Eigenschappen product
OS Windows 10
8" IPS LCD multi-touch touchscreen
Quadcore-processor
DDR3L 2GB, eMMC 16GB / 32GB
Bluetooth 4.0
Camera voorkant 0,3M, achterkant 2,0M
Wi-Fi en G-sensor
Ondersteuning voor USB host en OTG
MicroSD (ondersteuning voor SDHC)
Externe luidsprekers

Waarschuwingen
● Druk niet met scherpe voorwerpen op het oppervlak van het touchscreen. Het touchscreen kan
beschadigd raken waardoor het niet meer of onjuist werkt.
● Wees voorzichtig bij het gebruik van de tablet. Het touchscreen en scherm kan beschadigd raken
door externe schokken of druk.
● Bij externe schade of vervormingen is de klant zelf verantwoordelijk voor het betalen van de
reparatiekosten, zelfs in de garantieperiode.
● Stel het apparaat niet bloot aan grote schokken en laat het niet vallen.
● Wees voorzichtig wanneer u het apparaat voor lange tijd gebruikt met hoog volume. Er kan
gehoorschade ontstaan.
● Demonteer het apparaat niet zelf, dit kan de garantie doen vervallen.
● Het apparaat kan beschadigd raken en er kunnen gegevens verloren gaan als het netsnoer wordt
losgekoppeld of als het apparaat uitschakelt tijdens het updaten van de firmware of het kopiëren van
bestanden.
● Niet gebruiken op koude, natte en stoffige plaatsen. Het kan leiden tot vervormingen, condens op
het scherm en storingen.
● Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.
Gebruik het apparaat alleen nadat er een backup is gemaakt van belangrijke gegevens.
● Gebruik het apparaat niet in stoffige omgevingen, omdat er stof in het apparaat of het scherm kan
komen.
● Het apparaat kan warm worden tijdens het opladen of bij het gebruik van applicaties die veel
processorkracht vereisen.
● Klasse B apparatuur (zend- en communicatieapparatuur voor thuisgebruik): zoals EMC-apparatuur
voor thuisgebruik (klasse B), het hoofddoel is gebruik in woningen, bruikbaar in alle gebieden.

De PC inschakelen
1. Druk op Power

om de PC in te schakelen

De PC uitschakelen
1. Druk op het Power

pictogram aan de linkeronderkant van het scherm

2. Druk op “Shut down” om de PC uit te schakelen

Het scherm begrijpen
Desktopmodus

Tabletmodus

Schakelen van de desktopmodus naar de tabletmodus
1. Veeg naar links vanaf de rechterkant van het scherm.

2. Druk op “Tablet mode” om te schakelen tussen de desktop- en tabletmodus.

Het Charms-menu in de tabletmodus
1. Veeg naar links vanaf de rechterkant van het scherm.

2. Verschillende functies, waaronder “Tablet mode”, “Rotation lock”, “Setting” en “Wi-Fi” verschijnen
op het scherm.

Het menu met alle applicaties in de tabletmodus
1. Druk op het Applicatie-pictogram aan de linkeronderkant van het scherm.

2. Alle applicaties verschijnen op het scherm.

MicroSD-kaartsleuf
U kunt een MicroSD-kaart gebruiken als verwisselbare schijf om eenvoudig data te verplaatsen en de
capaciteit van de PC uit te breiden

De kaart gebruiken
1. Steek de MicroSD-kaart in de MicroSD-kaartsleuf

2. Er verschijnt een bericht aan de rechterbovenkant van het scherm

3. Klik op ‘Open folder to view files’
4. U kunt nu gegevens op de MicroSD-kaart opslaan, verplaatsen en verwijderen.
5. Druk, nadat u klaar bent met het gebruik, op de MicroSD-kaart in de sleuf. De kaart komt nu uit de
sleuf.

Het volume instellen
U kunt het volume instellen met de knoppen of het volume-pictogram aan de rechteronderkant van
het scherm.
.
Het volume instellen met de knop
Druk op de volumetoets op de bovenkant van de tablet om het volume in te stellen

Het volume instellen met het volume-pictogram
Druk op het volume-pictogram aan de rechteronderkant van het scherm.

De helderheid van het LCD instellen
※

Gebruik de helderste instelling bij gebruik van de adapter en de donkere instelling bij het
gebruik van de accu om ervoor te zorgen dat u de tablet bij gebruik van accustroom langer
kunt gebruiken.

1. Open het Charms-menu.
2. Stel de helderheid van het scherm in door op het helderheidspictogram te drukken.

Draadloos netwerk (Wi-Fi)
U kunt eenvoudig verbinding maken met een draadloos netwerk als er draadloze netwerken in de
buurt zijn.

Verbinding maken met een draadloos netwerk
1. Druk op het Wi-Fi-pictogram aan de rechteronderkant van het scherm.

2. Er wordt een lijst getoond met alle beschikbare draadloze netwerken. Druk vervolgens in de lijst
op het draadloos netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

3. Druk op Connect.
※ U kunt de netwerkbeveiligingssleutel opvragen bij de beheerder van het netwerk

Accu
Als u de tablet op accustroom gebruikt, zonder adapter, lees dan de onderstaande informatie
De accu opladen
Steek de oplader in de oplaadpoort op de tablet

De resterende accustroom controleren
U kunt de resterende accustroom controleren
1. Controleren op de taakbalk

Koppel de PC los van de oplader en druk daarna op het accu-pictogram
rechteronderkant van het scherm

aan de

Informatie over de periode van accu-gebruik
Een accu is een verbruiksartikel en de gebruiksperiode zal afnemen als de accu voor lange tijd wordt
gebruikt
Als de gebruiksperiode van de accu is gehalveerd, vervang de accu dan door een nieuwe
Als de accu niet wordt gebruikt voor een lange periode, zorg er dan voor dat de accu voor 30-40%
blijft opgeladen
U kunt de levensduur van de accu verlengen als u zicht aan de bovenstaande regels houdt.

[Let op]
Er is explosiegevaar als u de accu onjuist vervangt
Gooi gebruikte accu’s weg volgens de instructies van de leverancier

Specificaties
OS
CPU
RAM
Display
Multitouch-touchscreen
Ingebouwd flash-geheugen
Audiopoort
USB
MicroSD
Luidspreker
G-Sensor
Camera
WiFi
Bluetooth
Batterij
Stroom
Afmetingen

Window 10
Quadcore Intel Bay Trail-T CR 1.33~1.8GHz
DDR3L 2GB
8" 1280x800 capacitief multitouch-touchscreen
Multitouch-touchscreen
16 GB / 32 GB
3.5ø
1 x 5pin MicroUSB (2.0 high speed)
MicroSD-kaart
Frequentierespons : 20Hz – 20k Hz, N/S : >90%
Ja
0,3Mpixel (voorkant), 2Mpixel (achterkant)
802.11b/g/n
4.0
3.7V lithium batterij
5V 2A MicroUSB-poort
122.4x207.3x9.9 mm

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website
www.mpmaneurope.com

