TABLET INFOTMIC X210
INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAWARTOSĆ OPAKOWANIA

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
•
•
•
•

TABLET PC
ŁADOWARKA SIECIOWA *
ADAPTER USB
INSTRUKCJA OBSŁUGI

* W zestawie znajduje się ładowarka sieciowa z polską wtyczką lub odpowiednią
przejściówką.

OPIS URZĄDZENIA - TABLET

2. OPIS URZĄDZENIA - TABLET

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Włącznik urządzenia
Kontrolka ładowania
Wbudowana kamera
Przycisk 'WSTECZ'
Przyciski regulacji głośności
Przycisk MENU PODRĘCZNEGO

OPIS URZĄDZENIA - TABLET

7. Gniazdo ładowania
8. Gniazdo słuchawkowe
9. Gniazdo rozszerzeń
10. Czytnik kart MicroSD
11. Wbudowane głośniki

AKCESORIA – ADAPTER USB

3. AKCESORIA – ADAPTER USB
Pokazany poniżej adapter posiada dwa dodatkowe porty USB oraz jeden port RJ-45
(ETH) dzięki czemu z łatwością można podpiąć do naszego tabletu dodatkowe
urządzenia np. pamięci przenośne – pendrive lub zewnętrze klawiatury lub myszki
komputerowe.
Dzięki portowi RJ-45 możemy podpiąć tablet do internetu za pomocą kabla
sieciowego.

1. Porty USB
2. Wtyczka gniazda rozszerzeń
3. Port sieciowy (RJ-45)
Uwaga! Aby adapter został poprawnie rozpoznany przez tablet należy podłączać
go po uprzednim wyłączeniu zasilania tabletu.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

4. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Bezpieczeństwo
Należy zapoznać się z tymi wytycznymi. Niezastosowanie się do nich może spowodować
powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem. Aby uzyskać
dalsze informacje, należy zapoznać się z całym podręcznikiem. Urządzenie zostało
stworzone do pracy przy zasilaniu akumulatorowym jak i podłączeniu do sieci elektrycznej
za pomocą ładowarki.

OSTRZEŻENIE!
NIE ROZBIERAĆ ŁADOWARKI POD ŻADNYM POZOREM.
ISTNIEJE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM.

Korzystając z urządzenia w inny sposób może być niebezpieczne i spowoduje utratę
gwarancji.
Oddziaływanie czynników zewnętrznych
Oddziaływanie czynników zewnętrznych oraz pola elektromagnetycznego
Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy dopilnować, aby zawsze było suche,
chronić przed wilgocią. Urządzenie należy chronić również przed wysokimi oraz
niskimi temperaturami, zapyleniem, piaskiem, nie należy narażać go na wstrząsy,
rzucać nim, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie, bądź jego elementów.
• Nie korzystać z urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych i w bardzo wysokich
lub niskich temperaturach.
• Nie pozostawiaj urządzenia w pojazdach ani miejscach, w których temperatura
może przekroczyć 50 stopni Celsjusza.
• Nie korzystaj urządzenia na pokładzie samolotu oraz w miejscach gdzie nie jest
dozwolone korzystanie z urządzeń mogących emitować pole
elektromagnetyczne Np. szpital, stacja benzynowa, magazyn materiałów
wybuchowych; nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować pożar lub
wybuch.
• Nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia samochodu.
• Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu źródeł silnego promieniowania
elektromagnetycznego, takich jak kuchenki mikrofalowe, głośniki, telewizory a
nawet radia.
• Stosować tylko oryginalne akcesoria zalecane przez producenta .

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

4.1 ŁADOWANIE BATERII
Akumulatory w urządzeniu są już wstępnie formowane, jednak zalecamy
przeprowadzić formowanie jeszcze raz. Jeżeli nie jest to możliwe, aby przedłużyć
żywotność baterii należy naładować baterię do pełna za pierwszym razem.
Aby rozpocząć ładowanie baterii podłączyć wtyczkę ładowarki do gniazda
sieciowego, a następnie wtyk ładowarki podłączyć ją do gniazda ładowarki
w tablecie. Dioda LED sygnalizująca stan ładowania powinna zapalić się na
czerwono. Gdy bateria urządzenia zostanie naładowana do pełna, dioda zmieni kolor
na zielony.
UWAGA! Można używać urządzenia podczas ładowania jednakże czas
potrzebny do pełnego naładowania akumulatora może się wydłużyć.
4.2 WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Włączenie urządzenia następuje poprzez przytrzymanie przycisku zasilania przez ok.
3 sekundy.
Aby wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przez 3
sekundy przycisk zasilania, a następnie wybrać 'Wyłącz'
i potwierdzić przyciskiem 'OK'.

4.3 PRACA Z EKRANEM DOTYKOWYM
Ekran dotykowy urządzenia jest oporowy możesz używać rysika lub dotknąć
paznokciem palca. Ekran tego typu jest czuły na nacisk dlatego dotknięcie opuszkiem
palca może nie powodować żadnej reakcji.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

4.4 GŁÓWNY EKRAN

1

HOME

Powrót z dowolnego
miejsca do głównego
ekranu

2

Wskaźnik połączenia
sieciowego

Pokazuje typ połączenia.
(w przypadku WIFI
pokazuje również siłę
sygnału)

3

Wskaźnik naładowania
baterii

Pokazuje poziom
naładowania baterii

4

Czas

Pokazuje aktualny czas

5

Orientacja ekranu

Zmienia orientację ekranu
(poziomo lub pionowo)

6

Ustawienia głośności

Zmniejsza głośność

7

Ustawienia głośności

Zwieksza głośność

8

Menu podręczne

Wyświetla menu podręczne

9

BACK

Cofnięcie o jedno okno

10

Internet

Uruchamia przeglądarkę
internetową

11

MENU

Wyświetla ikony
wszystkich
zainstalowanych
programów

12

Podgląd

Wyświetla podgląd
uruchomionych aplikacji

4.5 UŻYWANIE KARTY MICRO SD
Aby odczytać zawartość karty SD należy wsunąć ją do czytnika kart w tablecie
i docisnąć ją palcem (usłyszysz charakterystyczne kliknięcie).
Po poprawnym umieszczeniu karty na ekranie tabletu (na górnej belce) pojawi się
komunikat 'Przygotowanie karty SD'

4.3 WYJMOWANIE KARTY MICRO SD
UWAGA! Nie zaleca się wyjmowania karty bez uprzedniego odłączenia
(odmontowania) jej z systemu – grozi to utratą danych!
Aby odmontować kartę należy kliknąć ikonę 'MENU'
Następnie 'USTAWIENIA' → 'PAMIĘĆ' → 'SDCARD1-1' → 'ODŁĄCZ KARTĘ
SD'.
Po wykonaniu powyższych kroków można usunąć bezpiecznie kartę z urządzenia.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

4.6 USTAWIENIA DATY I GODZINY

1. Wciśnij MENU i wybierz Ustawienia
2. Następnie wybierz Data oraz godzina, ustaw aktualną
datę oraz godzinę.
3. Odznacz automatic aby móc wybrać strefę czasową.
Dla Polski GMT+1 .
4. Możesz ustawić wyświetlanie godziny w formacie 24
godzinnym oraz format wyświetlania daty.

4.7 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA WIFI

1.Wciśnij MENU i wybierz ustawienia.
2.Włącz WIFI – urządzenie automatycznie wyszuka
dostępne sieci.
Sieci zabezpieczone hasłem wymagają wprowadzenia
hasła dostępu.
3.Wybierz sieć z którą chcesz się połączyć.
4. Jeśli sieć będzie wymagała podania hasła wyświetli się
okno dialogowe z klawiaturą do wprowadzenia hasła.
5. Po połączeniu się z siecią Wi-Fi na pasku wyświetli się
ikona status Wi-Fi.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

4.8 KONFIGURACJA POCZTY ELEKTRONICZNEJ
POP3, IMAP są obsługiwane oraz pochodne.
1.Aby skonfigurować pocztę na ekranie głównym wybierz aplikację Poczta.
2.Wprowadź nazwę konta oraz hasło.
3.Wybierz dalej.
Skonfigurowane konto stanie się domyślnym. Po wprowadzeniu więcej niż jednego
konta będziesz mógł wybrać jakie ma być domyślnie. Aby móc zmienić ustawienia
zaawansowane po wprowadzenie konta oraz hasła wybiersz Manual Setup.

4.9 DODATKOWE USTAWIENIA
ANIMACJE
Możesz zmienić rodzaj animacji ekranu głównego 2D (domyślny) do 3D.
Na ekranie głównym wciśnij MENU i wybierz Animacje.
Teraz możesz wybrać 2D lub 3D.

DODAWANIE APLIKACJI
Możesz bardzo łatwo dodawać aplikacje w urządzeniu.
Użyj ANDROID MARKET (MENU → MARKET) aby wyszukać oraz instalować
aplikacje. Po wyszukaniu w tym programie aplikacji oraz pobraniu instalacja zostanie
wykonana automatycznie.

ODINSTALOWYWANIE APLIKACJI
Aby odinstalować aplikację należy Wejść do MENU → USTAWIENIA →
APLIKACJE → ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI
Następnie należy kliknąć z listy aplikację, którą chcemy odinstalować po czym
kliknąć przycisk ODINSTALUJ (UNINSTALL)
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5. PRZEMIESZCZANIE IKON
Aby przesunąć ikonę na ekranie dotknij na niej i przytrzymaj. Ikona mignie i
zwiększy swój rozmiar oznacza to że możesz teraz ją przesunąć w dowolne miejsce
lub do kosza w celu usunięcia z ekranu głównego.
Kiedy wybierzesz ikonę do przemieszczenia na ekranie automatycznie pojawi się
kosz, przesunięcie ikony na kosz tylko usunie skrót z ekranu głównego aplikacja nie
zostanie odinstalowana.

6. WBUDOWANE WIDGETY
Analog Clock

Wyświetla godzinę w formie zegara z
tarczą

Calendar

Wyświetla datę lub dany miesiąc

Music

Odtwarzacz plików audio

Media player

Przeglądarka zdjęć, odtwarzacz audio i
video

Weather Forecast

Prognoza pogody dla wybranego miasta
(wymaga połączenia WIFI)

7. WBUDOWANE APLIKACJE
File Manager

Menager plików pamięci flash oraz karty
microSD.

Browser

Przeglądarka WWW

Email

Klient poczty elektronicznej

Media Player

Odtwarzacz audio i video

Alarm Clock

Możliwość ustawienia budzika

Ustawienia (SETTINGS)

Konfiguracja parametrów urządzenia

Contacts

Książka adresowa

Calculator

Prosty kalkulator

YouTube

Klient serwisu YouTube

Sound Recorder

Dyktafon pozwala na zapis dźwięku

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

8. PRZEGLĄDANIE STRON INTERNETOWYCH
Użyj aplikacji Browser do przeglądania stron.
1.Wybierz Browser z paska szybkiego
uruchamiania.
2. Na pasku adresu wpisz adres strony
która ma zostać wyświetlona. Po
dotknięciu na pasek adresu zostanie
wyświetlona klawiatura ekranowa.

9. WYSYŁANIE I ODBIERANIE POCZTY
Po zakończeniu konfiguracji e-mail,
odebrane email pojawią się w skrzynce
odbiorczej.
1.Dotknij na ekranie głównym Email aby
mieć dostęp do skrzynki odbiorczej.
2.Dotknij na wiadomości pocztowej aby
ją odczytać.
3.Na dole ekranu znajdują się przyciski
odpowiedzi oraz kasowania wiadomości.
4.Aby utworzyć wiadomość w skrzynce
odbiorczej wybierz ustawienia.
5.Po dotknięciu na polu pisania treści
klawiatura ekranowa zostanie
wyświetlona.
6.Po zakończeniu pisania wiadomości wybierz wyślij.

