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Kicsomagolás

Nyelvoktató Tablet USB Töltő

Fülhallgatók USB Kábel 

Kezelési Útmutató 

Stylus Toll (választható) Védőtok (választható) 

Stylus Toll (választható) 

** Ha bármi ezek közül hiányzik, kérjük lépjen kapcsolatba az eladóval 
** A kepernyovedo, a stylus toll es a vedotok kulon megvasarolhato. 



A tablet felépítése 
Ki/Bekapcsoló gomb 
** Bekapcsolás - Nyomja le és tartsa 
nyomva a ki/bekapcsológombot 5 
másodpercig amíg a kijelző be 
nem kapcsol. 
**Kikapcsolás -  Nyomja le és tartsa 
nyomva a ki/bekapcsológombot 2 
másodpercig amíg a kikapcsoló 
ablak meg nem jelenik majd érintse 
meg a Power Off gombot 
Hangerő --
1]. Nyomja meg a  (+) gombot a 
 hangosításhoz, és a  (-) gombot 
 a  halkításhoz. 
2]. Megjeleníti a hangerőszabájzót 
 a képernyőn. 

MSD Kartya 
Micro SD kártyaolvasó. A tablet 
olvas minden Micro SD kártyát 
32gb-os méretig. 

Jó minőséguű fém borítás

Széria szám

Hangszórók 
A tablet-ban beépített, jó minőségű 
hangszórók taláhatóak . A különböző 
hangbeállításokat szoftveresen lehet 
változtatni

Érintőképernyő
A tablet használatához a képernyő 
érintésén keresztül van lehetőség 
Használhat érintést, mozgatást, 
zoomolást stb.



Újraindítás – 
Ha a tablet lefagy, nem válaszol vagy hibát észlel, az újraindító gombbal lehet 
visszanyerni a működést. 

HDMI Csatlakozó 
Micro HDMI kábeles összeköttetés, 
más HDMI eszközökhöz.  

Mikrofon
Beépitett mikrofon. A beépitett mikrofon, 
hangfelvételhez és hivásokhoz használható. 

Fülhalgató
A 3.5mm-es csatlakozó fülhalgató vagy 
hangszórók csatlakoztatásához használható.
A csatlakozó használata automatikusan 
kikapcsolja a beépitett hangszórókat. 

USB --
1]. Az USB kábelen keresztül töltheti a 
 tabletet
2]. Az USB kábel fájl-cserére is alkalmas 
 a tablet és egy számítógép között 

REAR CAMERA 

Fényképezőgép 
1]. Készítsen fényképeket önmagáról vagy másokról a kamerák segítségével. 
2]. A fényképezőgép videókészítésre is alkalmas 

Beállítások Elülső Kamera 

Fényképmód kiválasztása 
Elsütő gomb 

Színbeállítás Elülső és hátsó 
kamera közti 
váltás 

Fénykép 
beállítások

Videó vagy panoráma 
mód használata



Az elemek töltése

** A tablet első használata előtt, és amikor az elemek 
 üresek, a tabletet fell kell tölteni  

Teljes töltöttséggel a tablet körülbelül 7 órán keresztül 
működőképes.

** Az USB töltővel töltheti a tabletet egy konnektorból.

A töltő adaptere változhat a helyi csatlakozó típus szerint. 

Bemeneti feszültség: 100V --- 240VAC
Kimeneti feszültség: 5.0V, 2.0A 

** Az USB kábel önmagában nem képes a tablet töltésére. A számítógéphez való
 csatlakoztatás nem add le elég energiát az elemek töltéséhez 

** Ha az elemek teljesen lemerültek, a tablet nem fog bekapcsolni még töltés közben 
 sem. Hagyja hogy az elemek töltsenek egy pár percig mielőtt a tabletet bekapcsolná. 

** Alacsony elem toltottségnél a tablet figyelmeztetni fog. Csatlakoztassa a tőltőt a 
 tablet további használatához. 

** Amikor nem használja a tabletet kapcsolja alvó módba, a Power gomb
 megnyomásával. Így óvhatja a tabletet a gyors lemerüléstől, és tovább használhatja 
 egyetlen töltéssel. 

A készülék beállitása 
A Beállítások menü eléréséhez több módszer is létezik. Nyomja meg a beállítások 
gombot [        ] a menü eléréséhez. Használja ki jobban a tabletjét, a saját igényeihez 
való beállításokkal.



Gyorsbeállítások 
Húzza le a figyelmeztések menüt a jobb felső 
sarokból. A gyorsbeállitások menü megjelenik 
a jobb oldalon, itt egyesével ki és bekapcsolhat 
különböző funkciókat

Tulajdonos 
Ez a funkció az ön készülékében nem található. 

Fényerő 
A kijelző fényerejének beállítása. 

Beállítások 
A beállítasok menü megejelenítése.

Wi-Fi Ki/Bekapcsolás 
-- Alapbeállitásként, a tableten a wi-fi be van kapcsolva A nyelvoktató programokhoz 
 nemszükséges internetkapcsolat. 
-- A wi-fi beállításával csatlakozhat az internetre, 
 hogy más funkciót elérhetővé váljanak Pl.: Youtube, Facebook stb. 
-- Figyelem: A wi-fi használata gyorsabban meríti az elemet. 

Vészhívások 
Ez a funkció az ön készülékében nem található.

Kijelző forgatás 
-- Alapbeállításként a tablet önmagától elforgatja a képernyőt attól függően hogy hogyan 
 tartja a készüléket 
-- Figyelem: A különböző nyelvoktató programok nem forognak akkor sem ha ez a funkció 
 be van kapcsolva. 

Elem töltöttség 
Megmutatja az elem töltés mértékét.

Repülőgép Mód 
A repülőgép mód bekapcsolásával deaktiválhatja az összes rádiókapcsolatot, ilyenkor
csak az offline funkciók működnek . 

BLUETOOTH ki/bekapcsolás 
Bluetooth-on keresztül fájlokat küldhet rövid hatósugáron belül. 



Ha a tablet gyermekek használatára van és nem akarja hogy az internetet használják,
ez a funkció blokkolható a tableten. 

Internek Beallitasok

** Érintse meg az Internet Control ikont [         ]  az All Application menüben. 

** Állítson be egy jelszót majd ismételje meg újra. 

** Válassza ki a “lock” opciót az interenet letiltásához. 

Ha szeretné újra csatlakoztatni a a tabletet az internetre, 
válassza az “unlock” funkciót. 



Technikai Adatok:
CPU Cortex-A9, Dual core, 1.2GHZ
Operációs Rendszer Android 4.2 Jelly Bean
RAM DDR3  1GB
Merevlemez Beépített Nand Flash Memory Chip 32GB
  Tamogat kulso MSD kartyat 32GB -ig
LCD Kijelző 7" IPS 1280*800 nagyfelbontású érintőképernyő
Elem 3.7V, 4000mAH, Li-polymer újratölthető elem
Kamera Elülső: 0.3 MEGA, Hátsó: 2.0 MEGA
WIFI 802.11b/g/n
Bluetooth V3.0
USB Micro USB, USB 2.0 OTG
Micro SD MSD kártyaolvasó, támogat 32GB-ig
Fülhalgató 3.5mm stereo fülhalgató
G-Sensor 3D gravitációs szenzor
HDMI Támogat Mini HDMI, Output TV es Projector
Audio támogatás MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV, etc.
Fénykép támogatás JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Video támogatás AVI（H.264, DIVX, DIVX, XVID, rmvb),  MKV（H.264, DIVX, DIVX, 
 XVID), WMV, MOV, MP4（H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, 
 FLV（H.263，H.264)
E-könyv  PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2, etc.
Töltés Bemenet:100-240VAC, Kimenet:5.0V===2.0A
Méret 120 x 204 x 11.5 mm
Súly 333 gramm.  Műanyag és fém borítás.

Első Lépések 

** A készülék bekapcsolása 
 Nyomja le és tartsa nyomva a ki/bekapcsológombot 
 5 másodpercig amíg a kijelző be nem kapcsol.

** Oldja fel a kijelzőt 

Amikor bekapcsolja a tabletet, a kijelző zárolva 
marad hogy megakadájozza a véletlenszerű 
használatot.
A kijelző feloldásához húzza az ujját a zároló körön 
kívül. 



Minden nyelvoktató program alapból a főmenüben található Internet kapcsolat nem 
szükséges. 

** Az ujj fel és le húzásával végignézheti az egész képernyőt 

Főgombok 

Print Screen, képet készít 
mindarról ami a kijelzőn épp 
meg van jelenítve és a képet a 
gallériába menti. 

ESC; visszalépés az előző 
menühöz.

HOME; a HOME gomb 
megnyomásával bárhonnan 
visszatérhet a főmenübe. 

Megnyitott programok; 
megmutatja mely programok 
vannak épp megnyitva.

Beállítások; a készülék 
beállításai. 

Nyelvoktatás - FőmenüNyelvoktatás - Főmenü



** Ujjának balra vagy jobbra huzásával tud az oldalak között váltani. 

Nyelvokatatás 
( FŐMENÜ)
Minden nyelvoktató 
program alapból a 
főmenüben található. 
Internet kapcsolat nem 
szükséges. 

Asztal

* Hangfordító
* Beszélő Szótár
* Beszélő Szöveg Fordító
* Oxford szótár
* Professzionális szótár
* Egy szó keresése
* Szövegkönyv
* Agyi tréning
* Kezdő
* Utazó
* Tesztek
* Nyelvtan
* Szókincs
* Kifejezéstár
* Tanulókártyák
* Érintsd meg a

Beszédhez
* Hangoskönyvek

Ebben a menüben 
megtalálhatóak azok 
a programok amiket 
használni szeretne,
esetleg átrendezni vagy 
kitörölni őket 

* Többféle szótár is
megtalálható az
asztalon, bármelyikben
külön kereshet szavakat

* Beépített online fordító
program (     ) bármilyen
nyelvhez.  Amennyiben
van internet kapcsolat,
az online fordítóval
pontosabb fordításokhoz
juthat. Ha nincs
internetkapcsolata vagy
nincs szuksége erre a
funkcióra, az offline
forditó akkor is elérhető
a nyelvoktató menüben.

Minden Program 
Ez a menü megjelenít minden 
programot ami a tableten 
található 

Alap programok az Android 
tableteken:

* Galéria. Camera. Térképek.
Beállítások.

* Facebook. Youtube.
Wikipedia. Böngésző

* Névjegyek. Email. Jegyzetek.
Hangfelvétel.

* Zene. Videók. Játékok.
E-könyvek.

* Számológép. Naptár. Óra.
Play Store

* Internet kapcsolat
szükséges az olyan
programokhoz mint a
Facebook, Youtube,
Wikipedia, böngésző stb.
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Hibaelhárítás

1.  Az érintőképernyő lassan reagál bekapcsolás után 
 Bekapcsolás után a készüléknek szüksége van körülbelül egy percre a teljes 
 funkcionalitáshoz.. A készülék önmagától alvó üzemmódba kapcsolhat hosszabb 
 inaktivitás után.. Ha a készülék meg nem töltött be teljesen, lehet hogy nem érzékeli
 a képrenyő érintésétt. Nyomja meg a Power gombot a felébresztéshez. 
2. A készülék nem válaszol töltés közben 
 Ha az elem teljesen lemerült, a keszülék nem reagál az érintésre addig amíg egy kicsit 
 fel nem töltött az elem. Ez a töltés kezdetétől egy pár percig is eltarthat. 
3. Nem egyértelmű hogy a készülék tölt 
 Nyomja meg a Power gombot, a képernyőn megjelenik egy elem ábra, ez esetben a 
 készülék tölt.
4. Nem tudom hogy a  készülék teljesen feltöltött-e
 Nyomja meg a Power gombot, a képernyőn megjelenik egy teljesen feltöltött elem ábra, 
 ez esetben a készülék már nem tölt. 
5. A készülék hangjelzést ad és a töltöttség jelző üres
 A tablet eleme üres. Töltse fel az elemet a folyamatos használathoz. 
6. A készülék érezhetően meleg használat kőzben 
 Ha olyan programokat használ amik több energiát igényelnek, megtörténhet hogy a 
 tablet felforrósodik. Ez normális és nincs hatással a tablet működésére. 
7.  Az érintőképernyő lassan válaszol, a keszülék lefagy vagy hibát jelez
 Ha a készülék lassan válaszol vagy lefagy, megeshet hogy le kell állítani a futó programokat 
 vagy újra kell indítani a tabletet. 
8. Memória használat - az elérhető háttértár kevesebb mint a táblázatban leírt méret
 A beépített háttértárat az operációs rendszer és a telepített programok is használják. 
 Ezért az elérhető kapacitás kissebb mint a technikai adatok között megjelenített méret. 
9. A hangfordító megbízhatósága 
 Normális körülmények között a fordító 70% és 80% közötti gyakorisággal ismeri fel a 
 rögzített szöveget. A kiejtés és a hattérzaj nagyban befolyásolja a készülék felismerő
 képességét. Ha csak kissebb félreértéseket lát a bevitt szövegben, azt manuálisan 
 javíthatja a készüléken. 
10. Mi a különbség a  “Voice Translator” a “Language Learning-ben”  és a 
 “Voice Translator” a főmenüben  között
 **  A Language Learningben található fordító az egy offline program. internet kapcsolatot 
  nem igényel. Körülbelül 70%-os pontosságal érti meg a bevitt szöveget. 
 ** A főmenűben található Voice Translator egy online program és Wi-fi vagy 3G/4G 
  kapcsolatot igényel. Körülbelül 80%-os pontosságal érti meg a bevitt szöveget. 
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11. A Computer Text Translator pontossága (internet kapcsolat nem szükséges) 
A Computer Text Translator körülbelül 80% és 100% közötti pontossággal érti meg a 
beirt szöveget. Ha a beírt szöveg vagy kifejezés nem taláható a databázisban, a 
készülék automatikusan general egy forditást. Mivelhogy a fordítást a készülék 
generálta, ezért inkább referenciának használható mint tökéletes fordításnak. 
Ha csak egy szóra keres rá, a találatokat automatikusan a szótárakból fogja megkapni.

12. Hol találhatóak a különböző egyéni szótárak 
Minden szótár be van építve a “Talking Text Translator - Talking Dictionary”  programba; 
de elérhetőek “Look up a Word” keresztül is. Ha egy egyeni szótárat keres, minden 
szótár külön megtalálható a főmenüben 

13. Internetkapcsolat 
A készülék alapból hem igényel internetkapcsolatot kivéve ha a böngészőt, Youtube-ot, 
Facebook-ot,Wikipedia-t, Play Stores-t  vagy más, a felhasználó által letöltött programot 
akar használni. Az internethasználathoz a Wi-fi aktiválására van szükség.

14.  Internet elérés 
A készülék Wi-fi vagy 3G-n keresztül tud az internetre csatlakozni. Alapbeállításként a 
Wi-fi be van kapcsolva. Ha szeretné blokkolni a internet elérést, a beállítások között 
egy jelszóval levédetheti a kapcsolódást. A jelszó beírásával később eltöröheti a zárt. 
Az internetbeállítások (Internet Control) az “All Application” menüben találhatóak.

15. A 3G használata 
A 3G használatához külön megvásárolható egy 3G-s antenna amit aztán a készülékhez 
lehet csatlakoztatni.

16. Milyen nyelveken érhető el a Computer Text Translation 
Majdnem minden nyelven elérhető ez a funkció kivéve a következő nyelveket: Maláj, 
Szingalez, Tadzsik, Kirgiz, Uzbeg es Turkmen. 

17. a beépített tartalmak vagy alkalmazások törlődnek, ha a 
"Factory data reset"-et választod. 
A beállítások menüben található "Backup & reset"--PERSONAL DATA "Factory Data reset, 
Erases all data on tablet". Amennyiben kiválasztod ezeket az alkalmazásokat és 
megerősíted az összes adat törlését, a beépített tanuló anyag a tableten törlésre kerül. 
Amennyiben ezeket az adatokat vissza akarod állíttatni, a készüléket vissza kell
juttassad a gyártónak újra telepítés elvégzésére.
Mi NEM javasoljuk a visszaállítás és összes adat törlése funkció használatát.

factory data reset: gyári adatok visszaállítása
Backup & reset: mentés és visszaállítás
Personal Data: személyes adatok
Erases all data on tablet: a táblagép összes adatát törli”
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