AKAI
TAB-7800
Táblagép kétmagos processzorral

Használati útmutató

Fontos információk:


Kérjük, olvassa el a használati útmutatót a készülék használatbavétele előtt.



A leírások a kézikönyvben az alapértelmezett beállításokon alapulnak.



Az útmutatóban szereplő képek eltérhetnek a termék tényleges képeitől.



Az AKAT Kft nem vállal felelősséget harmadik féltől letöltött alkalmazásokért,
azok teljesítményt befolyásoló működéséért.



A termék specifikációja, menüje előzetes bejelentés nélkül megváltozhat, illetve
régiónként eltérő lehet.

A Google, Google logo, Android, Google Maps, Gmail, You Tube, Android Market és a
Google talk a Google Inc. bejegyzett védjegye.
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Hátlapi kamera

Hátsó hangszóró

Ki/bekapcsológomb
Fülhallgató csatlakozó
USB csatlakozó foglalat
Hálózati töltő foglalat
Hangerő szabályozó gomb

microSD kártya foglalat
RESET gomb

Első lépések
Kicsomagolás
Ellenőrizze a dobozban a következők meglétét.


Táblagép



Rövid használati útmutató



Hálózati adapter, USB adatkábel.

Akkumulátor töltése
A készülék használata előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.
A készülék tölthető a hálózati adapterrel vagy számítógéphez csatlakoztatva az USB
kábellel.
Vigyázat ： Csak gyári akkumulátort és töltőt használjon. Nem megfelelő töltő vagy
akkumulátor használata a termék sérüléséhez, esetleg az akkumulátor robbanásához
vezethet.
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Memóriakártya behelyezése
Multimédiás fájlok tárolásához memóriakártya használata ajánlott.
1. Helyezze be a memóriakártyát az aranyszínű csatlakozókkal lefelé.
2. Nyomja be a kártyát a foglalatba, amíg kattanást nem érez.
Információ: Az AKAT Kft. az elfogadott szabványokat használja a kártyák esetében, de
előfordulhat kompatibilitási hiba.

Alapvető információk
Eszköz ki és bekapcsolása
Bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan a Be és kikapcsolás gombot.
Kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan a Be és kikapcsolás gombot, majd nyomja meg a
KikapcsolásOK gombot a képernyőn.

Repülőgép üzemmód
Ha a készüléken ki akarja kapcsolni a hálózati hozzáféréseket, kövesse az alábbi
lépéseket:
BeállításokVezeték

nélküli

és

egyéb

hálózatokTovábbiak…Repülőgép

üzemmód, jelölje be a négyzetet.

Kezdőképernyő
A kezdőképernyő több panelból áll. Csúsztassa jobbra vagy balra a paneleket a
kezdőképernyőn, megtekintheti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, parancsikonokat,
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1

2

3
4

1

Kereső megnyitása

2

Csúsztassa jobbra vagy balra a panelok megtekintéséhez

3

Alkalmazások és widgetek gomb

4

Kezelőgomb sáv

Elem hozzáadása a kezdőképernyőhöz
Érintse meg az alkalmazás ikonját az alább látható képernyőn.

Csúsztasson jobbra vagy balra további elemek eléréséhez.
Az elem hozzáadásához tartsa nyomva az ikont és húzza a megfelelő panelre.
Ha törölni szeretne elemet vagy ikon a képernyőről, tartsa hosszan lenyomva az elemet és
húzza a Törlés mezőbe.
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Kezelőgomb sáv, állapotjelző sáv
A kezelőgomb sáv és az állapotjelző sáv a kijelző alján található .

1

1

2

3

4

5

6

Vissza az előző oldalra

2 Kezdőképernyő elérése bárhonnan
3

Előző alkalmazások megtekintése

4

Hangerő le

5

Hangerő fel

6

Állapotjelző sáv. Érintse meg az értesítési képernyő eléréséhez.

Értesítési képernyő
Érintse meg az állapotjelző sávot kétszer, hogy elérje az értesítési képernyőt. Érintse meg
hogy elérje az egyéb beállításokat.
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,

Repülőgép üzemmód: Ki-be
Wi-Fi：Wi-Fi be és kikapcsolása.
Fényerő：Kijelző fényerejének beállítása.
Értesítések: Ki-be
Beállítások：Elérheti a termék beállításait.
Töltés: Akkumulátor töltési szintje.

Automatikus elforgatás
Amikor elforgatja a készüléket bizonyos alkalmazások közben, a képernyő automatikusan
elfordul. A képernyő automatikus elforgatásának kikapcsolásához érintse meg a gombot
(Forgatás zárolva).

Képernyő feloldása és lezárása
A képernyő feloldásához érintse meg a Lakat ikont és húzza el a feloldó ikon felé.
A képrnyő manuális lezárásához nyomja meg a Bekapcsoló gombot.

Szöveg bevitele
Szöveg begépeléséhez érintse meg a betűket a virtuális billentyűzeten.
Érintse meg a szövegbeviteli mezőt, hogy a billentyűzet megjelenjen. A billentyűzet
elrejtéséhez érintse meg:

.

Szövegbeviteli mód kiválasztásához érintse meg a bal felső sarokban:

.

Szöveg bevitelénél használni tudja a másolás-beillesztés funkciót is.

Eszköz testreszabása
A készülék testreszabásához érintse meg a Beállítások gombot a kezdőképernyőn.
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Alkalmazások kezelése
Az alkalmazások kezeléséhez érintse meg: BeállításokAlkalmazások.
1. Alkalmazás törléséhez válassza a Letöltött fület, válassza ki az alkalmazást, majd
érintse meg az Eltávolítás gombot, majd OK gombbal véglegesítse a törlést.
2. Alkalmazások leállításához vagy módosításához válassza ki a Futó vagy Összes fület,
az ott lévő opcióknál kövesse az utasításokat.

Biztonság
Ezekkel a lehetőségekkel meg tudja védeni a készüléket és az adatait.
 Képernyővédelem
Képernyővédelem

beállításához

érintse

meg

BeállításokBiztonságKépernyő

zárolása, válasszon a listából.


Nincs：Képernyővédelem kikapcsolása.



Csúsztatás：A képernyő csúsztatással oldható fel.



PIN-kód：Írjon be egy kódot. A képernyő ezzel a kóddal oldható fel.



Minta：Rajzoljon egy mintát. Kövesse az utasításokat, a képernyő ezzel a
mintával oldható fel.



Jelszó：Írjon be egy jelszót. Ezt a jelszót használhatja a feloldáshoz.



Arcalapú feloldás：Kövesse az utasításokat. Ha nem sikerül az arcalapú
feloldás, PIN kódot fog kérni.
Figyelem! Az Önhöz hasonló arckarakterrel rendelkező emberek is fel tudják
oldani a készüléket ezzel a módszerrel.

 Kijelző kikapcsolás
Válassza a BeállításokMegjelenítésAlvó mód, majd állítsa be a kívánt időt. A
beállított idő elteltével a kijelző kikapcsol.
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Készülék gyári visszaállítása (Reset)
A gyári beállítások visszaállításához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Válassza ki BeállításokBiztonsági mentés és visszaállítás menüpontot.
2. Érintse meg: Gyári adatok visszállítása.
3. Ha minden adatot törölni kíván a készülékről (képek, zenék, letöltött alkalmazások, stb.)
jelölje be az SD kártya törlése opciót.
4. Érintse meg: Táblagép visszaállítása.
A készülék újraindul és az alapértelmezett beállítások lépnek életbe.
Figyelem!: A gyári visszaállítás minden addig letöltött adatot töröl a gépről, beleértve a
Google fiókot is.

Internet
Email
Levelek fogadásához és küldéséhez be kell állítania egy postafiókot. A készülék megfelel
a vonatkozó szabványoknak (POP3/IMAP/Exchange). A készüléken több email fiók is
beállítható.
 Email beállítása
1. Érintse meg Email az alkalmazásoknál.
2. Az útmutatásoknak megfelelően hozzon létre egy fiókot.
3. Ha további postafiókot szeretne beállítani Email BeállításokHozzáadás,
kövesse az utasításokat.
Ha befejezte a fiókok beállítását, a levelek automatikusan letöltődnek. Ha több fiókot
hozozz létre, lehetősége van váltani közöttük.
 Email fiók törlése
1. Nyissa meg az alkalmazásoknál: Email.
2. Érintse meg a Beállítások lehetőséget, válassza ki a törlendő fiókot.
3. Törölje a fiókot.
4. OK gombbal hagyja jóvá a törlést.
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 Email létrehozása és küldése
1. Nyissa meg az Email alkalmazást.
2. Érintse meg:

.

3. Írja be a címzett email címét.
4. Mellékletek beszúrásához nyomja meg a Fájl csatolása gombot.
5. Adja meg a tárgyat és írja be a levél szövegét.
6. Küldje el a levelet.

Gmail
A Google Mail szolgáltatás használatához szükség van egy Gmail fiókra.
 Gmail fiók létrehozása
Ha nincs Gmail fiókja, érintse meg az Új gombot és az útmutatás szerint hozzon egyet
létre.
 Gmail fiók beállítása
Ha van Gmail fiókja, nyomja meg a Meglévő gombot, írja be az email címét és a
jelszavát, majd válassza a Tovább lehetőséget. A fiók beállítása után a levelek
letöltődnek a gépre.
 Emailek megtekintése
1. Amikor megnyitja az email fiókot, megjelennek az emailek, az olvasatlanok félkövér
betűvel jelölve.
2. Érintse meg az elolvasandó levelet.
3. Fontos üzenet estén jelölje be a csillagot az üzenet mellett.
 Email létrehozása és küldése
7. Nyissa meg az Gmail alkalmazást.
8. Érintse meg:

.

9. Írja be a címzett email címét.
10. Mellékletek beszúrásához nyomja meg a Fájl csatolása gombot.
11. Adja meg a tárgyat és írja be a levél szövegét.
12. Küldje el a levelet.
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Böngésző
Érintse meg a Böngésző gombot az alkalmazásoknál.
 Weboldalak böngészése
1. Válassza ki a Böngészőt a kezdőoldal megnyitásához.
2. A beviteli mezőbe írjon be egy weboldal címet és ugrás.
3. Az oldalak nagyításához vagy kicsinyítéséhez használja az ujjait.
 Új oldal megnyitása
Egyidejűleg több oldalt is meg tud nyitni.
,majd

1. Új oldal megnyitásához érintse meg:
2. Írja be a weboldal címét.
3. Az ablak bezárásához érintse meg:

.

 Kezdőlap beállítása
1. Érintse meg az Opciók gombot a jobb felső sarokban.
2. Válassza ki BeállításokÁltalánosKezdőlap beállítása.
3. Írja be a kívánt weboldal címét.
 Könyvjelző hozzáadása
Weboldal böngészése közben érintse meg:

. A könyvjelzők közé elmentette az oldalt.

 Könyvjelzők és előzmények
Érintse meg:

. Megnyitja a könyvjelzők és előzmények listáját. Érintse meg a

megnyitni kívánt weboldalt.
 Böngésző testreszabása
Érintse meg az Opciók gombot és azon belül a Beállítások menüt..

Play Áruház
A Play Áruházból sokféle alkalmazás és egyéb más letölthető a készülékre. A
használatához Google fiók szükséges.
1. Nyissa meg a Play Áruházat.
2. Lépjen be a Google fiókjába.
3. Keressen a letölthető alkalmazások között.
4. Letöltéshez és telepítéshez kövesse az utasításokat.
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Megjegyzés


Minden alkalmazás harmadik féltől ered. Használat előtt olvassa el a készítők
leírásait és figyelmeztetéseit.

Csevegés
A Google Csevegő egy ingyenes web-alapú alkalmazás szöveges üzenetek vagy
video és hang üzenetek elküldéséhez. A Csevegő használatához Google fiók
szükséges.
1. Nyissa meg a Csevegő alkalmazást.
2. Kövesse az utasításokat a Google fiók beállításához.
3. Válassza ki: Ismerős hozzáadása, írja be az ismerős email címét és érintse meg
a Meghívó küldése gombot.
4. Amint az ismerőse visszaigazolta a meghívást, elindíthatja a csevegést.

Multimédia
Galéria
A Galéria alkalmazással megtekintheti az eszközön lévő fájlokat, azokat módosíthatja és
megoszthatja.
Note: Több fájl tárolása esetén a belépési idő megnövekedhet.
 Támogatott formátumok
Típus

Formátum

Kép

JPEG、 GIF、BMP、PNG

Videó

AVI、RM、RMVB、MOV、FLV、3GP、MP4

Megjegyzés: Bizonyos fáljok eltérő kódolás miatt nem játszhatóak le.
 Kép nézése
1. Válaszza ki a könyvtárat.
2. Válassza ki a nézni kívánt képet. A többi kép eléréséhez csúsztassa a képernyőt.
3. A képek nagyításához vagy kicsinyítéséhez használja az ujjait.
4. Diavetítés funkcióhoz használja az Opciók Diavetítés gombot.
5. A kép részleteinek megtekintéséhez válassza az Opciók Részletek gombot.
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6. A fénykép megosztásához érintse meg:
a)

.

Háttérképhez is használhatja a képeket. Válassza a Kép beállítása,
mintHáttérképállítsa a képet a megfelelő helyre, majd érintse meg,
Vágás.

7. A képek beállíthatóak híváshoz is, válassza a Kép beállítása, mintIsmerős
fotójaNévjegy kiválasztásaÚj kapcsolat vagy meglévő kapcsolatállítsa be
a képet a megfelelő helyre és érintse meg: Vágás.
 Kép szerkesztése
1. Kép vágásához használja az Opciók, Körbevágás gombot.


Mozgassa a kivágni kívánt rész a megfelelő helyre.



A doboz segítségével beállíthatja a kívánt képméretet.



Végezetül mentse el a képet.

2. A Szerkesztés gomb megérintésével többféle módon szerkesztheti a képet.


Színek szerkesztése



Kép keretezése



Kép vágása, forgatása



Kontraszt szerkesztése

.

.
.
.

Videó lejátszása
1. Válassza ki a Video alkalmazást
2. Válassza ki a lejátszandó videót.
3. A virtuális billentyűzettel kontrollálhatja a lejátszást.

Zene
Támogatott formátumok: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A és így tovább.
Megjegyzés: Bizonyos fáljok eltérő kódolás miatt nem játszhatóak le.
 Lejátszás
1. Válassza ki a zenét.
2. A virtuális billentyűzettel kezelheti a lejátszást.


Véletlenszerű lejátszás.



Aktuális lista ismétlése, ha a lista végére ér.



Aktuális zeneszám ismételt lejátszása.

- 12 -

 Lejátszási lista készítése
1. Érintse meg és tartsa nyomva a zeneszámot.
2. Válassza ki Hozzáadás a lejátszási listához.
3. Válassza Új.
4. Írjon be egy nevet.
5. Mentés.
 Lejátszó lista törlése
1. Érintse meg a Lejátszó listákat.
2. Tartsa lenyomva és válassza a Törlés opciót.

Fényképezőgép
 Fénykép készítése
1. Alkalmazások listájából válassza ki Kamera.
2. Fényképezés előtt több beállítási lehetőség is van.

Ikon

Leírás
Váltás az előlapi és hátlapi kamera között
Beállítások és tárhely kiválasztása.
Videó mód választása.
Panorámakép készítése.
Fehéregyensúly beállítása.
Expozíció mértékének beállítása.

3. Irányítsa az objektívet a témára és érintse meg

a fotó elkészítéséhez. A

fénykép automatikusan a DCIM könyvtárba kerül elmentésre.
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 Videó felvétele
1. Válassza az alkalmazásoknál: Kamera. Érintse meg:

a videó mód

kiválasztásához.
2. Felvétel előtt változtathat a beállításokon.

Ikon

leírás
Váltás az előlapi és hátlapi kamera között
Beállítások és tárhely választása.
Váltás fényképezó módra.
Fehéregyensúly beállítása.

3. Érintse meg

a felvétel elindításához. A videó hosszúságát a rendelkezésre

álló tárhely mérete határozza meg.
4. Érintse meg

a felvétel elállításához. A videó automatikusan mentésre kerül a

DCIM könyvtárban.
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Eszközök
Naptár
A naptár funkció használható napi, heti vagy havi nézetben is, illetve eseményeket,
emlékeztetőket hozhat létre.
Válassza ki az alkalmazásokból a Naptár funkciót.
Adjon hozzá egy fiókot, hogy az adatokat szinkronizálni tudja.
1. Esemény hozzáadásához érintse meg:

.



Töltse ki az adatokat, kategória, dátum, idő, risztás.



Befejezéshez válassza: Kész.

2. Különböző nézeteket állíthat be a naptárhoz (nap, hó, év).
3. Esemény törléséhez nyissa meg, majd OK.

Ébresztés
Alkalmazásoknál érintse meg Óra, és válassza:
1. Érintse meg:

.

egy új időpont hozzáadásához.



Állítsa be a kívánt időt, Válassza ki a kívánt ébresztési hangot.



A beállítás végeztével éritse meg:



A módosításhoz érintse meg az időt.



Előre beállított ébresztéshez kapcsoljon BE állásba.



Az ébresztés kikapcsolásához kapcsoljon KI állásba.

.

2. Ébresztés ideje alatt a kikapcsoláshoz érintse meg:
idő múlva újra ébreszt) érintse meg:

. A Szundi funkcióhoz(kis

.

3. Az ébresztés törléséhez tartsa az időt lenyomva és
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OK.

Fájlkezelő
Megnézheti és kezelheti a gépen, a külső SD kártyán tárolt adatokat és multimédiás
fájlokat. Kereshet, másolhat, szerkeszthet vagy megoszthat fájlokat másik készülékkel.
Megjegyzés:
1. Néhány formátumot nem támogat a készülék.
2. Egyes fájlok a kódolásuk miatt nem támogatottak.

Számológép
Ezzel a funkcióval, a készülék segítségével számításokat végezhet. Használja a
billentyűzetet a számítások elvégzéséhez.

Adatátvitel
USB kapcsolat
PC-hez kapcsolva a készülék külső merevlemezként funkcionál.
1. Ha szeretne SD kártyára adatokat másolni, helyezzen be egy kártyát.
2. Az USB kábel segítségével kösse össze a készüléket a PC-vel.
3. Az értesítési panelen válassza USB eszköz csatlakoztatva.
4. USB tár bekapcsolása.
5. Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez.
6. Másolja át a fájlokat a készülék SD kártyájára.
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Wi-Fi
Wi-Fi segítségével csatlakozhat az internethet, másik eszközhöz, hordozható Wi-Fi
hotspotot alakíthat ki.
 Wi-Fi aktiválása
1. Beállítások.
2. Vezeték nélküli és egyéb hálózatok, ezen belül Wi-Fi.
 Keresés és kapcsolódás
1. Aktiválás esetén a készülék automatikusan megkeresi az elérhető hálózatokat.
2. Hálózat kiválasztása.
3. Jelszó beírása (ha szükséges).
4. Kapcsolódás.

Biztonsági óvintézkedések
Olvassa el ezt a rövid útmutatót. A szabályok be nem tartása törvénybe ütközhet.
 Repülőgép
Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket. A készülék interferenciát okozhat.
 Járművek
Soha ne használja a készüléket vezetés közben. Tartsa biztonságos, könnyen
elérhető helyen.
 Elektromos eszközök
Bizonyos körülmények között a készülék interferenciát okozhat más készülékeknél.
 Robbanásveszélyes környezet
Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott helyen robbanásveszály áll fenn és erre táblák
hívják fel a figyelmet. A szikrák ilyen helyeke tüzet vagy robbanást okozhatnak.
 Szívritmusszabályzók és egyéb orvosi eszközök
A készülékek gyártói legalább 20 cm-es távolságot javasolnak a
szívritmusszabályzóktól.
Kapcsoljuk ki a készüléket egészségügyi intézetekben, főként, ha erre utaló
figyelmeztetések vannak kihelyezve. Bizonyos frekvenciák megzavarhatják az orvosi
műszereket.

- 17 -

Karbantartás és javítás
 Csak a gyártó által jóváhegyott tartozékokat használja. A javítást minden esetben
bízza a szakszervízre.
 Tartsa szárazon a készüléket. A nedvesség vagy bármilyen folyadék károsíthatják a
készülék elektromos áramköreit.
 Ne használja vagy tárolja poros, koszos helyen.
 Ne tárolja a készüléket mágneses mező közelében.
 Ne tároljon a készüléken fémtárgyat, pl. kulcsot, nyakláncot.
 Ne ütögesse, ne ejtse le a készüléket.
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