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Használati útmutató 

ásti balení 

 



 

Csomag tartalma 
 
A csomag a következőket tartalmazza: 

� Táblagép              ● USB kábel          ● Hálózati adapter    

 

Táblagép leírása 
 

 
 
 
     Név                 Funkció 
1. Audio port (3.5 mm) Fülhallgató, mikrofon, vagy más audioberendezés 

csatlakoztatása sztereó hang lejátszásához vagy 
hangfelvételek készítéséhez. 

• Akkumulátor feltöltése a hálózati adapter 
csatlakoztatásával. 

 
2. Micro-USB port 
 

Adatok, zenék, videók és más fájlok átvitele USB 
eszközről az USB adapter csatlakoztatásával. 

3. HDMI port Televízió vagy külső képernyő csatlakoztatása HDMI 
kábel segítségével. 

4. microSD 
kártyaolvasó 

Adatok olvasása és átvitele microSD kártyáról és 
kártyára. 



 

5. Mikrofon Hangfelvétel. 

Videofelvétel készítése és képek rögzítése. 6. Elülső kamera 

Elsősorban videohívások használatára alkalmas. 

7. Töltés jelző Az akkumulátor töltésének állapotát mutatja. 

A táblagép ki- és bekapcsolásához tartsa lenyomva. 8. Be/Kikapcsoló gomb 

Nyomja meg a képernyő ki- és bekapcsolásához. 

9. Hangerő gomb Hangerő szabályozása. 
Nyomja meg a Windows kezdőképernyő 
megjelenítéséhez. 

10. Windows gomb 

Nyomja meg a legutóbb használt alkalmazások 
gyors megjelenítéséhez. 

11. Hátsó kamera Videofelvételek és fényképek készítése. 
12. Hangszóró Hangok lejátszása. 
 
Megjegyzés:  
1.  A kamerák nem rendelkeznek zoom és arcfelismerő funkcióval. 
2. Micro-USB port nem támogatja a számítógéphez való csatlakoztatást és az USB 
berendezések megosztott csatlakoztatását. 
 

Alaphasználat 
 
Táblagép feltöltése 
Megjegyzés : Az első használat előtt, mielőtt bekapcsolná a készüléket, töltse 
legalább fél órán át. Tegyen ugyanígy, ha már hosszú ideig nem használta a 
táblagépet.  
 
Az akkumulátor alacsony feszültsége esetén töltse fel a táblagépet.  
1. Csatlakoztassa az adaptert a táblagéphez. 

 
 

2. Csatlakoztassa a micro-USB kábelt a táblagép micro-USB portjához. 
 

 

 

 

3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy konnektorhoz, és várjon, amíg a készülék 



 

teljesen feltöltődik.. 
Figyelmeztetés:  
1.  Az akkumulátort 0 °C és 35 °C között töltse fel. 
2.  A táblagépet kizárólag a csomagban található hálózati adapterrel töltse fel. Más 

adapter használata a készülék meghibásodásához vezethet. 
 
Megjegyzés:  
1. Az új táblagép akkumulátora nincs teljesen feltöltve. 
2. A teljesen feltöltött táblagép 4 órán keresztül használható. 
3. Töltés közben a LED jelző pirosan, teljes feltöltöttség esetén narancssárgán 

világít. 
4. A LED jelző a töltés megkezdése után 4-5 másodperccel kezd el világítani.  
 
Táblagép bekapcsolása 
Megjegyzés : A táblagépen Windows 8.1 operációs rendszer fut. További operációs 
rendszerek telepítése nem szükséges. 

1.  Tartsa lenyomva a be/kikapcsoló gombot körülbelül két másodpercig. Ekkor 

megjelenik a feloldóképernyő.  
2.   Húzza ujját a képernyő aljától felfelé a bejelentkezési képernyő megjelenítéséhez. 

Adja meg jelszavát a bejelentkezéshez a Windows rendszerbe. 

 

 
Megjegyzés: Amennyiben a bejelentkezési képernyő nincs engedélyezve, rögtön a 
Start képernyő jelenik meg. 
 
Táblagép kikapcsolása 
A táblagépet kétféle módon kapcsolhatja ki:  
 

Be/kikapcsoló gomb: 
1.   Tartsa lenyomva legalább 4 másodpercen át. 
2.   Húzza az ujját a képernyőn lefelé, hogy megerősítse a táblagép kikapcsolását. 

 
 
 



 

Charm Bar: 

1.   Húzza ujját a képernyő jobb széléről balra.  

2.   Kattintson a következőkre: Beállítások  → Főkapcsoló  → Kikapcsolás . 
 
Képerny ő ki- és bekapcsolása  
A képernyőt a be/kikapcsoló gombbal kapcsolhatja ki és be.  
Használhatja a Charm Bart is. 

1.   Húzza ujját a képernyő jobb széléről balra. 

2.   Kattintson a következőkre: Beállítások   → Főkapcsoló  → Alvó állapot . 
 
MicroSD kártya behelyezése 
 

 
 

1. Nyissa ki a microSD kártyaolvasót.  
2.  Ügyeljen arra, hogy a kártya fémes része az olvasó irányába mutasson. 
3.  Helyezze a kártyát az olvasóba. 
 
MicroSD kártya eltávolítása 
Megjegyzés: Amennyiben a készülék használata közben távolítja el a microSD 
kártyát, a művelet adatok elvesztéséhez vezethet, vagy hibát okozhat az 
alkalmazásokban. A kártya eltávolítása előtt zárjon be minden futó alkalmazást. 
 
1. Kattintson az asztal csempéjére. 

2.  A jobb alsó sarokban kattintson a Hardver biztonságos eltávolítása   ikonra.  

Megjegyzés: Amennyiben nem látja a Hardver biztonságos eltávolítása   ikont, 
kattintson a Rejtett ikonok megjelenítésére. Ezzel az összes figyelmeztetést 
megjeleníti. 
 
3.  Kattintson az SD memóriakártya eltávolítása opcióra. Megjelenik egy 

üzenet, ami megerősíti, hogy a kártya biztonságosan eltávolítható. 
Amennyiben az üzenet azt jelzi, hogy a kártya nem távolítható el, 
bizonyosodjon meg róla, hogy semmilyen adatátvitel nincs folyamatban. 

4.  A kiadáshoz nyomja a microSD kártyát egy kicsit beljebb a nyílásba.  

5.  Vegye ki a kártyát. 
 
 Fülhallgató használata  
1. Csatlakoztassa a fülhallgató az audio porthoz (3.5 mm).  

2. Állítsa be a hangerőt. 
Megjegyzés:  A fülhallgatók csatlakoztatása esetén a belső hangszóró 
automatikusan kikapcsol. 



 

 

A táblagép kezelése 
Wi-Fi beállítása  

WiFi ki- és bekapcsolása: 

1. Húzza az ujját a képernyő jobb oldalától balra.  

2. Kattintson a következőkre: Beállítások  → Hálózat . 

3. Kattintson a Wi-Fi ikonra a WiFi ki- vagy bekapcsolásához. 

Csatlakozás hálózathoz: 

1.  Húzza az ujját a képernyő jobb oldalától balra.  

2.   Kattintson a következőkre: Beállítások  → Hálózat . 

3.   Válassza ki a hálózatot, amelyikhez csatlakozni szeretne és kattintson a 
Csatlakozás gombra. 
 
Érintési gesztusok  
A táblagép érintőképernyővel rendelkezik. Annak irányításához érintési gesztusokat 
használhat. 
  

Érintési gesztus Használat 

Kiválasztás a képernyőn. 

Alkalmazás indítása. 

Kattintás gombra. 

Érintés  

Kattintson ujjával a 
képernyőre.  

Szövegbevitel az érintőképernyő 
billentyűzetével. 

Részletes információk megjelenítése. Érintés és tartás  
Tartsa ujját a képernyőn.  

Szöveges menü megjelenítése. 



 

Áthelyezés  
1. Érintse meg a képernyőt, és 

tartsa az ujját egy helyben. 

2. Húzza az ujját a képernyőn.  

3. Vegye el az ujját a 
képernyőről. 

Objektumok áthelyezése a képernyőn. 

Görgetés a Start képernyőn, weboldalakon, 
galériákban, kapcsolatoknál, stb. 

Húzás  
Ujj húzása horizontális vagy 
vertikális irányba.  
 
 
 
 
 

Alkalmazás bezárása. 

Közelítés  

Érintse meg a képernyőt két 
ujjal, majd mozgassa ujjait 
egymástól távolodó irányba.  

 
Weboldalak és képek nagyítása. 

Távolítás  

Érintse meg a képernyőt két 
ujjal, majd húzza ujjait egymás 
felé.  
 

 
Képek és weboldalak kicsinyítése. 

 

Képerny ő orientációja  

A képernyő automatikusan elfordul attól függően, hogy hogyan tartja a táblagépet. Az 
automatikus forgatást kikapcsolhatja. 

Megjegyzés: Nem mindegyik alkalmazás támogatja a képernyő automatikus 
forgatását. 
 



 

Automatikus forgatás kikapcsolása  
1.  Fordítsa a készüléket úgy, ahogy a képernyő orientációja Önnek megfelel. 

2.  Húzza az ujját a képernyő jobb oldalától balra. 

3.  Kattintson a következőkre: Beállítások  → Képerny ő  

4.  Kattintson a  gombra az aktuális orientáció rögzítéséhez, vagy kattintson a  
gombra az automatikus forgatás engedélyezéséhez. 
 
Windows 8.1 kezd őképerny ő 
A Windows 8.1 kezdőképernyőn alapértelmezett csempéket láthat, amelyekkel a Mail, 
Windows Explorer, Időjárás, Naptár, Windows Áruház, Internet Explorer, és más 
további előre telepített alkalmazásokat indíthat el. 
Az élő csempék változnak, mindig az aktuális információkat mutatva hírekről, 
sporthírekről, időjárásról, a közösségi oldalak újdonságairól és egyebekről. 

Kedvenc alkalmazásait csempeként rögzítheti a kezdőképernyőn. 

A kezdőképernyő háttere változtatható. 
 

Megjegyzés: Az élő csempéket a  gomb segítségével rögzítheti a tálcán, továbbá 

ugyanezzel a gombbal távolíthatja el a tálcáról azokat. A kezdőképernyőhöz a  

gombbal adhat hozzá csempéket. Eltávolításuk a  gombbal történik. 
 
Hozzáférés a Start képerny őhöz  
A táblagép bekapcsolásakor a Start képernyő jelenik meg. A Start képernyő 
megjelenítése és az alkalmazások indítása a következőképpen történik: 
 
Nyomja meg a Windows gombot. 
 
Húzza az ujját a képernyő jobb oldalától balra és kattintson a Start   ikonra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Start  ikonra kattintva a Start képernyő jelenik meg a legutóbb használt 
alkalmazásokkal. 



 

Megjegyzés: a Start   ikon és a Windows gomb funkciója megegyezik. 
 

Balra húzás  

1. Húzza az ujját a képernyő jobb oldalától balra a Charm Bar megjelenítéséhez, 
amely gyors hozzáférést biztosít a rendszer irányításához.  

2. Ha a Start képernyőn a megjelenített csempék végéig húzza ujját, megjelenik az 

alkalmazásokat jelző gomb.  Erre az ikonra kattintva megjelenítheti az összes 

telepített alkalmazás listáját (ábécésorrendben). 
 

Húzás jobbra  

1. Egy gyors húzással a futó alkalmazásokat jelenítheti meg. 

2. Húzza az ujját a képernyő bal oldalától jobbra, hogy megjelenítse az elindított 
alkalmazások előnézetét.  

Felfelé és lefelé húzás  

1. Ha a Start képernyő alsó részétől felfelé húzza az ujját, akkor a Testreszabás  

 ikon jelenik meg. Erre az ikonra kattintva a csempék megjelenítését 
változtathatja meg a Start képernyőn.  

2. Húzza az ujját a képernyő felső részéről lefelé az alkalmazások bezárásához. 

Táblagép szinkronizálása  

Microsoft fiók használata  

Amennyiben számítógépe Windows 8.1 operációs rendszert használ, Microsoft fiókja 
segítségével szinkronizálhatja táblagépe beállításait a számítógép beállításaival. 
Jelentkezzen be táblagépén Microsoft fiókjába, így beállításai, a böngésző előzményei, 
fájljai és így tovább Windows 8.1 számítógépével és táblagépeivel szinkronizálásra 
kerülnek. 

1. A táblagép Charm Bar menüsorában kattintson a következőkre: Beállítások  
→ Számítógép beállításainak megváltoztatása → Fiókok → Az Ön fiókja 
→Csatlakozás Microsoft fiókhoz , ahol helyi fiókjáról Microsoft fiókjára válthat, 
és fordítva. 

2. Az adatok szinkronizálásának beállításához kattintson a következőkre: 

Beállítások  → Számítógép beállításainak megváltoztatása → OneDrive 
→ Szinkronizálás beállítása . 

Zene, fényképek és videók másolása  

1. Csatlakoztasson táblagépéhez adathordozókat a micro-USB - USB adapter 



 

segítségével, és helyezze át a kívánt fájlokat. 

2. A művelet befejezése után kattintson a Hardver biztonságos eltávolítása 
opcióra. 

 

Karbantartás 
Táblagép helyreállítása  

A táblagép helyreállításával a Windows alapértelmezett állapotba kerül, míg az Ön 
fájljai, telepített alkalmazásai és személyes beállításai érintetlenek maradnak. 

1. Húzza az ujját a képernyő jobb oldalától balra. 

2. Kattintson a következőkre: Beállítások  → Számítógép beállításainak 
megváltoztatása → Frissítés és helyreállítás → Helyreállítás . 

3. Kattintson az Indítás opcióra a Számítógép részleges helyreállítása, amely 
nem befolyásolja a fájlokat mezőben. 

4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 

Megjegyzés:  
A Windows Áruházból telepített alkalmazások a helyreállítással automatikusan 
újratelepítődnek. A más forrásokból telepített alkalmazások törlődnek, azokat Önnek 
kell újratelepítenie. Az asztalon létrejön egy fájl, ami a törölt alkalmazások listáját 
tartalmazza. 
 

A táblagép gyári adatainak visszaállítása  

A táblagép gyári beállításait állítja vissza.  

1. Húzza az ujját a képernyő jobb oldaláról balra. 

2. Kattintson a következőkre: Beállítások  → Számítógép beállításainak 
megváltoztatása → Frissítés és helyreállítás → Helyreállítás . 

3. Kattintson az Indítás  opcióra a Minden adat törlése és a Windows 
újratelepítése mezőben. 

4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 

Amennyiben a táblagép ki van kapcsolva, a be/kikapcsoló gomb és a 
hangerőszabályzó gomb egyidejű lenyomásával is elindíthatja a helyreállító 
üzemmódot a rendszer javításához, vagy a gyári adatok visszaállításához. 

Megjegyzés: A gyári adatok visszaállításával a táblagépről törlődik minden adat, köztük az 
Ön személyes beállításai, alkalmazásai, és fájljai is. A visszaállítás előtt készítsen fájljairól 
egy biztonsági másolatot. 



 

Technikai segítség 
 

 
Információs vonal: 800 118 629 
 
E-mail: support@umax.cz 

Nyitva tartás H-Cs 9:00 – 17:30, P 9:00 – 16:00 

Szervizpont:  

ConQuest entertainment a. s   
Hloubětínská 11 
198 00 Praha 9 
+420 284 000 111 

Nyitva tartás H-P 9:00 – 17:00 

 


