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Skrócona instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup produktu marki AKAI.
Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed przystąpieniem do obsługi
urządzenia i zachować ją na przyszłość.
- Dostępne funkcje oraz usługi mogą różnić się w zależności od urządzenia,
oprogramowania oraz dostawcy usługi.
- Akcesoria dostarczone wraz z urządzeniem mogą różnić się w zależności od
kraju przeznaczenia.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesorii marki AKAI.
- Inne akcesoria mogą nie współpracować prawidłowo z urządzeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Korzystanie z sieci WiFi wewnątrz budynków nie jest objęte
żadnymi ograniczeniami, jednak w przypadku Francji korzystanie z sieci WiFi
na zewnątrz jest zabronione.

Ładowanie akumulatora
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy naładować akumulator.
Opcje ładowania:
1. Można naładować akumulator za pomocą przenośnej ładowarki wyposażonej
w przewód USB.
2. Można naładować akumulator podłączając urządzenia do komputera za
pomocą przewodu USB.

Pierwsze kroki
Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Aby
wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania oraz potwierdź
wybór w oknie dialogowym widocznym na ekranie tabletu.
Inne możliwości:
Przycisk Menu: naciśnij, aby je otworzyć. Możesz dokonać wyboru innych
opcji, jak również dostępnych aplikacji naciskając na reprezentujące je ikony.
Przycisk Home: naciśnij, aby powrócić do pulpitu.
Przycisk Back: naciśnij, aby powrócić do poprzedniej strony.
Przycisk Volume: naciśnij, aby ustawić poziom dźwięku urządzenia.

Widok pulpitu
Ekran: możesz poruszać się po nim naciskając, przytrzymując i przeciągając go.
Ekran domowy: ekran domowy posiada wiele pulpitów. Możesz poruszać się
pomiędzy nimi przesuwając palcem w lewo lub w prawo. Zobaczysz wówczas
ikony, widżety, skróty do aplikacji i wiele innych funkcji.
Ikony: u góry ekranu wyświetlany jest aktualny czas, poziom naładowania
akumulatora oraz inne informacje.
Widżety: możesz uzyskać dostęp do użytecznych funkcji oraz różnych
informacji za pomocą widżetów.
Panel powiadomień: naciśnij i przeciągnij w dół pasek stanu znajdujący się u
góry ekranu, aby rozwinąć panel powiadomień zawierający szereg informacji.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu
Aby odblokować ekran, naciśnij i przeciągnij ikonę blokady ekranu w stronę
ikony oznaczającej zdjęcie blokady.
Możesz wybrać inne metody odblokowywania ekranu w menu ustawień.
Aby ręcznie zablokować ekran, naciśnij przycisk zasilania.

Internet
Za pomocą WiFi możesz połączyć się z internetem lub innymi urządzeniami
sieciowymi, gdziekolwiek dostępny jest punkt dostępowy lub hotspot. Proszę
jednak zachować ostrożność, gdyż za transfer danych usługodawca może pobrać
dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy
skontaktować się z dostawcą usługi internetowej.

Otwieranie aplikacji
Naciśnij na przycisk menu, aby wybrać aplikację.
Przewiń w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej pozycji.
Aby zobaczyć listę ostatnio otwieranych aplikacji, naciśnij i przytrzymaj
przycisk Home.

Ostrzeżenie
Nie korzystaj z uszkodzonych przewodów lub poluzowanych wtyków.
Urządzenie powinno pozostać suche, nie dotykaj przewodu USB mokrymi
rękami w trakcie ładowania.
Nie korzystaj z urządzenia w trakcie ładowania.
Nie przechowuj urządzenia z miejscach o niskiej lub wysokiej temperaturze.
W przypadku uszkodzenia lub wycieku akumulatora, natychmiast skontaktuj się
z serwisem.
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