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Welkom
Dank u voor de aanschaf van dit Mobile Internet Device (MID tablet PC) produkt.
Gemakkelijk in gebruik en geschikt voor zakelijke doeleinden (ondersteunt Word,
Excel, zenden & ontvangen van e-mails...) en ontspanning (ondersteunt 3D game,
chatten met vrienden, films/video, eBoek lezen.....).
Werkend onder Android 2.3, met een 1.2 GHz processor en aanraak scherm geeft het
tablet u een prachtige gebruikers ervaring.
Voordat u begint, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen
en te bewaren voor latere referentie.
Aangezien de software van dit tablet snel geupdate wordt, kunnen in deze
gebruiksaanwijzing niet alle aspecten van nieuwe technologieën worden beschreven.

Voorzorgsmaatregelen
⊙ De nieuwe batterij is op z’n best na 2-3 keer volledig laden en ontladen.
⊙ Bij gebruik van de oortelefoon kan gehoorbeschadiging optreden als u op een hoog
volume afspeelt, stel derhalve het volume af op een gemiddeld geluid.
⊙ Sluit tijdens het formatteren of uploaden/downloaden het tablet niet plotseling af,
dit kan leiden tot programma fouten.
⊙ Probeer niet het tablet zelf open te maken en gebruik geen scherpe
reinigingsmiddelen zoals wasbenzine, alcohol of verdunner om de behuizing of
het scherm te reinigen.
⊙ Gebruik het tablet niet tijdens autorijden, fietsen of hardlopen.
⊙ Het tablet is niet vocht of water bestendig. Gebruik hem niet in een vochtige
omgeving.
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⊙ Laat het tablet niet vallen en vermijdt schokken en stoten, dit kan het scherm
beschadigen.
⊙ Probeer niet de firmware zelf te upgraden, dit kan het tablet beschadigen.

Toetsen en functies

Positie
A

Toets
POWER

Functie omschrijving
Kort indrukken voor
slaap/ontwaak stand en lang
indrukken voor AAN/UIT

B

MENU

Kort indrukken om in de
sub-menu functie te komen

C

ESC

Kort indrukken om in het
menu terug te keren en lang
indrukken om in de scherm
kalibratie stand te komen

D

TF card

Slot voor een TF card

E

Earphone

Oortelefoon aansluitpunt

F

DC

Aansluitpunt voor externe
5V DC adapter/lader

G

Mini USB slot

MINI_5PIN aansluitpunt
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H

USB Host

Externe verbinding voor
USB, 3G Dongle, en muis

I. Beginnen
1.1 AAN/UIT zetten
1.1.1 Aanzetten
Houdt toets A 3 seconden ingedrukt om het scherm aan
te zetten. Als het opstart scherm zichtbaar wordt, sleept
u het lock icoon

met uw vinger naar boven om het

scherm te ontgrendelen.

1.1.2 Uitzetten
Als het tablet aan staat houdt u toets A ingedrukt tot het dialoog scherm “Device
options” verschijnt. "Device options"→"Power off"→ (het apparaat schakelt uit) tik
op "OK" .

1.2 Scherm vastzetten/ontgrendelen (slaap stand)
Om de batterij te sparen dient u uw tablet in de slaapstand te zetten door de LCD
display uit te schakelen. U doet dit door kort op toets A te drukken. Nogmaals
indrukken om het vergrendelde scherm weer op te roepen.

1.3 Verbinden met PC via USB kabel
Indien het tablet aangesloten wordt op de PC via de USB kabel, verschijnt
automatisch het "USB connected" scherm.
Tik op het "Turn on USB storage" icoon als u
bestanden wilt kopieëren tussen uw computer
en het tablet of de TF kaart.
Het USB icoon verschijnt ook in de
linkerbovenhoek van de status balk. Sleep het
icoon naar beneden met uw vinger als het
"USB connected" scherm verdwijnt.
Tik op "Turn off USB storage" om de tablet
veilig van uw computer te verwijderen.
５

II. Uw opstart scherm

2.1 Status Balk
Bovenin het opstartscherm is uw status balk.

-Home: aantikken om terug te keren naar het opstart scherm.
-Return: om terug te keren naar het vorige menu, zelfde functie als de ESC toets.
-Menu: aantikken om het sub-menu te tonen (bij sommige interfaces is er geen
sub-menu), zelfde functie als de Menu toets.
-Vol-: aantikken om het volume te verlagen
-Vol+: aantikken om het volume te verhogen
-App Panel: aantikken om alle apps te zien
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2.2 Bediening van het opstart scherm
2.2.1 App icoon toevoegen aan het opstart scherm
Binnen het App Panel, raak een icoon aan en houdt het ingedrukt, het icoon komt in
de verplaatsbare stand en verschijnt in het opstart scherm.

2.2.2 App icoon wissen van het opstart scherm
In het hoofdscherm, houd het ongewenste icoon ingedrukt tot het verplaatsbaar wordt.
Het

icoon veranderd in een prullenbak

. Sleep het item naar de prullenbak en

laat los als hij rood verkleurt.

2.2.3 Widgets/shortcuts toevoegen aan het opstart scherm
Om een widget toe te voegen, houdt u uw vinger
of een stylus op een open ruimte in het opstart
scherm, tot een pop-up menu verschijnt, u kunt
nu Shortcuts, Widgets, Folders aan uw opstart
scherm toevoegen. Tevens kunt u hier uw
Wallpaper wijzigen.

2.2.4 Instellen van wallpaper
Houdt uw vinger of een stylus op een open ruimte in het opstart scherm en kies
"Wallpapers" uit het pop-up menu. U kunt een wallpaper uit de Gallery kiezen of
Live wallpapers downloaden en standaard systeem wallpapers.
Opm: u kunt foto’s eerst opslaan in de Gallery en daarna instellen als wallpaper.
U kunt ook prachtige Live wallpapers aanschaffen en downloaden en daarna
instellen als wallpaper.

2.2.5 Opzoeken van uw recente handelingen
Houdt het
icoon in de status balk ingedrukt. Al uw recente handelingen en recent
gebruikte Apps verschijnen.
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III. Netwerk Verbinding
3.1 Wi-Fi
Wi-Fi kan alleen gebruikt worden als hij verbonden is met een thuis Wi-Fi Access
Point (AP) of een gratis, maar onbeveiligde Wi-Fi hotpot. Onder “Wireless &
networks”, tik op “Wi-Fi settings”. Overtuig u ervan dat zowel Wi-Fi en Network
Notiﬁcation aan staan met een groene check mark. Enkele momenten later verschijnt
uw Wi-Fi netwerk lijst. Als u opnieuw moet scannen naar beschikbare netwerken tikt
u op het
icoon en daarna op Scan. Voor de beveiligde versie dient u een
wachtwoord of een andere vorm van toegang bevestiging via een browser in te geven.

3.1.1 Wi-Fi aanzetten
Binnen het App Panel, tik op “Settings” → daarna “Wireless & networks” → “Wi-Fi”
om Wi-Fi aan te zetten en te scannen. Uw tablet geeft een lijst van beschikbare
netwerken. Tik op een network om verbinding te maken. Indien nodig, voer het
Network SSID, Security, en Wireless wachtwoord in en tik op “Connect”. Als uw
tablet verbonden is met het netwerk verschijnt de draadloze indicatie
in de status
balk. Golfjes geven de signaal sterkte aan.

3.1.2 Wi-Fi uitzetten
Om Wi-Fi uit te zetten, verwijder het Wi-Fi vinkje onder “Wireless & networks”. Zet
Wi-Fi uit als u het niet gebruikt om de levensduur van de batterij tussen twee
opladingen in te verlengen.

3.1.3 Wi-Fi network toevoegen
Gebruikers kunnen ook een Wi-Fi network toevoegen onder “Wi-Fi settings”. In
“Wi-Fi settings”, tik op “Add Wi-Fi network”. Voer de SSID (naam) van het network
in. Indien nodig voer veiligheid of andere network configuratie details in. Tik op
Save.

3.1.4 Wi-Fi network verwijderen
In het Wi-Fi settings scherm, tik op de naam van het network. Tik daarna op “Forget”
in het dialoog scherm dat zich opent.

Opm: Het Network status icoon kleurt groen

als u een Google Account heeft

toegevoegd aan uw tablet en deze verbonden is met Google services, voor het
synchroniseren van uw Gmail, Calendar events, contacts, voor back-up van uw
instellingen, enz.
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IV. Internet Browsing
4.1 Internet Browsing
Alvorens u uw browser kunt gebruiken, overtuig u ervan dat Wi-Fi of internet
verbonden is.
In het hoofd scherm, tik op het

icoon om

uw browser te openen.
In de adres balk, tik op het tekst veld, het
Android keyboard verschijnt zodat u de
keywords of URL kunt intypen.
Tik en houd het tekst veld ingedrukt om tekst
of de input mode te wijzigen.
Tik op de

tab om het submenu in te zien.

Openen tot 8 windows tegelijkertijd

Opmerking: Android 2.3 OS ondersteunt Adobe flash 10.3. Dit betekent dat u on-line
flash video’s kunt zien.

V. Installeren en beheren van Apps
5.1 Installeer en beheer Apps
5.1.1 installeer Apps
Ga naar de “ApkInstaller”

om uw apps te installeren

en te beheren. Om een gedownloade of gekopieerde
applicatie te installeren volgt u de volgende stappen:
1. Open de ‘APKInstaller’ → ‘Install’ → tik daarna op “Internal Memory” of “SD
Card” om toegang te krijgen tot uw apk bestanden die u eerder heeft opgeslagen, ze
verschijnen aan de rechterzijde van het scherm. Kies de apk bestanden die u wenst te
installeren en volg de aanwijzingen.
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Opm: Overtuig u ervan dat het .apk file werkbaar is onder Android 2.3, en dat de
suffix is .apk. Zoals bijv. “Angrybirds.apk”.

5.1.2 Apps beheren
Indien u all uw apps wilt beheren, opent u
‘APKInstaller’ → ‘Manage’
U kunt hier de applicaties laden, exporteren of
verwijderen.
Om apps te beheren, kunt u ook gaan naar
“Applications” onder “Settings”.
"Settings" → "applications"→ "manage applications".

VI. Multi-media Functies
6.1 Muziek
Nadat u muziek op uw tablet heeft geladen tikt u op het music icoon om de music
player te starten. U krijgt de optie om te selecteren op Artist, Song, Album, of custom
Playlist. Tik op het icoon om te kiezen. De media player stelt u in staat om af te
spelen in willekeurige volgorde, overslaan of pauzeren en zelfs het album artwork te
tonen als deze functie beschikbaar is.
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In de audio playing stand, tik op

om meer functies te tonen:

6.2 Video
6.2.1 Video afspelen
U kunt video’s afspelen die op uw tablet zijn opgeslagen of op uw SD card. Tik op het
Video icoon om de video player te starten, kies de video die u wilt zien, met de
toetsen op de taak balk onderin het scherm kunt u de video pauzeren, snel voorwaarts
spoelen of naar de volgende video gaan.

Met Wi-Fi aan, kunt u ook een on-line flash video afspelen.
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6.3 Galerij
Nadat u uw media geladen heeft, tikt u op het Gallery icoon om de Galerij te starten.
Tik op het gewenste beeld om dit te tonen. Om door uw collectie te bladeren, tikt u op
links of rechts. Door op het Menu icoon te tikken kunt u een beeld verwijderen, of het
delen. U kunt zelfs beelden als wallpaper installeren.

6.4 Camera
Tik op het

icoon in het App Panel om de camera te openen.

6.4.1 Foto’s nemen
Uw tablet is uitgerust met een ingebouwde 0.3MP web camera.
Druk op het bal icoon en schuif het naar beneden in de richting van het
“Camera” icoon
Tik op de

tab in de rechter benedenhoek om een foto te maken.

Waar kunt u uw foto’s inzien?
U kunt de door u genomen foto’s inzien door op de

tab in de rechter bovenhoek

te tikken. Of u kunt teruggaan naar “Gallery”.

6.4.2 Video’s maken

Druk op het bal icoon en schuif het naar boven in de richting van de video camera
Tik op de

.

tab in de rechter benedenhoek om een opname te starten, nogmaals

aantikken om de opname te stoppen.
Opgenomen video’s kunnen worden bekeken in de “Video player”.

6.4.3 Camera uitzetten
Als de camera aan staat, druk op het ‘terug’ icoon of de ESC toets om de camera uit te
zetten.

6.5 E-boek lezer
Het tablet ondersteunt vele eBook formaten zoals PDF, PDB, E-Pub, FB2....
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Tik op het “Shelves”

icoon om uw boekenplanken te openen en boeken uit uw

lijst in te zien. Tik op de “Bookshelf” en kies een boek om te lezen.

VII. Instellingen

Tik op het “Settings” icoon

om in het instellingen menu te komen. Hier kunt u

het volgende instellen: Wireless & networks, Sound, Display, Location & Security,
Applications, Accounts & sync, Privacy, Storage, Language & keyboard, Voice input
& output, Accessibility, Date & time end About phone.
Bijvoorbeeld, instellen Display:
Onder “Settings”, tik op “Display” om Brightness, Accelerometer coordinate system,
Animation en Screen time-out in te stellen.
De display heeft een fabrieks ingestelde screen timeout van 1 minuut. Als u het tablet
niet gebruikt, slaat het scherm op zwart en in de standby stand. Druk op het power
icoon om het Lock Screen te tonen, daarna kunt u de instructies volgen om het scherm
weer te ontgrendelen.

VII. Batterij
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Lege batterij

‘

Volle Batterij

Batterij wordt geladen

’ geeft aan dat de batterij vol is. Als het niveau te laag wordt verschijnt een prompt

die u waarschuwt dat de batterij opgeladen moet worden.

Het tablet kan worden geladen met een 5V output DC adapter in zowel de aan als de
uit stand. In de rechter bovenhoek van het scherm verschijnt een rood licht gedurende
het laden. Als de batterij geheel opgeladen is, verdwijnt het rode licht.
In de vergrendelde stand kan de laad status worden ingelezen in de linker bovenhoek
zoals hieronder weergegeven.

Geeft aan dat 41% geladen is

Het tablet kan tot 6 uur nodig hebben om volledig op te laden.

Problemen oplossen
1. Tablet kan niet aangezet worden
Controleer het batterij niveau, laadt hem op met de adapter als het niveau te laag is of
verbind hem met de PC via de USB kabel om te zien of hij dan wel aanslaat.
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2. Geen geluid via de oortelefoon
Controleer of volume op ‘0’ staat. Ook kan de oortelefoon defekt zijn, vervang hem
door een andere.
3. Slecht geluid
Controleer of er stof in de oortelefoon of de ingebouwde speaker zit. Controleer of het
bestand niet defect is.
4. Tablet reageert niet, scherm is vastgelopen
Herzet uw tablet, steek een paperclip o.i.d. in het Reset gaatje op uw tablet om
opnieuw op te starten..
5. Scherm verloopt of reageert niet goed
Om dit te corrigeren, kunt u a) Gaan naar Settings → Accessibility → Touch panel
calibration om het scherm te kalibreren; b) Ingeval geen kalibratie kan worden
uitgevoerd kunt u de power toets 15 seconden ingedrukt houden om het tablet
gedwongen uit te zetten. De kalibratie wordt automatisch uitgevoerd zodra u het tablet
weer opstart; c) Gebruik een USB muis om de kalibratie op uw tablet uit te voeren.
6. Applicaties werken niet
Mogelijke oorzaak kan zijn dat de applicatie niet geschikt is voor het OS systeem of
het gedownloade .apk bestand is defect. In dat geval dient u een volledige versie te
downloaden.
8. Hoe een Google account te wissen?
Als u een account toegevoegd heeft , is dit zichtbaar in “Accounts & snc” van
“Settings”, waar u tevens een ander account kunt toevoegen. Om het ongewenste
account te wissen, gaat u naar “Settings” → “Privacy settings” → “Factory data reset”.
De interne opslag en reeds geïnstalleerde apps worden eveneens verwijderd, behalve
voor-ingestelde apps en de gegevens in uw flash geheugen. Wees dus voorzichtig
alvorens deze handeling uit te voeren.

Specificaties


Paneel: Multi-touch & capacitief paneel



Processor: RK2918 1,2GHz



Opslag capaciteit: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB



Ingebouwde 0,3M camera



OS:



Speedy Wi-Fi

800*480 (16 : 9)

Google Android 2.3
802.11b/g (TD, WCDMA, EVDO)
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Ondersteunt 3G dongle



USB 2,0 poort voor ondersteuning OTG functie



D klasse luidspreker



Ondersteunt YouTube tot 720P en HTML5 video playback



Batterij:

Li-ion batterij



Adapter:

output 5V 2A DC



Afspeeltijd:



Gewicht: 400g



Ondersteunt Audio bestanden:



MP3 audio



WMA audio



WAV audio



APE audio



OGG audio



FLAC audio



AAC audio

3,7V 3800mA/H
input 100~220V AC

Video ongeveer 4-5 uur

Ondersteunt Foto bestanden:


JPEG



BPM



GIF

Ondersteunt Video bestanden:


AVI



3GP/MP4



RM/RMVB



FLV



MKV
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50~60HZ



MOV



WMV

Drukfouten en/of tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

１７

