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Zkrácený návod k použití
7“ Tablet Android 4.0
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Model: MODECOM FreeTAB 2096

1. Tlačítka a funkce přístroje

1. Fotoaparát
2. Tlačítko zpět
3. Tlačítko Home
4. Tlačítko Menu
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Fotoaparát s rozlišením 2 megapixely
Stiskem tlačítka se vrátíte zpátky
Stiskem tlačítka se vrátíte na hlavní obrazovku
Stiskem tlačítka zobrazíte možnosti menu.
Jestli stisknete tlačítko Menu při používání
aplikace, uvidíte příslušné aplikace.
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5. Tlačítko zapnutí/vypnutí a
zablokování
přístroje

Stiskem a přidržením tlačítka zapnete nebo
vypnete přístroj. Pro zapnutí nebo vypnutí obrazovky tlačítko krátce stiskněte.

6. Mikrofon

Mikrofon umožňující záznam hlasu

7. Výstup na
sluchátka

Výstup umožňující připojení sluchátek

8. Reset

Reset přístroje

9. Vstup MicroUSB OTG

Umožňuje připojit tablet k počítači prostřednictvím kabelu USB pro přenos dat (např. filmů,
hudby, snímků a jiných dat)
S adaptérem můžete k tabletu připojit různé
příslušenství, například: myš, klávesnice, modem 3g, paměť flash atd.

10. Vstup pro
napájení (DC)
11. Vstup pro
karty TF
12. Reproduktor

Připojte v soupravě obsažený zdroj 5V
Slot pro paměťové karty TF (micro SD)
Reproduktor přehrávající zvuky přístroje

2. Spuštění
2.1 Nabíjení
Připojte síťovou nabíječku k přístroji abyste dobili baterii. Plné
dobití baterie trvá přibližně 4 hodiny.
Poznámka: Přístroj nelze nabíjet přes konektor USB
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2.2 Zapnutí/Vypnutí přístroje
2.2.1 Zapnutí
Pro spuštění tabletu stiskněte a na chvíli přidržte tlačítko POWER,
umístěné na pravé straně přístroje.

Pro odblokování tabletu klikněte na uzamčený zámek a přetáhněte
mimo kolečko, ve kterém je umístěn.
Pro přechod přímo do přístroje přetáhněte symbol zámku na levou
stranu obrazovky mimo kolečko, ve kterém je umístěn.
2.2.2 Vypnutí
Tablet se vypíná tak, že stisknete a přidržíte tlačítko POWER až do
okamžiku, kdy se objeví dialogové okno s dotazem „chcete vypnout”
poté stiskněte „ok.” pro potvrzení.
ho

2.3 Zablokování/Odblokování obrazovky
(Režim spánku)
Pro úsporu energie můžete uvést tablet do režimu spánku (ang.
sleep mode) vypnutím obrazovky LCD. Obrazovku LCD vypnete
stiskem tlačítka POWER. Pro návrat do aktivního režimu stiskněte
opět tlačítko POWER.

4

www.modecom.eu

MODECOM FREETAB

2.4 Připojení k počítači
Pro přenos multimediálních souborů můžete připojit tablet k
počítači s pomocí kabelu USB, dodávaného společně s přístrojem.

3. Používání paměťové karty
3.1 Vložte paměťovou kartu micro SD do
přístroje
Přístroj používá karty standardu micro SD/SDHC
Pro vložení karty ustavte kartu konektorem směrem k přední straně
přístroje (potiskem k zadní straně přístroje)
Při vyjímání zatlačte na hranu karty, aby se uvolnil bezpečnostní
zámek, poté kartu vytáhněte ze slotu
Poznámka: Během načítání souboru z karty micro SD, ji nelze vyjímat ze slotu; mohlo by to způsobit chybnou funkci

4. Technická specifikace
Procesor
Operační systém
Operační paměť RAM
Paměť Flash
Čtečka karet
Dotykový panel
Rozměr
obrazovky
LCD
Rozlišení obrazovky
Formát obrazovky
Tlačítka

Cortex A8 (1.0 GHz)
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
512MB DDR3
4GB NaND Flash
microSD/SDHC (do 32GB microSDHC)
Kapacitní (5 bodů)
7” TFT
800 x 480 pixelů
16:9
Power, Reset, Return, Home, Menu
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Konektory

Slot na karty TF, zdířka na sluchátka 3.5,
DC port, mini USB
0.3 milionu pixelů
Port mini USB s podporou OTG
IEEE 802.11 b/g/n
Ano
3000 mAh (polymer)
197 * 120 * 10,9 mm
0-50 ºC
-10-60 ºC

Fotoaparát
USB
WiFi
G-Senzor
Baterie
Rozměry
Provozní teplota
Skladovací teplota
Provozní vlhkost pro0-90 %
středí
Vlhkost při skladování 0-90 %

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti
S ohledem na stálé aktualizace a zlepšování výrobků firmy MODECOM, může mít programové vybavení nainstalované v přístroji jiný
vzhled, nebo mít upravenou funkčnost oproti verzi popsané v tomto
návodu.
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Ochrana životního prostředí:
Toto zařízení je označené dle Směrnici Evropské unie č.
2002/96/EU tykající se likvidace elektrických a elektronických
zařízení (WEEE). Separovaně zlikvidovat toto zařízení znamená
zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a
zdraví, které by mohli vzniknout z nevhodné likvidace. Symbol na
výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným
domovým odpadem. Opotřebené zařízení lze odevzdat do osobitných
sběrných středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení
provádějte dle platných předpisů pro ochranu životního prostředí tykajících se likvidace odpadů. Podrobné informace tykající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na městském úřadu,
skladiště odpadu nebo obchodě, v kterém jste nakupili výrobek.
Hmotnost: 330g
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