Προσοχή:

• Όταν η συσκευή βρίσκετε σε κατάσταση εγκατάστασης ή
επαναφοράς εφαρμογής, παρακαλούμε μην αποσυνδέετε τη

Το παρών εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για

συσκευή από το δίκτυο και μην απενεργοποιείτε την συσκευή.

την σωστή χρήση του προϊόντος.

Μπορεί να προκληθεί σφάλμα στις εφαρμογές.

Παρακαλούμε διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την

• Σε περίπτωση βλάβης η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για

χρήση του προϊόντος.

απώλεια δεδομένων. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες

•Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε μέρος με υψηλή

Οδηγός χρήστη
Conceptum Tablet

θερμοκρασία, υγρασία και ή πολλή σκόνη.

του εγχειριδίου χρήσης για την ομαλή χρήση της συσκευής.

•Μην αφήνετε την συσκευή μέσα σ το αυτοκίνητο, με

•Μην

κλειστά παράθυρα, ειδικά το καλοκαίρι.

χρησιμοποιείτε α λκοόλ, ασετόν, νέφτι ή βενζίνη για να τρίψετε

•Αποφύγετε την πτώση της συσκευής και μην ασκείται

την συσκευή.

μεγάλη πίεση στην οθόνη.

• Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε μέρη που απαγορεύετε

•Επιλέξτε τη σωστή ένταση. Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά

η χρήση της (π.χ. σε αεροπλάνα).

η ένταση δεν πρέπει να είναι υψηλή. Αν αισθανθείτε

• Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή όταν οδηγείτε ή όταν

δυσφορία

περπατάτε στον δρόμο.

παρακαλούμε

σταματήστε

την

χρήση

ή

αποσυναρμολογήσετε

την

συσκευή.

Μην

χαμηλώστε την ένταση.

• Η θύρα USB χρησιμεύει μόνο για μεταφορά δεδομένων από

•Παρακαλούμε φορτίστε την συσκευή στις παρακάτω

και προς την συσκευή.

περιπτώσεις:

• Η συσκευή ΔΕΝ είναι αδιάβροχη.

1. Όταν το εικονίδιο της μπαταρίας δείχνει ότι δεν υπάρχει

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει το

αρκετή ισχύ

προϊόν, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, την εμφάνιση και τις

2. Όταν η συσκευή κλείνει αυτόματα μετά από λίγη ώρα

πληροφορίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

αφού ενεργοποιηθεί

Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι ενδεικτικές και

3. Εάν η συσκευή είναι κλειστή και τα πλήκτρα λειτουργίας

μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Ξεκινώντας
1. Φόρτιση
Πριν την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της
συσκευής είναι πλήρως φορτισμένη. Συνδέστε τον φορτιστή
στην ειδική υποδοχή για να ξεκινήσει η φόρτιση. Τις πρώτες 2
φορές χρειάζεται περίπου 6 ώρες για να ολοκληρωθεί η
φόρτιση, έπειτα χρειάζεται 4 ώρες.
Σημείωση: Aυτή η συσκευή χρησιμοποιεί ενσωματωμένη
μπαταρία, η φόρτιση της οποίας πρέπει να γίνετε με φορτιστή
που να έχει είσοδο: AC 110-240V 50/60Hz Max: 180MA και
έξοδο DC 5.0-5.5V 1.5A. Κατά την φόρτιση το εικονίδιο της
μπαταρίας θα αλλάξει. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, θα γίνει
πράσινο. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας,
προτείνετε να την αφήνετε να αδειάζει τελείως πριν την
φορτίσετε.
2. Κουμπιά και υποδοχές

MircoUSB
Sim1 Sim2 microSD

Κάμερα
Φλάς

Υποδοχή
ακουστικών
Volume + Eνεργοποίηση (Power)

Κουμπί ενεργοποίησης (Power)
Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο
το πλήκτρο POWER για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Όταν η
συσκευή είναι απενεργοποιημένη κρατήστε πατημένο για
περίπου 5 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα εμφανίσει το μήνυμα
απενεργοποίησης, πατήστε οκ για να απενεργοποιηθεί.
Σημείωση: Εάν η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί απότομα, π.χ.
λόγω μπαταρίας, μπορεί να καθυστερήσει η εκκίνηση.
- Κλείδωμα/ξεκλείδωμα συσκευής
Πατείστε μια φορά για κλείδωμα/ξεκλείδωμα της συσκευής,
όταν αυτή λειτουργεί.
Volume +, Volume –
Αυξομείωση έντασης ήχου
Υποδοχή ακουστικών
Κλασική υποδοχή ακουστικών 3,5χιλ

περίπτωση

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα μπείτε στο κυρίως
μενού. Αγγίζοντας γρήγορα ένα εικονίδιο θα ανοίξει και η
αντίστοιχη εφαρμογή. Πατώντας παρατεταμένα ένα
εικονίδιο, αυτό θα μεγαλώσει και θα μπορείτε να το
μεταφέρεται σε ένα άλλο σημείο της οθόνης, ή ακόμα και να
το διαγράψετε, σύροντάς το στο κάδο.
Αν πατήσετε στο κενό χώρο της οθόνης, παρατεταμένα θα
μπορείτε να αλλάξετε την επιφάνεια εργασίας και τα
εικονίδια.
Μπάρα λειτουργίας και ενδείξεων (Status bar)

Υποδοχή microUSB
Υποδοχή microUSB για φόρτιση και για σύνδεση με υπολογιστή.
Επαναφορά (Reset)
Πιέστε ελαφρυά σε
ανταποκρίνεται.

Μπάρα ειδοποιήσεων (No�ﬁca�on bar)
Η μπάρα αυτή βρίσκεται πάνω από την οθόνη και εμφανίζεται
σύροντας απο πάνω προς τα κάτω. Εκεί προβάλλονται τα
μηνύματα και οι ειδοποιείσεις σας. Από εκεί ακόμα μποτείτεα να
ενεργοποιείται wiﬁ, να αλλάζετε τη φωτεινότητα κ.α.

πoυ

συσκευή

δεν

Επαναφορά (Reset)

3. Επιφανεια εγασίας
Κυρίως μενού

δεν ανταποκρίνονται.

4. Σύνδεση με υπολογιστή
Αφού συνδέσετε το tablet με τον υπολογιστή, από το menu που
θα εμφανιστεί στην οθόνη, επιλέξτε: Ενεργοποίηση USB. Θα
μπορείτε να επεξεργαστείτε τα αρχεία που βρίσκονται στο tablet
αλλά και στη κάρτα μνήμης microUSB (εφόσον έχετε τοποθετήσει
μια στο tablet).

Η μπάρα λειτουργίας βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Η
μπάρα στα δεξιά περιέχει 3 κουμπιά αφής: το κουμπί πίσω,
κεντρικό μενού και ανοιχτές εφαρμογές. Το κουμπί πίσω
επιστρέφει στο προηγούμενο μενού, επιλέγοντας το μεσαίο
κουμπί επιστρέφεται στο κεντρικό μενού από οπουδήποτε και
με το τρίτο κουμπί, εμφανίζονται όλες οι ανοιχτές εφαρμογές
όπου εκεί μπορείτε να τις επιλέξετε και να τις τερματίσετε.
Στα δεξιά της μπάρας υπάρχουν ενδείξεις όπως κατάσταση
μπαταρίας, ώρα, σύνδεση USB κ.α.

4. Εάν η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη.

5. Βασικές ρυθμίσεις της συσκευής
Πατώντας το εικονίδιο «Ρυθμίσεις» μπαίνετε στο μενού των
ρυθμίσεων. Από εκεί μπορείτε να ρυθμίσετε πιο αναλυτικά τις
παραμέτρους του λειτουργικού και της συσκευής. Ρυθμίσεις
όπως ενεργοποίηση και σύνδεση στο Wiﬁ,

ρυθμίσεις οθόνης όπως αυξομείωση φωτεινότητας,

αυξομείωση της έντασης του ήχου και επιλογή ήχου
ειδοποιήσεων κ.α.

Αποθηκευτικός χώρος
Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τον χώρο αποθήκευσης.

Εφαρμογές
Για να καταργήσετε μια εφαρμογή, με γρήγορο πάτημα στο
εικονίδιο Ρυθμίσεις> Εφαρμογές> Διαχείριση Εφαρμογών θα
σας εμφανίσει τον κατάλογο με τις εγκατεστημένες
εφαρμογές. Πατώντας στην εφαρμογή που θέλετε να
καταργήσετε σας εμφανίζει το μενού της εφαρμογής.
Πατήστε «Κατάργηση» για να απεγκατασταθεί η εφαρμογή
από το σύστημα.

Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στο WiFi

Η συσκευή δεν ανοίγει

- Σιγουρευτήτε το ρούτερ σας λειτουργεί σωστά και έχει
σύνδεση στο internet.
- Σιγουρευτήτε οτι βρίσκεστε εντός της εμβέλειας του
ασύρματου δικτύου.
- Σιγουρευτήτε ότι πληκτρολογείτε το σωστά κωδικό.

- Η μπαταρία έχει ξεφορτίσει. Συνδέστε τον φορτιστή,
περιμένετε λίγα λεπτά και δοκιμάστε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείστε την καρφίτσα που θα βρείτε εντός της
συσκευασίας για να κάνετε επαναφορά πατώντας το reset.
- Σιγουρευτείτε οτι ο φορτιστής είναι σωστά συνδεδεμένος με
τη συσκευή και στη πρίζα ρεύματος.
Σημείωση: Η πρώτη ενεργοποίεισει κρατάει λίγο παραπάνω

Ημερομηνία και ώρα
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, τη
ζώνη ώρας, την θερινή ή χειμερινή ώρα καθώς και την μορφή
ώρας (24ωρο ή 12ωρο ρολόι).

Μετά το άνοιγμα η συσκευή κλείνει αυτόματα
Ασφάλεια
Aπό εδώ μπορείτε να ενεργοποιείσετε τη λειτουργία
εγκατάστασεις εφαρμογών απο τον υπολογιστή σας και να
παραμετροποιείσετε άλλες επιλογές ασφαλείας.

Γλώσσα και εισαγωγή
Επιλέγετε την γλώσσα της συσκευής και τις γλώσσες
πληκτρολογίου.

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Από το μενού ρυθμίσεις, επιλέξτε αντίγραφα ασφαλείας και
επαναφορά>Επαναφορά
εργοστασιακών
ρυθμίσεων.
Προσοχή! Αυτή η λειτουργία διαγράφει όλα τα αρχεία σας και
επαναφέρει την συσκευή στην αρχική εργοστασιακή
κατάσταση.

Σχετικά με την συσκευή
Σας δείχνει πληροφορίες που αφορούν την συσκευή και το
λειτουργικό σύστημα.

Η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ λίγη. Συνδέστε τον φορτιστή,
περιμένετε λίγα λεπτά και δοκιμάστε να ανοίξετε τη συσκευή.
Δεν ακούγετε ήχος από την συσκευή
- Ελέγξτε το επίπεδο του ήχου από τα πλήκτρα έντασης.
- Ελέγξτε αν το αρχείο ήχου που προσπαθείτε να αναπαράγετε
δεν είναι κατεστραμμένο, δοκιμάστε άλλο αρχείο.
Δεν είναι εφικτή η μεταφορά δεδομένων
- Ελέγξτε οτι το καλώδιο σύνδεσης είναι σωστά συνδεδεμένο με
τη συσκευή και τον υπολογιστή.
- Ελέγξτε αν το καλώδιο σύνδεσης είναι σε καλή κατάσταση,
χωρίς κοψίματα ή τσακίσεις.
- Ελέγξτε αν ο εσωτερικός δίσκος έχει γεμίσει.

Tεχνικά χαρακτηριστικά συσκευής:

Για το τελευταίο ενημερωμένο manual
της συσκευής σας επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο:
www.conceptum.gr/manuals

Η συσκευή κολάει
Κάποιες εφαρμογές από τρίτους ενδέχεται να κολήσουν το
σύστημα. Κάντε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, ή
καταργείστε κάποιες εφαρμογές.
Δεν ακούγεται ήχος μέσω ακουστικών
- Σιγουρευτήτε οτι τα ακουστικά σας λειτουργούν
- Σιγουρευτήτε οτι η ένταση του ήχου δεν είναι στο 0 / σίγαση.
Η συσκευή θερμαίνεται
Η συσκευή είναι φυσιολογικό να ανεβάσει θερμοκρασία όταν:
- Όταν έχετε ανοιχτές πολλές εφαρμογές
- Η ένταση της φωτεινότητας είναι στο μέγιστο
- Φόρτίζεται

www.conceptum.net
Χάμιλτον 3 - 104 34 - Αθήνα
support@conceptum.gr
www.conceptum.gr
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