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Features
Browse the Web.
Visit your favorite websites
Check your e-mail
Keep in touch with friends and family
Watch YouTube™ videos
Browse the world’s most popular video-sharing community
Read your favorite books
Download thousands of books with the included E-book reader *
Discover thousands of apps for Android™
Games, applications, and more with marketplace(need for customer
installed)
Connect to the Internet wirelessly
High-speed Wi-Fi 802.11 b/g/n networking
Enjoy your media library anywhere
Portable powerhouse plays popular music, video,and photo formats
microSD memory card reader
Increase your storage capacity (up to 32 GB supported)
Built-in camera
Convenient front-facing camera(0.3MP),
Automatic orientation detection
Read any way you want; the display adjusts automatically!
Reading books in the ePub format requires the included E-book reader
application.
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Unit at a Glance
1
2
5
7

3
4
6
8

1. Power
Press to turn the unit on, or to turn the screen
on or off.
Press and hold to access the Power Off menu.
2.VOL+/VOL- Press
VOL+ to increase the volume level.
Press VOL- to decrease the volume level.
3.TF-CARD
Load external microSD memory cards here.
4.Headphone
Audio output connection for headphones.
5.DC IN 5V
Connect to an adapter or a computer to supply
power.
6.HDMI
7.MIC
8.USB OTG AND HOST
Connect to a USB device or a computer to
transfer data (e.g. music, videos,photos, files).
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Getting Started
Turning the Tablet on or off
To turn the tablet on:
Press and hold the Power key until the LCD screen turns on. Wait until
the Home screen appears; the tablet is now ready for use.
To turn the tablet off:
1.Press and hold the Power key until the Device Options menu appears.

2. Touch ok the screen to turn off the tablet.

Turning the Screen On or off (Standby)
When the tablet is on, you can turn off the screen to conserve battery
power. Simply press the Power key once to turn the screen off.
Press the Power key again to turn the screen back on.
To conserve battery power, the screen can be set to turn off
automatically when the tablet is not in use (between
15 seconds and 30 minutes).
This Screen timeout option can be found in the Display
menu.
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Getting Started
Unlocking the Screen
When the screen turns off, you will have to unlock the screen
when you turn it back on.
To unlock the screen, drag the lock icon across the screen towards the
lock icon.
.

About Applications
To open an application, touch the application icon on the home screen or
in the Launcher where you can tap the icon right up on the home screen to
get in.
Launcher screen:

The screen shown above is for illustrative purposes only.
Reserves the right to modify and improve the final list of
applications available on the tablet.
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A bo u t A pplic a tio n s
P r eins ta lled A pplic a tio ns

Some applications have been installed on your
tablet for your convenience.
These applications include:
Browse the web.
Perform simple mathematical operations.
Take pictures or videos with the
frontfacing camera.
Check your e-mail.
Play music.
Access the Settings menu to adjust the
tablet’s options.

Installing Applications
You can also download an install additional applications
from the device’s applications marketplace, the web
browser, or other sources.
The tablet must be set to allow installation of
applications from non-Market sources. The Unknown
sources option can be set in the Application settings
menu.
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Connect to a Wi-Fi network
The Notification bar displays icons that indicate your tablet’s Wi-Fi status.
Notification that an open Wi-Fi network isin range.
Connected to a Wi-Fi network (waves indicate connection strength).
[no icon] There are no Wi-Fi networks in range, or the Wi-Fi radio is off.
1. Turn on the Wi-Fi radio if it is not already on. To turn on Wi-Fi:
a.Go to the Home screen: Press the Home key.
b.Open the Settings menu: tap the icon right up on the home screen to
get into the launcher, then touch Settings icon.
c.Open the Wireless & networks menu: Slide the icon to ON status.

When Wi-Fi is on, the tablet will look for and display a list of available
Wi-Fi networks.
If a network that you have connected to previously is found,
the tablet will connect to it.If you don’t see your network in the
list, you can force the tablet to re-scan. To scan for networks,
tap the Menu key, and then touch Scan.
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Connect to a Wi-Fi network
2. Select an available Wi-Fi network to connect to:
In the same Wi-Fi settings menu above,touch a network in the list.
If the network is open,the tablet will prompt you to confirm connection to the
network. Touch Connect to confirm.
If the network is secured (as indicated by a Lock icon),the tablet will prompt
you to enter a password or other credentials.Touch the Wireless password box
to show the on-screen keyboard and then use it to enter the password. Touch
Connect to confirm.

When you have successfully connected to a Wi-Fi network, the Notifications
bar at the the low of the screen will show a Wi-Fi signal indicator.

To learn about how to add a Wi-Fi network
when it is not in range or when the router
is set to obscure the network name (SSID);
or to configure advanced Wi-Fi options,
please refer to the manual.
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Optional Connections
Connecting to a Computer
Connect the tablet to a computer to transfer files.
1.Connect your tablet to the computer.
With the included USB cable: Plug the small end of the cable into the USB 2.0
high speed connector of the tablet. Plug the large end of the cable into an
available USB 2.0 high speed port on the computer.
2.When your tablet is connected,slide up the USB icon right down on the
screen and then touch icon USB connected.

3.Mount the storage.
Touch button Turn on USB storage to mount the tablet’s built-in storage.
When it is mounted, you can copy files to or from your tablet.
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S pec ific a tio ns
Processor
RAM

Quad core Cortex A9 1.6GHz
1GB DDR3

Storage

8GB flash built-in; micro
SD card slot (max.32GB supported)

Display

8.0”TFT LCD (1024x768), Capcitive touchscreen

Wi-Fi Networking

IEEE 802.11 b/g/n

Audio Output

3.5mm headphone

PC Interface

USB 2.0 high speed

Front camera(0.3MP),
Additional Features Rear camera 2.0MP
1x1.0W speaker
Operating System
Power
Playback Time
(hours)

Android™ 4.2
Rechargeable Li-poly battery power
Adapter(DC 5V, 1.5A)
Up to 6 hours music,
3.5 hours video,
3 hours web browsing

Music was tested with a 128 kbps MP3 file; video
was tested with a 1920x1080 MPEG-4/AVC file;
browsing was tested with the screen brightness
set to default. Actual playback results may vary.
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Troubleshooting
1.Device can not connect to Wi-Fi
- Ensure the wireless network is working by testing it using another
wireless device.
- Ensure the device and the wireless router is within the range of the
wireless network and tobe connected too. Walls or other obstructions
will reduce the possible distances betweenwireless devices.
- Ensure the security password is correct.
2.Device doesn’t turn on
- You can not turn on the device when the battery charge is below the
critical level,situation so please charge the battery.
- Press the RESET button on the top of the device to restart is.
- Check if the adaptor is connected correctly.
3.Heat Issues
- When running many applications, or setting the screen on highest
brightness, or when being charged, this device can get quite hot.
This is normal and should not cause any inconvenience when in use.
4.System has anomalies and doesn’t work correctly
- Installing some third-party applications may cause the system not
operate correctly.
Press the RESET button or press system reset to resolve this issue.
5.Cannot set E-mail or registration application
- Make sure that the MID is connected to a Wi-Fi network and can connect
to the Internet.
- your E-mail settings have been entered correctly for the account being
accessed.
- Make sure your system time and local time are correct.
6. Can not record
- Press the RESET button on the top of the device, then check if the
record function works correctly.
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Troubleshooting
7. The stand-by time of the device is too short
- The duration of the lithium battery varies with environmental temperature
changes and the service conditions. If the environment temperature is
too low or too high, the duration of the battery will be affected. It is
recommended to use this device at normal temperature.
- Battery life is dependent on using status. High volume, WIFI, and the
frequent use may cause the battery to be drained at a higher rate.
8.No sound via earphone
- Please check if the volume setting is 0.
- Please check if audio file is broken, and try to play another audio file to
confirm. If the audio file is broken, it may cause critical noise or static.
9. The color distortion of video or picture display
- Press the RESET button on the top of the device to resolve this issue.
10. Can not copy files
- Please check if the device is connected to the computer correctly.
- Please check if the memory space is full.
- Please check if the USB cable is broken.
11. No sound or no image via HDMI Output.
- Please check if the device is connected to
HDMI cable correctly, and the TV setting of HDMI port is correct.
- Please check if the HDMI cable is broken.
- Press the RESET button on the top of the
device, then check if the HDMI output function works correctly.
12. Other troubles
Please follow up the next step to fix the other troubles before you return
the MID/Tablet PC to us:
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μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, η φωτοανατύπωσή του και η
ηχογράφησή του με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο
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Χαρακτηριστικά
Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο.
Επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες
Ελέγξτε την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία
Επικοινωνήστε με τους φίλους και την οικογένειά σας
Παρακολουθήστε βίντεο από το YouTube™
Περιηγηθείτε στη δημοφιλέστερη κοινότητα διαμοιρασμού βίντεο παγκοσμίως
Διαβάστε τα αγαπημένα σας βιβλία
Κατεβάστε χιλιάδες βιβλία με την περιλαμβανόμενη εφαρμογή E-book reader *
Ανακαλύψτε χιλιάδες εφαρμογές για Android™
Παιχνίδια, εφαρμογές και πολλά άλλα με το marketplace (απαιτείται εγκατάσταση
από τον πελάτη)
Συνδεθείτε ασύρματα στο Internet
Δικτύωση υψηλής ταχύτητας με Wi-Fi 802.11 b/g/n
Απολαύστε τη βιβλιοθήκη πολυμέσων σας όπου και αν βρίσκεστε
Φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, βίντεο και φωτογραφιών αναγνώστης κάρτας
μνήμης microSD
Αυξήστε την αποθηκευτική σας ικανότητα (υποστηρίζεται κάρτα μνήμης έως και 32 GB)
Ενσωματωμένη κάμερα
Βολική κάμερα στο μπροστινό μέρος (0,3MP), Αυτόματη ανίχνευση προσανατολισμού
Διαβάστε με όποιο τρόπο επιθυμείτε, η οθόνη προσαρμόζεται αυτόματα!
Το διάβασμα βιβλίων σε μορφή ePub απαιτεί την περιλαμβανόμενη εφαρμογή
E-book reader.
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Επισκόπηση συσκευής
1
2
5
7

3
4
6
8

1. ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα ή για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε
την οθόνη.
Κρατήστε πατημένο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Power Off.
2. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΗΣ VOL+ / VOLΠατήστε το πλήκτρο VOL+ για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.
Πατήστε το πλήκτρο VOL- για να μειώσετε την ένταση του ήχου.
3. ΚΑΡΤΑ TF
Υποδοχή για εξωτερική κάρτα μνήμης microSD.
4. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
Έξοδος ήχου για σύνδεση με ακουστικά.
5. ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ DC 5V
Φορτίστε και τροφοδοτήστε το tablet με το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
6. HDMI
7. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
8. ΥΠΟΔΟΧΗ USB
Συνδέστε μια συσκευή USB ή έναν υπολογιστή για μεταφορά δεδομένων
(π.χ. μουσικής, βίντεο, φωτογραφιών, αρχείων).
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Ξεκινώντας
Getting Started

Ενεργοποίηση
/ απενεργοποίηση
του tablet
Turning the Tablet
on or off

Για
ενεργοποιήσετε
το tablet:
To να
turn
the tablet on:
Κρατήστε
πατημένο
το Πλήκτρο
μέχρι
να ενεργοποιηθεί
η οθόνη
LCD.until
Press and
hold the
Powerτροφοδοσίας
key until the
LCD
screen turns
on. Wait
Περιμένετε
να εμφανιστεί
η αρχική
σελίδα.isΤοnow
tablet
είναι έτοιμο
για χρήση.
the Homeμέχρι
screen
appears;
the tablet
ready
for use.
Για να απενεργοποιήσετε το tablet:
1.
το πλήκτρο τροφοδοσίας μέχρι να εμφανιστεί το μενού
ToΚρατήστε
turn theπατημένο
tablet off:
επιλογών
συσκευής.
1.Pressτης
and
hold the Power key until the Device Options menu appears.

2.Πατήστε
Touch το
okOK
the
screen
off the tablet. το tablet.
2.
στην
οθόνη to
γιαturn
να απενεργοποιήσετε

Turning the Screen
On or off (Standby)
Ενεργοποίηση
/ απενεργοποίηση
της οθόνης
When the tablet is on, you can turn off the screen to conserve battery
(Κατάσταση
αναμονής)
power. Simply press
the Power key once to turn the screen off.
Όταν
το the
tabletPower
είναι ενεργοποιημένο,
απενεργοποιήσετε
Press
key again toμπορείτε
turn theναscreen
back on. την οθόνη
προκειμένου να εξοικονομήστε την ισχύ της μπαταρίας. Απλά πατήστε μια φορά
το Πλήκτρο τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.
conserve
battery
power,
the
screen canκαιbeπάλι
setτην
toοθόνη.
turn off
ΠατήστεTo
ξανά
το Πλήκτρο
τροφοδοσίας
για να
ενεργοποιήσετε

automatically when the tablet is not in use (between

15την
seconds
and της
30 ισχύος
minutes).
Για
εξοικονόμηση
της μπαταρίας όταν το tablet
This
Screen timeout
option
canτην
beαυτόματη
found in
the Display
δεν
χρησιμοποιείται,
μπορείτε
να ορίσετε
απενεργοποίηση
menu.
της οθόνης (μεταξύ 15 δευτερολέπτων και 30 λεπτών).
Η επιλογή αυτή για το χρόνο απενεργοποίησης της οθόνης υπάρχει
στο μενού εμφάνισης (Display menu).
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Getting
Ξεκινώντας
Getting Started
Started

Unlocking
Screen
Unlocking the
the
When the screen turns
off,
you will have to unlock the screen
Ξεκλείδωμα
της Screen
οθόνης
When the screen turns off, you will have to unlock the screen

when
you turn
it back on.
Όταν
η οθόνη
είναι απενεργοποιημένη,
για να την ενεργοποιήσετε θα πρέπει να την ξεκλειδώσετε.
when
you turn
it back on.
To να
unlock
the screen,
drag
the lock
icon across
the screen
towards
the
Για
ξεκλειδώσετε
την οθόνη,
σύρετε
το εικονίδιο
της κλειδαριάς
κατά μήκος
της οθόνης
To
unlock
the
screen,
drag
the
lock icon across the screen towards the
lock την
icon.
προς
κατεύθυνση του εικονιδίου της κλειδαριάς.
lock icon.

.
.

About
Applications
Εφαρμογές
About
Applications
To open an application, touch the application icon on the home screen or

Για
να
ανοίξετε
κάποια εφαρμογή,
ακουμπήστε
το εικονίδιοicon
της εφαρμογής
στην αρχική or
To
open
an application,
touch
in the
Launcher
where you
canthe
tapapplication
the icon right
upon
onthe
thehome
homescreen
screen to
οθόνη
ή στην οθόνη εφαρμογών, από την οποία μπορείτε να μεταφέρετε το εικονίδιο
in
getthe
in.Launcher where you can tap the icon right up on the home screen to
στην
αρχική σας οθόνη κρατώντας το πατημένο.
get in.

Launcher
screen:
Οθόνη
εφαρμογών:
Launcher screen:

The
screen
shown above
is for είναι
illustrative
only.
Η
οθόνη
που εμφανίζεται
παραπάνω
μόνο γιαpurposes
αναφορά. Διατηρούμε
The
screen
shown
above
is for illustrative
purposes
only.
Reserves
the
right to
modify
improveτης
the
final list
of των
το
δικαίωμα της
τροποποίησης
και and
της βελτίωσης
τελικής
λίστας
Reserves
the
right
to
modify
and
improve
the
final
list
of
applications
on the
tablet.στο tablet.
εφαρμογών
πουavailable
θα υπάρχουν
διαθέσιμες
applications available on the tablet.
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A bo u t A pplic a tio n s
Εφαρμογές
P
r eins ta lled A pplic aεφαρμογές
tio ns
Προεγκατεστημένες

Some applications have been installed on your
tablet for your convenience.
Για τη διευκόλυνσή σας ορισμένες εφαρμογές είναι ήδη εγκατεστημένες
These applications include:
στο tablet σας. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν:
Περιήγηση
στο web.
διαδίκτυο.
Browse the

Εκτέλεση
μαθηματικών
υπολογισμών.
Performαπλών
simple
mathematical
operations.
Λήψη
βίντεο with the
Take φωτογραφιών
pictures or ήvideos
frontfacing
camera.
με
την μπροστινή
κάμερα.
Έλεγχο
e-mail
σας.
Checkτων
your
e-mail.

Play music. μουσικής.
Αναπαραγωγή
Access the
menu to adjust the
Πρόσβαση
στοSettings
μενού ρυθμίσεων
tablet’s
options.
για
τη ρύθμιση
των επιλογών του tablet.

Εγκατάσταση
εφαρμογών
P r eins ta lled
A pplic a tio ns

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε πρόσθετες εφαρμογές από
την εφαρμογή marketplace της συσκευής, την περιήγηση δικτύου ή άλλες πηγές.

In s ta llin g A pplic a tio n s

You can also download an install additional applications from the
Το tablet πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει την εγκατάσταση εφαρμογών από πηγές
device’s applications marketplace, the web browser, or other sources.

διαφορετικές από το Market. Η επιλογή άγνωστων πηγών μπορεί να ρυθμιστεί από
το μενού ρυθμίσεων εφαρμογών.

The tablet must be set to allow installation of applications from nonMarket sources. The Unknown sources option can be set in the
Application settings menu.
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Σύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi
Η
γραμμή ειδοποιήσεων
εικονίδια
τα οποία υποδεικνύουν την κατάσταση
Connect
to εμφανίζει
a Wi-Fi
network
της σύνδεσης Wi-Fi του tablet σας.

The Notification bar displays icons that indicate your tablet’s Wi-Fi status.
Ειδοποίηση ότι υπάρχει ένα ανοιχτό δίκτυο Wi-Fi εντός εμβέλειας.

Notification that an open Wi-Fi network isin range.

Έχετε συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi (τα κύματα υποδεικνύουν την ένταση της σύνδεσης),
[χωρίς
εικονίδιο] Δενto
υπάρχουν
Wi-Fi
εντός εμβέλειας
ή η λειτουργία
Wi-Fi
Connected
a Wi-Fiδιαθέσιμα
networkδίκτυα
(waves
indicate
connection
strength).
είναι απενεργοποιημένη.

[no icon] There are no Wi-Fi networks in range, or the Wi-Fi radio is off.

1. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Wi-Fi σε περίπτωση που δεν είναι ενεργοποιημένη.
1. Turn
on the Wi-Fiτηradio
if itWi-Fi:
is not already on. To turn on Wi-Fi:
Για
να ενεργοποιήσετε
σύνδεση
a.Go
to theστην
Home
screen:
Press the
Homeτης
key.
α.
Μεταβείτε
Αρχική
οθόνη: Πατήστε
το κουμπί
Αρχικής οθόνης.
b.Open
Settings
menu:
tap the
icon right
upαρχική
on the
home
screen
to
β.
Ανοίξτε the
το μενού
Ρυθμίσεων:
επιλέξτε
το εικονίδιο
στην
οθόνη
για να
μεταβείτε
get into
the
launcher,
touch ακουμπήστε
Settings icon.
στην
οθόνη
εφαρμογών
και then
στη συνέχεια
το εικονίδιο των Ρυθμίσεων.
c.Open
the
Wireless
& networks
Slide
the icon
to ON
γ.
Ανοίξτε το
μενού
ασύρματης
επικοινωνίαςmenu:
και δικτύων:
Σύρετε
το εικονίδιο
σε status.
κατάσταση ON.

When
Wi-Fi isWi-Fi
on, είναι
the tablet
will lookτοfor
andθαdisplay
available
Όταν
η σύνδεση
ενεργοποιημένη,
tablet
αναζητά a
καιlist
θα of
εμφανίζει
Wi-Fi
networks.
μια
λίστα
των διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi.
Σε
βρεθεί
στο οποίο
συνδεθεί στο
If aπερίπτωση
networkπου
that
youκάποιο
have δίκτυο
connected
toέχετε
previously
is found,
παρελθόν,
το will
tabletconnect
θα συνδεθεί
αυτό.
Σεdon’t
περίπτωση
δίκτυό σαςin
δενthe
the tablet
to σε
it.If
you
see που
yourτοnetwork
εμφανίζεται
στη λίστα,
να εξαναγκάσετε
το tablet
να πραγματοποιήσει
list, you can
forceμπορείτε
the tablet
to re-scan.
To scan
for networks,
tapαναζήτηση.
the Menu
and then
touch
Scan.
νέα
Γιαkey,
αναζήτηση
δικτύων,
επιλέξτε
το πλήκτρο του Μενού και στη
συνέχεια ακουμπήστε το Αναζήτηση.
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Σύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi
2. Επιλέξτε ένα διαθέσιμο
Wi-Fi network
για να συνδεθείτε σε αυτό:
Connect
to a δίκτυο
Wi-Fi
Στο ίδιο μενού ρυθμίσεων Wi-Fi, ακουμπήστε ένα δίκτυο από τη λίστα.

2. Select an available Wi-Fi network to connect to:
In
same είναι
Wi-Fi
settings
menuθαabove,touch
a επιβεβαιώσετε
network in the
Εάνthe
το δίκτυο
ανοιχτό,
το tablet
σας ζητήσει να
τη list.
σύνδεση
με το δίκτυο. Ακουμπήστε το Σύνδεση για επιβεβαίωση.

If the network is open,the tablet will prompt you to confirm connection to the
network. Touch Connect to confirm.

Αν το δίκτυο είναι ασφαλισμένο (υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο κλειδαριάς), το tablet
θα σας ζητήσει να εισάγετε ένα κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια. Ακουμπήστε το
If the network is secured (as indicated by a Lock icon),the tablet will prompt
πλαίσιο κωδικού πρόσβασης Ασυρμάτου δικτύου για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο στην
you to enter a password or other credentials.Touch the Wireless password box
οθόνη
και the
στη on-screen
συνέχεια χρησιμοποιήστε
το για
τηνuse
εισαγωγή
του κωδικού
πρόσβασης.
to
show
keyboard and
then
it to enter
the password.
Touch
Ακουμπήστε
Σύνδεση για επιβεβαίωση.
Connect
to το
confirm.

Όταν
με επιτυχία σεconnected
ένα δίκτυο Wi-Fi,
στη γραμμή
ειδοποιήσεων
Whenέχετε
youσυνδεθεί
have successfully
to a Wi-Fi
network,
the Notifications
στο
μέρος
της οθόνης
εμφανιστεί
μια ένδειξη
σήματος
bar κάτω
at the
the low
of the θα
screen
will show
a Wi-Fi
signalWi-Fi.
indicator.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi όταν αυτό
To learn about how to add a Wi-Fi network
δεν βρίσκεται εντός εμβέλειας ή όταν ο διακομιστής έχει ρυθμιστεί ώστε
when it is not in range or when the router
να αποκρύπτει το όνομα του δικτύου (SSID) ή για να διαμορφώσετε τις
is set to obscure the network name (SSID);
προηγμένες επιλογές Wi-Fi, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο.

or to configure advanced Wi-Fi options,
please refer to the manual.
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Προαιρετικές
συνδέσεις
Optional
Optional Connections
Connections

Connecting
to
Computer
Σύνδεση
με έναν
Connecting
to a
a υπολογιστή
Computer

Connectτο
the
tablet
to a υπολογιστή
computer to
files.αρχείων.
Συνδέστε
tablet
με έναν
γιαtransfer
τη μεταφορά
Connect the
tablet
to a computer to
transfer
files.
1.Connect
your
tablet
to έναν
the computer.
1.
Συνδέστε το
tablet
σας με
υπολογιστή.
1.Connect
your
tablet
to the computer.
With
the
includedκαλώδιο
USB cable:
Plug theτοsmall
end
the
cable into
USB 2.0
Με
το
παρεχόμενο
USB:
Συνδέστε
μικρό
άκροof
του
καλωδίου
στηνthe
υποδοχή
With
the included
USBofcable:
Plug the
end
ofend
the
into
the
USB
high 2.0
speed
connector
thetablet.
tablet.
Plugsmall
the
large
ofcable
the
cable
into
an 2.0
USB
υψηλής
ταχύτητας
του
Συνδέστε
το μεγάλο
άκροofτου
καλωδίου
σε μια
high speed
connector
the tablet.
Plug
large end
the
cable into
an
available
USB
2.0 highofspeed
port on
thethe
computer.
availableθύρα
USBUSB
2.0 2.0
high
speedταχύτητας
port on στον
the computer.
διαθέσιμη
υψηλής
υπολογιστή.
2.When
your
is connected,slide
up
the το
USB
icon USB
rightπου
down
on the
2.
Μόλις το
tablettablet
σας συνδεθεί,
σύρετε προς τα
πάνω
εικονίδιο
βρίσκεται
2.When
yourthen
tablet
is connected,slide
up the USB icon right down on the
screen
and
touch
iconκαι
USB
connected.
στο
δεξί κάτω
της οθόνης
κατόπιν
ακουμπήστε το εικονίδιο USB συνδεδεμένο.
screen
and τμήμα
then touch
icon USB
connected.

3.
Εγκατάσταση
χώρου αποθήκευσης.
3.Mount
the storage.
3.Mount
the
storage.
Ακουμπήστε
το πλήκτρο
αποθηκευτικού
χώρου
USB για
να εγκαταστήσετε
Touch button
Turn onΕνεργοποίηση
USB storage
to mount the
tablet’s
built-in
storage.
Touch
Turn
onyou
USB
storage
to
mount
theολοκληρωθεί
tablet’s
built-in
storage.
τον
ενσωματωμένο
αποθηκευτικό
χώρο
του
tablet.
η εγκατάσταση,
When
itbutton
is mounted,
can
copy
files
to Μόλις
or from
your tablet.
When
it
is
mounted,
you
can
copy
files
to
or
from
your
tablet.
μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία στο ή από το tablet σας.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επεξεργαστής

Quad core Cortex A9 1.6GHz

Μνήμη RAM

1GB DDR3

Χώρος αποθήκευσης

8
κάρτας micro SD (μεγ. υποστηριζόμενη
32GB)

Οθόνη

Οθόνη αφής 8,0” TFT LCD (1024x768)
Capcitive

Ασύρματη δικτύωση Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n

Έξοδος ήχου

Ακουστικά 3,5 mm

Διεπαφή Η/Υ

USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

Επιπλέον χαρακτηριστικά

Πίσω κάμερα 2,0MP
Μπροστινή κάμερα (0,3 MP)
Ηχείο 1W

Λειτουργικό σύστημα

Android™ 4.2

Ισχύς

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-pol
Τροφοδοτικό (DC 5V, 1,5A)

Χρόνος αναπαραγωγής (ώρες)
.

Έως και 6 ώρες μουσικής,
3,5 ώρες βίντεο,
3 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο

Η αναπαραγωγή της μουσικής δοκιμάστηκε με ένα αρχείο MP3 128 kbps και του βίντεο
με ένα αρχείο MPEG-4/AVC 1920x1080. Η περιήγηση δοκιμάστηκε με τη φωτεινότητα της
οθόνης ρυθμισμένη στην εργοστασιακή ρύθμιση. Ο πραγματικός χρόνος αναπαραγωγής
μπορεί να διαφέρει.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
1. Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί μέσω ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi
- Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο δίκτυο λειτουργεί δοκιμάζοντάς το με τη χρήση κάποιας
άλλης συσκευής με ασύρματη σύνδεση.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και ο ασύρματος διακομιστής βρίσκονται εντός της εμβέλειας
του ασυρμάτου δικτύου στο οποίο επιχειρείτε τη σύνδεση. Οι τοίχοι ή άλλα εμπόδια
μειώνουν τις πιθανές αποστάσεις μεταξύ των συσκευών ασύρματης σύνδεσης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης ασφαλείας είναι ο σωστός.
2. Η συσκευή δεν ενεργοποιείται
- Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν η φόρτιση
της μπαταρίας είναι κάτω από το κρίσιμο επίπεδο, φορτίστε την μπαταρία.
- Πατήστε το κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (RESET) στο πάνω μέρος της συσκευής
για να την επανεκκινήσετε.
- Ελέγξτε αν το τροφοδοτικό είναι σωστά συνδεδεμένο.
3. Προβλήματα θερμοκρασίας
-Κ
 ατά τη λειτουργία πολλών εφαρμογών ταυτόχρονα ή όταν έχετε ρυθμίσει την οθόνη
στη μέγιστη φωτεινότητα ή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή αυτή μπορεί να
θερμανθεί αρκετά. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν προκαλεί κάποιο πρόβλημα στη χρήση.
4. Το σύστημα παρουσιάζει ανωμαλίες και δεν λειτουργεί σωστά
- Η εγκατάσταση εφαρμογών τρίτων μπορεί να προκαλέσει τη μη σωστή λειτουργία
του συστήματος.
Πιέστε το κουμπί της ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (RESET) ή πιέστε το επαναφορά συστήματος
για την επίλυση του προβλήματος.
5. Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση των λογαριασμών E-mail ή της εφαρμογής καταχώρησης
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή MID είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο Wi-Fi και ότι μπορεί
να συνδεθεί στο Internet.
- Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις των E-mail σας, έχουν καταχωρηθεί σωστά για το λογαριασμό
στον οποίο προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση.
- Βεβαιωθείτε ότι η ώρα του συστήματός σας και η τοπική ώρα είναι σωστές.
6. Δεν μπορεί να γίνει εγγραφή
Πατήστε το κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (RESET) στο πάνω μέρος της συσκευής και
στη συνέχεια ελέγξτε εάν η λειτουργία εγγραφής λειτουργεί σωστά.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
7. Ο χρόνος αναμονής της συσκευής είναι πολύ σύντομος
Η διάρκεια της μπαταρίας λιθίου εξαρτάται από τις αλλαγές της θερμοκρασίας
περιβάλλοντος και τις συνθήκες λειτουργίας. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος
είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή, η διάρκεια της μπαταρίας θα επηρεαστεί. Συνιστάται
η χρήση της συσκευής αυτής σε κανονικές θερμοκρασίες.
Η διάρκεια της μπαταρίας εξαρτάται από τη χρήση. Η υψηλή ένταση, το WIFI και η συχνή
χρήση μπορεί να προκαλέσουν την αποφόρτιση της μπαταρίας με υψηλότερο ρυθμό.
8. Δεν ακούγεται ήχος από τα ακουστικά
Ελέγξτε αν η ρύθμιση της έντασης του ήχου είναι στο 0.
Ελέγξτε αν το αρχείο του ήχου είναι κατεστραμμένο και δοκιμάστε να αναπαράγετε
κάποιο άλλο αρχείο ήχου για επιβεβαίωση. Σε περίπτωση που το αρχείο ήχου είναι
κατεστραμμένο, αυτό μπορεί να προκαλέσει στατικό θόρυβο.
9. Αλλοίωση χρωμάτων κατά την αναπαραγωγή βίντεο ή εικόνων
- Πατήστε το κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (RESET) στο πάνω μέρος της συσκευής
για την επίλυση του προβλήματος αυτού.
10. Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή αρχείων
- Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σωστά με τον υπολογιστή.
- Ελέγξτε αν ο χώρος της μνήμης είναι πλήρης.
- Ελέγξτε εν το καλώδιο USB είναι κομμένο.
11. Δεν υπάρχει ήχος ή εικόνα μέσω της εξόδου HDMI.
- Ελέγξτε αν η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη με το καλώδιο HDMI, και η ρύθμιση
της τηλεόρασης ή της θύρας HDMI είναι σωστές.
- Ελέγξτε εν το καλώδιο HDMI είναι κομμένο.
Πατήστε το κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (RESET) στο πάνω μέρος της συσκευής
και στη συνέχεια ελέγξτε εάν η λειτουργία εξόδου HDMI λειτουργεί σωστά.
12. Άλλα προβλήματα
Ακολουθήστε το επόμενο βήμα για να επιλύσετε άλλα προβλήματα, πριν επιστρέψετε
το MID/Tablet PC σε εμάς:
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