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A TERMÉK LEÍRÁSA 
Gombok és portok 

 

 
 

A. Fülhallgató H Elülső kamera 
B. Micro USB/ Töltés bemenet I. Képernyő 
C. HDMI bemenet J. Hangerősség erősítése 
D. Micro SD rés K. Hangerősség gyengítése 
E. Hángszóró L. Hátsó kamera 
F. Be/Kikapcsoló gomb M. Hangszóró 
G. Töltés szint jelző  

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 
1. Vigyázzon, hogy az Android táblagép (továbbiakban berendezés), valamint a hálózati adapter és a többi tartozék 

ne érintkezzen vízzel vagy más folyadékkal. Nem csupán a berendezés sérülhet meg, hanem áramütéses 
balesetre vagy tűz keletlezésére is sor kerülhet. 

2. Vigyázzon, hogy a hálózati adapter ne csatlakozzon túl nagy feszültségre a hálózatban. Sérülhet és tönkre mehet 
az adapter, valamint az egész berendezés is. 

3. Ne használja s hálózati adaptert gyermekek és állatok közelében. Amennyiben megsérül az adapter vagy a 
kábel, fenáll az elektromos áramütés lehetősége. 

4. Csupán az eredeti töltő adaptert használja. Más adapter használata esetén megsérülhet, vagy tönkre mehet a 
berendezés. 

5. Ne tegye ki túl magas hőmérsékletnek a berendezést (egyenes érintkezés napfénnyel) , valamint túl alacsony 
hőmérsékletnek se (0 °C alatt). Ellenkező esetben sérülhet vagy tönkre mehet a berendezés, főként az 
akkumlátor válhat használhatatlanná. 

6. Vigyázzon, hogy a berendezés ne essen le vagy ne nehezedjen rá súly. A berendezés nincs úgy kialakítva, hogy 
az esésekkel szemben ellenálló legyen. Feltételezhetjük, hogy az esés nem csak a berendezés konstrukcióját, de 
a belső elektronikájátt is tönkre teszi. Ugyanennél az oknál fogva, ne helyezzen más tárgyakat a berendezésre. 

7. Sose használja a berendezést autó vezetés közben. A berendezés használata vezetéskor csökkenti a sofőr 
figyelmét, ezáltal balesetek kialakulásának kockázatát növeli, amely testi sérülésekhez és halálhoz vezethet. 

8. Ne tartsa a berendezést mágnes közelében. A belső elektronika mágnes közelében visszafordíthatatlanul 
megsérülhet. 

9. Ne használja a berendezést töltőállomás, transzformátor állomás, repülőtér, kórház, stb. közelében, ahol az 
elektromos készülékek használata nem engedélyezett. 
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10. Semmilyen körülmények között se szedje szét a berendezést. Csupán meghatalmazott szervizes nyúlhat ilyen 
céllal hozzá. 

AZ ELSŐ BEKAPCSOLÁS 
Feltöltés szolgáló csatlakozó használata 

A feltöltéshez/felcsatlakozáshoz szolgáló csatlakozót helyezze el a megfelelő résbe, lásd A készülék leírása című fejezet.  

Start és bekapcsolás 

Start 

A bekapcsoláshoz nyomja be pár másodperc erejéig a Power (Bekapcsolás) gombot 

Kikapcsolás 

1. Pár másodperc erejéig tartsa nyomva a Power gombot (Kikapcsolás gomb) 

2. Megjelenik a menü. 

3. Kattintson a Kikapcsolás  menüpontra. 

A képernyőzár bekapcsolása és feloldása 

Képerny őzár bekapcsolása 

• A képernyő automatikusan lezár ha nincs a berendezés használva. 

• Azonnal lezárható a Bekapcsolás gomb megnyomásával  

Képerny őzár feloldása 

A lezárt képernyőt a következő képpen oldja fel: 

1. Nyomja meg a Power  gombot. 

2. Ezt követően a lakatot jelző ikonra kattintson.  

3. Ekkor megjelenik egy kinyitott lakat alakú ikon.  

4. Kattintson az ujjával a bezárt lakatra és tartsa ott az ujját. Amikor a kinyitott lakat alakú ikon megjelenik, húzza rá 
az eredeti ikont az újjonnan megjelent ikonra, majd engedje el. 
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Felhasználói környezet 

Kezdő képerny ő 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Felületek váltakoztatása 

 
Az Android operációs rendszerben több felület áll rendelkezésére. Úgy tud kapcsolgatni az egyes felületek között, hogy 
az ujjátl jobbra vagy balra húzza a képernyőn. 
 

 

Google kereső 

Elindított aplikációk 
eléréséhez szolgáló gomb  
 

Haza gomb 
(softveres) 
 Vissza gomb 

(softveres) 
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Aplikációk kínálata 

A kínálatot a jobb felsőgomb megnyomásával érheti el . 
 
 

A felső részen átkapcsolgathat az APPS aplikációk és WIDGETS miniaplikációk között. Az 
aplikációk kínálata szintén több oldalon keresztül helyezkedik el, ugyanúgy kapcsolgathat 
közöttük, ahogy azt a felületek váltakoztatásánál tette, ujja húzásával a felületen jobbra, 
illetve balra. 

 
Ikonok mozgatása 

Az Android operációs rendszer lehetővé teszi, hogy file-okat hozzon létre és hogy 
elhelyezze azokat a felületen:: 

1. Kattintson az Aplikációk kínálata  ikonra. 

2. Az ujja mozgatásával húzza az ikont. 

3. A kívánt helyen engedje el az ikont. 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

Ikon kitörléséhez szükséges lépések:  

1. Kattintson az ikonra, amelyet el akar tüntetni az adott felületről, majd tartsa addig amíg meg nem jelenik a Törlés 
ikon. 

2. Ezután húzza a törlendő ikont az x alakú ikonra a képernyő felső részén, majd engedje el. 
 

Háttérkép cseréje 

1. Kattintson a felület tiszta részére, majd tartsa ott ujját pár másodperc erejéig.. 

2. Ekkor megjelenik egy menüsor, kattintson a Tapéta  menüpontra. 

3. Innentől már csak ki kell választania a kívánt háttérképetet, majd a választását 
engedélyeztetni a Tapéta beállítása  gombra kattintva.  

 
 
 
Weather Forecast aplikáció beállítása 

A Beállításokban ( a widgetre kattintva érheti el a kezdő képernyőn) kitudja választani valamelyik „nagyobb“ várost, 
valamint beállíthatja, milyen hőmérséklet egységben szeretné ábrázoltatni a hőmérsékletet, például  °C-ban.

Kattintson az ikonra, majd 
tartsa szilárdan, ezután pedig 
húzza oldalra – megjelenik 
egy felület, amit kiválaszthat. 

Húzással válasszon felületet, 
majd engedje el az ikont a 
kívánt pozícióban. 
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OS: ANDROID 4 
Základní nastavení a popis vybraných funkcí.  

Alap beállítás 

Megeshet, hogy a készülék első indításakor az angol nyelv lesz beállítva a gépen. Ebben az esetben az Aplikációk 
kínálatában menjen a Settings  | Language & input  | Language  gombra, majd állítsa be a Magyar nyelvet .. 

Nastavení jasu 

1. Menjen a Beállítások gombra (az Aplikációk kínálatá ban találja vagy a Bevezető felület en). 

2. A bal menüsorban kattintson a Képerny ő gomb ra. 

3. A következő menüsorban pedig kattintson a Fényerőség  gombra. 

4. Ekkor megjelenik egy ablak, melyen elég ha a csúsztatható gombot irányítja (kattintson rá, majd tartsa rajta ujját 
és mozogjon vele). 

5. Végezetül engedélyezze az OK gomb lenyomásával a beállítást. 

A képerny őzár beállítása 

A klasszikus képernyőzár feloldás már fentebb le lett írva, ámde a feloldáshoz húzogatás sorozat kombinációt is lehet 
használni, ami egyfajta jelszóként szolgál. 

Figyelmeztetés:  A képernyővédő feloldása után mindig meg kell majd adni a jelszót, hasonlóképpen a készülék 
bekapcsolásakor is. Ha elfelejti jelszavát, ez a leírás nem szolgáltat szerviz információt a probléma elhárítására, valamint 
a garanciánaknak sem része ilyen beavatkozás! 

A képernyőzár lezárásának megváltoztatása: 

1. A kezdő képernyőn kattintson a Beállítások  gombra. 

2. A bal oldalon levő Biztonság ra kattintson (lejebb kell gördülni a menüsorban). 

3. Majd válassza ki az első menüpontot, a Képerny őzárat. 

Ekkor néhány lehetőség közül választhat: 

• Semmilyen  – A kezdő képernyőt, illetve az elindított aplikációt a Power gomb lenyomásával éri el. 

• Húzás  – ez a lehetőség van erediteleg beállítva a készüléken. 

• Zár feloldása arccal  – A készülék az arc detektálása után feloldja a képernyőzárat – ezt a lehetéoséget 
nem ajánljuk.  

• Kézmozdulat  – a beállításokban kiválasztja a kívánt mozdulatsort, 9 3x3-as rácsra elhelyezett pont 
alapján (lásd 4-1-es ábra). 

• PIN – képernyőzár feloldása 4 jegyű kóddal. 

• Jelszó  – képernyőzár feloldása jelszóval. 

SD kártya és bels ő memória 

Tárolóhely ábrázolása az SD kártyán és a belső memórián: 

• Menjen a Beállítások ra. 

• Bal oldalt kattintson a Tárolóhely  menüpontra. 

• Ekkor megjelenik a jobb oldalon az egyes memóriák állapota – azaz a szabad és elfoglalt tárolóhelyek mind a 
belső memóriában mind az SD kártyán – amennyiben be van helyezve az SD kárty a készülékébe. 

Az SD kártya biztonságos eltávolítása: 

Preventív módszer az SD kártya eltávolítására, hogy  az ne sérüljön és ne kerüljön sor adatvesztésre.  

1. A Beállításokban balra menjen a Tárolóhely  menüpontra. 



Használati utasítás HU  
 

7 
 

2. Kattintson az SD kártya eltávolítása  menüpontra. 

3. Ekkor kiveheti a készülékből az SD kártyát. 

Dátum és id ő 

Az adatok, idő és időzóna kézi beállítása: 

1. A Beállítások ban menjen a Rendszer  felirathoz, majd válassza ki a Dátum és id ő menüpontot. 

2. Kattintson az Időzóna kiválasztása gombra, majd válassza ki az Önnek megfelelő időzónát, Magyarország 
esetében hasznáhatja az eredetileg beállított standard közép-európai id őzónát . 

3. Ekkor kipipálhatja az Automatikus id ő és dátum  beállítási pontot, ebben az esetben az idő és a dátum 
automatikusan frissül a hálózathoz csatlakozva. 

4. Amennyiben nem szeretné automatikusra állítani ezt, beállíthatja az értékeket sajátkezűleg, ilyenkor hagyja pipa 
nélkül az Automatikus idő és dátum beállítási pontot, majd kattintson az Adatok beállítása gombra, majd az Idő 
beállítása menüpontra. Mindkét esetben megjelenik egy-egy ablak, ahol kattintással és húzással be tudja állítani 
a kívánt értékeket. Mindkét beállítást engedélyezze a Beállítás gombra kattintva.  

5. Mindkét beállítást engedélyezze a Beállítás  gombra kattintva.  

6. Szintén beállíthatja, hogy az angol 12 órás vagy az itteni 24 órás rendszert kívánja-e használni. Elég ha a 24 
órás rendszer használata  pontot kipipálja. 

7. Az utolsó beállítási pont az Adatok és idő menüpontnál az Adatok formátuma  gomb. Újfent elég, ha rákattint és 
kiválasztja az egyik lehetőséget a megjelentek közül. 

8. Ezek után engedélyezze a beállítást a Beállítás  gombra klikkelve.  

Wi-Fi beállítása 

1. Menjen a Beállítások ra. 

2. Legfent kattintson a Wi-Fi  pontra. 

3. Majd kattintson a Bekapcsolva  gombra. Ezzel ellenkező esetben, ha a Kikapcsolva gombra kattint – a Wi-Fi-t 
ezzel kikapcsolja, ami akkor ajánlatos, ha az akkumlátorok élettartamát szeretné növelni, és épp nincs szüksége 
az internetre.  

4. A jobb oldalon megjelennek az Ön környezetében automatikusan megtalált Wi-Fi elérhetőségek. 

5. Válassza ki a Wi-Fit, amire fel szeretne csatlakozni, majd kattintson a választására. A megjelenő menüpontok 
közül válassza ki a Csatlakozás gombot. Amennyiben a kiválasztott Wi-Fi be biztonságos, megjelenik majd egy 
ablak, ahova a megfelelő jelszót be kell írnia. Ezt a softveres billentyűzeten keresztül teheti meg.  

   

Zene lejátszás 

A kezdő képernyőn megtalálj a Zene ikont, amely egy zene lejátszására szolgáló aplikációt rejt magába. Az Ön zenéje 
szét lehet osztva a zeneszerzők, albumok, zenetípusok vagy akár playlistek alapján.  

A zene lejátszása 

1. Kattintson a Zene ikonra a főképernyőn.  

2. Válassza ki a kívánt zenét, albumot vagy playlistet. 
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3. Válassza ki a lejátszás gombot. 

 
 
 

     
 
 
 
Új zene kiválasztása egy új playlisthez 

1. Kattintson a Zene ikonra a fő kínálatban. 

2. Válassza ki a számot, amelyet be szeretne helyezni a playlistbe, tartsa az ujját olyan hosszan a választásán, 
amíg meg nem jelenik a dialógus ablak. 

3. A dialógus ablakban kattintson a Lejátszási listához adni  gombra. 

4. Ekkor újabb menüsor jelenik meg, Lejátszási listához adni felirattal, itt válassza ki vagy az Aktuális lejátszási 
lista  lehetőséget (amennyiben már létezik egy playlist), vagy az Új gombot, és hozzon létre ezzel a lépéssel egy 
teljesen új playlistet. 

5. Ezt követően nevezze el az új playlistet és kattintson a Mentés  gombra. 

Szám törlése a playlistből 

1. A Zene aplikációban menjen a Zeneszámok listája  menüpontra (második jobbra fent).  

2. Kattintson a számra és tartsa ott az ujját azon, amelyet ki akar törölni a listából. 

3. Megjelenik egy ablak, amiben válassza ki a Törlés gombot. 

 

Videó 

Videófelvétel lejátszásához kattintson a főképernyőn vagy az Aplikációk kínálatában arra az aplikációra, amelyen 
keresztül szeretné a videót lejátszani, például a Video  aplikációra. 

 

Fotogaléria 

A fényképek és a videók a belső memóriára vagy külön memória kártyán lehetnek elmentve. Az Aplikációk kínálatban 
kattintson a Galéria  aplikációra.  

 

Internet 

Kezdőlap beállítása 

1. Először is indítsa el a Böngész ő aplikációt.  
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2. A beállítások megnyitásához kattintson a jobb felső ikonra, amely három pontot ábrázol.  

3. A kínálatból válassza ki a Beállítások  menüpontot. 

4. Az Általános  menüpontnál kattintson a Kezdőlap beállítása  pontra.. 

5. Ezt követően válassza ki, hogy milyen módszerrel kívánja beállítani a kezdőlapot: 

a) Aktuális weboldal 

b) Üres oldal 

c) Kiindulási oldal  (Google kereső) 

d) Leggyakrabban látogatottoldalak 

e) Más – kézi megadás 

 

Weboldal megnyitása 

Kattintson a címsorra, ekkor megjelenik a softveres billentyűzet. Írja be a kívánt weboldal címét majd engedélyezze azt. 

Oldal megtekintése 

Miután megadta a kívánt weboldla címét és engedélyezte a keresését, a böngésző a címsor alatt betölti az oldalat. Ha 
mozogni kíván az oldalon, kattintson az oldalra és húzással irányátsa, ezt olyan helyen teheti meg, ahol nincs más 
webcímre hivatkozás. 

Közelítés-távolítás a weboldalra 

A weboldal megnyitása után annak tartalmára ráközelíthet vagy eltávolíthatja azt. Két ujját húzza egymás közelébe, vagy 
ellenkezőleg húzza szét, hogy elérje a kívánt effektust. 

Keresés a weboldal keres őjében 

1. Amennyiben az adott oldalnak van saját kereső funkciója, kattintson a megfelelőre mezőre. 

2. Miután újfent megjelenik a softveres billentyűzet, írja be a keresendő kifejezést és engedélyezze azt. 

3. Ezek után esetlegesen egy plusz gomb segítségével kell engedélyeznie a keresést (ez különböző oldalaknál 
különbözően lehet implementálva). 

 

Könyvjelz ők rendezése 

Könyvjelző hozzáadása: 

1. Töltsön be bármilyen weboldalat, amihez Könyvjelz őt szeretne hozzárendelni. 

2. Kattintson a jobb felső csillagot ábrázoló Könyvjelző ikonra (jobbrol harmadik). 

3. Ezt követően felugrik egy ablak, ahol átnevezheti a könyvjelzőt, valamint kiválaszthatja a könyvtárat,ahova 
elmenti, hogy átláthatóbbak legyenek az elmentett könyvjelzők. 

4. Ezt követően az OK gombra kattintva engedélyezze a mentést. 

Könyvjelző megnyitása: 

1. Könyvjelző megnyitásához kattintson a jobb felső csillagot ábrázoló Könyvjelző ikonra (elséo fent jobbról). 

2. A könyvjelző kártyán kattintson a Könyvjelz ő előnézet  gombra, amelyet meg akar nyitni. 

Könyvjelző szerkesztése: 

1. Kattintson ugyanarra a gombra, amire a könyvjelző megnyitásakor tette ( jobb első fent csillaggal). 

2. Kattintással nyissa meg, megnyílik mint egy klasszikus weboldal. 

3. Ezután kattintson fent a jobb oldalsó csillag ikonra, amivel eljut a Könyvjelző szerkesztése menüpontoz, ez 
alapvetően teljesen egyezik a Könyvjelző hozzáadása opcióval..  
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4. A változtatást engedélyezze az OK-ra kattintva. 

 

Az aktuális weboldal elmentése off-line böngészéshe z 

A weboldalakat természetesen az internetről tudja beolvasni. Azonban, ha szeretné, a weboldalat el is lehet menteni és 
off-line módban használni, amikor nicsn internethez csatlakozva a készülék. 

1. Mielőt el tudná menteni a kívánt weboldalat, először is be kell töltenie a böngyézsőbe. 

2. Kattintson a jobb felső ikonra, és a kínálatból válassza ki a Mentés Online olvasáshoz  lehetőséget. 

E-MAIL 

E-mail beállítás 

Az aplikációk kínálatánál két előre instalált e-mail klienst talál. Ezek közül az egyik az Email (lásd leírás lentebb).  

A Google e-mail szolgáltatását (Gmail) felhasználók azonban külön erre az aplikációra fejlesztett Gmail aplikációt is 
igénybe vehetik. A bejelentkezéshez ebben az esetben elegendő, ha beírja felhasználó nevét és jelszavát. 

Megjegyzés: Az e-mail beállítás előtt ellenőrizze, hogy rendesen van-e felkapcsolódva az internetre. 

 
Fiók beállítása az Emailn aplikációban 

1. Lépjen be az Aplikációk kínálatába . 

2. Kattintson az Email  aplikációra. 

3. Írja be e-mail címét és jelszavát. 

4. Ezek után kattintson a Következ ő gombra, és válassza ki, hogy POP3-on vagy IMAP-on keresztül akar az e-
mailjeire csatlakozni. 

5. A következőkben kövesse a megjelenő utasításokat. Problémák esetén ellenőrizze internet kapcsolatát és fiókja 
beállításait... 

 
E-mail fiók törlése 

A következő lépésekkel törölje az előzőekben kialakított e-mail hozzáférését: 

1. Indítsa el Email  aplikációt. 

2. Menjen rá a beérkező levelek mappára (inbox). 

3. Nyomja meg a menü  gombot. 

4. Majd a Belállítások  gombot. 

5. Válassza ki kattintással a fiókot, melyet törölni szeretne. 

6. A menüsor megnyitása után kattintson a Fiók törlése  gombra. 

7. A törlés engedélyezése után nyomja meg az OK gombot. 
 

Aplikációk instalálása és letörlése  

Figyelmeztetjük, hogy harmadik féltől  származó softverek működéséért se a gyártó se a forgalmazó nem vállal 
felelőséget, sem az általa okozott hibákért, adatsérülésért vagy adatvesztésért. 
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MŰSZAKI SEGÍTSÉG  
Információs telefonvonal 

800 118 629 

Nyitvatartási idő hé-csüt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00 

Szerviz központ 

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

Nyitvatartási idő hé-pé 9:00 – 17:00 


