
Wi-Fi Tablet

A készülékét használatára vonatkozó részletesebb információkért látogasson el a 
www.alcatelmobile.com weboldalra, ahonnan letöltheti a teljes kézikönyvet, 
A weboldalon továbbá válaszokat találhat a gyakran ismételt kérdésekre, 
frissítheti a szoftvert a Mobile Upgrade (Mobilkészülék frissítése) eszköz segítségével stb.
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A	 termék	 eleget	 tesz	 a	 2,0	 W/kg	 értékben	
meghatározott	 országos	 SAR	 határértékeknek.	 A	
vonatkozó	maximális	SAR	értékek	a	Rádióhullámokra	
vonatkozó	részében	találhatók	meg.
A	 készülék	 szállításakor	 vagy	 testhez	 közeli	
használatakor	 alkalmazzon	 egy	 jóváhagyott	
kiegészítőt,	mint	például	egy	tokot,	vagy	más	módon	
tartsa	 legalább	 0	 mm	 távolságra	 a	 készüléket	 a	
testtől,	 így	eleget	 téve	a	 rádiófrekvenciás	kitettséget	
szabályozó	előírásoknak.	

HALLÁSVÉDELEM
	Az	 esetleges	 halláskárosodás	 elkerülése	 érdekében,	
ne	 hallgasson	 zenét	 magas	 hangerőn	 huzamosabb	
ideig.	 Legyen	 óvatos,	 amikor	 a	 készülékét	 a	 füléhez	
közel	emeli,	ha	a	hangszóró	használatban	van.

www.sar-tick.com

Biztonsági és jótállási 
információk

Biztonság és használat
Javasoljuk,	 hogy	 olvassa	 át	 figyelmesen	 ezt	 a	 részt,	 mielőtt	
használni	 kezdené	 készülékét.	 A	 gyártó	 nem	 ismer	 el	
semmiféle	 felelősséget	 olyan	 károkért,	 amelyek	 helytelen	
használatból	 vagy	 az	 itt	 leírt	 utasításokkal	 ellenkező	
használatból	származnak.
•	BIZTONSÁG	A	JÁRMŰFORGALOMBAN:

Vezetés	közben	ne	használja	készülékét	és	fülhallgatóját	zene-	
vagy	rádióhallgatásra.	A	fülhallgató	használata	veszélyes	lehet	
és	bizonyos	országokban	tilos.

Bekapcsolt	 állapotban	 a	 készülékét	 elektromágneses	
hullámokat	bocsát	ki,	amelyek	zavarhatják	a	jármű	elektronikus	
rendszereit,	 mint	 például	 az	 ABS	 blokkolásgátlót,	 avagy	 a	
légzsákokat.	 Annak	 érdekében,	 hogy	 mindez	 ne	 okozzon	
problémát:

-		ne	tegye	készülékét	a	műszerfalra	vagy	a	légzsák	alkalmazási	
területére,

-		ellenőrizze	 járműve	márkakereskedőjénél	 vagy	 a	 gyártónál,	
hogy	 a	 műszerfal	 megfelelő	 módon	 árnyékolva	 van-e	 a	
készülék	által	keltett	rádióhullámoktól.
•	HASZNÁLATI	FELTÉTELEK:

Készülékét	tanácsos	időről-időre	kikapcsolni	teljesítményének	
optimalizálása	érdekében.

Mindig	kapcsolja	ki	a	készülékét,	ha	repülőgépre	száll.

Kapcsolja	 ki	 a	 készüléket	 egészségügyi	 intézményekben	
is,	 leszámítva	 az	 erre	 kijelölt	 területeket.	 Csakúgy,	 mint	 sok	
más	 típusú,	 rendszeresen	 használt	 berendezés,	 a	 készülékét	
is	 zavarhat	 más	 elektromos	 vagy	 elektronikus	 eszközöket,	
rádiófrekvenciát	alkalmazó	berendezéseket.

Kapcsolja	ki	a	készülékét,	ha	gázok,	vagy	gyúlékony	folyadékok	
közelében	 tartózkodik.	 Szigorúan	 tartsa	 be	 az	 üzemanyag-
raktáraknál,	 töltőállomásokon,	 vegyi	 üzemekben	 vagy	 más,	
potenciálisan	 robbanásveszélyes	 légkörrel	 rendelkező	
területeken	elhelyezett	feliratokat	és	utasításokat.
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A	 bekapcsolt	 készüléket	 legkevesebb	 15	 cm	 távolságra	 kell	
tartani	 minden	 orvosi	 eszköztől,	 mint	 például	 szívritmus-
szabályozótól,	hallókészüléktől,	inzulinpumpától	stb.	

Ne	 engedje,	 hogy	 gyermekek	 felügyelet	 nélkül	 játszanak	 a	
készülékét.

Levehető	 hátlap	 esetén	 tartsa	 szem	 előtt,	 hogy	 a	 készülékét	
olyan	 anyagokat	 is	 tartalmazhat,	 amelyek	 allergiás	 reakciót	
válthatnak	ki.

Ha	 az	 Ön	 készüléke	 egybeépített	 kialakítású	 készülék,	 a	
hátlap	 és	 az	 akkumulátor	 eltávolítása	 nem	 lehetséges.	
A	 garancia	 érvényét	 veszti,	 amennyiben	 szétszereli	 a	
készülékét.	A	 készülék	 szétszerelése	 továbbá	az	 akkumulátor	
meghibásodásához	vezethet,	illetve	allergiás	reakciókat	okozó	
anyagok	szivárgását	eredményezheti.
Kezelje	 a	 készülékét	 gondosan	 és	 tartsa	 tiszta	 és	 pormentes	
helyen.
Ne	tegye	ki	a	készüléket	szélsőséges	időjárási	vagy	környezeti	
feltételeknek	 (nedvesség,	 pára,	 eső,	 beszivárgó	 folyadékok,	
por,	 tengeri	 levegő,	 stb.).	 A	 gyártó	 által	 javasolt	 működési	
hőmérséklet-tartomány:	-10°C(14°F)	–	+45°C(113°F).		
45°C(113°F)	felett	a	készülékét	kijelzője	károsodhat,	ugyan	ez	
ideiglenes	és	nem	komoly	mértékű.	
Lehetséges,	hogy	a	segélyhívó	készülékét	számok	nem	minden	
készülékét-hálózatból	 érhetők	 el.	 Soha	 ne	 hagyatkozzon	
kizárólag	a	készülékét,	ha	segélyhívásokról	van	szó.
Ne	kísérelje	meg	a	készülékét	 felnyitását,	szétszerelését	vagy	
saját	kezű	javítását.
Ne	ejtse	le,	dobja	el	vagy	hajlítsa	meg	készüléke.
Ne	 használja	 a	 készüléket,	 ha	 az	 üvegből	 készült	 képernyő	
sérült,	repedt	vagy	törött,	megelőzve	ezzel	a	sérüléseket.	
Ne	fessen	rá.
Csak	a	TCL	Communication	Ltd.	és	partnerei	által	ajánlott	és	Az	
Ön	 készülékéhez	 modelljével	 kompatibilis	 akkumulátorokat,	
töltőkészülékeket	 és	 tartozékokat	 használjon.	 A	 TCL	
Communication	Ltd.	és	partnerei	nem	ismernek	el	semmiféle	
felelősséget	 olyan	 károkért,	 amelyeket	 más	 típusú	
akkumulátorok	vagy	töltők	okoztak.

Ne	feledjen	biztonsági	példányt	vagy	írott	feljegyzést	készíteni	
minden	fontos,	a	készülékét	tárolt	információról.
Egyes	 személyeknél	 a	 villogó	 fények,	 vagy	 videojátékokkal	
történő	 játék	 epilepsziás	 görcsöket	 vagy	 eszméletvesztést	
okozhatnak.	 Ilyen	 görcsök	 vagy	 eszméletvesztések	 akkor	 is	
előfordulhatnak,	 ha	 az	 illető	 személy	megelőzőleg	még	 soha	
nem	 tapasztalt	 görcsöt	 vagy	 eszméletvesztést.	 Amennyiben	
tapasztalt	 görcsöket	 vagy	 eszméletvesztést,	 avagy	 ha	 a	
családjában	 van	 előzménye	 ezeknek	 a	 tüneteknek,	 kérjük,	
kérje	 ki	 orvosa	 tanácsát,	 mielőtt	 videojátékokat	 játszana	
készülékét,	avagy	a	készüléken	villódzó	fényeket	állítana	be.	
A	 szülők	 legyenek	 figyelemmel	 gyermekük	 videojáték-
használatára,	 illetve	 egyéb	 szolgáltatások	 használatára,	
amelyek	 villódzó	 fényekkel	 járnak	 a	 készülékét.	Ne	 használja	
tovább	 a	 készüléket,	 és	 forduljon	 orvoshoz,	 amennyiben	 a	
következő	 tünetek	egyike	 jelentkezik:	epileptikus	 rángógörcs,	
szemkörüli	 vagy	 egyéb	 izom	 rángása,	 eszméletvesztés,	
önkéntelen	 mozdulatok	 vagy	 tájékozódási	 zavar.	 Az	 ilyen	
tünetek	előfordulási	esélyének	csökkentése	érdekében	tegyék	
meg	a	következő	óvintézkedéseket:
-		Ne	 játsszon,	 illetve	 ne	 használjon	 villódzó	 fényekkel	 együtt	
járó	funkciókat,	ha	fáradt,	vagy	ha	alvásra	van	szüksége.
-		Óránként	tartson	legalább	15	perc	szünetet.
-		Olyan	szobában	 játsszon,	ahol	valamennyi	 fényforrás	 fel	van	
kapcsolva.
-		Játék	során	a	lehető	legtávolabb	üljön	a	képernyőtől.
-		Ha	keze,	 csuklója,	 karja	elfárad	vagy	 fájdalmat	érez	ezekben	
játék	közben,	álljon	meg	és	pihenjen	több	órát,	mielőtt	ismét	
játszani	kezdene.
-		Ha	 továbbra	 is	 kéz-,	 csukló-	 vagy	 karfájdalmai	 vannak	 játék	
közben	vagy	azt	követően,	hagyja	abba	a	játékot,	és	forduljon	
orvoshoz.
Amikor	 játékokat	 játszik	 készülékét,	 időnként	 kényelmetlen	
érzést	 tapasztalhat	 kezén,	 karján,	 vállán,	 nyakán	 és	 egyéb	
testrészein.	Tartsa	be	az	óvintézkedéseket	az	olyan	problémák	
elkerülésére,	mint	a	tendinitis,	a	kéztőcsatorna	szindróma,	vagy	
egyéb	váz-	és	izomrendszeri	megbetegedések.
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HALLÁSVÉDELEM
	Az	 esetleges	 halláskárosodás	 elkerülése	 érdekében,	
ne	 hallgasson	 zenét	 magas	 hangerőn	 huzamosabb	
ideig.	 Legyen	 óvatos,	 amikor	 a	 készülékét	 a	 füléhez	
közel	emeli,	ha	a	hangszóró	használatban	van.

•	A	MAGÁNÉLET	VÉDELME:
Kérjük,	 vegye	 figyelembe,	 hogy	 tiszteletben	 kell	 tartania	
annak	 az	 országnak	 vagy	 államnak	 a	 készülékét	 történő	
fényképkészítéssel	 és	 hangfelvétellel	 kapcsolatos	 törvényeit	
és	 törvényes	 előírásait,	 ahol	 a	 készülékét	 használja.	 Az	 ilyen	
törvények	és	előírások	értelmében	lehetséges,	hogy	szigorúan	
tilos	fénykép-	és/vagy	hangfelvétel	készítése	más	személyekről	
és	 azok	 személyes	 attribútumairól,	 ezek	 sokszorosítása	 és	
disztribúciója,	 mivel	 lehetséges,	 hogy	 mindezt	 a	 magánélet	
sérelmeként	értelmezik.	Amennyiben	szükséges,	a	felhasználó	
kizárólagos	 felelőssége	 előzetes	 engedélyről	 gondoskodni	
személyes	vagy	bizalmas	beszélgetések	rögzítése	esetén	vagy	
egy	 fénykép	 készítése	 alkalmával	 egy	 másik	 személyről;	 a	
készülékét	gyártója,	értékesítője	vagy	viszonteladója	(ideértve	
a	 szolgáltatót)	 mentes	 mindennemű	 felelősségtől,	 amely	 a	
készülékét	nem	megfelelő	használatából	ered.
•	AKKUMULÁTOR:
A	 légi	 közlekedési	 szabályozások	 értelmében	 a	 termékéhez	
tartozó	akkumulátor	nincs	feltöltve.	Használat	előtt	töltse	fel.
Nem	egybeépített	kialakítású	készülék	esetén:
Vegye	figyelembe	az	alábbi	óvintézkedéseket:
-	Ne	kísérelje	meg	az	akkumulátor	felnyitását	(mérgező	gázok	
szabadulhatnak	fel,	és	égési	sérüléseket	okozhat).
-	Ne	szúrja	ki,	ne	bontsa	szét	és	ne	zárja	rövidre	az	akkumulátort,
-	 A	 használt	 akkumulátort	 ne	 égesse	 el,	 ne	 a	 háztartási	
hulladékkal	 szabaduljon	meg	 tőle,	 és	 ne	 tárolja	 60	 °C	 foknál	
(140°F)	magasabb	hőmérsékleten.
A	 kidobandó	 akkumulátorokat	 a	 helyileg	 érvényes	
környezetvédelmi	 előírásoknak	 megfelelően	 kell	 elhelyezni.	
Csak	 arra	 célra	 használja	 az	 akkumulátort,	 amelyre	
eredetileg	 tervezték.	 Soha	 ne	 használjon	 sérült,	 vagy	 a	 TCL	
Communication	 Ltd.	 és/vagy	 partnerei	 által	 nem	 javasolt	
akkumulátort.

Beépített	 akkumulátorral	 rendelkező,	 nem	 egybeépített	
kialakítású	készülék	esetén:
Vegye	figyelembe	az	alábbi	óvintézkedéseket:
-	 Ne	 kísérelje	 meg	 az	 akkumulátor	 eltávolítását,	 kicserélését	
vagy	felnyitását.
-	Ne	szúrja	ki,	ne	bontsa	szét	és	ne	zárja	rövidre	az	akkumulátort,
-	 Az	 elhasználódott	 készülékét	 ne	 égesse	 el,	 ne	 a	 háztartási	
hulladékkal	 szabaduljon	 meg	 tőle,	 és	 ne	 tárolja	 60°C-nál	
(140°F)	magasabb	hőmérsékleten.
A	 készülék	 és	 az	 akkumulátort	 a	 helyileg	 érvényes	
környezetvédelmi	előírásoknak	megfelelően	kell	kiselejtezni.
Egybeépített	kialakítású	készülék	esetén:
Vegye	figyelembe	az	alábbi	óvintézkedéseket:
-	Ne	kísérelje	meg	a	hátlap	felnyitását;
-	 Ne	 kísérelje	 meg	 az	 akkumulátor	 eltávolítását,	 kicserélését	
vagy	felnyitását;
-	Ne	szúrja	ki	a	készülékét	hátlapját;

-	 Az	 elhasználódott	 készülékét	 ne	 égesse	 el,	 ne	 a	 háztartási	
hulladékkal	 szabaduljon	 meg	 tőle,	 és	 ne	 tárolja	 60°C-nál	
(140°F)	magasabb	hőmérsékleten.

Az	 egybeépített	 kialakítású	 készülékét	 és	 akkumulátort	 a	
helyileg	érvényes	környezetvédelmi	előírásoknak	megfelelően	
kell	selejtezni.

A	 készülékét,	 az	 akkumulátoron	 és	 a	 tartozékokon	
található	szemközti	jel	arra	figyelmeztet,	hogy	ezeket	a	
termékeket	 élettartamuk	 végén	 hulladékgyűjtő	
pontokban	kell	leadni:

-		A	 helyi	 hulladéklerakó	 központokban	 található,	 ilyen	
berendezéseknek	fenntartott	szemetesekbe
-		Az	értékesítési	pontokon	található	gyűjtőtartályokba.	
Ezt	követően	az	alkotórészek	újrahasznosítás	tárgyát	képezik,	
így	 nem	 kerülnek	 a	 természetbe	 és	 ismét	 felhasználhatók	
lesznek.
Az	Európai	Unió	országaiban:
Ezek	 a	 gyűjtőhelyek	 térítésmentesen	 érhetők	 el.	 Valamennyi	
ezzel	 a	 jellel	 ellátott	 terméket	 ezeken	 a	 gyűjtőhelyeken	 kell	
elhelyezni.



9 10

Az	Európai	Unió	területén	kívül:
Az	 ezt	 a	 jelet	 viselő	 berendezéscikkeket	 nem	 szabad	 a	
szokványos	 hulladékgyűjtőben	 elhelyezni,	 amennyiben	 az	
ön	 területén	 vagy	 régiójában	 található	 megfelelő	 hulladék-
újrafeldolgozó	 és	 gyűjtőintézmény;	 ehelyett	 ezeket	 a	
gyűjtőhelyen	kell	elhelyezni	újrahasznosítás	céljából.
FIGYELEM:	 NEM	 MEGFELELŐ	 AKKUMULÁTOR	 HASZNÁLATA	
ESETÉN	 FENNÁLL	 A	 ROBBANÁSVESZÉLY	 KOCKÁZATA.	 A	
HASZNÁLT	 AKKUMULÁTOROKAT	 A	 GYÁRTÓ	 UTASÍTÁSAI	
SZERINT	SELEJTEZZE	LE.
•	TÖLTŐBERENDEZÉSEK:
Az	 elektromos	 hálózati	 tápellátású	 töltőberendezések	
0°C(32°F)	 -	 40°C(104°F)	 közötti	 hőmérsékleti	 tartományban	
használhatók.
Az	 Ön	 készülékéhez	 tartozó	 töltőkészülékek	 kielégítik	 az	
információ-technológiai	berendezések	és	az	irodai	berendezés	
használat	számára	kidolgozott	szabványokat.		A	2009/125/EC	
számú	környezetbarát	tervezésről	szóló	 irányelvnek	megfelel.	
Az	eltérő	elektromos	specifikációk	miatt	az	egy	adott	területen	
beszerzett	 töltőkészülék	 esetleg	 nem	 működik	 egy	 másik	
területen.	 A	 töltőkészülékek	 csak	 erre	 a	 célra	 használandók.

Rádióhullámok
A	 piaci	 bevezetést	 megelőzően	 valamennyi	 készülékét	
rendelkeznie	kell	a	nemzetközi	szabványokkal	(ICNIRP)	vagy	az	
2014/53/EU	(RED)	európai	 irányelvvel	 történő	megfelelőségi	
bizonyítvánnyal.	 A	 felhasználó	 és	 bármely	 más	 személy	
egészségének	megóvása	és	biztonsága	az	említett	szabványok	
vagy	a	szóban	forgó	irányelv	alapvető	követelménye.
EZ	 AZ	 ESZKÖZ	 MEGFELEL	 A	 RÁDIÓHULLÁMOKNAK	 VALÓ	
KITETTSÉGRE	VONATKOZÓ	NEMZETKÖZI	IRÁNYELVEKNEK
Az	 Ön	 mobilkészüléke	 egy	 rádiójel	 továbbító	 és	 fogadó	
berendezés.	 Tervezésénél	 fogva	 nem	 lépi	 át	 a	 nemzetközi	
irányelvek	 által	 javasolt,	 rádióhullámoknak	 való	 kitettségi	
értékeket	 (rádiófrekvenciás	 elektromágneses	 terek).	 Az	
irányelveket	 egy	 független	 tudományos	 szervezet	 (ICNIRP)	
dolgozta	ki,	és	egy	olyan	jelentős	biztonsági	határértéket	foglal	
magában,	 amely	 szavatolja	 valamennyi	 személy	 biztonságát,	

életkorra	vagy	egészségi	állapotra	való	tekintet	nélkül.
A	 rádióhullámoknak	 való	 kitettségre	 vonatkozó	 irányelvek	
a	 fajlagos	 elnyelési	 arány	 vagy	 SAR	 érték	 néven	 ismert	
mértékegységet	használják.	Mobilkészülékek	esetében	a	SAR	
határérték	2	W/kg.	
A	 SAR	 értéket	 ellenőrző	 tesztek	 során	 normál	 használati	
testhelyzeteket	 alkalmaznak,	 a	 készülék	 pedig	 legnagyobb	
tanúsított	 kibocsátási	 teljesítményén	 sugároz	 minden	 egyes	
tesztelt	 frekvenciasávon.	 A	 készülék	 ICNIRP	 irányelveknek	
megfelelő	legmagasabb	SAR	értékei:
8082

A	modellre	vonatkozó	maximális	SAR	érték	és	annak	
mérésekor	fennálló	körülmények.

Test	mellett	mért	SAR	
érték

0.54	W/kg

Használat	 során	 a	 készülék	 valós	 SAR	 értékei	 általában	
jóval	 a	 fentebbi	 értékek	 alatt	 maradnak.	 Ez	 azért	 van,	 mert	
rendszerhatékonyság	 céljából	 és	 a	 hálózati	 interferenciák	
minimalizálása	érdekében	a	mobilkészülék	üzemteljesítménye	
automatikusan	csökkentésre	kerül,	amikor	egy	híváshoz	nincs	
szükség	a	teljes	teljesítményre.	Minél	alacsonyabb	a	készülék	
kimenő	teljesítménye,	annál	alacsonyabb	a	SAR	érték.
Testhez	 közeli	 használatkor	 a	 SAR	 érték	 ellenőrzése	
0	 mm-es	 egymással	 szembeni	 távolság	 mellett	 történt.	 A	
rádiófrekvenciáknak	 való	 kitettségre	 vonatkozó	 irányelveknek	
való	 megfelelőség	 érdekében	 testhez	 közeli	 használat	 során	
legkevesebb	ilyen	távolságra	kell	tartani	a	készüléket	a	testtől.		
Jóváhagyással	 nem	 rendelkező	 tartozék	 használata	 esetén	
győződjön	meg	 arról,	 hogy	 a	használt	 termék	nem	 tartalmaz	
semmilyen	 fémet,	 és	 a	 készüléket	 a	 jelzett	 távolságra	 tartja	
a	testtől.	
További	 információért	 látogassa	 meg	 a	 www.alcatelmobile.
com	weboldalt.
Az	 elektromágneses	 terekre	 és	 a	 közegészségre	 vonatkozó	
részletesebb	 információt	 a	 http://www.who.int/peh-emf	
weboldalon	talál.
Készülékét	beépített	antennával	 rendelkezik.	A	 legkedvezőbb	
működtetés	érdekében	ne	érintse	meg	és	ne	szedje	szét.
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Mivel	 a	 mobilkészülékek	 számos	 funkciót	 kínálnak,	 ezek	
használata	más	 pozícióban	 is	 történhet,	mint	 a	 fül	mellett.	 A	
készülék	 headset	 vagy	 USB	 adatkábel	 használata	 esetén	 is	
megfelel	 az	 érvényes	 előírásoknak.	 Más	 tartozék	 használata	
esetén	 bizonyosodjon	 meg	 arról,	 hogy	 bármely	 használt	
termék	 fémtől	 mentes	 és	 hogy	 a	 készülékét	 minimum	 5	
mm-re	tartja	a	testtől.
Vegye	 figyelembe,	hogy	az	eszköz	használata	során	bizonyos	
személyes	 adatai	 megosztásra	 kerülhetnek	 a	 fő	 készülékkel.	
Személyes	 adatainak	 védelméről	 Önnek	 kell	 gondoskodnia.	
Ne	 osszon	 meg	 ilyen	 adatokat	 illetéktelen	 eszközökkel	
vagy	 a	 készülékéhez	 csatlakozó	 más	 készülékekkel.	 A	 Wi-Fi	
funkcióval	 rendelkező	 termékekkel	 kizárólag	 megbízható	
Wi-Fi	 hálózatokhoz	 csatlakozzon.	 A	 termék	 hozzáférési	
pontként	való	használata	esetén	(amennyiben	ez	lehetséges),	
használja	 a	 hálózati	 biztonsági	 beállításokat.	 Ezekkel	 az	
óvintézkedésekkel	megelőzhető,	hogy	 illetéktelen	személyek	
férjenek	hozzá	készüléke	tartalmához.	A	készüléke	különböző	
helyeken	 tárolhatja	 a	 személyes	 adatait,	 memóriakártyát,	
valamint	 a	 belső	 memóriát.	 A	 termék	 újrahasznosítása,	
visszaküldése,	 illetve	 elajándékozása	 előtt	 gondoskodjon	 a	
személyes	 adatok	 végleges	 törléséről	 vagy	 eltávolításáról.	
Ügyeljen	 arra,	 hogy	 kizárólag	megbízható	 forrásból	 származó	
alkalmazásokat	 és	 frissítéseket	 telepítsen.	 Bizonyos	
alkalmazások	 befolyásolhatják	 a	 termék	 teljesítményét	 és/
vagy	olyan	személyes	információkhoz	is	hozzáférhetnek,	mint	
például	 a	 fiókadatok,	 hívásadatok,	 helyadatok	 vagy	 a	 hálózati	
erőforrások.
Vegye	 figyelembe,	 hogy	 a	 TCL	 Communication	 Ltd.	 minden	
megosztott	adatot	a	vonatkozó	adatvédelmi	 jogszabályoknak	
megfelelően	 tárol.	 E	 célból	 a	 TCL	 Communication	 Ltd.	
megfelelő	 technikai	 és	 szervezeti	 intézkedéseket	 ültet	
gyakorlatba	 és	 tart	 fenn	 az	 összes	 személyes	 adat	 védelme	
érdekében,	 például	 jogosulatlan	 vagy	 jogellenes	 feldolgozás,	
véletlenszerű	 elvesztés	 vagy	 megsemmisülés,	 illetve	 sérülés	
ellen,	 ezen	 intézkedések	 pedig	 biztosítják	 a	 megfelelő	
biztonsági	szintet	figyelembe	véve	
(i)		a	rendelkezésre	álló	technikai	lehetőségeket	

(ii)		az	intézkedések	gyakorlatba	ültetésének	költségeit,	
(iii)		a	 személyes	 adatok	 feldolgozásával	 kapcsolatos	

kockázatokat,	valamint	
(iv)		a	feldolgozott	személyes	adatok	érzékeny	jellegét.	
Személyes	 adatait	 bármikor	 elérheti,	 megtekintheti	 és	
módosíthatja	 a	 felhasználói	 fiókjába	 való	 bejelentkezéssel,	
profilja	 megtekintésével,	 illetve	 ha	 közvetlenül	 felveszi	
velünk	 a	 kapcsolatot.	 Személyes	 adatainak	 módosításának	
vagy	 törlésének	 igénylése	 esetén	 igazolnia	 kell	 a	
személyazonosságát,	mielőtt	eleget	tehetnénk	a	kérelmének.

Licencek
A	microSD	logó	védjegy.

	A	 Bluetooth	 elnevezés	 és	 logók	 a	 Bluetooth	 SIG,	
Inc.	 tulajdonát	 képezik,	 és	 a	 TCL	 Communication	
Ltd.	 és	 partnerei	 által	 történő	 használatuk	 licenc	
alapján	 történik.	 Egyéb	 védjegyek	 és	 márkanevek	
azok	megfelelő	tulajdonosok	tulajdonát	képezik.	

Alcatel	8082	készülékre	vonatkozó	Bluetooth	
nyilatkozat-azonosító:	D030189

A	Wi-Fi	logó	a	Wi-Fi	Alliance	tanúsító	védjegye.
A	készülék	Európa	minden	országában	használható.
Ez	 a	 készülék	 korlátozások	 nélkül	 működtethető	
bármelyik	EU-tagállamban.

A	Google,	a	Google	logó,	az	Android,	az	Android	logó,	
a	 Google	 Search	 TM,	 a	 Google	 Maps	 TM,	 a	 Gmail	 TM,	 a	
YouTube,	a	Google	Play	Store,	a	Google	Latitude	TM és 
a	Hangouts	TM	a	Google	Inc.	védjegyei.

Az	 Android	 robot	 a	 Google	 által	 megalkotott	 és	 megosztott	
grafika	 reprodukciója	 vagy	 módosítása,	 használata	 pedig	 a	
Creative	 Commons	 forrásmegjelölésre	 vonatkozó	 licencének	
3.0	változata	alapján	történik	(a	 jogi	szöveg	megjelenítéséhez	
érintse	 meg	 a	 Google	 jogi	 információk	 lehetőséget	 a	
Beállítások	 >	 Rendszer	 >	 A	 táblagépről	 >	 Jogi	 információ	 
menüpontban)	(1). 

(1)	 Előfordulhat,	hogy	egyes	országokban	nem	áll	rendelkezésre.
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Az	 Ön	 által	 megvásárolt	 termék	 az	 mtd,	 msdosfs,	 netfilter/
iptables	 és	 initrd	 nyílt	 forráskódú	 (http://opensource.org/)	
programokat	 és	 egyéb,	 a	 GNU	 General	 Public	 License	 és	 az	
Apache	 License	 engedélyével	 alkalmazott	 nyílt	 forráskódú	
programokat	használ	a	tárgykódban.
Kérésre	biztosítjuk	Önnek	az	adott	forráskódok	teljes	másolatát	
a	 termék	 TCL	 Communication	 Ltd.	 általi	 forgalmazásától	
számított	három	éves	időszakban.
A	 forráskódok	 letölthetők	 a	 http://sourceforge.net/projects/
alcatel/files/	 oldalról.	 A	 forráskód	 ingyenesen	 beszerezhető	
az	internetről.
Ezúton	 szeretnénk	 felhívni	 a	 figyelmét	 arra,	 hogy	 a	 szellemi	
tulajdonjogok	 megsértését	 illetően	 a	 végfelhasználónak	
nyújtott	 jótállás	 kizárólag	 az	 Európai	 Unió	 és	 az	 Európai	
Gazdasági	Térség	tagállamaira,	valamint	Svájcra	korlátozódik.
Amennyiben	 a	 termék	 az	 Európai	 Unión,	 Európai	 Gazdasági	
Térségen,	 valamint	 Svájcon	 kívülre	 történő	exportálás	 tárgyát	
képezi,	 valamint	 ha	 a	 végfelhasználó	 a	 terméket	 az	 Európai	
Unió,	 az	 Európai	 Gazdasági	 Térség,	 valamint	 Svájc	 területén	
kívülre	viszi,	 illetve	ott	használja,	akkor	a	gyártó	és	beszállítói	
termékre	 vonatkozó	 felelőssége,	 jótállása	 vagy	 kártalanítási	
kötelezettsége	 érvényét	 veszti	 (ideértve	 a	 szellemi-
tulajdonjogok	megsértésével	kapcsolatos	összes	kártalanítási	
kötelezettséget).

Általános információ
•	 Internetcím:	www.alcatelmobile.com
•	Forródrót:	 Tekintse	 meg	 a	 készülékét	 mellékelt	
„SZOLGÁLTATÁSOK”	 brosúrát	 vagy	 látogassa	 meg	 a	
weboldalunkat.

•	Gyártó:	TCL	Communication	Ltd.
•	Cím:	 5/F,	 Building	 22E,	 22	 Science	 Park	 East	 Avenue,	
Hong	Kong	Science	Park,	Shatin,	NT,	Hongkong

•	Elektronikus címke elérési útvonala:	 Érintse	meg	 a	
Beállítások	>	Rendszer	>	Biztonsági	előírások	lehetőséget	
karaktereket	 a	 címkére	 vonatkozó	 részletesebb	
információk	érdekében	(1).

(1)	 Országonként	eltérő.

Weboldalunkon	 megtekintheti	 a	 GYIK	 (Gyakran	 Ismételt	
Kérdések)	részt.	Mindemellett	e-mailben	is	elérhet	bennünket	
és	felteheti	kérdéseit.	

A	 rádiófrekvenciás	 készülék	 az	 alábbi	 frekvenciasávokon	 és	
maximális	rádiófrekvenciás	teljesítménnyel	üzemel:

802.11b:	18	dBm

802.11g:	16.5	dBm

802.11n-20MHz:	15	dBm

802.11n-40MHz:	14	dBm

Bluetooth:	3.5	dBm
•	 Szabályozási	információk
A	TCL	Communication	Ltd.	ezennel	kijelenti,	hogy	ez	az	Alcatel	
8082	típusú	rádiófrekvenciás	készülék	megfelel	a	2014/53/EU	
irányelv	előírásainak.	

Az	 EU	 megfelelőségi	 nyilatkozat	 teljes	 szövege	 a	 következő	
weboldalon	érhető	el:	http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.
•	 További	információk
A	 rádiófrekvenciás	 készülék	 rendeltetésszerű	 üzemelését	
lehetővé	 tevő	 tartozékok	 és	 összetevők,	 valamint	 a	 szoftver	
leírása	 az	 EU	 megfelelőségi	 nyilatkozat	 teljes	 szövegében	
található	 meg,	 a	 következő	 weboldalon:	 http://www.
alcatelmobile.com/EU_doc.

Nyilatkozat

Lehetségesek	 bizonyos	 eltérések	 a	 használati	 útmutató	
leírásai	és	a	készülékét	működése	között,	függően	a	készülékét	
szoftververziójától	vagy	a	specifikus	hálózati	szolgáltatásoktól.

A	 TCL	 Communication	 Ltd.	 jogilag	 nem	 vonható	 felelősségre	
az	 ilyen	 jellegű	 eltérésekért,	 sem	 pedig	 ezek	 esetleges	
következményeiért,	 mely	 felelősség	 kizárólag	 a	 szolgáltatóra	
hárul.	 A	 készülékét	 olyan	 anyagokat	 tartalmazhat,	 beleértve	
a	végrehajtható	vagy	forráskód	formában	lévő	alkalmazásokat	
és	 szoftvereket	 is,	 amelyeket	 harmadik	 felek	 bocsátottak	
rendelkezésre	 a	 készülékbe	 való	 integrálás	 érdekében	
(„Harmadik	 felek	 anyagai”).	 A	 készüléké	 található	 összes	
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harmadik	 féltől	 származó	 anyag	 adott	 állapotban	 áll	
rendelkezésre,	 bármilyen	 nemű	 kifejezett	 vagy	 vélelmezett	
szavatosság	 vállalása	 nélkül.	 A	 vásárló	 elismeri,	 hogy	 a	 TCL	
Communication	 Ltd.	 teljesített	 minden	 olyan	 minőségügyi	
kötelezettséget,	 amely	 mobileszközök	 és	 készülékét	
gyártójaként	 rá	 hárulnak,	 a	 szellemi	 tulajdonjog	 tiszteletben	
tartása	mellett.	A	TCL	Communication	Ltd.	 semmilyen	címen	
nem	 vonható	 felelősségre,	 amennyiben	 a	 harmadik	 felektől	
származó	 anyagok	 egyáltalán	 nem	 vagy	 nem	 megfelelően	
működnek	 a	 készülékét	 vagy	 bármilyen	 más	 eszközzel	
összefüggésben.	A	törvény	által	megengedett	mértékben	a	TCL	
Communication	Ltd.	elhárít	magától	minden	követelést,	kérést,	
keresetet	 vagy	 eljárást,	 különösképpen,	 de	 korlátozás	 nélkül	
ideértve	 a	 károkozás	 miatt	 indított	 eljárásokat,	 a	 felelősség	
bármilyen	 formájában,	 amelyek	 a	 harmadik	 féltől	 származó	
anyagok	 bármilyen	 módú	 használatából	 vagy	 a	 használat	
kísérletéből	származnak.	Ezen	túlmenően	előfordulhat,	hogy	a	
TCL	Communication	Ltd.	által	ingyenesen	biztosított,	harmadik	
féltől	 származó	 anyagok	 frissítése	 és	 bővítése	 a	 jövőben	
fizetőssé	 válik.	 A	 TCL	 Communication	 Ltd.	 elhárít	 magától	
minden	 felelősséget	 ezen	 további	 költségeket	 illetően,	
amelyek	kizárólag	a	vásárlóra	hárulnak.	A	TCL	Communication	
Ltd.	 nem	 vonható	 felelősségre	 bármely	 alkalmazás	 el	 nem	
érhetősége	 esetén,	 mivel	 ezeknek	 elérhetősége	 a	 vásárló	
országától	 és	 szolgáltatójától	 függ.	 A	 TCL	 Communication	
Ltd.	 fenntartja	 a	 jogot,	 hogy	 a	 készülékét	 előzetes	 értesítés	
nélkül	 bármikor	 hozzáadhasson	 harmadik	 féltől	 származó	
anyagokat	vagy	eltávolítson	egyeseket.	A	TCL	Communication	
Ltd.	 semmilyen	 esetben	 nem	 tehető	 felelőssé	 a	 vásárló	
által	 az	 ilyen	 és	 ehhez	 hasonló	 jellegű	 eltávolítás	 bármilyen	
következménye	miatt.

Jótállás
Készülékét	az	eredeti	 számlán	 feltüntetett	vásárlási	dátumtól	
számított	 tizenkét	 (12)	 hónapos	 (1)	 jótállás	 érvényes	
bármilyen,	 normál	 használati	 körülmények	 között	 felmerülő	
meghibásodásra	vagy	rendellenes	működésre.

A	készüléké	együtt	vásárolt	akkumulátorokra	(2)	és	tartozékokra	
az	 eredeti	 számlán	 feltüntetett	 vásárlási	 dátumtól	 számított	
hat	(6)	hónapos	(1)	jótállás	érvényes.

Bármely	 olyan	 meghibásodás	 felmerülése	 esetén,	 amely	
megakadályozza	 Önt	 a	 készülékét	 rendeltetésszerű	
használatában,	 azonnal	 tájékoztatnia	 kell	 forgalmazóját,	 és	
be	kell	mutatnia	készülékét	az	eredeti	számlával	egyetemben.

Amennyiben	 a	 meghibásodás	 megerősítése	 megtörténik,	
készülékét	vagy	ennek	bármely	része	a	helyzetnek	megfelelően	
csere	 vagy	 javítás	 tárgyát	 képezi.	A	megjavított	 készülékre	és	
tartozékokra	 ugyanazt	 a	 hibát	 illetően	 egy	 (1)	 hónap	 jótállás	
érvényes.	A	 javítás	vagy	csere	elvégzése	során	olyan	felújított	
alkatrészek	felhasználása	is	lehetséges,	amelyek	egyenértékű	
működést	biztosítanak.

A	 jótállás	az	alkatrészek	árát	és	a	munkadíjat	 fedezi,	 azonban	
nem	terjed	ki	az	egyéb	felmerülő	költségekre.

Ez	 a	 jótállás	 nem	 érvényes	 a	 készülékét	 és/vagy	 tartozék	
semmilyen	 olyan	 meghibásodására,	 amely	 az	 alábbiak	
következménye	(bármilyen	kizáró	jelleg	nélkül):

1)		A	 használatra	 vagy	 összeszerelésre	 vonatkozó	 utasítások	
figyelmen	 kívül	 hagyása,	 vagy	 azon	 földrajzi	 területre	
jellemző	 technikai	 és	 biztonsági	 előírások	 be	 nem	 tartása,	

(1)	 A	jótállási	időszak	országától	függően	változhat.
(2)	 Az	újratölthető	készülékét-akkumulátor	élettartama	beszélgetési	

idő,	készenléti	idő	és	teljes	élettartam	tekintetében	a	felhasználás	

körülményeitől	és	a	hálózati	beállításoktól	függ.	Az	akkumulátorok	

besorolás	 szerint	 fogyóeszköznek	 számítanak,	 amelyek	 a	

készülékét	számára	optimális	teljesítményt	a	specifikációk	szerint	

a	vásárlás	utáni	első	hat	hónapban	és	hozzávetőleg	 további	200	

feltöltésig	biztosítják.
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ahol	a	készülék	használata	történik,

2)		Bármely,	 nem	 a	 TCL	 Communication	 Ltd.	 által	 biztosított	
vagy	javasolt	berendezéshez	történő	csatlakoztatás,

3)		A	 TCL	 Communication	 Ltd.	 illetve	 annak	 leányvállalatai	
vagy	forgalmazói	által	 fel	nem	hatalmazott	személyek	által	
végzett	módosítás	vagy	javítás,

4)		A	 TCL	 Communication	 Ltd.	 által	 nem	 felhatalmazott	
személyek	 által	 a	 szoftveren	 vagy	 a	 hardveren	 végzett	
módosítás,	beállítás	vagy	változtatás,

5)		Zord	 időjárás,	 villámlás,	 tűz,	 páratartalom,	 folyadékok	 vagy	
élelmiszer	 beszivárgása,	 vegyi	 anyagok,	 letöltött	 fájlok,	
ütődés,	magasfeszültség,	korrózió,	oxidáció	stb.

Készülékét	 javítása	 nem	 lehetséges,	 amennyiben	 erről	
hiányoznak	a	 címkék	 vagy	a	 sorozatszámok	 (IMEI),	 vagy	ezek	
módosítást	szenvedtek.

Ezen	a	nyomtatott	korlátozott	jótálláson,	illetve	az	országában	
vagy	 országa	 törvényeinek	 értelmében	 kötelező	 jótálláson	
kívül	a	termékre	nem	vonatkozik	semmilyen	egyéb	írásos	vagy	
szóbeli,	kifejezett	vagy	vélelmezett	garancia.

A	 TCL	 Communication	 Ltd.	 vagy	 annak	 leányvállalatai	 a	
törvény	 biztosította	 keretek	 között	 semmilyen	 esetben	 nem	
tehetők	 felelőssé	semmilyen	közvetett,	 felmerülő	vagy	eredő	
kárért,	 korlátozás	 nélkül	 ideértve	 az	 üzleti	 vagy	 pénzügyi	
veszteségeket,	az	adatvesztést	és	képek	elvesztését.

Bizonyos	 országok/államok	 nem	 teszik	 lehetővé	 a	 közvetett,	
felmerülő	és	eredő	károk	kizárását	vagy	korlátozását,	 illetve	a	
vélelmezett	jótállás	határidejének	korlátozását,	így	lehetséges,	
hogy	 az	 előbb	 említett	 korlátozások	 és	 kizárások	 nem	
érvényesek	Önre.

1 Az Ön készüléke

1.1 Gombok és csatlakozók

Be-/
kikapcsoló	

gomb
Hangerő	

szabályozó	
gombok

Elülső	kamera

Legutóbbi	
alkalmazások	
gomb
Kezdőképernyő	
gomb

Vissza 
gomb

Érintőképernyő
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microSD-kártya	foglalatok

Hátsó	kamera

Legutóbbi alkalmazások gomb*
•	 Érintse	meg	a	nemrégiben	használt	alkalmazások	
bélyegképeit	tartalmazó	lista	megnyitásához.

Kezdőképernyő	gomb*
•	 Érintse	 meg	 bármilyen	 alkalmazásban	 vagy	
képernyőn	 a	 kezdőképernyőre	 történő	
visszatéréshez.

*	Ezek	a	gombok	akkor	láthatók,	ha	a	képernyő	bekapcsol.

Vissza gomb*
•	 Érintse	 meg	 az	 előző	 képernyőre	 való	
visszatéréshez	 vagy	 egy	 párbeszédablak,	
opciómenü,	az	értesítőpanel	stb.	bezárásához.

Be-/kikapcsoló gomb
•	 Gombnyomás:	 A	 képernyő	 zárolása/A	 képernyő	
megvilágítása

•	 Nyomva	 tartás:	 Bekapcsolja	 a	 készüléket	 vagy	
egy	menüt	jelenít	meg	különböző	opciókkal,	mint	
például	Kikapcsolás,	Újraindítás stb.

•	 Képernyőkép	készítéséhez	tartsa	lenyomva	a Be-/
kikapcsoló	gombot	és	a	Hangerő	le	gombot.

Hangerő	szabályozó	gombok	
•	 Zene/videó/adatfolyam	 üzemmódban	 a	
médiafájl	hangerejének	szabályozása.
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1.2 Első	lépések

1.2.1 Beállítás

A microSD-kártya behelyezése 

SD

Az akkumulátor feltöltése

A	 táblagép	 töltéséhez	 csatlakoztassa	 a	 töltőt	 a	 táblagéphez	 és	
a	fali	aljzatra.
•	 A	 táblagép	 első	 használatakor	 teljesen	 töltse	 fel	 az	
akkumulátort	(kb.	3.5	óra).

Javasoljuk,	 hogy	 teljesen	 töltse	 fel	 az	 akkumulátort	 ( ).	 A	
töltés	 állapota	megjelenik	 a	 képernyőn,	 amikor	 a	 táblagép	 ki	
van	kapcsolva.	Az	állapotot	egy	töltési	animáció	jelzi.

 
Az	áramfogyasztás	és	az	energiapazarlás	csökkentése	
érdekében	húzza	ki	a	 töltőt	a	 fali	aljzatból,	amikor	az	
akkumulátor	 teljesen	 feltöltődött.	 Használaton	 kívül	
kapcsolja	ki	a	Wi-Fi,	GPS	és	Bluetooth	funkciókat	vagy	
a	 használaton	 kívüli,	 háttérben	 futó	 alkalmazásokat,	
csökkentse	a	háttérvilágítás	idejét	stb.	
A	 tápegységet	 a	 készülékhez	 közel	 és	 könnyen	
elérhető	helyen	kell	elhelyezni.

1.2.2 A táblagép bekapcsolása
Tartsa	lenyomva	a	Be-/kikapcsoló	gombot,	amíg	a	táblagép	be	
nem	kapcsol,	szükség	esetén	oldja	fel	a	táblagépet	(csúsztatás,	
PIN-kód,	 jelszó,	 minta),	 majd	 erősítse	 meg.	 Megjelenik	 a	
kezdőképernyő.

Ha	 nem	 tudja	 vagy	 elfelejtette	 a	 PIN-kódot,	 forduljon	 a	
szolgáltatóhoz.	A	PIN-kódot	ne	tartsa	a	táblagép	közelében.	Ha	
nem	használja,	tartsa	biztonságos	helyen.

1.2.3 A táblagép kikapcsolása
Tartsa	 lenyomva	a	Be-/kikapcsoló	gombot	az	előugró	menü	
megjelenéséig,	 majd	 válassza	 a	 Kikapcsolás	 lehetőséget	 a	
megerősítéshez.	
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1.3 Kezdőképernyő

A	 gyors	 elérés	 érdekében	 a	 kezdőképernyőre	 helyezheti	
az	 összes	 kedvenc	 ikonját	 (parancsikonokat,	 alkalmazások,	
mappák	és	widgetek	 ikonjait).	Érintse	meg	a	Kezdőképernyő 
gombot	a	kezdőképernyő	eléréséhez.

Állapotsáv
Állapotjelzők/értesítők.	

A Kedvencek tálcán található 
alkalmazások
-	Érintse	meg	az	alkalmazás	
indításához.
-	Érintse	meg	hosszan	az	alkalmazások	
áthelyezéséhez.

Érintse	meg	az	összes	
alkalmazás	megtekintéséhez.

A	kezdőképernyő	jobboldali	irányban	kinyúlik,	hogy	több	
helyre	lehessen	alkalmazásokat,	parancsikonokat	stb.	
hozzáadni.	Csúsztassa	a	kezdőképernyőt	vízszintesen	jobbra,	
hogy	az	teljes	nézetben	jelenjen	meg.	A	képernyő	alsó	részén	
található	fehér	pont	az	aktuális	képernyőt	jelzi.	

1.3.1 Az	érintőképernyő	használata

Érintés 
Egy	alkalmazás	megnyitásához	érjen	hozzá	az	ujjával.	

Hosszú gombnyomás 

Nyomja	 meg	 hosszan	 a	 kezdőképernyőt	 a	 Widgetek,	

Háttérképek és Beállítások képernyők	 megnyitásához.	
Érintsen	 meg	 hosszan	 egy	 alkalmazást	 a	 kezdőképernyőről	
az	 eltávolításhoz.	 Érintsen	 meg	 hosszan	 egy	 alkalmazást	 az	
Alkalmazás-indítóban	 az	 alkalmazásra	 vonatkozó	 információk	
megtekintéséhez	vagy	az	alkalmazás	eltávolításához.	

Húzás 

Helyezze	 az	 ujját	 bármelyik	 elemre,	 hogy	 egy	 másik	 helyre	
húzza.

Csúsztatás 

Húzza	 végig	 az	 ujját	 a	 képernyőn	 az	 alkalmazások,	 képek,	
weboldalak	igény	szerinti	fel-,	és	legörgetéséhez.

Pöccintés 

Hasonlít	 a	 csúsztatáshoz,	 azonban	 a	 pöccintés	 gyorsabb	
mozgást	eredményez.

Összehúzás/széthúzás 

Helyezze	egyik	kezének	ujjait	a	képernyő	felületére,	majd	húzza	
azokat	 szét	 vagy	 össze,	 a	 képernyőn	 lévő	 elem	 méretének	
megváltoztatásához.

Forgatás 

A	 jobb	 láthatóság	 érdekében	 a	 képernyő	 tájolását	 állóból	
automatikusan	fekvőbe	állítja	a	táblagép	oldalra	fordításával.
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1.3.2 Állapotsáv

Az	állapotsáv	a	táblagép	állapotára	vonatkozó	információkat	és	
értesítéseket	tartalmazza.	

Értesítőpanel	és	gyorsbeállítások	panel

Értesítések	 esetén	 érintse	meg	 és	 húzza	 le	 az	 állapotsávot	 a	
képernyő	felső	részéről	az	értesítőpanel	megnyitásához,	hogy	

elolvassa	a	részletes	információkat.		

Húzza	 kétszer	 lefelé	 az	 állapotsávot	 a	 gyorsbeállítások	 panel	
megnyitásához,	amelyen	az	ikonok	megérintésével	funkciókat	
engedélyezhet	 vagy	 tilthat	 le,	 illetve	 üzemmódot	 válthat.	 A	
panel	bezárásához	érintse	meg	és	húzza	fel.

Érintse	meg	a	Beállítások	eléréséhez,	
ahol	számos	elem	beállítását	
végezheti	el.

Érintse	meg	az	összes	
eseményfüggő	értesítés	törléséhez	
(a	többi	folyamatban	lévő	értesítés	
megmarad).

1.3.3 Keresősáv

A	táblagép	egy	olyan	keresési	funkcióval	rendelkezik,	amelynek	
segítségével	információk	kereshetők	meg	az	alkalmazásokban,	
a	táblagépen	vagy	az	interneten.	

Hangos	keresés

Szöveges	keresés

Szöveges keresés
•	 	Érintse	meg	a	keresési	sávot	a	kezdőképernyőről.	
•	 Írja	be	a	keresett	szöveget/kifejezést.
•	 Amennyiben	 az	 interneten	 kíván	 keresni,	 érintse	 meg	 a	
billentyűzeten	található	 	gombot.

Hangos keresés
•	 Érintse	 meg	 a	 keresősáv	 	 ikonját.	 Egy	 párbeszédpanel	
jelenik	meg.

•	 Mondja	ki	a	keresett	szót/kifejezést.	Megjelenik	a	választható	
keresési	találatok	listája.	

1.3.4 A	képernyő	zárása/feloldása
A	 táblagép	 és	 a	 személyes	 adatok	 védelmének	 érdekében	
lehetőség	 van	 a	 képernyő	 lezárására.	 Ehhez	 választhatja	 a	
csúsztatást	 vagy	 számos	 mintát,	 PIN-kódot	 vagy	 jelszót	 stb.	
hozhat	létre.

•	 Húzza	le	a	gyorsbeállítások	panelt	és	érintse	meg	
a	Beállítások	 	ikont	a	Beállítások menübe	való	
belépéshez,	majd	érintse	meg	a	Biztonság és hely > 
Képernyőzár	>	Minta	lehetőséget.

•	 Rajzolja	le	saját	képernyő-feloldási	mintáját.
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Rajzolja	le	a	képernyő-
feloldási	mintát	

Érintse	meg	a	minta	újbóli	
lerajzolásához.

Képernyőzár	feloldó	PIN-kód/jelszó	létrehozása
•	 Érintse	 meg	 a	 Biztonság és hely > Biztonság > 
Képernyőzár	>	PIN-kód	vagy Jelszó	lehetőséget.

•	 Állítsa	be	a	PIN-kódját	vagy	a	jelszavát.

A	táblagép	képernyőjének	lezárása
A	 képernyő	 lezárásához	 nyomja	 meg	 egyszer	 a	 Be-/
kikapcsoló	gombot.

A	táblagép	képernyőjének	feloldása
Nyomja	 meg	 egyszer	 a	 Be-/kikapcsoló	 gombot,	 hogy	 a	
képernyő	 bekapcsoljon,	 rajzolja	 meg	 az	 Ön	 által	 beállított	
képernyő-feloldási	mintát,	 vagy	adja	meg	a	PIN	kódot,	 jelszót	
stb.	a	képernyő	feloldásához.	

Amennyiben	a	képernyőzár	feloldási	opciójánál	a	Csúsztatást 
választotta,	érintse	meg	és	húzza	a	képernyő	felső	része	felé	a	

	ikont	a	képernyő	feloldásához.

1.3.5 A	kezdőképernyő	személyre	szabása
Hozzáadás
Az	 áthelyezés	üzemmód	aktiválásához	 tartson	 lenyomva	egy	
mappát,	 egy	 alkalmazást	 vagy	 egy	 widgetet,	 majd	 húzza	 az	
elemet	a	kezdőképernyő	kívánt	részére.

Áthelyezés 
Az	 áthelyezés	 üzemmód	 aktiválásához	 tartsa	 lenyomva	 az	
áthelyezni	kívánt	elemet,	húzza	a	kívánt	helyre,	majd	engedje	
el.	Az	elemeket	a	 kezdőképernyőre	és	a	Kedvencek	 tálcára	 is	
áthelyezheti.	Tartsa	az	ikont	a	képernyő	jobb	vagy	bal	szélén,	ha	
az	elemet	a	kezdőképernyő	egy	másik	oldalára	kívánja	áthúzni.

Mappák létrehozása
A	 kezdőképernyőn	 található	 elemek	 (parancsikonok	 vagy	
alkalmazások)	 rendszerezésének	 optimalizálása	 érdekében	
hozzáadhatja	ezeket	egy	mappához	az	egyik	elem	másik	 fölé	
helyezésével.	
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Háttérkép személyre szabása
A	 háttérkép	 személyre	 szabása	 érdekében	 tartsa	 lenyomva	
a	 kezdőképernyő	 egy	 üres	 területét,	 majd	 érintse	 meg	 a	
HÁTTÉRKÉPEK	lehetőséget.

1.3.6 Hangerő-szabályozás
A	hangerő	szabályozó	gombok	használata
Nyomja	meg	a	Hangerő	fel/le	gombot	a	hangerő	beállításához.	
A	Néma	üzemmód	aktiválásához	tartsa	lenyomva	a	Hangerő	le 
gombot	a	 táblagép	elnémulásáig;	Másik	 lehetőségként	 tartsa	
lenyomva	a	Be-/kikapcsoló gombot,	majd	válassza	ki	a	Néma 
üzemmód	lehetőséget	a	megjelenő	menüből.

A Beállítások menüben
Húzza	le	a	gyorsbeállítások	panelt,	és	érintse	meg	a	beállítások	

	ikont	a	Beállítások	menüpont	megnyitásához,	majd	érintse	
meg	 a	 Hang lehetőséget,	 ahol	 tetszés	 szerint	 beállíthatja	 a	
médiafájlok,	az	ébresztés,	a	csengőhang	stb.	hangerejét.

2 Szövegbevitel

2.1 A	virtuális	billentyűzet	használata

A	virtuális	billentyűzet	beállításai
Húzza	 le	 a	 gyorsbeállítások	 panelt,	 majd	 érintse	 meg	 a	
beállítások	 	ikont	a	Beállítások	menüpont	megnyitásához.	
Válassza	ki	a	Nyelv és bevitel	 lehetőséget,	majd	érintse	meg	
a Virtuális	billentyűzet	opciót.	Ezt	követően	számos	beállítás	
közül	választhat.	

2.2 Virtuális	billentyűzet

Érintse	meg	a	
numerikus	billentyűzet	

aktiválásához.

Érintse	meg	
hosszan	a	

szimbólumok	
beviteléhez.

Ha	a	Wi-Fi	funkció	vagy	
az	adatkapcsolat	aktív,	

érintse	meg	a	hangbevitel	
megnyitásához.

Érintse	meg	az	
„Abc”	üzemmód	
aktiválásához.	

Érintse	meg	kétszer	
az	„ABC”	üzemmód	

aktiválásához.

Érintse	meg	hangulatjelek	
kiválasztásához.

Érintsen	meg	
hosszan	egy	betűt	
a	további	beviteli	

opciók	megjelenítése	
érdekében.

Érintse	meg	hosszan	
a	beállítások	
megjelenítéséhez.

2.3 Szövegszerkesztés
A	készülék	lehetővé	teszi	a	beírt	szöveg	szerkesztését.
•	 Tartsa	 lenyomva	vagy	érintse	meg	kétszer	a	 szerkeszteni	
kívánt	szöveget.

•	 Húzza	a	két	fület	a	kijelölt	rész	méretének	
megváltoztatásához.
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•	A	 következő	 opciók	 kerülnek	 megjelenítésre:	 KIVÁGÁS,	
MÁSOLÁS.

Új szöveget is beilleszthet
•	 Érintse	meg	a	képernyőnek	azt	a	részét,	ahova	írni	szeretne,	
vagy	 tartsa	 lenyomva	 a	 képernyő	 egy	 üres	 részét.	 A	 kurzor	
villogni	 kezd,	 és	 a	 fül	megjelenik.	Húzza	 el	 a	 fület	 a	 kurzor	
mozgatásához.

•	 Ha	 kiválasztott	 bármilyen	 szöveget,	 akkor	 érintse	 meg	 a	
fület	 a	 BEILLESZTÉS	 lehetőség	 megjelenítéséhez,	
amely	 lehetővé	 teszi	 bármely	 előzőleg	 kimásolt	 szöveg	
beillesztését.

 

3 Telefonkönyv 

A Telefonkönyv	 lehetővé	 teszi	 a	 kívánt	 személyek	 gyors	
és	 egyszerű	 elérését.	 A	 táblagépen	 létrehozhat,	 illetve	
megtekinthet	névjegyeket,	valamint	szinkronizálhatja	ezeket	a	
Gmail	névjegyeivel,	vagy	egyéb	alkalmazásokkal.

3.1 A névjegyek megtekintése 

Érintse	meg	a	névjegylista	opcióit	
tartalmazó	menü	megjelenítéséhez.

Érintse	meg	új	névjegy	
hozzáadásához.

Érintse	meg	a	
Telefonkönyvben	való	
kereséshez.

A	 névjegylista	 opcióit	 tartalmazó	 menü	 megjelenítéséhez	

érintse	meg	a	 	gombot.	
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3.2 Névjegy hozzáadása
Új	 névjegy	 létrehozásához	 érintse	 meg	 a	 	 ikont	 a	
telefonkönyvben.	 Meg	 kell	 adnia	 a	 névjegy	 nevét	 és	 egyéb	
kapcsolatfelvételi	 adatait.	 A	 képernyő	 fel-le	 görgetésével	
könnyedén	léphet	mezőről	mezőre.

Érintse	meg,	ha	képet	szeretne	
választani	a	névjegyhez.

Érintse	meg	a	kategória	más	előre	
definiált	címkéinek	kibontásához.

Érintse	meg	
mentéshez.

Ha	további	információkat	is	meg	kíván	adni,	egy	új	kategória	
hozzáadásához	érintse	meg	a	További	mezők	lehetőséget.	

Amikor	befejezte,	érintse	meg	a	"SPEICHERN"	gombot	a	
mentéshez.

A	mentés	nélküli	kilépéshez	érintse	meg	a	Vissza	gombot.

3.3 Névjegyek szerkesztése
A	névjegyek	adatainak	szerkesztéséhez	érintéssel	válassza	ki	a	
névjegyet,	majd	érintse	meg	a	képernyő	felső	részén	található	

	gombot.	Ha	kész,	érintse	meg	a	"SPEICHERN"	gombot.

Névjegy törlése

Egy	 névjegy	 törléséhez	 a	 névjegy	 részleteit	 tartalmazó	
képernyőn	 érintse	 meg	 a	 Menü	 gombot	 ,	 majd	 a	 Törlés 
lehetőséget.

	A	 törölt	 névjegyet	 a	 táblagép	 eltávolítja	 a	 táblagép	
összes	 többi	 alkalmazásából,	 valamint	 a	 következő	
szinkronizáláskor	a	webes	alkalmazásokból	is.

3.4 Fiókok

Lehetőség	 van	 több	 fiók	névjegyeinek,	 adatainak	 vagy	 egyéb	
információinak	 a	 szinkronizálására,	 a	 táblagépre	 telepített	
alkalmazásoktól	függően.

Egy	 fiók	 hozzáadásához	 húzza	 le	 a	 gyorsbeállítások	 panelt,	
érintse	 meg	 a	 	 ikont	 a	 Beállítások	 megnyitásához,	 majd	
érintse	 meg	 a	 Felhasználók és fiókok > Fiók hozzáadása 
lehetőséget.

Ki	kell	választania	a	táblagéphez	hozzáadni	kívánt	fiók	típusát,	
pl.	Google,	E-mail	stb.

Mint	 minden	más	 fiók	 beállítása	 esetében,	 meg	 kell	 adnia	 a	
részletes	adatokat,	például	a	felhasználónevet,	a	jelszót	stb.

A	 fiókokat	 eltávolíthatja	 a	 készülékről,	 ezzel	 törölve	 róla	 az	
összes	 hozzájuk	 tartozó	 adatot	 is.	 Nyissa	meg	 a	Beállítások 
képernyőt,	 érintse	 meg	 a	 törölni	 kívánt	 fiókot,	 majd	 a	 Fiók 
törlése	lehetőséget,	majd	erősítse	meg.

Szinkronizálás bekapcsolása/kikapcsolása

Érintsen	 meg	 egy	 fiókot	 a	 szinkronizálási	 képernyő	
megjelenítéséhez,	 majd	 csúsztassa	 a	 	 kapcsolót	 a	 fiók	
szinkronizálásának	 be-/kikapcsolásához.	 Ha	 ez	 a	 beállítás	
aktív,	 akkor	 a	 táblagépen	 és	 az	 interneten	 tárolt	 összes	 adat	
szinkronizálásra	kerül,	amikor	változás	történik.



35 36

4 Gmail

4.1 Gmail 
A	Google	webes	e-mail	szolgáltatása,	a	Gmail,	konfigurálva	van	
a	 táblagép	 üzembe	 helyezésekor.	 A	 táblagépen	 lévő	 Gmail	
alkalmazás	 automatikusan	 szinkronizálható	 a	 webes	 Gmail-
fiókkal.	Más	 e-mail	 szolgáltatásokkal	 szemben	 a	Gmailben	 az	
üzenetek	és	a	rájuk	érkezett	válaszok	egyetlen	beszélgetésként	
vannak	 csoportosítva	 a	 beérkezett	 üzenetek	mappájában;	 az	
e-mailek	mappák	helyett	címkékkel	vannak	rendszerezve.

E-mailek létrehozása és küldése
•	 A	Bejövő	fiók	képernyőjéről	érintse	meg	a	 	ikont.
•	 Adja	meg	a	címzett	e-mail	címét	a	Címzett mezőben,	majd	
szükség	 szerint	 érintse	meg	 a	 	 gombot	 és	 válassza	 ki	 a	
Másolatmezők	 lehetőséget	 másolat	 vagy	 titkos	 másolat	
küldéséhez.

•	 Írja	be	az	üzenet	tárgyát	és	tartalmát.
•	 Érintse	meg	a	 	gombot	egy	csatolmány	hozzáadásához.
•	 Küldéshez	érintse	meg	a	 	gombot.	
•	 Amennyiben	 nem	 kívánja	 azonnal	 elküldeni	 az	 üzenetet,	
érintse	meg	a	 	gombot,	majd	a	Vázlat mentése	lehetőséget.	
A	vázlat	megtekintéséhez	érintse	meg	a	 	gombot,	majd	a	
Vázlatok	lehetőséget.

Ha	nem	kívánja	elküldeni	vagy	elmenteni	az	e-mail	üzenetet,	
érintse	meg	a	 	gombot,	majd	az	Elvetés	lehetőséget.
Ha	 aláírást	 kíván	 hozzáadni	 az	 e-mail	 üzenetekhez,	 a	
beérkezett	 üzenetek	 képernyőjéről	 érintse	 meg	 a	 	 gombot,	
majd	a	Beállítások lehetőséget.	Válasszon	ki	egy	fiókot,	majd	
érintse	meg	az	Aláírás	lehetőséget.

E-mailek fogadása és olvasása 
Amikor	új	e-mail	érkezik,	csengőhang	figyelmezteti,	és	egy	  
ikon	jelenik	meg	az	állapotsávban.	
Érintse	 meg	 és	 húzza	 le	 az	 állapotsávot	 az	 értesítőpanel	
megjelenítéséhez,	 és	 érintse	 meg	 az	 új	 e-mailt	 a	
megtekintéshez.	Vagy	nyissa	meg	a	Gmail	Bejövő	címkéjét,	és	

érintse	meg	az	elolvasni	kívánt	új	e-mailt.
Az	e-mailek	között	kereshet	feladó,	címzett,	tárgy	stb.	szerint.
•	Az Elsődleges fiók	képernyőjéről	érintse	meg	a	 	ikont.
•	 Írja	 be	 a	 keresett	 kulcsszót	 a	 keresőmezőbe,	majd	 erősítse	
meg	a	billentyűzet	használatával.

E-mailek megválaszolása és továbbítása

•	Válaszolás Egy	 e-mail	 üzenet	 olvasása	 közben	
érintse	meg	a	 	gombot,	hogy	választ	
küldhessen	az	e-mail	feladójának.

•	Válasz 
mindenkinek 

Egy	 e-mail	 üzenet	 olvasása	 közben	
érintse	meg	a	 	gombot,	hogy	választ	
küldhessen	az	e-mail	 feladójának	és	az	
összes	többi	címzettnek.

•	 Továbbítás Érintse	meg	a	 	gombot	a	fogadott	
üzenet	továbbításához.

•	Csillag 

hozzáadása  

Csillag	 hozzáadása	 a	 beszélgetéshez,	
illetve	a	csillag	eltávolítása.	

Levelek kezelése a Gmailben címkék szerint
A	 beszélgetéseket	 és	 üzeneteket	 a	 kényelmes	 kezelés	
érdekében	címkékkel	rendszerezheti.	
Ha	 meg	 szeretné	 címkézni	 a	 beszélgetést,	 amikor	 a	
beszélgetésben	 lévő	 üzeneteket	 olvassa,	 érintse	 meg	 a	  
gombot,	 majd	 válassza	 ki	 a	 beszélgetéshez	 hozzárendelni	
kívánt	címkét.
Ha	a	beszélgetéseket	címkék	szerint	kívánja	megtekinteni	
a	beérkezett	üzenetek	vagy	egyéb	beszélgetéslista	
megjelenítésekor,	érintse	meg	a	 	gombot,	majd	érintsen	
meg	egy	címkét.	Ekkor	kijelzésre	kerülnek	a	kiválasztott	
címkével	megjelölt	beszélgetések.
Egy	 e-mail	 üzenet	 megnyitásakor	 a	 következő	 opciók	 állnak	
rendelkezésre:
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•	
Érintse	meg	az	e-mail	archiválásához.	Az	archivált	
üzenetek	megtekintéséhez	az	Elsődlegesfiók	
képernyőjén	érintse	meg	a	 	gombot,	majd	az	
Összes e-mail	lehetőséget.

•	
Érintse	meg	az	e-mail	törléséhez.

•	 Érintse	 meg	 az	 e-mail	 megjelöléséhez	
olvasatlanként.	

Gmail-beállítások
A	 Gmail-beállítások	 kezelése	 érdekében	 érintse	 meg	 a	  
gombot,	majd	válassza	a	Beállítások lehetőséget	a	beérkezett	
üzenetek	képernyőjéről.	
Általános beállítások

•	Alapértelmezett 
Gmail	művelet

Állítsa	 be	 alapértelmezettként	 az	
Archiválás	vagy	Törlés	műveleteket.

•	Beszélgetés 
nézet

Jelölje	be	a	négyzetet	az	ugyanahhoz	
a	beszélgetéshez	tartozó	e-mailek	
csoportosításához	IMAP	és	POP3	fiókok	
esetében.

•	Műveletek	
csúsztatással

Jelölje	be	a	négyzetet,	ha	engedélyezni	
kívánja	az	üzenet	csúsztatással	történő	
törlését	a	beszélgetéslistából.

•	 Feladóhoz 
társított kép

Jelölje	 be	 a	 négyzetet	 a	 feladóhoz	
társított	 kép	 megjelenítéséhez	 a	
beszélgetéslistában.

•	Üzenetek 
automatikus 
átméretezése

Jelölje	be	a	négyzetet,	hogy	a	képernyő	
méretéhez	igazítsa	az	üzeneteket.

•	Megerősítés	
törlés	előtt

A	négyzet	bejelölésével	az	e-mail	
üzenetek	törlése	előtt	a	készülék	
megerősítést	fog	kérni.

•	Megerősítés	
archiválás	előtt

A	négyzet	bejelölésével	az	e-mail	
üzenetek	archiválása	előtt	a	készülék	
megerősítést	fog	kérni.

•	Megerősítés	
küldés	előtt

A	négyzet	bejelölésével	az	e-mail	
üzenetek	küldése	előtt	a	készülék	
megerősítést	fog	kérni.

Érintsen	 meg	 egy	 fiókot,	 és	 az	 alábbi	 beállítások	 válnak	
elérhetővé:

•	Bejövő	fiók	típusa Az	aktuális	bejövő	fiók	beállítása	
alapértelmezett	vagy	elsődleges	
bejövő	fiókként.

•	Bejövő	fiók	
kategóriái

Jelölje	 be	 a	 négyzetet	 a	 beérkezett	
üzenetek	 képernyőjén	 való	
megjelenítéshez/elrejtéshez.

•	Értesítések Ezzel	 a	 beállítással	 bekapcsolhatja,	
hogy értesítést	 kapjon,	 amikor	 új	
e-mail	érkezik.

•	Aláírás Aláírás	hozzáadása	az	elküldött	levelek	
végéhez.

•	 „Házon kívül” 
automatikus 
válaszüzenetek

Érintse	 meg	 automatikus	 válasz	
beállításához.

•	Gmail fiók 
szinkronizálása

Érintse	meg	a	Gmail	szinkronizálás	be-	
és	kikapcsolásához.
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•	 Szinkronizálandó 
napok

Érintse	meg	azoknak	a	napoknak	a	
beállításához,	amelyeken	az	e-mailek	
szinkronizálásra	kerülnek.

•	Csatolmányok 
letöltése

Jelölje	 be	 a	 négyzetet,	 hogy	 a	
készülék	 Wi-Fi	 kapcsolaton	 keresztül	
automatikusan	 letöltse	 a	 legutóbbi	
üzenetek	csatolmányait.

•	Képek Jelölje	 be	 a	 négyzetet	 a	 feladóhoz	
társított	 kép	 megjelenítéséhez	 a	
beszélgetéslistában.	

5 Naptár	és	idő

5.1 Naptár 
A	Naptárban	feljegyezheti	a	fontos	értekezleteket,	találkozókat	
stb. 

5.1.1 Többféle nézet
A	 naptárat	 napi,	 heti,	 havi	 és	 határidőnapló	 nézetben	 is	
megjelenítheti.	
•	 Érintse	meg	a	 	gombot	a	Naptár	képernyőről,	majd	érintse	
meg	 a	 Határidőnapló,	 Nap,	 Hét,	 illetve Hónap címkéket	
a	 Naptár	 nézetének	 megváltoztatásához.	 Az	 aktuális	 nap	
nézetéhez	való	visszatéréshez	érintse	meg	a	képernyő	jobb	
felső	sarkában	található	dátum	ikont.

Határidőnapló,	Nap	vagy	Hét	nézetben	
a	 részletek	 megtekintéséhez	 érintse	
meg	az	eseményt.

A	nap	eseményeinek	
m e g n y i t á s á h o z	
érintse	meg	 a	 hónap	
kívánt	napját.

Határidőnapló	
nézet

Nap	nézet

Hét	nézet Hónap	
nézet
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5.1.2 Új események létrehozása

Bármelyik	nézetből	hozzáadhat	a	naptárhoz	új	eseményeket.	
•	 Érintse	 meg	 a	 	 ikont	 az	 új	 események	 szerkesztési	
képernyőjének	megjelenítéséhez.

•	 Adja	 meg	 az	 új	 eseményhez	 szükséges	 összes	 adatot.	 Ha	
egész	 napos	 eseményről	 van	 szó,	 aktiválja	 az	 Egész nap 
lehetőség	melletti	kapcsolót.

•	 Hívjon	 meg	 más	 vendégeket	 az	 eseménybe.	 Adja	 meg	 a	
meghívni	 kívánt	 vendégek	 e-mail	 címét.	 A	 vendégek	
meghívót	kapnak	a	Naptár	alkalmazásban	és	e-mailben.

•	 Ha	 kész,	 érintse	 meg	 a	 MENTÉS	 lehetőséget	 a	 képernyő	
felső	részén.

A	Napi	 vagy	Heti	 nézet	 képernyőjén	gyorsan	 létrehozhat	 egy	
eseményt,	 ha	 az	 opciómenü	 megnyitásához	 lenyomva	 tart	
egy	 üres	 területet,	 beírja	 az	 esemény	 részleteit,	 végül	 pedig	
megérinti	a	MENTÉS	lehetőséget.	

5.1.3 Esemény törlése és szerkesztése

Egy	 esemény	 törléséhez	 vagy	 szerkesztéséhez	 érintse	 meg	
az	 eseményt	 az	 esemény	 részleteit	 tartalmazó	 képernyő	
megnyitásához,	 majd	 érintse	 meg	 a	 ikont	 az	 	 esemény	
szerkesztéséhez,	illetve	a	 /TÖRLÉS lehetőséget	az	esemény	
törléséhez.

5.1.4 Eseményemlékeztető

Ha	be	van	állítva	emlékeztető	egy	adott	eseményhez,	akkor	az	
emlékeztető	idejének	elérkezésekor	a	közeledő	esemény	ikon	

	jelenik	meg	az	állapotsávban.	

Érintse	 meg	 és	 húzza	 le	 az	 állapotsávot	 az	 értesítőpanel	
megjelenítéséhez,	és	érintse	meg	az	esemény	nevét	a	Naptár	
értesítési	listájának	megtekintéséhez.

Az	 emlékeztetőknek	 az	 állapotsávban	 és	 az	 értesítőpanelen	
való	függőben	hagyásához	érintse	meg	a	Vissza	gombot.

A	 Naptár	 képernyőjén	 a	 	 gomb	 megérintésével	 elérhető	
fontosabb	lehetőségek:

•	Keresés Keresés	a	naptárban.

•	Beállítások Különböző	naptárbeállítások	végrehajtása.

•	Súgó és 
visszajelzés

A	 kívánt	 súgóinformáció	 megkeresése	 és	
visszajelzés.	

5.2 Óra 

Az Óra	 alkalmazás	négy	 alkalmazásból	 áll	 –	ébresztés, óra, 
időzítő,	stopperóra. 

5.2.1 Ébresztés beállítása 

Az Óra	 képernyőjéről	 érintse	 meg	 a	 	 ikont	 az	 Ébresztés 
képernyő	megnyitásához,	majd	érintse	meg	a	 	gombot	egy	
új	 ébresztés	 hozzáadásához.	 Állítsa	 be	 az	 órát	 és	 a	 percet	 az	
órán,	majd	megerősítéshez	érintse	meg	az	OK	 lehetőséget.	A	
következő	opciók	kerülnek	megjelenítésre:

•	Ismétlés Kiválaszthatja,	 mely	 napokon	 szóljon	 az	
ébresztő

•	Csengőhang Ezt	 a	 lehetőséget	megérintve	 csengőhangot	
választhat	az	ébresztéshez.

•	Címke Érintse	meg	az	ébresztés	elnevezéséhez.

Érintse	meg	a	 	gombot	a	kiválasztott	ébresztés	törléséhez.

5.2.2 Ébresztési beállítások módosítása

Érintse	meg	 az	Ébresztés	 képernyőt,	majd	 érintse	meg	 a	 /
Beállítások	lehetőséget.	Így	a	következő	opciókat	állíthatja	be:
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•	 Stílus Érintse	 meg	 az	 óra	 stílusának	
kiválasztásához:	analóg	vagy	digitális.	

•	Automatikus 
otthoni óra

Az	 automatikus	 otthoni	 óra	 funkció	
aktiválása.

•	Otthoni	időzóna Érintse	 meg	 az	 otthoni	 időzóna	
kiválasztásához.

•	Dátum	és	idő	
módosítása

Érintse	 meg	 a	 dátum	 és	 idő	
beállításához,	majd	válassza	ki	az	idő	és	
dátum	formátumot.

•	Némítás Érintse	meg	a	riasztások	időtartamának	
beállításához.

•	 Szundi 
időtartama

Ezt	 a	 lehetőséget	 megérintve	
beállíthatja	 az	 ébresztés	 átmeneti	
kikapcsolásának	időtartamát

•	Ébresztés 
hangereje

Érintse	meg	az	ébresztések	
hangerejének	beállításához.	

•	A	hangerő	
fokozatos 
növelése

Érintse	 meg	 az	 emelkedő	 hangerő	
frekvenciájának	beállításához.

•	Hangerő	
szabályozó 
gombok

Ezt	 a	 lehetőséget	 megérintve	
beállíthatja,	 mi	 legyen	 az	 oldalsó	
Hangerő	 fel/le	 gombok	 szerepe,	
amikor	 megszólal	 az	 ébresztés:	 Ne 
csináljon semmit,	 Szundi	 vagy	
Elvetés.

•	A	hét	kezdőnapja Érintse	 meg	 a	 hét	 kezdőnapjának	
kiválasztásához.

6 Csatlakozás

Ezzel	a	 táblagéppel	csatlakozhat	az	 internetre	úgy	mint	Wi-Fi	
hálózatokon	keresztül.

6.1 Csatlakozás az internetre
6.1.1 Wi-Fi
A	 Wi-Fi	 funkció	 segítségével	 olyankor	 csatlakozhat	 az	
internetre,	 amikor	 táblagépe	 egy	 vezeték	 nélküli	 hálózat	
hatókörében	található.	

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli 

hálózathoz
•	 Érintse	meg	a	gyorsbeállítás	panel	 	ikonját	a	Beállítások 
menü	megnyitásához.

•	 Érintse	meg	a	Hálózat és internet>Wi-Fi	lehetőséget.
•	 Érintse	 meg	 a	 	 kapcsolót	 a	 Wi-Fi	 funkció	 be-/
kikapcsolásához.	Ha	a	Wi-Fi funkció	aktív,	 a	Wi-Fi	hálózatok	
részben	 megjelenítésre	 kerülnek	 az	 érzékelt	 Wi-Fi	
hálózatokra	vonatkozó	részletes	információk.

•	 Csatlakozáshoz	 érintsen	 meg	 egy	 Wi-Fi	 hálózatot.	 Védett	
hálózat	kiválasztása	esetén	meg	kell	adnia	egy	 jelszót	vagy	
egyéb	 azonosítót	 (részletekért	 vegye	 fel	 a	 kapcsolatot	 a	
hálózati	 szolgáltatóval).	 Amikor	 befejezte,	 érintse	 meg	 a	
CSATLAKOZÁS	lehetőséget. 

Új	hálózatok	észleléséről	szóló	értesítés	bekapcsolása

Amikor	a	Wi-Fi	funkció	és	a	hálózatértesítés	be	van	kapcsolva,	
a	 Wi-Fi	 ikon	 megjelenik	 az	 állapotsávban	 minden	 olyan	
alkalommal,	amikor	a	táblagép	vezeték	nélküli	hálózatot	észlel	
hatótávolságon	 belül.	 A	 következő	 lépésekkel	 aktiválhatja	 az	
értesítési	funkciót,	amikor	a	Wi-Fi	be	van	kapcsolva:
•	 Húzza	 le	 a	 gyorsbeállítások	 panelt,	majd	 érintse	meg	 a	  
gombot	a	Beállítások	menüpont	megnyitásához.

•	 Érintse	meg	a	Wi-Fi	lehetőséget.	Ezt	követően	érintse	meg	
a Wi-Fi preferenciák	a	Wi-Fi	képernyőről.



45 46

•	 Érintse	meg	a	Nyílt hálózati értesítések opció	kapcsolóját	
	a	funkció	aktiválásához/letiltásához.	

Wi-Fi hálózat megadása

Ha	a	Wi-Fi	 funkció	be	 van	kapcsolva,	Ön	 is	megadhat	új	Wi-Fi	
hálózatokat.	

•	 Húzza	 le	 a	 gyorsbeállítások	 panelt,	majd	 érintse	meg	 a	  
gombot	a	Beállítások	menüpont	megnyitásához.

•	 Csúsztasson	 lefelé,	 majd	 jelölje	 ki	 a	 Hálózat hozzáadása 
opció	négyzetét.

•	 Érintse	meg	a	Hálózat hozzáadása	lehetőséget,	majd	írja	
be	a	hálózat	nevét	és	a	szükséges	hálózatadatokat.

•	 Érintse	meg	a	MENTÉS	lehetőséget.

Ha	 sikeresen	 csatlakozott,	 akkor	 a	 táblagép	 legközelebb	
automatikusan	 csatlakozik	 a	 hálózathoz,	 amikor	 legközelebb	
hatótávolságon	belül	van.

Wi-Fi hálózat elfelejtése

Az	 alábbi	 lépésekkel	 akadályozhatja	 meg	 az	 automatikus	
csatlakozást	 azokhoz	 a	 hálózatokhoz,	 amelyeket	 nem	 kíván	
többé	használni.
•	 Ha	még	nincs	bekapcsolva,	kapcsolja	be	a	Wi-Fi	funkciót.
•	 A	Wi-Fi	képernyőn	érintse	meg	az	elmentett	hálózat	nevét.
•	 A	 megnyíló	 párbeszédablakban	 érintse	 meg	 az	 ELFELEJT 
lehetőséget.

6.2 Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz 

A	 Bluetooth	 egy	 rövid	 hatótávolságú,	 vezeték	 nélküli	
kommunikációs	 technológia,	 amely	 adatátvitelre,	 illetve	más	
Bluetooth-eszközökhöz	való	csatlakozásra	szolgál.	

A	 funkcióhoz	 való	 hozzáféréshez	 húzza	 le	 a	 gyorsbeállítások	
panelt,	 és	 érintse	 meg	 a	 	 gombot	 a	 Beállítások/
Csatlakoztatott eszközök	 menüpont	 megnyitásához.	 Ezt	

követően	érintse	meg	a	Bluetooth	 opciót.	 A	 saját	 készüléke,	
valamint	 a	 további	 elérhető	 eszközök	 megjelennek	 a	
képernyőn.

A Bluetooth bekapcsolása
•	 Húzza	 le	 a	 gyorsbeállítások	 panelt,	majd	 érintse	meg	 a	  
gombot	a	Beállítások menüpont 	megnyitásához.

•	 Érintse	meg	a 	gombot	a	Bluetooth	funkció	aktiválásához/

letiltásához.

A	 táblagép	 felismerhetőbbé	 tétele	érdekében	módosíthatja	 a	
táblagép	mások	számára	megjelenő	nevét.
•	 Érintse	meg	a	Készülék neve.

•	 Adjon	meg	egy	nevet,	majd	megerősítéshez	érintse	meg	az	
ÁTNEVEZÉS	lehetőséget.

A táblagép párosítása/csatlakoztatása Bluetooth-

eszközzel 
Ha	 adatátvitelt	 szeretne	 folytatni	 egy	 másik	 eszközzel,	 be	
kell	 kapcsolnia	 a	 Bluetooth	 funkciót,	 és	 párosítania	 kell	 a	
táblagépet	a	kívánt	Bluetooth-eszközzel.
•	 Húzza	 le	 a	 gyorsbeállítások	 panelt,	 majd	 érintse	 meg	 a	

	 gombot	 a	 Beállítások/Csatlakoztatott eszközök 
menüpont	megnyitásához.

•	 Érintse	meg	az	Új készülék párosítása.
•	 Válassza	 ki	 a	 listából	 azt	 a	 Bluetooth-eszközt,	 amellyel	
párosítani	szeretné	a	készüléket.

•	 Megerősítéshez	 a	 megjelenő	 párbeszédablakban	 érintse	
meg	a	PÁROSÍTÁS	lehetőséget.

•	 Ha	a	párosítás	sikeres,	a	táblagép	csatlakozik	az	eszközhöz.

Bluetooth-eszközzel való kapcsolat bontása/párosítás 

megszüntetése
•	 Érintse	 meg	 a	 Beállítások	 	 ikont	 azon	 eszköz	 mellett,	
amellyel	meg	kívánja	szüntetni	a	párosítást.

•	 Megerősítéshez	érintse	meg	az	ELFELEJT	lehetőséget.
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6.3 Csatlakozás egy számítógéphez
Az	 USB-kábel	 segítségével	 médiafájlokat	 és	 egyéb	
állományokat	 vihet	 át	 a	 készülék	 microSD-kártyája/belső	
tárhelye	és	a	számítógépe	között.	

A táblagép csatlakoztatása a számítógéphez/

szétcsatlakoztatás:
•	 Használja	 a	 táblagéphez	 mellékelt	 USB-kábelt,	 amellyel	 a	
táblagépet	a	számítógép	egy	USB-portjára	csatlakoztathatja.	
Értesítésben	részesül,	miszerint	az	USB	csatlakoztatva	van.

6.4 A táblagép Wi-Fi kapcsolatok 
megosztása

Megoszthatja	 a	 táblagépe	 mobil	 adatkapcsolatát	 egyetlen	
számítógéppel	 egy	 USB-kábelen	 keresztül	 (USB	 megosztás)	
vagy	akár	nyolc	készülékkel	egyszerre,	 táblagépe	hordozható	
Wi-Fi	hozzáférési	ponttá	alakításával.

Az	 alábbi	 funkciók	 használata	 következtében	 a	
szolgáltatója	 hálózati	 többletköltségeket	 számolhat	
fel.	Roaming	területeken	további	pótdíjak	alkalmazása	
is	előfordulhat.

A táblagép adatkapcsolatának megosztása USB-

kapcsolaton keresztül

Használja	 a	 táblagéphez	 mellékelt	 USB-kábelt,	 amellyel	 a	
táblagépet	a	számítógép	egy	USB-portjára	csatlakoztathatja.
•	 Húzza	 le	 a	 gyorsbeállítások	 panelt,	majd	 érintse	meg	 a	  
gombot	a	Beállítások	menüpont	megnyitásához.

•	 Érintse	meg	a	Hálózat	és	 internet	>	 Internet	megosztás 
lehetőséget.

•	 Érintse	meg	az	USB-megosztás kapcsolóját	 	 a	 funkció	
aktiválásához/letiltásához.

6.5 Csatlakozás virtuális 
magánhálózathoz

A	virtuális	magánhálózatok	lehetővé	teszik,	hogy	biztonságos	
helyi	 hálózatokon	 belüli	 erőforrásokhoz	 a	 hálózaton	 kívülről	
csatlakozzon.	 A	 cégek	 és	 az	 oktatási	 intézmények	 gyakran	
alkalmaznak	VPN	hálózatot,	hogy	a	 felhasználóik	a	hálózaton	
kívülről,	 illetve	 vezeték	 nélküli	 hálózatról	 is	 hozzáférjenek	 a	
helyi	hálózat	erőforrásaihoz.

VPN megadása
•	 Húzza	 le	 a	 gyorsbeállítások	 panelt,	majd	 érintse	meg	 a	  
gombot	a	Beállítások	menüpont	megnyitásához.

•	 Érintse	meg	a	Hálózat és internet > VPN lehetőséget,	majd	
a 	gombot.	

•	 A	megnyíló	képernyőn	kövesse	a	hálózati	rendszergazdától	a	
VPN-beállítások	konfigurálására	kapott	utasításokat.

•	 Érintse	meg	a	MENTÉS	lehetőséget.
A	 VPN	 hálózat	 felkerül	 a	 VPN	 beállítások	 képernyőn	 látható	
listára.

Egy	 VPN	 hozzáadása	 előtt	 be	 kell	 állítania	 egy	
képernyő-feloldási	mintát,	PIN-kódot	vagy	egy	jelszót	a	
táblagépén.

Csatlakozás VPN hálózathoz/VPN-kapcsolat bontása

Csatlakozás	VPN	hálózathoz:
•	 Húzza	 le	 a	 gyorsbeállítások	 panelt,	majd	 érintse	meg	 a	  
gombot	a	Beállítások	menüpont	megnyitásához.

•	 Érintse	meg	a	Hálózat	és	internet	>	VPN	lehetőséget.
•	 A	 korábban	 felvett	 VPN	 hálózatokat	 tartalmazó	 listában	
érintse	meg	azt	a	hálózatot,	amelyhez	csatlakozni	kíván.

•	 A	 megnyíló	 párbeszédpanelen	 írja	 be	 a	 kért	 hitelesítő	
adatokat,	és	érintse	meg	a	CSATLAKOZÁS	lehetőséget.

Szétcsatlakozás:
•	 Nyissa	meg	az	értesítőpanelt,	és	érintse	meg	a	VPN-kapcsolat	
bontásáról	szóló	értesítést.
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VPN szerkesztése/törlése

VPN	szerkesztése:

•	 Húzza	 le	 a	 gyorsbeállítások	 panelt,	majd	 érintse	meg	 a	  
gombot	a	Beállítások	menüpont	megnyitásához.

•	 Érintse	meg	a	Továbbiak > VPN lehetőséget.
•	 A	 korábban	 felvett	 VPN	 hálózatokat	 tartalmazó	 listában	
érintse	meg	hosszan	a	szerkeszteni	kívánt	hálózatot.	

•	 Ha	kész,	érintse	meg	a	MENTÉS	lehetőséget.

Törlés:

•	 Érintse	meg	a	törölni	kívánt	VPN	 	 ikonját	 ,	és	a	megnyíló	
párbeszédpanelen	érintse	meg	az	ELFELEJT	lehetőséget.

7 Multimédiás alkalmazások

7.1 Kamera 

A	táblagépébe	épített	kamerával	képeket	és	videofelvételeket	
készíthet.

A	kamera	használata	előtt	vegye	le	a	lencsevédőt,	hogy	az	ne	
befolyásolja	a	képminőséget.

Csúsztassa	a	
rögzített	képek	

vagy	videók	
megtekintéséhez.

Csúsztassa	az	ujját	
jobbra	vagy	balra	
a	fényképezési	

üzemmódok	közötti	
váltáshoz(manuális,	
automatikus	vagy	

panoráma)

Érintse	meg	fénykép	
készítéséhez.

Érintse	meg	
a	beállítások	
megjelenítéséhez.

Érintse	meg	a	
HDR	üzemmód	
és	az	éjszakai	

üzemmód	közötti	
váltáshoz

Érintse	meg	
az	elülső	
és	a	hátsó	
kamera	
közötti 
váltáshoz.

Húzza	össze,	
illetve	húzza	
szét	az	ujjait	
a	nagyításhoz	
vagy	
kicsinyítéshez.

Kép készítése

A	képernyő	keresőként	szolgál.	Először	helyezze	el	a	 témát	a	
keresőben,	majd	érintse	meg	a	 	ikont	a	kép	elkészítéséhez,	
amelyet	a	készülék	automatikusan	elment.
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Videó készítése

Először	helyezze	el	 a	 témát	a	keresőben,	majd	érintse	meg	a	
	ikont	a	felvétel	megkezdéséhez.	Érintse	meg	a	  gombot	

a	felvétel	leállításához	és	a	videó	elmentéséhez.	

További	 műveletek	 egy	 rögzített	 fénykép/videofájl	

megtekintése során:
•	 A	 rögzített	 fénykép	 vagy	 videó	 megosztásához,	
szerkesztéséhez,	illetve	törléséhez	érintse	meg	a	megfelelő	
ikonokat.

7.1.1 A	kereső	beállításai
Fénykép	 készítése	 vagy	 videofájl	 rögzítése	 előtt	 a	 	 ikon	
megérintésével	a	kereső	számos	beállítását	elvégezheti.

Hátsó kamera felvételi üzemmód

Érintse	meg	a	 	ikont	a	kamera	beállításainak	eléréséhez.	Az	
alábbi	opciók	állnak	rendelkezésére:

Fénykép beállítások

Képméret Érintse	meg	a	fénykép	méretének	
beállításához.

Rács Rács	üzemmód	be-/kikapcsolása

Videóminőség	
(hátsó kamera)

Érintse	meg	az	elülső	kamera	
felbontásának	beállításához.

Blende hang A	blende	hang	be-/kikapcsolása.

Vezérlés a 
hangerő-
szabályozó 
gombokkal

Érintse	meg	a	Hangerő-szabályozó	gomb	
állapotának	beállításához.

Tárhely Érintse	meg	a	fénykép	elmentési	helyének	
beállításához.

Beállítások 
visszaállítása

Érintse	meg	a	gyári	beállítások	
visszaállításához.

Elülső	kamera	felvételi	üzemmód

Váltson	át	az	elülső	kamerára,	majd	érintse	meg	a	 	 ikont	a	
kamera	beállításainak	elérése	érdekében.	A	következő	opciók	
állnak	a	rendelkezésére:	

Fénykép beállítások

Képméret Érintse	meg	a	fénykép	méretének	
beállításához.

Videominőség Érintse	meg	az	elülső	kamera	
felbontásának	beállításához.

Rács Rács	üzemmód	be-/kikapcsolása

Blende hang A	blende	hang	be-/kikapcsolása.

Videóminőség	
(hátsó kamera)

Érintse	meg	az	elülső	kamera	
felbontásának	beállításához.

Vezérlés a 
hangerő-
szabályozó 
gombokkal

Érintse	meg	a	Hangerő-szabályozó	
gomb	állapotának	beállításához.

Tárhely Érintse	meg	a	fénykép	elmentési	
helyének	beállításához.

Beállítások 
visszaállítása

Érintse	meg	a	gyári	beállítások	
visszaállításához.
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7.2 Fényképek 

A Fényképek	 médialejátszóként	 használható,	 amellyel	
megtekintheti	 fényképeit,	 és	 lejátszhatja	 videóit.	 Ezen	 felül	 a	
képekkel	és	a	videókkal	számos	más	művelet	is	végezhető.

Érintse	meg	egy	fénykép	
vagy	videó	megjelenítéséhez.

Kép megtekintése/videó lejátszása

A	képek	és	a	videók	albumokban	 jelennek	meg	a	Fényképek 
alkalmazásban.
•	 Érintsen	meg	egy	albumot,	 így	az	összes	kép	vagy	videofájl	
megjelenik	a	képernyőn.

•	 Érintse	 meg	 a	 megtekinteni	 kívánt	 képet/videót	 a	
megtekintéshez/lejátszáshoz.

•	 Az	előző	vagy	következő	kép/videó	megtekintéséhez	húzza	
az	ujját	balra/jobbra.

Képek kezelése

A	képeket	szerkesztheti,	megoszthatja	ismerőseivel,	beállíthatja	
ezeket	egy	névjegy	fényképének	vagy	háttérképnek	stb.

Érintse	 meg	 a	 megjeleníteni	 kívánt	 fényképet,	 majd	 a	  
gombot.	A	készülék	további	opciókat	jelenít	meg.



	 Érintse	meg	a	módosított	fénykép	mentéséhez.
	Érintse	meg	további	opciók	megjelenítéséhez,	amelyekkel	

visszaállíthatja	 a	 kiválasztott	 képet,	 további	 információt	
jeleníthet	meg	a	képről	stb.



55 56

7.3 YouTube 
A	YouTube	egy	online	 videomegosztó	 szolgáltatás,	 amelyben	
a	 felhasználók	 videókat	 oszthatnak	 meg	 és	 nézhetnek.	 Az	
adatfolyam	 funkció	 lehetővé	 teszi,	 hogy	 Ön	 szinte	 azonnal	
elkezdje	nézni	a	videókat,	amint	kezdetét	veszi	az	 internetről	
való	letöltésük.

Mivel	 a	 YouTube	 online	 videoszolgáltatás,	 a	
táblagépnek	hálózati	 kapcsolattal	 kell	 rendelkeznie	a	
YouTube	eléréséhez.

Az	 összes	 YouTube	 videó	 kategóriákba	 van	 sorolva,	 például	
Népszerű	Youtube	videók,	Zene,	Sport	stb.

Érintse	meg	videó	
kereséséhez.

A	YouTube	általános	beállításainak	konfigurálásához	a	YouTube	
képernyőjéről	érintse	meg	a	 	gombot,	majd	a	Beállítások 
lehetőséget.	 A	 funkciókra	 vonatkozó	 részleteket	 illetően	
látogassa	meg	a	YouTube	weboldalát:	www.YouTube.com.

8 Egyebek

8.1 Számológép 

A	Számológéppel	számos	matematikai	problémát	megoldhat.

A	 Számológép	 eléréséhez	 érintse	 meg	 a	 	 gombot	 a	
kezdőképernyőről,	 majd	 érintse	 meg	 a	 	 gombot	 a	
kezdőképernyőről.

Írja	be	az	első	számot,	a	végrehajtandó	aritmetikai	műveletet,	
majd	a	második	 számot,	 végül	pedig	érintse	meg	az	 „=”	 jelet	
az	eredmény	megjelenítéséhez.	A	számjegyek	egyenként	való	
törléséhez	érintse	meg	a	DEL	gombot,	vagy	tartsa	lenyomva	a	
gombot	az	összes	számjegy	egyszerre	való	törléséhez.	

8.2 Hangrögzítő	

A	 Hangrögzítő	 eléréséhez	 érintse	 meg	 a	 	 gombot	 a	
kezdőképernyőről,	majd	érintse	meg	a	 	gombot.

A Hangrögzítő	 lehetővé	 teszi,	 hogy	 beszédet/hangot	
rögzítsen	másodpercekig/órákig.

8.3 Egyéb alkalmazások(1)

Az	ebben	a	részben	szereplő	fenti	alkalmazások	előre	telepítve	
vannak	 a	 táblagépre.	 A	 táblagépből	 elérhető	 Google	 Play	
Store	 szoftverboltból	 több	 ezer,	 külső	 fejlesztőtől	 származó	
alkalmazást	is	letölthet.

(1)	 Az	alkalmazás	elérhetősége	ország-	és	szolgáltatófüggő.	



57 58

9 Beállítások 

A	kezdőképernyőről	érintse	meg	a	 	gombot	és	a	 	gombot	
a Beállítások	 menüpont	 megnyitásához,	 vagy	 húzza	 le	 az	
értesítőpanelt,	majd	érintse	meg	a	 	gombot	a	Beállítások 
menüpont	megnyitásához.

9.1 Hálózat és internet

9.1.1 Wi-Fi

A	Wi-Fi	 funkcióval	a	SIM-kártya	használata	nélkül	böngészhet	
az	 interneten,	 ha	 vezeték	 nélküli	 hálózat	 hatósugarán	 belül	
tartózkodik.	 Csak	 annyit	 kell	 tennie,	 hogy	 belép	 a	 Wi-Fi 
képernyőre,	 és	 beállítja,	 hogy	 melyik	 hozzáférési	 ponthoz	
szeretné	csatlakoztatni	a	táblagépet.

A	Wi-Fi	használatáról	további	 információt	a	„6.1.2 Wi-Fi”	című	
részben	olvashat.

9.1.2 Bluetooth

A	 Bluetooth	 funkció	 lehetővé	 teszi,	 hogy	 a	 táblagép	 rövid	
hatótávolságon	 belül	 adatokat	 (videókat,	 képeket,	 zenét	
stb.)	 cseréljen	 egy	 másik	 Bluetooth-kompatibilis	 eszközzel	
(táblagéppel,	 számítógéppel,	 nyomtatóval,	 headsettel,	
kihangosítóval	stb.).

A	Bluetooth	funkcióról	további	információt	a	„6.2 Csatlakozás 
Bluetooth eszközökhöz”	című	részben	olvashat.

9.1.3 Felhasznált adatforgalom

Beállíthatja	 a	 figyelmeztetési	 korlátot	 jelölő	 vonalakat	 a	
rendelkezésére	 adatforgalomnak	 megfelelően.	 Kiválaszthat	
egy	 adathasználati	 időszakot	 is,	 hogy	 megtekinthesse	
a	 táblagép	 által	 felhasznált	 adatforgalomra	 vonatkozó	
statisztikákat,	illetve	a	kapcsolódó	alkalmazásokat.

 Az	 adatforgalmat	 a	 táblagépe	 számolja,	 és	
előfordulhat,	hogy	a	szolgáltató	más	eredményre	jut.	
Állítsa	be	óvatosan	a	korlátot.

9.1.4 Repülés üzemmód.

Érintse	meg	a	Hálózat és internet	lehetőséget,	majd	aktiválja	
a Repülőgép	 üzemmód,	hogy	 egyszerre	 letiltassa	 az	 összes	
vezeték	nélküli	kapcsolatot,	többek	között	a	Wi-Fi	és	Bluetooth	
funkciókat.	

9.1.5 Megosztás
Ennek	 a	 funkciónak	 a	 segítségével	 megoszthatja	 táblagépe	
mobil	adatkapcsolatát	USB-kábel	segítségével	vagy	hordozható	
Wi-Fi	hozzáférési	pont	létrehozásával	(részletekért	lásd	a	„6.4 A 
táblagép mobil adatkapcsolatának megosztása”	részt).

9.1.6 VPN-beállítások

A	 mobil	 virtuális	 magánhálózat	 (mobil	 VPN	 vagy	
mVPN)	 hozzáférést	 biztosít	 a	 mobil	 eszközök	 számára	 az	
otthoni	 hálózatukon	 lévő	 hálózati	 erőforrásokhoz	 és	
szoftveralkalmazásokhoz,	 ha	 vezeték	 nélküli	 vagy	 vezetékes	
hálózaton	 csatlakoznak.	 Mobil	 VPN-t	 olyan	 környezetekben	
használnak,	 amelyekben	 a	 dolgozóknak	 folyamatosan	
nyitva	 kell	 tartania	 az	 alkalmazás-munkameneteket	 a	 nap	
folyamán,	miközben	 különböző	 vezeték	 nélküli	 hálózatokhoz	
csatlakoznak,	 elfogy	 a	 lefedettség,	 vagy	 az	 akkumulátorral	
való	 takarékoskodás	 érdekében	 alvó	 állapotba	 helyezik	 és	
felébresztik	 az	 eszközüket.	 Egy	 hagyományos	 VPN-kapcsolat	
nem	tudja	átvészelni	 az	 ilyen	eseményeket,	mert	megszakad	
a	 hálózati	 alagútjuk,	 aminek	 következtében	 az	 alkalmazások	
bontják	 a	 kapcsolatot,	 letelik	 az	 időkorlátjuk,	 leállnak,	 illetve	
akár	az	eszköz	is	lefagyhat.	

A	 VPN	 technológiáról	 további	 információ	 a	 „6.5 Csatlakozás 
virtuális magánhálózathoz”	című	részben	olvasható.	
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9.2 Készülék	Képernyő

•	 Fényerőszint Érintse	 meg	 a	 képernyő	 fényerejének	
beállításához.

•	Háttérkép Érintse	meg	a	háttérkép	beállításához.	

•	Alvó mód Beállíthatja	 a	 képernyő-kikapcsolás	
időkorlátját.

•	Betűméret Érintse	meg	a	betűméret	beállításához.

•	Megjelenítési 
méret

Érintse	meg	a	megjelenítési	méret	
beállításához.

•	Képernyő	auto.	
forgatása

Állítsa	be	a	kijelző	táblagép	elforgatása	
közbeni	tájolását.

9.3 Hangok 

Használja	 a	 Hangbeállítások opciót	 a	 különböző	
eseményeken	 és	 környezetekben	 alkalmazandó	 hangerő	 és	
csengőhang	konfigurálásához.

Hangok

A Hangbeállítások	 segítségével	 a	 felhasználó	 elvégezheti	
a	 médiafájlok,	 ébresztők,	 csengés	 stb.	 hangerejének	
módosítását.

•	Ne zavarjanak” 
üzemmód 
preferenciái

Érintse	 meg	 a	 ne	 zavarjanak	
üzemmód,	 a	 prioritások	 és	 az	
automatikus	szabályok	beállításához.

•	 Telefon 
csengőhang

Érintse	 meg	 a	 telefon	
csengőhangjának	kiválasztásához.

•	Alapértelmezett 
értesítési hang

Ezt	 a	 lehetőséget	 megérintve	
kiválaszthatja	 az	 alapértelmezett	
értesítés	csengőhangját.

•	Egyéb hangok Érintse	 meg	 a	 Képernyőzár	 hangja 
és az Érintés hangja	 lehetőségek	
beállításához.

9.4 Alkalmazások és értesítések
Az	Alkalmazások	képernyő	beállításaiban	részleteket	tekinthet	
meg	 a	 táblagépre	 telepített	 alkalmazásokról,	 kezelheti	 az	
adataikat	és	kényszerítheti	leállításukat.	

Az	Értesítési	beállítások	segítségével	a	felhasználó	elvégezheti	
az	 alkalmazások	 értesítéseinek	 beállítását,	 engedélyezheti/
letilthatja	az	értesítéseket.	

9.5 Tárhely 
Használja	 ezeket	 a	 beállításokat	 a	 táblagépe	 és	 microSD-
kártya	teljes	és	a	rendelkezésre	álló	tárhelyének	ellenőrzésére,	
valamint	a	microSD-kártyájának	kezelésére.

Ha	 figyelmeztető	 üzenet	 jelenik	 meg	 arról,	 hogy	 a	
táblagép	 memóriája	 korlátozott,	 akkor	 a	 nem	 kívánt	
alkalmazások,	letöltött	fájlok	stb.	törlésével	helyet	kell	
felszabadítania.

9.6 Akkumulátor
Az	 akkumulátorkezelési	 képernyőn	 megtekintheti	 az	
akkumulátor	 használatára	 vonatkozó	 adatokat	 a	 táblagép	
legutóbbi	 energiaforrásra	 történő	 csatlakoztatása	 óta.	 A	
képernyő	 kijelzi	 továbbá	 az	 akkumulátor	 állapotát,	 valamint	
az	 utolsó	 töltéstől	 számított	 használati	 időt.	 Érintsen	
meg	 egy	 kategóriát,	 hogy	 megtudja	 a	 hozzá	 kapcsolódó	
energiafogyasztást.	

Az	 akkumulátor-kezelési	 képernyőn	 érintse	 meg	 az	
Akkumulátor-kímélő	lehetőséget	a	kapcsoló	aktiválásához.	A	
készülék	teljesítményének	csökkentésével,	valamint	a	legtöbb	
háttéradat	 korlátozásával	 növeli	 az	 akkumulátor	 üzemidejét.	
Az	 Akkumulátorkímélő	 mód	 töltés	 közben	 automatikusan	
kikapcsol.	
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9.7 Biztonság és hely

9.7.1 Helyzet

GPS használata a saját helyzet meghatározásához 

Ha	bejelöli	ezt	a	lehetőséget,	a	táblagép	a	GPS	műholdvevőjét	
használja	 az	 akár	 néhány	méteres	 pontosságú	 („utcaszintű”)	
helymeghatározásra.	A	helyalapú	szolgáltatások	használatához	
előbb	engedélyeznie	kell	a	helymeghatározási	szolgáltatásokat	
a	készülékén:

•		 A	 helymeghatározási	 szolgáltatások	 engedélyezéséhez/

letiltásához	 válassza	 a	 Beállítások	 > Biztonság és hely 
menüpontot,	majd	érintse	meg	a	címsor	 	kapcsolóját.

•		 A	 GPS	műholdak	 engedélyezéséhez	 érintse	meg	 a	Mód	 >	
Csak készülék	lehetőséget.

A	 műholdtól	 érkező	 adatok	 feldolgozása	 és	 a	 táblagép	
pontos	helyzetének	meghatározása	akár	5	percig	 is	eltarthat.	
Szabad	 ég	 alatt	 kell	 állnia	 mozdulatlanul.	 Ezt	 követően	
20-40	 másodpercre	 van	 szükség	 a	 helyzetének	 pontos	
meghatározásához.

9.7.2 Biztonság

Képernyőzár	beállítása

•	 Semmilyen Érintse	 meg	 a	 képernyő	 feloldási	 módszer	
kikapcsolásához.

•	Csúsztatás Érintse	meg	a	csúsztatással	történő	feloldás	
aktiválásához.

•	Minta Érintse	 meg	 egy	 képernyő	 feloldási	 minta	
megrajzolásához.

•	PIN-kód Érintse	 meg	 egy	 numerikus	 PIN-kód	
megadásához,	 amellyel	 feloldhatja	 a	
képernyőzárat.

•	 Jelszó Érintse	 meg	 egy	 jelszó	 megadásához,	
amellyel	feloldhatja	a	képernyőzárat.

Intelligens	lezárás

A	 táblagép	zárolása	automatikusan	 feloldható,	 amennyiben	a	
következő	feltételek	közül	egy	teljesül:
•	 A	táblagép	megbízható	helyen	található.
•	 Viselés-érzékelés	funkció	engedélyezve.

A	 funkció	 használata	 előtt	 állítson	 be	 egy	 feloldási	 mintát,	
jelszót	vagy	PIN-kódot	a	táblagépén.	

Titkosítás	és	hitelesítő	adatok

Titkosíthatja	a	fiókjait,	beállításait,	letöltött	alkalmazásait	és	az	
ezek	által	használat	adatokat,	médiafájlokat	és	egyéb	fájlokat	a	
Táblagép	titkosítása	parancs	megérintésével.

Jelszó megjelenítése

Aktiválja	a	 funkciót,	ha	gépelés	közben	meg	kívánja	 jeleníteni	
a	jelszavakat.

Eszköz-rendszergazdák

Érintse	 meg	 eszköz-rendszergazdák	 megtekintéséhez	 vagy	
letiltásához.

Képernyő	rögzítése

Aktiválja	 a	 Képernyő	 rögzítése	 funkció	 kapcsolóját,	 nyissa	
meg	a	rögzíteni	kívánt	képernyőt,	érintse	meg	a	képernyő	alsó	
részén	 található	Áttekintés	 ikont,	 csúsztassa	 felfelé	 az	 ujját	
a	 képernyőn,	 majd	 érintse	meg	 a	 rögzítés	 ikont.	 A	 képernyő	
rögzítésre	kerül.
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Alkalmazások hozzáféréssel

Aktiválja,	 hogy	 engedélyezze	 a	 megjelölt	 alkalmazások	
számára	 a	 táblagépen	 telepített	 alkalmazásokra	 vonatkozó	
általános	információk	elérését.

9.7.3 Felhasználók és fiókok
A	beállítások	segítségével	e-mail	és	egyéb	támogatott	fiókokat	
adhat	 hozzá	 készülékéhez,	 távolíthat	 el	 és	 kezelhet.	 Ezekkel	
a	 beállításokkal	 azt	 is	 meghatározhatja,	 küldhet,	 fogadhat	
és	 szinkronizálhat-e	 saját	 ütemterv	 szerint	 adatokat	 minden	
alkalmazás,	 és	 hogyan,	 valamint	 hogy	 szinkronizálhatja-e	
minden	alkalmazás	a	felhasználói	adatokat	automatikusan.

9.8 Rendszer
9.8.1 Nyelv és bevitel
A	 Nyelv	 és	 bevitel	 beállításokkal	 kiválaszthatja	 a	 táblagépen	
megjelenő	 szöveg	 és	 a	 képernyő-billentyűzet	 nyelvét.	
Konfigurálhatja	 továbbá	 a	 hangbeviteli	 beállításokat	 és	 a	
mutató	sebességét.

Nyelv

Érintse	meg	a	kijelzési	nyelv	kiválasztásához.

Helyesírás-ellenőrző

Aktiválja	 a	 funkciót,	 hogy	 a	 rendszer	 kijelezze	 a	 javasolt	
szavakat.

Személyes szótár

Megnyithatja	 a	 szótárhoz	 hozzáadott	 szavak	 listáját.	 A	 kívánt	
szó	 szerkesztéséhez	 vagy	 törléséhez	 érintse	meg	 a	 szót.	 Egy	
szó	hozzáadásához	érintse	meg	a	hozzáadás	(+)	gombot.

Virtuális	billentyűzet

Az	 Google-billentyűzet	 beállításai	 a	 táblagép	 képernyő-
billentyűzetére	 vonatkoznak.	 A	 javítási	 és	 kis-	 és	 nagybetű-
kezelési	 szolgáltatások	 csak	 a	 billentyűzet	 angol	 változatára	
vonatkoznak.	A	rendelkezésre	álló	opciók	a	következők:

Beszédszintetizáló kimenete

•	Preferált motor

Érintse	meg	a	preferált	szövegfelolvasó	motor	kiválasztásához.	
Az	adott	motorokra	vonatkozó	további	opciók	megjelenítéséhez	
érintse	meg	a	beállítási	ikont.

•	Beszédsebesség

Érintse	meg	egy	párbeszédablak	megjelenítéséhez,	amelyben	
beállíthatja	a	beszédszintetizáló	beszédjének	a	sebességét.

•	Példa meghallgatása

Érintse	 meg	 a	 beszédszintetizáló	 rövid	 mintájának	
meghallgatásához	az	aktuális	beállításaival.

•	Alapértelmezett nyelvállapot

Az	alapértelmezett	nyelvállapotot	jeleníti	meg.

9.8.2 Dátum	és	idő
A	 Dátum	 és	 idő	 képernyő	 beállításaival	 testre	 szabhatja	 a	
dátum	és	az	idő	megjelenítésének	beállításait.

Automatikus	dátum	és	idő

Aktiválja	 a	 hálózat	 által	 megadott	 idő	 használatához,	 illetve	
tiltsa	le,	amennyiben	manuálisan	kívánja	megadni	az	értékeket.	

Dátum beállítása 

Érintse	 meg	 egy	 párbeszédpanel	 megnyitásához,	 amelyen	
manuálisan	beállíthatja	a	táblagép	dátumát.

Idő	beállítása

Érintse	 meg	 egy	 párbeszédpanel	 megnyitásához,	 amelyen	
manuálisan	beállíthatja	a	táblagép	óráját.

Időzóna	kiválasztása	

Érintse	 meg	 egy	 párbeszédpanel	 megnyitásához,	 amelyen	
beállíthatja	a	táblagép	által	használt	időzónát.

24 órás formátum használata 

Aktiválja,	 hogy	 a	 készülék	24	órás	 formátumban	 jelezze	 ki	 az	
időt.
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9.8.3 Biztonsági mentés

Adatok biztonsági mentése

Aktiválja	 a	 funkciót,	 hogy	 Google	 fiókja	 segítségével	 a	
Google	 szervereken	 biztonsági	mentést	 készítsen	 a	 táblagép	
beállításairól	 és	 a	 különböző	 alkalmazások	 adatairól.	 Ehhez	
szüksége	 van	 egy	 Google	 fiókra,	 Amennyiben	 kicseréli	 a	
készülékét,	 az	 elmentett	 beállítások	 és	 adatok	 visszaállításra	
kerülnek	 az	 új	 készüléken	 első	 alkalommal,	 amikor	 belép	 a	
Google	fiókjába.	Ennek	a	funkciónak	a	bekapcsolásával	számos	
beállításról	 és	 adatról	 biztonsági	 mentés	 készül,	 beleértve	 a	
Wi-Fi	 jelszavakat,	 a	 könyvjelzőket,	 a	 telepített	 alkalmazások	
listáját,	 a	 virtuális	 billentyűzet	 által	 használt	 szótárhoz	
hozzáadott	 szavakat,	és	a	Beállítások	alkalmazással	elvégzett	
beállítások	 legnagyobb	 részét.	 Az	 opció	 kikapcsolásával	
leállítja	a	beállítások	biztonsági	mentését,	továbbá	a	meglévő	
biztonsági	mentések	törlésre	kerülnek	a	Google	szerverekről.

Biztonsági fiók

Érintse	meg	egy	biztonsági	fiók	beállításához.	

9.8.4 Rendszerfrissítések
Érintse	meg	szoftver	frissítések	kereséséhez.

9.8.5 Opciók visszaállítása

Hálózati beállítások visszaállítása

Érintse	 meg	 az	 összes	 hálózati	 beállítás	 visszaállítása	
érdekében:	Wi-Fi,	mobil	adatkapcsolat	és	Bluetooth.

Gyári adatok visszaállítása

A	 táblagép	 visszaállítása	 törli	 a	 táblagép	 belső	 tárhelyéből	
az	 összes	 személyes	 adatot,	 beleértve	 a	 Google	 fiókra	 és	
bármilyen	más	 fiókra	 vonatkozó	 információkat,	 a	 rendszer	 és	
az	alkalmazások	beállításait	és	az	összes	letöltött	alkalmazást.	
A	 táblagép	 visszaállítása	 nem	 jár	 a	 letöltött	 rendszerszoftver	
frissítések	 vagy	 a	 microSD-kártyán	 tárolt	 fájlok	 (pl.	 zene	
vagy	 fényképek)	 törlésével.	 Ha	 bejelöli	 „A	 táblagép	 belső	

tárhelyében	 tárolt	 tartalom	 megőrzése“	 négyzetet	 a	
TÁBLAGÉP	 VISSZAÁLLÍTÁSA	 parancs	 megérintése	 előtt,	
a	 készülék	 nem	 törli	 a	 táblagép	 tárhelyén	 tárolt	 adatokat.	
Ilyen	 típusú	 visszaállítást	 követően	 újfent	 meg	 kell	 adnia	
ugyanazokat	 az	 információkat,	 amelyeket	 az	 Android	 első	
indításakor.

Amennyiben	a	táblagép	bekapcsolása	nem	lehetséges,	létezik	
egy	másik	mód	is	a	gyári	beállítások	visszaállítására	a	gombok	
segítségével.	Nyomja	meg	egyszerre	a	Hangerő	fel	és a Be-/
kikapcsoló	gombot,	amíg	a	képernyő	be	nem	kapcsol.

9.8.6 Biztonsági	előírások
Érintse	 meg	 a	 szabályozási	 és	 biztonsági	 információk	
megjelenítéséhez.

9.8.7 A	táblagépről
Ez	 a	 pont	 információkat	 tartalmaz	 a	 típusszámtól	 kezdve	 az	
Android	verzióján,	az	alapsávi	verzión,	a	kernel	verzióján	és	az	
építési	számon	át	egészen	az	alábbiakig:

Állapot 

Itt	megtekinthető	az	akkumulátor	állapota,	a	töltöttségi	szint,	a	
saját	táblagépszám,	a	hálózat,	a	térerő	stb.	állapota.

Jogi információ
Megtekintheti	a	jogi	információkat.
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