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Lathund

Egenskaper
● Wi-Fi b/g/n
● 8-tums touchscreen
● Webbkamera ● G-sensor
● Mediaspelare

● Stödjer appar från 3:e part
● 3G (endast vissa modeller)

Vad finns i kartongen
 1 surfplatta
 hörlurar

● 1 USB-kabel
● Lathund

● 1 nätadapter

Beskrivning
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13.
14.
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16.

VOL-: Sänka volymen
VOL+: Höja volymen
Menyknapp
Returknapp
Inbyggd webbkamera
USB för extern enhet – används för inkoppling av USB-minne, tangentbord/mus
eller 3G-hårdvarulås via USB-kabel
Minneskortläsare (MicroSD)
Mini-USB – används för inkoppling av PC via USB-kabel
Uttag för hörlurar – inkoppling av stereohörlurar
Dc in – används för inkoppling av nätadapter
HDMI
Hål för återställning – återställning av enheten om den hänger sig
Power – Tryck och håll intryckt för att slå på/stänga av enheten. Tryck helt kort för
att låsa eller låsa upp skärmen
Mikrofon
Högtalare
bakre kamera - 2 megapixel bakre kamera
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Före användning
Till
Tryck på till/från och håll den intryckt tills skärmen tänds och startsbilden visas. Det
kan ta mellan en och två minuter för plattan att starta.
Från
Tryck på till/från och håll den intryckt tills dialogrutan Power Off öppnas, och tryck
sedan på OK för att stänga av plattan.
Låsa upp skärmlåset
Skärmlåset aktiveras automatiskt när plattan inte använts under en viss tid.
Lås upp skärmen igen genom att dra ikonen
åt höger på skärmen.

Ladda batterierna
Sätt plattan på laddning när batteriindikatorn visar tomt batteri. Anslut laddaren till
DC-in porten och sedan till ett vanligt vägguttag med spänningen 220-240 V. Det tar
upp till 5 timmar att ladda fullt. Full kapacitet nås
först efter flera laddningar och urladdningar.

Installera minneskort
För att öka lagringsminnet kan ett microSD-kort sättas in i minneskortläsaren på
plattans baksida. Minneskort på upp till 32 GB kan användas.
Föra över filer från en dator
Du kan föra över filer, t ex bilder, filmer och musik eller appar från en dator .
(1) Anslut plattan till datorn med den medföljande USB-kabel.
(2) När plattan är ansluten visas den som en extern enhet i Utforskaren på datorn.
(3) Kopiera filer till antingen plattans internminne eller ett minneskort.
Reset (återställning)
(1) Om plattan hänger sig kan du prova att starta om den genom att hålla
till/från-knappen intryckt och välja att stänga av.
(2) Om detta inte hjälper kan du föra in ett gem i hålet märkt Reset, så startar plattan
om. Observera att inga sparade filer eller inställningar försvinner vid denna typ av
återställning.
Tips
 Vid uppspelning av musik eller film kan du dra i reglaget för att flytta framåt eller
bakåt i låten/filmen.
 När du arbetar i filhanteraren kan du dra med fingret för att
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bläddra upp och ner på skärmen.
 I filhanteraren för musik, video osv kan du hålla fingret på en
fil för att se olika alternativ.
 Tryck på
för att gå tillbaka till föregående val/meny.
Tryck på
för att byta till hemskärmen
Tryck på
för att öppna menyval och på
nyligen öppnade appar (program).

för att visa

Grundläggande handhavande
Hemskärm

Gå till
appskärmen

Googlesök

Genväg till
inställningar

Batteriniv
å

Retur

Hembild

Senast öppnade
appar

Time
Klock

WiFi

Systeminställningar
Tryck på genvägen
på hemskärmen. Här väljer du lösenord för
det trådlösa nätwärket (WiFi), skärminställningar, språk, klocka osv.

Visa alla installerade appar och widgetar
Denna platta levereras med många förinstallerade appar och widgetar. Tryck på
för att visa dem.
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Personliga inställningar för hemskärmen
 Lägga till en genväg till ett favoritprogram (app) på hemskärmen: Tryck på
för
att visa alla. Peka på en ikon och håll fingret kvar för att lägga till appen på
hemskärmen.
OBS! Om det inte finns tillräckligt med plats på skärmen visas ett meddelande om detta. Du kan
då skapa ytterligare en hemskärm.
Håll fingret på

Håll fingret på

 Flytta en ikon: peka på den och dra den till den plats där du
vill ha den.
 Ta bort en ikon: tryck på den och drar den till papperskorgen
på skärmen.
 vByta skrivbordsbakgrund: håll fingret på en ledig yta tills
texten Byta skrivbordsunderlägg visas, och välj en annan
bild.

Ansluta till trådlöst närverk
Om du vill starta webbläsaren (browsern) måste först det
trådlösa nätverket aktiveras:
(1) Tryck på
för att visa alla appar.
(2) Tryck på wifi på appskärmen.
(3) Dra reglaget på skärmen till ON
(4) Plattan söker efter synliga nätverk och visar dem.
(5) Välj ett nätverk och tryck på anslut. Om nätverket är krypterat måste du ange
lösenordet för det aktuella nätverket.
3G-anslutbarhet
Förutom trådlöst nätverk kan du också använda de vanligaste USB-modemen,
version 3G. 3G-modem ingår inte. Dessutom måste du ha en USB-adapter för att
koppla in modemet till plattan. De flesta mobiloperatörers APN-inställningar är
förinställda.
Om din tablet har en SIM-kortplats kan du ansluta till internet via den interna 3G
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modulen när Wi-Fi-nätverk inte är tillgängligt. Sätt i ditt 3G-kortet i SIM-kortplatsen av
tabletten och tabletten kommer att få 3G-signal automatiskt. Vissa APN-inställningar
kan behöva göras. Kontakta din operatör om du är osäker på vilka inställningar som
gäller för det specifika 3G-nätet.
Öppna webbläsaren
Öppna webbläsaren genom att trycka på ikonen
installera valfri webbläsare från tredje part.

på hemskärmen. Du kan även

Spela musik
(1) Tryck på musikikonen på appskärmen.
(2) Navigera i musikbiblioteket.
(3) Tryck på en låttitel för att börja spela den.
Visa film
(1)
(2)
(3)

Tryck på videoikonen på appskärmen.
Navigera i videobiblioteket.
Tryck på en filmtitel för att visa filmen.

Visa foton
(1) Tryck på bildgalleriet på appskärmen för att öppna
bildvisaren.
(2) Bläddra mellan miniatyrbilderna
(3) Tryck på en miniatyrbild för att öppna bilden som en helskärmsbild.
(4) Dra med fingret åt höger eller vänster för att bläddra mellan bilderna.
(5) Nyp eller dra isär med fingrarna enligt bilden här nedan för att zooma in eller ut.
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Filhanterare
Med filhanteraren kan du utforska och hantera filer.
(1) Tryck på ikonen Explorer för att öppna filhanteraren.
(2) Där kan du titta på och bläddra bland filerna.
(3) Tryck på menyknappen
för att öppna en meny där du kan välja att kopiera,
radera, flytta, klistra in eller byta namn på filen.

E-post
Du kan också skicka och ta emot e-post om plattan är ansluten till ett trådlöst nätverk.
Skapa ett e-postkonto:
(1) Tryck på e-postikonen.
(2) Skriv in din e-postadress och ditt lösenord.
(3) Tryck på Manuella inställningar och ange kontoinformation och
serverinformation (fås från din e-postleverantör).
(4) Tryck på Nästa för att fortsätta . Systemet kontrollerar inställningarna. När texten
Ditt konto är skapat och e-post är på väg visar är kontot färdiginställt.
(5) Skriv in ditt namn och tryck på Klart.

Hantera appar och uppgifter
Det finns en hel del förinstallerade nyttoprogram, men du kan även installera egna
appar från andra leverantörer genom att t ex ladda ner från internet (apk-filer).
● Ladda ner och köpa appar
Med den här plattan kan du surfa in på olika handelsplatser för att ladda ner appar.
Det finns både sådana som är gratis och sådana som kostar pengar. Aktivera Google
play, tryck på inställningar, sedan på program och bocka i rutan för
servicefunktioner. Gå tillbaka till appskärmen för att se handelsplatsen.
● Installera appar
(1) Öppna filhanteraren Explorer och tryck på den apk-fil som du vill installera. Följ
anvisningarna på skärmen.
(2) Vissa appar visar en säkerhetsvarning och blockeras. För att kunna installera en
sådan app, trots säkerhetsvarningen, måste rutan för okända källor bockas i under
Program i inställningsmenyn.
(3) När installationen är klar läggs en genväg för den aktuella appen på appskärmen (i
bokstavsordning).
● Avinstallera tredjepartsapp
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(1) Tryck på inställningsikonen för att öppna inställningsmenyn.
(2) Välj Program och sen Hantera program. Tryck på den app du vill avinstallera,
och välj sedan Ta bort.
(3) Alternativt kan du hålla fingret på en app på appskärmen och flytta den till
hemskärmen. Håll sedan fingret på appen på hemskärmen och dra den till
papperskorgen.
Observera!
 Fabriksinstallerade appar kan inte avinstalleras.
 En app som ska laddas ner och installeras måste ha filändelsen .apk.

● Hantera processer
Du kan också köra flera program samtidigt, t ex titta på bilder samtidigt som du
lyssnar på musik.
(1) Om du vill ta bort en app från listan Senaste använda trycker du på
för att
visa dem och håller sedan fingret på den app/process du vill avsluta/stoppa, och väljer
sedan Ta bort från lista.

(2) Du kan även installera en specialfunktion som avslutar alla processer. Det finns
en mängd olika sådan program att ladda ner från internet. Prova dig fram vilken som
passar dig bäst.
(3) En process kan också avslutas från menyn Program under Inställningar.
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Ansluta plattan till en HD-TV

Denna surfplatta har en HDMI-utgång, så att den kan kopplas ihop med en TV eller
dataskärm med motsvarande ingång.
(1) Öppna appen Inställningar och välj HDMI. Välj sedan lämplig upplösning.
(2) Starta TV:n eller datorskärmen och välj HDMI som ingång TV/datorskärmen.
(3) Anslut plattan till TV:n eller datorskärmen med en HDMI-kabel.
(4) När plattan är ansluten försvinner bilden från plattan och visas istället på TV:n.
(5) Dra ur HDMI-kabeln ur platta när du vill återgå till visning på plattan.

Återställning av mjukvaran
Generellt gäller inte garanti för uppdatering av mjukvaran. För att minimera risken att
du blir debiterad för uppdatering ber vi er att uppdatera mjukvaran innan du lämnar in
din platta för service. Gå till www.netlogic.se och sök upp din modell. Följ
anvisningarna för uppdatering. Detta bör göras då plattan inte fungerar
tillfredsställande. Anledning till att mjukvaran måste uppdateras kan vara felaktiga
applikationer, extern påverkan i form av icke godkänd fast mjukvara eller att
tillverkaren släppt en uppdaterad och förbättrad version av den officiella fasta
mjukvaran.

Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och
elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte
fungerar längre.
Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall.
Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.

8

