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Fontos biztonsági utasítások
Ha a terméket helyesen akarja használni, figyelmesen olvassa el ezt a használati 
útmutatót és őrizze meg a későbbiekre. Ha a készüléket újabb személynek adja el (át), 
a készüléket minden dokumentációval adja át, ezen útmutatót beleértve. A készülék 
tulajdonságait jelentős mértékben befolyásolhatják a gyártó és a felhasználó által 
rátelepített szoftverek. Kövesse a feltelepített szoftver kezelési útmutatóját.

Fenntartjuk a jogot a készülék tulajdonságainak vagy használatának javítására irányuló 
módosításokra minden előzetes bejelentési kötelezettség nélkül. 

Javasoljuk, hogy fontos adatait rendszeresen mentse le, ahogy a szoftver bármiféle 
módosítása előtt is. A gyártó és a forgalmazó nem felel az ilyen adatvesztésért. 

  A jel fontos üzemeltetési és javítási utasításokra figyelmeztet a készülék kísérő 
dokumentációjában.

Általános biztonsági utasítások

•  Olvassa el ezt az útmutatót. Kövesse az útmutatót és tartsa be a benne szereplő 
utasításokat. 

•  Ügyeljen minden figyelmeztetésre.
•  Tartson be minden utasítást.
•  Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket és tartozékokat használjon.
•  A készülékre tilos nyílt lángot, pl. égő gyertyát helyezni.
•  A készüléket mérsékelt égöv alatt, otthoni környezetben használja, hacsak nincs 

kifejezetten másképp előírva.
•  A gyártó vagy az eladó nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, 

kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasításainak be nem tartásából eredő bármilyen 
közvetlen vagy közvetett károkért.

•  Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, rázkódástól, vibrálástól, nedvességtől és portól.
•  Ne fejtsen ki túl nagy erőt/nyomást a készülék semelyik részére, különösen 

a gombokra, csatlakozásokra, érintőfelületekre.
•  Mielőtt jóváhagyja, hogy gyerekek használják a készüléket, koruknak megfelelően fel 

kell világosítani őket a lejátszó helyes és biztonságos használatáról.

Gyakorlati használat

•  Óvja a készüléket leeséstől, rázkódástól és tompa vagy éles tárgyakhoz való 
ütődéstől. A használatnak megfelelő szilárd vagy lágy tokot használjon.

•  Óvja a kijelző érintőfelületét karcolástól vagy túl nagy nyomástól
•  A szoftver telepítését kizárólag csatlakoztatott tápadapterrel végezze, kerülje el, hogy 

a készülék megsérüljön, vagy a gyenge tápellátás miatt be nem fejezett telepítés 
következtében a telepítés hibás legyen
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•  Ne használja a készülék rádióeszközeit (Wi-Fi, stb.), vagy a készüléket teljesen 
kapcsolja ki olyan helyeken, ahol az általános vagy speciális előírások tiltják 
a használatát, mint pl. repülőn, orvosi rendelőkben.

•  Személyi egészségügyi eszközök (szívritmus-szabályozók, hallókészülékek) 
használata esetén tájékozódjon, milyen korlátai vannak az elektronikus eszközök 
ezek közelében történő használatának és esetleg módosítsa a táblagép használati 
szokásait.

•  Üzemeltetési gondok esetén töltse fel teljesen az akkumulátort és végezze el a Gyári 
beállítást (gyári beállítás visszaállítása). Figyelem: A gyári beállítás visszaállítása 
kitörli az összes személyes adatot, fiókot, a felhasználó által telepített alkalmazásokat 
és a rendszer az eredeti gyári állapotba tér vissza.

Biztonságos kezelés

•  A készüléket az útmutató utasításai szerint telepítse. 
•  A készüléket ne helyezze közvetlen napfényre vagy hőforrás közelébe, mint pl. 

fűtőtest, hőcserélő vagy más készülék (beleértve az erősítőket), amelyek hőt 
termelnek. A magas hőmérséklet miatt jelentősen csökkenhet a készülék elektronikus 
részeinek élettartama. A készüléket ne használja és ne hagyja nyílt láng közelében. 

•  A készüléket nem szabad csöpögő vagy folyó víznek kitenni, és nem szabad rá 
folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát tenni. Védje a készüléket a megázástól, bármilyen 
folyadék hatásától, ne hagyja és ne használja a készüléket a helyiségen kívül. 
A készüléket ne használja a szabadban. Ezen utasítások be nem tartása esetén 
áramütés vagy tűzeset veszélye fenyeget.

•  A készülék hálózatba csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy az aljzat 
feszültsége megegyezik a tápadapter címkéjén jelzett feszültséggel. 

•  Ügyeljen arra, hogy a tápkábelen ne tapossanak, ne legyen összenyomva, különösen 
a dugó, az aljzat közelében és ott, ahol kilép a készülékből vagy az adapterből. 
A hálózati csatlakozó (adapter) áramtalanító berendezésként szolgál, és könnyen 
hozzáférhetőnek kell lennie.

•  A tápcsatlakozót nyomja be a készüléken található lyukba egészen ütközésig. 
A csatlakozót a bedugáskor ne nyomja túl erősen. 

•  A töltés alatt ne nyúljon a táblagéphez, hogy óvja a mechanikus sérüléstől – 
a csatlakozó kitörésétől vagy a kábel sérülésétől.

•  Ügyeljen rá, hogy mielőtt a tápkábelt a készülékből eltávolítja, mindig húzza ki 
a hálózati csatlakozót (adaptert) a fali aljzatból.

•  A készüléket húzza ki a hálózati aljzatból vihar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem 
használja.

•  Kerülje a készülék áthelyezését hidegből meleg környezetbe vagy fordítva, ill. 
a készülék párás helyen történő használatát. A készülék belső részein a levegőben 
levő nedvesség kicsapódhat és a készülék ideiglenesen működésképtelenné válhat. 
Ilyen esetben a készüléket hagyja meleg, jól szellőző helyen és várjon 1–2 órát, míg 
a nedvesség elpárolog és a készülék újra használható lesz. Vigyázzon főleg a lejátszó 
megvásárlás utáni első használatánál hideg évszakban.

•  A fülhallgatót ne használja tartósan nagy hangerőn, hogy megelőzze 
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a halláskárosodást.
•  A készüléket ne használja összpontosítást igénylő feladat mellett, mint pl. 

járművezetésnél, gyalogátkelőn és utakon (országút, sínek, mozgólépcső stb.), vagy 
ha olyan szerszámokkal dolgozik, amelyek sérülést okozhatnak.

•  Az akkumulátor maximális élettartamának elérése érdekében teljesen töltse fel, 
ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.

•  A gyártó vagy az eladó nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, 
kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasításainak be nem tartásából eredő bármilyen 
közvetlen vagy közvetett károkért. 

Szerviz és karbantartás

•  Áramütés vagy tűzveszély elkerülése érdekében ne szedje szét a készüléket, 
se a tápadaptert – nincsenek bennük olyan részek, amelyeket a felhasználó 
megfelelő felszerelés és képesítés nélkül megjavíthatna. Ha a készülék javítására 
vagy beállítására van szükség, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.

•  Az elhasználódott akkumulátort cseréltesse ki szakszervizben a készülék 
működésének megóvása és a környezetkímélő megsemmisítés céljából.

•  Ha szokatlan működést tapasztal a készülék használata közben mint pl. a szigetelés 
jellemző égett szagát érzi, vagy füstöt észlel, a készüléket azonnal kapcsolja ki, húzza 
ki és a következő használat előtt várja meg a szakszerviz dolgozója által elvégzett 
ellenőrzés eredményét.

•  Minden javítást bízzon szakképzett szerelőre. A javítás szükséges, ha a készülék 
bármilyen módon sérült, pl. a tápkábel sérülése, a készülék vízzel való leöntése, 
idegen tárgy készülékbe kerülése, a készülék esőnek vagy nedvességnek kitettsége 
esetén, ill. ha a készülék nem a megszokott módon működik vagy leesett.

•  Tisztítás, áthelyezés, lemez vagy memóriakártya kivétele vagy más karbantartás előtt 
húzza ki a tápkábelt (adaptert) a hálózati aljzatból. 

•  Bármilyen beavatkozás előtt (szerviz, stb.) mentse le az adatait.
•  A készüléket csak száraz szövettel tisztítsa. 
•  A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert, se durva tisztítószert, 

drótszivacsot. 

Megjegyzések az USB csatlakozáshoz:
Az USB memóriaeszközt a készülékbe közvetlenül vagy a mellékelt kábellel kell 
csatlakoztatni. Ne használjon más hosszabbító USB-kábelt, hogy az adatátvitel 
zavartalan legyen, és ne szakadjon meg. Az elektrosztatikus kisülések a készülék 
működésképtelenségét okozhatják. Ilyen esetben a készüléket újra kell indítani. 

USB memóriaeszköz tartós használata előtt ellenőrizze a készülékkel való kommunikációt, 
és az adatolvasási és adatírási sebességet. A memóriaeszköz teljesítménye (pl. sebesség 
és elfoglalt terület) nemcsak a hardver memória tulajdonságaitól függ, hanem a használt 
szoftvertől is. Bizonyosodjon meg a használt szoftver tulajdonságairól és hardverigényéről.
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Az USB csatlakozás standard típusú és nem képes nagy fogyasztású USB eszközök 
(pl. HDD merevlemez) táplálására. Használjon saját táplálású eszközt és táplálja saját 
tápellátóján keresztül.

A készüléket a memóriaeszközökkel való maximális kompatibilitás figyelembe 
vételével tervezték. Az USB-eszközök eltérősége miatt nem szavatolható a hibamentes 
működés minden USB-eszközzel. Gond esetén a memóriaeszközt próbálja meg 
formázni közvetlenül a készülékben. Ha a gond továbbra is fennáll, használjon más 
memóriaeszközt.

A microSD kártyák/USB eszközök széles választéka miatt nem biztosítható 
a kompatibilitás a készülék és az USB eszközök minden típusa között.

A készülék gyártási száma
A készülék gyártási száma egyedi adat, amely azonosítja az Ön készülékét.
Kérjük, hogy a készülék gyártási számát jegyezze fel a következő sorokba a készülék többi 
azonosító adatával együtt az egyértelmű azonosításhoz.

Gyártási szám: __________________________________________

A vásárlás dátuma:  ______________________________________
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Kiegészítés az LCD-hez

Állóképek megjelenítésénél; piros/kék/zöld/fekete pontok a képernyőn
Az állókép maradandóan károsíthatja a televízió megjelenítő egységét
●  Ne hagyjon az LCD panelen állóképet több 

mint 2 órán keresztül, mert a panel károsodhat. 
Ez a károsodás a képernyő "kiégéseként" ismert.

●  A képernyő fentiek miatti meghibásodására a jótállás 
nem vonatkozik!

A képernyőn piros/kék/zöld/fekete pontok jelenhetnek meg
●  Ez a folyadékkristályos kijelzők jellemző tulajdonsága és nem jelent hibát. Az LCD 

képernyők rendkívül precíz technológiával készülnek annak érdekében, hogy a kép 
finom részleteit is ábrázolhassák. A képernyőn időnként megjelenhet néhány nem 
aktív, álló, piros, kék, zöld vagy fekete színű pont (a képernyő összes képpontjának 
0,001%-át elérő mértékben). Ez nem befolyásolja televíziója tulajdonságait vagy 

teljesítményét.
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1. A csomag tartalma

1. A csomag tartalma
1x táblagép
1x micro USB-kábel
1x gyors útmutató
1x tápadapter

Megjegyzés:
A tartozékok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
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2. A készülék leírása

1
23

4
5

1. Főkapcsoló
2. "Home" gomb (ugyanaz a feladata, mint a főképernyő Home gombjának)
3. USB-port
4. Fülhallgató-csatlakozás
5. Mikrofon
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3. Alapműveletek

3.1. Bekapcsolás/kikapcsolás

A készülék bekapcsolása: Kikapcsolt állapotban nyomja meg kb. 3 másodpercig 
a főkapcsolót a készülék bekapcsolásához. A készülék bekapcsolása a gomb elengedése 
után még eltarthat pár pillanatig. Várja meg, amíg a készülék bekapcsol, és megjelenik 
a főképernyő. 
A készülék kikapcsolása: Használat közben nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsolót 
kb. 3 másodpercig, és megjelenik a párbeszédablak a készülék kikapcsolásához. 
Hagyja jóvá a kikapcsolást és a táblagép kikapcsol.

3.2. Zár mód

A képernyő kioldása
A készülék bekapcsolása vagy a képernyő takarékos módból való visszakapcsolása után 
a készüléket ki kell oldani. A lezárt zár ikont megjelenése után húzza át a nyitott zár 
ikonra.

A képernyő lezárása
Miközben a képernyő ki van oldva, nyomja meg röviden a főkapcsolót és a rendszer 
önműködően energiatakarékos módba kapcsol és egyidejűleg kialszik a képernyő.

Megjegyzés:
Energiatakarékos módban nincs leállítva a rendszer, csak az LCD-képernyő van 
kikapcsolva és az alkalmazások kis energiafogyasztású módba vannak kapcsolva. 
Ez a kis energiafogyasztás is fogyasztja az elemet, de lassabban. Ha meg akarja 
hosszabbítani az akkumulátor működési időtartamát készenléti üzemmódban, 
ne hagyjon bekapcsolva sok alkalmazást és rendszereszközt (leginkább a Wi-Fi 
modult), hanem a megfelelő módon állítsa le őket.

Jelszó beállítása kioldáshoz
A személyes adatok nagyobb védelme érdekében jelszót állíthat be a képernyő 
kioldáshoz. Belépés a Beállítás – Biztonság – Képernyőzár menübe, és itt állítsa be 
a jelszót (általában egy ábrát) , amit egyszer jóvá kell hagyni. 
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3.3. Feltöltés

Az akkumulátor feltöltése néhány órát vesz igénybe, különösen az első feltöltéskor. 
A készülék feltöltéséhez csak a kapott adaptert használja.
A töltés alatt kigyullad egy kontroll-lámpa (modelltől függően). Az akkumulátor állapotát 
és töltését a kijelzőn az akkumulátorjelzőn is követheti.

Megjegyzés: 
•  Ha a táblagép sokáig nem működött, és az akkumulátor lemerült, hagyja néhány 

percig töltődni, mielőtt bekapcsolja. A táblagép nem kapcsolható be teljesen 
lemerült akkumulátorral, amíg a tápfeszültség nem éri el a rendszer sikeres 
elindításához szükséges minimális értéket.

•  Az akkumulátor feltöltése gyorsabb lesz, ha a feltöltés közben a táblagépet nem 
használja. Használat közben az energia egy része a készülék üzemeltetésére 
fordítódik és a feltöltés lassabb.

•  Új akkumulátor a teljes kapacitást néhány, általában három feltöltés és lemerülés 
után éri el.

•  Optimális használathoz az akkumulátort folyamatosan töltse 100%-os (Feltöltve) 
állapotig, és csak a rendszer figyelmeztetésekor (15%) kezdje el a töltést. 
Ha a készüléket hosszabb ideig kikapcsolva hagyja, előtte töltse fel teljesen az 
akkumulátort.

   FIGYELMEZTETÉS: 
A táblagép töltésére MINDIG a mellékelt adaptert és USB-kábelt használja, 
ne használja töltésre a számítógép USB-csatlakozóját a magas terhelés miatt. 
Ha a táblagépet USB-n keresztül csatlakoztatjuk a számítógéphez, a felhasznált 
energia egy része a táblagép működésének fedezésére különül el, nehogy 
elvesszen a csatlakozás az akkumulátor alacsony kapacitása miatt. A szabványos 
USB-ről felvett energia általában nem elég a táblagép akkumulátorának 
elégséges feltöltésére. A táblagép töltéskor áramot von el, amit egy modern 
számítógép fedezni tud; tájékozódjon számítógépe USB-csatlakozójának 
paramétereit illetőleg. 
Tartsa be a következő utasításokat a lítium akkumulátor védelme érdekében.  
• Ne töltse szélsőséges hőmérsékleten vagy közvetlen napfényen.  
•  A töltés során felmelegedhet a töltőadapter és a készülék. Ez normális jelenség.
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3.4. Számítógéphez csatlakoztatás és adatátvitel

Adatátvitelhez csatlakoztassa a táblagépet a PC-hez a mellékelt USB-kábellel. 
A számítógéphez csatlakoztatáskor ezt egy ikon jelzi az értesítési területen.  
Most átviheti és kezelheti a táblagépen levő adatokat (pl. készített fényképek vagy 
médiafájlok). A médiaállományokhoz  általában a szinkronizálási üzemmód (MTP) 
használatos,a fényképek átvitele PTP segítségével történik.

   FIGYELMEZTETÉS:  
A táblagép memóriában végzett munkánál ne feledkezzen meg az óvatosságról. 
Helytelen kezeléssel sérülhetnének a rendszer részei vagy az adatok.

3.5. Bemenetváltás

A készülék támogatja a kézben írást, számokat és betűket és speciális jeleket. Koppintson 
bárhova a szövegmezőbe és megjelenik a billentyűzet. A billentyűzet a számítógéphez 
hasonlóan használható. A hibásan írt jel kitörölhető a törlőgombbal (vastag nyíl balra egy 
„x“-szel)
Koppintson a   ikonra és megjelenik a képernyő a bemeneti módok átkapcsolásához. 
Válassza ki a megfelelő bemenetet.

Megjegyzés:
Az újonnan telepített bemeneti módok után ki kell választani a„Beállítások – 
Nyelv&bemenetek – Billentyűzet & Bemeneti módok tételt.

3.6. MicroSD kártya használata

•  A microSD kártyát tegye a microSD kártyanyílásba. A beszúrásnál ügyeljen a helyes 
irányra, hogy ne sérüljön a kártya. A behelyezés után a rendszer felismeri a kártyát 
és annak tartalmát. A Menu – Fájlkezelő – SD kártya menüben megjelenítheti 
a microSD kártyán tárolt fájlokat.

•  A kártya kivétele előtt lépjen a Menü – Beállítások – Tárhely menübe és távolítsa el 
a microSD kártyát a rendszerből. Most biztonságosan kiveheti a microSD kártyát. 
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  FIGYELMEZTETÉS
•  A kártyát ne tegye be és ne vegye ki erőszakkal.
•  A kártyát ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy más hőhatásnak. 
•  A kártyát ne tegye ki csöpögő vagy folyó víz hatásának, és ne tegyen rá 

folyadékkal telt tárgyakat, mint pl. vázát. Védje a megázástól, a ráfröccsenő 
vagy ráfolyó folyadéktól, ne hagyja és ne telepítse a helyiségen kívül. Ne 
használja a szabadban. 

•  A kártyán tárolt adatokat mentse el. 
•  Ne vegye ki a kártyát használat, azaz beolvasás vagy adatmegnyitás közben. 

Ellenkező esetben elveszítheti a fájlok egy részét vagy egész fájlokat. 
Visszaállításuk nehéz vagy lehetetlen lehet.

3.7. Alapképernyő

Az alapképernyőn többnyire ezek az ikonok jelennek meg:
• Visszalépés
• Home
• A futó program megjelenítése
• Idő
• Wi-Fi jel
• Az akkumulátor állapota

3.7.1. Gesztusok a képernyőn

A képernyőt vezérelheti koppintással, nyomva tartással, lapozással vagy áthúzással, 
mindezt az ujjai segítségével. A táblagép rendelkezik G-szenzorral, amely automatikusan 
elforgatja a képet a táblagép elfordításától függően.
Koppintás – rövid érintéssel elindíthatja az alkalmazást vagy funkciót választhat az 
alkalmazáson belül (bejelölő mező be/kikapcsolása, kiválasztás listából, billentyűzet 
bekapcsolása, stb.)
Tartás – hosszabb érintés, különösen az alkalmazás ikonokon, amely elindítja 
a másodlagos funkciót, ha az alkalmazás megengedi (pl. objektum áthelyezése, kísérő 
menü megnyitása)
Húzás – gyorsabb mozdulat objektum meghatározása nélkül. Tipikusan pl. szöveg 
görgetése több oldalon vagy áthelyezés. Az ujj képernyőn való húzásának gyorsasága 
befolyásolja az elmozdítás sebességét és távolságát.
Áthúzás – pl. objektumok, ikonok áthelyezéséhez stb. Érintse meg és tartsa az adott 
objektumot, amíg nem aktiválódik az áthúzás funkció (általában módosul az objektum 
színe vagy mérete) és húzza át az új helyére. Ott emelje fel az ujját. 
Nagyítás/kicsinyítés – a nagyítást/kicsinyítés támogató alkalmazásokban, mint pl. 
fényképek, internet böngésző, e-mail vagy térképek stb. az ujjaival, leginkább a mutatóujj 
és a hüvelykujj egyidejű érintésével és a két ujj egymástól/egymás felé mozdításával 
nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet.
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Elforgatás – a nagyítást/kicsinyítést támogató alkalmazásokban mint pl. fényképek, 
internet böngésző, e-mail vagy térképek stb. az ujjaival elforgathatja a képeket, oldalakat 
stb. egyidejű érintéssel és a két ujj kívánt forgási irányba fordításával.
A kijelző beállítása – a Beállítások – Kijelző menüben állítsa be a fényerőt/háttérképet/
automatikus forgatást/automatikus kikapcsolás módot/betűméretet.

3.7.2. Alapképernyő

A rendszer néhány panelt/képernyőt tartalmaz, ahol a felhasználó elhelyezheti a saját 
alkalmazásait, órát, widget-eket, infóablakokat stb. A ház jellel az ún. Alapképernyőre jut, 
ahol még két képernyő van bal és jobb oldalon. Azokra a képernyő balra/jobbra húzásával 
jut.
Háttér módosítása – koppintson bármelyik helyre az alapképernyőn és megjelenik 
a háttérmódosító menü. Válassza ki a kívánt a háttérképet és hagyja jóvá.
Az alkalmazás ikonok áthelyezése az alapképernyőn – koppintson és tartsa az alkalmazás 
ikont pár másodpercig, az ikonon megjelenik az áthelyezés jele (megnagyobbodik), most 
áthelyezheti a kívánt helyre.
Alkalmazás ikon képernyőről képernyőre való áthelyezése - koppintson és tartsa az 
alkalmazás ikont pár másodpercig, és húzza jobbra vagy balra.
Alkalmazás ikonjának eltávolítása – koppintson, és tartsa az alkalmazás ikont pár 
másodpercig, majd húzza az „x“ felé (általában a képernyő alsó részén).
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4. WIFI csatlakozás
Koppintson a Beállítás – Wi-Fi menüpontra a Wi-Fi funkció bekapcsolásához. 
A jobb oldalon megjelennek az elérhető Wi-Fi hálózatok.

Válassza ki a kívánt vezeték nélküli hálózatot és a rendszer automatikusan csatlakozik, 
vagy felszólítja az érvényes jelszó megadására a hálózat paraméterei szerint. A jelszót 
a hálózat szolgáltatójától kérheti ki.
A csatlakozás megbízhatósága és sebessége érdekében ügyeljen a Wi-Fi jel megfelelő 
erősségére. Ezt a szintet négy körcikk alakú szegmens jelzi (több kijelzett szegmens = 
erősebb jel). Ha gyenge a jel, a Wi-Fi router csökkenti az adatátviteli sebességet, ami 
bizonyos használatokhoz kevés lehet. 

Megjegyzés:
A bekapcsolt belső Wi-Fi modul akkor is energiát fogyaszt, ha nincs adatátvitel. 
Ha meg akarja hosszabbítani az akkumulátor üzemidejét, kapcsolja ki a Wi-Fi-t 
a táblagép beállításaiban.
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5. Alkalmazások

Megjegyzés:
Az operációs rendszer folyamatosan fejlődik, és az összetevői változhatnak (különösen 
a grafikát illetően) vagy új elemek jelennek meg, és régiek tűnnek el. A módosításokról 
folyamatosan figyelmeztetést kap, szenteljen ezeknek figyelmet. A módosításokat követően 
a kinézet vagy a kezelés némileg megváltozhat a jelen útmutatóban leírtakhoz képest.

A készülékre már a megvásárláskor elő van telepítve néhány alkalmazás. 
Többnyire ezekről van szó:

Az alkalmazás futtatásához - koppintson a kiválasztott alkalmazásra, ezzel megnyitja.
Az alkalmazás befejezéséhez – koppintson az ikonra vagy az ESC gombra a futtatott alkalmazás 
vagy program befejezéséhez. Az alkalmazáskezelőben szintén befejezheti az alkalmazást.

  Kapcsolatok Ismerősök adatainak elmentése

  Hangkeresés Keresés hanggal megadott adat alapján

 Óra Az aktuális idő és az ébresztés megjelenítése

 Play Áruház Alkalmazások gyors és könnyű letöltése

 Internet Hozzáférés az internethez és az internetes kereséshez

 Naptár Naptár elmentett eseményekkel

 Jegyzettömb Hangjegyzet

 Fényképezőgép Fényképek készítése

 Számológép

 E-mail E-mail üzenetek küldése/fogadása
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 Fájlkezelő  Állományok és alkalmazások megjelenítése és kezelése, 
a telepítést is beleértve

 Zenelejátszó Zenefájlok lejátszása és kezelése

 Videólejátszó Videófájlok lejátszása és kezelése

 Galéria Fényképek megjelenítése és kezelése

 Gmail E-mail üzenetek küldése/fogadása a Gmailen

 Térképek  Földrajzi elhelyezkedés és térképek megjelenítése a Google 
Maps alapján

 Beállítások A készülék egyéni beállításai

  ApkInstaller  Program Android alkalmazások telepítéséhez microSD 
kártyáról vagy NANDFLASH-ről

 Google  Információk keresése a Google szerveren hang vagy szöveg 
segítségével

5.1. Alkalmazáskezelő
5.1.1. Alkalmazások telepítése Play Store-ból

További információkat talál az útmutató további részében.

5.1.2. Alkalmazás eltávolítása

Az alkalmazások eltávolítása kétféle módon lehetséges.
1.  Koppintson a Settings (Beállítások) ikonra, és válassza ki az Applications 

(Alkalmazások) elemet.
2.  Válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, és válassza ki az Uninstall (Eltávolítás) elemet.
3. Koppintson az OK-ra a jóváhagyáshoz.

Megjegyzés:
Ha ismeretlen forrásból szeretne alkalmazást telepíteni, (ilyennek minősül minden kártya, ill. 
a web) engedélyezni kell a telepítést Ismeretlen forrásból a Beállítások/Biztonság menüben. 
Ebben az esetben Ön a felelős az alkalmazások biztonságáért és a vírusok távoltartásáért.

5.2. Kapcsolatok
5.2.1. A kapcsolatok megnyitása

A kapcsolatok  ikonra koppintva nyithatja meg a kapcsolatok listáját. A képernyő felső 
részén csoportosíthatja a kapcsolatait: GROUPS (Csoportok), ALL (Összes), FAVOURITE 
(Kedvencek). A képernyő felső részén található ikonok megkönnyítik a kezelést.
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5.2.2. Részletek megjelenítése

Lépjen be a Kapcsolatok menübe és válassza ki azt a kapcsolatot, amelynek a részleteit 
szeretné megjeleníteni. Koppintson a képernyő bal oldalára a részletek megjelenítéséhez, 
amelyek a jobb oldalon fognak megjelenni.

5.2.3. Kapcsolat hozzáadása

•  Csoport hozzáadásához koppintson a GROUPS (Csoport) elemre, majd az ikonra. 
Írja be a csoport és az új kapcsolat nevét.

•  Kapcsolat hozzáadásához koppintson a ALL (Összes) elemre, majd az  ikonra. Írja 
be az ismerős nevét, telefonszámát, e-mail címét, stb.

•  Kapcsolatokat hozzáadhat Google, Microsoft Exchange ActiveSync. vagy egyéb, 
hasonló szinkronizációt lehetővé tevő alkalmazások segítségével is. 

•  Ha üzenetet vagy e-mailt küld olyan személynek, aki nem szerepel a kapcsolatok 
listáján, az elküldés után a rendszer automatikusan hozzáadja ezt az új kapcsolatot. 
Ez kézzel is megtehető. 

Megjegyzés: ha a nemzeti ábécé betűivel akar neveket adni, bizonyosodjon meg róla, hogy 
az telepítve és engedélyezve van a Beállítások/Nyelv menüben. Ellenkező esetben korlátozva 
vagy lehetetlen lesz a nevek helyes megjelenítése vagy más funkciók (keresés, stb.) működése.

5.3. Hangos keresés

•  Koppintson a   ikonra a hangos keresés megkezdéséhez. 
•  A megjelenő ablakban jelölje ki a mikrofon ikont, a kijelölés után hang segítségével 

kereshet. Amint a rendszer felismer egy szót, automatikusan megkezdődik a keresés.

5.4. Óra

5.4.1. Ébresztőóra

A készüléket ébresztőóraként is használhatja, és egyszerre több ébresztőórát is beállíthat. 

Az ébresztőóra beállítása

•  Koppintson a   ikonra.
•  Válassza ki a „Set Alarm“ (Ébresztőóra beállítása) opciót.
•  Állítsa be az ébresztőórát, és koppintson a „Turn on alarm“ (Az ébresztőóra 

bekapcsolása) elemre az ébresztőóra bekapcsolásához.
•  Azután válassza ki a „Done“ (Kész), vagy „Revert“ (Vissza) opciót az ébresztőórából 

való kilépéshez.

Megjegyzés:
Az ébresztés beállítása után a kijelzőn megjelenik az óra ikon annak jeléül, hogy egy 
vagy több ébresztés be van állítva. 
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További ébresztőóra hozzáadásához ismételje meg a fenti lépéseket, vagy válassza ki 
a „Settings“ (Beállítások) opciót, és válasszon az ismétlési lehetőségek közül. 
Egyúttal beállíthatja a csengés hangját, rezgést, vagy az ébresztőóra megnevezését

5.5. Play Áruház

•  A Play Áruház alkalmazásban sok alkalmazás található, melyeket gyorsan és 
egyszerűen letölthet a készülékére.

•  Az alkalmazás elindítása előtt ellenőrizze, van-e internet-elérése, és be van-e kapcsolva. 

5.5.1. Alkalmazás letöltése

1.  Koppintson az  ikonra, majd az "Accept" (Elfogadás) elemre a képernyő alsó részén.

Megjegyzés:
•  Amikor először jelentkezik be a Play Áruházba, regisztrálni kell. Koppintson 

a "New" (Új) elemre.
•  Ha már rendelkezik regisztrációval, koppintson az "Existing" (Létező) elemre, 

és adja meg regisztrációs adatait. Azután koppintson a "Done" (Kész) elemre. 
•  Az első bejelentkezés után felszólítást kap, hogy adja meg hitelkártyája adatait. 

Koppintson a "Set up credit card" (Hitelkártya beállítása) elemre és adja meg 
hitelkártyája adatait.

•  Ha nem akar hitelkártyát használni, koppintson a "Not now" (Most nem) elemre, 
és lépjen be közvetlenül az áruházba.

2.  Válassza ki a letölteni kívánt alkalmazást a kiinduló csoportokból, vagy az 
Alkalmazások/Játékok közül a képernyő alsó részén. A nagyító ikon segítségével név 
szerint is kereshet alkalmazást.

3.  Válassza ki a letölteni kívánt alkalmazást, koppinson a "Download" (Letöltés), majd 
az "Accept&Download" (Elfogadás és letöltés) elemre. Amint a letöltés megkezdődik, 
megjelenik egy a letöltés állapotát jelző információs ablak/sáv. Amint a letöltés 
befejeződött, az információs sávban megjelenik a megerősítés ikonja.

4.  Hívja elő az információs sávot, és koppintson a "Successfully installed" (Sikeres 
letöltés) elemre. Azután koppintson az "Open" (Megnyitás) vagy az "Uninstall" 
(Ne telepítse) opcióra.

5.  Koppintson a visszalépés ikonra a Play Áruházba való visszatéréshez, ahonnan 
további alkalmazásokat tölthet le.

5.5.2. Funkciók menü

Nyomja meg a MENU gombot, ill. hívja elő a főmenüt a Play Áruház alkalmazás 
funkcióinak megjelenítéséhez. Itt a következő funkciókat találja:
a) Keresés – a jelszó alapján keresse meg az alkalmazást.
b)  Saját alkalmazások – itt találja meg a telepített alkalmazásokat 
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  Uninstall apps (Alkalmazás eltávolítása) (jobboldalt megjelennek a feltelepített 
alkalmazások) – válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd nyomja meg az 
Uninstall (Eltávolítás) opciót. Azután erősítse meg az OK gombbal. 

  Update apps (Alkalmazás frissítése) (szabadon megjelenő ...-kel a képernyő 
jobb oldalán) – válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd nyomja meg 
a „Download“ (Letöltés), majd az „Accept&Download“ (Elfogadás és letöltés) opciót. 

c) Beállítások – itt különböző funkciók találhatók, pl. szűrés és hasonlók.
d) Súgó – itt talál segítséget, ha nem boldogul.

Megjegyzés:
Az alkalmazás a letöltés és telepítés előtt értesíti, hogy milyen módon avatkozik bele 
a készülékébe, illetve a magánszférájába, illetve hogy a használata jár-e valamilyen 
fizetési kötelezettséggel. Olvassa el gondosan ezt az információt, mielőtt jóváhagyja.

5.6. Internet
Ez az alkalmazás szolgál az internethez való hozzáférésre és az internetes oldalak 
böngészésére. 

5.6.1. Az internet bekapcsolása

Koppintson az  ikonra a www.google.com kezdőoldal megjelenítéséhez.

5.6.2. Opciók 

•  Oldal újratöltése/megállítása ikon – ezzel az éppen megjelenített oldalt frissítheti/
megállíthatja az oldal megnyitását.

•  Új fül ikon – új, üres fület nyithat az utolsó fül utáni helyen.
•  Új inkognitó fül ikon – új, üres inkognitó fület nyithat az utolsó fül utáni helyen.
•  Oldal megosztása ikon – megoszthatja az oldalt ismerőseivel.
•  Keresés az oldalon ikon – rákereshet egy kifejezésre az éppen megjelenített oldalon.
•  Oldalinformáció ikon – megjelenítheti az éppen megnyitott oldallal kapcsolatos 

információkat.
•  Beállítások ikon – különböző beállításokat jeleníthet meg.

5.7. Naptár

Koppintson a   ikonra a naptár üzemmódba való belépéshez. A naptár első bekapcsolásakor 
a rendszer felszólítja Önt az Exchange vagy Google fiók megadására. Adja meg a fiók címét és 
a jelszót, majd koppintson a "Next" (Tovább) elemre. Kövesse a kijelzőn megjelenő információkat. 

5.7.1. A naptár megnyitása

Ebben az alkalmazásban megjelennek a beírt események. A beírt eseményeket rendezheti 
a beírt tennivalók, nap, hét, hónap, stb. szerint. 
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5.7.2. Új esemény létrehozása

•  A megjelent naptárban hívja elő a menüt (a gomb megnyomásával, vagy a kijelzőre 
kattintva), válassza ki a „More“ (Részletek), majd a „New event“ (Új esemény) elemet.

•  Adja meg az adatokat, majd koppintson a „Done“ (Kész) elemre.

5.7.3. A naptár kezelése

•  A beírt esemény módosításához tartsa lenyomva a kiválasztott eseményt, és a menü 
megjelenése után válassza ki az „Edit event“ (Esemény szerkesztése) elemet. 
A módosítás után válassza ki a "Done" (Kész) elemet.

•  A beírt esemény törléséhez tartsa lenyomva a kiválasztott eseményt, és a menü 
megjelenése után válassza ki a „Delete event“ (Esemény törlése) elemet.

•  A beírt esemény megjelenítéséhez tartsa lenyomva a kiválasztott eseményt, és a menü 
megjelenése után válassza ki a „View event“ (Esemény megtekintése) elemet.

5.8. Fényképezőgép

Koppintson a   ikonra a fényképezőgép üzemmódba való belépéshez.

5.8.1. Fényképezés

•  A fényképezőgép alkalmazásban koppintson a   ikonra a fényképezőgép 

üzemmódba való belépéshez, itt a   ikonnal válthat az első és a hátsó 
fényképezőgép között. 

•  Fénykép létrehozásához koppintson a   ikonra.
•  A fénykép automatikusan mentésre kerül. A jobb alsó sarokba koppintva beléphet 

a létrehozott fényképek galériájába. 
•  A vissza ikonra koppintva visszatér a fényképezőgép üzemmódba. Itt újra koppintson 

a vissza ikonra a fényképezőgép alkalmazásból való kilépéshez és a kezdőoldalra 
való visszatéréshez. 

5.8.2. Feltöltés

•  A fényképezőgép alkalmazásban koppintson a   ikonra a videó üzemmódba való 
belépéshez, ahol létrehozhatja a felvételt. 

•  Koppintson a   ikonra a felvétel megkezdéséhez, befejezés után pedig koppintson a 

 ikonra. 
•  A felvétel automatikusan mentésre kerül. A jobb alsó sarokba koppintva beléphet 

a létrehozott felvételek listájába. 

•  A vissza ikonra koppintva visszatér a felvétel üzemmódba. A   ikonra koppintva 
a fényképezőgép üzemmódba lép. Itt újra koppintson a vissza ikonra a fényképezőgép 
alkalmazásból való kilépéshez és a kezdőoldalra való visszatéréshez. 
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5.8.3. Panorámaképek

•  A fényképezőgép alkalmazásban koppintson a   ikonra a panorámakép 
létrehozása üzemmódba való belépéshez.

•  Koppintson a   ikonra a panorámafelvétel megkezdéséhez, befejezés után pedig 

koppintson a   ikonra. Panorámakép készítésekor lassan mozgassa a táblagépet 
vízszintesen. A képernyő alján megjelenik a fényképezés folyamata. Ha túl gyorsan 
mozog, a fényképezés folyamata nem jelenik meg, vagy a megjelenítése piros lesz.

•  A fénykép automatikusan mentésre kerül. 

•  A   ikonra koppintva a fényképezőgép üzemmódba lép. Itt újra koppintson a vissza 
ikonra a fényképezőgép alkalmazásból való kilépéshez és a kezdőoldalra való 
visszatéréshez. 

5.9. Számológép

Koppintson a   ikonra a számológép alkalmazásba való  belépéshez. 

5.10. E-mail

A készülék a POP3 és SMTP protokollt támogatja.

5.10.1. E-mail fiók hozzáadása

1. Koppintson a   ikonra az e-mail alkalmazásba való  belépéshez. 
2. A "Your account" (Az Ön fiókja) képernyőn koppintson a "Next" (Tovább) elemre.
3. Koppintson az e-mail cím megadása mezőbe és adja meg e-mail címét.
4. Koppintson a "Done" (Kész) elemre.

5.10.2. Bejövő posta

1.  Koppintson a   ikonra. Ha csak egy e-mail fiók van beállítva, rögtön az jelenik 
meg. Ha több fiókja van, válassza ki, melyiket akarja megnyitni. 

2. A fiók kiválasztása után koppintson az "Inbox" (Bejövő posta) elemre.
 a)  E-mail megnyitása: A bejövő levelek között koppintson arra, amelyiket meg 

akarja nyitni. A melléklet megnyitásához koppintson az "Open" (Megnyitás) vagy 
a "Save" (Mentés) elemre. Ha válaszolni akar a levélre, válassza ki a "Reply" 
(Válasz) vagy "Reply all" (Válasz mindenkinek) elemet. Írja meg a levelet és aztán 
koppintson a "Send" (Küldés), "Save Draft" (Mentés piszkozatként) vagy "Delete" 
(Törlés) elemre. A levél törléséhez koppintson a "Delete" (Törlés) elemre. 
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 b)  Új e-mail írása: A bejövő levelekben koppintson a   ikonra. A "To" (Kinek) 
mezőbe koppintva adja meg a címzett e-mail címét, ill. a címzettet kikeresheti 
a címjegyzékből is. A "Subject" (Tárgy) mezőben adja meg az e-mail üzenet 
témáját. Aztán koppintson a "Compose Mail" (Levél írása) mezőbe és írja meg 
a levél szövegét. Ha mellékletet akar csatolni, koppintson a   ikonra, és 
válassza ki a küldeni kívánt állományt. Ha a levél küldésre kész, koppintson 
a "Send" (Küldés) elemre. 

5.10.3. A fiók módosítása

1. Koppintson a   ikonra.
2.  A bejövő postában válassza ki a beállításokat. A megjelenő képernyőn állítsa be 

a kívánt opciókat.

5.10.4. Fiók törlése

1. Koppintson a   ikonra.
2. A bejövő postában válassza ki a beállításokat. 
3. Válassza ki a törölni kívánt fiókot.
4. A képernyő jobb oldalán válassza ki a "Remove account" (Fiók törlése) elemet. 
5. Azután válassza ki az OK elemet. 
Ha olyan fiókot töröl, amely alapértelmezett e-mail fiókként volt meghatározva, 
automatikusan a listán utána következő lesz alapértelmezett.

5.10.5. Alapértelmezett fiók beállítása

1. Koppintson a   ikonra.
2. A bejövő postában válassza ki a beállításokat. 
3. Válassza ki azt a fiókot, amelyet alapértelmezettnek akar beállítani.
4. Koppintson a "Default Account" (Alapértelmezett fiók) elemre.

5.11. Zenelejátszó

Zenei állományok lejátszásához az állományokat memóriakártyára/USB tárolóra kell 
menteni. Azután tegye be a készülékbe a memóriakártyát/csatlakoztassa az USB tárolót.

5.11.1. Állományok átvitele

Ahhoz, hogy állományokat vihessünk át egy memóriakártyára/USB tárolóra, ezeket 
csatlakoztatni kell a számítógéphez. A számítógép médialejátszójának szinkronizálása 
- MTP protokoll (ld. a számítógéprendszer útmutatója) segítségével másolja 
a memóriakártyára/USB-eszközre azokat az állományokat, amelyeket a táblagépben akar 
lejátszani. 
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5.11.2. Zene lejátszása

1. Koppintson a Play music ikonra .
2. Válassza ki a lejátszandó albumot/előadót/művet/művek listáját.
3. A lejátszás befejezéséhez koppintson a   ikonra.
4.  A zenelejátszásból való kilépéshez, és az előző képernyőhöz való visszatéréshez 

nyomja meg a Back (Vissza) vagy a Home gombot.

Megjegyzés:
Rendelkezésére áll néhány további funkció is, pl. dalok szövegének megjelenítése, 
a lejátszás szüneteltetése és folytatása, ugrás az előző vagy a következő számra, 
lassított lejátszás, lejátszás véletlenszerű sorrendben stb.

5.12. Videólejátszó - UHD Player

Videófájlok lejátszása és kezelése.

5.12.1. Videó lejátszása

1. Koppintson a   ikonra.
2. Válassza ki a lejátszani kívánt videót a listából, és indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés:
Rendelkezésére áll néhány további funkció is: hangerő beállítása, képernyő méretének 
módosítása, gyorstekerés előre vagy hátra, lejátszás kis ablakban, könyvjelző 
hozzáadása stb.

5.13. Galéria - UHD Player
A galéria megnyitásához koppintson a ikonra a kezdőképernyőn, ill. nyissa meg a galériát 
a fényképezőgépből. 

Megjegyzés:
Ha a memóriakártyán/USB tárolón túl sok kép vagy videó van, némi időt vesz igénybe 
a galéria megnyitása. Legyen türelmes, ez normális jelenség.
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5.13.1. Albumok kezelése

A galéria megnyitása után koppintson a megjeleníteni kívánt albumra. Megjelennek 
a képek vagy videók, időrendi sorrendben. Az állomány neve a képernyő felső részén 
jelenik meg. A kép vagy videó megjelenítéséhez koppintson az adott állományra. 
Koppintson a kiválasztott állományra, és jelenítse meg a kiválasztott állományra 
vonatkozó részletes információkat.
Az állomány törléséhez koppintson a kiválasztott állományra és tartsa lenyomva, a menü 

megjelenése után válassza ki a   ikont. 

5.13.2. Képek kezelése

• A képet megjelenítheti, ha a galériában rákoppint.
•  Képek lejátszásához hívja elő a képek listáját, válassza ki a menüt, és benne 

a „Slideshow“ (Diavetítés) elemet.
•  Képek szerkesztéséhez és másolásához válassza ki a képet, majd koppintson 

a beállításokra. Itt válassza ki az "Edit" (Szerkesztés) vagy "Copy" (Másolás) elemet.
•  A képekre vonatkozó további információk megjelenítéséhez válassza ki a képet, majd 

koppintson a beállításokra. Itt válassza ki a „Details“ (Részletek) elemet. 
•  Egy kép háttérképként való beállításához válassza ki a képet, majd koppintson a beállításokra. 

Itt válassza ki a "Set picture as" (Beállítás mint), majd a "Wallpaper" (Háttérkép) elemet. 

5.14. Gmail
E-mail üzenetek küldése/fogadása a Gmailen.

5.14.1. A Gmail fiók megnyitása és belépés a bejövő levelekhez

1. A Gmail postaláda megnyitása

Koppintson a   ikonra. A Gmail postaláda megnyitásakor a Google fiók megjeleníti 
azokat a bejövő levelek felső részén. Ha egynél több fiókja van, koppintson egy meglévő 
fiókra a fiókok közti váltáshoz.

2. A bejövő posta megnyitása működő Gmail postaládával együtt
A Gmail felület két részre oszlik. A bal oldalon megjelenik az összes bejövő e-mail. A jobb 
oldalon megjelennek a kiválasztott bejövő e-mail részletei.

3. Fiókok közti váltás
A bejövő leveleknél koppintson a képernyő felső részén a fiók számára. Minden fiók 
információt tartalmaz az olvasatlan üzenetek számáról. Válassza ki azt a fiókot, amelynek 
a tartalmát látni szeretné. 

4. Üzenet olvasása
•  Koppintson a beszélgetésre, amely az elolvasni kívánt üzenetet tartalmazza. 

Az üzenet fejlécében megjelenik a feladó, mikor és kinek íródott az üzenet, esetleg 
egyéb információk is. Ikonok jelzik, ha a levél csatolmányt is tartalmaz. A képernyő 
felső részén levő ikon segítségével az egész beszélgetést elmentheti. 

•  A következő üzenetre koppintva megjelenítheti annak tartalmát.
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5. Mellékletek
A bejövő üzenet tartalmazhat mellékletet. Koppintson a mellékletre, ha szeretné 
megnyitni/elmenteni a memóriakártyára/USB tárolóra. 

Megjegyzés: 
A különböző típusú mellékletek letöltése, megjelenítése és mentése függ a telepített 
alkalmazás verziójától. Nem garantált, hogy mindenfajta készülék mindenfajta 
állományformátumot támogat. 

5.14.2. Üzenetek írása és küldése

1.  A bejövő leveleknél nyissa meg a beállításokat, majd a "Compose" (Levélírás) elemet. 
2.  Töltse ki a Címzett és a Tárgy mezőket, írja meg a levelet, majd koppintson a "Send" 

(Küldés) elemre.

Megjegyzés:
Levél létrehozása a bejövő postánál található ikonokkal is lehetséges, ezek: válaszolni, 
mindenkinek válaszolni vagy továbbítani. 

3.  Melléklet csatolásához koppintson a   ikonra, és a megjelenő párbeszédablakban 
válassza ki a kívánt mellékletet. 
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6. Hibaelhárítás

   FIGYELMEZTETÉS:  
Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg a készüléket maga megjavítani 
– ezzel megsértené a jótállási feltételeket. Áramütés veszélye miatt ne nyissa 
fel a készüléket. A készülék meghibásodása esetén előbb nézze át a hibákat és 
megoldásokat tartalmazó alábbi listát. Ha a következő tippek segítségével sem 
sikerül elhárítani a hibát, forduljon eladójához.

A készülék nem csatlakozik a wifihez.
• Ellenőrizze egy másik készüléken, működik-e a wifi berendezés.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a wifi router megfelelő távolságban 

van-e a táblagéptől. A falak és egyéb akadályok csökkenthetik a jelerősséget.
• Ellenőrizze, hogy helyes jelszót adott-e meg. 

A készüléket nem lehet bekapcsolni.
• Az akkumulátor majdnem lemerült, és a készüléket nem lehet bekapcsolni, 

csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel az akkumulátort.
• Nyomja a főkapcsolót kb. 10 másodpercig. Ellenőrizze, hogy a készülék rendben 

újraindul-e vagy sem.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter helyesen van-e csatlakoztatva.

A készülék melegedése
• A készülék használat közben, a legmagasabb fényerejű képernyő mellett és töltéskor 

felmelegszik. Ez normális jelenség.
A rendszer zavart mutat, és nem működik megfelelően.
• Harmadik fél alkalmazásának telepítése működési zavart okozhat. Nyomja 

a főkapcsolót kb. 10 másodpercig, hogy újraindítsa a készüléket.

Nem lehet bejelentkezni az e-mailbe vagy alkalmazást letölteni.
• Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van a wifire, és az internet 

működik.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő adatokat adta-e meg az e-mailfiókjába 

való bejelentkezéskor.
• Győződjön meg róla, hogy a rendszeridő megfelel a helyi időnek.

Nem lehet felvételt készíteni.
• Nyomja a főkapcsolót kb. 10 másodpercig, majd ellenőrizze a felvétel funkciót.

Az üzemidő túl rövid.
• Az akkumulátor üzemideje eltérhet a hőmérséklet és más paraméterek függvényében. 

Túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet befolyásolhatja az akkumulátor üzemidejét. 
Javasoljuk, hogy a készüléket normál szobahőmérsékleten használja.
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• Az akkumulátor élettartama a használat módjától függ. A nagy hangerő, a wifi és 
a gyakori használat gyorsan lemerítheti az akkumulátort.

A mellékelt fülhallgatókból nem jön hang.
• Ellenőrizze a hangerőt.
• Másik készüléken ellenőrizze, hogy nem sérült-e az audio fájl. 

A videófájl vagy kép színhibás.
• Nyomja a főkapcsolót kb. 10 másodpercig, hogy újraindítsa a készüléket.

Nem másolhatóak a fájlok.
• Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva a számítógéphez.
• Ellenőrizze a memória állapotát.
• Ellenőrizze, hogy az USB-kábel nem sérült-e meg.

Egyéb problémák
• Egyéb problémák esetén végezze el az alábbi lépéseket, mielőtt a készüléket 

szakszervizbe küldené.
• 1. lépés: Nyomja a főkapcsolót kb. 10 másodpercig, hogy újraindítsa a készüléket. 

Ellenőrizze, hogy már megfelelően működik-e az adott funkció.
• 2. lépés: Állítsa vissza a gyári beállításokat (Settings/Backup&Reset/Factory data 

reset). Mentse le előbb az adatait!
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7. Műszaki adatok

Modell Element 7Q001

Alaptulajdonságok

Operációs rendszer Android 4.4

Processzor Allwinner A33 1.0 G Qual core A7

Kijelző mérete 7“ többérintős kapacitív kijelző

Felbontás 800 x 480 panel

Memória 512 MB DDR3

Tárhely 8 GB

Külső memória MicroSDHC (max. 32 GB)

Fényképezőgép Elülső: 0,3 MP, hátsó: 2,0 MP

G - Sensor Igen

Wifi 802.11b/g/n

Akkumulátor 2000 mAh Li-Polymer 

További funkciók

Nyelv Angol, cseh, szlovák, magyar, lengyel

Óra Igen

Felvétel Igen

Bemenet/kimenet
USB2.0 1 x Micro USB 2.0

Fülhallgató 3,5 mm sztereó fülhallgató jack

Üzemi hőmérséklet -20 - + 65°C

Adapter
Bemenet 100 – 240 V~ 50/60 Hz

Kimenet 5 V = 1,5 A

Méret 192 x 109 x 12 mm

Tömeg 0,272 kg

Tartozékok
Tápadapter, microUSB-kábel, fülhallgató, 
gyors útmutató

A fenti adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
A cseh nyelvű az eredeti változat.
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

A CE jelzés az egységen, a felhasználói kézikönyvben és a csomagoláson azt jelzi, hogy 
az egység teljesíti az R&TTE, 1995/5/EC irányelv, 73/23/EEC alacsony feszültségre 
vonatkozó biztonsági előírások irányelv alapvető követelményeit. A megfelelőségi 
nyilatkozatot a www.sencor.cz oldalon találja.
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UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT 
CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja 
le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK 
MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt 
elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási 
hulladék közé dobni. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz 
a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban vagy 
más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék 
vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. A termék megfelelő módon történő 
megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és 
hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges 
negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további 
részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő 
hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése 
a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unió országaiban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre 
vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja 
semmisíteni, tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi 
önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

Ez a termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés 
nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.
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HU  Jótállási jegy

A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

A FAST Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen 
feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést 
a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. A termék alkotórészeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától 
számított 12 hónap. 

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, 
illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag  
a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja  
a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, 
hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint  
- (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, 
vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva 
aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy  
e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak 
a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy  
a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen 
hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon 
belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási 
határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben 
nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított  
3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel 
jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik. 
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás nem 
hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.  
A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, 
illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket  
az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az  
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén  
– a javítószolgálat gondoskodik. 
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja 
rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére, valamint  
a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 
Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű használat, 
használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló 
ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz 
által végzett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása  normál, természetes 
elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta.  
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági illetve 
termékszavatossági jogait nem érinti. 
Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita 
bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 
testület eljárását is kezdeményezheti.
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A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:  ............................................................................................................................................................................................

Típus:  .........................................................................................................................................................................................................

Gyártási szám:  ........................................................................................................................................................................................

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):  .................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Vásárlást igazoló bizonylat száma:  ....................................................................................................................................................

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..........  .................. hó .................nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:  ..............................................................

Javításra átvétel időpontja:  ...........................................................................................

Hiba oka:  ...........................................................................................................................

Javítás módja:  ..................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:  ...............................

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:  ..............

Szerviz pecsétje:

Kereskedő tölti ki

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: ...........................................................................................................................................................................

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu
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