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1. Prezentare aspect 

Seria sistemelor de navigaţie xTAB-50 include o varietate de produse cu diferite 

dimensiuni. În acest manual este exemplificat GPS-ul xTAB-50, ilustrându-i-se 

aspectul. Imaginile din prezentul manual fac subiectul obiectului material.  

 

1 Butonul de alimentare: apăsaţi pentru a porni / opri, pentru a reveni din modul 

repaus (Sleep) sau pentru a activa bara de stare (întrucât bara de stare se va 

ascunde în mod automat când ecranul este inactiv o perioadă de timp)  

2 Lumina indicatoare: este roşie pe timpul încărcării şi devine verde când bateria 

este complet încărcată  

3 Jack căşti 3.5mm 

4 Slot card T-Flash 

5 Slot mini USB 

6 Microfon  

7 Difuzor  

8 Buton resetare 
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2. Utilizarea iniţială  

[Notă]: Vor fi disponibile în mod frecvent actualizări de software, deoarece echipa 

noastră lucrează în mod constant la îmbunătăţirea şi inovarea calităţii. În momentul în 

care operarea produsului (produselor) dvs. diferă faţă de ceea ce scrie în prezentul 

manual, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile produsului (produselor) dvs.  

2.1 Încărcarea beteriei 

GPS-ul xTAB-50 este prevăzut cu baterie polimer reîncărcabila încorporată şi este 

conceput să utilizeze numai baterii şi accesorii originale, create în mod expres pentru 

acesta. Când bateria este descărcată, vă rugăm să o încărcaţi în timp util.  

Încărcare cu încărcătorul (opţional) 

Conectaţi un terminal al încărcătorului la adaptor şi un terminal la mufa de alimentare 

a dispozitivului pentru a încărca. 

Încărcare prin încărcătorul auto 

Conectaţi un terminal al încărcătorului auto la portul USB al GPS-ului xTAB-50 şi un 

terminal la portul de alimentare pentru a încărca dispozitivul. 

[Notă]: Conectaţi încărcătorul auto numai după ce motorul automobilului a fost pornit, 

pentru a proteja dispozitivul împotriva întreruperii de curent. 

2.2 Instalarea navigatorului GPS cu ajutorul setului de montare 

Kitul de montare este compus dintrun holder (suport dorsal) şi un suport de prindere 

(picior cu ventuză). Pentru a utiliza navigatorul GPS în automobil, fixaţi-l pe bord sub 

parbrizul frontal. 

[Notă]: Nu poziţionaţi navigatorul GPS în locuri care împiedică vizibilitatea şoferului. 

Nu instalaţi fără a fixa, în apropierea airbag-ului sau în zona airbag-ului utilizat. 

În momentul utilizării kit-ului de montare, vă rugăm să respectaţi legile şi regulile în 

vigoare locale. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice încălcare a 

regulamentului rutier sau daune ale dispozitivului, cauzate de utilizarea ilegală.   

2.3 Utilizarea cardului de memorie  

Introduceţi cardul de memorie 

Slotul cardului de memorie este poziţionat în stânga dispozitivului. Introduceţi cardul 

TF Flash, cu striaţiile aurii poziţionate în jos şi apăsaţi până când va scoate sunetul de 

fixare. 

Răsfoiţi fişierele cardului de memorie 

Pentru a răsfoi fişierele de pe cardul de memorie, rulaţi "Manager fişiere" din 
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lansatorul de aplicaţii. 

Eliminaţi cardul de memorie 

Împingeţi uşor cardul de memorie pentru a-l elimina din slot. 

Pentru a evita pierderea sau deteriorarea datelor, vă rugăm să nu utilizaţi fişierele / 

programele de pe cardul de memorie, înainte de a-l elimina, apoi apăsaţi Setări 

(Settings) > Stocare pe cartelă SD (Storage) > Dezinstalare cartelă SD pentru 

îndepărtare sigură (Unmount SD card).  

[Notă]:  

1. Asiguraţi-vă că locaţia şi poziţia cardului de memorie este corectă în 

momentul introducerii în slot, altfel se pot produce daune şi se poate 

deteriora cardul de memorie. 

2. Pentru a evita incompatibilitatea sau nerecunoaşterea cardului de 

memorie se recomanda cele mai cunoscute mărci de carduri de memorie.    

2.4 Măsuri de siguranţă privind cardul de memorie 

Vă rugăm să nu scoateţi cardul de memorie în timp ce rulaţi fişierele sale. Spre 

exemplu, în timp ce rulaţi Muzica / Playerul video / Galeria foto, cardul de memorie 

se poate deteriora dacă îl scoateţi brusc, iar programele rulate se vor opri în mod 

automat pentru a proteja dispozitivul. Cu privire la introducerea / eliminarea cardului 

de memorie, vedeţi punctul, 2.3 Utilizarea cardului de memorie. 

2.5 Spaţiu memorie 

Dispozitivul dispunde de 2 spaţii memorie: memorie locala şi memorie exinsă prin 

card de memorie. Memoria locala apare ca "local(ă)", iar memoria extinsă prin card 

apare ca "SD1". Capacitatea memoriei flash variază de la 4GB, 8GB şi până la 16GB, 

datorită diferitelor modele a seriei GPS xTAB-50. Capacitatea memoriei flash 

încorporate dispozitivului depinde de suportul memoriei externe al modelul de GPS 

xTAB-50 achiziţionat. Capacitatea maximă nu poate depăşi 32GB.  

2.6 Pornirea / Oprirea dispozitivului 

 

1. Pornirea: apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul, când bateria 

este îndeajuns încărcată. 

2. Power off: apăsaţi butonul de alimentare pentru aproximativ 3 secunde şi apoi se 

va afişa un meniu cu opţiuni. Selectaţi "Oprire" pentru a închide dispozitivul. 

3. Stare de aşteptare: apăsaţi butonul de alimentare pentru aprox. 3 secunde pentru 

afişarea meniului. Selectaţi "Stare de aşteptare" (Standby), iar dispozitivul va 

intra în modul de aşteptare. 

4. Blocare ecran: apăsaţi butonul de alimentare pentru a bloca ecranul şi a 
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economisi bateria. Apăsaţi butonul de alimentare din nou pentru a activa ecranul 

blocat. După deblocare, dispozitivul îşi va relua activitatea anterioară blocarii 

ecranului. 

2.7 Conectare la reţele wireless 

Pentru a vă conecta la o reţea wireless, urmaţi paşii:  

1. apăsaţi pe lansatorul de aplicaţii de pe interfaţa principală; 

2. apăsaţi Setări 

3. selectaţi Wireless şi reţea din interfaţa Setări; 

4. bifaţi căsuţa după Wi-Fi pentru a deschide interfaţa; 

5. apăsaţi Setări Wi-Fi pentru a accesa interfaţa de setare Wi-Fi; 

6. setările de securitate şi denumirile reţelelor detectate se vor afişa în secţiunea 

reţelelor Wi-Fi.; 

7. apăsaţi pe o reţea Wi-Fi pentru a vă conecta. Dacă aţi selectat o reţea liberă, veţi 

fi automat conectat la reţeaua respectivă. Dacă aţi selectat o reţea securizată, 

introduceţi parola şi apăsaţi Conectare. 

În funcţie de tipul reţelei şi stările de securitate, este posibil să vi se solicite 

introducerea mai multor date sau să selectaţi un certificat de securitate. 

8. după conectarea cu succes, iconul de conexiune Wi-Fi se va afişa în bara de stare.  
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3. Interfaţa principală  

Interfaţa principală este punctul de acces al tuturor caracteristicilor dispozitivului dvs. 

Afişează iconuri aplicaţii, widgete, comenzi rapide şi alte caracteristici. Puteţi 

personaliza interfaţa principală utilizând diferite imagini de fundal şi widgete pentru a 

afişa elementele dorite. Vedeţi capitolul Personalizare. 

Când vă conectaţi la dispozitivul dvs. vă apare interfaţa principală. 

 
Modul repaus 

Modul rapaus/inactiv (Sleep) supune dispozitivul la o energie scăzută, în timp ce 

ecranul este oprit, în scopul economisirii bateriei. Veţi avea în continuare posibilitatea 

de a primi mesaje în timp ce dispozitivul se află în modul reapus. 

[Notă]: Dacă dispozitivul va rămâne în modul repaus/inactiv mai mult de 30 de 

minute, acesta se va opri automat în scopul economisirii energiei. 

Comutare la modul repaus 

Apăsaţi butonul de alimentare, apoi apăsaţi Modul Repaus din meniul afişat. 

Dispozitivul va opri în mod automat ecranul atunci când nu este efectuată nicio 

operaţiune pe o perioadă de timp.   

Revenire din modul repaus 

Pentru a reveni manual din modul repaus, apăsaţi butonul de alimentare. Veţi observa 

faptul că dispozitivul îşi va bloca ecranul.  

Deblocarea ecranului 

Apăsaţi bara de pe ecrnul blocat, apoi glisaţi degetul în sus pentru a debloca ecranul. 

 

3.1 Răsfoire interfaţă principală 

 

Puteţi vizualiza interfaţa principală extinsă, prin glisarea orizontală a degetului pe 

ecran, spre stânga sau spre dreapta.  
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3.2 Lansarea aplicaţiilor 

Apăsaţi iconul lansator  pentru a deschide interfaţa de aplicaţii  

 

Navigare directă către o anumită interfaţă 

1. în orice interfaţă principală, apăsaţi şi menţineţi apăsat punctul alb  pentru a 

vizualiza interfaţa de mai jos şi miniaturile interfeţelor în proces: 

 
2.  atingeţi ecranul pe care doriti să îl deschideţi  

[Notă]: apăsând şi menţinând apăsat iconul  puteţi de asemenea realiza interfaţa 

de mai sus 

3.3 Status şi notificări 

Pictograme ce pot fi afişate în bara de stare/zona de notificare: 

 

Bara de stare (precum cea de mai sus) prezintă volumul, condiţia reţelelor, bateriei, 

timpul şi altele. Când o aplicaţie este în curs de rulare, iconul de notificare 

corespunzător va părea în zona de notificări. Iconurile frecvente sunt listate după cum 

urmează:   

Iconuri de stare şi semnificaţii   Iconuri notificări şi semnificaţii  

 
Atingeţi pentru a naviga la 

interfaţa principală  
Mesaj nou Gmail/ Google 

Mail 

 Notificări  Mesaj Email nou 

 

Conectat la o reţea Wi-Fi şi 

afişarea intensităţii 

semnalului 
 

Playerul audio este în curs de 

desfăşurare 
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Bateria este încărcată 

complet  Card SD introdus 

 

Bateria este în curs de 

încărcare  FM Transmitter în funcţiune 

 
Volum mic 

 Modul silenţios este activat 

 
Volum mare  

 Căutare sateliţi GPS 

 În lucru  USB conectat 

 
Înapoi   

 Icon meniu   

Dechidere panou notificări 

Când se afişează o nouă notificare în bara de stare, apăsaţi şi mentineţi apăsată bara de 

stare, apoi glisaţi degetul în jos pentru a deschide panoul Notificări după cum 

urmează:  

 
Dacă aveţi mai multe notificări, puteţi derula în josul ecranului pentru a vedea mai 

multe notificări. 

[Pont]: Puteţi deschide panoul de Notificări din interfaţa principală, prin apăsarea 

iconului Meniu şi apoi Notificări. 

Închidere panou Notificări 

Urmaţi unul dintre paşii de mai jos: 

 apăsaţi şi menţineţi apăsat de bara de jos a panoului Notificări, apoi glisaţi 

degetul în sus. 

 apăsaţi butonul înapoi de pe panoul dispozitivului.  
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3.4 Meniu rapid 

Apăsaţi iconul Meniu din interfaţa principală şi se va afişa un meniu rapid după cum 

urmează.  

 
Meniul rapid include: Adaugă, Imagine de fundal (wallpaper), Căutare, Notificări şi 

Setări.  

3.5 Adăugare comenzi rapide/widgete 

Comenzi rapide 

Pentru a adăuga comenzi rapide în interfaţa principală, puteţi să:  

1. apăsaţi iconul Meniu pentru a solicita meniul rapid;  

2. apăsaţi Adaugă pentru a solicita meniul de opţiuni Adaugă la interfaţa principală, 

după cum urmează: 

 

3. apăsaţi Comenzi rapide,  

4. selectaţi o comandă rapidă pentru un element întrun meniu de opţiuni solicitat  

După ce comanda rapidă a fost adăugată în interfaţa principală, puteţi rula elementul 

printro simplă apăsare. 

 

Widgete  

Pentru a adăuga widgete în interfaţa principală, puteţi să:  

1. apăsaţi iconul Meniu pentru a solicita meniul rapid;  
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2. apăsaţi Adaugă pentru a solicita meniul de opţiuni Adaugă la interfaţa principală; 

3. apăsaţi iconul Widgete şi se va afişa următorul meniu, căruia îi puteţi adăuga 

elemente; puteţi derula în josul ecranului pentru a vizualiza mai multe elemente de 

adăugat 

 
4. selectaţi un element.  

Spre exemplu, când selectaţi Control Alimentare din meniul de opţiuni, widgetul 

acestuia va apărea în interfaţa principală, după cum urmează:  

 

3.6 Gesturi deget 

Apăsare: Când doriţi să tastaţi utilizând tastatura, să selectaţi elemente cum ar fi 

aplicaţii sau iconuri de setări sau să apăsaţi butoane virtuale. 

Apăsare şi menţinere: Pentru a deschide opţiunile deisponibile pentru un element 

(spre exemplu, un contact sau un link dintro pagina web), pur şi simplu apăsaţi şi 

menţineţi apăsat. 

Glisare: A glisa înseamnă a trasa degetul vertical sau orizontal pe ecran.  

Trasare: Apăsaţi şi menţineţi degetul sub o uşoară presiune inainte de a începe 

procesul de trasare. În timp ce trasaţi nu eliberaţi degetul până când nu aţi ajuns la 

destinaţia dorită. 

Rotire: Puteţi schimba în mod automat orientarea ecranului de la orizontal la vertical, 

prin întoarcerea GPS-ului xTAB-50 pe lateral. Când tastaţi un text, puteţi culca lateral 

GPS-ul xTAB-50 pentru o tastatura mai mare. Consultaţi capitolul Setări pentru mai 

multe detalii.  
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3.7 Copierea fişierelor pe şi de pe cardul de memorie 

Puteţi copia muzică, fotografii / imagini sau altele pe dispozitivul dvs. pentru a-l 

personaliza.  

1. Utilizaţi cablul USB din pachetul dispozitivului pentru a-l conecta la portul USB 

al calculatorului dvs.  

2. când se va afişa iconul  în zona de notificări, dechideţi panoul de notificări şi 

apăsaţi USB Conectat pentru a vizualiza următoarea interfaţă:  

 

3. apăsaţi  (Porneşte memoria USB), când iconul de notificare 

 devine galben, calculatorul va recunoaşte dispozitivul dvs. ca fiind o memorie 

externă; 

4. găsiţi memoria externă şi rulaţi-o. Urmaţi unul dintre paşii următori: 

 Copiaţi fişierele din calculator, în rădăcina memoriei externe. 

 Copiaţi fişierele din memoria externă întrun folder din calculatorul dvs. sau 

direct pe desktop. 

5. după copierea fişierelor, decuplaţi memoria externă (care este dispozitivul dvs.) 

prima dată din calculator, pentru a se elimina în siguranţă apoi şi fizic. 

6. deconectaţi fizic dispozitivul de la calculator 

Dacă nu doriţi ca dispozitivul dvs. să rămână conectat la calculator şi doriţi să 

dezactivaţi citirea memoriei sale, puteţi deschide panoul Notificări şi apăsa Oprire 

memorie USB. 

[Notă]: puteţi de asemena deconecta dispozitivul de la calculator prin apăsare Setări > 

Aplicaţii > Dezvoltare > Depanare USB (Settings > Applications > Development > 

USB Debugging) 

3.8 Căutarea dispozitivului şi căutarea pe Internet 

Puteţi căuta informaţii pe GPS-ul dvs. xTAB-50 şi pe Internet utilizând câmpul de 

căutare rapidă (Quick Search Box). 
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1. apăsaţi pe iconul Meniu din interfaţa principală pentru a solicita meniul de 

comenzi rapide; 

2. atingeţi Căutare apoi introduceţi elementul de căutare în câmpul de căutare rapidă  

Pe măsură ce tastaţi, se va afişa o listă cu elemente compatibile căutării dvs. atât din 

dispozitiv, cât şi din Google. Elementele compatibile afişate depind de opţiunile pe 

care le-aţi selectat în setările căutării. Vedeţi "Setări opţiuni câmp de căutare rapidă 

şi web" pentru detalii. 

3. Urmaţi unul dintre paşii următori: 

 Dacă ceea ce căutaţi se află în lista de sugestii, apăsaţi pe rezultatul dorit. 

Elementul se deschide în aplicaţia corespunzătoare. 

 Dacă ceea ce căutaţi nu se află în lista de sugestii, apăsaţi  pentru a 

deschide meniul de opţiuni căutare. Apăsaţi Web (“Internet”) apoi apăsaţi 

 pentru a căuta pe internet. Se va deschide browserul web, afişând 

rezultatele căutării Google pe internet 

Setări opţiuni câmp de căutare rapidă şi web 

1. apăsaţi Setări;  

2. derulaţi în josul ecranului, apoi apăsaţi Căutare pentru a accesa interfaţa setărilor 

căutării; 

[Notă]: puteţi de asemenea să apăsaţi iconul Meniu din interfaţa Câmpului de căutare 

rapidă apoi apăsaţi Setări căutare pentru a accesa interfaţa setărilor căutării.  

3. apăsaţi Setări căutare Google (Google search), apoi selectaţi Arată sugestii web 

(Show web suggestions) dacă doriţi să includeţi sugestiile Google în timpul 

căutării dvs. 

4. apăsaţi Elemente ce pot fi căutate (Searchable items), apoi selectaţi elementele 

pe care le doriţi incluse întro căutare.
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4. Personalizare  

4.1 Schimbare ton de apel Notificări  

Selectaţi dintre opţiunile tonurilor de apel disponibile în dispozitivul dvs. Puteţi de 

asemenea descărca sau copia tonuri de apel pentru notificări pe memoria 

dispozitivului dvs., apoi puteti selecta tonul dorit pentru notificări. Pentru a afla cum 

trebuie copiate fişierele pe memoria dispozitivului dvs., vedeţi “Copierea fişierelor pe 

şi de pe cardul de memorie”. 

1. În interfaţa principală, apăsaţi Setări > Sunet > Ton de sonerie pentru notificări 

(Notification ringtone). 

2. Apăsaţi tonul de apel pentru notificări pe care doriţi să îl utilizaţi. Tonul de apel 

selectat va fi redat scurt. 

3. Apăsaţi OK. 

4.2 Modificare imagine de fundal (wallpaper) 

Personalizarea imaginii de fundal a interfeţei principale cu fotografia dvs. preferată 

reprezintă o modalitate rapidă şi uşoară de schimbare a designului dispozitivului dvs. 

şi oferindu-i un aspect nou. Răsfoiţi colecţia de imagini de fundal incluse în 

dispozitivul dvs. 

Cum schimbaţi imaginea de fundal al interfeţei principale sau a interfeţei blocate: 

1. în interfaţa principală apăsaţi , apoi apăsaţi Wallpaper (Fundaluri). 

2. alegeţi sursa imaginii de fundal: 

Puteţi alege o imagine de fundal din galerie sau wallpaper 

3. do one of the following: 

 Apăsaţi Galerie pentru a selecta o fotografie/imagine dintre cele copiate pe 

memoria dispozitivului dvs. Decupaţi fotografia/imaginea şi apoi apăsaţi 

Salvare. 

 Apăsaţi galeria Wallpaper (Galerie tapete de fundal), apoi apăsaţi Setare 

tapet (Set wallpaper) 

4.3 Personalizarea interfeţei principale cu widgete 

Widgetele afişează la vedere informaţii şi conţinuturi media importante, chiar în 

interfaţa principală. Unele widgete sunt adăugate din fabrică, pentru comfortul dvs. 

Puteţi adăuga mai multe din lista de widgete disponibile sau puteţi descărca. 

① adăugarea unui widget în interfaţa dvs. principală 

O gamă largă de widgete este disponibilă pentru dvs., precum Calendar, Muzică, 
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Album foto şi multe altele. 

1. alegeţi un loc liber din interfaţa dvs. principală, unde poate fi adăugată o comandă 

rapidă. Pentru a afla cum, vedeţi "Răsfoire interfaţă principală". 

2. apăsaţi şi menţineţi apăsat locul liber din interfaţa principală pentru a accesa 

fereastra de opţiuni "Adăugare la ecranul principal" (Add to Home screen). 

[Notă]: Puteţi de asemenea apăsa  în interfaţa principală apoi apăsaţi Adaugă 

pentru a deschide fereastra de opţiuni Adăugare la interfaţa principală. 

3. Apăsaţi Widgete apoi selectaţi un widget dorit. 

[Notă]: Pentru a elimina un widget, vă rugăm vedeţi Eliminare widget sau icon  

② Adăugare aplicaţii şi alte comenzi rapide la interfaţa princpală 

Plasaţi aplicaţii în interfaţa dvs. principală pentru a le accesa mai rapid. Puteţi de 

asemenea să adăugaţi sub formă de comenzi rapide setări sau informaţii specifice 

precum pagini web marcate, o listă muzică, direcţii traseu şi multe alte elemente. 

[Notă]: comenzile rapide disponibile depind de aplicaţiile pe care le aveţi instalate pe 

dispozitivul dvs. 

1. alegeţi un loc liber din interfaţa dvs. principală, unde poate fi adăugată o comandă 

rapidă. Pentru a afla cum, vedeţi "Răsfoire interfaţă principală". 

2. apăsaţi şi menţineţi apăsat locul liber din interfaţa principală pentru a accesa 

fereastra de opţiuni "Adăugare la ecranul principal" (Add to Home screen).  

[Notă]: Puteţi de asemenea apăsa  în interfaţa principală apoi apăsaţi Adaugă 

pentru a deschide fereastra de opţiuni Adăugare la interfaţa principală. 

3. pentru a adăuga o comandă rapidă a unei palicaţii sau Marcaj, apăsaţi Comenzi 

rapide şi apoi selectaţi tipul informaţiei. 

[Notă]: Pentru a adăuga o aplicaţie în interfaţa principală, puteţi apăsa de asemenea 

 apoi apăsaţi şi menţineţi apăsată o aplicaţie. Fără a ridica degetul, glisaţi iconul 

întro zonă liberă din interfaţa principală, apoi eliberaţi degetul.  

③ Adăugare foldere în interfaţa principală 

Utilizaţi foldere pentru a grupa aplicaţiile dvs. şi alte comenzi rapide, în scopul 

menţinerii unei interfeţe organizate şi aranjare. 

1. alegeţi un loc liber din interfaţa dvs. principală, unde poate fi adăugată o comandă 

rapidă. Pentru a afla cum, vedeţi "Răsfoire interfaţă principală". 

2. apăsaţi şi menţineţi apăsat locul liber din interfaţa principală pentru a accesa 

fereastra de opţiuni "Adăugare la ecranul principal" (Add to Home screen).  

[Notă]: Puteţi de asemenea apăsa  în interfaţa principală apoi apăsaţi Adaugă 

pentru a deschide fereastra de opţiuni Adăugare le interfaţa principală. 

3. Apăsaţi Fişiere şi apoi Folder nou. 

4. Apăsaţi şi menţineţi apăsat un icon aplicaţie sau comandă rapidă. Dispozitivul va 

vibra. Nu eliberaţi degetul. 

Trasaţi iconul respectiv şi eliberaţi-l deasupra iconului noului folder. Apăsaţi pur si 

simplu folderul pentru a accesa aplicaţiile şi comenzile rapide din interiorul acestuia. 
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Pentru a redenumi un folder: 

1. Apăsaţi pe iconul folderului pentru a-l deschide. 

2. Apăsaţi şi menţineţi apăsată bara de titlu a folderului.  

3. Introduceţi noua denumire, apoi apăsaţi Gata şi OK. 

4.4 Regrupare sau eliminare widgete şi iconuri din interfaţa 

principală 

Regruparea widgetelor şi a iconurilor din interfaţa principală are ca scop eliberarea 

spaţiului şi permiterea introducerii noilor iconuri. Aveţi posibilitatea de a elimina 

widgete şi iconuri nefolosite. 

① Mutarea unui widget sau icon 

1. Apăsaţi şi menţineţi apăsat widgetul sau iconul pe care doriţi să îl mutaţi.  

Veţi vedea o căsuţă galbenă în jurul widgetului sau iconului. Nu eliberaţi degetul.  

2. Trasaţi widgetul sau iconul întro nouă locaţie pe ecran. 

Faceţi o pauză întrunul dintre colţurile ecranului pentru ca widgetul sau iconul 

respectiv să traverseze pe următoarea interfaţă. 

3. Când widgetul sau iconul a ajuns în locul dorit de către dvs. puteţi elibera degetul. 

Dacă aţi eliberat degetul şi vă apare o fereastră de avertizare cu mesajul că nu este loc 

sau spaţiu suficient pentru a plasa widgetul sau iconul, trasaţi-l spre o altă zona pe 

ecran/interfaţă completă. 

② Eliminarea unui widget sau icon 

1. Apăsaţi şi meţineţi apăsat widgetul sau pictograma pe care doriţi să o eliminaţi 

până când iconul  devine iconul de Eliminare . 

2. Trasaţi widgetul peste iconul .  

3. Când widgetul sau iconul devine de asemenea roşu, eliberaţi degetul.
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5. Navigare pe internet  

Utilizatorul se poate conecta la reţea prin intermediul browser-ului. 

Apăsaţi iconul broswer-ului din interfaţa principală pentru a se deschide după cum 

urmează:  

 
 

1. Apăsaţi câmpul adresei (în bara titlului) pentru afişarea tastaturii virtuale, 

introduceţi adresa web, apoi apăsaţi Go. 

2. Site-uri web sau cuvinte cheie căutate anterior se vor derula întro listă sub câmpul 

adresei. Aveţi posibilitatea să selectaţi un site web listat mai jos sau să introduceţi 

cuvinte cheie. 

3. Dublă apăsare scurtă pentru a mări sau micşora ecranul. Mişcând degetul pe ecran 

veţi mişca afişajul sus, jos, stânga, dreapta.   

 

Apăsaţi butonul Meniu  din colţul sus dreapta pentru afişarea funcţiilor adiţionale 

în josul ecranului.  
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6. Administrare aplicaţii  

Vă puteţi personaliza şi îmbogăţi GPS-ul xTAB-50 prin instalarea unei mari varietăţi 

de aplicaţii gratuite şi cu plată, de la aplicaţii de productivitate, de divertisment, la 

jocuri. Când găsiţi un program pe care îl doriţi, îl puteţi descărca şi instala cu uşurinţă 

pe navigatorul dvs. GPS xTAB-50, după cum urmează:  

Cum se instalează alte programe Android 

1. descărcaţi programele pe care le doriţi, de pe internet şi stocaţi-le pe memoria 

internă sau locală a dispozitivului.; 

2. rulaţi aplicaţia Manager fişiere/activităţi (File Manager);  

3. găsiţi programul dorit, apoi utilizaţi funcţiile şi urmaţi paşii pentru a-l instala 

pe GPS-ul dvs. xTAB-50. 

Cum se dezinstalează alte programe Android   

Pentru a dezinstala programe, urmaţi paşii Setări > Aplicaţii > Gestionare aplicaţii > 

Descărcat.  
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7. Introducere aplicaţii 

7.1 Calculator 

 

Pentru a efectua calcule matematice, apăsaţi direct numerele şi simbolurile.  

 

Apăsaţi  pentru afişarea bării de funcţii în josul ecranului 

Icon Comandă 

 

Şterge istoric calcule 

 

Afişare panou avansat 

7.2 Calendar 

 

Calendarul vă ajută să nu vă abateţi de la programul dvs. Puteţi viziona programul în 

funcţie de zi, săptămână şi lună. 

 

Când utilizaţi calendarul pentru prima dată, există câţiva paşi ce trebuie urmaţi:  

1. Apăsaţi iconul Calendar din interfaţa Gmail, apoi introduceţi contul şi parola dvs. şi 

apăsaţi Next (Următoarea). 

2. Ştergeţi iconul “\” din faţa Domeniului\Numelui dvs. de utilizator  

3. Modificaţi domeniul “gmail.com” în “m.google.com”, apoi apăsaţi următorul pas. 
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La Opţiuni cont (Account options) puteţi ajusta: frecvenţa de verificare email, 

numărul de emailuri sincronizate şi aşa mai departe. 

Apăsaţi pe data specifică pentru a începe utilizarea calendarului.  

Apăsaţi  pentru afişarea bării de funcţii în josul ecranului. 

 

Icon Comandă 

 

Afişează toate programările sortate după Zi 

 
Afişează toate programările sortate după Săptămână 

 

Afişează toate programările sortate după Lună 

 

Afişează toate programările sortate după Agendă specifică 

 
Afişează toate programările sortate după azi 

 
Afişează mai multe opţiuni: Eveniment nou \ Calendare \ 

Setări 

 

7.3 Ceas 

  

Apăsaţi iconul ceas. Se va afişa următoarea interfaţă. Puteţi apăsa pe iconul din josul 

ecranului pentru a ajusta setările alarmei, redării rulajului foto, redării audio sau 

pentru a reveni la interfaţa principală. 

Iconul din colţul dreapta sus poate fi utilizat pentru a ajusta luminozitatea panoului. 
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Icon Comandă 

  
Reglare alarma 

  
Redare rulajul foto din memoria web sau micro SD 

  
Redare muzică 

  
Revenire la interfaţa principală 

  
Reglare luminozitate panou  

 

Apăsaţi butonul Meniu  în colţul din dreapta sus pentru a afişa funcţiile în josul 

ecranului: Setare alarme, Adăugare alarmă sau Setare dock (nu este disponibil 

momentan). 

 

7.4 Descărcare 

 

Fişierele, aplicaţiile şi celelalte elemente pe care le descărcaţi de pe internet se vor 

stoca pe cardul dvs. micro SD.  

1. Atingeţi un element din Downloads (Descărcări)   

2. Bifaţi elementele pe care doriţi să le ştergeţi, apoi apăsaţi Şterge. Elementul va fi 

şters de pe cardul dvs. micro SD.  

Apăsaţi iconul  din colţul sus dreapta → Apăsaţi Aranjare după dimensiune 

(Sort by size) sau (Aranjare după dată) Sort by time. 
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7.5 Manager Fişiere  

 

Apăsaţi  din interfaţa principală apoi apăsaţi iconul Manager Fişiere  pentru 

a accesa următoarea interfaţă: 

 
 

 
Înapoi la fişierul/folderul anterior 

 
Afişare fişiere din discul local 

 
Afişare fişiere din cardul SD 

 
Afişare fişiere din discul USB (optional) 

 
Afişare fişiere foto 

 
Afişare fişiere video 

 
Afişare Instrumente: Info proces, Salvare de siguranţă aplicaţii 

 

Activare/Dezactivare selectări fişiere multiple şi operare fişiere: 

Ataşare, Ştergere, Copiere, Mutare 

 

În interfaţa de mai sus, puteţi căuta rapid fişierele dorite şi puteţi administra fişierele 

din discul local şi cardul de memorie: 

 

Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe un element pentru meniul rapid. În funcţie de natura 

elementului (fişier sau folder), puteţi alege dintre următoarele: 

Şterge fişier/folder, Redenumeşte fişier/folder, Copiază fişier/folder, Mută (decupează) 
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fişier/folder, Trimite fişier prin email, Arhivare folder, Copiere în folder, Extracţie aici 

 

Apăsaţi pe butonul Meniu  din bara de stare pentru afişarea Meniului: 

Director nou: Apăsaţi pentru a crea un nou folder. 

Căutare: când nu aţi stabilit locaţia definitivă a unui element sau sunt prea multe 

elemente în lista, pentru a găsi rapid elementul dorit, puteţi apăsa Căutare pentru 

afişarea tastaturii.  

Ştergere: selectaţi/bifaţi un element apoi apăsaţi Şterge pentru a-l şterge. 

Ieşire: apăsaţi pentru a părăsi interfaţa Manager Fişiere 

7.6 FM Transmitter 

 

Transmiterul FM vă permite transmiterea sunetelor dispozitivului (muzică, video sau 

aplicaţii) la o frecvenţă FM şi puteţi asculta în automobilul dvs. sau la orice radio. 

[Notă]: Pentru a utiliza funcţia FM, trebuie să introduceţi cablul de alimentare pe post 

de antenă.  

Pentru a transmite şi amplifica printro frecvenţă FM, trebuie să apăsaţi pictograma 

FMT  din interfaţa lansatoare pentru afişarea interfeţei FM Transmiter după cum 

urmează: 

 
Definirea iconurilor este listată, după cum urmează:  

 
Frecvenţă radio FM   

 Apăsaţi pentru a regla uşor frecvenţa radio după -0.1 MHz   

 Apăsaţi pentru a regla uşor frecvenţa radio după +0.1 MHz. 

 
Trasaţi pentru a regla la o frecvenţă pe banda FM. 

 
Porniţi/Opriţi FM Transmiterul 
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7.7 Galerie 

 
Galeria este utilizată pentru a vizualiza imagini şi reda clipuri video pe care le-aţi 

copiat pe cardul SD. Puteţi efectua editări generale asupra imaginilor şi le puteţi seta 

ca imagini de fundal sau imagini contacte. Puteţi împărtăşi imaginile şi clipurile cu 

prietenii dvs. 

 

În interfaţa principală apăsaţi iconul galeriei  pentru a afişa următoarea interfaţă: 

 
 

Răsfoire şi editare imagini/fotografii  

 

Apăsaţi pe un album pentru a-l deschide şi afişa conţinutul său. Dublă atingere pe o 

imagine pentru vizualizare ecran complet; trasaţi stânga sau dreapta pentru a vizualiza 

imaginea următoare sau anterioară, din albumul respectiv.  

 

Apăsaţi pe imagine pentru a mări/micşora şi alte funcţii precum: 

 

Apăsaţi  pentru a reda rulajul tuturor imaginilor din album; Apăsaţi 
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/  pentru a mări sau micşora imaginea. Când imaginea este mărită, trasaţi 

imaginea pentru a vizualiza părţi din aceasta ce nu apar pe ecran. Când imaginea este 

micşorată pentru a se încadra pe ecran, trasaţi în stânga sau dreapata pentru a 

vizualiza imaginea anterioară sau următoare, din album. 

Apăsaţi  pentru afişarea următoarelor bare de control:  

 

[Notă]: Puteţi de asemenea să apăsaţi iconul Meniu  din interfaţa de vizualizare 

imagini pentru afişarea următoarelor bare de control. 

Distribuie: apăsaţi  pentru a împărtăşi imaginea/fotografia cu prietenii 

dvs. prin email sau încărcând-o pe un site web; 

Şterge: apăsaţi  pentru afişarea căsuţelor de bifare, apoi apăsaţi 

Confirmă ştergere pentru a şterge imaginea/fotografia curentă. 

Mai multe: apăsaţi  pentru afişarea unui meniu de instrumente cu 

ajutorul cărora puteţi edita imaginea/fotografia, după cum urmează:  

 

Puteţi apăsa  pentru mai multe detalii despre imaginea/fotografia curentă; 

apăsaţi  pentru a seta imaginea/fotografia curentă ca imagine de fond 

sau imagine contact; apăsaţi  sau  pentru a roti 

imaginea/fotografia la 90°, spre stânga sau dreapta; apăsaţi  şi se va afişa 

următorul chenar de decupare, peste imagine/fotografie:  
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Trasaţi instrumentul de decupare din interior pentru a-l mişca; trasaţi instrumentul de 

decupare din laterală pentru a redimensiona la orice proporţie; trasaţi instrumentul de 

decupare din orice colţ pentru a redimensiona la proporţii fixe. 

Apăsaţi  pentru a salva o copie a imaginii decupate. Imaginea originală, 

nedecupată, va rămâne salvată pe cardul dvs. SD.  

 

7.8 Răsfoire şi redare video 

 

Utilizaţi Galeria pentru a reda fişierele video de pe cardul SD. Puteţi de asemenea să 

le distribuiţi prietenilor dvs.  

Deschideţi un album cu conţinut video din Galerie şi apăsaţi pe un fişier pentru 

redare. 

Pe parcursul redării, apăsaţi pe ecran pentru afişarea comenzilor de redare. 

 

 

Scade volumul 

 

Creşte volumul 

 

Video anterior 

  

Redare / Pauză 

 

Video următor 

 

Setări 

 

Înapoi la album 

 

Apăsaţi şi trasaţi degetul pe bara de progres pentru a sări la 

orice secvenţă sau parte din video. 
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Când apăsaţi setări  puteţi seta apariţia subtitrării, selecta o piesă audio etc. 

 

 

Setarea afişării sau nu a subtitrării 

 

Selectare subtitrare 

 

Tip caractere subtitrare 

 

Culoare caractere subtitrare 

 

Dimensiune caractere subtitrare 

 

Temporizare subtitrare 

 

Selectare piesă audio 

 

Selectare mod zoom: Ecran complet (după ratio video), 

Ecran complet (după ratio ecran), Dimensiune originală, 

4/3, 16/9 

 

Setări 3D 

 

Înapoi la comenzile redării video 

 

Pentru a părăsi interfaţa de redare video, apăsaţi butonul de alimentare, apoi iconul 

Înapoi (Back) din bara de stare.    

 

Distribuire video 

 

În interfaţa Galeriei deschideţi un album cu conţinuturi video apoi apăsaţi  

pentru afişarea comenzilor după cum urmează:  

 



26 

Puteţi apăsa  pentru a împărtăşi cu prietenii dvs.; apăsaţi  

pentru a şterge fişierul video selectat; apăsaţi  pentru mai multe informaţii 

asupra fişierului video.  

 

7.9 Market 

 

Android Market oferă acces direct la aplicaţii şi jocuri pe care le puteţi descărca şi 

instala pe dispozitivul dvs. Deschideţi iconul Market din lansatorul de aplicaţii pentru 

a răsfoi şi căuta printre o multitudine de aplicaţii şi jocuri gratuite sau contracost.   

 

Când utilizaţi pentru prima dată Market, sunt câţiva paşi ce trebuie urmaţi: 

Trebuie să vă adăugaţi contul Google înainte de utilizare.  

1. Dacă nu deţineţi un cont, vă puteţi crea unul, apăsând butonul Creare. Alegeţi un 

nume de utilizator şi o parolă, apoi urmaţi paşii afişaţi pentru a crea contul dvs.  

2. Dacă deţineţi un cont Google apăsaţi Sign in (Logare) şi tastaţi numele de utilizator 

şi parola.  

 

Acum sunteţi gata să utilizaţi Android Market. 

 

Pentru a descărca şi instala aplicaţii: 

1. Puteţi căuta aplicaţii prin apăsarea . Introduceţi primele litere ale denumirii 

aplicaţiei căutate şi apoi selectaţi-o din lista rapidă sau apăsaţi butonul Go de jos sau 

 din capătul din dreapta al câmpului de căutare.  

2. Răsfoiţi multitudinea de aplicaţii pentru a găsi ceea ce vă interesează. 

3. Puteţi găsi de asemenea aplicaţii după categorii, dacă selectaţi Apps sau Games. 

Dacă doriţi să gestionaţi aplicaţiile pe care le-aţi descărcat şi instalat anterior apăsaţi 

My Apps (Aplicaţiile mele).  

4. Selectaţi o aplicaţie din lista Featured. 

 

După selectarea aplicaţiei pe care doriţi să o instalaţi, apăsaţi pe aceasta pentru a 

vedea mai multe informaţii despre aceasta. Pentru a instala aplicaţia apăsaţi butonul 

Descărcaţi, dacă este o aplicaţie gratuită, sau butonul cu preţul în RON al aplicaţiei, 

dacă este contracost. Derulaţi în josul paginii pentru a afla mai multe informaţii 

despre aplicaţie şi dezvoltatorul acesteia. Apăsaţi butonul Mai Multe pentru a extinde 

secţiunea Descrierii. 
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După apăsarea butonului Descărcaţi sau pe preţul aplicaţiei, veţi vedea permisiunile 

necesare instalării aplicaţiei. Dacă sunteţi de acord cu permisiunile apăsaţi OK. 

Aceasta va începe procesul de descărcare şi instalare. 

 

Dezinstalarea unei aplicaţii 

 

Puteţi dezinstala aplicaţii descărcate din Market, utilizând Market. Puteţi dezinstala 

aplicaţii utilizând şi alţi paşi: Setări > (Aplicaţii) > Gestionare Aplicaţii. 

 

1. În interfaţa Android Market apăsaţi Meniu şi apoi Aplicaţiile Mele. 

2. Atingeţi aplicaţia pentru a dezinstala. Se va afişa interfaţa cu detaliile aplicaţiei. 

3. Apăsaţi Uninstall (Dezinstalare). 

4. Apăsaţi OK din fereastra de confirmare. 

5.Selectaţi cea mai buna explicaţie care se potriveşte motivului pentru care 

dezinstalaţi şi apoi apăsaţi OK. 

 

7.10 Muzică 

 

Puteţi asculta muzică utilizând aplicaţia Muzică a GPS-ului xTAB-50. Trebuie să 

copiaţi fişiere audio pe cardul dvs. de memorie pentru a putea utiliza aplicaţia Muzică 

şi pentru a reda conţinutul. Pentru a afla cum trebuie copiate fişierele, vedeţi 

"Copierea fişierelor pe şi de pe cardul de memorie". Formatele audio suportate sunt: 

mp3/wav/ac3/aac/ogg /ra/amr/m4a/wma şi aşa mai departe. 

 

[Notă]: Dacă nu găsiţi fişierele audio stocate pe cardul SD, mergeţi la Setări > 

Memorie (Storage), bifaţi  la Scan TF card (Scanare card TF).   

Apăsaţi iconul  din interfaţa principală pentru a accesa următoarea interfaţă: 
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Apăsaţi , se va afişa o listă pentru a alege ordinea în care doriţi 

redarea audio, după: Redate recent, Albume, Artişti, Piese, Liste speciale, Genuri. 

Selectaţi piesa pe care doriţi să o redaţi printro simplă atingere. Veţi vedea următoarea 

interfaţă: 

 
 

Piesa în redare  apăsaţi fereastra pentru a vedea opţiunile de 

redare: 

 

 Înapoi 

 
Detalii redare 

 
Piesa anterioară din lista Redare curentă 

  

Redare / pauză 

 
Piesa următoare din lista Redare curentă  

 
Apăsaţi şi trasaţi degetul pe bara de progres pentru a sări la orice 

secvenţă sau parte din piesă  

 

Căutare piesă 
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Apăsaţi  pentru a vedea opţiuni redare:  

 
 

 Înapoi 

 

Căutare piesă 

 
Interfaţă de redare predefinită 

 
Meniu rapid. Selectaţi dintre: Redare, Adaugă la lista de redare, 

Cumpărare, Şterge sau Căutare 

 Apăsaţi Artist pentru a vedea lista albumelor sortate după artist. Pentru 

a reveni la detalii redare apăsaţi pe fereastra de redare curentă din colţul 

stânga jos. 

 Apăsaţi pe Album pentru a vedea piesele albumului respectiv. Pentru a 

reveni la opţiuni redare apăsaţi pe fereastra de redare curentă din colţul 

sus dreapta. 

 
Îmi place 

 
Nu îmi place 

 

Redare aleatorie  

 
Piesa anterioară din lista Redare curentă 

  

Redare / Pauză / Redare în continuare 

 
Piesa următoare din lista Redare curentă 

 
Schimbare între modurile de repetare: repetare toate piesele; repetare 

piesă curentă; fără repetare 

 
Apăsaţi şi trasaţi degetul pe bara de progres pentru a sări la orice 

secvenţă sau parte din piesă 
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7.11 Înregistrare sunet 

 

 

Puteţi înregistra cu uşurinţă sunete cu ajutorul recorderului. Apăsaţi  din 

lansatorul de aplicaţii pentru a porni aplicaţia de Înregistrare sunet. Veţi vedea 

următoarea interfaţă: 

 

 
 

 

Apăsaţi pentru a începe să înregistraţi 

 

Apăsaţi pentru a opri înregistrarea 

 

După ce apăsaţi butonul Stop (de oprire) se va afişa o întrebare. Dacă doriţi să păstraţi 

această înregistrare apăsaţi Utilizare aceasta înregistrare, iar daca nu aveţi nevoie de 

aceasta apăsaţi Renunţă (Discard). 

 

Înregistrările pot fi găsite în rădăcina directoare a memoriei interne. 
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8. Setări 

Setaţi şi personalizaţi dispozitivul dvs. accesând interfaţa Setări. 

Apăsaţi pe iconul  din lansatorul de aplicaţii. 

 
Puteţi derula pe ecran în sus sau în jos pentru a vizualiza toate opţiunile.  

8.1 Wireless şi reţea   

Configuraţi conexiunile wireless ale dispozitivului dvs., spre ex. Wi-Fi, mod Avion 

sau setaţi opţiunile pentru reţele mobile, roaming, Reţele Virtuale Private şi altele. 

Wi-Fi 

Pentru a porni/opri Wi-Fi, mergeţi la Setări > Wireless şi reţea > (Setări) Wi-Fi.   

8.2 Sunet  

Setaţi GPS-ul xTAB-50 şi tonurile de apel ale notificărilor, volumul, modul silenţios 

sau modul vibrare. 

 
Volum  

Pentru a ajusta volumul notificărilor şi media: 
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1. apăsaţi Setări > Sunet > Volum; 

2. trasaţi bara de control spre stânga sau spre dreapta pentru a mări/micşora volumul 

notificărilor şi media; 

3. apăsaţi OK. 

Ton apel notificări  

Pentru a seta un ton de apel notificări:  

4. apăsaţi Setări > Sunet > Ton sonerie pentru notificări 

5. apăsaţi pe un ton de apel pentru a asculta 

6. activaţi un ton de apel pentru notificări apăsând OK.  

 

Selecţie audio 

Pentru activa redarea sunetului bifaţi căsuţa.  

8.3 Ecran  

Setaţi luminozitatea, auto-rotirea, animaţia şi timp expirare ecran. 

 
 

Luminozitate  

Se va dechide o fereastră. Utilizaţi glisorul pentru a seta nivelul de luminozitate dorit. 

Pentru a economisi bateria, utilizaţi cel mai mic nivel comfortabil de luminozitate.  

 

Rotire automată ecran 

Bifaţi pentru rotire automată ecran, la întoarcerea GPS-ului xTAB-50 în părţi. 

 

Animaţie 

Se va dechide o fereastră unde puteţi seta animaţia unor tranziţii şi efecte (precum 

deschiderea unor meniuri), pentru animaţia tuturor tranziţiilor (incluzând navigarea de 

la interfaţă la interfaţă) sau puteţi alege să vă bucuraţi de dispozitivul dvs. fără 

animaţii (în nicio aplicaţie).  

 

Timp expirare ecran 

Se va dechide o fereastră unde puteţi selecta timpul după care doriţi ca ecranul să 

devină economic, de la ultima atingere.  
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8.4 Locaţie şi securitate  

Selectaţi sursele pe care le utilizaţi în momentul determinării locaţiei dvs., precum 

reţelele wireless, sateliţii GPS, setarea blocării cartelei SIM  

 

8.5 Aplicaţii  

Gestionarea aplicaţiilor şi instalarea de noi programe. 

 
 

Surse necunoscute  

Bifaţi pentru a permite instalarea de aplicaţii direct de pe siteurile web sau alte locaţii 

decât Android Market.  

 

Gestionare aplicaţii  

Deschide o listă a tuturor aplicaţiilor şi a altor programe instalate pe GPS-ul xTAB-50, 

împreună cu dimensiunile acestora. În mod predefinit sunt afişate numai aplicaţiile 

descărcate şi sortate în ordine alfabetică. Apăsaţi  şi apoi Sortare după 

dimensiune pentru afişarea aplicaţiilor în ordinea dimensiunii acestora. Apăsaţi pe o 

aplicaţie pentru afişarea ferestrei Info Aplicaţie. 

 

Pentru a gestiona şi / sau elimina aplicaţiile încărcate, apăsaţi Setări > Aplicaţii >  
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Gestionare aplicaţii 

 

Servicii în curs de desfăşurare 

 

Pentru a verifica şi controla serviciile în curs de desfăşurare, apăsaţi Setări > 

Aplicaţii > Servicii în curs de desfăşurare. 

 

Utilizare memorie 

 

Pentru a verifica aplicaţiile din memoria internă apăsaţi Setări > Aplicaţii > 

Memorie utilizată 

Pentru a verifica doar aplicaţiile instalate pe cardul SD selecaţi fila Card SD. 

 

Dezvoltare 

Pentru a seta opţiunile de dezvoltare apăsaţi Setări > Aplicaţii > Dezvoltare. 

 

8.6 Conturi şi sincronizare 

Logare sau delogare în/din conturile reţelelor dvs. sociale, Cont Google şi cont 

Exchange ActiveSync. Puteţi administra sincronizarea şi alte setări ale conturilor dvs. 

Vedeţi capitolul Conturi şi sincronizare pentru detalii. 

 

 

Apăsaţi  (Adăugare cont), precum interfaţa de mai sus, pentru a adăuga 

noi conturi, urmând instrucţiunile afişate. Apăsaţi iconul  pentru afişarea 

următoarei interfeţe de administrare a conturilor dvs.:  
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Bifaţi  pentru a porni/opri sincronizarea de date, apăsaţi  

(Eliminare cont) pentru a elimina contul bifat din memoria dispozitivului dvs.  

8.7 Confidenţialitate  

Puteţi activa sau dezactiva copierea automată de rezervă a datelor dispozitivului şi 

reseta dispozitivul. 

 

[Notă]: după revenirea la setările din fabrică, setările personalizate şi aplicaţiile terţe 

părţi vor fi şterse din memoria dispozitivului dvs. Înainte de a reveni la setările din 

fabrică, se sugerează copierea de rezervă a datelor dvs., apoi eliminarea în siguranţă a 

cardului dvs., în cazul pierderii de date sau dăunării acestora în timpul revenirii la 

setările din fabrică.  
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8.8 Stocare 

Verificaţi disponibilitatea memoriei atât a cardului de memorie, cât şi a dispozitivului 

dvs. Instalaţi şi dezinstalaţi cardul SD.  

 
Pentru a dezinstala cardul SD şi a-l scoate în condiţii de siguranţă, apăsaţi precum în 

interfaţa de mai sus, Card SD > Dezinstalare cartelă SD > OK. 

Când cardul de memorie rămâne întrodus în dispozitivul dvs., puteţi apăsa Card SD > 

Instalare SD pentru a instala şi citi datele de cardul de memorie. 

8.9 Limbă şi tastatură 

Setaţi limba şi regiunea sistemului de operare. Puteţi seta de asemenea opţiunile 

tastaturii virtuale.  
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8.10 Dată şi oră 

Setaţi data şi ora, fusul orar şi formatul datei şi al orei. Puteţi opri sincronizarea 

automată a datei şi a orei pentru a putea modifica manual fusul orar. 

 

8.11 Despre dispozitiv 

Vedeţi starea dispozitivului, precum ar fi tipul de reţea, nivelul bateriei şi denumirea 

reţelei. Puteţi verifica de asemenea utilizarea bateriei la diferite aplicaţii şi informaţii 

asupra versiunii software-ului GPS-ului dvs. xTAB-50 GPS.  
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9. Detectare a defecţiunilor tehnice  

9.1 Închiderea forţată  

Menţineţi apăsat butonul de alimentare pentru aproximativ 5 secunde, iar dispozitivul 

se va opri forţat.  

9.2 Revenire la setările din fabrică 

Pentru a reveni la setările din fabrică, puteţi apăsa Setări > Confidenţialitate > 

Revenire la setările din fabrică. 

Atenţie: datele contului dvs. Google, setările personalizate, aplicaţiile instalate se vor 

şterge din memoria dispozitivului dvs., odată ce veţi executa revenirea la setările din 

fabrică. Luaţi o astfel de decizie cu mare atenţie. Înainte de a reveni la setările din 

fabrică, se sugerează copierea de rezervă a datelor dvs. 

 

9.3 Actualizarea sistemului 

După actualizarea/upgradarea sistemului, este posibil ca datele terţe părţi instalate să 

nu pot fi rulate sau ca unele date ale acestora să se fi pierdut sau să fi întâmpinat 

daune. Acesta este un fenomen normal. Tot ceea ce trebuie să faceţi este să reinstalaţi 

aplicaţiile. Se recomandă copierea de rezervă a datelor dvs., înainte de operaţiunea de 

actualizare. 

9.4 Resetare  

Când sistemul se opreşte accidental sau nu mai răspunde la comenzi, vă rugăm să 

apăsaţi tasta de reset pentru a reporni sistemul.  

[Notă]: este normal ca dispozitivul să se înfierbânte pe timpul încărcării. 


