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1 Introductie
1.1 Voorwoord
Hartelijk dank voor uw aanschaf. De Waiky Power Tab is een 7 inch tablet. De
processor (CPU) is een RK3126(B), gebaseerd op een Android 5.1 operation
system en makkelijk uit te breiden met applicaties van derde partijen.
De tablet is ontworpen met diverse functionaliteiten waaronder WIFI, Bluetooth
etc.. Het is makkelijk om een draadloze verbinding tot stand te brengen zodat u
kunt internetten op ieder moment en overal waar een draadloze verbinding
beschikbaar is. Naast camera’s aan beide zijden beschikt de tablet over vele
andere features en entertainment die zullen bijdragen aan optimaal
gebruikersplezier.
Deze handleiding beschrijft stap voor stap diverse functionaliteiten, technische
zaken en belangrijke mededelingen. Wij adviseren u dan ook deze handleiding
door te nemen alvorens de tablet te gebruiken,
1.2 Mededelingen
Preventief onderhoud


Houdt uw tablet droog. Om problemen zoals corrosie, kortsluiting
etc. te voorkomen dient u te voorkomen dat uw tablet, de batterij en de
oplader bloot worden gesteld aan water of vocht. Gebruik de tablet of de
lader niet als u natte handen heeft.



Om uitval van de tablet, batterij of oplader te voorkomen dient u te
zorgen dat de producten niet worden blootgesteld aan hevig schudden
of vallen.



Om uitval van de tablet, batterij of oplader te voorkomen dient u te
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zorgen dat de producten niet worden blootgesteld aan oververhitting of
te koude omstandigheden.


Nooit de tablet laten vallen, buigen of er anderszins mee omgaan
dan waarvoor dit tablet bedoeld is.



De tablet en/of accessoires nooit uit elkaar halen en/of laten repareren met niet originele onderdelen want dan vervalt de garantie.

1.3 Veiligheidsinstructie
Wij verzoeken u vriendelijk om voor het in gebruik nemen van de tablet
onderstaande zorgvuldig door te nemen en dit, waarnodig, door te geven aan
kinderen die de tablet gebruiken.


Gebruik de tablet nooit terwijl u rijd.



Haal de tablet en accessoires niet uit elkaar. Enkel door Waiky tablets erkende reparateurs mogen service werkzaamheden verrichten.



Gebruik de tablet nooit in de buurt van hoge temperaturen of
ontvlambaar gas.



Bescherm de tablet en accessoires tegen schade en voorkom het gebruik door kinderen zonder ouderlijk toezicht.



Houdt u aan geldende wet- en regelgeving en respecteer de
privacy en rechten van anderen als u de tablet gebruikt.



Volg de instructies in de handleiding strikt op wanneer u de
USB kabel gebruikt om de veiligheid van de tablet of PC zeker te stellen.



Gebruik de tablet nooit in de badkamer of een andere vochtige omgeving en bescherm de tablet tegen vloeistoffen of water/vocht.
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2 Tablet introductie
2.1 Tablet Werking en Voorbereiding
Batterij Opladen
Als de tablet voor het eerst gebruikt wordt dan graag volledig opladen middels de
meegeleverde adapter.
1. Gebruik de meegeleverde adapter om de tablet op te laden.
2.2 Tablet-status en herinneringen
Herinneringsiconen
Wanneer een herinneringsbericht verschijnt in uw herinneringsvenster, klik dan
op de herinnering om de herinneringslijst te openen. Kies het menu dat u nodig
heeft en bevestig de informatie. Aansluitend kunt u het venster afsluiten door te
Klikken op het venster.
Nieuwe e-mail

Vliegtuigmodus Aan

USB Verbonden

USB-foutopsporing
Verbonden

Terug-knop

downloaden

Tonen recente gebruikte

Thuis knop

applicatie
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batterij Capaciteit

WIFI Verbonden, internet is
available

Herinneringen
Herinnering iconen werken ook terwijl u mail ontvangt. U kunt dit openen om
de informatie te zien.

Open van een herinnering
Wanneer Het herinnering venster nieuwe herinneringen toont dan kunt u dit
openen deur het venster aan te Raken en met uw vinger na beneden te glijden.

3 Quick Start Guide
3.1 Belangrijke FUNCTIES
Omschrijving belangrijke FUNCTIES:
Aanknop

Kort indrukken for slapen / ontwaken, lang
indrukken for Opstarten of Afsluiten.

Volume +(Omhoog)

Geluid harder

Volume -(Omlaag)

Geluid zachter

Thuis knop(huis)

Druk hierop om terug te gaan naar het
hoofdvenster.

Terug-knop(Terug)

Druk hierop om terug te gaan naar het
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venster ervoor.
Menuknop

Deze button toont het menu overzicht door
erop te drukken.

Omgevings-knop

Toont browser historie door erop te drukken

3.2 Opstarten en Afsluiten
Opstarten
Druk for drie seconden op de knop POWER waarna het opstartscherm
zichtbaar wordt. Aansluitend Zal een geblokkeerd venster verschijnen.
Deblokkeer door het scherm aan te raken en met uw vinger naar rechts te
bewegen op het scherm waarna het hoofdscherm zichtbaar wordt.
Afsluiten
1． Druk for drie seconden op de POWER button waarna het afsluitscherm
zichtbaar wordt.
2． De opties opnieuw opstarten en afsluiten worden getoond.
3． Klik op afsluiten en de tablet wordt afgesloten

3.3 Openen en sluiten van een scherm.
Het scherm zal zelf uitgaan als er enige tijd geen activiteit is.

1.

Het scherm zal zelf uitgaan als er enige tijd geen activiteit is om
batterijcapaciteit te besparen.
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2.

Wanneer u zelf het scherm uit wilt doen dan drukt u op de POWER-knop en
het scherm zal uitgaan.

Het Scherm weer activeren als deze uit is gegaan.
Als het beeld is verdwenen dan kunt u deze weer starten door op de knop
POWER te drukken. Het scherm wordt vergrendeld geopend is, zie afbeelding
hieronder, schuif met de vinger naar links om te ontgrendelen, schuif omhoog om
het scherm te ontgrendelen en de interface te openen.

foto 3.1
3.4 Het gebruik van Touch Screen
Tablet werkwijze
Er zijn volgende methoden om naar het hoofdscherm, het menu en
aanvraagprocedure in uw tablet te gaan.
Klik
Wanneer u het schermtoetsenbord wilt gebruiken of een toepassing in de
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interface wilt starten hoeft u deze alleen maar aan te raken met uw vinger.
Druk op
Als u wilt een aantal items (tekstvak of de link in de webpagina),
snelkoppeling of applicaties wilt openen, kunt u dit doen door erop te drukken.
Swipen
Door met de vinger horizontaal of verticaal te glijden over het scherm (swipen)
kunt bijvoorbeeld naar een volgende pagina toe.
Draaien
Voor de meeste foto's, hoeft u alleen de tablet te draaien om het scherm van
richting te veranderen van horizontaal naar verticaal. Bijvoorbeeld, als je aan het
typen of films wilt bekijken.

3.5 Startpagina

Belangrijkste interface zoals onderstaande afbeelding 3.2, lange
druk
op
Batty
volume
tijd
de lege en het zal pop-op vensters om achtergrond, map, widgets en
snelkoppelingen in te stellen
Batterijniveau en tijd

Notificatie balk
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Toepassing
openen

Home
volumevermindering
terugkeren

Volume omhoog

Druk op om te bekijken van de
meest recent gebruikte

foto 3.2
De uitgebreide startpagina

tonen onlangs
geschiedenis

doorbladerd

De homepage kan worden uitgebreid voorbij de breedte van het scherm om

meer ruimte te maken waar u nieuw toegevoegde snelkoppelingen en widgets
kunt zetten. Klik op de lege ruimte op de hoofdpagina en schuif naar links of
rechts om deze te zien.
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foto 3.3
De snelkoppeling pictogrammen beheer in de desktop-applicatie.

Maak folder icoon in het bureaublad
1.

Sleep de pictogrammen die samen een icoon moeten worden (iconen
kunnen overlappen) zoals afbeelding 3.4.

2.

Klik vervolgens op de overlay iconen, de toepassingen kan worden
gevouwen, als afbeelding 3.5.
Klik op de naamloze map in de zwarte doos, zal de verborgen toetsenbord

zichtbaar worden, de naam van de map kan worden hernoemd (dit is
vergelijkbaar met Apple IOS-systeem), de pictogrammen positie kan worden
veranderd door lang indrukken.
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foto 3,4

foto 3,5
Verwijder de pictogrammen in bureaublad
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1.

Druk lang op de pictogrammen moeten verwijderen, dan op de rechts
boven in het scherm, verschijnt

2.

pictogrammen.

Sleep het pictogram om de boven van het pictogram verwijderen, totdat het
pictogram rood worden, dan beweeg je vinger om het pictogram te
verwijderen.
Verander de achtergrond van de desktop

1． Door op de homepage lang op een lege ruimte te drukken zal een venster
verschijnen waarmee u de achtergrond kunt wijzigen.
2． Klik op de galerie of wallpaper gallery om de achtergrond kiezen.

3.6 Applicaties starten

Klik

in de rechter bovenkant op de hoofdpagina en selecteur de app die u

wilt starten door erop te klikken.
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foto 3,6

3.7 Kinder desktop

Klik

Kinderen om de kinder desktop te openen, Functietoetsen zijn als

volgt:
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Achtergrondmuziek
switch knop.

Ouderlijk toezicht openen.
Afsluiten kindermodus.

foto 3,7
1. Voeg Account
Klik op de

knop om de ouderlijke controle in te schakelen en om de

account toe te voegen:
1) Vul de bijnaam in voor de kinderen om te spelen.
2) Kies het geslacht "Jongen" of "Meisje".
3) Vul de geboortedatum in bij de optie verjaardag.
4) Voeg indien gewenst een foto toe.
5) instellen, klik op de knop "Add" om het account toe te voegen.
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foto 3,8

modus 2. Instellingen Ouderlijk toezicht
1) App beheren:Klik op de kinder button om meer kinderen toe te voegen of
te verwijderen.

2)
3)
4)
5)
6)

Maak boek:U kunt spraak, video en andere multimedia Boeken maken.
Familieleden:Account kan meerdere familieleden toevoegen.
Kinderslot:Stel het beheerderswachtwoord.
Tijd te beheren:De kinderen kunnen enkel de ingestelde tijd spelen.
Omgeving:U kunt een applicatie toegang controle-netwerk instellen.

3.Kinder modus
In het kinder hoofdmenu klikt u op de

icoon, die de ouder heeft

toegevoegd. U kunt hier boeken, video’s etc. toevoegen, zoals hieronder
weergegeven:
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foto 3,9
3.8 USB-aansluiting
in de statusbalk komt een bericht als de Tablet PC en de PC worden
aangesloten via een USB-kabel. Dit is te zien in het drop-down menu
, Klik in het pop-up USB-verbinding computer setup
pagina, zoals hieronder weergegeven:

De aansluitingen zijn als volgt:
1.USB opslagapparaat: Deze methode is van toepassing op systemen met
Windows XP-pc-gebruikers, kan plat als een U disk kopie bestanden.
2, Media-apparaat (MTP): hiermee kunt u mediabestanden overzetten op
Windows, of het gebruik van Android File Transfer applicatie op de Mac de
overdracht van bestanden.
3, Camera (PTP): kunt u de foto's met behulp van camera-software over te
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dragen, en alle bestanden die geen ondersteuning van de MTP computer over te
dragen.
4, Charge alleen: Selecteer dit zal de andere USB-functies uit te schakelen, te
versnellen opladen via USB
3.9 Woorden typen
Gebruik het schermtoetsenbord
Wanneer

u

applicatie

start

en

woorden

moet

kiezen,

zal

het

schermtoetsenbord worden weergegeven. Het toetsenbord bevat onderstaande
type opties:
1.

Android-toetsenbord

2.

Google Pinyin

Kies het toetsenbord die u wilt
1.Klik procedure toepassing instellen.
2. Klik Taal en toetsenbord.
3. In

de

tekst

instelling

gebied

zal

alle

geïnstalleerde

woorden-

typeringsmethoden in uw tablet onthullen.
4.Vink het type aan dat u wilt.
3.10 Werkwijze
Widgets-interface
In de applicatie-interface, klikt u widgets aan de bovenkant van het scherm, of
schuif het scherm. Druk lang op een widget om de snelkoppeling te maken,
aansluitend kunt u de applicatie via de snelkoppeling opstarten.
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Maak een snelkoppeling van iconen in de desktop
In de applicatie-interface of widgets-interface, druk lang op een pictogram om
naar het bureaublad automatisch over te schakelen. Door het pictogram vastte
houden en te slepen kunt u dit naar elke positie op het bureaublad verplaatsen.
Opgelet: Als op de gewenste positie geen ruimte is, zal de widget niet toe te
voegen zijn in het hoofdscherm.

4 Basisinstelling
4.1 Wi-Fi
1) In het hoofdmenu instellingen.
2) Klik op WLAN open wifi, tabletzoekt automatisch de beschikbare Wi-Fi
draadloos internet. Als afbeelding 4.1
3) Kies de Wi-Fi internet u wilt verbinden, als het wachtwoord heeft, zal het
wachtwoord venster verschijnen, wachtwoord invoeren en bevestigen.
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foto 4,1
Netwerk toevoegen

1)

Klik

pictogram in de juiste top, als afbeelding 4.2

foto 4,2
2)

Input netwerk-SSID, het draadloze netwerk naam, klikt u op te slaan.

3)

Klik gebruikersnaam al zijn opgeslagen, klikt u op aan te sluiten op het
netwerk te gebruiken, als afbeelding 4.3
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foto 4,3
3.Network omgeving
Als u Netwerk verklaring openen, toen WIFI signaal verschijnt, rechtsonder zal
u eraan herinneren beschikbare WLAN-netwerk, als afbeelding 4.3
4.Keep WI-FI op tijdens de slaap ..
1.Click

icoon in de rechter bovenkant van Beeld 4,6, selecteert gevorderd.

2.Klik Houd WI-FI op tijdens de slaap, als afbeelding 4.4
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foto 4,4
4.2 Bluetooth
Bluetooth-functie bediening
1. Klik op het instellen van beroep in het hoofdmenu-interface
2. Klik op Bluetooth en open het.
3. Als iemand geopend bluetooth in uw opgeving, klik op zoeken apparaat rechts
boven, dan zal de tablet automatisch naar het Bluetooth-apparaat in de buurt.
Zoals foto 4.5
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foto 4,5
4. Klik op de beschikbare Bluetooth-apparaat, er zal om een wachtwoord
gevraagd worden. Toets dit in en u bent vervonden.
5. Zodra u succesvol bent verbonden, kiest u de bewerking die u wilt, klikt u op
in Picture 4.6 te gaan.
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foto 4,6

Bluetooth-instelling
1.

hernoemen tablet

Klik

icoon in de rechter bovenkant van Beeld 4,6, als afbeelding 4.7,

selecteert u de naam van de tablet, kunt u deze een andere naam geven als je
wilt

foto 4.7
2.Display het bestand dat u ontvangen
Kies het bestand dat u in Picture 4,7 ontvangen weer te geven, kunt u de
download te zien en bestanden te uploaden.
4.3 Meer
1.Vliegtuig Modus
Vliegtuig modus schakelt WiFi en Bluetooth uit, WiFi en Bluetooth kunnen geen

24

signaal krijgen. Zodra vliegtuig modus is uitgeschakeld, zal Wi-Fi en Bluetoothmodule herstellen naar de vorige toestand.
2.VPN
Open VPN, klik op toevoegen VPN-netwerk, als afbeelding 4.8. Input naam en
het adres van de server en vervolgens op te slaan.

foto 4.8
Klik op VPN, als afbeelding 4.9, ingang VPN gebruikersnaam en wachtwoord,
klik op aan te sluiten.
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foto 4,9
3.Network delen en draagbare hotspots
Draagbare Wi-Fi hotspots
1.

Klik op het instellen van beroep in het hoofdmenu.

2.

Klik meer als wifi goed is aangesloten, open netwerk te delen en draagbare
hotspot
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picture 4.10

picture 4.11
3. Klik blijven Wi-Fi hotspots op, kies open tijd.
4.Keer terug naar het vorige menu, geopend draagbare WLAN-hotspots, Klik
op Wi-Fi hotspots.

picture 4.12

27

5. Set wachtwoorden die u wilt, dit moet een wachtwoord worden meer dan 8
nummers.

4.4 Weergave
1.Aanpassenhelderheid van het scherm
1) Klik instellingen.
2) Klik op beeldscherm, kiest helderheid
3) Sleep om de helderheid aan te passen zie afbeelding 4,13

picture 4.13
4) Klik op OK nadat helderheid is aangepast.
2.Wallpapers
1) Klik op het instellen van toepassing.
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2) Klik weergave, klikt u op behang.
3) U kunt kiezen uit verschillende wallpapers als u wilt-live wallpapers --- galerij
(door de gebruiker gedefinieerde) --- wallpapers --- video behang, als afbeelding
4.14

picture 4.14
3.Slaapstand
1) Klik op het instellen van applicatie.
2) Klik op display.
3) Klik op de slaap.
4) Stel de slaaptijd als je wilt, als afbeelding 4.15

29

picture 4.15
4.Lettergrootte
Klik lettergrootte om de lettergrootte aan te passen, als afbeelding 4.16

picture 4.16
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5.Gsensor Calibratie
Klik Gsensor Calibration om de kalibratie-interface in te voeren, als afbeelding
4.17. Tablet wordt dan geplaatst op het bureaublad niveau, en tenslotte klikt u op
"Calibration" zwaartekracht sensor kan worden gekalibreerd.

picture 4.17
4.5 Geluid en melding
1. Klik op om de interface Geluid en melding te openen, kunt u de Media
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volume, Alarm volume, Notification grootte van het volume, als afbeelding 4.18
aan te passen.

picture 4.18
4.6 opslag
Controleer SD-kaart en tablet opslagruimte.
1) Ga naar het instellen van toepassing.
2) Klik op de opslag, controleer opslagruimte.
Intern geheugen
Interne opslag is lokale NAND opslag, als afbeelding 4.19, die nodig is om de
opgeslagen inhoud te controleren, kunt u dit controleren in het hoofdmenu.
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picture 4.19
SD-kaart
U kunt opslagruimte, SD-kaart beschikbare ruimte controleren, ontkoppelen
SD-kaart en SD-kaart wissen, als afbeelding 4.20
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picture 4.20
Veilig verwijderen SD-kaart
1) Klik op het instellen van toepassing.
2) Klik op het geheugen.
3) Klik op uninstall SD-kaart.
4) Nu kunt u de SD-kaart veilig verwijderen.
Opmerking: Het verwijderen van de SD-kaart veilig kunt beschermen SDkaart en verhoging van de levensduur.
4.7 Batterij
Klik functie voor het instellen, selecteert u de batterij, kunt u de batterij situatie
te bekijken, als afbeelding 4.21
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picture 4.21
4.8 Application programma

1)

Klik op het instellingen.

2)

Kies een applicaties, u kunt applicaties beheren en geïnstalleerde apps
verwijderen (Als afbeelding 4.22)
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picture 4.22
3)

Bekijk de werkende apparaat, gebruikte ruimte en de beschikbare ruimte,
als afbeelding 4,23
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picture 4.23
4.9 Locatie
Klik setting, locatie schakelaar geopend, klikt u op de "Mode" selectie-modus
opent, als afbeelding 4.24
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picture 4.24
4.10 Veiligheid
schermvergrendeling
Vergrendel het touch screen door ontgrendelen pictogram of wachtwoord om
uw tablet beschermen.
Let op: Na het instellen van het scherm vergrendeld is, moet u de toegangscode
in te voeren telkens wanneer u het opstarten of het scherm is vergrendeld.
Set ontgrendeld afbeelding
4． Klik op het instellen van de toepassing in de belangrijkste interface.
5． Klik op safe.
6． Klik scherm vergrendelen.
7． Kies foto.
8． Klik op de volgende na herinnering bericht.
9． Het ontgrendelde patroon raad pop-up, zijn er negen aanraking vlekken,
sluit 4 punten van verticale, horizontale of diagonale richting. Als afbeelding
4.25, beweeg je vinger van het scherm wanneer klaar. Het systeem zal het
nieuwe ontgrendelingspatroon herkennen.
10． Klik op doorgaan.
11． Wanneer u de herinnering ziet, voert u de unlock patroon en klik vervolgens
bevestigen.
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picture 4.25
Stel unlock PIN-code
3． Klik op het instellen van de toepassing in de belangrijkste interface.
4． Klik op safe.
5． Klik op het scherm vergrendeld.
6． Kies PIN in tekstinstelling omgeving.
7． Voer de nieuwe PIN-code (cijfers) en klik op doorgaan.
8． Ener nieuwe PIN-code nogmaals in en klik op bevestigen.
Set unlock wachtwoord
7)

Klik op het instellen van de toepassing in de belangrijkste interface.

8)

Klik op safe.

9)

Klik op het scherm vergrendeld.
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10) Stel wachtwoord in tekst seting gebied.
11) Stel het nieuwe wachtwoord (letters en cijfers) en vervolgens klikt u op
doorgaan.
12) Voer het wachtwoord nogmaals in en de klik bevestigen.
Onbekende bron
1.

In het hoofdmenu, klik setting.

2.

Klik op de veiligheid.

3.

Klik onbekende bron, als afbeelding 4,26

picture 4.26
Opmerking: Handmatig installeren APK-bestanden moet schakelen onbekende
bron.
4.11 Accounts
1.Selecteer het instellen van toepassing
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2.Open accounts, als afbeelding 4,27

picture 4.27
3.Klik een account toevoegen, als afbeelding 4,28
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picture 4.28
4.Na met succes laden, zal het sync functie openen, als afbeelding 4,29

picture 4.29
4.12 Taal & Input
Klik instelling, selecteer taal en invoer, kies taal om de taal te veranderen, als
afbeelding 4.30

42

picture 4.30
Klik instellingen, kies taal en invoer, kies Android-toetsenbord instelling, klikt u
ingang taal, als afbeelding 4,31

picture 4.31
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Kies de taal die u wilt wijzigen in de lijst met talen, als afbeelding 4,32

picture 4.32
4.13 Back-up en Herstel
Sluit WIFI en log in uw Google-account, kiest u een backup van mijn
gegevens, het systeem zal een backup van je data in Google server.
Als u nodig hebt om herstel factory reset, klik dan opnieuw in te stellen, als
afbeelding 4.33, als je nodig hebt om NAND formuleren, klik dan reset tablet.
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picture 4.33
4.14 Datum en tijd
Het systeem zal automatisch de datum, tijdzone en tijd kiezen die door
internetprovider wordt verstrekt..
Handmatig ingestelde datum, tijd en tijdzone
6. Klik instellingen.
7. Schuif omlaag over het scherm en klik vervolgens op datum en tijd.
8.Schakel "automatische instelling van de datum en tijd".
9. Schakel "auto instelling zone '.
10.

Klik op Zone selecteren, kies dan de zone lijsten. Schuif omlaag in

de lijst om meer zones te bekijken.
11.

Klik op Datum instelling en klik vervolgens op de bovenste of

omlaag om maand en jaar aan te passen, klikt u instelling als u selectie te
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beëindigen.
12.

Klik Time instelling en klik vervolgens op de bovenste of omlaag

knop om de uren en minuten aan te passen, klikt u op AM of PM om 's
ochtends of' s middags te veranderen (er is geen dergelijke selectie
wanneer u se 24-uurs-formaat). Klik op instellen om te voltooien.
13.

Klik 24-uurs formaat, schakelen tussen de 12-uurs of 24-uurs

formay, zal de tijd formaat dat u kiest worden gebruikt op de wekker.
14.

Klik datumnotatie, kies dan de tijd formaat dat u wilt zien op MID.

picture 4.34
Opmerking: Als u gebruik maken van de tijd internet voorzien, zult u niet in staat
zijn om de datum, tijd en tijdzone in te stellen.
4.15 Toegankelijkheid
1. Grote tekst

46

Klik erop om het systeem lettertype grote tekst te maken.
2. Houd vertraging
Klik blijven aanraken vertraging tijd increae, als afbeelding 4.35

picture 4.35

5 Multi-Media
5.1 Music

Voer in muziek speler: in het menu of desktop klik muziek

icoon in de

muziekspeler aan te gaan, klikt u op de muziek die je wilt spelen, als afbeelding
5.1:
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foto 5.
Album

Afspelen
willekeurige
volgorde

in

Artiest

Album

Muziek
muziek

afspelen

of

pauzeren

Naam van een
liedje

Pause / play
Volgende liedje

vorige song
foto 5.



Sleep de voortgangsbalk om het spel vooruitgang aan te passen.
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Volgende liedje



Werking van muziekspeler knop als afbeelding 5.2

5.2 Foto Galerij
FotogalerijDe toepassing kan automatisch zoeken foto's en video bestanden
op de SD-kaart en foto galerij zullen deze foto's en video's te delen in de map. U
kunt fotogalerij van toepassing te bekijken en foto's te bewerken, moet u de
foto's als achtergrond en kijken naar de video.
foto's bekijken
3.

Klik gallerij applicatie in de belangrijkste interface.

4.

Treed binnen in galerij, klikt u op de map die u wilt bekijken.

5.

Klik op de foto die u wilt bekijken, zal het systeem automatisch te spelen op
volledig scherm.

6.

De foto's kunnen worden in en uit te zoomen, zet twee vingers op het
scherm, de separete de vingers (samenknijpen van de vingers, zal het
beeld inzoomen) of dubbelklik op het scherm.

Let op: wanneer u door de foto's, schuift naar links of naar rechts om meer foto's
te bekijken.
Bewerken en set foto's
Wanneer u de foto's op het volledige scherm weergeeft, klikt u op menu-toets om
het menu selectie weer te geven, kunt u de selectie die u moet bewerken en het
instellen van foto's te kiezen.
3.

Slide Show

1. Open een afbeelding, gebruiken virtuele toets te klikken menu-toets,
beeldscherm menukeuze.
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2. Klik op slide show, zal het auto loop afspelen (of kies

knop in fotomap)

4.

Snijden

5.

Klik op het menu-toets om het menu selectie weer te geven.

6.

Klik vervolgens snijden, klik en sleep gerelateerde gebied om het
bijsnijdvak aan te passen.

7.

Klik bijsnijden en sleep het binnen en buiten om het beeld aan te passen.

8.

Na het aanpassen van de gewenste grootte, klikt gewas.

9.

Indien u wenst op te geven om bij te snijden, klik op Annuleren om terug te
keren naar foto bladeren.

5.

Bewerk

1. Klik op het menu-toets, geeft u het menu selectie.
2. Klik op Bewerken.
3. Pas helderheid, stijl, kleur, aan in de selectie.
4. Klik op te slaan.
5. Als u wilt opgeven bewerken, klikt u op Return-toets, klikt u niet terug te keren
naar foto bladeren.
5.3 Camera

In het hoofdmenu of desktop, klik op camera aanvraagprocedure
in de camera.
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Voer



Klik

MENUknop zal verschijnen voor en na de conversie camera,

secundaire camerabutton stijl en aftellen. Klik
nemen.

knop om foto's te

Bekijk de foto's
en video's

camera conversie
hulplijn
Tijdsweergave foto's

Schakelaar voor /
achter camera

Klik erop om
foto's te nemen

Afbeeldingen

foto 5.3


camera
opnamemodus

Vinger te schuiven aan de linkerkant van de camera om de juiste knop
verschijnt de camera en schiet de conversie, als afbeelding 5.4
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foto 5.4

6 Internet
6.1 Browser
In het geval van Wi-Fi of mobiel internet is goed verbonden (Zie hoofdstuk 4.1
voor draadloos internet en omgeving), klikt u op IE browser

in het

hoofdmenu of bureaublad naar de IE-interface in te voeren, als afbeelding 6.1
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foto 6.
Klik adresbalk het invoeren van de website, klik op Start, het aangaan van
gerelateerde webpagina, dan kunt u de website informatie te bladeren, als
afbeelding 6.2 en je kunt het menu kunt u vernieuwen, op te slaan in
bladwijzers ,, aandeel pagina, bookmarks ,, geschiedenis klikken en het instellen
van de webpagina.
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foto 6.2

6.2 E-mail
E-mail instellingen bevat e-mail instelling gids, kunt u de externe POP3- of
IMAP-e-mailaccount van de normale web e-mail service provider toe te voegen
(bijvoorbeeld Yahoo, Gmail, Hotmail en 163), als afbeelding 6.3
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foto 6.3
een. E-mail instellen

1． Nadat u op het verzenden van e-icoon

, Kunt u de e-mail instelling

gids te zien, die u kan helpen in te stellen.
2． Voer uw e-mailadres en wachtwoord.
3． Klik op "Volgende stap" knop, kies uw e-mail type is POP3 of IMAP.
4． Klik op "Volgende stap" om te controleren of de e-mail box beheerder kan
ontvangen of e-mails te sturen
5． Voer de e-mailaccount, geef het e-mail onderwerp in, en klik op Voltooien.
6． Als de e-mail box beschikbaar is, wordt u automatisch in uw mailbox in te
voeren.
b. Verwijder de e-mailaccount
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U kunt setted POP3- of IMAP-account verwijderen uit uw MID.Click

3.

Voer in uw mailbox.

4.

Druk op menutoets.

5.

Klik op account

6.

Druk op de account die u wilt verwijderen.

7.

Klik bevestigen verwijderen.

.

c. Stuur dan een e-mail
3.

Klik

uw e-mail weer te geven.

4.

Klik op de inbox, het zal de nieuwe e-mails automatisch te vernieuwen; klik
erop om nieuwe e-mail te lezen.

5.

Druk op menutoets. Menu's popup.

6.

Klik op bewerken

7.

Input het e-mailadres van de ontvanger.

8.

Voer het onderwerp en de e-mail content.

9.

Als u wilt bijlage toe te voegen, klikt u op menu-toets, het menu popup.

10.

Klik op 'Attach file "(foto's, muziek, video, contacten).

in de nieuwe e-editing-interface in te voeren.

Klik erop en
Bijlage toevoegen

11.

Klik op 'verzenden' om de e-mail te sturen
7 Overige Application Procedures
7.1 Klok
Klik Klok procedure en onderstaande interface verschijnt Picture 7.1.
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Er zijn klok, beeld, muziek en homepage knoppen.

foto 7.1
7.2 Calculator



Klik.



Treed binnen in de basis bestuur van de rekenmachine.



Soft touch de nummers of operator in calulator te berekenen.

57

picture 7.2
7.3 File Manager
Bestandsbeheerder zal kopiëren, knippen, verwijderen, hernoemen van de
documenten of de map in de TF-kaart, maar ook worden de bestanden te delen,
te installeren apk etc.
In het hoofdmenu of desktop, klikt u op het pictogram manager document
in documenten manager aan te gaan.
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Local memory

U disk memory

TF card memory

foto 7.3
a, kopiëren, knippen, verwijderen, hernoemen van de bestanden en mappen:
kies het bestand of de map, lange drukt u bestand of de map in de interface aan
te gaan als afbeelding 7.4, kunt u het bestand of de map te bedienen.
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Picture7.4
b, Installeren apk-bestand: Kies het bestand achtervoegsel .apk in de file
manager, kunt u het derde deel software als herinnering te installeren.
7.4 Recorder

In het hoofdmenu of desktop, klik op recorder pictogram

interface te gaan, klikt u op opnametoets

Klik op Stoppen key

in opname-

om op te nemen te beginnen.

om de opname te stoppen. Klik op Play-toets

het opgenomen geluid af te spelen. Het systeem zal automatisch u eraan
herinneren om te gebruiken of af te breken dit record, dan kunt u handmatig
kiezen.
Speel de goede orde: kies de video speler om het opgenomen geluid af te
spelen, kiest u het opgenomen geluid in de bron manager, en klik erop om te
spelen.
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om

foto 7.5
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8 Installatie
8.1 Installatie
Installatie de derde partij applicaties
Klik op "file manager" aanvraagprocedure; kies de aanvraagprocedure u moet
installeren.
Houd de aanvraagprocedure u moet installeren.
4)

Het pop-up te installeren, klik te installeren apk.

5)

Beëindig de installatie als gids, het zal werken.
Opmerking: De derde procedure partij doorzocht van internet te gebruiken op

het systeem worden alle suffix .apk.
8.2 Uninstall
Uninstall instellingen
5. Klik op de instellingen pictogram in de belangrijkste interface.
6. Klik beheren instelling, een lijst van alle instellingen verschijnt.
7. Klik op de APK die u wilt verwijderen, klik op Verwijderen.
8. Klik op bevestigen om de verwijdering te voltooien.

9 Problemen
1.

De eerste start van de tablet is traag

Nadat de tablet (automatisch) is ge-update, zal deze wat extra opstarttijd nodig
hebben om de vooraf geïnstalleerde applicatie software te installeren, de duur is
ongeveer 2-3 minuten, het opstarten zal daarna veel sneller zijn.

2.

Tablet kan geen verbinding maken Wi-Fi



Zorg ervoor dat de draadloze router normaal werkt.



Zorg ervoor dat de tablet en de draadloze router een in bepaalde afstand,
en geen muur of een andere afscheiding tussen zich hebben.



Zorg ervoor dat de gebruikersnaam en het wachtwoord correct zijn.

3.

Tablet voelt warm aan

Wanneer veel applicaties worden gebruikt, of de helderheid van het scherm
maximaal openstaat of de tablet aan het opladen is kan deze warm voelen. Dit
is normaal.


E-mail kan niet worden ingesteld



Zorg ervoor dat uw internet goed is verbonden.



Zorg ervoor dat uw e-mail instellingen juist zijn.



Houd uw systeem en de lokale tijd aan.

5. Het systeem werkt niet goed.
Wanneer u een applicatie van derden installeert kan leiden tot een minder
goede werking. U kunt de tablet met de Reset-toets (naast de aansluiting voor
stroom) resetten.

6. De webpagina kan niet worden geopend


Houd de afstand tussen de router em tablet beperkt.



Herstart WIFI en probeer het opnieuw.

7. Tablet werkt soms traag
Dit is een normaal verschijnsel. Schakel een toepassing die u niet nodig heeft
uit in taakbeheer, of verwijder sommige applicaties van derden om meer
systeembronnen vrij te geven.

