AKAI TAB-7830QC
TABLET 3G

Návod na použitie

Dôležité informácie:


Pred použitím prístroja, prosíme prečítajte si návod k použitiu



Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastavení



Obrázky v tejto príručke sa môžu líšiť od obrázkov skutočného produktu



Firma AKAT Kft nenesie žiadnu zodpovednosť za stiahnuté aplikácií od
tretích strán, za ich prevádzku a vplyv na ich výkon



Špecifikácia výrobku, jeho menu môže byť zmenené bez predchádzajúceho
upozornenia, a môžu sa líšiť závisiac od región

A Google, Google logo, Android, Google Maps, Gmail, You Tube, Android Market a
Google talk a Google Inc. sú registrované ochranné známky
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Prvé kroky
Rozbalenie
Skontrolujte prítomnosť nasledovných:


Tablet



Krátky návod na použitie , garančný list



Napájací adaptér, USB dátový kábel

Nabíjanie batérie
Batéria musí byť nabitá pred použitím zariadenia.
Zariadenie môže sa nabíjať s napájacím adaptérom alebo pripojením k počítaču
pomocou USB kábla.
Pozor ： Používajte iba originál batériu a nabíjačku patriacu k tomuto zariadeniu. Použitie neprávnej
nabíjačky alebo batérie môže viesť k poškodeniu zariadenia, alebo k explózii batérie
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Vloženie pamäťovej karty
Pre ukladanie multimediálnych súborov je odporúčaná použiť pamäťovú kartu.
1. Vložte pamäťovú kartu s pozlátenými kontaktmi nahor.
2.

Zatlačte kartu do slotu, kým nepocítite cvaknutie.

Informácie: Firma AKAT Kft. používa prijaté normy v prípade kariet, ale môže sa vyskytnúť
chyba v kompatibilite.

Vloženie SIM karty
Držte pevne zadiadenie a pokúste sa na zadnej strane tabletu dať dole kryt.
Vložte SIM kartu do slotu s jej plieškami na dol otočenými. Ubezbečte sa, že karta
je správne vložená.
3. Vložte naspäť zadný kryt tabletu.
1.
2.

Základné informácie:
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Pre zapnutie stlačte dlhšie tlačidlo zapnutia a vypnutia.
Pre vypnutie stlačte dlhšie tlačidlo zapnutia a vypnutia, potom stlačte Vypnutie POWER
OFF tlačidlo na obrazovke.

Režim za letu
Ak chcete vypnúť na zariadení prístup k sietí, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
NastaveniaBezdrôtové pripojenie a iné sieteOstatné…Režim za letu, označte
políčko.
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Základná obrazovka
Základná obrazovka je z viacerých panelov. Presuňte doľava alebo doprava panely na
základnej obrazovke, zobrazia sa ikony stavu, widgety, priečinky
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Pridanie položky na základnú obrazovku
Dotknite sa ikony aplikácie ako je uvedené dole na obrazovke.

Posuňte doľava alebo doprava pre dosah ďalších položiek.
Pre pridanie položky držte stlačený ikon a stiahnite na príslušný panel.
Ak chcete vymazať položku alebo ikonu z obrazovky , držte dlhšie stlačenú položku/ikonu
a stiahnite ju do poľa Vymazať.
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Prevádzkový panel, stavový riadok
Prevádzkový panel s tlačidlami sa nachádza na spodnej časti displeja.

1

1

2

3

Späť na predošlú stránku

2 Základná obrazovka prístup odkiaľkoľvek
3

Zobraziť predchádzajúce aplikácie

Obrazovka oznámení
V hornej časti tabletu potiahnite prstom na obrazovke z hora nadol a vysunie sa Vám panel
s oznámeniami.
Režim za letu: Vypnúť -Zapnúť
Wi-Fi：Wi-Fi Vypnúť -Zapnúť
Jasnosť：Nastavenie jasnosti displeja
Oznámenia: Vypnúť -Zapnúť
Nastavenia: Prístup k nastaveniu pristroja.
Nabíjanie: Úroveň nabitia batérie.
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Automatické otáčanie
Keď otočíte pristroj počas používaní niektorých aplikácií , obrazovka sa automaticky otočí.
Pre vypnutie automatického otáčania obrazovky stlačte tlačidlo. (Otáčanie zamknuté).

Odblokovanie a zablokovanie displeja
Pre Odblokovanie displeja dotknite sa ikony zámok a stiahnite na ikonu
odomknutia . Pre manuálne zablokovanie displeja stlačte tlačidlo zapnutia .

Zadávanie textu
Ak chcete písať text, kliknite na písmená na virtuálnej klávesnici.
Ťuknite na pole pre zadávanie textu aby sa zobrazila klávesnica. Ak chcete skryť
klávesnicu, ťuknite na tlačidlo:

.

Pre vyber zadávanie textu , ťuknite v ľavom hornom rohu na:

.

Pri zadávaní textu môžete použiť funkciu kopírovať- vložiť.

Prispôsobenie zariadenia
Pre prispôsobenie zariadenia ťuknite na tlačidlo Nastavenia na základnej obrazovke.
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Manipulácia Aplikácií
Pre manipuláciu aplikácií ťuknite na: NastaveniaAplikácie.
1. Pre vymazanie aplikácie vyberte záložku Stiahnuté, vyberte aplikáciu, ťuknite na
tlačidlo Odstrániť , potom s tlačidlom OK dokončite odstránenie.
2. Pre pozastavenie alebo zmenu aplikácie vyberte záložku Bežiace alebo Všetko , tam
pri možnostiach postupujte podľa pokynov.

Bezpečnosť
S týmito možnosťami môžete chrániť vaše zariadenie a dáta.


Ochrana obrazovky

Prednastavenie ochrany obrazovky ťuknite na
NastaveniaZabezpečeniaZablokovanie obrazovky, vyberte zo zoznamu:


Nie je：Vypnutie ochrany obrazovky.



Posun: Obrazovka sa odblokuje s posunom.



Kód PIN：Zadajte jeden kód. Obrazovku môžete odomknúť iba s týmto
kódom.



Vzor：Nakreslite jeden vzor. Postupujte podľa pokynov, obrazovku môžete
odomknúť iba s týmto vzorom.



Heslo：Zadajte jedno heslo. Toto heslo sa použije pre odomknutie obrazovky.



Odomknutie tvárou：Postupujte podľa pokynov. Keď sa nepodarí odomknúť
obrazovka s tvarou, zariadenie bude pýtať PIN kód.
Pozor! Pomocou tejto metódy aj iný ľudia vedia odomknúť zariadenie,
ktorý majú podobní charakter vašej tváre.



Vypnutie displeja

Vyberte NastaveniaZobrazenieRežim spánku, a nastavte požadovaný čas. Po
uplynutí nastaveného času sa displej vypne.
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Obnovenie továrenských nastavení (Reset)
Pre obnovenie továrenských nastavení postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Vyberte NastaveniaZálohovanie a obnovenie menu.
2. Ťuknite na : Obnovenie továrenských nastavení.
3. Ak chcete všetky údaje zmazať zo zariadenia (fotky, hudba, stiahnuté aplikácie,
atd.)označte opciu vymazanie SD karty.
4. Ťuknite na: Obnoviť tablet.
Zariadenie sa reštartuje a budú platiť predvolene nastavenia.
Pozor!: Obnovenie továrenských nastavení vymaže všetky stiahnuté údaje zo zariadenia
a to aj schránku Google.

Internet
Email
Pre prijímanie emailov treba nastaviť jednu emailovú schránku. Prístroj je v súlade s
príslušnými normami (POP3/IMAP/Exchange). Na prístroji sa dá nastaviť viac emailových
schránok.


Nastavenie Email

1. Ťuknite u aplikácií na Email.
2. Podľa pokynov nastavte schránku.
3. Ak chcete nastaviť ďalšiu schránku Email NastaveniaPridať, postupujte
podľa pokynov.
Ak ste dokončili nastavenie schránky, Vaše maily sa stiahnu automaticky. Ak ste
nastavili viac schránok , máte možnosť preklikať sa medzi nimi.


Vymazanie Emailovej schránky

1. Pri Aplikácií otvorte : Email.
2. Ťuknite na opciu Nastavenia, vyberte schránku ktorú chcete zmazať.
3. Vymažte schránku
4. S tlačidlom OK potvrdíte vymazanie.
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Vytvorenie
a
emailovej správy

odoslanie

1. Otvorte aplikáciu Email.
2. Ťuknite na:

.

3. Zapíšte emailovú
adresáta.

adresu

4. Pre vloženie prílohy ťuknite na tlačidlo Pridať súbor.
5. Zadajte predmet a napíšte text správy.
6. Pošlite správu.

Gmail
Pre používanie Google Mail služby, potrebujete Gmail účet.


Vytvorenie Gmail účtu

Keď nemáte Gmail účet, ťuknite na tlačidlo Nové a postupujte podľa pokynov aby ste
vytvoril jeden.


Nastavenie Gmail účtu

Ak mate Gmail účet stlačte tlačidlo Existujúce , zadajte emailovú adresu a heslo ,
potom stlačte tlačidlo Ďalej. Po nastavení účtu sa Vám emaily automaticky stiahnu
na zariadenie.


Zobrazenie Emailov

1. Ak otvoríte emailový účet , emaily sa Vám zobrazia, neprečítané sa zobrazia s tučným
písmom.
2. Ťuknite na správu pre prečitanie.
3.

Ak je dôležitá správa označte ju s hviezdu vedľa správy.



Vytvorenie a poslanie Email
správy

7. Otvorte aplikáciu Gmail.
8. Ťuknite na :

.

9. Zadajte emailovú
adresáta.

adresu

10. Ak chcete pripojiť prílohu ťuknite na tlačidlo pripojiť súbor.
11. Zadajte predmet a napíšte text správy.
12. Odošlite emailovú
správu.
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Prehliadač
Ťuknite na tlačidlo aplikácie Prehliadač


Prehliadanie Webu

1. Vyberte Prehliadač pre otvorte domovskej stránky.
2. Do textového pola zapíšte adresu webovú stránky a choďte na ňu.
3. Pre zväčšenie alebo zmenšenie stránok použite Vaše prsty.


Otvorenie novej stránky

Zároveň si môžete otvoriť aj niekoľko stránok.
,potom

1. Pre otvorenie novej stránky ťuknite:
2. Zapíšte adresu webovej stránky.
3. Pre zatvorenie okna ťuknite na:


.

Nastavenie domovskej stránky

1. Ťuknite na tlačidlo Opcie v pravom hornom rohu.
2. Vyberte si NastaveniaVšeobecnéNastavenie domovskej stránky.
3. Zapíšte požadovanú adresu webovej stránky.


Pridanie záložky

Pri prechádzaní webové stránky, kliknite na tlačidlo:


. Stránku ste uložili medzi záložky.

Záložky a história

Ťuknite na:

. Otvoríte zoznam záložiek a histórie. Ťuknite na otvorenie

požadovanej webovej stránky.


Prispôsobenie prehliadača

Ťuknite na tlačidlo Opcie a v rámci toho menu Nastavenia .

Play Store
Na zariadenie z Play Store je možné stiahnuť širokú škálu aplikácií a iných vecí. Pre
použitie potrebujete mať Google konto.
1. Otvorte aplikáciu Play Store.
2. Vstúpte do vášho Google konta.
3. Hľadajte medzi aplikácií na stiahnutie.
4. Pre stiahnutie a inštaláciu sa riaďte podľa pokynov.
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Poznámka


Každá aplikácia pochádza od tretej strany. Prečítajte si popisy tvorcov a
varovanie pred použitím.

Chat
Google Chat je bezplatná aplikácia na báze webu pre posielanie správ, video a audio
správ. Pre používanie Google Chat aplikácie potrebujete Google konto.
1. Otvorte aplikáciu Chat.
2. Riaďte sa podľa pokynov pre nastavenie Google konta.
3. Vyberte: Pridať priateľa, zadajte emailovú adresu známeho a ťuknite na tlačidlo
Poslať pozvánku.
4. Ako náhle Váš známy potvrdí pozvánku, môžete spustiť Chat.

Multimédiá
Galéria
S aplikáciou Galéria si môže zobraziť súbory v zariadení, môžete ich upravovať a zdieľať.
Poznámka: Pri skladovaní viac súborov, prístupová doba môže byť dlhšia.


Podporované formáty

Typ

Formát

Obraz

JPEG、 GIF、BMP、PNG

Video

AVI、RM、RMVB、MOV、FLV、3GP、MP4

Poznámka: Niektoré súbory nie je možné prehrať, kvôli rozdielnemu kódovaniu.


Prezeranie Obrázkov

1. Vyberte priečinok.
2. Vyberte snímok ktorý chcete pozrieť. Ostatne snímky viete prezerať posunom obrazovky
doprava či doľava .
3.

Pre zväčšenie alebo zmenšenie snímok, používajte prsty.

4. Pre funkciu Prezentácia vyberte Opcie Prezentácie.
5. Ak chcete zobraziť podrobnosti o snímku, vyberte Opcie Podrobnosti.
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6. Pre zdieľanie snímky ťuknite na:
a)

.

Vaše snímky môžete použiť ako pozadie. Vyberte Nastavenie obrázku,
akoPozadie nastavte obraz do správneho umiestnenia, a potom kliknite
na položku Orezať.

7. Vaše snímky môžete nastaviť aj k volaniam, vyberte Nastavenie obrázku,
akoFotografie kontaktuVýber kontaktuNový kontakt alebo už existujúci
nastavte fotografiu na správne miesto a ťuknite na : Orezať.


Úpravy obrázkov

1. Pre rezanie fotiek použite Opcie, tlačidlo Orezať .

Presuňte časť, ktorá má byť orezaná na správne miesto.


Box umožňuje nastaviť požadovanú veľkosť obrazu.



Nakoniec, uložte obrázok.

2. S ťuknutím na tlačidlo Upraviť ,máte možnosť upraviť fotku s niekoľkými spôsobmi


Upraviť farby



Rámovanie



Rezanie, otáčanie



Upraviť kontrast

.
.
.
.

Prehrávanie videa
1. Vyberte si Video aplikáciu
2. Vyberte video na prehranie.
3. S pomocou virtuálnej klávesnice viete ovládať prehrávanie.

Hudba
Podporované formáty: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A atď.
Poznámka: Niektoré súbory sa nedajú prehrať z dôvodu odlišných kódovaní.


Prehrávanie

1. Vyberte si hudbu.
2. S virtuálnou klávesnicou viete ovládať prehrávanie.


Náhodné prehrávanie skladieb.



Opakovanie aktuálneho zoznamu, keď sa dostanete na koniec zoznamu.



Opakovanie aktuálnej skladby.
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Vytvorenie playlistu

1. Ťuknite a držte stlačenú skladbu.
2. Vyberte si Pridať k playlistu.
3. Vyberte si Nové.
4. Zadajte názov.
5. Uložiť.


Vymazanie playlistu

1. Ťuknite na Playlist.
2. Držte stlačené , vyberte opciu a Vymazať.

Fotoaparát


Fotenie

1. Zo zoznamu aplikácií vyberte si Fotoaparát.
2. Pred fotením máte viac možností pre nastavenia.

Ikon Popis
Vytvoriť fotku
Nastavenia fotoaparátu
Výber video režimu
Vytvoriť panoramatickú fotku
Mód peknej tváry
Normálna fotka

3. Zamierte objektívom na predmet a stlačte
automaticky uloží do adresára DC
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pre fotenie. Fotografia sa



Nastavenia kamery
Ťuknite na ikonu

Ikon

popis
Farebné efekty
Nastavenia
Zachytenie fotky z videa
Nastavenie vyváženia bielej..
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Nástroje
Kalendár
Funkciu Kalendár možno použiť v dennom, týždennom alebo mesačnom pohľade,
a môžete v ňom vytvoriť udalosti a pripomenutia.
Vyberte z aplikácií funkciu Kalendár.
Pridajte jeden účet aby ste vedeli synchronizovať údaje.
1. Pre pridanie udalosti ťuknite na:

.



Vyplňte údaje, kategóriu, dátum, čas a alarm.



Pre ukončenie vyberte si: Hotovo.

2. V kalendári sa dajú nastaviť rôzne pohľady (deň, mesiac, rok).
3. Pre vymazanie udalosti, otvorte ju a potom stlačte na OK.

Budík
V aplikácií ťuknite na Hodiny a vyberte:
1. Ťuknite na:

.

pre pridanie nového času budenia.



Nastavte požadovaný čas , vyberte požadovaný zvuk alarmu.



Po nastavení ťuknite na :



Pre zmenu ťuknite na čas.



Pre dopredu nastavení alarm prepnite do polohy ZAPNUTÉ



Pre vypnutie alarmu prepnite do polohy VYPNUTÉ.

.

. Pre funkciu Odložiť / po čase znovu

2. Počas budenia pre vypnutie ťuknite na:
budí/ ťuknite na:

.

3. Pre zmazanie času budenia držte stlačený čas a
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OK.

Správca súborov
Môžete si prezrieť a spravovať na počítači, dátové a multimediálne súbory uložené na externej
SD karte. Môžete vyhľadávať, kopírovať, upravovať a zdieľať súbory s iným zariadením.
Poznámka:
1. Niektoré formáty nepodporuje zariadenie.
2. Niektoré súbory nie sú podporované kvôli kódovaniu.

Kalkulačka
Táto funkcia umožňuje vykonávať výpočty. Použite klávesnicu pre vykonávanie výpočtov.

Prenos dát
USB pripojenie
Zariadenie pripojené k PC slúži ako externý pevný disk.
1. Ak chcete kopírovať dáta na SD kartu, vložte kartu.
2. Pomocou kábla USB, pripojíte zariadenie k počítači.
3. Na paneli, vyberte zariadenie USB je pripojené.
4. Zapnutie USB záložiska
5. Otvorenie zložky pre zobrazenie súborov.
6. Skopírujte súbory na SD kartu zariadenia.
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Wi-Fi
S pomocou Wi-Fi sa môžete pripojiť k internet, k inému zaradeniu alebo viete vytvoriť
Wi-Fi hot spot.


Aktivácia Wi-Fi

1. Nastavenia.
2. Bezdrôtové pripojenie a siete, Wi-Fi


Vyhľadávanie a pripojenie

1. Po aktivácii, prístroj automaticky vyhľadá dostupné siete.
2. Vyberte sieť.
3. zapíšte heslo (keď je potrebné).
4. Pripájanie sa.

Bezpečnostné opatrenia
.Prečítajte si tento krátky návod na použitie. Nedodržiavanie pravidiel môže byť
protizákonné.
 Lietadlo
Na lietadle vypnite zariadenie. Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie
zariadení v lietadle.
 Vozidlá
Zariadenie nikdy nepoužívajte pri šoférovaní. Dajte zariadenie na bezpečné, ľahko
dostupné miesto.
 Elektronické zariadenia.
Za určitých okolností zariadenie môže byť náchylné na rušenie.
 Prostredie s rizikom výbuchu
Vypnite prístroj keď na danom mieste hrozí nebezpečenstvo výbuchu , ak na to
upozorňujú aj znaky. Iskry na takýchto miestach môžu spôsobiť požiar alebo výbuch
 Kardiostimulátory a ďalšie zdravotnícke prístroje
Výrobcovia prístrojov navrhujú aspoň 20 cm vzdialenosť od kardiostimulátor.
Vypnite vaše zariadenie v zdravotnej inštitúcii, najmä ak sú umiestnené varovania v
tomto zmysle. Určité frekvencie môžu rušiť lekárske prístroje.
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Údržba a oprava
 Používajte iba príslušenstvo schválené výrobcom..V každom prípade, nechajte
opravu na odborníka v servise .
 Uchovávajte prístroj v suchu. Vlhkosť alebo kvapaliny akéhokoľvek druhu môžu
poškodiť elektrické obvody zariadenia.
 Nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí.
 Neuchovávajte zariadenie v blízkosti magnetických polí.
 Na zariadení neskladujte kovový predmet, napr. kľúče, retiazku.
 Neudierajte do zariadenia, a zabráňte pádu na zem.
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