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Izgalmas funkciók

Tippek
Gyorsindítók használata gyakran használt funkció elérésére
Tartson nyomva egy alkalmazásikont a gyakran használt funkciók gyors elérési menüjének
megjelenítéséhez. Nyomva tarthat egy funkciót, és a főképernyőre húzhatja a gyorsindító
létrehozásához.

Ha nyomva tart egy alkalmazásikont, és nem jön létre gyorsindító, akkor az alkalmazás
nem támogatja a főképernyő gyorsindítókat.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése: Tartson nyomva egy alkalmazásikont
a főképernyőn, majd érintsen meg egy gyakran használt funkciót az eléréséhez. Minden
alkalmazás maximum négy gyakran használt funkciót támogat. Ezek az alkalmazásban
vannak beállítva, és nem módosíthatók. Például szelfi készítéséhez tartsa nyomva a kamera
ikont, majd érintse meg a Szelfi opciót a felugró menüben.

Gyorsindító hozzáadása a főképernyőhöz: Tartson nyomva egy alkalmazásikont a
főképernyőn a menü megjelenítéséhez. Tartsa nyomva a kívánt funkciót, majd húzza a
főképernyőre a gyorsindító létrehozásához. Például a kamera szelfi funkciója gyorsindítóját is
hozzáadhatja a szelfi funkció gyors eléréséhez.

Előzmények gomb használata a háttéralkalmazások kényelmes kezelésére
Ha túl sok háttéralkalmazást futtat, az energiafogyasztás magasabb lesz. Ha gyorsan
szeretne egy nemrégiben használt alkalmazásra váltani, próbálja az előzmények gomb
használatát. Az előzmények gomb segítségével gyorsan válthat számos korábban használt
alkalmazás között. Szintén használhatja a háttéralkalmazások bezárására, a Táblagép
használati sebessége gyorsításához.

Érintse meg a  gombot. Megtekintheti a nemrégiben használt háttéralkalmazásokat,
átválthat rájuk, bezárhatja vagy zárolhatja őket:

• Nemrég használt alkalmazások megtekintése: A nemrég használt alkalmazások
megjelennek a képernyőn, és megtekintheti őket lefelé vagy felfelé lapozással.

• Nemrég használt alkalmazások közötti váltás: Lapozzon le vagy fel a képernyőn a kívánt
alkalmazás megtalálásához, és érintse meg az alkalmazást.

• Alkalmazás bezárása: Húzza balra vagy jobbra az alkalmazást, vagy érintse meg az 
ikont a megfelelő alkalmazást jobb felső sarkában.

• Minden alkalmazás bezárása: Érintse meg az  ikont az összes alkalmazás bezárásához.

• Alkalmazás zárolása: Ha szeretné, hogy egy alkalmazás tovább fusson a háttérben és ne
záródjon be, akkor zárolhatja az alkalmazást. A zárolás után nem lehet bezárni az

alkalmazást. Érintse meg az  ikont az alkalmazás jobb felső sarkában, és az alkalmazást
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nem lehet bezárni. Ha feloldaná a zárolást, érintse meg az  ikont az alkalmazás jobb
felső sarkában.

Fájlátvitel a Huawei Share használatával
A Huawei Share a fényképek, videók és egyéb fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé a Huawei
készülékek között. A Huawei Share Bluetooth segítségével érzékeli a közelben található
Huawei készülékeket, és Wi-Fi-n keresztül gyors fájlátvitelt biztosít, mobil adatforgalom
használata nélkül.

A Huawei Share Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolaton keresztül végzi az adatátvitelt. Ha a
Huawei Share engedélyezve van, akkor a Wi-Fi és a Bluetooth automatikusan
engedélyezve lesz.

 

Huawei Share

Fájlküldés a Huawei Share használatával: Válassza ki a megosztani kívánt fájlt, majd
érintse meg a Megosztás elemet. A közeli készülékek listájából válassza ki a fogadó
készüléket a fájl küldéséhez.

Fájlok fogadása a Huawei Share használatával: Lapozzon lefelé az állapotsávon a
gyorsindító panel megnyitásához, majd a Huawei Share engedélyezéséhez érintse meg a

következőt: . A fájlátviteli értesítés megjelenésekor érintse meg az Elfogadás elemet. A
fogadott fájlokat a készülék alapértelmezetten a következő helyre menti: Fájlok, Huawei
Share mappa.

Izgalmas funkciók
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További funkciók
Wi-Fi+: Az intelligens csatlakoztatási asszisztens
A Wi-Fi+ automatikusan csatlakozik a Wi-Fi-hálózatokhoz, hogy csökkentse a mobil
adatforgalmat. Amikor a telefon ismert vagy ingyenes Wi-Fi-hálózatot észlel, automatikusan
csatlakozik hozzá. A lehető legjobb internetkapcsolat biztosítása érdekében a készülék
automatikusan kiválasztja a legoptimálisabbat a környéken elérhető hálózatok közül.
 

A Wi-Fi+ engedélyezését követően a készülék:

• Automatikusan kiválasztja az optimális hálózatot, és csatlakozik hozzá: A készülék
automatikusan csatlakozik a korábban már használt Wi-Fi-hálózatokhoz, ingyenes
hálózatokhoz vagy a mobilhálózathoz, az adott tartózkodási helyre jellemző jelerősségtől
függően.

• Automatikusan be- és kikapcsolja a Wi-Fi-t: A korábban használt Wi-Fi-hálózatoktól
függően a készülék automatikusan engedélyezi vagy letiltja adott helyek Wi-Fi-kapcsolatát.
Így a készülék nem keres folyamatosan új hálózatokat.

A csak Wi-Fi-s táblagépek nem támogatják ezt a funkciót.

• Felméri az elérhető hálózatok minőségét: Felméri az aktuálisan rendelkezésre álló
hálózati hotspotokat, és nem csatlakozik automatikusan olyan hálózathoz, ahol nincs
internetkapcsolat.

Izgalmas funkciók
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Új készülék

Csatlakozás az internethez
Csatlakozzon könnyedén Wi-Fi hálózatokhoz eszközével.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

1 Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.

2 Érintse meg és tartsa nyomva a  gombot a Wi-Fi beállítások megnyitásához.

3 Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót. Eszköze felsorolja az összes a tartózkodási helyén elérhető
Wi-Fi hálózatot.

4 Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván. Ha egy titkosított hálózatot
választ, meg kell adnia a Wi-Fi jelszót is.

Csatlakozás mobiladatok használatával
A mobil adathálózatok használata előtt a magas adatforgalmi díjak elkerülése érdekében
ellenőrizze, hogy megfelelő előfizetése van a szolgáltatónál. A kizárólag Wi-Fi kapcsolatra
alkalmas tabletek nem támogatják a mobiladatok használatát.

1 Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.

2 A mobil adatforgalom engedélyezéséhez érintse meg a  gombot.

Ha nincs szüksége az internetre, kapcsolja ki a mobiladat-forgalmat, hogy csökkentse
az energiafogyasztást és az adathasználatot.

Segítségkérés
Jogi nyilatkozat

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Minden jog fenntartva.

A kézikönyv másolása vagy továbbítása a Huawei Technologies Co., Ltd. illetve leányvállalatai
(a továbbiakban: „Huawei”) előzetes írásos hozzájárulása nélkül minden módon és formában
tilos.

A jelen útmutatóban leírt termék a Huawei és esetleges licencadók szerzői joggal védett
szoftvereit tartalmazhatja. Az ügyfelek semmilyen módon nem reprodukálhatják,
terjeszthetik, módosíthatják, fejthetik vissza, bonthatják elemeire, törhetik fel a titkosítását,
lízingelhetik, engedményezhetik, illetve licencelhetik tovább a nevezett szoftvert, leszámítva
azt az esetet, amikor ezen korlátozásokat jogszabály tiltja, vagy ha a fentiek valamelyikét a
szerzői jogok tulajdonosai engedélyezik.
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Védjegyek és engedélyek

A , a  és a  a Huawei Technologies Co., Ltd. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az Android™ a Google Inc. védjegye.

A Bluetooth® kifejezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló, bejegyzett védjegyek,
amelyeket a Huawei Technologies Co., Ltd. licenc alapján használ.

Az összes egyéb említett védjegy, termék, szolgáltatás és vállalatnév birtokosai esetenként a
tulajdonosaik.

Tájékoztatás

A jelen dokumentumban leírt terméknek és kellékeinek egyes funkciói a telepített szoftvertől
és a helyi hálózat kapacitásától és beállításaitól függnek, s így aktiválásuk meghiúsulhat,
illetve a helyi hálózat működtetője vagy a hálózati kiszolgáló korlátozhatják azokat.

A jelen dokumentumban található leírások ezért nem feltétlenül felelnek meg pontosan az
ön által megvásárolt terméknek, illetve kellékeknek.

A Huawei fenntartja a jogot a jelen kézikönyvben szereplő információk vagy specifikációk
előzetes bejelentés és bármiféle felelősségvállalás nélküli módosítására.

Harmadik felek szoftvereivel kapcsolatos nyilatkozat

A termékkel együtt szállított, harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások
szellemi tulajdonjogai nem a Huaweiéi. A Huawei ennélfogva harmadik felek által biztosított
szoftverekre és alkalmazásokra semmiféle garanciát nem nyújt. A Huawei emellett
támogatást sem nyújt a harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások
felhasználóinak, és nem vállal felelősséget a harmadik felek által biztosított szoftverek és
alkalmazások funkcióinak, illetve működésének tekintetében.

A harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szolgáltatásai bármikor
megszakíthatók, illetve felfüggeszthetők, a Huawei semmilyen tartalom vagy szolgáltatás
elérhetőségére nem vállal garanciát. A harmadik fél szolgáltatók tartalmaikat és
szolgáltatásaikat a Huawei érdekkörén kívül eső hálózatokon, illetve átviteli eszközökön
keresztül biztosítják. A Huawei kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett
lehető legnagyobb mértékben elutasít minden kártérítést vagy felelősséget harmadik fél
szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a harmadik fél szolgáltatók által nyújtott
tartalmak vagy szolgáltatások megszakadásával kapcsolatban.

A Huawei nem vállal felelősséget a termékre telepített szoftverek, illetve feltöltött vagy
letöltött, harmadik féltől eredő anyagok, úgymint többek között szövegek, képek, videók
vagy szoftverek jogszerűségéért és minőségéért, sem semmilyen más szempontból. A
szoftverek telepítéséből, illetve harmadik felektől származó anyagok feltöltéséből vagy
letöltéséből eredő minden következmény után, beleértve ebbe a szoftver és a jelen termék
inkompatibilitását is, minden felelősséget az ügyfél visel.

Új készülék
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Ez a termék a nyílt forráskódú Android™ platformon alapul. A Huawei szükségszerű
módosításokat végzett a platformon. Elképzelhető tehát, hogy a termék nem támogat
minden olyan funkciót, amely a normál Android platform támogatását élvezi, illetve
harmadik felek által gyártott szoftvertermékekkel előfordulhat inkompatibilitás. Ilyen
inkompatibilitásokat illetően a Huawei semmiféle garanciát és szavatosságot sem nyújt, és
kifejezetten kizárja a felelősséget ezen ügyekben.

GARANCIA KORLÁTOZÁSA

A JELEN ÚTMUTATÓ TELJES TARTALMÁT ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ, „AHOGY VAN”. A
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKET LESZÁMÍTVA A
JELEN ÚTMUTATÓ PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, ILLETVE TARTALMÁRA
SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NEM VONATKOZIK, BELEÉRTVE
EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, A PIACKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT.

A HUAWEI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGNAGYOBB
MÉRTÉKIG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KONKRÉT, ESETLEGES, KÖZVETETT VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, ÜZLETKÖTÉSÉRT VAGY BEVÉTELÉRT,
ELVESZETT ADATOKÉRT, ELMARADT VÁSÁRLÓKÉRT, VALAMINT ELVÁRT
MEGTAKARÍTÁSOKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEN VESZTESÉGEK ELŐRE
LÁTHATÓAK VOLTAK-E VAGY SEM.

A HUAWEI A JELEN ÚTMUTATÓBAN LEÍRT TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS
MAXIMÁLIS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A
TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT FIZETETT ÖSSZEGET (EZ A KORLÁTOZÁS, AMENNYIBEN
VONATKOZÓ JOGSZABÁLY AZ ILYEN KORLÁTOZÁST TILTJA, A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKRE
VONATKOZÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGRE NEM VONATKOZIK).

Behozatali és kiviteli szabályok

Az ügyfelek kötelesek minden vonatkozó import- és exportjogszabály betartására, és
kötelesek a jelen útmutatóban említett termék (beleértve a benne található szoftvert és
műszaki adatokat) exportálásához, újraexportálásához, illetve importálásához szükséges
összes engedélyt beszerezni az államtól.

Személyes információk és adatbiztonság
Bizonyos funkciók vagy külső féltől származó alkalmazások az eszközön használva azt
eredményezhetik, hogy személyes információi, adatai elvesznek, vagy hozzáférhetővé válnak
mások számára. Az alábbi módszerek használatával védheti jobban a személyes adatait:

• Tárolja biztonságos helyen a készülékét, hogy megelőzze az illetéktelen használatot.

• Zárolja az eszköz képernyőjét, és a zárolás feloldásához hozzon létre jelszót vagy feloldási
mintát.

Új készülék
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• Rendszeresen mentse el a memóriakártyán, vagy az eszköz memóriájában tárolt személyes
információit. Amennyiben másik készülékre vált, távolítsa el vagy törölje a személyes
információkat a régi eszközről.

• Ne nyisson meg üzeneteket és e-maileket idegenektől, hogy megelőzze a készülék
vírusfertőzését.

• Amikor a készüléket internet böngészésre használja, ne látogasson olyan weblapokra, amik
biztonsági kockázatot jelenthetnek, hogy megelőzze a személyes adatai ellopását.

• Amennyiben olyan szolgáltatásokat használ, mint a hordozható Wi-Fi hotspot vagy a
Bluetooth, a jogosulatlan hozzáférés meggátolásához lássa el jelszóval ezeket a
szolgáltatásokat. Kapcsolja ki ezeket a szolgáltatásokat, amikor nem használja őket.

• Telepítsen eszközbiztonsági szoftvereket és rendszeresen indítson víruskeresést.

• Győződjön meg róla, hogy a harmadik féltől érkező alkalmazások hiteles forrásból
származnak-e. A harmadik féltől származó letöltött alkalmazásokon víruskeresést kell
végezni.

• Telepítsen a Huawei vagy hitelesített harmadik fél által kiadott biztonsági szoftvereket vagy
frissítéseket.

• Ha harmadik féltől származó, nem hitelesített szoftvert használ a készülék frissítéséhez,
azzal károsíthatja a készüléket és veszélynek teheti ki személyes adatait. Javasolt, hogy a
készülék online frissítés funkcióját használja, vagy a hivatalos frissítőcsomagot töltse le a
Huawei hivatalos weblapjáról.

• Bizonyos alkalmazások tartózkodási helyet érintő információkat használnak fel és
továbbítanak. Ennek eredményeképpen egy harmadik fél megoszthatja az Ön tartózkodási
helyének adatait.

• Egyes alkalmazás fejlesztők kimutatás és diagnosztikai információkat gyűjthetnek a
készüléken a termékeik és szolgáltatásaik fejlesztéséhez.

További tájékoztatás
Használja a következő módszereket a Huawei táblagépekre vonatkozó további információért:

• Termékinformációkat és egyéb részleteket a http://consumer.huawei.com/en oldalon talál.

• A helyi szerviz forró vonalak számát, üzletek címét és szervizadatokat (pl. Jótállás
irányelvei) tartalmazó listát itt találja meg: HiCare.

A termék használati utasításának letöltéséhez, a GYIK bejegyzések megtekintéséhez és az
Adatvédelmi irányelvek megismeréséhez látogasson el ide: http://consumer.huawei.com/en/.

A termékekre vonatkozó fontos jogi információkért látogasson el ide: Beállítások > Rendszer
> A tabletről > Szabályozások.

További információért látogasson el ide: http://consumer.huawei.com/en/.

Új készülék
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Gesztusok és műveletek

Képernyőképek és képernyőfelvétel
Gördülő képernyőkép készítése teljes oldal rögzítéséhez
Elege van belőle, hogy több képernyőképet kell készítenie a hosszabb cikkek vagy chat
rögzítéséhez? A Táblagép gördülő képernyőkép funkcióját használva készíthet olyan
képernyőképet, ami legördül az oldal aljára, rögzítve az összes információt az oldalon
egyetlen képernyőképben.

Gyorskapcsoló használata gördülő képernyőkép készítéséhez: Húzza le az állapotsávot,

nyissa meg a gyorskapcsoló panelt, és érintse meg az  opciót gördülő képernyőkép

készítéséhez. Érintse meg az  opciót három másodpercen belül a kép készítése után, és a
képernyő automatikusan legördül és tovább rögzíti a képernyőképet. A gördülés alatt a
gördülő terület megérintése befejezi a képernyőkép készítését.
 

A képernyőkép rögzítése után érintse meg az  vagy  opciókat a szerkesztéshez vagy
megosztáshoz. A képernyőkép alapértelmezetten a Galéria alá lesz mentve.
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Rögzítsen izgalmas pillanatokat a képernyőn
A képernyőfelvétel funkció jól jöhet, amikor oktatóvideókat készít, vagy izgalmas
játékalkalmat akar rögzíteni a Táblagép alatt.

A képernyőfelvétel befejeződik, ha hívást indít vagy fogad.

Képernyőfelvétel indítása gyorskapcsolóval: Húzza le az állapotsávot, nyissa meg a

gyorskapcsoló panelt, és érintse meg az  opciót a képernyőfelvétel indításához. A felvétel

leállításához érintse meg az  ikont a képernyő bal felső sarkában.
 

Képernyőfelvétel indítása gombkombinációval: Nyomja le egyszerre a bekapcsoló gombot
és a hangerő fel gombot a felvétel indításához. A felvétel leállításához nyomja meg újra
egyszerre a bekapcsoló gombot és a hangerő fel gombot.
 

Gesztusok és műveletek
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A Galéria alatt megtekintheti a felvételeket.

Képernyőkép készítése a teljes képernyőről
Képernyőkép készítése gombkombinációval: Tartsa nyomva egyszerre a bekapcsoló
gombot és a hangerő le gombot képernyőkép készítéséhez a teljes képernyőről.

Képernyőkép készítése gyorskapcsolóval: Húzza le az állapotsávot, nyissa meg a

gyorskapcsoló panelt, és érintse meg az  opciót képernyőkép készítéséhez a teljes
képernyőről.

A képernyőkép rögzítése után érintse meg az  vagy  opciókat a szerkesztéshez vagy
megosztáshoz. A képernyőkép alapértelmezetten a Galéria alá lesz mentve.

Gesztusok és műveletek
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Főképernyő

Gyorskapcsoló
Gyorskapcsolók használata gyakran használt funkciók kapcsolására
Szeretné gyorsan engedélyezni vagy kikapcsolni a Wi-Fi-t? Húzza la az állapotsávot, és nyissa
meg az értesítési panelt, majd érintse meg a megfelelő gyorskapcsolót az adott funkció
engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához. Tartsa nyomva a gyorskapcsoló ikonját a funkció
beállításaiba lépéshez.
 

Minden gyorskapcsoló 
megjelenítése
Érintse meg 
gyorskapcsolót az 
adott funkció 
engedélyezéséhez

Tartsa nyomva a
 gombot beállítások

 megnyitásához

A gyorskapcsolók 
átrendezése

Értesítési és állapotsáv
Zavaró alkalmazás értesítések kikapcsolása
Zavarónak találja, hogy túl sok különböző alkalmazás értesítést kap? Beállíthat és
kikapcsolhat alkalmazás értesítéseket, hogy megakadályozza ezt.

Lépjen a Beállítások alá, majd lépjen az Alkalmazások és értesítések > Értesítések
kezelése alá. Itt kikapcsolhat minden alkalmazás értesítést. Szintén kiválaszthat egy konkrét
alkalmazást, és kikapcsolhatja az értesítéseit az alkalmazás beállításai konfigurálásával.
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Értesítések testre szabása igényei szerint
Nem kedveli az alapértelmezett értesítési emlékeztetőket? Testre szabhatja az értesítési
emlékeztetőket, hogy pontosan úgy kapjon értesítéseket, ahogy szereti.

Lépjen a Beállítások alá, majd lépjen az Alkalmazások és értesítések > Értesítések és
állapotsáv alá. Választhat:

• Engedélyezés az értesítések számára, hogy bekapcsolják a kijelzőt: Engedélyezze az Az
értesítések bekapcsolják a képernyőt opciót. Amikor a Táblagép képernyője ki van
kapcsolva, az be fog kapcsolni, ha értesítés érkezik.

• Értesítési jelzőfény villogás beállítása: Engedélyezze a Villogó jelzőfény opciót, és az
értesítési jelzőfény villogni fog új értesítés érkezésekor.

• További információk megjelenítése az állapotsávon: Az igényei szerint engedélyezheti a
Szolgáltató nevének megjelenítése és Hálózati sebesség mutatása opciókat. Az
Értesítési mód szintén beállítható, és hogy az Akkumulátor töltöttsége hogyan jelenjen
meg.

Képernyőzár és feloldás
Képernyő zárolása a Táblagép gyors védelmére
Ha nem használja a készüléket egy adott ideig, a képernyő kikapcsol és zárolásra kerül. Amíg
a képernyő be van kapcsolva, a Táblagép használható feloldás nélkül. Zárolja a képernyő, ha

Főképernyő
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nem használja a készüléket az adatainak védelmére és a véletlen bevitelek
megakadályozására.

Zárképernyő jelszó beállítása az adatvédelemhez. Az alábbi módokon zárolhatja a
készüléket:

Képernyő azonnali zárolása a bekapcsoló gombbal: Nyomja meg a bekapcsoló gombot a
képernyő azonnali zárolásához bármikor.

Képernyő zárolása egy érintéses képernyőzárral: Húzza össze két ujját a főképernyőn
szerkesztő módba lépéshez. Érintse meg a Minialkamzások > Képernyőzár ikont és adja
hozzá a Képernyőzár minialkalmazást a főképernyőhöz.. Ez segít csökkenteni a bekapcsoló
gomb elhasználódását. Miután elhagyta a főképernyő szerkesztő módot, érintse meg a
Képernyőzár minialkalmazást a képernyő zárolásához. A képernyő ilyen módon zárolásához
előbb lépjen a Képernyőzár minialkalmazást tartalmazó főképernyő oldalra.

A zárképernyő stílusát szintén testre szabhatja igényei szerint:

Zárképernyő stílusának módosítása: A készülék alapértelmezetten a Magazin feloldást

használja. Nyissa meg a Beállítások alkalmazást. Lépjen a Biztonság és adatvédelem >
Képernyőzár és jelszavak > Képernyőzár stílusa alá, és válassza ki a leginkább megfelelő
zárképernyő stílust.

Egyéni üzenet beállítása zárképernyő üzenetnek: Érintse meg a Zárképernyő aláírás
opciót egy egyéni üzenet megjelenítéséhez minden alkalommal, amikor felébred a kijelző.

Főképernyő kezelés
Főképernyő ikonjainak kezelése
Túlzsúfolt a főképernyője az ikonoktól? Átmozgathatja vagy törölheti a főképernyő ikonjait,
vagy rendezheti és mappákba helyezheti őket a kényelmesebb használathoz.

Főképernyő ikon mozgatása: A főképernyőn tartson nyomva egy alkalmazást, amíg a
Táblagép rezegni kezd, majd húzza át egy másik helyre a képernyőn.

Alkalmazás törlése: A főképernyőn tartsa nyomva az eltávolítani kívánt alkalmazást amíg a

Táblagép rezegni kezd, majd húzza az  ikonra. Kövesse a képernyőn látható utasításokat
az alkalmazás törléséhez.

A rendszer normális működésének biztosításához egyes előre telepített
rendszeralkalmazásokat nem lehet eltávolítani.

Mappa létrehozása alkalmazások tárolásához: A főképernyőn tartson nyomva egy
alkalmazást, amíg a Táblagép rezegni kezd, majd húzza rá egy másik alkalmazásra. A két
alkalmazás ezután egy mappában lesz.
 

Főképernyő
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Mappa törlése: Nyisson meg egy mappát, érintse meg az  opciót, vesse el az összes
alkalmazás kijelölését, majd érintse meg az OK opciót. A mappa automatikusan törlésre
kerül, és a benne található alkalmazások a főképernyőre lesznek mozgatva.

Mappa átnevezése: Nyissa meg a mappát, érints meg a mappanevet, és adjon meg egy új
nevet.

Alkalmazások hozzáadása vagy törlése mappából: Nyissa meg a mappát, érintse meg az

 opciót, jelölje ki vagy vesse el az alkalmazásokat az igénye szerint, majd érintse meg az
OK opciót. A kijelölt alkalmazások automatikusan a mappához lesznek adva, míg az elvetett
alkalmazások eltávolításra kerülnek a mappából.

Másik módja az alkalmazás eltávolításának mappából, hogy nyomva tartja az
alkalmazást a mappában, amíg a Táblagép rezegni kezd, majd kihúzza a főképernyőre.

Főképernyő minialkalmazások kezelése
Szeretne gyorsan hozzáadni minialkalmazásokat a főképernyőhöz, mint az egy érintéses
képernyőzár, emlékeztető böngészés vagy napló? Hozzáadhat, mozgathat és törölhet
főképernyő minialkalmazásokat a főképernyő rendezéséhez és könnyebb használatához.

Minialkalmazások hozzáadása: Tartson nyomva a főképernyőn egy üres részt a főképernyő
szerkesztés módba lépéshez. Érintse meg a Minialkamzások opciót, válasszon ki egy
minialkalmazást, és húzza a főképernyő üres részére.
 

Főképernyő
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Ellenőrizze, hogy legyen elég hely a főképernyőn a minialkalmazás elhelyezésére. Ha
nincs elég hely, adjon hozzá új főképernyő oldalt, vagy szabadítson fel helyet a jelenlegi
főképernyő oldalon.

Minialkalmazások törlése: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a
Táblagép rezegni kezd. Húzza a képernyő tetején levő Eltávolítás ikonra.

Minialkalmazások mozgatása: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a
Táblagép rezegni kezd, majd húzza a minialkalmazást bárhova a főképernyőn.

Főképernyő
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Névjegyzék

Névjegyek megosztása elektronikus
névjegykártyaként

Saját névjegykártya megosztása: Nyissa meg a Névjegyzék funkciót, és érintse meg az
Én elemet a profilképe beállításához, valamint a neve, a munkahelyi címe, a telefonszáma és

egyéb adatai megadásához. Ezután érintse meg  gombot, és a készülék automatikusan
létrehozza a QR-kódos névjegykártyáját. Névjegykártyáját közvetlenül is megoszthatja a QR-

kód segítségével. Másik megoldásként érintse meg a  gombot, válasszon egy megosztási
módot, majd kövesse a képernyőn levő utasításokat a megosztáshoz.
 

Névjegyek megosztása: Nyissa meg a Névjegyzék funkciót, válassza ki a megosztani
kívánt névjegyet, majd a jobb felső sarokban érintse meg a QR-kód ikonját, ha névjegyet a
QR-kód segítségével szeretné megosztani. Másik megoldásként megérintheti a Megosztás
elemet is – ekkor válasszon megosztási módot, majd kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a megosztás folyamatának befejezéséhez.

Ha a másik fél készüléke támogatja a QR-kód kiértékelését, akkor közvetlenül
lefényképezheti, illetve beolvashatja a QR-kódokat a névjegyek hozzáadásához.
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Keresés a Névjegyzékben
Nyissa meg a Névjegyzék lehetőséget, és a névjegyzékben a következő keresési
módszereket használhatja:

A lehető legpontosabb keresési eredmények érdekében győződjön meg arról, hogy a
készülék az összes névjegyet megjeleníti. A névjegyek listájának képernyőjén nyissa meg

a  > Megjelenítési beállítások menüelemet, és érintse meg az Összes névjegy
lehetőséget.

• Az oldalsó index húzásával gyorsan végiggörgetheti a listát.

• A névjegyek listájának tetején található keresősávban adja meg a partner nevét,
monogramját, telefonszámát vagy e-mail-címét – a keresési eredmények a keresősáv alatt
jelennek meg. A kereséshez több kulcsszót is megadhat – például „London Géza”, és a
rendszer gyorsan megkeresi az egyezést mutató összes névjegyet.

Ha hiba jelentkezik névjegy keresése közben, a névjegyek listájának képernyőjén nyissa

meg a  > Névjegyek rendezése menüelemet, majd érintse meg az Indexadatok
újraépítése lehetőséget.

Névjegyek kezelése
A névjegyek kezelése
A Névjegyzék alkalmazás számos funkciót kínál a névjegyek kezeléséhez. Egyszerűbbé teheti
a névjegyeinek listáját azzal, hogy csak a Táblagép által vagy a SIM-kártyán tárolt
névjegyeket jeleníti meg, illetve könnyen megtalálhatja a gyakran hívott partnereket.

Többszörös névjegypéldányok egyesítése: Ha a névjegyek listájában ismétlődő elemek
szerepelnek, a Dupla névjegyek egyesítése funkció segítségével egyesítheti a többszörös

névjegypéldányokat. A névjegyek listájából válassza a  > Névjegyek rendezése > Dupla
névjegyek egyesítése menüpontot, jelölje ki az egyesíteni kívánt névjegyeket, majd érintse

meg a  gombot.

Különböző fiókok névjegyeinek megjelenítése: Szeretné, ha csak a Táblagép által tárolt,

vagy csak a SIM-kártyán szereplő névjegyeket megjeleníteni? Válassza a  > Megjelenítési
beállítások menüpontot, majd adja meg a megjeleníteni kívánt fiókokat. Az alábbiakat is
teheti:

• Egyszerű elrendezés engedélyezése: Szeretné elrejteni a profilképeket, a vállalatnevet és a

címeket a névjegyek listájában? A névjegyek listájának képernyőjén nyissa meg a  >
Megjelenítési beállítások menüelemet, és engedélyezze az Egyszerű elrendezés
lehetőséget.

Névjegyzék
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• A névjegyek tárhelyének megjelenítése: Szeretné ellenőrizni a névjegyek tárhelyét? A

névjegyek listájában válassza a  > Megjelenítési beállítások menüelemet. A Fiókok
területen megtekintheti a készüléken, illetve a SIM-kártyán elérhető teljes tárterületet.

Névjegycsoportok kezelése
Szeretne üzenetet küldeni a kollégák egy csoportjának, vagy egy összejövetelt szervezni? Az
intelligens csoportok automatikusan csoportokba rendezi a névjegyeket vállalat, város és
legutóbbi kapcsolatfelvétel alapján, hogy gyorsan tudjon csoportos e-mailt vagy üzenetet
küldeni.

Névjegycsoport létrehozása: A csoportlistában érintse meg az  ikont, adja meg a
csoport nevét (mint Család vagy Barátok), majd érintse meg az OK opciót. Tagok

hozzáadásához kövesse az utasításokat a képernyőn, majd érintse meg az  ikont.

Üzenetküldés intelligens csoport kapcsolatoknak: A csoportlistában az Intelligens

csoportok szekció alatt nyisson meg egy csoportot, és érintse meg az  ikont üzenet

küldéséhez, vagy az  ikont e-mail küldéséhez.

Csoport szerkesztése: A csoportlistában válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot, és érintse

meg az  ikont névjegy hozzáadásához, vagy az  ikont a Tagok eltávolítása, Csoport
csengőhangja, Csoport törlése vagy Átnevezés opciókhoz.

Csoport törlése: A csoportlista képernyőn tartson nyomva egy csoportot, majd érintse meg a
Törlés opciót.

Kapcsolatok felvétele feketelistára
Hozzáadhatja egy kapcsolat telefonszámát a feketelistához, hogy elkerülje a zaklató vagy
spam hívásokat tőle.

A csak Wi-Fi-s táblagépek nem támogatják ezt a funkciót.

Nyissa meg a Névjegyzék alkalmazást, tartson nyomva egy névjegyet, amit
feketelistához kíván adni, majd érintse meg a Feketelistához ad opciót. A készülék tiltani
fogja a hívásokat és üzeneteket a feketelistán szereplő kapcsolatoktól.

Feketelistán szereplő kapcsolatok megtekintése: Nyissa meg a Tablet-kezelő

alkalmazást, lépjen a Tiltottak >  alá, és érintse meg a Telefonszám feketelista opciót a
feketelista megtekintéséhez.

Kapcsolatok eltávolítása feketelistáról: Nyissa meg a Névjegyzék alkalmazást, tartson
nyomva egy névjegyet, amit el kíván távolítani a feketelistáról, majd érintse meg az
Eltávolítás feketelistáról opciót.

Névjegyzék
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Hívás és üzenet előzmények törlése
Használja a Nyomok törlését egy kapcsolat hívás és üzenet előzményeinek törlésére a
személyes adatai védelméhez.

A csak Wi-Fi-s táblagépek nem támogatják ezt a funkciót.

Nyissa meg a Névjegyzék alkalmazást, válasszon ki egy névjegyet, és lépjen a  >
Előzmények törlése > Törlés alá. A kapcsolathoz tartozó összes hívás és üzenet előzmény
törlésre kerül.

Névjegyzék
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Tárcsázás

Alapvető hívásfunkciók
Hívások indítása
A tárcsázási képernyőn adja meg a hívni kívánt telefonszám egy részletét vagy a hívni kívánt
személy nevének első betűjét/pinjin monogramját. A Táblagép automatikusan megkeresi a
feltételeknek megfelelő névjegyeket.

A csak Wi-Fi-s táblagépek nem támogatják a hívási szolgáltatásokat.

Nyissa meg a(z) Tárcsázó lehetőséget. A tárcsázási képernyőn adja meg a hívni kívánt
telefonszámot vagy a hívni kívánt személy nevének első betűjét. A készülék automatikus
keresést végez a Névjegyzékben és a hívásnaplóban. Érintse meg a listában a hívni kívánt
partner névjegyét. A partnerhívás állapota látható a képernyőn (pl. kicseng vagy

hívástovábbítás folyamatban). Érintse meg a  gombot a hívás befejezéséhez.

A hívás befejezése a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával: Véletlenül rossz telefonszámot
tárcsázott, majd elrejtette a hívási képernyőt, és szeretné gyorsan befejezni a hívást?
Beállíthatja a következőt: Bekapcsoló gomb megszakítja a hívást. A Tárcsázó képernyőn

nyissa meg a  > Beállítások menüelemet, majd engedélyezze a Bekapcsoló gomb
megszakítja a hívást opciót a hívások gyors befejezésének lehetősége érdekében.

Segélyhívások indítása
Ha a Táblagép be van kapcsolva és mobilszolgáltatással lefedett területen található,
vészhelyzetben lehetősége van segélyhívást kezdeményezni zárolt képernyővel és
mobilszolgáltatás nélkül is.

A csak Wi-Fi-s táblagépek nem támogatják a hívási szolgáltatásokat.

A segélyhívási funkcióra helyi törvényi előírások és az internetszolgáltató által
meghatározott szabályok vonatkoznak. Hálózati problémák, illetve környezeti
interferencia miatt előfordulhat, hogy a segélyhívás meghiúsul. Vészhelyzetben ne bízza
magát kizárólag a Táblagép segélyhívási funkciójára.

Nyissa meg a Tárcsázó funkciót, vagy érintse meg a Segélyhívás feliratot a
zárképernyőn, adja meg a területileg érvényes segélyhívó számot a tárcsázóban, majd érintse

meg a  gombot. Ha az adott helyszínen a mobilhálózati jelerősség megfelelő, a Táblagép
pedig csatlakoztatva van az internethez, a készülék azonosítja és a képernyőn megjeleníti az
Ön aktuális helyzetét.

Hívásvárakoztatás engedélyezése, hogy ne mulasszon el fontos hívásokat
Bejövő hívása van, amikor már éppen hívást bonyolít? A hívásvárakoztatás lehetővé teszi az
új hívás fogadását, és a váltást a két hívás között.
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Egyes szolgáltatók nem támogatják ezt a funkciót.
A csak Wi-Fi-s táblagépek nem támogatják a hívási szolgáltatásokat.

Nyissa meg a Tárcsázó alkalmazást, lépjen a  > Beállítások > További beállítások
alá és engedélyezze a Hívásvárakoztatás opciót. Amikor másik hívása van, érintse meg az

 ikont a ívás fogadásához és az első hívás várakoztatásához. Érintse meg az  ikont
vagy a várakoztatott hívást a híváslistában a hívások közötti váltáshoz.

Hívásnaplók törlése
Törölheti a már nem szükséges hívásnaplót.

A csak Wi-Fi-s táblagépek nem támogatják a hívási szolgáltatásokat.

Nyissa meg a Tárcsázó alkalmazást és érintse meg az  ikont a számlap elrejtéséhez.
Ezután az alábbiakat teheti:

• Egy különálló bejegyzés törlése: Tartson nyomva egy bejegyzést, majd érintse meg a
Bejegyzés törlése opciót.

• Több bejegyzés törlése: Érintse meg az  ikont, jelöljön ki a törölni kívánt

bejegyzéseket, vagy érintse meg a Mind kijelöl opciót, majd érintse meg az  ikont.

Zaklató jellegű hívások letiltása: a megérdemelt
béke és csend
Elege van a zaklató jellegű hívásokból és a telefonos csalásokból? Próbálja ki a Tiltottak
funkciót.

A csak Wi-Fi-s táblagépek nem támogatják a hívási szolgáltatásokat.

A megszakítás szabályainak konfigurálása: Nyissa meg a Tárcsázó funkciót, válassza a

 > Tiltottak menüpontot, majd érintse meg a  gombot. Adja meg a megszakítási
szabályokat, és adja meg az igényeinek megfelelő feketelistát, illetve fehérlistát.

Tárcsázás
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Üzenet

Alapvető üzenetfunkciók
Üzenetek küldése
A szöveges üzenetek egy gyors és egyszerű módot adnak a barátokkal, családdal és
kollégákkal való kommunikációra. A szöveg mellett emojikat is használhat, képeket,
hangfájlokat szúrhat be az üzenetek színesítésére.

A csak Wi-Fi-s táblagépek nem támogatják az SMS-szolgáltatásokat.

Nyissa meg az Üzenetek alkalmazást. Az üzenetlistából lépjen a  >  alá, és

válasszon ki névjegyeket vagy csoportokat. Írja be az üzenet tartalmát, érintse meg az 

ikont egyéb tartalmak hozzáadásához, és érintse meg az  ikont az üzenet elküldéséhez.

Üzenet piszkozatának mentése: Érintse meg a  gombot, ezzel elmenti az üzenetet a
piszkozatok közé.

Az üzenetek kezelése
Az Üzenetek alkalmazás egyszerűvé teszi az üzenetek hatékony kezelését.

A csak Wi-Fi-s táblagépek nem támogatják az SMS-szolgáltatásokat.

Nyissa meg a következőt: Üzenetek. Az üzenetek listájában érintse meg a névjegyet vagy
telefonszámot az ahhoz tartozó üzenetváltások megjelenítéséhez. Nyisson meg egy
olvasatlan üzenetet – a rendszer automatikusan felismeri és kiemeli a benne szereplő
telefonszámot, webhelycímet, e-mail-címet, időpontot és egyéb információkat. A megfelelő
információelemet megérintve elindíthatja a kapcsolódó műveletet.

Üzenet megválaszolása: Írja be az üzenetet a szövegdobozba, majd érintse meg a 
gombot.

Üzenet hozzáadása a kedvencekhez: Aggódik amiatt, hogy véletlenül töröl fontos üzenetet?
Adott üzenetet hosszan megérintve, majd a képernyőn megjelenő párbeszédpaneleket
követve felveheti az üzenetet a kedvencek közé, illetve zárolhatja azt.

Üzenet továbbítása: Szeretné megosztani az üzenetet ismerőseivel? Adott üzenetet hosszan
megérintve, majd a képernyőn megjelenő párbeszédpaneleket követve továbbíthatja, illetve
közzéteheti az üzenetet.

Üzenet törlése: Megelégelte a rengeteg üzenet miatt kialakuló összevisszaságot? Az
üzenetek listájának rendezéséhez törölheti a szükségtelen üzenetváltásokat, illetve

üzeneteket. Lapozza balra az üzenetet, illetve üzenetfolyamot, majd érintse meg a 
gombot. Ha törölni szeretne értesítési üzeneteket, érintse meg hosszan az üzenetet, illetve
üzenetfolyamot a szerkesztési képernyő megnyitásához, jelölje ki az üzenetfolyamot, illetve
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üzenetet, majd válassza a  > Törlés menüpontot. A törölt üzenetek visszaállítására nincs
mód.

Üzenet gyors megválaszolása: Szeretne gyorsan megválaszolni egy beérkező üzenetet? Az
új üzenetek megjelennek az értesítési sávon. A gyors válaszadáshoz érintse meg.

Keresés az üzenetekben: Szeretne gyorsan megtalálni egy üzenetet? Az üzenetek listáját
megnyitva adja meg a kulcsszavakat a keresősávban, és a kapcsolódó találatok megjelennek
alatta.

Kitűzés felülre: Szeretne egy fontos üzenetet rögzíteni a lista tetején? Az üzenetek listájában

érintse meg hosszan a kívánt üzenetet annak kijelöléséhez, majd érintse meg a  gombot.
A lista tetejére kitűzött üzenetek az üzenetértesítések alatt szerepelnek. Olvasatlan üzenet

felülre történő kitűzéséhez válassza a  > Beállítások > Olvasatlan üzenetek kitűzése
menüelemet.

Üzenet
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Kamera

Alapvető kamerafunkciók
Videók rögzítése a kamerával
A kamerával nem csak fényképeket, hanem nagy felbontású, hangsávval rendelkező videókat
is rögzíthet.
 

Váltás az előlapi és a hátoldali kamera között

Rögzített videó 
megtekintése

Váltás fotó módra

Videó felvétele

A szépítés mód engedélyezése

Videó rögzítése: Nyissa meg a Kamera menüt, és érintse meg a  gombot a videó

módba történő váltáshoz. A  megérintésével indítsa el a felvételt.

Kép készítése videó rögzítése közben: Videó rögzítése közben a  megérintésével
készíthet képeket.

Kamera beállításainak módosítása
A kamera beállításainak lapján számos kamerabeállítás, mód és specifikáció közül válogathat
a felhasználási igényeknek megfelelően.

Fényképezés a kereső megérintésével: Nyissa meg a Kamera menüt, lapozzon balra a
Beállítások megnyitásához, és engedélyezze az Exponálás a képernyő megérintésével
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lehetőséget. Mostantól, ha megérint egy tárgyat a keresőben, a kamera automatikusan
ráfókuszál, és elkészíti a képet.

Automatikus mosolyfelvétel: A Beállítások menüben engedélyezze a Mosolyfelvétel
beállítást. A kamera mostantól automatikusan fényképez, ha mosolyt észlel a keresőben.

Fókusztávolság zárolása: A Beállítások menüben érintse meg a Nyomva tartott exponáló
gomb, és válassza ki a Fókusztáv rögzítése lehetőséget. Mostantól, amikor megérinti és
nyomva tartja az exponálás gombot, a kamera nem végez automatikus fókuszálást.

Fényképezés, fókuszálás a felvételen, valamint nagyítás és kicsinyítés a hangerő
gombbal: A Beállítások menüben érintse meg a Hangerő gomb funkció elemet, és válassza
ki az Exponálás, Zoom vagy Fókusz módot a pillanatnyi igényeknek megfelelően.

Kamerarács használata a fényképek komponálásához
Ha nem tudja, hogyan pozicionálja a fényképen szereplő témákat, próbálja ki a kamerarács
funkciót a kompozíció javításához.

Kamerarács kiválasztásához nyissa meg a Kamera menüt, és lapozzon balra a keresőben
a Beállítások képernyő megnyitásához. Érintse meg a Kamera rács gombot, és válasszon
egy rácstípust.

A harmadolási szabály: Válassza a Rács vagy az Aranyvonal rácsot. A négy pont, ahol a
rácsvonalak metszik egymást, alkotja a fénykép fókuszpontjait. Ha a fényképezendő tárgyat
valamelyik pontra helyezi, érdekes kompozíciót kap.
 

Kamera
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Az arany spirál: Válassza a Fibonacci spirál (balra) vagy az Fibonacci spirál (jobbra)
rácsot. A spirál központja lesz a fénykép fókuszpontja. Helyezze ide a fényképezendő tárgyat,
hogy egy természetes ritmusban vezesse körbe a képen azokat, akik megtekintik.
 

Kamera
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Fedezze fel az új lehetőségeket a testre szabott
felvételi módokkal
Szeretné felfedezni a kamera használatának új módjait az előre beállítottakon kívül?
Letölthet és törölhet felvételi módokat igénye szerint.

További felvételi módok letöltése: Nyissa meg a Kamera alkalmazást, húzza jobbra a

keresőt a Módok oldalra lépéshez, majd érintse meg a  opciót az elérhető módok
megtekintéséhez. Válassza ki a kívánt felvételi módot és érintse meg az HOZZÁADÁS opciót.
A letöltés után a Módok alatt láthatja a letöltött felvételi módokat.

Felvételi módok frissítése: Felvételi módok frissítéséhez lépjen a Módok oldalra és érintse

meg az  opciót. A frissíthető felvételi módok mellett egy piros pötty szerepel. Követheti az
utasításokat a képernyőn a frissítésükhöz.

Felvételi módok törlése: A Módok oldalon érintse meg az  opciót a képernyő tetején a

Szerkesztés módba lépéshez, majd érintse meg az  opciót a szükségtelen felvételi módok
törléséhez.

A Kamera megfelelő működésének biztosításához az előre beállított felvételi módok nem
törölhetők.

Kamera

27



Galéria

Fotókezelés
Fényképalbumok rendezése

Fényképek és videók hozzáadása új albumhoz: Az Albumok lapon érintse meg a 
elemet, adjon meg egy albumnevet, majd érintse meg az OK gombot. Jelölje ki az új
albumhoz hozzáadni kívánt képeket vagy videókat.

Fényképek vagy videók áthelyezése: A különböző albumokban található fényképeket és
videókat összegyűjtheti egy helyen a könnyebb megtekintés érdekében. Nyisson meg egy

albumot, tartson lenyomva egy fényképet vagy videót, amíg a  elem meg nem jelenik,

majd jelölje ki az áthelyezni kívánt fényképeket vagy videókat. Érintse meg a  elemet,
majd válassza ki a célalbumot. Az áthelyezett fényképet vagy videót a rendszer eltávolítja az
eredeti albumból.

Albumok rendszerezése: Ha az albumlista túlzsúfolt, néhány albumot áthelyezhet az Egyéb

tárolóba. Tartson lenyomva egy albumot, amíg a  elem meg nem jelenik, jelölje ki az

áthelyezni kívánt albumokat, majd érintse meg a  gombot az albumok áthelyezéséhez az
Egyéb tárolóba. Ha szeretné az eredeti helyükre visszaállítani az albumokat, nyissa meg az

Egyéb tárolót, tartsa lenyomva a visszaállítani kívánt albumokat, majd érintse meg a 
elemet.

• A Kamera, Kamera videók vagy Képernyőképek album nem helyezhető át az Egyéb
tárolóba.

• Egy külső alkalmazás által létrehozott album áthelyezése az Egyéb tárolóba nem
befolyásolja az alkalmazás működését.

Albumok átrendezése: A gyakran használt albumokat a lista tetejére viheti a könnyebb

megtekintés érdekében. Tartson lenyomva egy albumot, amíg a  elem meg nem jelenik.

Tartsa lenyomva a  elemet, majd az ujját elhúzva vigye az albumot a listában felfelé vagy

lefelé. Amikor befejezte az albumok átrendezését, érintse meg a  elemet a módosítások
mentéséhez.

A Kamera,Kamera videók, vagy Képernyőképek album nem rendezhető át.

Albumok elrejtése: Elrejtheti azokat a magánjellegű albumokat, amelyeket nem szeretne

másoknak megmutatni. Az Albumok lapon lépjen a  > Albumok elrejtése részre, majd
váltsa át az elrejteni kívánt albumok kapcsolóját.

A Kamera,Kamera videók, vagy Képernyőképek album nem rejthető el.
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Fényképek vagy videók törlése: Tartson lenyomva egy fényképet vagy videót, amíg a 
elem meg nem jelenik, majd jelölje ki a törölni kívánt fényképeket vagy videókat, végül

érintse meg a  > Törlés lehetőséget. A törölt fényképeket és videókat a Nemrég törölt
album tárolja, és egy ikon jelzi rajtuk a végleges törlésükig hátralévő napok számát.
Fényképek vagy videók végleges törléséhez nyissa meg a Nemrég törölt lapot, jelölje ki a

törölni kívánt fényképeket vagy videókat, majd érintse meg a  > Törlés elemet.

Törölt fényképek és videók visszaállítása: Nyissa meg a Nemrég törölt albumot, és tartson

lenyomva egy fényképet vagy videót, amíg a  elem meg nem jelenik. Jelölje ki a

visszaállítani kívánt fényképeket vagy videókat, majd érintse meg a  lehetőséget az
eredeti albumba való visszaállításukhoz. A rendszer újra létrehozza az eredeti albumot, ha
közben megszűnt létezni.

Galéria
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Tablet-kezelő

Az egyérintéses optimalizálás használata
Úgy észlelte, hogy mostanában lassabb a Táblagép? Aggódik amiatt, hogy nincs megfelelően
felvértezve kártékony programkódokkal és más biztonsági fenyegetésekkel szemben? Az
egyérintéses optimalizálással a Táblagép futását zökkenőmentesebbé teheti, és megvédheti a
biztonsági kockázatokkal szemben.

Navigáljon a Tablet-kezelő menübe, és érintse meg az OPTIMALIZÁLÁS elemet. A
Táblagép fokozza saját működési sebességét, ellenőrzi a biztonsági kockázatokat,
optimalizálja az energiafelhasználást, továbbá figyelemmel kíséri és megakadályozza az
ismeretlen számról érkező, illetve zaklató jellegű hívásokat.

Energiafogyasztás optimalizálása
Sok kellemetlenséget tud okozni, ha a nem megfelelő pillanatban merül le az akkumulátor.
Az energiatakarékos funkciók segítenek a Táblagép üzemidejének meghosszabbításában,
hogy tovább játszhasson vagy élvezhessen egyéb funkciókat.

Nyissa meg a Tablet-kezelő alkalmazást, és érintse meg az Hátralévő: opciót az alábbi
műveletekhez:

• Energiafogyasztás részletek megtekintése: Érintse meg az Akkumulátorhasználat opciót
az energiafogyasztás részletek megtekintéséhez. Az Akkumulátorhasználat részletei
szekcióban a Töltés alatti kék jelek jelzik a készüléket mikor töltötte. A jelek közötti lyukak
jelölik, hogy mikor nem töltődött a készülék. Ez a funkció nem fogyaszt energiát. Érintse
meg az Akkumulátor használat opciót, hogy megtekintse melyik alkalmazások és
hardverelemek fogyasztották a legtöbb energiát.

• Átfogó fogyasztásellenőrzés és optimalizáció: Érintse meg az OPTIMALIZÁLÁS opciót az
energiafogyasztási problémák ellenőrzéséhez és a teljesítmény optimalizálásához.

• Hátralevő töltöttség megjelenítése az állapotsávon: Engedélyezze a Akkumulátor
töltöttsége funkciót az akkumulátor töltöttségének megjelenítéséhez az állapotsávon.

• Alkalmazás indítások kezelése az energiatakarékossághoz: Érintse meg a Indítás opciót
az alkalmazások automatikus indításának, másodlagos indításának és háttéraktivitásának
automatikus vagy kézi kezeléséhez. A rendszer automatikusan kezeli az energiafogyasztást
a takarékossághoz.

Értesítést fog kapni, ha nagy energiaigényű alkalmazások futnak a háttérben. Kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat az alkalmazás beállítások optimalizálásához.
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E-mail

E-mail-fiók hozzáadása
Adja hozzá e-mail-fiókját a készülékhez, hogy bármikor kényelmesen elérhesse e-mailjeit. Ha
kérdése van bizonyos beállításokkal kapcsolatban az e-mail-fiók konfigurálása közben,
érdeklődjön e-mail-fiókja szolgáltatójánál.

Személyes e-mail-fiók hozzáadása: Nyissa meg az  funkciót, válassza ki a megfelelő e-
mail-szolgáltatót, vagy érintse meg az Egyéb lehetőséget, adja meg az e-mail-címét és
jelszavát, majd érintse meg a Bejelentkezés elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a fiók beállításához. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és
ellenőrzi a szerverbeállításokat.

Exchange-fiók hozzáadása: Az Exchange a Microsoft által fejlesztett termék, és vállalatok
saját belső e-mail-rendszerként használják. Ha az Ön vállalatának e-mail-rendszere Exchange
szervert használ, bejelentkezhet munkahelyi e-mail-fiókjába a készüléke segítségével is.

Nyissa meg a  > Exchange menüelemet, adja meg az e-mail-címét, felhasználónevét és
jelszavát, majd érintse meg a Bejelentkezés elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a fiókja beállításához. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és
ellenőrzi a szerverbeállításokat.

A konfigurálást követően a rendszer alapértelmezés szerint a Bejövő képernyőt nyitja meg.

E-mail-fiókok kezelése
Lehetősége van hozzáadni egy vagy több e-mail-fiókot.

Nyissa meg a következőt: E-mail. Választhat:

E-mailek megtekintése: A Bejövő képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza ki
azt az e-mail-fiókot, amelyben meg kívánja tekinteni az e-mailjeinek listáját. Lapozzon lefelé
az e-mailek listájának frissítéséhez. Nyissa meg a kívánt e-mailt, és olvassa el, válaszolja
meg, továbbítsa vagy törölje. A képernyőn balra, illetve jobbra lapozva jelenítheti meg az
előző, illetve következő e-mailt. Több e-mail egyidejű törléséhez érintse meg a profilképet,
vagy érintse meg hosszan valamelyik e-mailt az e-mail-kezelési képernyő megnyitásához.

Ezen a képernyőn jelölje ki a törlendő e-maileket, majd érintse meg a  gombot.

E-mailek szinkronizálása: Lapozzon lefelé a Bejövő képernyőn az e-mailek listájának

frissítéséhez. Nyissa meg a  > Beállítások menüelemet, érintse meg a megfelelő fiókot,
majd engedélyezze a következőt: E-mail szinkronizáció. Az automatikus szinkronizáláshoz
érintse meg a Szinkronizáció időzítése gombot, majd adja meg a szinkronizálási időt a
konfigurálás befejezéséhez.
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E-mailek keresése: Az e-maileket felsoroló képernyőn érintse meg a keresősávot, és írja be a
kulcsszavakat – például az e-mail tárgyát vagy valamely tartalomelemet.

Több e-mail-fiók hozzáadása: Nyissa meg a  > Beállítások >  menüelemet, adja
meg az e-mail-fiók szolgáltatóját, és adja meg az adatait.

Váltás másik e-mail-fiókra: A fiókok képernyőjén érintse meg a  gombot, majd érintse
meg a kívánt fiókhoz tartozó profilképet a váltáshoz.

E-mail-fiókok konfigurálása: A fiókok képernyőjén nyissa meg a  > Beállítások
menüelemet, és jelölje ki a kívánt fiókot a Fióknév, az Alapértelmezett fiók vagy a Fiók
törlése beállításához.

VIP e-mail névjegyek kezelése
Aggódik, hogy elmulasztja egy fontos kapcsolat e-mailjét a tengernyi e-mail között? A fontos
kapcsolatokat hozzáadhatja a VIP listához. A készülék automatikusan a VIP postaláda alá
helyezi a VIP kapcsolatoktól érkezett e-maileket.

Nyissa meg a E-mail alkalmazást és lépjen a  > Beállítások > VIP kapcsolatok alá. A
VIP lista képernyőn lépjen a Hozzáadás > Létrehozás vagy Hozzáadás a névjegyzékből alá.

VIP kapcsolatok hozzáadása vagy eltávolítása: A VIP lista képernyőn érintse meg a 

vagy  ikont a VIP névjegyek kezeléséhez.

E-mail értesítések módosítása VIP kapcsolatokhoz: Az e-mail főképernyőről lépjen a  >
Beállítások > VIP értesítések alá.

E-mail
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Naptár

Navigálás a naptárban
 

Ugrás a 
mai napra

Keresés az 
eseményekben

Hét
 száma

Ma

Jelenleg 
megjelenített 
nap

A nap 
eseményei
A jelenleg 
megjelenített 
nap eseményei

Váltás a havi, heti,
 napi és menetrend

 nézet között

Új esemény 
hozzáadása

Esemény létrehozása: Nyissa meg a Naptár elemet, érintse meg a  gombot, majd
adja meg az esemény adatait – köztük a címét, a helyszínét, valamint a kezdési és a
befejezési időpontját. Nyissa meg a További lehetőségek > Emlékeztetés menüelemet, ha

emlékeztetőt szeretne hozzáadni az eseményhez, majd érintse meg a  gombot.

Események keresése: A Naptár oldalon érintse meg a  gombot, majd adja meg az
esemény kulcsszavait – például a címét vagy a helyszínét.

A naptár konfigurálása: A Naptár oldalon nyissa meg a  > Beállítások menüelemet a
naptár-megjelenítés, illetve az emlékeztetők testreszabásához.

Teendők importálása a munka szervezéséhez
Találkozó emlékeztetők importálása: Nyissa meg a Naptár alkalmazást, lépjen a  >
Fiók hozzáadása alá, és kövesse az utasításokat a képernyőn a vállalati e-mail
hozzáadásához (Exchange fiók) a Naptár alá a találkozó emlékeztetők ellenőrzéséhez.

33



Esemény megosztása: Érintsen meg egy esemény a naptárban vagy az Napirend alatt, majd

érintse meg az  opciót és kövesse az utasításokat a képernyőn az esemény
megosztásához a számos mód bármelyikével.

Naptár
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Óra

Az óra használata
Számos hatékony funkcióval és rengeteg információval, az egyszerű Óra is sokat nyújt. Az
Óra használható ébresztésre, világórának, stoppernek vagy időzítőnek.

Idő megtekintése bárhol a világon: Lépjen az Óra alá, érintse meg az  ikont a
Világóra fülön, és adja meg a város nevét, vagy válasszon egy várost a listából. Érintse meg

az  opciót a dátum és idő beállításához.

Két külön régió idejének megjelenítése: Lépjen az Óra alá, lépjen a  > Dátum és
idő alá a VILÁGÓRA fülön. Engedélyezze a Kettős óra opciót, érintse meg a Saját város
opciót, és válassza ki a lakhelyét a városlistából.
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Hálózat által küldött dátum és időDátum és idő a
 kiválasztott városban

Ha az idő a jelenlegi régiójában megegyezik a saját várossal, a zárképernyőn csak egy óra
jelenik meg.
A csak Wi-Fi-s táblagépek nem támogatják ezt a funkciót.

Óra
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Jegyzettömb

Jegyzetek kezelése és rendszerben tartása
Szeretne egy fontos jegyzetet megosztani vagy kedvencekhez adni? Kezelje a jegyzeteit és
tartsa rendszerben azokat.

Jegyzet megosztása: Szeretné elküldeni a találkozó jegyzeteit egy kollégának? Nyissa meg a

Jegyzettömb lista oldalát, nyissa meg a megosztani kívánt jegyzetet, és érintse meg az 
opciót megosztási mód választásához, majd kövesse az utasításokat a képernyőn.

Jegyzet hozzáadása a kedvencekhez: Szeretne a kedvencekhez adni egy jegyzetet, hogy
később könnyen hivatkozhasson rá? A Jegyzettömb lista oldalán húzzon balra egy jegyzetet,

majd érintse meg az  opciót. Szintén megnyithat egy jegyzetet, ami kedvencekhez akar

adni, és megérintheti az  opciót.

Jegyzet törlése: Törölni szeretne egy elavult jegyzetet? A Jegyzettömb lista oldalán húzzon

balra egy jegyzetet, majd érintse meg az  opciót. Szintén nyomva tarthat egy jegyzetet az

opciók megjelenítéséhez, utána jelölje ki a törölni kívánt jegyzete(ke)t, és érintse meg az 
opciót.

Jegyzetek keresése: Szeretne gyorsan megtalálni egy jegyzetet? A Jegyzettömb lista oldalán
érintse meg a keresősávot, és adja meg a keresőszavakat. Különben a főképernyőn lefelé
húzva is elérheti a keresősávot és megadhat kulcsszavakat a kereséshez.

Teendő lista létrehozása: Szeretne bevásárló listát készíteni? A Jegyzettömb szerkesztő

oldalán érintse meg az  opciót, adjon meg egy elemet, majd érintse meg az  opciót.
Adjon hozzá további elemeket teendő lista létrehozásához.

Egy elem elvégzése után lépjen a Jegyzettömb szerkesztő oldalára és jelölje ki az 
opciót az elvégzett elemtől balra.

Címkék hozzáadása jegyzetekhez: Szeretné egyszerűen megtekinteni a jegyzeteket

kategóriákban? A Jegyzettömb szerkesztő oldalán érintse meg az  opciót, és használja a
különböző színű címkéket a különböző tartalmak kategorizálására a jegyzetek jobb
áttekinthetőségéhez.
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Készülék kapcsolatok

Bluetooth
Adatok megosztása Bluetooth használatával
A Bluetooth használatával készülékét csatlakoztathatja másik készülékhez adatok
megosztása, névjegyzék importálása és exportálása, illetve az internet megosztása
érdekében.

Fájlok küldése Bluetooth használatával: Nyissa meg a Fájlok menüelemet, érintse meg
hosszan az elküldeni kívánt fájlt, majd válassza a Továbbiak > Megosztás > Bluetooth
menüelemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Bluetooth engedélyezéséhez. Ha
sikerült felismerni a másik készüléket (amelynek láthatónak kell lennie, és engedélyezni kell
rajta a Bluetooth-kapcsolatot), érintse meg a készülék nevét a kapcsolat létrehozásához és a
fájlküldés indításához.

Fájlok fogadása Bluetooth használatával: A főképernyőn lapozzon lefelé az állapotsávról

indulva, nyissa meg a gyorsindító panelt, majd a  gomb megérintésével engedélyezze a
Bluetooth funkciót. Érintse meg a fájlátviteli értesítés Elfogadás elemét a fájlok fogadásának
megkezdéséhez. A fogadott fájlokat a készülék alapértelmezés szerint a bluetooth mappába
menti a következőn: Fájlok.

Névjegyzék importálása és exportálása Bluetooth használatával: Nyissa meg a 

Névjegyzék elemet, majd válassza a  > Importálás/Exportálás menüelemet az alábbiak
végrehajtásához:

• Névjegyzék importálása: Érintse meg az Importálás más eszközről lehetőséget, majd
válassza a Támogatja a Bluetooth-t elemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat,
és hozza létre a Bluetooth-kapcsolatot a másik készülékkel. Ezt követően a Táblagép
automatikusan importálja a másik készüléken tárolt névjegyzéket.

• Névjegyek exportálása: Érintse meg a Névjegyek megosztása elemet, jelölje ki a

megosztani kívánt névjegyeket, érintse meg a  gombot, majd válassza a Bluetooth
lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és hozza létre a Bluetooth-
kapcsolatot a másik készülékkel. A Táblagép kijelölt névjegyeit a rendszer automatikusan
exportálja a másik készülékre.

Fájlátvitel a Huawei Share használatával
A Huawei Share a fényképek, videók és egyéb fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé a Huawei
készülékek között. A Huawei Share Bluetooth segítségével érzékeli a közelben található
Huawei készülékeket, és Wi-Fi-n keresztül gyors fájlátvitelt biztosít, mobil adatforgalom
használata nélkül.
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A Huawei Share Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolaton keresztül végzi az adatátvitelt. Ha a
Huawei Share engedélyezve van, akkor a Wi-Fi és a Bluetooth automatikusan
engedélyezve lesz.

 

Huawei Share

Fájlküldés a Huawei Share használatával: Válassza ki a megosztani kívánt fájlt, majd
érintse meg a Megosztás elemet. A közeli készülékek listájából válassza ki a fogadó
készüléket a fájl küldéséhez.

Fájlok fogadása a Huawei Share használatával: Lapozzon lefelé az állapotsávon a
gyorsindító panel megnyitásához, majd a Huawei Share engedélyezéséhez érintse meg a

következőt: . A fájlátviteli értesítés megjelenésekor érintse meg az Elfogadás elemet. A
fogadott fájlokat a készülék alapértelmezetten a következő helyre menti: Fájlok, Huawei
Share mappa.

Készülék kapcsolatok
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Biztonsági mentés és visszaállítás

Adatok mentése számítógépre
Fontos adatokat, képeket és nagy méretű fájlokat tárol a Táblagép tárhelyén? Mentést
készíthet a fontos adatairól számítógépre az adatvesztés elkerülésére és a Táblagép
tárhelyének felszabadítására.

Ne felejtse el a biztonsági mentés jelszavát, mert anélkül nem fogja tudni visszaállítani a
mentett fájlokat.

Telepítse a HiSuite alkalmazást a számítógépre a Táblagép adatainak mentése vagy
visszaállítása előtt.

Adatok biztonsági mentése számítógépre: Használjon USB adatkábelt a Táblagép
csatlakoztatásához számítógépre. A HiSuite alkalmazás automatikusan megnyílik a
számítógépen. A HiSuite alkalmazásban válassza ki a menteni kívánt adatokat, és kövesse az
utasításokat a képernyőn az adatok mentéséhez a számítógépre.

Adatok importálása a Táblagép alá: A Táblagép csatlakoztatásához számítógépre
használjon USB adatkábelt. Nyissa meg a HiSuite alkalmazást, és lépjen az adat-visszaállítás
oldalra az adatok másolásához számítógépről a Táblagép alá. Ha a biztonsági mentés adatai
jelszóval védettek, adja meg a jelszót.
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Wi-Fi és hálózatok

Wi-Fi
Wi-Fi+: Az intelligens csatlakoztatási asszisztens
A Wi-Fi+ automatikusan csatlakozik a Wi-Fi-hálózatokhoz, hogy csökkentse a mobil
adatforgalmat. Amikor a telefon ismert vagy ingyenes Wi-Fi-hálózatot észlel, automatikusan
csatlakozik hozzá. A lehető legjobb internetkapcsolat biztosítása érdekében a készülék
automatikusan kiválasztja a legoptimálisabbat a környéken elérhető hálózatok közül.
 

A Wi-Fi+ engedélyezését követően a készülék:

• Automatikusan kiválasztja az optimális hálózatot, és csatlakozik hozzá: A készülék
automatikusan csatlakozik a korábban már használt Wi-Fi-hálózatokhoz, ingyenes
hálózatokhoz vagy a mobilhálózathoz, az adott tartózkodási helyre jellemző jelerősségtől
függően.

• Automatikusan be- és kikapcsolja a Wi-Fi-t: A korábban használt Wi-Fi-hálózatoktól
függően a készülék automatikusan engedélyezi vagy letiltja adott helyek Wi-Fi-kapcsolatát.
Így a készülék nem keres folyamatosan új hálózatokat.

A csak Wi-Fi-s táblagépek nem támogatják ezt a funkciót.

41



• Felméri az elérhető hálózatok minőségét: Felméri az aktuálisan rendelkezésre álló
hálózati hotspotokat, és nem csatlakozik automatikusan olyan hálózathoz, ahol nincs
internetkapcsolat.

Csatlakozás Wi-Fi-hez
Ha Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, takarékoskodhat a mobilinternet adatforgalmával.

Annak érdekében, hogy ne férjenek hozzá illetéktelenek az Ön személyes adataihoz és
pénzügyi információihoz, minden esetben tegye meg az elővigyázatossági intézkedéseket
a közösségi Wi-Fi-hálózatok használatakor.

 

Csatlakozás Wi-Fi-hez: Nyissa meg a Beállítások menüt, válassza a Vezeték nélküli és
egyéb hálóz. > Wi-Fi elemet, és engedélyezze a következőt: Wi-Fi. Válassza ki a hálózatot,
amelyhez kapcsolódni kíván. A hálózati beállításoktól függően előfordulhat, hogy jelszót kell
megadnia. Szükség esetén a hitelesítés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.

• Wi-Fi hotspot frissítése: Érintse meg a Keresés elemet az elérhető vezeték nélküli
hálózatok keresésének megismétléséhez.

• Wi-Fi hotspot manuális hozzáadása: Görgessen a menü aljára, érintse meg a Hálózat
hozzáadása… lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati
SSID és jelszó megadásához.

Wi-Fi és hálózatok
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Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz WPS-en keresztül: A Wi-Fi képernyőn lépjen a  >
Speciális Wi-Fi beállítások > WPS-kapcsolat elemre. Nyomja meg a WPS gombot a
routeren a kapcsolat létrehozásához. Ha WPS-en keresztül csatlakozik a WPS-kompatibilis
routerekhez, gyorsan, jelszó megadása nélkül kapcsolódhat a hálózathoz.

A Wi-Fi+ engedélyezése a legjobb hálózathoz való automatikus
csatlakozáshoz

Nyissa meg a Beállítások lehetőséget, válassza a Vezeték nélküli és egyéb hálóz. > Wi-
Fi > Wi-Fi+ menüelemet, és engedélyezze a következőt: Wi-Fi+.

Gyenge Wi-Fi-jel esetén a Wi-Fi+ automatikusan átvált mobiladat-hálózatra. A mobil
adatátviteli kapcsolattal letöltött videók és más nagy fájlok többletköltséggel járhatnak. A
túlzott adatforgalmi díjak elkerülése érdekében vásároljon megfelelő adatcsomagot.

A csak Wi-Fi-s táblagépek nem támogatják ezt a funkciót.

Csatlakozás az internethez
Csatlakozzon könnyedén Wi-Fi hálózatokhoz eszközével.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

1 Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.

2 Érintse meg és tartsa nyomva a  gombot a Wi-Fi beállítások megnyitásához.

3 Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót. Eszköze felsorolja az összes a tartózkodási helyén elérhető
Wi-Fi hálózatot.

4 Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván. Ha egy titkosított hálózatot
választ, meg kell adnia a Wi-Fi jelszót is.

Csatlakozás mobiladatok használatával
A mobil adathálózatok használata előtt a magas adatforgalmi díjak elkerülése érdekében
ellenőrizze, hogy megfelelő előfizetése van a szolgáltatónál. A kizárólag Wi-Fi kapcsolatra
alkalmas tabletek nem támogatják a mobiladatok használatát.

1 Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.

2 A mobil adatforgalom engedélyezéséhez érintse meg a  gombot.

Ha nincs szüksége az internetre, kapcsolja ki a mobiladat-forgalmat, hogy csökkentse
az energiafogyasztást és az adathasználatot.

Mobilhálózat megosztása más eszközökkel
Van még megmaradt mobiladat a hónap végén? Megoszthatja ismerőseivel.

A csak Wi-Fi-s táblagépek nem támogatják a mobiladat-forgalmat.

 

Wi-Fi és hálózatok
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USB

4G 4G

Használhat Wi-Fi hotspotot, USB kábelt vagy Bluetooth-t a mobiladat megosztására más
készülékekkel.

Mobiladat megosztása Wi-Fi hotspottal: Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, és
lépjen a Vezeték nélküli és egyéb hálóz. > Megosztás és hordozható hotspot >
Hordozható Wi-Fi hotspot > Wi-Fi hotspot konfigurálása alá. Adja meg a hálózat nevét,
titkosítási módot és jelszót a Wi-Fi hotspothoz, majd érintse meg a Mentés opciót, és
engedélyezze a hotspotot a használathoz.

Aggódik, hogy más készülékeknek korlátlan hozzáférése lesz a mobiladatához? A
Beállítások képernyőn érintse meg az Adatkorlát opciót adatkorlát beállításához az
adott munkamenethez. Amikor eléri az adatmegosztási korlátot, a készülék
automatikusan kikapcsolja a hotspot megosztást.

Mobiladat megosztása Bluetooth-on: Létesítsen Bluetooth kapcsolatot, és párosítsa a

készülékeket a mobiladat megosztása előtt Bluetooth. Nyissa meg a Beállítások
alkalmazást, lépjen a Vezeték nélküli és egyéb hálóz. > Megosztás és hordozható hotspot
alá és engedélyezze a Bluetooth megosztása opciót. A Bluetooth képernyőn érintse meg az

 ikont a párosított készülék mellett, és engedélyezze az Internetelérés opciót az
internetkapcsolat felépítéséhez és mobiladat megosztásához.

Mobiladat megosztása USB-n: Csatlakoztassa számítógéphez a készüléket USB kábellel.

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen a Vezeték nélküli és egyéb hálóz. >

Wi-Fi és hálózatok
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Megosztás és hordozható hotspot alá, és engedélyezze az USB megosztás opciót a
mobiladat megosztásához.

Az operációs rendszerétől függően lehet, hogy szüksége lesz meghajtók telepítésére vagy
a megfelelő hálózati kapcsolat felépítésére a számítógépen a funkció használata előtt.
További információkat a számítógépe operációs rendszerének leírásában talál.

Wi-Fi és hálózatok
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Hang és megjelenítés

További megjelenítési beállítások
Gyorsindítók használata gyakran használt funkció elérésére
Tartson nyomva egy alkalmazásikont a gyakran használt funkciók gyors elérési menüjének
megjelenítéséhez. Nyomva tarthat egy funkciót, és a főképernyőre húzhatja a gyorsindító
létrehozásához.

Ha nyomva tart egy alkalmazásikont, és nem jön létre gyorsindító, akkor az alkalmazás
nem támogatja a főképernyő gyorsindítókat.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése: Tartson nyomva egy alkalmazásikont
a főképernyőn, majd érintsen meg egy gyakran használt funkciót az eléréséhez. Minden
alkalmazás maximum négy gyakran használt funkciót támogat. Ezek az alkalmazásban
vannak beállítva, és nem módosíthatók. Például szelfi készítéséhez tartsa nyomva a kamera
ikont, majd érintse meg a Szelfi opciót a felugró menüben.

Gyorsindító hozzáadása a főképernyőhöz: Tartson nyomva egy alkalmazásikont a
főképernyőn a menü megjelenítéséhez. Tartsa nyomva a kívánt funkciót, majd húzza a
főképernyőre a gyorsindító létrehozásához. Például a kamera szelfi funkciója gyorsindítóját is
hozzáadhatja a szelfi funkció gyors eléréséhez.
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Tárhely

Tárhely tisztító
A Tárhelytisztító engedélyezése
A Táblagép működése idővel lelassulhat a szabad tárhely méretének csökkenése miatt.
Memóriatisztítással felszabadíthat tárhelyet, javíthatja a rendszer teljesítményét, és
biztosíthatja a Táblagép zökkenőmentes működését.

Nyissa meg a Tablet-kezelő menüpontot, érintse meg a Tisztítás elemet, és a vizsgálati
eredmények alapján ürítse a memóriát és a gyorsítótárat a készülék teljesítményének és
sebességének fokozása érdekében. Ha a szabad tárhely továbbra is csekély, mélytisztítást
végrehajtva további szabad tárhelyet teremthet a vizsgálat eredménye és a tisztítási
javaslatok felhasználásával.
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Intelligens asszisztens

Navigációs sáv és navigációs dokk
A Táblagép funkcióinak elérése bárhonnan a Navigációs dokkal
Ha a gyakran használt funkciókat szeretné elérni a Táblagép alatt gyorsabban, engedélyezze
a Navigációs dokkot.

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást. Érintse meg a Rendszer > Rendszer-navigáció >
Navigációs dokk opciót és engedélyezze a Navigációs dokk opciót. A Navigációs dokk
ilyenkor megjelenik a képernyőn. Áthúzhatja a kívánt pozícióba. A Navigációs dokk az alábbi
műveletekre képes:

• Vissza: Érintse meg a Navigációs dokkot egyszer, hogy visszalépjen egyet, vagy érintse meg
kétszer, hogy visszalépjen kettőt.

• Főképernyő: Tartsa nyomva a navigációs dokkot, és engedje el a főképernyőre lépéshez.

• Váltás alkalmazások között: Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, és húzza balra vagy
jobbra az alkalmazások közötti váltáshoz.
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Rendszer

Beviteli mód váltása
Átválthatja a Táblagép beviteli módját igénye szerint.

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást. Lépjen a Rendszer > Nyelv és bevitel >
Alapértelmezett billentyűzet > Beviteli módok konfigurálása alá, és engedélyezze a kívánt
beviteli módot. Lépjen vissza a Nyelv és bevitel alá, és érintse meg az Alapértelmezett
billentyűzet opciót a beviteli mód kiválasztásához.

Kisegítő lehetőségek
TalkBack engedélyezése a képernyő tartalmának felolvasásához
A TalkBack felolvassa a képernyő tartalmát, amit megérint, kijelöl vagy aktivál. Ez egy
hasznos funkció, ami a Táblagép használatát segíti a látáskárosultaknak.

1 Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, és lépjen a Intelligens asszisztens > Kisegítő
lehetőségek > TalkBack alá a TalkBack beállítások képernyő megnyitásához.

2 Engedélyezze a TalkBack opciót, és érintse meg az OK gombot. Amikor első alkalommal
kapcsolja be a TalkBack funkciót, a készülék egy használati útmutatót indít el. Ha újra

meg szeretné hallgatni az útmutatót, érintse meg az  ikont, nyissa meg a TalkBack
beállítások képernyőt, és indítsa el az útmutatót.

3 Érintse meg az  ikont, és engedélyezze a Felfedezés érintéssel opciót. Ha a
Felfedezés érintéssel funkció engedélyezve van, a készülék felolvassa a megérintett
tartalmakat.

Miért kezd a Táblagép hirtelen felolvasni tartalmakat a képernyőről? Hogyan
kapcsolhatom ki a funkciót? Lehet, hogy véletlenül bekapcsolta a TalkBack funkciót. A
TalkBack kikapcsolásához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg a készülék rezegni kezd,
majd érintse meg a képernyőt két ujjal legalább három másodpercig.

TalkBack gesztusok megtanulása
A TalkBack egy speciális gesztus kombinációt használ a Táblagép vezérlésére. Amikor a
TalkBack engedélyezve van, ezek a gesztusok szükségesek a készülékkel való interakcióhoz.

Ha véletlenül engedélyezte a TalkBack-et, tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg a
készülék rezegni kezd, majd érintse meg a képernyőt két ujjal legalább három
másodpercig a kikapcsolásához.

Képernyő navigálása: A menülisták görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé két ujjal. A
képernyők közötti váltáshoz pöccintsen balra vagy jobbra.
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Válasszon ki egy elemet: Egy elem kijelöléséhez érintse meg azt egy ujjal (az elem nem
nyílik meg). A készülék felolvassa a kijelölt elem tartalmát.
 

Elemek megnyitása: Érintse meg duplán egy ujjal a képernyő bármely részét a kijelölés
jóváhagyásához.
 

Például, ha szeretné megnyitni a Beállítások alkalmazást, érintse meg egyszer a Beállítások
ikont az ujjával, majd érintse meg kétszer a képernyő bármelyik részét.

Rendszer
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Szövegfelolvasás használta TalkBack funkcióval
A szövegfelolvasó funkció felolvas hangosan szövegeket a Táblagép képernyőjéről. Szintén
használható együtt a TalkBack szolgáltatással a látáskárosult felhasználók készülékkel való
interakciójához.

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen a Intelligens asszisztens > Kisegítő
lehetőségek alá, és engedélyezze a Szövegfelolvasó kimenet opciót. Konfigurálja a preferált
szövegfelolvasó motort és beszédsebességet a funkció engedélyezéséhez.

Általános beállítások
Rendszernyelv módosítása
Szeretné a Táblagép nyelvét módosítani? Ezt egyszerű megtenni.

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen a Rendszer > Nyelv és bevitel > Nyelv alá
és válassza ki a rendszer nyelvét. Ha nem találja a saját nyelvét a listában, érintse meg a
Nyelv hozzáadása opciót a saját nyelv hozzáadásához.

Rendszeridő és dátum beállítása
Ha külföldre utazik, vagy SIM kártyát cserél, a Táblagép automatikusan a helyi mobilhálózat
által adott dátumot és időt jeleníti meg. Kézileg szintén állíthatja a dátumot és időt,
módosíthatja az időformátumot, vagy beállíthat kettős órát a zárképernyőre.

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, és lépjen a Rendszer > Dátum és idő alá. Itt a
következőket teheti:

• Dátum és idő módosítása: Engedélyezze az Automatikus dátum és idő opciót a Táblagép
dátum és idő beállításának szinkronizálásához a mobilhálózattal. Kapcsolja ki az
Automatikus dátum és idő opciót a dátum és idő kézi megadásához.

• Időzóna beállítása: Engedélyezze az Automatikus időzóna opciót a Táblagép időzóna
beállításának szinkronizálásához a mobilhálózattal. Kapcsolja ki az Automatikus időzóna
opciót az időzóna kézi megadásához.

A csak Wi-Fi-s táblagépek nem támogatják ezt a funkciót.

• Időformátum beállítása: Engedélyezze a 24 órás idő opciót az időformátum 24 órásra
állításához. Kapcsolja ki a 24 órás idő opciót az időformátum 12 órásra állításához.

• Kettős óra beállítása a zárképernyőn: Ha tengerentúlon van, a Táblagép automatikusan a
helyi mobilhálózat által adott dátumot és időt jeleníti meg. Engedélyezheti a Kettős óra
opciót és megadhat Saját város beállítást a kettős óra megjelenítéséhez a zárképernyőn:
egy, ami a hely időt mutatja, és a másik, ami az otthoni országét.

A csak Wi-Fi-s táblagépek nem támogatják ezt a funkciót.

 

Rendszer
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Hálózat által küldött dátum és időDátum és idő a
 kiválasztott városban

Időzített kikapcsolás beállítása
Szeretné, hogy a Táblagép kikapcsoljon a nap bizonyos időszakában az akkumulátor
kímélésére, vagy hogy ne zavarják? Használja az automatikus be/kikapcsolás funkciót a
készülék be és kikapcsolására adott időben a nap során.

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen az Intelligens asszisztens > Időzített be-
és kikapcsolás alá, engedélyezze az Időzített kikapcsolás és Időzített bekapcsolás opciót,
és adja meg a bekapcsolás és kikapcsolás idejét, illetve az ismétlési beállításokat. A készülék
automatikusan be és kikapcsol a kiválasztott időben.

Az időzített be és kikapcsolás kikapcsolásához kapcsolja ki az Időzített kikapcsolás és
Időzített bekapcsolás opciót.

Rendszer
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Az ön országában, térségében használható legújabb forróvonal-elérhetőségek, illetve 
e-mail címek érdekében látogasson el a 
http://consumer.huawei.com/en/support/hotline oldalra.          

.

Modell:  AGS-L09
             AGS-W09

EMUI 8.0_01 

A jelen útmutató csak tájékoztatási célokat szolgál. A tulajdonképpeni termék, beleértve 
ebbe többek között, de nem kizárólag a színét, méretét és a képernyő elrendezését, 
eltérő lehet. A jelen útmutatóban található állítások, információk és ajánlások semmiféle 
kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem jelentenek.
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