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1. Megjelenés 

Az xTAB-50 GPS sorozat több termékből áll, melyek külső megjelenése eltérő lehet. 

Ebben a használati utasításban az xTAB 50 GPS példaként szolgál, melyen 

bemutatjuk a megjelenést. A használati utasításban szereplő kép csak illusztráció.  

 

1 Bekapcsoló gomb: nyomja meg a be-, és kikapcsoláshoz, a készenlét módból 

visszakapcsoláshoz vagy az állapotsor megjelenítéséhez. (az állapotsor 

automatikusan elrejtődik, ha a képernyőt egy bizonyos ideig nem használja)  

2 Visszajelző: vörös töltés közben és zöldre vált, ha az akkumulátor teljesen 

feltöltődött.  

3 3.5mm fülhallgató aljzat 

4 T-Flash memóriakártya foglalat 

5 Mini USB csatlakozást 

6 Mikrofon  

7 Hangszóró 

8 Reset gomb 
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2. Használatba vétel 

A szoftver frissítése változó időközönként kerül kiadásra, mivel a fejlesztés 

folyamatos a termék jobb használhatósága érdekében. Amennyiben a termék 

használata során eltérést tapasztal a jelenlegi használati utasításban leírtakhoz képest 

kövesse a készüléken látható információkat  

2.1 Az akkumulátor töltése  

Az xTAB-50 GPS beépített polymer akkumulátorral van szerelve és csak gyárilag 

hozzá tervezett akkumulátorral és tartozékokkal használható. Ha az akkumulátor 

lemerült, töltse fel az alábbiak szerint:  

Töltés hálózati töltővel (opcionális) 

Csatlakoztassa a töltőt a fali aljzatba, majd a töltő másik végét a készülék USB 

csatlakozásába a töltéshez.  

Töltés autós töltővel 

Csatlakoztassa az autós töltő kábelét a készülék USB csatlakozásához, majd a töltőt 

az autó 12V-os csatlakozásába a töltéshez.  

[Megjegyzés] A töltőt az után csatlakoztassa az autó aljzatába, miután az autót 

beindította, hogy elkerülje a hirtelen nagy áramerősség miatt bekövező esetleges 

meghibásodást. 

2.2 A készülék rögzítése a tartókarral 

A tartókar egy tapadókorongos karból és egy bölcsőből áll. A készülék autós 

használatához rögzítse a műszerfalon a szélvédő alatt a tartókart. 

[Megjegyzés] Ne helyezze a készüléket olyan helyzetbe, ahol a vezető kilátását 

korlátozza. Ne helyezze el a készüléket rögzítés nélkül, illetve a légzsák helyére vagy 

a légzsák kinyílásának területére. 

A tartókar használatakor tartsa be a helyi szabályokat és törvényeket. Nem vállalunk 

felelősséget semmilyen közlekedési bírságért vagy kárért, melyet a készülék helytelen 

használata okoz.  

2.3 A memóriakártya használata 

A memóriakártya behelyezése 

A memóriakártya foglalata a bal oldalon található. Helyezze be a memóriakártyát az 

aranyszínű érintkezők lefelé néző helyzetében, amíg egy kattanást nem hall. 

Állományok tallózása a memóriakártyán 

Az állományok tallózásához indítsa el a “File Manager” alkalmazást. 
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A memóriakártya eltávolítása 

Nyomja be kissé a memóriakártyát a kártya kiadásához. 

Az adatvesztések elkerülése miatt fejezze be a memóriakártyához kapcsolódó 

állományokkal és alkalmazásokkal végzett műveleteket és használja a biztonságos 

eltávolítást a Beállítások > Tárhely > SD kártya leválasztása menüpontban.  

[Megjegyzés]:  

1. Ellenőrizze, hogy a kártya behelyezése megfelelő helyre és iránbyan 

történik-e, ellenkező esetben a kártya és/vagy a készülék megsérülhet.  

2. A kártya felismerhetőségének és a kompatibilitási problémár elkerülése 

végett javasoljuk nevesebb gyártók által gyártot memóriakártya 

használatát. 

2.4 Memóriakártya biztonságos használata 

Kérjük ne távolítsa el a memóriakártyát a rajta lévő adatok használata vagy tallózása 

közben.  

Például, ha zenelejátszót vagy a galériát használja, a memóriakártya megsérülhet 

hirtelen eltávolításkor és a futó alkalmazások bezáródnak automatikusan a készülék 

védelme érdekében. A memóriakártya megfelelő használatáról olvassa el a 2.3 A 

memóriakártya használata fejezetet.  

2.5 Tároló kapacitás 

A készülék 2 tárolóhellyel rendelkezik: helyi tároló és külső memóriakártya. A helyi 

tároló megnevezése ”sdcard” a külső memóriakártya pedig ”extern_sd” néven 

található a készülékben. A belső tárolóhely mérete 4GB, 8GB és 16GB lehet a a 

kiépítettségtől függően. Az xTAB-50 GPS a külső memóriakártyákat 32GB méretig 

támogatja.  

2.6 Be-, és kikapcsolás 

 

1. Bekapcsolás: nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot a készülék 

bekapcsolásához. Ha az akkumulárot elegendő energiával rendelkezik, a készülék 

bekapcsol. 

2. Kikapcsolás: nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig és megjelenik a 

kikapcsolás menü. Válassza a Kikapcsolás menüpontot a készülék 

kikapcsolásához 

3. Készenlét: nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig és megjelenik a 

kikapcsolás menü. Válassza a Készenlét menüpontot a készülék készenléti módba 

kapcsolásához. A készenlét módból visszakapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsoló 

gombot. 
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4. Képernyőzár ： nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot a képernyő 

kikapcsolásához, hogy energiát takarítson meg. Nyomja meg újra a bekapcsoló 

gobmot a képernyőzárral ellátott főképernyő megjelenítéséhez. A képernyőzár 

feloldása után ahhoz a képernyőhöz tér vissza, ami a képernyőzár bekapcsolás 

előtt látható volt. 

2.7 Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz 

Vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozáshoz kövesse az alábbi lépéseket:  

1. Lépjen be az Alkalmazás listába a főképernyőről; 

2. Érintse meg a Beállítások ikont 

3. Válassza a Vezeték nélküli és hálózatok menüpontot; 

4. Jelölje be a Wi-Fi jelölőnéygzetet a bekapcsoláshoz; 

5. Éritnse meg a Wi-Fi beállítások menüpontot a Wi-Fi beállítások 

megjelenítéséhez 

6. A Wi-Fi hálózatok részben láthatja a megtalált hálózatok listáját és azok 

biztosítási módját 

7. Érintse meg a megfelelő Wi-Fi hálózat nevét a csatlakozáshoz. Ha nyílt hálózatot 

választott ki, akkor a csatlakozás automatikusan megtörténik. Jelszóva védett 

hlózat esetén írja be a jelszót és érintse meg a Csatlakozás gombot. 

A hálózat és a biztonsági védelem típusától függően további információk és 

azonosítók megadására lehet szükség. 

8. A sikeres csatlakozást követően az állapotsoron a csatlakoztatást jelző ikon 

jelenik meg.  
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3. Főképernyő 

A főképernyő a kiindulási hely a készülék funkcióinak használatához. Megjelenhetnek 

rajta alkalmazások, modulok, ikonok, és egyéb lehetőségek. A főképernyő 

testreszabható az önnek megfelelő háttérrel, modulokkal és egyéb elemekkel. Erről 

bővebben a Testreszabás fejezetben olvashat. 

Bekapcsolás után a főképernyő jelenik meg. 

 
Készenléti üzemmód 

Készenléti üzemmódban a készülék felfüggesztetten működik, alacsonyabb energia 

szinten kikapcsolt kijelzővel energiatakarékosság miatt. Az üzeneteket készenléti 

módban is fogadja a készülék. 

[Megjegyzés]: Ha a készülék több mint 30 percig készenléti módban van, 

automatikusan kikapcsol az elektronika védelme miatt.  

 

Készenléti módba kapcsolás 

Nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig és megjelenik a kikapcsolás menü. 

Válassza a Készenlét menüpontot a készülék készenléti módba kapcsolásához. A 

készülék automatikusan késeznléti módba kapcsol egy bizonyos idő elteltével, ha a 

készülék nincs használatban. 

 

Bekapcsolás készenléti módból 

A készenlét módból visszakapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsoló gombot. A 

képernyőzár bekapcsolt állapotban lesz 

 

Képernyőzár feloldása 

A képernyőzár feloldó sávját érintse meg és húzza át a képernyőn a feloldáshoz. 
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3.1 A főképernyő tallózása 

 

A főképernyő több részből áll, a további képernyők a főképernyő jobbra vagy balra 

történő vízszintes elhúzásával jeleníthetők meg.  

3.2 Alkalmazások indítása 

Érintse meg az alkalmazás indító ikont  az alkalmazás lista megjelenítéséhez.  

 

A képernyő adott részének közvetlen elérése 

1. A főképernyő bármely részén érintse meg és tartsa érintve a fehér pontokat . 

Ezzel megjeleníti a főképernyő részeinek pillanatképét: 

 
2.  Érintse meg a kívánt részt éa az adott képernyő megjelenik  

[Megjegyzés]: Az alkalmazás indító ikon  érintve tartásával szintén 

megjeleníthetőek a pillanatképekpress 

3.3 Állapot és értesítésel 

Az állapotsávon / értesítési területen különböző ikonok jelenhetnek meg: 

 

Az állapotsáv (a fentiek szerint) megjeleníti a hangerőszabályzót, a hálózati jelerősség, 

akkumulátortöltöttség információt, stb. Amikor egy alkalmazás fut, a megfelelő ikon 

megjelenik az értesítési területen. A leggyakrabban megjelenő ikonok:   

Állapotjelző ikonok és jelentésük  Értesítő ikonok és jelentésük  

 A főképernyő megjelenítése  Új Gmail / üzenet 
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 Értesítés  Új Email üzenet 

 
Csatlakoztatott Wi-Fi hálózat 

és jelerősség  Zenelejátszó fut 

 Akkumulátor feltöltve  SD kártya csatolva 

 
Akkumulátor töltés alatt  FM transzmitter használatban 

 
Hangerp le 

 Néma üzemmód 

 
Hangerő fel 

 GPS műhold keresés 

 Media kersés folyamatban  USB csatlakoztatva 

 
Vissza   

 Menü   

 

Értesítések megjelenítése 

 

Amikor új értesítés jelenik meg az állapotsávon, érintse meg és húzza le az 

állapotsávot és megjelenik az értesítő panel:  

 
Ha több értresítése van, a képernyőt görgetheti az értesítések átnézéséhez. 

[Tip]: Az érteítő panel a főképernyőről a Menü ikon megérintése után, az Értesítések 

menüpont kiválasztásával is megjeleníthető. 

 

Értesítések bezárása: 

 Érintse meg és húzza fel az értesítő panel alsó részét. 

 Érintse meg a Vissza gombot az állapotsávon.  
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3.4 Menü megjelenítése 

Érintse meg a Manü ikont a főképernyőn és az alábbi menüpontok jelennek meg.  

 
A menüben az alábbiak találhatók: Hozzáadás, Alkalmazások kezelése, Háttérkép, 

Keresés, Értesítések és Beállítások.  

3.5 Parancsikon/modul hozzáadása 

Parancsikon 

 

1. Érintse meg a Menü ikont az állapotsávon;  

2. Érintse meg a Hozzáad menüpontot a Hozzáadás a főoldalhoz menü 

megjelenítéséhez: 

 

3. Érintse meg a Parancsikonok menüpontot,  

4. Válassza ki azt az elemet, amelyhez parancsikont kíván rendelni  

Ha a parancsikon felkerült a főképernyőre az alkalmazást könnyen elérheti és 

elindíthatja egy érintéssel. 

 

Modulok  

1. Érintse meg a Menü ikont az állapotsávon;  

2. Érintse meg a Hozzáad menüpontot a Hozzáadás a főoldalhoz menü 

megjelenítéséhez: 
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3. Érintse meg a Modulok menüpontot és megjelenik a következő képernyő; a 

képernyő görgetésével további elemek jelennek meg 

 
4. Válasszon ki egy elemet.  

Például, ha kiválasztja az Energiagazdálkodás modult a főképernyő az alábbi módon 

fog megjelenni:  

 

3.6 Képernyő műveletek 

Érintés: Amikor a billentyűzetet használva szöveget szeretne bevinni, kiválasztani 

egy elemet a képernyőről vagy megnyomni egy gombot, egyszerűen érintse meg azt 

az ujjával. 

Érintve tartás: Egy elemnél elérhető lehetősége megjelenítéséhez (pl. kapcsolat vagy 

hivatkozás egy weboldalon) érintse meg az adott elemet és tartsa rajta az ujját. 

Áthúzás: Az ujj keresztülhúzása a képernyőn függőleges vagy vízszintes irányban.  

Húzás: Érintse meg és tartsa az ujját az adott elemen, mielőtt húzni szeretné. Húzás 

közben ne engedje fel az ujját, amíg el nem érte a cél helyet. 

Forgatás: A legtöbb képernyő esetében automatikusan megváltozthatja a képernyő 

tájolását fekvő vagy álló módba az xTAB-50 GPS elforgatásával. Szöveg bevitelénél 

nagyobb billentyűzetet jeleníthet meg, ha elforgatja a készüléket. További információ 

a Beállítások menüpont ismertetésénél található.  
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3.7 Másolás memóriakártyára és memóriakártyáról 

Zenék, képek, és egyéb tartalmak másolásával egyedivé teheti a készüléket.  

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB kábellel a készüléket a számítógéphez.  

2. Amikor az értesítési területen megjelenik a  ikon nyissa meg az Értesítési 

panelt és érintse meg az USB eszköz csatlakoztatva menüpontot a következő 

képernyő megjelenítéséhez:  

 

3. Érintse meg az USB-tár bekapcsolása gombot, amikor az értesítő ábra  

narancs színűre vált a számítógép cserélhető meghajtóként felismeri a készüléket. 

4. Keresse meg a számítógépen a megfelelő cserélhető meghajtót és tegye az 

alábbiakat: 

 Másoljon állományokat a számítógépről a memóriakártyára. 

 Másoljon állományokat a memóriakártyáról a számítógépre. 

5. A másolások befejezése után, távolítsa el a cserélhető meghajtót (ez a készülék) a 

számítógépén előírtaknak megfelelő biztonságos eltávolítás módszerével. 

6. Csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről. 

Ha nem akarja a készüléket a számítógépen csatlakoztatva hagyni és nem akarja már 

használni a számítógépen keresztül a memóriakártyát, illetve a készüléke belső 

memóriáját, nyissa meg az Értesítési panelt és érintse meg az USB-tár kikapcsolása 

gombot. 

[Megjegyzés]: a készülék és a számítógép közötti kapcsolat megszűntethető az alábbi 

menüből is: Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazásfejlesztés > USB 

hibakeresés.  

3.8 Keresés a készüléken és a világhálón 

Kereshet információt az xTAB- 50 GPS készüléken és a cilághálón a gyorskereső 

használatával. 

1. Éritnse meg a Menü ikont a főképernyőn, az állapotsávon; 

2. Érintse meg a Keresés menüpontot és írja be a keresni kívánt elemet  
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Beírás közben az addig beírtaknak megfelelő, a készüléken megtalálható elemek és a 

Google javaslatok megjelennek a listában. A javasolt elemek megjelenése attól függ, 

hogy mit állított be a keresési beállításoknál. Részletekért nézze át a “A keresés 

beállítása” fejezetet. 

3. Tegye az alábbiakat:  

 Ha a keresett elem megjelenik a javaslatok között a listában, érintse meg. Az 

elemnek megfelelő alkalmazás elindul. 

 Ha a listában nem jelenik meg a keresett elem érintse meg a  ikont a 

keresési menü megjelenítéséhez. Érintse meg az Internet ikont és érintse 

meg a -> ikont a keresés indításához. Megjelenik a webböngésző és 

megjeleníti a Google Internetes találatait.  

 

A keresés beállítása 

1. Érintse meg a Menü ikont a Keresés alkalmazásban;  

2. Válassza a Keresési beállítások menüpontot; 

3. Érintse meg a Google-keresés menüpontot és jelölje be az Internetes javaslatok 

megjelenítése beállítást, ha szeretné ezeket látni kereséskor. 

4. Érintse meg a Kereshető elemek menüpontot és válassza ki, milyen elemeken 

szeretné használni a keresést. 
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4. Testreszabás  

4.1 Értesítésjelző megváltoztatása  

Válasszon az értesítést jelző hangokból vagy töltsön le vagy másoljon a 

memóriakártyára bármilyen hangot, melyet egy értesítéskor hallani szeretne. Az 

állományok másolásához nézze át a “Másolás memóriakártyára és 

memóriakártyáról” fejezetet. 

1. A főképernyőn válassza a Beállítások > Hang > Értesítési csngőhang 

menüpontot. 

2. Érintse meg a használni kívánt értesítési csengőhangot. A kiválasztott hang 

röviden megszólal kiválasztáskor. 

3. Érintse meg az OK-t. 

4.2 Háttérkép megváltoztatása 

Saját kép háttérképként való használatával egyszerűen és könnyen megváltoztathatja a 

készülék használatakor kapott érzetet és megújíthatja azt. Tallózzon a készülékbe 

telepített háttérképek között.. 

A háttérkép megváltoztatásához: 

1. A főképernyőn érintse meg a  ikont, majd érintse meg a Háttérkép 

menüpontot. 

2. Válassza ki a háttérkép helyét: 

Választhat a Galériából vagy a Háttérképekből 

3. Tegye az alábbiakat: 

 Érintse meg a Galéria menüpontot egy memóriakártyára másolt kép 

kiválasztásához. Állítsa be a képet és érintse meg a Mentés gombot. 

 Érintse meg a Háttérkép menüpontot az előre telepített háttérképek közötti 

választáshoz és érintse meg a Beállítás héttérképként menüpontot. 

4.3 A főképernyő testreszabása modulokkal 

A modulokkal egy pillantás alatt fontos információkhoz és médiatartalomhoz juthat a 

főképernyőn. A kényelmes használat érdekében néhány modul már gyári állapotban a 

főképernyőn található. Elhelyezhet további modulokat a meglévőkből vagy telepíthet 

újakat. 

① Modul hozzáadása a főképernyőhöz.  

Számos modulból választhat, pl: Naptár, Zene, Fotóalbum stb. 

1. Válassza ki a főképernyő kívánt területét, ahová a modult el szeretné helyezni. A 
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megfelelő terület kiválasztásról többet a ”A főképernyő tallózása” menüpontban 

találhat. 

2. Érintse meg és tartsa az ujját a főképernyő üres területén a Hozzáadás a 

főoldalhoz menü megjelenítéséhez. 

[Megjegyzés]: A Hozzáadás a főoldalhoz menüt megjelenítheti a  érintésével és 

a Hozzáadás menüpont kiválasztásával is. 

3. Érintse meg a Modulok menüpontot és válassza ki a kívánt modult. 

[Megjegyzés]: Modul eltávolításához nézze át a ”Modul vagy ikon eltávolítása a 

főképernyőről” fejezetet.  

② Alkalmazások és más elemek ikonjainak hozzáadása a főképernyőhöz 

Gyorsabban és egyszerűbben elérheti a kedvenc alkalmazásait, ha ikonokat helyez el a 

képernyőn. Ikonokat helyzehet el olyan elemekhez is, mint a Beállítások menü vagy 

könyvjelzőzött weboldalak, zenelisták, útvonalak és egyéb elemek. 

[Megjegyzés]: az elérhető ikonok a készülékre telepített alkalamzásoktól függnek. 

1. Válassza ki a főképernyő kívánt területét, ahová a modult el szeretné helyezni. A 

megfelelő terület kiválasztásról többet a ”A főképernyő tallózása” menüpontban 

találhat. 

2. Érintse meg és tartsa az ujját a főképernyő üres területén a Hozzáadás a 

főoldalhoz menü megjelenítéséhez. 

[Megjegyzés]: A Hozzáadás a főoldalhoz menüt megjelenítheti a  érintésével és 

a Hozzáadás menüpont kiválasztásával is. 

3. Alkalmazás vagy könyvjelző ikonjának hozzáadásához válassza a Parancsikonok 

menüpontot és válassza ki a megfelelő információt. 

[Megjegyzés]: Alkalmazás ikonját úgy is hozzáadhatja a főképernyőhöz, hogy az 

alkalmazáslista  elindítása után megérinti és érintve tartja az alkalmazás ikonját. 

Ekkor megjelenik a főképernyő, ahová elhelyezheti az ikont. Az ujja felengedése 

nékül húzza az ikont a főképernyő üres területére, majd engedje el..  

③ Mappák elhelyezése a főképenyőn 

Mappák használatával csoportosíthatja a hasonló alkalmazásokat, így a főképernyő 

rendezett és szervezett lesz. 

1. Válassza ki a főképernyő kívánt területét, ahová a modult el szeretné helyezni. A 

megfelelő terület kiválasztásról többet a ”A főképernyő tallózása” menüpontban 

találhat.. 

2. Érintse meg és tartsa az ujját a főképernyő üres területén a Hozzáadás a 

főoldalhoz menü megjelenítéséhez. 

[Note]: You can also press  in the Home screen and then tap Add to open the Add 

to Home screen options menu. 

3. Érintse meg a Mappák majd az Új mapa menüpontot. 

4. Érintse meg és tartsa a megfeleő ikont, amit a mappába szeretne helyezni. 

5. Húzza az ikont a mappa fölé, hogy a mappába helyezhesse azt.  
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A mappát egy érintéssel megnyithatja, így elérheti a bele helyezett alkalmazásokat. 

Mappa átnevezéséhez: 

1. Nyissa meg a mappát. 

2. Érintse meg és tartsa a mappa ablak címsorát.  

3. Adja meg az új nevet és érintse meg az OK-t. 

4.4 Modulok és ikonok átrendezése és eltávolítása a főképernyőn 

A modulok és ikonok átrendezésével, helyet szabadíthat fel a főképernyőn továbbu 

elemek elhelyezéséhez. A ritkán használt modulok és ikonok eltávolíthatóak. 

① Modul vagy ikon áthelyezése 

1. Érintse meg és tartsa úgy az áthelyezni kívánt modult vagy ikont.  

A kiválasztott modul vagy ikon körül egy sárga doboz jelenik meg, majd az elem 

nagyobbá válik. Ne engedje fel az ujját. 

2. Húzza a modult vagy ikont a főképernyő másik helyére. 

Álljon meg egy pillanatra a képernyő jobb vagy bal szélén a modul vagy ikon másik 

képernyőrészre helyezéséhez. 

3. Amikor a modul vagy ikon a kívánt helyen van, engedje fel az ujját. 

Ha felengedte az ujját, de a modul vagy ikon nem kerül az új helyre, akkor az adott 

főképernyőn nincs elegendő hely az elem számára. Válasszon ki másik helyet és 

húzza oda az elemet. 

② Modul vagy ikon eltávolítása 

1. Érintse meg és tartsa úgy a modult vagy ikon, amig az alkalmazáslista ikonja  

át nem változik az eltávolítás ikonra . 

2. Húzza az elemet a  ikonra.  

3. Amikor a modul vagy ikon vörössé változik engedje fel az ujját. 
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5. Internet böngésző 

Az Internet böngészővel weboldalakat nézhet meg a világhálón. 

Érintse meg a böngésző ikonját a főképernyőn a következő képernyő megjelenéséhez:  

 
 

1. Érintse meg a címsávot a billentyűzet megjelenéséhez, írja be a weboldal címét és 

érintse meg az Ugrás gombot. 

2. Korábban megnézett hasonló weboldal vagy kersés címe megjelenik a címsáv alatti 

mezőben. A megjelenő listából érintse meg a kívánt weboldalt a megjelenéshez vagy a 

kulcsszót annak kereséséhez. 

3. Dupla érintéssel belenagyíthat a nézett oldalba vagy visszakicsinyítheti. Két ujj 

használatával tovább nagyíthatja az oldal nézetét. Növelje a két ujj közötti távolságot 

a nagyításhoz, csökkentse a kicsinyítéshez. A weboldal nem látható tartalmát a 

képernyő fel, le, jobbra, balra mozgatásával jelenítheti meg.  

 

Érintse meg a Menü ikont a  jobb felső sarokban a további lehetősgek 

megjelenítéséhez. 
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6 Alkalmazások kezelése 

Az xTAB-50 GPS-t testreszabhatja és bővítheti ingyenes és fizetős alkalmazások 

széles skálájával, melyek között megtalálhat irodai, szórakoztató és játék 

alkalmazásokat is. Ha megtalálta az alkalmazást, amelyet keresezz, néhány egyszerű 

lépéssel letöltheti és telepítheti azt:  

 

Külső forrásból származó alkalmazás telepítése 

1. Töltse le akívánt alkalmazást a megfelelő weboldalról és tárolja el a 

memóriakártyán vagy a belső memórián. Az alkalmazást felmásolhatja a a 

memóriakártyára vagy a belső memóriába a számítógépről is.; 

2. Indítsa el a File Manager alkalmazást 

3. Keresse meg a külső forrásból származó alkalmazást és a File Manager 

funkcióival telepítse fel a készülékre.  

 

Külső forrásból származó alkalmazások eltávolítása  

Az alkalmazás eltávolításához érintse meg a Beállítások > Alkalmazások > 

Alkalmazások kezelése > Letöltött menüpontot és válassza ki az eltávolítandó 

alkalmazást.  
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7. Alkalmazások bemutatása 

7.1 Számológép 

 

Matematikai műveletek elvégzéséhez érintse meg a számokat és szimbólumokat.  

 

Érintse meg a  ikon az állapotsávon a képernyő alján megjelenő funkciók 

megjelenítéséhez 

Ikon Művelet 

 

Számítási előzmények törlése 

 

Bővített számológép 

7.2 Naptár 

 

A naptárba minden fontos teendőjét könnyen bejegyezheti, így egy fontos eseményt 

sem fog kihagyni. A bejegyzéseket megnézheti nap, hét és hónap szerint. 

 

A naptár első használata előtt néhány lépést el kell végeznie:  

1. Az alkalmazások menüben lépjen be a Gmail felületre, majd lépjen be a Gmail 

fiókjába a jelszó megadásával, majd kattintson a Belépés gombra. Ha még nincs 

Gmail fiókja hozzon létre újat a Létrehozás gombra kattintva. 

2. Törölje ki a “\” ikont a tartomány / felhasználói név előtt.  
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3. Változtassa meg a kiszolgálót “gmail.com”-ról “m.google.com”-ra, majd érintse 

meg a Következő gombot. 

 

Lépjen vissza a Naptár menübe és válassza ki a szükséges dátumot a naptár 

használatának elkezdéséhez.  

Érintse meg a  ikont a menü megjelenítéséhez. 

 

Ikon Művelet 

 

Bejegyzések mutatása nap szerint 

 
Bejegyzések mutatása hét szerint 

 

Bejegyzések mutatása hónap szerint 

 

Bejegyzések mutatása napirend szerint 

 
Bejegyzések a mai napra 

 
További lehetőségek: Új esemény (New event) \ Naptárak (Calendars) \ 

Beállítások (Settings) 

 

7.3 Óra 

  

Érintse meg az óra ikonját. Az alábbi képernyő fog megjelenni. A képernyő alján 

beállítható az ébresztés, elindítható a diavetítés, zenelejátszás, vagy vissza lehet lépni 

a főképernyőre. A jobb felső sarokban található ikonnal beállítható a képernyő 

fényereje. 
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Ikon Művelet 

  
Ébresztő beállítása 

  
Diavetítés 

  
Zenelejátszás 

  
Főképernyő 

  
Fényerő beállítás 

 

A Menü gomb  megnyomása után további funkciók érhetők el: ”Ébresztés 

beállítás”, ”Ébresztés hozzáadása” vagy ”Dokkolási beállítások” (jelenleg nem 

elérhető). 

 

7.4 Letöltések 

 

A Böngészővel vagy Emailből letöltött file-ok, alkalmazások vagy egyéb elemek a 

memóriakártyán lesznek tárolva. A Letöltések alkalmazással megnézheti, újra 

megnyithatja vagy törölheti a letöltött elemeket.  

1. Érintsen meg egy elemet és a Letöltések alkalmazás megnyitja azt.  

2. Jelölje ki a törölni kívánt elemeket, majd érintse meg a Törlés gombot. Az elem 

törlődni fog a memóriakártyáról.  

Érintse meg a  ikont a képernyő jobb felső sarkában → Válasszon a Méret  vagy 

az idő szerinti rendezés váltásához oda-vissza 
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7.5 File Manager  

 

Érintse meg a  ikont a főképernyőn, majd érintse meg a File Manager ikont  

a következő képernyő megjelenítéséhez: 

 
 

 
Érintse meg az előző mappába lépéshez. 

 
Belső memória megjelenítése. 

 
Memóriakártya megjelenítése. 

 
USB meghajtó tartalmának megjelenítése (opcionális) 

 
Képállományok megjelenítése 

 
Video állományok megjelenítése 

 

Eszközök megjelenítése: Folyamat információ, Alkalmazás biztonsági 

másolata 

 

Állományok együttes kijelölése/visszavonása és további műveletek: 

Hozzáfűzés, Törlés, Másolás, Mozgatás 

 

A fenti képernyőn gyorsan megtalálhatja a keresett állományokat és kezelheti azokat 

akár a belső memóriából, akár a memóriakártyáról: 

 

Érintse meg és tartsa az ujját egy elemen a gyors menü megjelenítéséhez. Attól 

függően, hogy az elem mappa vagy állomány az alábbi lehetőségekből választhat: 

File/mappa törlése, File/mappa átnevezése, File/mappa másolása, File/mappa 
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áthelyezése, File küldése, Mappa csomagolása, Beillesztés mappába, Kibontás ide.  

Érintse meg a Menü gombot  az állapotsávon a menü megjelenítéséhez: 

Új mappa: érintse meg új mappa készítéséhez. 

Keresés: amikor nem tudja egy elem pontos helyét vagy túl sok elem van a listában a 

gyors kereséshez érintse meg a Keresés gombot a billentyűzet megjelenítéséhez és a 

keresés indításához.  

Törlés: válassza ki az elemet és érintse meg a Törlés gombot az elem törléséhez. 

Kilépés: érintse meg a File Manager-ből történő kilépéshez 

7.6 FM Transzmitter 

 

Az FM Transzmitter a készülék által megszólaltatott hangokat (zene, video, 

alkalmazások stb.) egy megadott FM frekvenciára továbbítja, így akár az autórádión 

keresztül is hallhatja azokat. 

[Megjegyzés]: Az FM Transzmitter használatához csatlakoztassa a töltőt a 

készülékhez, mely antennaként funkcionál  

A hang továbbításához az alkalmazás listában indítsa el az FMT  alkalmazást. 

Megjelenik a következő képernyő 

 
Az ikonok magyarázata:  

 
FM rádió frekvencia  

 A frekvencia csökkentése－0.1 MHz.  

 A frekvencia növelése +0.1 MHz. 

 
Húzza a megfelelő frekvenciára. 

 
FM Transzmitter be vagy kikapcsolása 
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7.7 Galéria 

 
A Galéria használatával a memóriakártyára vagy a belső memóriába másolt képeket 

és videókat nézhet. A képeken néhány alap szerkesztési műveletet is elvégezhet vagy 

beállíthatja háttérképként. A képeket és videókat megoszthatja a barátaival. 

 

A főképernyőn érintse meg a Galéria ikonját  a következő képernyő 

megjelenéséhez: 

 
 

Képek tallózása és szerkesztése  

 

Érintsen meg egy albumot a megnyitáshoz. Dupla érintéssel a képet teljes képernyőn 

nézheti meg; jobbra vagy balra húzással az albumban található következő vagy előző 

képre léphet.  

 

Érintse meg a képet a nagyító és a vezérlők megjelenítéséhez:  

 
Érintse meg a Diavetítés gombot a képek automatikus egymás utáni megnézéséhez; 

Érintse meg a /  ikonokat a kép nagyításához és kicsinyítéshez. A kép 
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nagyított nézetében a nem látható részek megnézéséhez húzza a képet a megfelelő 

irányba. Ha a kép teljes képernyőn látható, akkor jobbra vagy balra húzással az album 

következő vagy előző képe jelenik meg. 

Érintse meg a Menü gombot a következő vezérlők megjelenítéséhez:  

 

[Megjegyzés]: A vezérlők az állapotsáv menü ikonjának  megérintésével is 

megjeleníthetők.  

Megosztás: Érintse meg a  Megosztás vezérlőt a kép megosztásához e-mailben 

vagy Bluetooth kapcsolaton;  

Törlés: Érintse meg a  Törlés vezérlőt a megerősítő ablak megjelenítéshez, majd 

válassza a Törlés megerősítése lehetőséget a kép törléséhez; 

Egyebek: Érintse meg a  Egyebek vezérlőt további lehetőségek és eszközök 

megjelenítéséhez:  

 

A kép részletes információinak megjelenítéséhez érintse meg a  Részletek opciót; 

érintse meg a  Beállítás, mint opciót a kép háttérképként használatához; a  

Forgatás balra vagy  Forgatás jobbra ikon segítségével a képet 90°-al 

elforgathatja az adott irányba; a  Levágás használatával a következő levágó 

négyszög jelenik meg:  
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A levágó négyszög belső részét húzza a kívánt területre; a levágó négyszög szélét 

megérintve megváltoztathatja annak méretét; a négyszög sarkának húzásával a 

levágás mérete a képarány megtartásával változtathatód. 

Érintse meg a Mentés gombot a levágott kép másolatának eltárolásához. Az eredeti 

kép vágatlan változata megmarad a memóriakártyán.  

 

7.8 Video tallózása és lejátszása  

 

A Galéria használatával lejátszhatja a memóriakártyán tárolt videókat, valamint 

megoszthatja azokat másokkal.  

Nyisson meg egy videót tartalmazó albumot és érintse meg a videót a lejátszáshoz.  

Lejátszás közben érintse meg a képernyőt a vezérlők megjelenítéséhez.  

 

 

Hangerő csökkentése 

 

Hangerő növelése 

 

Előző video 

  

Lejátszás vagy szünet 

 

Következő video 

 

Beállítások 

 

Vissza az albumba 

 

Érintse meg és húzza az ujját a folyamatsávon a video 

kívánt részre ugrásához. 
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A beállítások gomb  érintésekor megváltoztathatja a felirat megjelenését, 

hangsávot válthat, stb. 

 

 

Felirat megjelenítése vagy elrejtése 

 

Felirat kiválasztása 

 

A felirat karakter kódolásának kiválasztása 

 

A felirat színének kiválasztása 

 

A felirat méretének kiválasztása 

 

A felirat késleltetésének beállítása 

 

A hangsáv kiválasztása  

 

Képarány beállítása: Teljes képernyő a video képaránya 

alapján - Full screen (by video ratio), Teljes képernyő a 

kijelző képaránya alapján - Full screen (byscreen ratio), 

Eredeti méret - Original size, 4/3, 16/9 

 

3D megjelenítés kiválasztása 

 

Vissza a lejátszás vezérlőkhöz 

 

A lejátszás képernyőről való visszalépéshez nyomja meg a bekapcsoló gombot az 

állapotsáv megjelenítéséhez, majd a Vissza ikont az állapotsávon.    

 

Video megosztása 

 

A Galéria főképernyőjén nyissa meg a videót tartalmazó albumot és érintse meg a 

 ikont a vezérlők megjelenítéséhez:  
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A videót megoszthatja a  Megosztás gombbal; a video törléséhez érintse meg a 

 Törlés gombot; a  Részletek gombbal további információkat kaphat a 

videóról.  

7.9 Market 

 

Az Android Market webáruházon keresztül letölthet és telepíthet alkalmazásokat és 

játékokat a készülékre. Az ingyenes és fizetős alkalmazások kereséséhez indítsa el a 

Market alkalmazást a  ikonnal az alkalmazás listából.  

 

A Market első használatakor néhány lépést el kell végeznie:  

Az első használat előtt meg kell adnia a Google fiókját.  

1. Ha még nem rendelkezik Google fiókkal, akkor a Hozzáadás (Create) gombbal 

készíthet egyet. Válasszon ki egy felhasználónevet és jelszót, majd kövesse a 

képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásához.  

2. Ha már rendelkezik Google fiókkal érintse meg a Bejelentkezés (Sign in) gombot 

és adja meg a felhasználónevet és jelszót. Kövesse a képernyőn megjelenő 

utasításokat.  

 

Már készen áll az Android Market használatára. 

 

Alkalmazás letöltése és telepítése: 

1. Alkalmazás kereséséhez érintse meg a  ikont. Adja meg a keresett alkalmazás 

nevének az elejét és válasszon a listában megjelenő elemekből vagy érintse meg az 

Ugrás gombot a képernyő alján vagy a  ikont a kereső sáv jobb oldalán.  

2. Húzza az ajánlott alkalmazások ikonjait előre és hátra azok megtekintéséhez. 
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3. Az alkalmazásokat kategóriák alapján is megtalálhatja: Alkalmazások (Apps) vagy 

Játékok (Games). Ha már korábban letöltött alkalmazásokat szeretne kezelni érintse 

meg a saját alkalmazások (My Apps) gombot.  

4. Válasszon egy alkalmazást a Kiemelt listából a képernyő jobb oldalán. 

 

A telepítendő alkalmazás kiválasztása után érintse meg azt további információkért. Az 

alkalmazás telepítéséhez érintse meg az Ingyenes vagy az alkalmazás árát feltüntető 

feliratú gombot. Görgesse az alkalmazás információs részét további információk 

megjelenítéshez a képernyő jobb oldalán. Érintse meg a Több (More) gombot a 

Ismertető (Description) rész kinyitásához.  

 

Az Ingyenes vagy az alkalmazás árát jelző gomb érintése után megjelenik az 

alkalmazáshoz szükséges engedélykérő képernyő. Ha elfogadja az engedélyek 

megadását érintse meg az OK gombot. Ezzel megkezdődik az alkalmazás letöltése és 

telepítése.  

 

Alkalmazás eltávolítása 

 

Eltávolíthatja a Marketből letöltött alkalmazásokat a Market használatával. A 

marketből és ás forrásból származó alkalmazásokat eltávolíthatja a Beállítások > 

Alkalmazások kezelése menüpontban is 

1. Az Android Market kezdőképernyőjén érintse meg a Menü ikont és válassza az 

Alkalmazásaim My apps menüpontot. 

2. Érintse meg az eltávolítandó alkalmazást. Az alkalmazás részletei megjelennek. 

3. Érintse meg az Eltávolítás gombot. 

4. Érintse meg az OK gombot a megerősítést kérő képernyőn. 

5. Válassza ki az önnek legjobban megfelelő indokot az eltávolításra vonatkozóan és 

érintse meg az OK gombot. 

7.10 Zene lejátszása 

 

A Zene alkalmazással élvezheti a zenehallgatás élményét az xTAB-50 GPS 

készüléken. Másoljon zenei állományokat a memóriakártyára a Zene alkalmazás 

használata előtt. A másolás ismertetését a “Másolás memóriakártyára és 

memóriakártyáról” fejezetben találja. A támogatott formátumok: mp3 / wav / ac3 / 

aac / ogg / ra / amr / m4a / wma stb.  

[Megjegyzés]: Ha nem találja meg a memóriakártyán található zenéket, akkor menjen 

a Beállítások > Tárhely menüpontra és jelölje be a Kártya keresése (Scan TF card) 

opciót  

Érintse meg a  ikont az alkalmazáslistában a következő képernyő 

megjelenéséhez:  
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Érintse meg az  gombot a lejátszási mód kiválasztó lista 

megjelenítéséhez, választhat: Legutóbbiak, Albumok, Előadók, Dalok, Lejátszási 

listák, Műfajok. Válassza ki a lejátszandó zenét annak megérintésével. A következő 

képernyő jelenik meg:  

 
 

Az éppen játszott zene  a jobb felső sarokban látható a Zene 

alkalmazás főképernyőjén. Érintse meg a lejátszási lehetőségek megjelenítéséhez: 

 

 Vissza az előző képernyőre. 

 
Lejátszás részletei 

 
Az aktuális lejátszási lista előző dalára lépés. 

  

Lejátszás vagy szünet. 

 
Az aktuális lejátszási lista következő dalára lépés. 

 
Érintse meg és húzza az ujját a folyamatsávon a dal kívánt részére 

lépéshez. 

 

Dal keresése a médiatárban. 



29 

Érintse meg a  ikont a lejátszás részleteinek megjelenítéséhez:  

 

 Vissza az előző képernyőre. 

 

Dal keresése a médiatárban 

 
Vissza az alap lejátszási nézethez 

 
Gyors menü megjelenítése: Lejátszás, Hozzáadás lejátszási listához, 

Vásárlás előadó alapján, Törlés vagy Keresés 

 Érintse meg az Előadó feliratot az előadó albumainak listájához. A az 

alap lejátszási nézethez történő visszalépéshez érintse meg az éppen 

játszott zenét a bal alsó sarokban. 

 Érintse meg az Album feliratot az album dalainak megjelenítéséhez. A 

az alap lejátszási nézethez történő visszalépéshez érintse meg az éppen 

játszott zenét a jobb felső sarokban. 

 
Érintse meg, ha a dalt kedvező minősítéssel akarja ellátni 

 
Érintse meg, ha a dalt nem kedvező minősítéssel akarja ellátni 

 

Az aktuális lejátszási lista véletlenszerű lejátszása. 

 
Az aktuális lejátszási lista előző dalára lépés 

  

Lejátszás vagy szünet. 

 
Az aktuális lejátszási lista következő dalára lépés. 

 
Ismétlési mód kiválasztása: minden ismétlése; aktuális dal ismétlése; 

nincs ismétlés 

 
Érintse meg és húzza az ujját a folyamatsávon a dal kívánt részére 

lépéshez. 
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7.11 Hangrögzítő 

 

 

A Hangrögzítő segítségével könnyen készíthet hangfelvételt. Érintse meg a  

ikont az alkalmazás kezelőben a Hangrögzítő elindításához. A következő képernyő 

jelenik meg: 

 

 
 

 

Felvétel indítása 

 

Felvétel leállítása 

 

A leállítás után egy kérdés jelenik meg a képernyőn. Ha meg kívánja tartani a felvételt, 

akkor érintse meg A felvétel használata, ha nem, akkor az Elvetés gombot 

 

A felvételek a belső memória főmappájában találhatóak. 
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8. Beállítások 

A Beállítások menüben ellenőrizheti és megváltoztathatja a készülék működését. 

Érintse meg a Beállítások ikont  az alkalmazás listában. 

 
A további elemek a képernyő fel/le görgetésével jeleníthetőek meg.  

8.1 Vezeték nélküli és hálózatok  

Beállíthatja a készülék vezeték nélküli kapcsolatait pl. Wi-fi, VPN. 

 

Wi-Fi 

Wi-Fi be és kikapcsolásához menjen a Beállítások > Vezeték nélküli és hálózatok > 

Wi-Fi menüpontra. További információkat a ”Csatlakozás vezeték nélküli 

hálózathoz” fejezetben találhat.  

8.2 Hang  

Beállíthatja az xTAB-50 GPS figyelmezető hangjait, a hangerőt és a néma 

üzemmódot. 
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Hangerő  

Hangerő beállítása a médialejátszáshoz és a figyelmeztetésekhez:  

1. Érintse meg a Beállítások > Hang > Hangerő menüpontot; 

2. Állítsa be a csúszkán a kívánt hangerőt a médialejátszáshoz és a 

figyelmeztetésekhez; 

3. Érintse meg az OK-t . 

 

Értesítési hangok  

Értesítési hangok beállítása:  

1. Érintse meg a Beállítások > Hang > Értesítési hang menüpontot 

2. Érintsen meg egy hangot a listából annak lejátszásához 

3. Értesítőhangként alkalmazáshoz érintse meg az OK gombot.  

 

Hallható kijelölés  

Jelölje be ezt az opciót, ha egy elem érintésekor hangjelzést szeretne kapni.  

8.3 Megjelenítés  

Beállíthatja a képernyő fényerejét, automatikus elforgatását, animációt és a 

képernyővédőt. 

 
 

Fényerő  

Megjelenik a fényerő beállítását lehetővé tévő ablak. A csúszkával állítsa be a 

megfelelő fényerőt. Az energiatakarékos használathoz állítsa be a legsötétebb, de 

kényelmesen használható értéket.  

 

Képernyő automatikus forgatása  

Jelölje be a képernyő tájolásának automatikus elforgatásához az xTAB-50 GPS 

tartásától függően. 

 

Animáció  

A megjelenő ablakban megadhatja, hogy az animációkat csak menük használatakor 

vagy minden lehetőségnél vagy soha nem szeretné látni.  
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Képernyő elsötétedése  

Beállíthatja, hogy a képernyő utolsó érintése után mennyi idő teljen el a képernyő 

elsötétítéséhez. Az energiatakarékos használathoz válassza a legkisebb időt.  

8.4 Hely és biztonság 

Válassza ki a helymeghatározás módszerét: vezeték nélküli hálózatok, GPS műholdak, 

valamint meghatározhatja a képernyő lezárás módszerét és a jelszavak láthatóságát.  

 

8.5 Alkalmazások  

Alkalmazások kezelése és telepítése. 

 
 

Ismeretlen források  

Jelölj be, ha az Android Marketen kívűli forrásokból származó alkalmazásokat is 

szeretne telepíteni.  

 

Alkalmazások kezelése  

Megjelenik az xTAB-50 GPS-re telepített alkalmazások és egyéb szoftverek listája, a 

méretük jelzésére. Az alapállapot szerint csak a letöltött alkalmazások jelennek meg 

név szerinti sorrendben. Érintse meg a  ikont és a Rendezés méret szerint 

gombot az alkalmazások méret szerinti megjelenéséhez. Érintse meg az alkalmazást 
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az információs képernyőjének megjelenítéséhez. 

 

Alkalmazások kezeléséhez és eltávolításához menjen a Beállítások > 

Alkalmazások > Alkalmazások kezelése menüpontra.   

 

Futó szolgáltatások 

 

Az éppen futó szolgáltatások ellenőrzéséhez és vezérléséhez menjen Beállítások > 

Alkalmazások > Futó szolgáltatások menüpontra.  

 

Tárhely-használat 

 

Az összes alkalmazás listájához menjen a Beállítások > Alkalmazások > 

Tárhely-használat menüpontra 

Amennyiben csak a memóriakártyán található alkalmazások listáját szeretné látni 

lépjen Az SD-kártyán fülre. 

 

Alkalmazásfejlesztés  

Az alkalmazásfejlesztéssel kapcsolatos beállításokhoz lépjen a Beállítások > 

Alkalmazások > Alkalmazásfejlesztés menüpontra.  

 

8.6 Fiókok és szinkronizálás 

Be-, és kilépés a közösségi hálózatok, Google és Exchange Activesync fiókokból. 

Beállíthatja a szinkronizálás és a fiók egyéb paramétereit.  

 

 

Érintse meg a Fiók hozzáadása gombot új fiók felvételéhez és kövesse a képernyőn 

megjelenő információkat. Érintse meg a  ikont a következő képernyő 

megjelenítéséhez és a fiók kezeléséhez:  
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Érintse meg a  jelölőnégyzetet az adattartalom szinkronizálásának 

be/kikapcsolásához. A fiók eltávolításához érintse meg a Fiók eltávolítása gombot.  

8.7 Adatvédelem  

Engedélyezheti vagy letilthatja az adatok automatikus mentését, illetve gyári állapotra 

állíthatja a készüléket.  

 

[Megjegyzés]: gyári állapotra visszaállítás után a személyes beállítások a telepített 

külső forrásból származó alkalmazások el lesznek távolítva a készülékből. A gyári 

állapot visszaállítása előtt ajánlott az adatok alkalmazások mentése és a 

memóriakártya biztonságos eltávolítása, hogy elkerülje az alapállapotba állás közben 

előforduló adatvesztéseket.  
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8.8 Tárhely 

Információ a memóriakártyáról és a belső memóriáról. A memóriakártya 

csatlakoztatása és leválasztása.  

 

A memóriakártya leválasztásához menjen az Tárhely > SD-kártya leválasztása  

menüpontra a memóriakártya biztonságos eltávolításához.   

Ha a kártya a készülékben maradt érintse meg az SD-kártya csatolása menüpontot a 

memóriakártya használatához.  

8.9 Nyelv és billentyűzet 

A rendszer nyelvének és a régió beállítása. Beállíthatja a billentyűzet paramétereit is.  
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8.10 Dátum és idő 

A dátum és idő, az időzóna és a dátum és időformátum beállítása. Kikapcsolhatja az 

automatikus időszinkronizálást és beállíthatja kézzel az időzónát. 

 

8.11 A készülékről 

Információt kaphat a készülékről, a használt hálózat típusáról, az energiaszintről, a 

hálózat nevéről, stb. Ellenőrizheti az alkalmazások által használt energia eloszlást és 

az xTAB-50 GPS szoftverének verziószámát.  
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9. Hibaelhárítás  

9.1 Kényszerített leállítás 

Nyomja meg a készülék bekapcsoló gombját 5 másodpercig és a készülék kikapcsol.  

9.2 Gyári állapot visszaállítása 

A gyári alapállapot visszaállításához menjen a Beállítások > Adatvédelem > Gyári 

adatok visszaállítása menüpontra.  

Figyelem: a Google fiókjának adatai, a személyes beállítások, a telepített 

alkalmazások a gyár állapotba állítás után el lesznek távolítva, így fontolja meg 

alaposan, mielőtt használja a funkciót. A visszaállítás előtt készítsen biztonsági 

másolatot az adatairól alkalmazásairól.  

 

9.3 Rendszerfrissítés  

Rendszerfrissítés után előfordulhat, hogy a külső forrásból származó alkalmazás nem 

indul el vagy az adatai megsérülnek. Ez normális jelenség, nem rendszerhiba. 

Egyszerűen telepítse fel újra z alkalmazást a készülékre. Rendszerfrissítés előtt 

ajánlott a külső forrásból származó alkalmazás adatainak biztonsági mentése.  

9.4 Újraindítás 

Amikor a rendszer hirtelen megáll (lefagy) vagy nem válaszol, nyomja meg a 

készülék hátoldalán a Reset gombot a rendszer újraindításához.  

[Megjegyzés]: töltés közben a készülék melegedhet, ez normális állapot, használja 

óvatosan. 


