin: OTG / HOST / SLAVE 

 

 

 

 

4.9 Cihaz hakkında 

 

 

 

 

 



 

 

5. Uygulamalar Kurulum ve yönetim 

5.1 App yükleyici 

 Bu tablet üçüncü şahıs tarafından pazarlanan Android APP’ları destekleyebilir, Uygulamalar 

ağ üzerinden kurulabilir, NAND FLASH veya SD karta kopyalanabilir. 

 Uygulama yükleyici simgesini tıklayın, Kurulum, yönetim, Exit seçenekleri görünür. 

 Kurulum: APK yükleyici arayüze girin, yüklemeyi tıklayın 

Yüklemek istediğiniz APK seçin, yüklemek için tıklayın, ana menüye geri dönün, bu durum 

yüklenen uygulamayı gösterecektir. 

 

Not: Bazı 3. parti APP, bellek kartı ile yüklenmelidir. İndirilen 3. parti uygulaması bazen cihaza 

düzgün yüklenemez. 

 

Yönetimi: yönetmek için tıklayın üçüncü parti ikonla arayüze girin 

Yüklemek simgesine tıklayın, bu Eylem ile arayüze girilecektir. 

 

6. Sorun çözümü 

6.1 Cihaz açılmıyor ise: 

1). Pilin yeterli seviyede olup olmadığını kontrol edin; 

2). Şarj adaptörünü bağlayın, sonra tekrar kontrol edin; 

3). Şarj edildikten sonra, hala açılmıyor ise, satıcınıza başvurun. 

 

6.2 ekranı başlangıç veya açılış resim ortaya çıkmıştır sonra, cihaz kapanmakta: 

1). Güç yeterli değil, şarj edin. 

 

6.3 Kulaklık çıkışı ses yok: 

1). Bu 0 veya sessize ayarlanmış ise, ses ayarını kontrol edin; 

2). Hasarlı olup olmadığını başka müzik dosyası ile kontrol edin. Müzik çalışırsa dosya 

hasar görmüştür, seste sorun olamaz. 

 

6.4 dosya veya müzik ve benzeri kopyalanamıyor: 

1). Bilgisayar ve cihaz arasında bağlantı doğru olup olmadığını kontrol edin; 

2). Bellek depolama alanı zaten dolu olup olmadığını kontrol edin; 

3). USB kablosunu iyi olup olmadığını kontrol edin; 

4). USB bağlantısı kesiktir; 

 

 

7. Donanım yapılandırması 

CPU işlemci hızı: Çift çekirdekli 1.2GHz Cortex A7 

Bellek: 4GB Flash 

RAM: 1G 

TF kart: 128M-32G 

(Kapasitif çoklu dokunmatik) TFT dokunmatik 7" Ekran  

Çözünürlük: 1280 * 800pixel 

Çift Kamera: 0.3M Ön, 2.0M Arka 



 

 

Pil ve kapasitesi: tipi polimer pil, 2900mAh Dahili şarj edilebilir 

USB: USB 2.0OG 

G-sensor 3D 

Kayıt: Dahili mikrofon 

İşletim Sistemi: Android 4.2.2 Jelly Bean 

Video: MEPG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG 

Müzik: MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (gerek lisans) 

Resimler: BMP, JPG, GIF, PNG 

 

 

 

Android Google Inc ticari markasıdır  

 

 


