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Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Jeśli chcesz prawidłowo używać urządzenia, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję 
i zachowaj ją do wglądu. Jeśli chcesz przekazać (sprzedać) urządzenie innej osobie, 
przekaż razem z urządzeniem również wszelką dokumentację, łącznie z niniejszą 
instrukcją obsługi. Oprogramowanie zainstalowane przez producenta i użytkownika 
może mieć znaczny wpływ na właściwości urządzenia. Zapoznaj się ze wskazówkami 
i instrukcją zainstalowanego oprogramowania.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian mających na celu 
ulepszenie urządzenia. 

Zalecamy regularne tworzenie kopii zapasowych ważnych danych, również przed każdą 
zmianą oprogramowania. Producent ani dystrybutor nie odpowiadają za utratę danych. 

   Ten symbol zwraca uwagę na ważne zalecenia dotyczące eksploatacji 
i serwisowania zawarte w dokumentacji przewodniej urządzenia.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

•  Przeczytaj tę instrukcję. Przestrzegaj niniejszej instrukcji i podanych w niej wskazówek. 
•  Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
•  Przestrzegaj wszystkich zaleceń.
•  Używaj tylko wyposażenia i dodatków zalecanych przez producenta.
•  Na urządzeniu nie należy stawiać otwartego ognia, np. palącej się świeczki.
•  O ile nie podano inaczej, korzystaj z urządzenia w umiarkowanej strefie klimatycznej 

w warunkach domowych.
•  Producent ani sprzedawca urządzenia w żadnym przypadku nie odpowiadają za 

jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania 
zaleceń dotyczących instalacji, ustawień, obsługi, konserwacji i czyszczenia 
niniejszego urządzenia, podanych w jego instrukcji obsługi.

•  Urządzenie należy chronić przed uderzeniem, upadkiem, wstrząsami, wibracjami, 
wilgocią i kurzem.

•  Nie używaj nadmiernej siły /nacisku na żadne części urządzenia, zwłaszcza przyciski, 
złącza, płaszczyzny dotykowe.

•  Przed udzieleniem zgody na używanie urządzenia przez dzieci należy je w sposób 
odpowiedni do ich wieku poinstruować w kwestii prawidłowego i bezpiecznego 
używania odtwarzacza.

Praktyczne korzystanie z urządzenia

•  Chroń urządzenie przed upadkiem, wstrząsami, jak i przed uderzeniem tępym lub 
ostrym przedmiotem. W zależności od sposobu użytkowania użyj odpowiedniego, 
twardego lub miękkiego futerału.

•  Chroń warstwę dotykową panelu wyświetlającego przed zarysowaniem i nadmiernym 
naciskiem.
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•  Instalację oprogramowania przeprowadzaj wyłącznie z podłączonym zasilaczem 
sieciowym, aby zapobiec ewentualnym błędom podczas instalacji lub uszkodzeniom 
urządzenia pod wpływem nie dokończonej instalacji na skutek słabego zasilania.

•  Nie używaj funkcji radiowych urządzenia (Wi-Fi itp.) lub całkowicie wyłącz urządzenie 
w miejscach, w których jest to wskazane przez przepisy ogólne lub specjalne, jak na 
przykład w samolotach lub przychodniach lekarskich.

•  W przypadku korzystania z osobistych środków medycznych (kardiostymulatory, echa) 
zasięgnij informacji o możliwych ograniczeniach spowodowanych przez korzystanie 
z urządzeń elektronicznych w ich pobliżu i ewentualnie zmień swój tryb korzystania z tabletu.

•  W przypadku problemów z działaniem urządzenia naładuj całkowicie baterie 
i przywróć Ustawienia fabryczne (powrót do ustawień fabrycznych). Uwaga: 
Ustawienia fabryczne wymażą wszelkie dane osobiste, założone konta, 
zainstalowane aplikacje użytkownika i wznowią działanie systemu w stanie, w jakim 
został wypuszczony z produkcji.

Bezpieczne sterowanie

•  Zainstaluj urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji. 
•  Nie instaluj urządzenia na bezpośrednim słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła takich 

jak np. kaloryfery, wymienniki ciepła, piecyki lub inne urządzenia (łącznie ze 
wzmacniaczami) generujące ciepło. Wysokie temperatury mogą spowodować 
skrócenie żywotności części elektronicznych urządzenia. Urządzenia nie należy 
pozostawiać w pobliżu otwartego ognia. 

•  Urządzenia nie wolno narażać na działanie kapiącej lub pryskającej wody, nie 
wolno na nim ustawiać przedmiotów napełnionych cieczami, np. wazonów. 
Chroń urządzenie przed zmoknięciem, spryskaniem lub polaniem jakąkolwiek 
cieczą, nie pozostawiaj i nie instaluj urządzenia poza pomieszczeniem. Nie używaj 
urządzenia na dworze. Na skutek nieprzestrzegania tego polecenia powstaje ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.

•  Przed podłączeniem zasilacza do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie 
w gniazdku sieciowym odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej zasilacza. 

•  Zadbaj o to, aby nie deptano po kablu sieciowym, aby nie był ściśnięty, 
w szczególności w pobliżu wtyczki, gniazdka i miejsca, w którym wydostaje się 
z urządzenia lub zasilacza. Wtyczka sieciowa (zasilacz) służy jako urządzenie 
odłączające i z tego względu musi być łatwo dostępna.

•  Wsuń do końca złącze zasilające do gniazdka. W celu wsunięcia złącza nie używaj 
nadmiernej siły. 

•  W trakcie zasilania pozostaw tablet w spokoju, unikaj uszkodzeń mechanicznych – 
wyłamania złącza lub przerwania kabla.

•  Zadbaj o to, aby przed odłączeniem kabla zasilającego przy zasilaniu zawsze 
najpierw została wyjęta wtyczka (zasilacz) z gniazdka sieciowego.

•  Odłącz urządzenie lub zasilacz od gniazdka podczas burzy lub jeśli nie będzie przez 
dłuższy czas używane.

•  Unikaj przenoszenia urządzenia z chłodnego środowiska do ciepłego lub na odwrót 
oraz używania urządzenia w bardzo wilgotnym otoczeniu. Na niektórych częściach 
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wewnątrz obudowy urządzenia może się kondensować wilgoć z powietrza, co może 
spowodować tymczasową przerwę w działaniu urządzenia. W takim wypadku należy 
pozostawić urządzenie w ciepłym, dobrze wywietrzonym pomieszczeniu i poczekać 
1-2 godzin do odparowania wilgoci, potem będzie można urządzenia normalnie 
używać. Szczególną uwagę należy zwrócić przy pierwszym użyciu odtwarzacza 
bezpośrednio po jego kupnie przy chłodnej porze roku.

•  Nie używaj przez długi czas wysokiej głośności dźwięku w słuchawkach, 
aby zapobiec uszkodzeniom słuchu.

•  Nie używaj urządzenia podczas czynności wymagających skupienia, jak na przykład 
kierowanie pojazdami, poruszanie się po chodnikach i drogach (szosach, torach, 
schodach ruchomych itp.), aby nie spowodować zranienia podczas korzystania 
z urządzenia.

•  Aby uzyskać maksymalną żywotność baterii, naładuj je całkowicie, zanim 
przestaniesz korzystać z urządzenia na dłuższy czas.

•  Producent ani sprzedawca urządzenia w żadnym przypadku nie odpowiadają za 
jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania 
zaleceń dotyczących instalacji, ustawień, obsługi, konserwacji i czyszczenia 
niniejszego urządzenia, podanych w jego instrukcji obsługi. 

Serwis i konserwacja

•  Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru, nie 
należy demontować urządzenia ani zasilacza – wewnątrz nie ma żadnych części, 
które można naprawić lub wyregulować bez odpowiedniego sprzętu i kwalifikacji. 
Jeżeli urządzenie będzie wymagać regulacji lub naprawy, prosimy skontaktować się 
z wykwalifikowanym serwisem.

•  Zużyte baterie wymień w specjalistycznym serwisie ze względu na zachowanie 
pełnej funkcyjności urządzenia oraz ekologiczną likwidację starych części.

•  W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niezwykłych zjawisk podczas używania 
urządzenia, takich jak np. pojawienie się charakterystycznego nieprzyjemnego 
zapachu palącej się izolacji czy nawet dymu, urządzenie należy natychmiast 
wyłączyć, odłączyć je od źródła zasilania i nie używać go do momentu uzyskania 
wyników kontroli przeprowadzonej przez pracowników wyspecjalizowanego serwisu.

•  Wszelki serwis należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Serwis 
jest konieczny, jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. 
w przypadku uszkodzenia kabla sieciowego, zalania urządzenia cieczą, przedostania 
się przedmiotów obcych do wnętrza urządzenia, narażenia urządzenia na działanie 
deszczu lub wilgoci, jeśli urządzenie nie działa w zwykły sposób lub jeśli doszło do 
jego upadku.

•  Przed czyszczeniem, przenoszeniem, wyjęciem dysku lub karty pamięci z urządzenia 
i innego rodzaju konserwacją odłącz wtyczkę (adapter) od gniazdka sieciowego. 

•  Przed jakąkolwiek interwencją (serwisem itp.) wykonaj kopię zapasową swych 
danych.

•  Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą tkaniną. 
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•  Nie używaj do czyszczenia benzyny, rozcieńczalnika lub innych rozpuszczalników ani 
ściernych środków czyszczących, druciaków lub gąbek z szorstką powierzchnią. 

Uwagi dotyczące złącza USB:
Urządzenie pamięci USB należy podłączać bezpośrednio do urządzenia lub za 
pomocą dostarczonego kabla. Nie korzystaj z innego kabla przedłużającego USB, 
aby nie doszło do komplikacji podczas transferu danych i zakłóceń. Wyładowania 
elektrostatyczne mogą spowodować, że urządzenie przestanie działać. W takim 
wypadku użytkownik powinien zrestartować urządzenie. 

Przed rozpoczęciem używania na stałe urządzenia pamięci USB wypróbuj funkcjonalność 
komunikacji pomiędzy urządzeniem a USB oraz prędkość odczytu i zapisu danych. 
Na wydajność urządzenia pamięci (np. prędkość i zajmowaną pojemność) mogą mieć 
wpływ właściwości hardware'u pamięci i wykorzystanego oprogramowania. Dowiedz się, 
jakie są właściwości wykorzystywanego oprogramowania i wymagania sprzętowe.

Złącze USB ma charakter standardowy i nie umożliwia zasilania urządzenia USB 
z wysokim poborem (np. dysków twardych HDD). Skorzystaj z urządzenia z niezależnym 
zasilaniem i zasilaj je z ich własnych zasilaczy.

Urządzenie zostało skonstruowane tak, aby było maksymalnie kompatybilne 
z urządzeniami pamięci. Ze względu na dużą rozmaitość urządzeń dostępnych na 
rynku nie można zagwarantować kompatybilności z każdym urządzeniem USB. W razie 
pojawienia się problemów spróbuj sformatować urządzenie pamięci bezpośrednio 
w niniejszym urządzeniu. Jeśli problemy będą trwać nadal, skorzystaj z innego urządzenia 
pamięci.

Ze względu na szeroką ofertę kart microSD/urządzeń USB na rynku nie można 
zagwarantować kompatybilności urządzenia ze wszystkimi typami kart microSD/urządzeń 
USB.

Numer produkcyjny urządzenia
Numer produkcyjny urządzenia stanowi wyjątkową informację jednoznacznie 
identyfikującą Twoje urządzenie.
Numer produkcyjny urządzenia należy zapisać poniżej wraz z innymi danymi 
koniecznymi do jednoznacznej identyfikacji urządzenia.

Numer fabryczny: _______________________________________

Data zakupu: ___________________________________________
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Dodatek do LCD

Zasady postępowania w przypadku pojawienia się statycznych obrazów, czerwonych/
niebieskich/zielonych/czarnych punktów na ekranie
Statyczny obraz może na stałe uszkodzić wyświetlającą część monitora
●  Nie pozostawiaj statycznego obrazu na panelu LCD 

dłużej niż przez 2 godziny, ponieważ mogłoby to 
uszkodzić panel. Uszkodzenie to znane jest jako 
"wypalenie ekranu".

●  Uszkodzenia wyświetlacza spowodowane wyżej 
wymienionymi przyczynami nie są objęte gwarancją!

Na ekranie mogą się pojawiać czerwone/niebieskie/zielone/czarne punkty
●  Jest to typowa właściwość wyświetlaczy ciekłokrystalicznych i nie jest wskaźnikiem 

żadnego problemu. Wyświetlacze LCD są wyprodukowane przy użyciu wysoce 
precyzyjnej technologii tak, aby zapewnić odbiór delikatnych detali obrazu. Od czasu 
do czasu na ekranie może pojawić się kilka nieaktywnych punktów jak stały punkt 
w kolorze czerwonym/niebieskim/zielonym lub czarnym (do 0,001% całkowitej ilości 
pikseli wyświetlacza). Nie wpływa to w żaden sposób na właściwości i działanie 

telewizora.
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1. Zawartość opakowania

1. Zawartość opakowania
1x tablet
1x kabel micro USB
1x skrócona instrukcja użytkownika
1 x adapter zasilający

Uwaga:
Wyposażenie może się zmieniać bez wcześniejszego uprzedzenia.
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2. Opis urządzenia

1
23

4
5

1. Główny wyłącznik
2. Przycisk „Home“ (spełnia taką samą funkcję jak przycisk Home na ekranie głównym).
3. Gniazdo USB
4. Gniazdo słuchawkowe
5. Mikrofon
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3. Funkcje podstawowe

3.1. Włączanie/wyłączanie

Włączanie urządzenia: W przypadku wyłączonego urządzenia wciśnij i przytrzymaj na 
ok. 3 s wyłącznik główny, aby włączyć urządzenie. Włączenie urządzenia po zwolnieniu 
przycisku może trwać dłuższą chwilę. Poczekaj na włączenie urządzenia i pojawienie się 
ekranu głównego. 
Wyłączanie urządzenia: Podczas używania urządzenia wciśnij i przytrzymaj wyłącznik 
główny na 3 sekund, aby pokazać okno dialogowe wyłączania urządzenia. Potwierdź 
wyłączenie, a tablet się wyłączy.

3.2. Tryb blokady

Odblokowanie ekranu
Po włączeniu urządzenia lub ekranu w trybie czuwania należy odblokować urządzenie.  
Po pojawieniu się ikony zamkniętej kłódki dotknij jej, a następnie przeciągnij palcem 
do ikony otwartej kłódki .

Zablokowanie ekranu
Podczas gdy ekran jest odblokowany, wciśnij krótko główny włącznik a system 
automatycznie przełączy się na tryb oszczędzania energii a jednocześnie zablokuje 
i wygasi ekran.

Uwaga:
W trybie oszczędzania energii nie zostaje wstrzymane działanie systemu, jedynie ekran 
LCD zostanie wyłączony a aplikacje przejdą na tryb małego zużycia energii. Również 
małe zużycie energii wciąż rozładowuje baterie, choć wolniej. Jeśli chcesz przedłużyć 
korzystanie z baterii w trybie Standby, nie zostawiaj aktywnych wielu aplikacji 
i elementów systemowych (najczęściej modułu Wi-Fi), ale w odpowiedni sposób 
zakończ ich działanie.

Ustawienie hasła do odblokowania
Aby zwiększyć ochronę danych osobistych można ustawić hasło odblokowania ekranu. 
Wejdź do menu Ustawienia - Bezpieczeństwo - Blokada ekranu i ustaw hasło (zwykle 
obraz), które należy potwierdzić. 
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3.3. Ładowanie

Czas ładowania baterii może wynosić nawet kilka godzin, w szczególności przy 
pierwszym ładowaniu. 
Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza.
Podczas ładowania zacznie świecić kontrolka ładowania (w zależności od modelu). 
Stan baterii i przebieg jej ładowania można obserwować na ekranie na kontrolce baterii.

Uwaga: 
•  Jeśli tablet nie był przez długi czas używany i bateria jest rozładowana, ładuj ją 

przez kilka minut, zanim go włączysz. Tabletu nie można włączyć z całkowicie 
rozładowaną baterią, dopóki jej napięcie nie wzrośnie na minimalną wartość 
potrzebną do wykonania skutecznego startu systemu.

•  Ładowanie baterii będzie szybsze, jeśli tablet nie będzie podczas ładowania 
używany. Podczas używania część energii z adaptera wykorzystywana jest 
do działania urządzenia i ładowanie się przedłuża.

•  Nowa bateria osiągnie pełną funkcjonalność po kilkukrotnym naładowaniu 
i rozładowaniu, zwykle po trzech cyklach.

•  W celu optymalizacji działania doładuj baterię na 100 % (Naładowane) i rozpocznij 
kolejne ładowanie dopiero po komunikacie systemowym (15 %). Jeśli urządzenie 
będzie wyłączone przez dłuższy czas, naładuj całkowicie baterię przed ponownym 
użyciem.

   UWAGA: 
W celu doładowania tabletu SKORZYSTAJ z dostarczonego zasilacza oraz kabla 
USB, nie korzystaj natomiast z ładowania za pomocą komputerowego złącza 
USB ze względu na wysokie obciążenie. Podczas podłączenia do komputera przy 
pomocy USB pobierana jest energia na działanie tabletu, aby zapobiec utracie 
połączenia pod wpływem małej wydajności baterii. Energia ze standardowego 
USB nie wystarcza zazwyczaj do odpowiedniego naładowania baterii tabletu. 
Podczas ładowania tablet pobiera prąd, który potrafią dostarczyć nowoczesne 
komputery. Zasięgnij informacji w kwestii parametrów złącza USB Twojego 
komputera. 
Przestrzegaj następujących instrukcji dotyczących ochrony baterii litowej.  
• Nie ładuj jej przy wysokich temperaturach lub na bezpośrednim słońcu.  
•  Podczas procesu ładowania może dojść do rozgrzania adapteru ładującego 

i urządzenia. Jest to normalne zjawisko.
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3.4. Podłączanie do komputera i transmisja plików

Podłącz tablet do PC, aby transmitować dane za pomocą kabla USB. Przy podłączeniu 
do komputera system poinformuje o tym za pomocą ikony znajdującej się w strefie 
informacyjnej.  
Teraz będzie można przenosić i zarządzać danymi w tablecie (np. wykonane fotografie lub 
pliki medialne). Do obsługi mediów wykorzystywany jest zazwyczaj tryb synchronizacji 
(MTP), antomiast zdjęcia przenoszone są za pomocą PTP.

   UWAGA:  
Podczas pracy w pamięci tabletu nie zapomnij o ostrożności. Przez nieostrożne 
obchodzenie się z urządzeniem można uszkodzić część systemu lub swoje dane.

3.5. Przełączanie wejść

Urządzenie obsługuje pisanie ręczne, liczby i litery oraz znaki specjalne. Dotknij pola 
tekstowego, a wyświetli się klawiatura. Klawiatury używa się jak w komputerze. Błędnie 
zapisany znak można usunąć za pomocą przycisku kasującego (gruba strzałka w lewo 
z wyraźnym "x")
Dotknij ikony , a wyświetli się ekran przełączenia metody wstępnej. 
Wybierz odpowiednie wejście.

Uwaga:
Po zainstalowaniu metody wejścia trzeba wybrać "Ustawienia – Język&wejścia – 
Klawiatura & Metoda wejściowa.

3.6. Użycie karty microSD

•  Włóż kartę microSD do slotu na karty microSD. Podczas wkładania zadbaj 
o właściwy kierunek wkładania, aby nie uszkodzić karty. Po włożeniu system 
rozpozna kartę oraz jej treść. W menu – Manager plików – karta SD można 
wyświetlić pliki zapisane na karcie micorSD.

•  Przed wyjęciem karty przejdź najpierw do Menu – Ustawienia – Zapisywanie 
i odinstaluj kartę microSD z systemu. Teraz można bezpiecznie wyjąć kartę microSD. 
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   UWAGA:
•  Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty na siłę.
•  Nie narażaj karty na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub na inne 

oddziaływanie ciepła lub gorąca. 
•  Nie narażaj karty na działanie kapiącej lub pryskającej wody, nie stawiaj 

na niej przedmiotów napełnionych cieczami, np. wazonów. Chroń przed 
zmoknięciem, spryskaniem lub polaniem jakąkolwiek cieczą, nie pozostawiaj 
i nie instaluj jej poza pomieszczeniem. Nie należy korzystać z niej na dworze. 

•  Wykonaj kopię zapasową danych zapisanych na karcie. 
•  Nie wyjmuj karty podczas jej użytkowania, tj. podczas odczytu danych lub 

jeśli dane są otwarte. W przeciwnym razie można utracić część plików lub całe 
pliki. Ich przywrócenie może być trudne lub niemożliwe.

3.7. Ekran podstawowy

Na ekranie podstawowym pojawiają się z reguły następujące ikony:
• Powrót wstecz
• Do menu gł.
• Pokazywanie aktualnego programu
• Czas
• Sygnał Wi-Fi
• Stan baterii

3.7.1. Gesty na ekranie

Ekranem można sterować za pomocą dotknięcia, przytrzymania, przesunięcia lub 
przeciągnięcia palcami. Jednocześnie tablet wyposażony jest w G-sensor, który 
automatycznie odwraca obraz w zależności od ustawienia tabletu w pionie lub 
w poziomie.
Kliknięcie – dotknięcie na krótko włącza aplikację lub wybiera funkcję wewnątrz aplikacji 
(włącza/wyłącza zaznaczenie pola, określa opcję z listy, włącza klawiaturę służącą do 
wprowadzenia tekstu itp.)
Przytrzymanie – przyciśnięcie na dłuższy czas, zwłaszcza na ikonach aplikacji, 
które uruchamia funkcję drugorzędną, jeśli została ona określona przez projektanta 
(np. przesunięcie obiektu, otwarcie dodatkowego menu).
Przeciągnięcie – szybszy ruch bez określenia obiektu. Typowy na przykład dla rolowania 
dłuższego tekstu na większej ilości stron lub dla przejścia z jednego panelu do drugiego. 
Prędkość przeciągania palcem po ekranie ma wpływ na prędkość lub odległość 
przemieszczenia.
Przesunięcie - przeznaczone np. do przemieszczenia obiektu, ikony itp. Dotknij 
i przytrzymaj dany obiekt, aż aktywuje się funkcja przeciągnięcia (zwykle zmieni się kolor 
lub wielkość obiektu) i przeciągnij na nowe miejsce. Zwolnij dotknięcie palca na nowym 
miejscu. 
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Zwiększenie/zmniejszenie – w aplikacjach obsługujących zwiększenie / zmniejszenie 
obrazu przy pomocy palców, jak na przykład zdjęcia, wyszukiwarka internetowa, 
e-mail lub mapy itp., można przy pomocy palców, najlepiej palca wskazującego i kciuka, 
zwiększyć lub zmniejszyć obraz poprzez jednoczesny dotyk i ruch palców w kierunku od 
siebie / do siebie.
Obrót w aplikacjach obsługujących obrót obrazu przy pomocy palców, jak na przykład 
zdjęcia, wyszukiwarka internetowa, e-mail lub mapy itp., można przy pomocy palców 
obracać obrazki, strony itp. poprzez jednoczesny dotyk i ruch palców w żądanym 
kierunku.
Ustawienia ekranu – w menu Ustawienia – Wyświetlacz ustaw jasność/tapetę/
automatyczny obrót/tryb automatycznego wyłączania/rozmiar czcionki.

3.7.2. Panel podstawowy

System zawiera kilka paneli, na które można umieszczać aplikacje użytkownika, 
zegar, widgety, okna informacyjne itp. Przez symbol domu dostaniesz się na 
tzw. Panel podstawowy, któremu towarzyszą dwa kolejne panele po lewej i prawej stronie 
Dostaniesz się na nie przez szybkie przesunięcie panelu w lewo/ w prawo.
Zmiana tła pulpitu - dotknij dowolnego wolnego miejsca na panelu podstawowym 
a wyświetli się menu zmiany tła pulpitu. Wybierz pożądane tło i potwierdź.
Przemieszczanie ikon aplikacji na panelu głównym– kliknij i przytrzymaj ikonę aplikacji 
przez kilka sekund, ikona zostanie zaznaczona do przemieszczenia (zwiększy się) i można 
ją będzie teraz przemieścić na wybrane miejsce.
Przemieszczanie ikon aplikacji z panelu na panel – kliknij i przytrzymaj ikonę aplikacji 
przez kilka sekund przesuwając ją w prawo lub w lewo.
Usunięcie ikony aplikacji – kliknij na ikonę aplikacji i przytrzymaj ją przez kilka sekund 
przesuwając w kierunku "x" (z reguły umieszczony w dolnej części ekranu).
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4. Połączenie WIFI
Dotknij na Ustawienia - Połączenie Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi. W prawej części 
pojawią się dostępne sieci Wi-Fi

Wybierz pożądaną sieć bezprzewodową a system albo automatycznie się połączy, 
albo zażąda hasła, w zależności od parametrów sieci. Hasło udostępni administrator sieci.
Aby korzystać z niezawodnego i szybkiego połączenia, dbaj o wystarczający poziom 
sygnału Wi-Fi. Poziom ten wskazuje czterostopniowa skala kolista (im więcej wskazanych 
części koła, tym silniejszy sygnał). Jeśli sygnał jest słaby, router Wi-Fi obniża prędkość 
transferu, która może być dla niektórych czynności niewystarczająca. 

Uwaga:
Włączony moduł wewnętrzny Wi-Fi zużywa energię również wówczas, kiedy nie 
dochodzi do transferu danych. Jeśli chcesz przedłużyć czas pracy baterii, wyłącz Wi-Fi 
ustawieniach tabletu.
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Uwaga:
System operacyjny podlega stałemu rozwojowi. Jego części mogą się zmieniać 
(w szczególności postać graficzna), mogą być dodawane nowe elementy lub usuwane 
stare. O zmianach będziesz informowany na bieżąco za pomocą komunikatów. Zwróć 
na nie uwagę. Po dokonaniu zmian widok lub sposób obsługi może się różnić od stanu 
opisanego w niniejszej instrukcji.

W nowo nabytym urządzeniu niektóre aplikacje są wstępnie zainstalowane. Są to zazwyczaj:

Uruchamianie aplikacji - po kliknięciu na wybraną aplikację zostanie ona otwarta i uruchomiona.
Aby zakończyć aplikację – kliknij na ikonę lub ESC, aby zakończyć włączoną aplikację 
lub program. W managerze aplikacji można także zakończyć wybraną aplikację.

  Kontakty Zapisywanie informacji o osobach

  Wyszukiwanie głosowe Wyszukiwanie za pomocą polecenia głosowego

 Zegar Pokazywanie aktualnego czasu i budzika

 Sklep Play Szybkie i łatwe pobieranie aplikacji

 Internet Dostęp do Internetu i wyszukiwarki internetowej

 Kalendarz Kalendarz z zapisanymi wydarzeniami

 Rejestrator Nagrywanie głosu

 Aparat fotograficzny Sporządzanie zdjęć

 Kalkulator

 E-mail Wysyłanie/odbieranie wiadomości e-mailowych
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 Administrator Pokazywanie plików i aplikacji, łącznie z ich instalacją

 Odtwarzacz muzyczny Odtwarzanie plików muzycznych i zarządzanie nimi

 Odtwarzacz wideo Odtwarzanie plików wideo i zarządzanie nimi

 Galeria Pokazywanie zdjęć i zarządzanie nimi

 Gmail Wysyłanie/odbieranie wiadomości e-mailowych z Gmailu

 Mapy Pokazywanie pozycji na mapie na Google Maps

 Ustawienia Ustawienia osobiste urządzenia

  ApkInstaller  Program do instalacji aplikacji Android z karty microSD lub 
NANDFLASH

 Google  Wyszukiwanie informacji na serwerze Google za pomocą 
głosu lub tekstu

5.1. Menedżer aplikacji
5.1.1. Instalacja aplikacji z Play Store

Więcej informacji znajdziesz w instrukcji poniżej.

5.1.2. Usuwanie aplikacji

Istnieją dwie metody usuwania aplikacji.
1. Dotknij opcji Settings (Ustawienia) i wybierz Applications (Aplikacje).
2. Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, i wybierz Uninstall (Usuwanie).
3. Aby potwierdzić, kliknij na OK.

Uwaga:
Jeśli chcesz zainstalować aplikację z nieznanych źródeł (do których należą wszelkie karty oraz 
web), zezwól na instalację z Nieznanych źródeł w Ustawieniach/Zabezpieczeniach. W tym 
wypadku jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie bezpieczeństwa aplikacji i obecności wirusów.

5.2. Kontakty

5.2.1. Otwieranie kontaktów

Dotknij ikony kontaktów , aby otworzyć kontakty. W górnej części ekranu możesz 
podzielić kontakty na GROUPS (Grupy), ALL (Wszystkie), FAVOURITE (Ulubione). Ikony 
w górnej części ekranu ułatwiają obsługę.
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5.2.2. Pokazywanie szczegółów

Przejdź do menu kontaktów i wybierz kontakt, którego szczegóły chcesz pokazać. Dotknij 
lewej części ekranu, aby pokazać szczegóły, które zostaną pokazane po prawej stronie.

5.2.3. Dodawanie kontaktów

•  Aby dodać grupę kontaktów, dotknij ikony GROUPS (Grupy), a następnie . 
Wpisz nazwę grupy i nazwę nowego kontaktu.

•  Aby dodać wiadomość kontaktu, dotknij ikony ALL (Wszystkie), a następnie  
wpisz nazwę kontaktu, telefon, e-mail itp.

•  Możesz dodać kontakt również w ramach aplikacji Google, Microsoft Exchange 
ActiveSync. lub za pomocą innych aplikacji umożliwiających podobną synchronizację. 

•  Jeśli wysyłasz wiadomość lub e-mail do osoby, która nie została wprowadzona 
na listę kontaktów, po wysłaniu wiadomości system automatycznie doda ten kontakt 
jako nowy. Tym procesem można zarządzać ręcznie. 

Uwaga: w przypadku wprowadzania nazw z wykorzystaniem diakrytyki, upewnij 
się, że alfabet danego języka jest zainstalowany i dozwolony w Ustawieniach/
Języku. W przeciwnym wypadku prawidłowe pokazywanie nazwy oraz inne funkcje 
(wyszukiwanie itp.) będzie ograniczone lub niemożliwe.

5.3. Wyszukiwanie głosowe

•  Dotknij ikony , aby uruchomić funkcję wyszukiwania głosowego. 
•  Zaznacz na pokazanym oknie ikonę mikrofonu. Po jej zaznaczeniu będziesz mógł 

wyszukiwać z wykorzystaniem wybierania głosowego. Jeśli system rozpozna słowo, 
wyszukiwanie rozpocznie się automatycznie.

5.4. Zegar

5.4.1. Budzik

Możesz wykorzystać urządzenie jako budzik oraz nastawić kilka budzików naraz. 

Ustawienia budzika

•  Dotknij ikony .
•  Wybierz „Set Alarm“ (Nastawić budzik).
•  Aby włączyć budzik, nastaw budzik i dotknij ikony „Turn on alarm" (Włącz budzik).
•  Następnie wybierz „Done“ (Gotowe), lub „Revert“ (Wstecz), aby anulować budzenie.

Uwaga:
Po ustawieniu budzika na wyświetlaczu zostanie pokazana ikona zegara 
przypominająca, że został nastawiony jeden lub kilka budzików. 
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Aby dodać kolejny budzik, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami lub wybierz opcję 
„Settings“ (Ustawienia) i wybierz jeden z trybów powtarzania. 
Jednocześnie można ustawić ton dzwonka, wibracje lub nazwę budzika

5.5. Sklep Play

•  Aplikacja Sklep Play umożliwia szybkie i łatwe pobranie aplikacji do urządzenia.
•  Przed uruchomieniem aplikacji upewnij się, że masz dostęp do Internetu i że jest on 

włączony. 

5.5.1. Pobieranie aplikacji

1.  Dotknij ikony , a następnie dotknij ikony „Accept“ (Zaakceptuj) w dolnej części 
ekranu.

Uwaga:
•  Jeśli korzystasz po raz pierwszy ze Sklepu Play, musisz się zarejestrować. Dotknij 

ikony „New“ (Nowy).
•  Jeśli dokonałeś już rejestracji, dotknij ikony „Existing“ (Istniejący) i wprowadź 

swoje dane. Następnie dotknij ikony „Done“ (Gotowe). 
•  Przy pierwszym korzystaniu zostaniesz poproszony o wprowadzenie danych twojej 

karty kredytowej. Dotknij ikony „Set up credit card“ (ustawienia karty kredytowej 
i wprowadź informacje o swojej karcie kredytowej.

•  Jeśli nie chcesz korzystać z karty kredytowej, dotknij ikony „Not now“ (Teraz nie) 
i przejdź bezpośrednio do sklepu.

2.  Wybierz aplikację, którą chcesz pobrać z wyjściowych grup lub Aplikacje/Gry 
w dolnej części ekranu. Możesz również wyszukać aplikację według jej nazwy za 
pomocą ikony lupy.

3.  Wybierz aplikację, którą chcesz pobrać, dotknij ikony „Download“ (Pobierz), 
a następnie „Accept&Download“ (Zaakceptuj i pobierz). Po rozpoczęciu procesu 
pobierania zostanie pokazane okno/panel z informacjami o wynikach pobierania. 
Po pobraniu aplikacji na panelu informacyjnym pojawi się symbol potwierdzenia.

4.  Wywołaj panel informacyjny i dotknij ikony „Successfully installed“ (Pobrane 
pomyślnie). Następnie dotknij ikony „Open“ (Otwórz) lub „Uninstall“ (Nie instaluj).

5.  Dotknij ponownie ikony, aby powrócić do Sklepu Play w celu pobrania kolejnych 
aplikacji.

5.5.2. Menu funkcji

Wciśnij przycisk MENU, ewentualnie wywołaj menu główne, aby pokazać menu funkcji 
aplikacji Sklep Play. Znajdują się tu następujące funkcje:
a) Wyszukiwanie – wyszukiwanie aplikacji według hasła.
b)  Moje aplikacje – tu znajdują się zainstalowane aplikacje. 
  Uninstall apps (Odinstaluj aplikację) (po prawej stronie zostaną pokazane 
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zainstalowane aplikacje) – wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować i dotknij 
ikony Uninstall (Odinstaluj). Następniej potwierdź poprzez dotknięcie OK. 

  Update apps (Odnowienie aplikacji) (spośród pokazanych w prawej części ekranu) – 
wybierz aplikację, którą chcesz odnowić, a następnie wybierz „Download“ (Pobierz) 
oraz „Accept&Download“ (Zaakceptuj i pobierz). 

c) Ustawienia – są to różne funkcje, np. filtrowanie itp.
d) Pomoc – w razie problemów znajdziesz tu pomoc.

Uwaga:
Przed pobraniem i instalacją aplikacji zostaniesz poinformowany o tym, na ile aplikacja 
ingeruje w Twoje urządzenie czy strefę prywatności, ewentualnie czy z jej użyciem 
związane są jakieś płatności. Zapoznaj się dokładnie z tymi informacjami przed 
zezwoleniem na wykonanie kroku.

5.6. Internet

Ta aplikacja umożliwia dostęp do Internetu i przeglądanie stron internetowych. 

5.6.1. Włączanie Internetu

Dotknij ikony , aby przejść do strony domowej www.google.com.

5.6.2. Opcje 

•  Ikona odnów/zatrzymaj – służy do odnowienia aktualnie pokazanej strony 
internetowej/do zatrzymania wczytywania otwieranej strony.

•  Ikona nowy tab – służy do wprowadzenia ostatnio dodanego tabu.
•  Ikona nowy tab incognito – służy do wprowadzenia tabu incognito.
•  Ikona udostępnienia strony – służy do udostępnienia strony przyjaciołom.
•  Ikona wyszukaj na stronie – służy do wyszukiwania pojęcia na aktualnie pokazanej stronie.
•  Ikona informacje o stronie – służy do pokazywania informacji o aktualnie pokazanej stronie.
•  Ikona ustawień – służy do pokazywania różnych ustawień.

5.7. Kalendarz

Dotknij ikony , aby wejść do trybu kalendarza. Jeśli korzystasz z kalendarza po raz 
pierwszy, zostaniesz poproszony o wprowadzenie konta Exchange lub Google. Wprowadź 
adres konta i hasło i dotknij ikony „Next“ (Następny). Postępuj zgodnie z informacjami na 
wyświetlaczu. 

5.7.1. Otwórz kalendarz

W tej aplikacji zostaną pokazane wprowadzone wydarzenia. Możesz podzielić 
wprowadzone wydarzenia według agendy, dnia, tygodnia, miesiąca itp. 
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5.7.2. Utworzenie nowego wydarzenia

•  Przejdź w ramach kalendarza do menu (poprzez wciśnięcie przycisku lub kliknięcie na 
ekran), wybierz „More“ (Więcej), a następnie „New event“ (Nowe wydarzenie).

•  Wprowadź dane, a następnie dotknij ikony „Done“ (Gotowe).

5.7.3. Zarządzanie kalendarzem

•  Aby dokonać zmian we wprowadzonym wydarzeniu, przytrzymaj wybrane 
wydarzenie, a po pokazaniu menu wybierz „Edit event“ (Edycja wydarzenia). 
Po dokonaniu zmiany wybierz „Done“ (Gotowe).

•  Aby usunąć wydarzenie, przytrzymaj wybrane wydarzenie, a po pokazaniu menu 
wybierz „Delete event" (Usuwanie wydarzenia).

•  Aby pokazać wydarzenie, przytrzymaj wybrane wydarzenie, a po pokazaniu menu 
wybierz „View event" (Pokaż wydarzenie).

5.8. Aparat fotograficzny

Dotknij ikony , aby wejść do trybu aparatu fotograficznego.

5.8.1. Fotografowanie

•  W aplikacji aparatu fotograficznego dotknij ikony , aby przejść do trybu aparatu 

fotograficznego. Tutaj możesz się przełączać za pomocą ikony  pomiędzy 
przednim i tylnym aparatem fotograficznym. 

•  Aby wykonać zdjęcie, dotknij .
•  Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane. Po dotknięciu prawego dolnego rogu 

przejdziesz do galerii wykonanych zdjęć. 
•  Po dotknięciu ikony Wstecz powrócisz do trybu aparatu fotograficznego. Dotknij 

ponownie ikony Wstecz, aby opuścić aplikację aparatu fotograficznego i powrócić do 
strony głównej. 

5.8.2. Nagrywanie

•  W aplikacji aparatu fotograficznego dotknij ikony , aby przejść do trybu wideo 
w celu dokonania nagrania. 

•  Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie, a w celu zakończenia nagrywania 

dotknij ikony . 
•  Nagranie zostanie automatycznie zapisane. Po dotknięciu prawego dolnego rogu 

przejdziesz do listy nagrań. 

•  Po dotknięciu ikony Wstecz powrócisz do trybu nagrywania. Dotknięcie ikony  
spowoduje przejście do funkcji aparatu fotograficznego. Dotknij ponownie ikony 
Wstecz, aby opuścić aplikację aparatu fotograficznego i powrócić do strony głównej. 
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5.8.3. Zdjęcia panoramiczne

•  W aplikacji aparatu fotograficznego dotknij ikony , aby przejść do trybu 
wykonywania zdjęć panoramicznych.

•  Dotknij ikony , aby rozpocząć wykonywanie zdjęcia panoramicznego, a w celu 

zakończenia dotknij ikony . Podczas wykonywania zdjęcia panoramicznego 
poruszaj powoli tabletem w poziomie. W dolnej części ekranu zostanie pokazany 
przebieg fotografowania. Jeśli będziesz poruszać tabletem zbyt szybko, przebieg 
realizacji zdjęcia nie zostanie pokazany lub zostanie pokazany na czerwono.

•  Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane. 

•  Dotknięcie ikony  spowoduje przejście do funkcji aparatu fotograficznego. Dotknij 
ponownie ikony Wstecz, aby opuścić aplikację aparatu fotograficznego i powrócić do 
strony głównej. 

5.9. Kalkulator

Kliknij na ikonę , aby wejść do aplikacji kalkulatora 

5.10. E-mail

Obsługiwane są konta POP3 i SMTP.

5.10.1. Dodawanie konta e-mailowego

1. Dotknij ikony , aby wejść do aplikacji e-mailu. 
2. Na ekranie „Your account“ (Twoje konto) dotknij ikony „Next“ (Następny).
3. Dotknij pola służącego do wprowadzania adresu e-mailowego i wprowadź adres 
e-mailowy.
4. Dotknij ikony „Done“ (Gotowe).

5.10.2. Odebrana poczta

1.  Dotknij ikony . Jeśli masz ustawione jedno konto e-mailowe, to zostanie ono 
pokazane. Jeśli posiadasz więcej kont, wybierz to, z którego chcesz skorzystać.

2. Po wybraniu konta dotknij ikony „Inbox“ (Odebrana poczta).
 a)  Otwieranie e-maila: W ramach odebranej poczty dotknij e-mail, który chcesz 

otworzyć. Aby otworzyć załącznik, dotknij ikony „Open“ (Otwórz) lub „Save“ 
(Zapisz). Jeśli chcesz odpowiedzieć na mail, wybierz „Reply“ (Odpowiedz) lub 
„Reply All" (Odpowiedz wszystkim). Napisz treść mailu, a następnie dotknij ikony 
„Send“ (Wyślij), „Save draft“ (Zapisz projekt) lub „Delete“ (Usuń). Aby usunąć 
mail, dotknij ikony „Delete“ (Usuń). 
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 b)  Pisanie nowego e-maila: W ramach odebranej poczty dotknij ikony . 
Dotknij pola „To“ (Odbiorca) i wprowadź adres e-mailowy odbiorcy, ewentualnie 
znajdź odbiorcę w katalogu. Do pola „Subject“ (Przedmiot) wprowadź nazwę 
wiadomości e-mailowej. Następnie dotknij pola „Compose Mail (Treść mailu) 
i wpisz treść mailu. Jeśli chcesz dodać załącznik, dotknij ikony  i wybierz 
plik, który chcesz wprowadzić. Jeśli mail jest przygotowany do wysłania, dotknij 
ikony „Send“ (Wyślij). 

5.10.3. Zarządzanie kontem

1. Dotknij ikony .
2.  Wybierz ustawienia odebranej poczty. Ustaw odpowiednie menu na pokazanym 

ekranie.

5.10.4. Usuwanie konta

1. Dotknij ikony .
2. Wybierz ustawienia odebranej poczty. 
3. Wybierz konto, które chcesz usunąć.
4. W prawej części ekranu wybierz opcję "Remove account“ (Usuń konto). 
5. Następnie wybierz OK. 
Jeśli usuniesz konto, które zostało ustawione jako wyjściowe, wówczas konto e-mailowe 
znajdujące się na liście pod nim zostanie ustawione automatycznie jako wyjściowe.

5.10.5. Ustawienia konta wyjściowego

1. Dotknij ikony .
2. Wybierz ustawienia odebranej poczty. 
3. Wybierz konto, które chcesz zaznaczyć jako wyjściowe.
4. Dotknij ikony „Default Account“ (Konto wyjściowe).

5.11. Odtwarzacz muzyczny

W celu odtwarzania plików muzycznych należy zapisać pliki na karcie pamięci/urządzeniu 
USB. Następnie należy włożyć kartę pamięci/urządzenie USB do urządzenia.

5.11.1. Przenoszenie plików

Aby przenieść pliki na kartę pamięci/urządzenie USB należy podłączyć je do komputera. 
Za pomocą metody synchronizacji z odtwarzaczem mediów w komputerze - protokół 
MTP (por. instrukcja do systemu Twojego komputera) wgraj pliki, które chcesz odtwarzać 
w tablecie, na kartę pamięci lub urządzenie USB. 



24 PL

PL

Revision 08/2015Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

5. Aplikacje

5.11.2. Odtwarzanie muzyki

1. Kliknij na ikonę Play music .
2. Wybierz album/artystę/utwór/listę utworów, które mają być odtworzone.
3. Aby zakończyć odtwarzanie, dotknij ikony .
4.  Aby opuścić opcję odtwarzania muzyki i powrócić do poprzedniego ekranu, wciśnij 

przycisk Back (Wstecz) lub Home (Do ekranu gł.).

Uwaga:
Do dyspozycji masz również kilka innych funkcji, np. pokazywanie tekstów piosenek, 
pauzę i kontynuowanie odtwarzania, przejście do poprzedniego lub następnego utworu, 
odtwarzanie powoli, odtwarzanie w kolejności przypadkowej itp.

5.12. Odtwarzacz wideo - UHD Player

Odtwarzanie plików wideo i zarządzanie nimi.

5.12.1. Odtwarzanie wideo

1. Dotknij ikony .
2. Wybierz z listy wideo, które chcesz odtworzyć, i uruchom jego odtwarzanie.

Uwaga:
Do dyspozycji masz również kilka innych funkcji: ustawienia głośności, zmianę 
rozmiarów ekranu, szybkie przesuwanie do przodu lub wstecz, odtwarzanie w małym 
oknie, dodawanie zakładki itp.

5.13. Galeria - UHD Player
Aby otworzyć galerię, dotknij ikony  na ekranie głównym, ewentualnie otwórz galerię 
z aparatu fotograficznego. 

Uwaga:
Jeśli na karcie pamięci/urządzeniu USB jest zapisanych zbyt wiele zdjęć lub filmów 
wideo, otwarcie galerii może trwać przez dłuższy czas. Zachowaj cierpliwość, jest to 
zjawisko normalne.
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5.13.1. Obsługa albumów

Po otwarciu galerii dotknij albumu, który ma zostać pokazany. Zostaną pokazane zdjęcia 
lub nagrania wideo w kolejności chronologicznej. Nazwa pliku zostanie pokazana w górnej 
części ekranu. Aby obejrzeć zdjęcie lub wideo, dotknij danego pliku. 
Dotknij wybranego pliku, aby zobaczyć zapoznać się ze szczegółowymi informacjami 
o wybranym pliku.
Aby usunąć wybrany plik, dotknij go i przytrzymaj, a po wyświetleniu menu wybierz 

ikonę . 

5.13.2. Obsługa zdjęć

• Aby obejrzeć zdjęcie, dotknij go w galerii.
•  Aby pokazać zdjęcia, po pokazaniu listy zdjęć wybierz ustawienia, a w nich 

„Slideshow“ (Pokaz zdjęć).
•  Aby dokonywać obróbki zdjęć i kopiować je, wybierz zdjęcie i kliknij na Ustawienia. 

Tutaj wybierz „Edit“ (Edycja) lub „Copy“ (Kopiowanie).
•  Aby zapoznać się z informacjami o zdjęciach, wybierz zdjęcie i kliknij na Ustawienia. 

Tutaj wybierz „Details“ (Szczegółowe informacje). 
•  Aby ustawić zdjęcie jako tapetę, wybierz je i kliknij na Ustawienia. Tutaj wybierz 

„Set picture as“ (Wybierz zdjęcie jako), a następnie wybierz „Wallpaper“ (Tapeta). 

5.14. Gmail

Wysyłanie/odbieranie wiadomości e-mailowych z Gmailu

5.14.1. Otwieranie skrzynki Gmail i przejście do odebranej poczty

1. Otwieranie skrzynki Gmail

Dotknij ikony . Podczas otwierania skrzynki Gmail konto Google zostanie pokazane 
w górnej części odebranej poczty. Jeśli posiadasz więcej niż jedno konto, kliknij na 
aktualne konto, aby się przełączyć.

2. Otwieranie odebranej poczty wraz z aktualną skrzynką Gmail
Interfejs Gmail jest podzielony na dwie części. W lewej części zostanie pokazana lista 
wszystkich odebranych maili. W prawej części zostaną pokazane szczegóły wybranego 
odebranego mailu.

3. Przełączanie się pomiędzy kontami
Aby pokazać odebrana pocztę, kliknij w górnej części ekranu na numer konta. Każde 
konto zawiera informacje o liczbie nie przeczytanych wiadomości. Wybierz konto, którego 
zawartość chcesz pokazać. 

4. Czytanie wiadomości
•  Kliknij na korespondencję zawierającą wiadomość, którą chcesz przeczytać. 

W nagłówku wiadomości zostanie podany nadawca oraz informacje o tym, kiedy i do 
kogo została wysłana wiadomość, ewentualnie inne dane. Ikony informują o tym, 
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czy wiadomość zawiera załącznik. Za pomocą ikony w górnej części ekranu możesz 
zapisać całą korespondencję. 

•  Aby pokazać jej zawartość, kliknij na kolejną wiadomość.

5. Załączniki
W skład odebranej wiadomości mogą wchodzić załączniki. Dotknij załącznika, aby go 
otworzyć/zapisać na kartę pamięci/urządzenie USB. 

Uwaga: 
Pobieranie, pokazywanie i zapisywanie różnego rodzaju załączników jest uzależnione 
od zainstalowanej wersji aplikacji. Nie ma gwarancji, że wszystkie typy plików będą 
obsługiwane przez wszystkie typy urządzeń. 

5.14.2. Pisanie i wysyłanie wiadomości

1.  Wybierz Ustawienia w ramach pokazanej odebranej poczty, a następnie opcję 
„Compose“ (Utwórz). 

2.  Wypełnij dane adresata, przedmiot i treść wiadomości, a następnie kliknij na „Send“ 
(Wyślij).

Uwaga:
Do tworzenia wiadomości można wykorzystać również i ikony umieszczone 
u odebranej wiadomości, takie jak Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim i Prześlij dalej. 

3.  Aby dołączyć załącznik, dotknij ikony  i w ramach pokazanego okna dialogowego 
wybierz odpowiednią ikonę. 



PL 27

PL

Revision 08/2015Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

5. Aplikacje

6. Rozwiązywanie problemów

   UWAGA:  
Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie – doszłoby do utraty 
gwarancji. Ze względu na ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie otwieraj 
urządzenia. W razie usterki urządzenia sprawdź najpierw poniższą listę 
problemów i ich rozwiązań. Jeśli nie uda Ci się usunąć usterki dzięki podanym 
radom, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Urządzenie nie podłącza się do Wi-Fi.
• Sprawdź funkcjonalność urządzenia Wi-Fi na innym urządzeniu.
• Upewnij się, że odpowiedni router Wi-Fi znajduje się w dostatecznej odległości od 

tabletu. Ściany i inne przeszkody mogą obniżać moc sygnału.
• Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowe hasło. 

Nie można włączyć urządzenia.
• Akumulator jest niemal rozładowany i nie można włączyć urządzenia. Podłącz 

adapter sieciowy i doładuj akumulator.
• Wciśnij główny wyłącznik i przytrzymaj go przez ok. 10 sekund. Sprawdź, czy 

urządzenie zostało prawidłowo zrestartowane.
• Sprawdź, czy adapter sieciowy jest prawidłowo podłączony.

Nagrzewanie się urządzenia
• Urządzenie rozgrzewa się podczas użytkowania, przy ustawieniu najwyższej jasności 

ekranu oraz przy ładowaniu. Jest to normalne zjawisko.
System wykazuje anomalie i nie działa prawidłowo.
• Instalacja aplikacji osób trzecich może spowodować, że system przestanie działać. 

Wciśnij główny wyłącznik i przytrzymaj go przez ok. 10 sekund, aby zrestartować 
urządzenie.

Nie można zgłosić się na e-mail ani pobrać aplikacji.
• Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do Wi-Fi oraz że Internet działa.
• Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowe dane w celu zgłoszenia się do skrzynki 

e-mailowej.
• Upewnij się, czy czas systemu jest zgodny z czasem lokalnym.

Nie można nagrywać.
• Wciśnij wyłącznik główny na ok. 10 sekund, a następnie sprawdź funkcję zapisu.

Czas pracy jest zbyt krótki.
• Czas pracy akumulatora może się różnić w zależności od temperatury i innych 

parametrów. Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura ma wpływ na czas pracy 
akumulatora. Zalecamy korzystać z urządzenia przy zwykłej temperaturze pokojowej.
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• Żywotność akumulatora jest uzależniona od sposobu eksploatacji urządzenia. 
Wysoka głośność, korzystanie z Wi-Fi i częsta eksploatacja mogą spowodować 
szybkie wyczerpanie akumulatora.

Z dołączonych słuchawek nie jest odtwarzany dźwięk.
• Sprawdź ustawienia głośności.
• Sprawdź na innym urządzeniu, czy plik audio nie jest uszkodzony. 

Dysproporcje kolorów obrazu lub pliku wideo.
• Wciśnij główny wyłącznik i przytrzymaj go przez ok. 10 sekund, aby zrestartować 

urządzenie.

Nie można kopiować plików.
• Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do komputera.
• Skontroluj stan pamięci.
• Sprawdź, czy kabel USB nie jest uszkodzony.

Pozostałe problemy
• W przypadku innych problemów przed odesłaniem urządzenia do autoryzowanego 

serwisu wykonaj następujące kroki.
1 krok:  Wciśnij główny wyłącznik i przytrzymaj go przez ok. 10 sekund, aby zrestartować 

urządzenie. Sprawdź, czy dana funkcja działa już prawidłowo.
2 krok:  Powróć do ustawień fabrycznych (Settings/Backup&Reset/Factory data reset). 

Przedtem dokonaj archiwizacji danych!
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7. Dane techniczne

Model: DFTA40HD Element 7Q001

Właściwości 
podstawowe

System operacyjny Android4.4

Procesor Allwinner A33 1.0 G Qual core A7

Rozmiar wyświetlacza
7“ pojemnościowy wyświetlacz 
wielodotykowy

Rozdzielczość Panel 800 x 480

Pamięć 512 MB DDR3

Przechowywanie 
danych

8 GB

Pamięć zewnętrzna MicroSDHC (nawet 32 GB)

Aparat fotograficzny Przedni: 0,3 MP, tylna: 2,0 MP

Czujnik G Tak

Wifi 802.11b/g/n

Akumulator 2000 mAh Li-Polymer 

Pozostałe 
funkcje

Język angielski, czeski, słowacki, węgierski, polski

Zegar Tak

Nagrywanie Tak

Wejście/
wyjście

USB2.0 1 x Micro USB 2.0

Słuchawki 3,5mm jack stereo słuchawkowy

Temperatura pracy -20 - + 65°C

Zasilacz
Wejście 100 – 240 V~ 50 / 60 Hz

Wyjście 5 V = 1,5 A 

Rozmiar 192*109*12 mm

Ciężar 0,272 kg

Wyposażenie
Zasilacz, kabel microUSB, słuchawki, zwięzły 
przewodnik

Powyższe dane mogą zostać zmienione bez wcześniejszego uprzedzenia.
Język czeski jest językiem oryginalnym.
Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

Symbol CE podany na jednostce, w instrukcji obsługi i na opakowaniu oznacza, że 
jednostka spełnia podstawowe zalecenia dyrektywy R&TTE, 1995/5/EC, Dyrektywy 
niskiego napięcia 73/23/EEC. Deklaracja zgodności znajduje się na  www.sencor.cz.
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej 
oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być 
wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domowym. W celu zapewnienia 
należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je 
do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państwach Unii 
Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu 
sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Likwidując 
właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców 
naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi 
na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone 
w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych 
informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. 
Za nieprawidłową likwidację tego rodzaju odpadów mogą być udzielane kary 
zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy 
o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten 
wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego 
sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go 
dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych 
wyrobu bez uprzedzenia.
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PL   Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona 
tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa 
domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać 
w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić 
usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik 
jest zobowiązany do przedstawienia i  udokumentowania usterki. Tylko kompletne i  czyste produkty (zgodnie ze 
standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt 
serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas 
pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy 
stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest 
zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, 
certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:
 usterka była widoczna w chwili zakupu;
 usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
 produkt został uszkodzony z  powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania 

niezgodnego z przeznaczeniem;
 produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
 produkt został uszkodzony z  powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o  charakterze sił wyższych 

(powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
 produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
 produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
 produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, 

baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
 produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
 użytkownik nie jest w  stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych 

dokumentach są inne niż na urządzeniu;
 produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty 
zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie 
internetowej lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na www.sencor.pl. 
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