Q10 TABLET PC
Rövid felhasználói kézikönyv

További információkért keresse fel weboldalunkat.
Az útmutató PDF formátumban is elérhető.

Köszönjük, hogy az ILIKE Q10 TABLET PC-t választotta!
Az útmutató segít abban, hogy megismerje a tablet első üzembe helyezésének lépéseit és fontosabb
funkcióit.
Az ILIKE Q10 egy ultra-vékony, divatos megjelenésű intelligens Android Tablet. mely WLAN hálózati
csatlakozóval és kapacitív érintőkijelzővel rendelkezik, valamint támogatja programok telepítését és
letöltését az Android elektronikus piacteréről.
Ez az útmutató részletesen bemutatja az ILIKE Q10 TABLET PC több funkcióját, tippekkel és
megjegyzésekkel kiegészítve.
Az útmutatóban található illusztrációk kizárólag bemutató-jellegűek, a funkciók leírásai a valós termék
alapján készültek. A vállalat fenntartja a változtatások jogát.

MICRO SD kártya behelyezése és eltávolítása
Helyezze a memóriakártyát a Micro SD foglalatba, majd óvatosan nyomja be
kattanásig, hogy a kártya a megfelelő módon illeszkedjen.
Tipp: Ha a memóriakártya nem csatlakozott kérjük, ellenőrizze a kártyán található fém
érintkezőket, valamint, hogy megfelelően illeszkedik-e.

Töltés
Illessze a csatlakozót a Tablet PC tetején található megfelelő foglalatba. A csatlakoztatás után a
képernyőn jobb felső sarkában látható töltöttség jelző csík forgó mozgást végez, ezzel jelezve,
hogy a készülék tölt. A készülék feltöltött állapotba kerülésével a csík betelik és megáll, jelezve,
hogy a készülék feltöltődött. A töltés befejeztével kérjük, távolítsa el a töltőt. Ha a töltöttség
mértéke nem elegendő, a készülék a „Nincs elég töltöttség” üzenetet írja ki. Ha a töltöttség túl
alacsony a Tablet PC automatikusan kikapcsol. Kérjük, az eszközt ne tárolja túl sokáig merült
állapotban, mert az akkumulátor károsodhat, üzemideje és élettartama csökkenhet, valamint ne
hagyja az akkumulátort túl sokáig töltés alatt.
Tipp: A Tablet PC normális működésének érdekében kérjük, a készülékhez tartozó
kijelölt töltőt használja.

Ki- és Bekapcsolás
A készülék bekapcsolásához kikapcsolt állapotban hosszan nyomja a [Power] gombot, és a
készülék bekapcsol. Kikapcsoláshoz hosszan nyomja a [Power] gombot, majd válassza a
Kikapcsolás menüpontot.
Bármely más esetben nyomja meg röviden ugyanezt a gombot a
képernyő zárolásához.
Vigyázat: A Tablet PC rádiós interferenciát is okozhat. Kérjük, csak olyan helyen használja ahol
engedélyezett, mindenhol máshol kapcsolja ki.

Képernyő Ki- és Bekapcsolása
Képernyő kikapcsolása
A [Power] gomb rövid idejű lenyomásával kikapcsolhatja a kijelzőt.

Képernyő bekapcsolása

A [Power] gomb rövid idejű lenyomásával bekapcsolhatja a kijelzőt.

Lezárás és Feloldás
Lezárás
A [Power] gomb rövid idejű lenyomásával megakadályozhatja a
készülék
kijelzőjének
véletlenszerű
benyomódását.

Feloldás
Kikapcsolt állapotú kijelző esetén a [Power] gomb rövid idejű lenyomására feléled a készülék, és a
csúszka – a zöld jelzésig való - felfelé mozgatásával tudja feloldani.

Képernyőváltás
Alapállapotban, a képernyő oldalirányban való elhúzásával lehet váltani az 1-3
asztalok közt.

USB állapota
Megmutatja az USB csatlakozás állapotát.

Hozzáadás a Kezdőképernyőhöz
Az asztal felület üres részének hosszú nyomvatartásával elérhetjük a „Háttérkép beállítása”
menüpontot, ahol a Galéria, az Élő háttérképek, és Háttérképek opciók közül választhatunk.

Bluetooth csatlakozás
Az eszköz támogatja a Bluetooth 4.0 csatlakozást, mely segítségével Bluetooth earTablet PC-n
keresztül is hallgathatunk zenét. A Bluetooth beállítások a Beállítások – Bluetooth menüpontban
érhetőek el.
Tipp: A Bluetooth funkciók és műveletek a valós termékre alapján készültek.

WLAN csatlakozás (WiFi)
A helyi hálózatot WiFi-n keresztül csatlakozva érhetjük el. A WiFi beállítások a Beállítások – Wi-Fi
menüpontban érhetőek el.

Beviteli módok
A tablet az „Android Keyboard” beviteli felületet tartalmazza. A kijelölni való szövegre hosszan
nyomva, a „Szerkesztés” felugró ablakot láthatjuk, melynél kiválaszthatjuk a „Beviteli mód
kiválasztása” menüpontot. A rendszer beállításaiban kiválaszthatunk beviteli nyelveket; a készülék
támogatja az Angol (Egyesült Államok) és egyéb beviteli nyelveket is.

