ILIKE X5
Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi:

http://akai-atd.com/

Dziękujemy za zakup produktu ILIKE X5 !
Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby w pełni wykorzystać tkwiące w Państwa
sprzęcie możliwości.
Oferowany przez nas telefon komórkowy jest inteligentnym urządzeniem opartym na systemie
Android, wykonanym w ultracienkiej technologii, wspierającym aplikacje które można pobrać i
zainstalować z elektronicznego sklepu oferującego oprogramowanie dla systemu Android.
Wspiera bezprzewodowe połączenie sieciowe WLAN, wyposażony jest w pojemnościowy ekran
dotykowy.
Dzięki tym wszystkim rozwiązaniom telefon otwiera przed Tobą i wprowadza w zupełnie nowy i
fascynujący świat internetu mobilnego.
Niniejsza instrukcja systematycznie przedstawia i opisuje wiele funkcji urządzenia, zawiera
również cenne wskazówki i uwagi.
Rysunki przedstawione w instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny, odzwierciedlający
działanie rzeczywistego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do ostatecznej interpretacji w tym
zakresie.

Podstawowe informacje
Wskazówki bezpieczeństwa
Urząd Telekomunikacji, operator telekomunikacyjny lub inne upoważnione organy mogą poprosić
o podanie numeru IMEI Twojego telefonu (wydrukowany jest na naklejce z tyłu telefonu,
widoczny po wyjęciu baterii z komory). Proszę więc zapisać numer IMEI telefonu w bezpiecznym
miejscu na wypadek, gdyby zaszła potrzeba skorzystania z niego w przyszłości.

Instalacja karty SIM
Przed użyciem telefonu należy włożyć ważną kartę SIM (Subscriber Identity Module) do telefonu.
Karta SIM dostarczana jest przez Twojego operatora telekomunikacyjnego. W tym celu wyłącz
telefon, zdejmij tylną klapkę, wyjmij baterię lub odłącz inne zewnętrzne źródło zasilania. Skieruj
końcówkę karty SIM bez wyciętego fragmentu rogu do wewnątrz, metalową powierzchnią
zwróconą do dołu i włóż do gniazda na kartę SIM w telefonie. Drugą kartę SIM należy włożyć
dokładnie w ten sam sposób. W przypadku wyjmowania karty SIM, należy pociągnąć ją na
zewnątrz, a następnie wyjąć z telefonu.

Instalacja karty pamięci MICRO SD
Skieruj i delikatnie wsuń kartę w slot pamięci telefonu. Karta w ten sposób zainstalowana
powinna działać prawidłowo.
Uwaga: Jeśli karta pamięci nie działa, proszę sprawdzić czy jest prawidłowo włożona oraz
zweryfikować poprawność punktu styku powierzchni metalowej.

Instalacja baterii
Zdejmij tylną klapkę telefonu, włóż baterię zwróconą metalowym konektorem w stronę gniazda w
telefonie, a następnie delikatnie pchnij palcem w dół. Wciśnij drugi koniec baterii tak, aby całość
zmieściła się w komorze.
Uwaga: Proszę postępować ostrożnie, aby nie uszkodzić konektora bateryjnego.
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Ładowanie
Podłącz ładowarkę do gniazda znajdującego się w górnej części telefonu. Po podłączeniu wtyczki
ikonka ładowania baterii z przesuwającymi się paskami widoczna będzie w górnym prawym rogu
co oznacza, że proces ładowania się rozpoczął. Gdy paski wskazujące stopień naładowania
baterii wypełnią całą ikonkę i przestaną się przesuwać oznacza to, że bateria jest w pełni
naładowana. Gdy proces ładowania się zakończy, proszę wypiąć wtyczkę z telefonu. W
przypadku, gdy poziom naładowania baterii będzie niski, zostanie wyświetlony odpowiedni
komunikat, a ikonka naładowania baterii będzie pusta. Jeśli poziom naładowania baterii będzie
zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Proszę nie pozostawiać telefonu wskazującego
niski poziom naładowania baterii zbyt długo, może to negatywnie wpłynąć na jakość baterii i jej
żywotność. Proszę również nie ładować baterii przez zbyt długi okres czasu, co również pociąga
za sobą negatywne skutki.
Uwaga: Aby zapewnić prawidłowe działanie telefonu, proszę używać dedykowanej do tego celu
ładowarki.

Szybka instrukcja obsługi
Produkt poza podstawowymi parametrami jakie oferuje aparat telefoniczny wspiera całą gamę
dodatkowych funkcji, które czynią go bardziej funkcjonalnym, szybkim i bogato wyposażonym
narzędziem oferującym jego wszechstronne wykorzystanie, co zostanie pokrótce przedstawione.

Włączanie/Wyłączanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Power], aby włączyć telefon. Jeśli aparat jest włączony, dłuższe
naciśnięcie na klawisz [Power] i wybranie opcji Wyłącz spowoduje jego wyłączenie. Jeśli
aktywna jest blokada karty SIM lub blokada telefonu, proszę wpisać odpowiedni kod. Krótkie
naciśnięcie przycisku wywoła blokadę ekranu.
Ostrzeżenie: Proszę wyłączyć telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest
zakazane ze względu na możliwość generowania zakłóceń stwarzających ryzyko wystąpienia
niebezpieczeństwa.

Blokowanie/odblokowywanie ekranu
Blokowanie ekranu
Naciśnij krótko przycisk [Power], aby zablokować ekran i włączyć tryb oszczędzania energii.
Odblokowywanie ekranu
Gdy ekran jest zablokowany, wciśnij na krótko przycisk [Power], aby go wybudzić.

Blokowanie i odblokowywanie
Blokowanie
Proszę wcisnąć [Power], aby zablokować ekran i zabezpieczyć telefon przed przypadkowymi,
niechcianymi operacjami.
Odblokowywanie
Gdy ekran jest zablokowany, proszę wcisnąć [Power], aby go wybudzić i przeciągnąć suwak w
bok w kierunku zielonej kulki, aby go odblokować.

Przełączanie pulpitów

W stanie spoczynku można przechodzić pomiędzy dostępnymi pulpitami od pierwszego do
piątego.

Ikony szybkiego dostępu
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Na pasku skrótów dotknij ikony

, aby wejść w menu wybierania numerów. Dotknij ikony

, aby wejsć w menu kontaktów. Dotknij ikony
Dotknij ikony

, aby wejść w główne menu. Dotknij ikony

, aby wejść w menu wiadomości.
, aby włączyć przeglądarkę.

Informacja o karcie SIM

Możesz zobaczyć informację dotyczącą operatora karty SIM 1 i SIM 2 na pasku powiadomień.

Status USB

Możesz sprawdzić status dla połączenia USB.

Dodawanie ekranu głównego

Na pulpicie, długie naciśnięcie pustego obszaru spowoduje wyświetlenie opcji “Wybierz tapetę z”,
a następnie wybierz z możliwych opcji: Galeria, Tapety Live, Tapety.

Połączenie Bluetooth

Urządzenie wspiera Bluetooth w wersji 4.0, możesz więc słuchać muzyki poprzez słuchawki
Bluetooth. Co do ustawień i operacji związanych z Bluetooth, proszę odwiedzić sekcję dotyczącą
Bluetooth w ustawieniach systemu.
Uwaga: Funkcje i operacje Bluetooth bazują na rzeczywistym produkcie.

Połączenie WLAN

Możesz uzyskać dostęp do lokalnej sieci bezprzewodowej poprzez WiFi. Co do ustawień i
operacji związanych z WiFi, proszę odwiedzić sekcję dotyczącą WiFi w ustawieniach systemu.

Metoda wprowadzania tekstu

Telefon ma udostępnioną jedną metodę wprowadzania tekstu, tj. “Klawiatura Android”. Długo
przytrzymaj jakiekolwiek pole wprowadzania tekstu, aby wyświetlić okno “Edycja tekstu”,
następnie wybierz “Metoda wprowadzania” oraz “Wybierz metodę wprowadzania”. W
ustawieniach systemu można wybrać język, wspierany jest angielski (Stany Zjednoczone), jak i
pozostałe dostępne w opcjach wyboru.

Specyfikacja techniczna
Procesor
System operacyjny
Ekran
ROM/RAM
Aparat
Sieć
Transmisja danych
Akumulator

QUAD-CORE 1.3 GHz
Android 5.1
5.0" HD IPS pojemnościowy
8GB / 1GB
8MP tył, 3,2MP przód
3G, 4G, GSM, GPRS, EDGE, HSDPA, HSDPA+, LTE
Wifi, Bluetooth, GPS, USB
2200 mAh Li-Ion
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