
 

1 2 3 4

1 2 3 4

HUAWEI MediaPad 10 FHD to tablet, który pracuje w takich
technologiach, jak LTE (kat.4)/ HSPA+/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM.
Urządzenie jest obsługiwane przez system operacyjny Android, co
pozwala na intuicyjną obsługę, daje dostęp do ogromnej liczby
interaktywnych aplikacji oraz bardzo szybkiego Internetu z prędkością
do 150 Mb/s.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat urządzenia, odwiedź
stronę: www.cyfrowypolsat.pl.

                                       

1 Mikrofon 8 Lampa błyskowa
2 Gniazdo karty pamięci 

(microSD) i karty SIM
9 Gniazdo do podłączenia

słuchawek
3 Czujnik światła 10 Głośnik
4 Kamera przednia 11 Stacja dokująca klawiatury
5 Przycisk zasilania zewnętrznej
6 Przycisk zmiany głośności 12 Port wielofunkcyjny
7 Kamera tylna

1. Otwórz osłonę gniazda karty pamięci i karty SIM.
2. Włóż kartę SIM.
3. Włóż kartę microSD.
4. Zamknij osłonę gniazda karty microSD.

Włączanie

Wciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go aż do wyczucia wibracji.

Wyłączanie

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aż 
pojawi się okno dialogowe. Następnie potwierdź klikając OK.

1 Wprowadzenie

Ilustracje w tym podręczniku są zamieszczone wyłącznie
w celach poglądowych. Wygląd i funkcje ekranu mogą się
nieznacznie różnić w zależności od wersji zakupionego
produktu.

Opis urządzenia Przygotowanie do działania Włączanie / wyłączanie urządzenia

Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy wcisnąć przycisk
zasilania i przytrzymać go przez około 10 sekund.
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Jeśli po pierwszym użyciu urządzenie nie daje się uruchomić,
przed ponowną próbą należy podłączyć tablet do ładowarki
i poczekać na naładowanie baterii.

Tablet wyposażony jest w gniazdo SIM, obsługujące karty
w najpopularniejszym obecnie formacie – Mini SIM.
W punkcie sprzedaży wraz z urządzeniem otrzymałeś kartę
uniwersalną, pozwalającą na obsługę zarówno Mini SIM, jak
i karty o mniejszym formacie – Micro SIM. Delikatnie wyłam
kartę większego formatu zgodnie z rysunkiem poniżej (wzdłuż
przerywanej linii).
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Do urządzenia można dokupić specjalną klawiaturę zewnętrzną*.

Za pomocą zewnętrznej klawiatury tablet zostaje przekształcony
w kompaktowego laptopa, który zapewnia większy komfort podczas
pracy lub rozrywki.

* W zależności od dostępności.

Blokowanie ekranu

 > Naciśnij przycisk zasilania, aby zablokować ekran. Wyświetlacz 
wyłączy się samoczynnie.

 > Po pewnym czasie bezczynności ekran urządzenia zostanie 
zablokowany i automatycznie wyłączony w celu oszczędzania 
baterii.

Odblokowanie ekranu

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć ekran.

2. Przeciągnij ikonę odblokowania w prawo.

Ekran reagujący na dotyk oraz proste gesty bardzo ułatwia korzystanie
z urządzenia.

1 Dotknięcie Dotknij raz, aby wybrać element lub uruchomić
aplikację.

2 Dotknięcie
i przytrzymanie

Dotknij i przytrzymaj element przez co najmniej
2 sekundy, aby uzyskać dostęp do menu opcji
bieżącego ekranu.

3 Dotknij
dwukrotnie

Dotknij ekranu dwukrotnie, raz za razem, aby
przybliżyć/powiększyć obraz w wybranych
aplikacjach.

4 Przeciągnięcie „Złap” element, dotykając go, i przeciągnij
w wybrane miejsce, a następnie „puść”.

5 Przesunięcie
palcem

Dotknij ekran i przesuń po nim palcem w dowolnym
kierunku, aby przenieść element na ekranie.

6 Rozsunięcie Dotknij ekranu dwoma palcami. Rozsuń je,
zachowując kontakt z ekranem, aby powiększyć
obraz.

7 Ściśnięcie Dotknij ekranu dwoma rozsuniętymi palcami.
Dosuń je do siebie, nie odrywając ich od ekranu,
aby pomniejszyć obraz.

W ustawieniach konfiguracyjnych urządzenia możesz dostosować tablet
do własnych wymagań.

1. Odszukaj przycisk ustawień na głównym pulpicie.
2.  Dotknij przycisku ustawień.

Skonfiguruj wybrane ustawienia, takie jak język, aktualna godzina,
dźwięki i tapeta.

Blokada ekranu Obsługa ekranu Konfigurowanie ustawień Zewnętrzna klawiatura
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AndroidTM jest znakiem towarowym należącym do Google Inc.
Korzystanie z tego znaku towarowego jest dopuszczalne na zasadach
opisanych na stronie Google Permissions.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może
stanowić podstawy do żadnych roszczeń gwarancyjnych.
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