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Dacă doriți să utilizați produsul corect și în parametrii optimi, citiți cu atenți prezentul 
manual de utilizare și  păstrați-l  pentru referințe ulterioare. Dacă dați  (vindeți)  tableta 
unei  alte  persoane,  vă  rugăm  să  includeți  documentația  completă  împreună  cu 
aparatul, inclusiv manualul de utilizare . 
Datorită faptului că produsele noastre sunt într-un proces continuu de dezvoltare, pot
 apărea  mici  discrepanțe  între  manual  și  versiunea  de  tabletă  pe  care  o  aveți  
dvs. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare prealabilă. 
Vă recomandăm să faceți copii de siguranță ale datelor dvs. personale. Producătorul 
și  distribuitorul  nu  pot  fi  trași  la  răspundere  pentru  pierderea  accidentală  a  
datelor dvs.  

 Acest simbol indică  existența  unei sarcini electrice în interiorul tabletei ceea 
ce poate constitui un potențial risc de electrocutare.

 Acest  simbol vă  atrage atenția  asupra  instrucțiunilor  importante  de  
operare sau mentenanță cuprinse în manualul de față.

Măsuri de siguranță generale
Citiți integral manualul de utilizare și urmați instrucțiunile cuprinse în acesta. 

Acordați atenție tuturor avertismentelor.
Respectați toate instrucțiunile.
Utilizați numai accesorii recomandate de producător. 
Nu  expuneți  niciodată  aparatul la  flacără deschisă, e.g. lumânări aprinse.
Utilizați aparatul într-un mediu cu o temperatură moderată. 
Producătorul și distribuitorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice vătămări sau

 prejudicii, directe sau indirecte, rezultate din nerespectarea instrucțiunilor suprinse în 
acest manual referitoare la instalare, configurare, utilizare, mentenanță și curățare. 
Nu expuneți aparatul la vibrații, umiditate și praf. Nu îl loviți sau zdruncinați. 
Înainte  de  a  le  permite  copiilor  să  utilizeze  aparatul,  aceștia  trebuie  să  fie 
informați  corespunzător  referitor  la  utilizarea corectă și  în  condiții  de siguranță a 
aparatului. Asigurați-vă că aceștia au o vârstă corespunzătoare.

Manipularea utilizarea
Manipulați aparatul în concordanță cu instrucțiunile de utilizare cuprinse în prezentul 

      manual
Lăsați  spațiu  liber  pe  toate  laturile  aparatului,  necesar  pentru  o  bună  circulație  a 
aerului  în  jurul  acestuia.  Aceasta permite dispersarea căldurii  emanate din timpul 
funcționării. Nu acoperiți gurile de ventilație din carcasa aparatului pentru ca acesta 
să  nu  se  supraîncălzească  sau  să  apară  defecțiuni.  Asigurați-vă  că  gurile  de 
ventilație  nu  sunt  blocate  accidental  de  ziare,  față  de  masă,  perdele  etc.  Urmați 
instrucțiunile de manipulare din manualul de utilizare. 
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Nu  utilizați  aparatul  sub  acțiunea  directă  a  razelor  solare  sau  lângă  surse  de 
căldură  (calorifere,  invertoare,  cuptoare)  sau  alte  aparate  care  emit  căldură 
(amplificatori).  Temperaturile  ridicate  pot  reduce  durata  de  viață  a  
componentelor  electronice  aflate  în  interiorul  tabletei.  Nu  utilizați  și  nu  lăsați 
tableta în vecinătatea unui aparat cu flacără deschisă.

Asigurați-vă că firul încărcătorului este poziționat în așa fel încât să nu călcați pe 
el sau să puneți alte obiecte pe el în special în zona ștecărului, a conectorilor care
intră în  priză  precum  și  a  locului  unde  este  atașat  de  încărcător.  În  caz  de
 urgență,  încărcătorul  servește  ca  un  punct  de  deconectare  rapidă  și  este  deci 
necesar să fie ușor accesibil.
Deconectați  întotdeauna  mai  întâi  încărcătorul  de  la  priză  înainte  de  a  scoate 
cablul încărcătorului din partea din spate a aparatului.
Deconectați  aparatul  de  la  priză  dacă  nu  îl  veți  utiliza  pe  o  perioadă  mai 
îndelungată sau dacă afară este furtună. 

Aparatul trebuie ferit de lichide. Nu puneți recipiente pline pe aparat, de. ex. vază. 
Feriți aparatul de ploaie și nu îl aduceți în contact cu orice tip de lichid. Nu îl utilizați
 și  nu  îl  lăsați  afară.  Nu  utilizați  aparatul  în  aer  liber.  Nerespectarea  acestor 
instrucțiuni vă supune riscului de electrocutare sau de incendiu.

Înainte de a conecta încărcătorul tabletei la priză, asigurați-vă că voltajul de la 
priza dvs. corespunde aceluia înscris pe eticheta tehnică a încărcătorului.  

Evitați să supuneți aparatul la variații bruște de temperatură sau să îl folosiți într-un 
mediu  cu  umiditate  crescută  pentru  a  preveni  formarea  de  condens  în  
interiorul  acestuia.  În  cazul  în  care  se  produce  condens,  este  posibil  ca  
aparatul  să  nu  mai funcționeze temporar. În acest caz, lăsați-l într-un loc cald și 
bine ventilat pentru 1-2 ore  până  când  umiditatea  se  evaporă.  Puteți  utiliza  
ulterior  aparatul  din  nou  în  condiții  normale.  Aveți  grijă  în  special  la  prima 
utilizare: în sezonul rece nu îl puneți imediat în stare de funcționare. 

Producătorul  și  distribuitorul  nu  își  asumă  responsabilitatea  pentru  orice 
vătămări  sau  prejudicii,  directe  sau  indirecte,  rezultate  din  nerespectarea 
instrucțiunilor  suprinse  în  acest  manual  referitoare  la  instalare,  configurare, 
utilizare, mentenanță și curățare.  
Nu supuneți aparatul la șocuri, vibrații, umiditate și praf.

Nu utilizați aparatul în apropierea apei
  Nu încercați să înlăturați sistemul de siguranță dacă aveți un ștecăr polarizat. Dacă

 ștecărul încărcătorului nu se potrivește la priza dvs. adresați-vă unui electrician 
calificat pentru a vă înlocui modelul mai vechi de priză.

Pentru  a  încărca  bateria  integrată  în  aparat,  lăsați  tableta  într-o  cameră  bine 
ventilată. Nu lăsați tableta la încărcat în apropierea substanțelor ușor inflamabile!
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Reparații și mentenanță
Pentru  a  nu  vă  supune  riscurilor  de  electrocutare  și  incendiu,  nu  desfaceți 
carcasa tabletei deoarece aceasta nu conține elemente care pot fi reparate sau 
ajustate de utilizator fără a avea calificări și echipament specializat. În cazul în 
care  aparatul  nu  funcționează  în  parametrii  normali,  contactați  un  centru  de 
service specializat.

Adresați-vă  unui  centru  de  service  cu  personal  specializat  pentru  orice  tip  
de reparații, de exemplu dacă firul încărcătorului este avariat, dacă tableta a venit
 în contact cu lichide, a fost expusă la ploaie sau umiditate, dacă obiecte străine 
au pătruns în interiorul acesteia sau dacă a căzut. 

Deconectați  încărcătorul  de  la  priză  înainte  de  a  curăța  aparatul,  muta  din  loc, 
scoate din aparat cardurile de memorie sau discurile amovibile. 
Ștergeți suprafața aparatului numai cu o lavetă uscată. 
Pentru curățare nu utilizați petrol, diluanți, solvenți sau orice alți agenți abrazivi, 

      bureți de sârmă sau abrazivi. 

Note referitoare la conexiunea USB:
Înainte de a conecta un disc amovibil USB, testați-i compatibilitatea cu tableta 
precum și viteza de scriere și citire.  

Pentru  a  obține  cea  mai  bună  viteză  de  citire  a  datelor  vă  recomandăm  să  
mențineți  discul  defragmentat.  Utilizați  sistemul  de  fișiere  FAT32,  o  singură  partiție, 
fără protecție. Dacă  scrierea  /  citirea  datelor  de  pe  și  pe  disc  este  non-continuă,
  pot  apărea  efecte  nedorite  precum  pierderea  parțială  sau  competă  a  imaginii 
(distorsiuni),  defecte audio iar  în  cazuri  extreme  operațiunea  respectivă  se  va  
opri.  Funcționarea  improprie  a  dispozitivului  de  memorie  conectat  precum  și  
prezența  virușilor  sau  a  altor  tipuri  de  malware  pot  duce  la  blocarea  funcțiilor 
tabletei ceea ce va necesita repornirea acesteia.

În eventualitatea funcționării improprii în timpul utilizării, de ex. dacă simțiți miros 
de ars sau fum, opriți imediat aparatul, deconectați-l de pe priză și încetați să mai 

  și reparație. 
 utilizați aparatul. Adresați-vă unui centru de service specializat pentru constatare
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Aparatul  a  fost  conceput  pentru  a  asigura  o  compatibilitate  optimă  cu  
majoritatea  dispozitivelor  de  memorie.  Totuși,  luând  în  calcul  varietatea  
dispozitivelor  de  memorie  existente  pe  piață,  nu  este  posibil  să  se  garanteze 
compatibilitatea  cu  fiecare  dispozitiv  USB.  Dacă  întâmpinați  dificultăți,  încercați  să 
formatați dispozitivul de memorie direct în aparat. Dacă problema persistă, utilizați un
 disc de memorie diferit. 

Din  cauza  gamei  extinse  de  carduri  de  memorie  micro  SD  /  discuri  de 
memorie  USB  existente  pe  piață,  nu  este  posibil  a  garanta  compatibilitatea 
tabletei  cu  toate  cardurile  de  memorie  microSD  /  cardurile  de  memorie 
USB. 

ta achiziției

Numărul serial al aparatului dvs. 
Numărul de serie al aparatului dvs.Numărul de  serie  al produsului dvs. este 
unic și cu  ajutorul  lui  se  poate  identifica  cu  certitudine  dispozitivul  dvs.  
Scrieți  mai  jos  numărul  de  serie  al  acestuia  împreună  cu  alte  
detaliirelevante  (de  ex.  data  și  locul  achiziționării)  pentru  identificarea 
aparatului dvs.

Numărul serial
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ecran sensibil la atingere 
Navigați pe internet fără limite accesându-vă paginile și locațiile favorite
Acces p la email sunteți conectat(ă) permanent cu familia și prietenii

Acces permanent la You Tube vizualizati videoclipurile de interes și partajați-le cu prietenii.
Citiți cărțile favorite oricând și oriunde v-ați afla: o bibliotecă la îndemâna dvs.
Applicații escoperiți o nouă lume cu ajutorul aplicațiilor Android: jocuri,  relaxare,

  educație,  afaceri,  administrație  publică,  sănătate,  vreme, aplicații de optimizare sistem - o 
paletă care acoperă practic toate aspectele vieții. 

C xiune wireless de mare viteză
Acces la galeria dvs. multimedia oricând și oriunde. 

Redați muzica, filmele și fotografiile favorite, având posibilitatea de a suplimenta memoria
externă a tabletei prin microcardSD cu o capacitate de până la 32 GB
2 c e incorporate față - spate - 
G-senzor (accelerometru) potrivirea automată a conținutului la modul de vizualizare
Citiți cărți electronice în format  direct pe tabletă cu ajutorul unei aplicații dedicate
Port ieșire cablul nu face parte din conținutul pachetului de livrare) prin cablu
HDMI (tip A - tip C) pentru redarea filmelor de înaltă definiție pe un televizor compatibil. 
Tableta poate reda conținut full HD cu condiția ca aceste conținuturi  să fie codate în 
format full HD.
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1. B  VOL - : reduceți volumul
2. B  VOL + : creșteți volumul
3. B POWER (Întrerupător principal) – apăsați o dată pentru a porni tableta sau pentru 
a activa / dezactiva ecranul. Apăsați și țineți apăsat pentru a opri tableta.
4. Conector căști
5. Po  USB – conectați un disc amovibil USB sau conectați tableta la  PC pentru a vă

transfera datele personale sau a face copii de siguranță de pe acestea.
6. P  HDMI redați conținutul multimedia pe un TV compatibil HDMI sau pe alte dispozitive.
7. Conector încărcător DC IN 5V : conectați aici încărcătorul pentru a alimenta bateria.
8. B  RESET apăsați acest buton dacă sistemul de operare se blochează
9.  Compartiment card microSD: suplimentați memoria externă a tabletei.
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Pornirea tabletei: Atunci când tableta este oprită, apăsați prelungit butonul pornire 
/ oprire pentru a porni tableta. Așteptați până când tableta pornește: este necesar 
un  scurt  interval  până  când  toate  funcțiile  sunt  activate.  Aceasta  este  normal.
Oprirea tabletei: În timpul utilizării, apăsați prelungit butonul pornire / oprire pentru 
aprox. 5 secunde. Pe ecran va apărea un mesaj care vă solicită confirmarea opririi. 
Selectați OK pentru a opri tableta. 

Notă:
Atunci  când  bateria  este  descărcată  complet,  se  va  auzi  un  ton  de  avertizare. 
Conectați aparatul  la  încărcător,  tableta  se  va  opri  automat.  În  cazul  în  care,  
după  încărcare, tableta nu pornește, verificați starea bateriei. 

4.1. Pornirea și oprirea tabletei

4.2. Modul economisire energie și modul blocare

4.3. Încărcarea bateriei

Dacă  tableta  este  lăsată  în  stare  de  funcționare  dar  nu  este  utilizată,  sistemul  
de operare va activa automat modul de economisire energie. Apăsați butonul POWER
 pentru a activa / dezactiva ecranul și a întrerupe modul economisire energie.

ă
În meniul configurări (Settings) puteți  stabili intervalul de inactivitate necesar pentru
 ca sistemul să activeze modul economisire energie. Acesta poate fi configurat între 
15  secunde și 30 minute.
Notă:
In modul economisire energie funcțiile de control de bază nu sunt blocate ci numai 
ecranul LCD se dezactivează. Redarea fișierelor audio sau video nu va fi întreruptă.

Modul blocare
Atunci când ecranul este dezactivat, este necesară deblocarea acestuia pentru a-l 
reactiva. Atunci când ecranul se iluminează glisați pictograma blocare spre 
pictograma deblocare.

impul necesar pentru încărcarea bateriei este de 8 - 12 ore, în special în cazul primei 
încărcări. Utilizați exclusiv încărcătorul furnizat împreună cu tableta. Introduceți cablul 
încărcătorului în portul DC IN de pe tabletă și apoi conectați încărcătorul la priză. Ciclul
 de reîncărcare va fi  inițializat. În timpul încărcării indicatorul de stare de pe încărcător
 va rămâne aprins. Odată ce pictograma corespunzătoare bateriei afișată pe ecran 
este plină, procesul de reîncărcare este finalizat.
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Respectați următoarele instrucțiuni pentru a proteja bateria de litiu: 
- Nu încărcați bateria la temperaturi extreme și nu o expuneți direct în razele solare.

Nu  este  necesar  să  așteptați  până  când  bateria  s-a  descărcat  complet.  O   
      puteți reîncărca când doriți.
- Încărcătorul și/sau tableta se pot încălzi în timpul încărcării. Aceasta constituie un
      fapt normal. 
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4.4. Conectarea la computer și transferul de fișiere
Conectați tableta la PC în vederea transferului de date. 

area ei la
Conectați tableta la computer printr-un cablu USB. 

După conectare
Glisați  pictograma USB spre marginea inferioară a ecranului și spre dreapta și apăsați 
pictograma USB pentru conectare. 

Afișarea memoriei tabletei ca disc amovibil
După  ce  computerul  recunoaște  memoria  tabletei  ca  disc  amovibil  puteți  gestiona  și 
vizualiza datele stocate în aceasta

ă
Dacă  doriți să conectați un hard-disk extern la tabletă, alegeți un model care are sursă
de alimentare proprie. 
Tableta  nu  se  va  putea  conecta  la  PC  dacă  nu  confirmați  conexiunea  apăsând  pe 
pictograma  USB  de  pe  ecran  sau  dacă  funcția  "tuning  over  the  USB  interface"  este 
activată în configurările tabletei.

4.5. Conectarea la 

Puteți conecta tableta la un televizor sau la un alt dispozitiv compatibil prin 
intermediul conexiunii HDMI

troduceți conectorul mini  în portul miniHDMI aflat pe tabletă. 
roduceți celălalt conector  în portul de intrare al televizorului sau 

      al dispozitivului la care doriți să vă conectați.
Porniți televizorul și selectați ca sursă de semnal portul HDMI.

ă
Consultați  de  asemenea  manualul  de  utilizare  al  televizorului  sau  dispozitivului  la 
care doriți să vă conectați, în special instrucțiunile referitoare la conexiuni și setări de 
ecran.  Dacă  pe  televizor  este  redat  numai  semnal  video  fără  semnal  audio,  este 
necesar să verificați  conexiunea sau să selectați  corect sursa audio în configurările 
televizorului dvs. 
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5. licațiile

Pentru a lansa o aplicație, apăsați pe pictograma acesteia din ecranul pornire sau din 
lista de aplicații.   

5.1. A țile preinstalate
Anumite a ții sunt preinstalate din fabrică. Acestea includ:

Browser w

ă

Configurări t ă

5.2. area a țiilor
Tableta suportă descărcarea și instalarea aplicațiilor din magazinul Play sau din alte 
surse.  Pentru  a  permite  instalarea aplicațiilor,  este  necesar  să configurați  tableta  să 
accepte instalarea aplicațiilor din surse necunoscute. Selectați "Unknown source" din 
meniul de configurare a aplicațiilor. 
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6. Conectarea la internet

6.1. Conexiunea 
În bara de informații a sistemului de operare se indică starea conexiunii Wi-Fi a tabletei.  

 Rețea Wi-Fi disponibilă în aria de acoperire.

 Conexiune Wi-Fi la rețea wireless (numărul de unde indică puterea semnalului)

 ecranului pornire pentru a accesa lista și selectați "Settings".
Accesați meniul  și activați semnalul Wi-Fi prin 

glisarea pictogramei pe poziția activat.

Imediat ce funcția Wi-Fi este activată, tableta va căuta automat rețelele disponibile și le va
 afișa pe ecran.

După  conectarea  reușită  la  o  rețea  Wi-Fi,  pe  bara  de  informații  situată  la  baza 
ecranului vor fi afișate informații referitoare la conexiune și puterea semnalului. 

tă
Dacă  tableta  se  află  în  aria  de  acoperire  a  unei  rețele  la  cere  v-ați  mai  conectat 
anterior,  se  va  conecta  la  aceasta  automat.  Dacă  rețeaua  respectivă  nu  este 
afișată,  puteți  realiza  o  scanare  adițională.  Apăsați  I și  selectați  S  
scanare   

area unei rețele disponibile și c area la aceasta
Selectați rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați din lista de rețele identificate.
Dacă  rețeaua  nu  este  securizată,  tableta  se  va  conecta  automat  la  aceasta  după 
selectare și confirmare. 
Dacă rețeaua este securizată, fapt indicat de prezența unei pictograme în formă de 
lacăt, vi se va cere să introduceți parola după selectare.Tastatura va apărea automat 
atunci când atingeți câmpul de inserare text Introduceți parola și confirmați. 

Nicio pictogramă afișată – nu sunt disponibile rețele Wi-Fi sau funcția Wi-Fi este dezactivată.

ți funcția în cazul în care aceasta nu este deja activată
Reveniți la ecranul pornire și apăsați acasă

b) Accesați meniul configurări (settings), apăsați pictograma din partea dreaptă sus a
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7. S ții tehnice

Timp redare
(ore)

Procesor

Memorie internă 1 GB DDR3

Memorie externă 16 ie flash incorporată
microSD card – până la 32 GB

Ecran cu rezoluție de
Rețea Wi-Fi              IEEE 802.11 b/g/n

Ieșire audio 3.5 mm jack

Conexiune PC High-speed USB 2.0

Accesorii Microfon incorporat
față spate

difuzoare 2 x 1 W 

Sistem operare

până la 9 ore de muzică
4 ore video

4 ore

Alimentare Baterie reîncărcabilă Li-poli
Încărcător          (5V 2A)

Specificațiile tehnice oferite mai sus pot fi schimbate fără o notificare prealabilă

ă
Pa ii redare muzică
Pametrii redare video
Parametrii navigare web: luminozitate standard 

Timpul de redare efectiv de fișiere audio și video, navigare internet poate varia în 
funcție de configurări, volum, gradul de încărcare al bateriei și alți factori. 
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INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND CASAREA APARATELOR 
ELECTRONICE ȘI ELECTROCASNICE FOLOSITE

Semnificaţia  simbolului  de  pe  produs,  de  pe  accesoriile  sale  sau  de  pe 
ambalaj  indică faptul  că acest  produs nu trebuie tratat  ca deşeu menajer.  Vă 
rugăm casați  acest  aparat  la  centrul  de colectare pentru reciclarea deşeurilor 
electrice  şi  electronice  din  zona  dvs.  Alternativ,  în  unele  state  ale  Uniunii 
Europene sau în alte state europene, puteţi  returna produsele la distribuitorul 
local  atunci  când  achiziţionaţi  un  produs  nou  echivalent.  Casarea  corectă  a 
acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase şi la 
prevenirea  impactului  potenţial  negativ  asupra  mediului  şi  al  sănătăţii  umane 
care  poate  apărea  ca  rezultat  al  tratării  necorespunzătoare  a  deşeurilor. 
Interesaţi-vă la autorităţile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a 
deşeurilor  pentru  detalii  suplimentare.  Casarea  incorectă  a  acestui  tip  de 
deşeuri poate fi sancţionată prin amenzi, conform normelor naţionale.

Dacă  doriţi  să  casaţi  acest  produs,  solicitaţi  informaţiile  necesare  
despre metoda corectă de casare de la departamentele autorităţilor 
locale sau de la vânzător.

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană
Dacă doriţi să casaţi un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi 
informaţiile necesare de la vânzător sau furnizor.
Casarea în țările din afara Uniunii Europene

Producătorul  își  rezervă  dreptul  de  a  aduce  modificări  textului,  designului  și 
specificațiilor tehnice fără o notificare prealabilă.

Acest produs îndeplineşte toate cerinţele legislative ale UE care îl vizează.
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