
WAIKY.eu

Tablet ST-1029

Gebruiksaanwijzing

Lees zorgvuldig de volgende instructies door voor het gebruik van de

tablet.



Dank u voor de aanschaf van de Tablet ST1029 lees voor het gebruik, de gebruiksaanwijzing grondig door.

Eerste gebruik - het beheer en de batterij laden.

Voor het eerste gebruik controleren of de batterij volledig is opgeladen. De eerste keer dat de tablet opgeladen
wordt, duurt ongeveer 6 uur, na laden ongeveer 4 uur.

On / Off.

Om de tablet aan te zetten, druk de power-knop in in de rechterbovenhoek. Het systeem gaat starten, raak het
hangslot aan en schuif omhoog om het slot te openen en het beginscherm wordt weergegeven. Om de tablet uit te
schakelen, houdt u gedurende ongeveer 5 seconden de power knop in, tot het raak "Uw tablet wordt uitgeschakeld"
verschijnt, druk dan op "OK" en er zal worden afgesloten.

Start.

naam beschrijving
retraite Hiermee opent u het vorige scherm waarin u werkte. 

eerste Om terug te keren naar het startscherm drukt u op deze icoon. 

Onlangs 
gebruikte 
applicaties

Hiermee opent u een lijst met miniatuurafbeeldingen van toepassingen die de laatste tijd
hebben gedraaid. Als u een toepassing wilt openen, raak het aan. Als u een miniatuur uit
de lijst wil verwijderen, veeg naar links of rechts.

In de rechterbovenhoek is het icoon alle apps  tik er voor alle toepassingen en widgets te openen naar de map van de
applicaties of widgets te openen, raakt u het pictogram openen aan.

Aan  de  onderkant  van  het  scherm  zijn  er  verschillende  pictogrammen,  aan  de  linkerkant  worden  de
statuspictogrammen weergegeven. Dat er een bericht is  binnengekomen, of is het tijd voor een vergadering, de
icoontjes aan de rechterkant zijn de iconen van het systeem, zij informeren u bijvoorbeeld de draadloze verbinding of
de sterkte van het netwerksignaal, de tijd en het batterijniveau.

Basisfuncties.

Om het volume verhogen of verlagen, drukt u op de knop Volume op de tablet rechtsboven om Volume + of Volume
-. 

Boven de volume knoppen is een standaard 3,5 mm ingang voor een hoofdtelefoon en onder de volumeknop is een
TF-kaart vermelding voor de Micro SD-kaart. 

Op de top van de tablet met de On / Off is 5V DC input voor het opladen van de batterij, daarnaast is de Micro-USB-
ingang.



Beginscherm.

U kunt de apps naar uw beginscherm downloaden, om dat te doen moet u op het pictogram onderin het midden van
het tablet drukken. Druk op de toepassing die u wilt overbrengen naar het hoofdscherm en houdt deze vast tot het
hoofdscherm verschijnt, dan loslaten, nu zal de app op het beginscherm staan.

Om de  pictogrammen op het  beginscherm te  verplaatsen,  drukt  u  op de  gewenste  pictogram en  houd deze 3
seconden ingedrukt dan wordt het pictogram wordt groter en kunt u deze slepen naar de gewenste plaats op het
scherm. 

Aansluiten op een pc.

Met behulp van de USB-naar-micro-USB-kabel kan u de tablet aansluiten op uw PC / Laptop wat u moet doen is de
USB-kabel aansluiten op de micro-ingang USB, dan verschijnt “ USB verbonden “ op het scherm. 

Als u bestanden wilt toevoegen, druk "Turn on USB-opslag" om vervolgens over te dragen aan de tablet.



Verwijder / uninstall toepassingen / pictogrammen.

Om  een  toepassing  te  verwijderen,  ga  dan  naar  het  Applications  scherm,  houdt  u  de  toepassing  die  u  wilt
verwijderen ingedrukt, wanneer de recycling symbool groot wordt sleept u de applicatie naar de prullenbak. 

Om het hoofdscherm pictogrammen te klikken op het pictogram totdat de "X" verschijnt op de bovenkant van het
scherm, sleept u het pictogram naar de "X" en wanneer het pictogram rood wordt, release. Dan is de app van het
hoofdscherm verwijderd.

screen Home - Het veranderen van de achtergrond / behang.

Om de achtergrond / achtergrond te wijzigen van het hoofdscherm ga naar "Instellingen", druk op "Display" en druk
op "achtergrond".



Om  een  nieuwe  wallpaper  te  installeren  kies"Live  Wallpapers"  of  "achtergronden",  kies  het  behang  dat  u  wil
installeren en druk vervolgens op "Set Wallpaper", uw behang is nu ingesteld als achtergrond voor het beginscherm.

Als u een foto als achtergrond van het beginscherm wilt druk op de "Super-HD Player" selecteer de foto die u wilt
gebruiken  als  achtergrond  en  druk  op  "Set  Wallpaper"  in  de  linkerbovenhoek,  druk  dan  op  "OK"  in  de
rechterbovenhoek. Uw foto wordt nu ingesteld als achtergrond voor het beginscherm.



Beschrijving van de statusbalk.

Het statusbalk geeft de verschillende pictogrammen aan die aan de onderkant van het scherm staan. 

De pictogrammen in de linkerbenedenhoek zijn als volgt:

Sleutels om terug te keren naar het hoofdscherm, start het startscherm items onlangs geprobeerd om het volume te
verhogen en het volume te verminderen.

De iconen in de rechterbenedenhoek zijn als volgt:

accupictogrammen  /  batterijniveau,  tijd,  tijd  instellen,  menu-instellingen,  ESC,  T-Flash-kaart,  USB-status  van  de
verbinding. 

Met behulp van het aanraakscherm.

Ongeacht welke toepassingen om terug te keren naar het hoofdscherm drukt u op het pictogram   aan de

linkerbeneden kant van het tablet.

Om terug te keren naar het vorige scherm drukt u op het pictogram  .  In de linkerbenedenhoek van tablet.

Om de applicaties te openen en widgets op het pictogram druk op  in linkerbovenhoek van het hoofdscherm, dan
wordt het volgende scherm weergegeven. 

Om een van de applicaties of widgets te openen drukt u op het icoon. 



tablet-instellingen.

Open tablet instellingen op het pictogram  in de rechterbovenhoek en druk op het pictogram Instellingen, dan zal het
onderstaande scherm verschijnen. 

Aan de linkerkant van het scherm kunt u verschillende categorieën / titels zoals "WiFi", "Geluid", "Display", enz.,
selecteren om in de lijst omhoog of omlaag te gaan, schuift u uw vinger op het scherm oppervlak naar boven of naar
beneden om bij de juiste instelling te komen.

Elke categorie / titel kunnen subcategorieën / titels hebben, zoals weergegeven in het onderstaande scherm, drukt u
op de sub / titel die u wilt openen en de instelling te wijzigen wanneer gewenst. 

Om terug te keren naar het vorige scherm drukt u op het pictogram  of druk op de icoon  om terug te

keren naar het hoofdmenu.



Een applicatie verwijderen (Apps).

Om een  applicatie (apps) te verwijderen drukt u op het pictogram in de rechterbovenhoek en vervolgens op het
pictogram Instellingen. Druk op het pictogram Apps en het volgende scherm wordt weergegeven.

 

Druk op het pictogram dat u wilt verwijderen, dan zal het onderstaande scherm worden weergegeven, drukt u op het
pictogram Verwijderen en vervolgens op OK, uw toepassingen zullen nu worden verwijderd.



Om  de  tablet  terug  te  zetten  naar  fabrieksinstellingen,  druk  op  "Backup  and  Reset"  druk  "fabrieksinstellingen
herstellen" verschijnt "Reset Tablet” druk hierop en uw fabrieks reset wordt voltooid.



Stel Taal en toetsenbord.

Om  de  taal  en  de  standaardtaal  van  het  toetsenbord  in  te  stellen,  drukt  u  op  "Taal  en  invoer",  zoals  in  het
onderstaande scherm. Druk op "Taal," een lijst talen verschijnt, scroll naar beneden tot u de gewenste taal heeft,
druk op de taal en de taal van het systeem is nu ingesteld.

Om de taal van het toetsenbord in te stellen, druk op "instellingen", "Taal en invoer", kies dan "Android-toetsenbord"
(ASOP).

U kunt op "Gebruik taal", de taal van het toetsenbord zal dan worden ingesteld op dezelfde taal die de tablet gebruikt
of kies een andere taal, drukt u op de gewenste taal om ook het toetsenbord te veranderen. 

Datum en tijd instellen. 

Om de tijd in te stellen, ga naar Instellingen, druk dan op "Datum en tijd" op "Set Time" en selecteer vervolgens de
juiste tijd, druk dan op "Klaar." 

Om de datum in te stellen, voert u dezelfde bovenstaande procedure, maar druk "Date Set" beschreven, selecteer
vervolgens de juiste datum en druk op "Done". 



Over uw tablet.

Om informatie over de tablet systeem te vinden, ga naar de instellingen en druk op "over Tablet", de informatie
wordt dan weergegeven aan de rechterkant van het scherm.

 

Toepassingen en manager
5.1. Application Installer
Deze tablet biedt ondersteuning voor het installeren van applicaties via de Google Play Store vooraf geïnstalleerde of
het installeren van de toepassing bestanden via SD-kaart of NAND geheugen.

Methode 1: Controleer voor toepassingen in PlayStore en installeer ze direct op uw apparaat.
Methode 2: Breng de internet applicaties en leg ze op NAND-of SD-kaart, ze daarop te installeren. De gedownloade
Internet-bestanden hebben de extensie .apk-bestand.

【】 Opmerking: Als u de aanvraag moet overgaan tot de Developer opties niet kunnen installeren - Onbekende
bronnen: Klik op "onbekende bronnen" en klik op "OK". Dit zal de installatie van de verschillende toepassingen van
PlayStore mogelijk te maken.



Made in China

Garantie voorwaarden
Dank  u  voor  het  aanschaffen  van  een  hoog
gekwalificeerde  tablet  pc.  WAIKY  TABLETS  &
MULTIMEDIA  BV  garandeert  zijn  producten  tegen
defecten  op  materialen  en  productiefouten  volgens
algemeen aanvaarde industriële normen voor arbeid en
onderdelen voor een periode van 1 jaar vanaf de datum
van de  aankoop.  (m.u.v.  batterijen  hier  zit  6  maanden
garantie op.) 
Garantie voorwaarden
1. Als er een defect(en) ontstaan, in welke vorm dan ook,
dan zal  WAIKY TABLETS & MULTIMEDIA BV het product
kosteloos  repareren,  met  behulp  van  nieuwe  of
gereviseerde  vervangende  onderdelen,  met  als
voorwaarde  dat  het  product  niet  valt  in  een  van  de
categorieën van de Sectie Nummer 1. De garantie is niet
van  toepassing  zoals  hieronder  wordt  beschreven:
Vervangende  onderdelen  zijn  gegarandeerd  voor  de
tijdsduur  van  de  oorspronkelijk  geldende  garantie
periode.
2.  Voor  het  verkrijgen  van  de  garantie  bescherming,
moet  er  onmiddellijk  kennis  worden  gegeven  van  de
beweerde  defecten  bij  ontdekking  en  deze
garantiekaart met de datum van de aankoop op de
kassabon. Deze moet worden gepresenteerd aan een van
de geautoriseerde service centers.
3.  De beslissingen op alle  kwesties  met  betrekking  tot
klachten van gebreken,  materialen n  vakmanschap zijn
beslissend. 
4.  Om  ervoor  te  zorgen  dat  u  gedekt  wordt  door  de
garantie, moet u alleen gebruik maken van de originele
onderdelen en componenten gedurende het gebruik. 
5. WAIKY TABLETS & MULTIMEDIA BV of geautoriseerde
service centers zullen uw product mits het nog onder de
garantie valt, kosteloos repareren. Er wordt gelet op alle
richtlijnen  en  bepalingen  of  die  zijn  nageleefd.
Verzendkosten  kunnen  al  dan  niet  van  toepassing  op
klanten, afhankelijk van de regio. Neem contact op met
de plaatselijke service centrum voordat u  een eenheid
ter reparatie verzend. 
6.  Na  het  vervallen  van  de  garantieperiode  voor  een
normale  service,  dragen  klanten  alle  kosten  voor  de



verzending  in  beide  richtingen.  (Klant  naar  service
centrum en service centrum naar klant)
Tijdens garantieperiode draagt de klant de kosten voor
het  retour  zenden  van  een  tablet,  WAIKY  TABLETS  &
MULTIMEDIA  BV  stuurt  een  tablet  vervolgens  weer
retour onder zijn kosten.
7. Alle geretourneerde producten moeten op passende
wijze worden verpakt en wordt het aanbevolen dat ze
verzekerd  zijn  bij  het  verzenden  met  een  track&trace
methode.  De  ontvanger  is  niet  verantwoordelijk  voor
ieder product dat is verloren gegaan op beschadigingen
tijdens het transport. 
8.Gelieve  in  gedachte  te  nemen  dat  de  garantie  niet
effectief  is  en alle  kosten  zowel  service  als  verzending
heen en terug, worden berekend aan de klant als zij het
product  hebben  laten  invliegen  of  in  een  ander  land
hebben gekocht.

9. De garantie valt niet in de onderstaande situaties.
1. Defecten, beschadigingen en breuken als gevolg

van ongevallen, verkeerd gebruik (breuken,  morsen
van voedsel/vloeistoffen dat  schade toebrengt  aan het
product en onderdelen,  zoals  P.C.B.,  batterij  lekkage
etc.)  van elektrische voeding en spanning. Misbruik,
afwisselingen, wijziging, verkeerd uitvoeren van tests (in
bedrijf en installatie), knoeien of falen van de gebruiker
naar  de  normaal  beschreven  procedures  in  de
handleiding.

2)  Product  onderworpen  aan  ongeautoriseerde
demontage en of reparaties welk van invloed is  op  de
presentaties van het product.

3)Als  het  product  niet  gekocht  is  bij  een  officiële
dealer.

4)  Normale  en  gebruikelijke  slijtage,  corrosie,
roesten en vlekken. Krassen en beschadigingen van
de buitenkant en extern zichtbare delen die te wijten zijn
aan normale gebruik van de klant.

5)  Claims  voor  beschadigde/ontbrekende
onderdelen 3 dagen na de oorspronkelijke datum van
aankoop/ontvangst van het product.

6) Product waarvan de serienummer is verwijderd,
gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.

7) Als de garantiekaart is veranderd, beschadigd of
gewist op welke wijze dan ook.

8) Accessoires die in het product zijn meegeleverd
zoals adapters en kabels worden beschouwd  als
gebruiksartikelen.

9)  Eventuele  servicekosten  als  gevolg  van  de
clausules:  "De  garantie  geldt  niet.",  zal  worden  



gefactureerd  aan  de  klanten  en  de  servicekosten
zullen variëren afhankelijk van de servicecentrum  in
ieder  land.  Vraag  nar  de  servicekosten  bij  uw
dichtstbijzijnde servicecentrum.

Beperkte garantie
Product
Model nummer
Garantie periode
Naam koper
Adres

Postcode, plaats
Telefoon 
Datum aankoop 
Gekocht bij
Reden service

WAIKY TABLETS & MULTIMEDIA BV 
Mail: support@waiky.eu
Tel: +31 (0)85-8770213

mailto:support@waiky.eu

