Nem tudunk jogvitába bonyolódni olyan ügyekben, ami a felhasználó
félreértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. Cégünk
nem vállal releváns felelősséget, amennyiben a készüléket nem a
használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használják.
Semmiképpen ne próbálkozzon a tablet otthoni javításával, mert az
garanciavesztéssel jár.

Használati utasítás
Gyerektablet Classic

Bevezető:
A készülék jó minőségű biztonságos gyerekeknek ajánlott tablet,
olyan funkciókkal, mint a Wi-Fi, bluetooth vagy a szülői felügyelet
stb. A tablet nagy teljesítményű Wi-Fi vevővel van felszerelve,
illetve 3G telefon modullal is, ennek köszönhetően hálózati kábel
használata nélkül média centerré alakítható. Ezen kívül számos
funkcióval rendelkezik még: tanító alkalmazások, rajzoló programok,
közösségi alkalmazások, képnézegető, E-book olvasó, játékok, élő
chat és számos beállítás segít nagy mértékben személyre szabni a
készüléket.
Biztonsági előírások:

Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük használat
előtt olvassa el a használati utasítást!
Az utasításban leírt funkciók a megvásárolt terméktípusra
vonatkoznak, de a jövőben folyamatosan új funkciókat fejlesztünk ki.
Így a leírt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
Cégünk nem tud felelősséget vállalni olyan adatvesztésért, amely a
szoftver / hardver helytelen használatából, elemi károkból, az
akkumulátor cseréjéből vagy más balesetekből származik.
Az adatvesztés megelőzése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen
mentse le az adatokat számítógépére.
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Kérjük ne engedjék a gyermeknek, hogy szándékosan ledobja,
ütögesse vagy éles tárggyal megkarcolja a tabletet, mert külseje
rongálódhat, az akkumulátor kisülhet, adatvesztés következhet be,
vagy elromolhat a készülék. Tartós és erős a külseje, de nem
törhetetlen.Törésre nem vonatkozik a garancia.
A készülék akkumulátorát mindig felügyelet mellett töltse. Soha ne
hagyja a tabletet egész éjszakára a töltőn!
Sose hagyja a készüléket párás vagy vizes környezetben, mert ha víz
éri, elveszíti a garanciát.
Sose hagyja autó utasterében nagy melegben vagy más forró
környezetben a készüléket!
Nem ajánlott huzamos ideig a fejhallgatót túl magas hangerőn
hallgatni, mert az átmeneti, vagy akár végleges halláskárosodáshoz
vezethet.
Rendszerszoftver frissítés közben ügyeljen, hogy a készülék
akkumulátora legyen feltöltve, vagy legyen a hálózati töltőre rákötve,
ugyanis frissítés közben kikapcsolás esetén a rendszer megsérülhet.
Kérjük ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli
vevővel felszerelt eszközök használata tilos vagy használatuk zavart
okozhatnak más berendezésekben. Kérjük legyen tekintettel az ide
vonatkozó szabályokra.
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Kérjük, hogy csak eredeti alkatrészeket és akkumulátorokat
használjon, ne használjon inkompatibilis termékeket.
Kérjük ne használja a készüléket benzinkutakon, vagy olyan
helyeken, ahol a közelben üzemanyagok vagy robbanékony anyagok
vannak.
Kérjük ne használja a készüléket autóvezetés vagy séta közben, mert
ezzel balesetet okozhat. Kérjük ne karcolja meg a TFT kijelzőt,
könnyen megsérülhet és elromolhat.
Vegyszereket és mosószereket sose használjon a tisztításhoz, mert a
készülék külsejét megsértheti.

1. Áttekintés
1.1 Külső és gobok

Csomag lista
Gyerektablet készülék 1db
Használati utasítás 1db
USB kábel 1db
Hálózati töltő 1db

1.2 Kezelés
1.2.1
Bekapcsolás
Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a „Ki/Be kapcsoló”
gombot 3 másodpercig, ezzel megjelenik az Android indító
állapotsáv, ezt követően megjelenik a kezdőképernyő.
A gyerek üzemmód indításához válassza a „iwawa” ikont.
1.2.2
Képernyő feloldása
Nyomja meg és húzza el az ujjával jobbra a képernyő jobb
oldalán található lakatot, ezt követően a zárolt képernyő
feloldásra kerül.
1.2.3
Képernyő lezárása
Bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a „Ki/Be kapcsolás”
gombot, ezt követően a képernyő zárolásra kerül és a készülék
energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Ezzel csak a képernyő
kapcsol ki, maga a tablet tovább működik.
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1.2.4
Kikapcsolás
Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a „Ki/Be kapcsolás” gombot 3
másodpercig és a kijelzőn megjelenik a kikapcsolást kérő ablak, ahol
ki kell választani a kikapcsolás funkciót. Ezt követően a rendszer
automatikus leáll.
1.2.5
Akkumulátor feltöltése
Dugja be a tablet hálózati csatlakozójába a hálózati töltőt, így fel
tudja tölteni az eszköz akkumulátorát. Az első alkalommal, ahhoz
hogy a tablet teljesen feltöltődjön, minimum 8-12 órán keresztül
töltse. Töltéskor a bekapcsoló gomb kék színnel világít, továbbá a
kijelzőn is megjelenik a töltés állapotát jelző piktogram.

A gyerekmenü kezdőképernyőjén az alábbi funkciók találhatóak:
(1) A bal felső sarokban lévő "Kid" szülői beállítások
(2) Jobb felső sarokban mutatja a pontos időt, dátumot akkumlátot és
WiFi állapotot
(3) Jobb alsó sarokban az összes alkalmazás megjelenik
(4) Középen jelennek meg az alkalmazások, természetesen magyar
nyelven
A szülői beállításokat mindig egy számzárral érhetjük el:

1.2.6
Működés
A készülék bekapcsolásakor Android üzemmódban működik.
A képernyő alsó részén öt kezelőgomb található, ezek sorrendben a
következők: Hangerő csökkentése, Vissza, Kezdőkép / Home, Futó
alkalmazások listázása, Hangerő növelése, Képernyőfelvétel
Első bekapcsoláskor a szülőknek kell beállítani a kezdeti funkciókat.
Eldönthetjük, hogy a más tabletnél már megszokott Android felület
vagy a gyerekeknek szoló vidám-színes üzemmódban induljon-e a
készülék. Javasoljuk az első használat során az Android beállítások
menüben a ellenőrizni a dátum/időzóna paramétereit és érdemes a
Google fiókunkat is bekapcsolni, hogy a még több alkalmazást és
játékot tudjunk majd telepíteni.
Ezt követően már érdemes átváltani gyerek módba.

A szülői felügyeletben van lehetőség a gyerekek profiljának
beállítására, az időzár (engedélyezett játékidő) megadására - ezzel
limitálhatjuk, hogy naponta mennyit játszat a gyermekünk.
Beépített alkalmazások
A lényeg a készülékkel kapott gyerekbarát menün és a szülői
felügyelettel ellátott keretrendszeren van. Természetesen a Google
Play áruházból több száz alkalmazás áll rendelkezésre, melyeket
többnyire ingyenesen telepíthetünk a tabletre.
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Időkorlát
Érdemes beállítani az időkorlátokat, mert gyerekeink képesek hosszú
ideig leragadni a játék előtt. A megengedett játékidő leteltével egy
pihenő képernyő jelenik meg, mely jelzi hogy most ne tabletezzen a
gyerek.

Kép formátumok： JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG…..
Video formátumok： AVI, RM, MKV, WMV, MOV,
MP4,PMP,MPEG, MPG, FLV, 3GP, MPG, H.264, stb
Hang formátumok： MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4,
FLAC, APE, 3GP, WAV, lejátszási listák
Nyelvek：Magyar, Angol, Spanyol, Francia, Német, Japán, Dán,
Görög, Orosz, Olasz, Indonéz, Norvég, Lengyel, Svéd, Kínai
Szoftverek：iWawa, Gyermek keretrendszer, Fejlesztő játékok,
Google alkalmazások, Chrome, Hangouts, Hangrögzítő, Térkép,
Multimedia lejátszó, YouTube
Csatlakozók：3.5mm fülhallgató*1, Micro USB port*1, DC töltő*1,
Memoria krátya TF bővítőhely*1
Kiegészítők：USB kábel, magyar nyelvű használati útmutató, töltő
Garancia: 1 év

Műszaki paraméterek:
CPU：RK3126C Cortex-A7MP 1.2Ghz négymagos, Mali400, Open
GL/Open VG
Operációs rendszer：Android 8.1 Oreo
Kijelző：7 colos IPS kijelző, 5 pontos érintő képernyővel
Felbontás：1024x600
RAM/ROM：DDR3 1GB, 16GB (bővíthető 32GB-ig)
Tanúsítványok：SGS, UL (ADAPTER ), CE, FCC
Kamerák：első 0.3 MP + hátsó 2.0 MP
Hangrendszer：Beépített sztereó hangszórók / Beépített mikrofon
Wi-Fi：802.11 b/g/n, 3G támogatással (3G modul nincs beépítve)
Bluetooth: van
Google Play：elérhető, több ezer alkalmazás letölthető az áruházból
Akkumulátor：3.7V 2800mAh Lithium beépített, hosszú használati
idővel
Méretek：195.5 x 150.5 x 15 mm
Súly： 331 gr
Működési hőmérséklet: -5 40ºC

7

8

