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1. Uvod 
Poštovani kupče, 
zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda. Ovaj uređaj posjeduje Wi-Fi prijemnik 
visokih performansi te podržava 3G USB bežične mrežne kartice za spajanje na 
širokopojasne mreže, čime se ukida ovisnost o kabelima. Ovaj uređaj će Vas 
uvesti u svijet prijenosnih medijski playera i zadovoljiti Vaše potrebe za zabavom. 
Uređaj također podržava pregledavanje slika, čitanje e-knjiga, igre,  chatove i 
druge funkcije; razne postavke će u potpunosti zadovoljiti Vaše individualne 
potrebe. 
Za što jednostavniju uporabu uređaja molimo da prvo pročitate Upute za uporabe 
priložene uz uređaj, nakon čega će Vam način uporabe uređaja biti jasniji. Prije 
uporabe molimo pročitajte sve navedene informacije o uređaju kako biste što bolje 
shvatili uređaj i način uporabe istoga. Proizvođač ne preuzima odgovornost za 
gubitak osobnih podataka i oštećenja uzrokovana neispravnom uporabom softvera 
ili hardvera, fizičkim oštećenjima, zamjenom baterije ili bilo kakve drugim 
oštećenjima.  
Kako biste izbjegli gubitak podataka molimo uvijek napravite pričuvnu kopiju Vaših 
podataka.
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Također, kako proizvođač ne može utjecati na razumijevanje ovog priručnika 
od strane korisnika Proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitke nastale 
uporabom ovog priručnika. Zbog stalnog razvoja uređaja informacije u ovom 
priručniku su podložne izmjenama bez prethodne najave. Ovaj priručnik je 
zaštićen autorskim pravima te se niti jedan njegov dio ne smije na bilo koji 
način kopirati ili reproducirati bez prethodnog pisanog odobrenja proizvođača. 
Proizvođač zadržava pravo konačnog objašnjenja sadržaja ovog priručnika, 
jamstva i vezanih informacija. 
(Napomena: Prilikom pisanja ovog priručnika proizvođač se trudi navesti u 
potpunosti pouzdane informacije. Međutim u slučaju grešaka ili previda 
molimo Vas za razumijevanje i rado prihvaćamo sve sugestije. Ukoliko tijekom 
uporabe uređaja iskusite probleme molimo da odmah kontaktirate lokalnog 
distributera.) 
Zahvaljujemo na Vašoj podršci te Vas molimo da obratite pozornost na naše 
druge proizvode. 
 

 

2. Sigurnosne napomene 
1) Kako biste izbjegli oštećenja uređaja držite ga podalje jakih magnetskih 
polja. 
2) Molimo pazite da uređaj tijekom uređaje na udara, trlja se ili pada na tvrde 
predmete jer to može rezultirati ogrebotinama uređaja, oštećenjem baterije, 
gubitkom podataka ili drugi oštećenjima hardvera. 
3) Uređaj se nipošto ne smije izlagati vlazi ili kiši jer ukoliko u uređaj uđe voda 
može doći do nepopravljivih oštećenja uređaja. 
4) Nikada ne čistite uređaj kemikalijama ili deterdžentima jer će oni oštetiti 
površinu uređaja. 
5) Ne preporuča se uporaba slušalica sa glasnoćom postavljenom na najvišu 
razinu, kako biste izbjegli moguća oštećenja sluha molimo podesite glasnoću 
na odgovarajuću sigurnu razinu i ograničite vrijeme uporabe slušalica. 
Pretjerana glasnoća može trajno oštetiti sluh. 
6) Tijekom nadogradnje softvera ili preuzimanja sadržaja na uređaj nemojte 
naglo prekidati napajanje uređaja jer to može rezultirati gubitkom podataka ili 
sistemskim greškama. 
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7) Kako bi se spriječila opasnost od pregrijavanja ili požara treba izbjegavati 
prenapon te opterećivanje, savijanje ili gnječenje strujnog kabela teškim 
predmetima. 
8) Za uklanjanje opasnosti od strujnog udara nemojte dodirivati strujni kabel 
mokrim rukama. 
9) Neki filmovi, glazba i slike su zaštićeni autorskim pravima te se njihova 
neovlaštena uporaba smatra kršenjem zakona o autorskim pravima. 
10) Molimo ne uključujte uređaj na mjestima na kojima je zabranjena uporaba 
bežične opreme ili na kojima bi uporaba uređaja mogla uzrokovati 
interferenciju i moguću opasnost. 
11) Sva bežična oprema je podložna eksternoj interferenciji koja može 
utjecati na njezina radna svojstva. 
12) Molimo pridržavajte se svih relevantnih uputa i propisa jer bežična 
oprema može utjecati na let zrakoplova; ukoliko namjeravate koristiti uređaj u 
avionu konzultirajte se sa zrakoplovnom kompanijom. 
13) Molimo ne koristite uređaj na benzinskim postajama ili u blizini goriva i 
kemikalija. 
14) Molimo pridržavajte se svih relevantnih uputa i propisa te ne koristite 
uređaj na mjestima na kojima je u tijeku miniranje. 
15) Uređaj smije instalirati ili popravljati samo ovlašteno osoblje. Svako 
otvaranje uređaja poništava jamstvo. 
16) Molimo koristite originalne dodatke i bateriju isporučene sa uređajem te 
nemojte koristiti nekompatibilne proizvode. 
17) Uređaj nije vodootporan te ga stog držite suhim. 
 

18) Za zaštitu podataka molimo napravite pričuvnu kopiju podataka sa 
uređaja ili sačuvajte pisane zapise. 
19) Prilikom spajanja sa drugim uređajima molimo proučite upute za uporabu 
da detaljnim sigurnosnim uputama. Ne spajajte uređaj sa nekompatibilnim 
uređajima. 
3. Priprema za uporabu 
3.1 Sadržaj ambalaže 
 

Predmet Količina 
Tablet 1 
Strujni adapter 1 
Slušalice 1 
USB kabel 1 
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Upute za uporabu 1 
CD-ROM 1 
Jamstveni list 1 
Stilus (opcionalan) 1 
HD kabel (opcionalan) 1 
Kožna futrola (opcionalna) 1 
3G USB stick (opcionalan) 1 
RJ45 USB stick (opcionalan) 1 
Tipkovnica/miš (opcionalni) 1 
tf (Micro sd) kartica (opcionalna) 1 

3.2 Izgled uređaja  

 
3.3 Opis tipki     

Simbol Naziv Opis 

A RESET 
Kratko pritisnite ovu tipku za 
resetiranje sistema dok je uređaj 
isključen. 

B POWER 

Kratko pritisnite ovu tipku za 
gašenje/paljenje uređaja ili dugo 
pritisnite za uključivanje/isključivanje 
uređaja. 

C MENU 
Kratko pritisnite ovu tipku za pristup 
podizborniku. 

D ESC 
Kratko pritisnite ovu tipku za povratak 
a dugo pritisnite za pristup kalibraciji 
dodirnog zaslona. 

E Utor za tf kartice Utor za tf (Micro sd) kartice 
F HD High Definition priključak  

(opcionalna funkcija) 
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G Stereo priključak za 
slušalice 

Stereo priključak za slušalice 

H Priključak za napajanje Spojite 5V@2A punjač 
1 MINI USB priključak MINI 5 pinski USB priključak 

J USB host priključak Priključak za eksterne USB uređaje 
poput USB stickova, miševa, itd. 

K Zaslon HD zaslon 
L Kamera Kamera 

 
3.4 Značajke uređaja 
■ RK2918 kao glavni procesor, ARM integrirana dvoprocesorska struktura (ARM 

CortexA8 1.0GHz). Podrška za ANDROID 2.3 operacijski sustav. 
■ 7" (18 cm) TFT kapacitativni multi touch LCD zaslon visoke razlučivosti 800x480. 
■ 4GB integrirane flash memorije i podrška za Micro SD kartice kapaciteta do 32 GB. 
■ Podrška za HD 1080P MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP, 

H.246, itd. formate. Maksimalna podržava rezolucija iznosi 1920*1080. 
■ Podrška za MP3, WMA, OGG APE, FLAC, AAC, WAV audio formate i višestruke 

postavke ekvalizatora. 
■ Podrška za JPG, JPEG, BMP, GIF itd. formate slikovnih datoteka. 
■ Podrška za TXT, LRC, PDF, Html, Html, EPUB formate datoteka uz automatsko 

pregledavanje, zumiranje, označavanje i okretanje stranica. 
■ Integrirani WiFi prijamnik koji omogućuje spajanje na širokopojasni bežični 

Internet i uporabu raznog softvera u Android 2.3 OS: Office (Open Office inačica), 
Google preglednik Interneta, IM (MSN/QQ), Web TV, internetski MP3, E-knjige sa 
Interneta, mrežne igre, E-knjige, itd. 

■ Mogućnost snimanja zvuka putem integriranog mikrofona. 
■ USB-HOST funkcija sa podrškom za eksterne USB diskove, tipkovnice, miševe, itd. 
■ Podrška za eksterne 3G USB bežične mrežne kartice (treba ih kupiti zasebno). 
■ Integrirana kamera (opcionalna) 
■ Prikaz slike rezolucije 1080P na eksternim ekranima. 
■ Funkcija rotiranja ekrana zahvaljujući integriranom G-senzoru 
■ Integrirani zvučnik i priključak za stereo slušalice. 
■ Podrška sa višestruke jezike. 
■ Opcija korištenja uređaja kao USB prijenosnog diska. Upravljački program nije 
potreban za Windows 2000 ili novije operacijske sustave. 
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3.5 Tehničke specifikacije 
 

LCD zaslon Veličina 
7.0" (18cm) TFT kapacitativni dodirni 
LCD zaslon sa 160k boja 

Rezolucija 800x480 
USB sučelje High speed USB2.0 (FS) 

Integirana memorija Flash memorija: 4GB~16GB (opcionalno) 
Built-in RAM RAM: DDRIII 512MB 

Kartice za proširenje Podrška za Micro SD kartice, kapaciteta 1 GB~32GB 

Napajanje 

Ugrađena 3.7V@4000mAH litijska punjiva baterija  
Strujni punjač 
ulaz: AC110V-240V, izlaz: DC 5V@2A 
Maksimalno 6 sati trajanja baterije (tvornička vrijednost) 

Glazbena funkcija 

Formati 
MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, 
WAV 

Maksimalan izlaz za 
slušalice 

(L) 5mW+ (R) 5mW (320hm) 

MP3 bit rate 8Kbps - 392 Kbps 
WMA, WMV, bit rate 5Kbps -192 Kbps 

Frekvencijski odziv 20Hz to 20KHz 
Z/Š omjer 90dB 
Distorzija <0.05% 

Video funkcija 
Podržani formati MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, 

VOB, DAT, FLV, 3GP, itd. 
Maks. rezolucija 1920x1080 
Omjer slike 4:3,16:9,  puni zasln za opcionalne 

Pregledavanje slika Podrška za maks. 8000x8000 JPG, JPEG, BMP, GIF 

Funkcija E-knjiga  Formati TXT, LRC, PDF, Html, Htm, EPUB, itd. 
Maks. kapacitet 5M 

WI-FI funkcija 
Osnovni čipset 802.11b/g/n 
Brzina prijenosa Maks. 108Mbps 
Radna frekvencija 2.4GHz 
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HDMI funkcija Glavni čpset IT6610 (opcionalno) 
Rezolucija 720P, 1080P 

Kamera Kamera je podržana (opcionalno) 
Snimanje Format WAV 

Radna temperatura -5 - 40 TC 

Jezici Engleski, francuski, njemački, španjolski, pojednostavljen 
kineski, tradicionalan kineski, itd. 

Podržani 
operacijski sustavi Windows98SE/ME/2K/XP 

 

4. Kratke upute za uporabu  
4.1 Uključivanje i isključivanje 
Uključivanje i otključavanje: Kada je uređaj isključen pritisnite i držite tipku 
„POWER“ na 3 sekunde za pokretanje Android OS-a. Uređaju će trebati otprilike 
100 sekundi za podizanje sistema nakon čega će se prikazati ekran 
zaključavanja. Za otključavanje pritisnite i povucite simbol po bijelom krugu, 
kako je prikazano na donjim slikama: 

 
Kada uređaj ne koristite molimo ugasite ga (stanje mirovanja) te će biti spreman 
za uporabu kada ga zatrebate, bez potrebe za pokretanjem Android 
operacijskog sustava. 
4.1.1 Stanje mirovanja i zaključavanje uređaja: Pritisak tipke „POWER“ dok 
uređaj radi će rezultirat gašenjem uređaja (prelazak u stanje mirovanja) i 
njegovim zaključavanjem. Pritiskom tipke „POWER“ ili doticanjem zaslona 
uređaja na 3 sekunde uređaj će prijeći iz stanja mirovanja u aktivno stanje u 
roku od 1 sekunde. 
Napomena: Temeljni rad uređaja u stanju mirovanja neće prestati već će se 
samo isključiti zaslon, što znači da će se reprodukcija glazbe, filmova, itd. 
nastaviti. 
4.1.2 Isključivanje uređaja: Pritisnite i držite tipku „POWER“ na 3 sekunde te 
će se na zaslonu prikazati sučelje za isključivanje. Odaberite opciju „Power off“ 
nakon čega će se uređaj automatski isključiti.  
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Napomena: Kada baterija uređaja postane slaba oglasiti će se zvučni alarm 
te će se uređaja automatski isključiti ukoliko se ne uključi u izvor napajanja. 
Ukoliko se uređaj ne može uključiti molimo provjerite je li baterija previše 
slaba njezinim punjenjem. 
4.2  Upravljanje baterijom i punjenje 
4.2.1 Prvi put punite bateriju 8-12 sati kako biste je u potpunosti napunili. 
4.2.2 Uključite micro USB priključak punjača u priključak za punjenje na 
uređaju a drugi kraj punjača uključite u strujnu utičnicu. Zatim će indikator 
rada početi svijetliti plavom bojom a ikona baterije  na radnoj površini će 
prikazivati da se uređaj puni. Molimo pričekajte da se baterija u potpunosti 
napuni i nemojte tijekom punjenja isključivati punjač iz uređaja. Kada se 
baterija u potpunosti napuni indikator rada će promijeniti boju u tamno plavu  
a ikona baterije   na radnoj bateriji će prestati prikazivati punjenje baterije. 
Kada se baterija u potpunosti istroši molimo punite je barem jednu minutu 
prije nego uključite uređaj. 
Napomena: Za održavanje baterije u optimalnom radnom stanju molimo 
obratite pozornost na sljedeće savjete: 
1) Ne punite bateriju u uvjetima izrazito visoke temperature. 
2) Nema potrebe za potpunim pražnjenjem litij-ionske baterije već je možete 
puniti čak i ukoliko je samo djelomično ispražnjena, bez utjecaja na njezin 
radni vijek. 
3) Za održavanje baterije u dobrom stanju punite je jednom svaka dva tjedna 
čak i ukoliko ne koristite uređaj. 
4.3 Opis funkcijskih ikona 
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Definicije funkcijskih ikona 

4.4 WI-FI postavke 
4.4.1 Uključivanje WIFI: Taknite ikonu izbornika aplikacija  za prikaz popisa 
aplikacija, taknite opciju „Settings“ za pristup izborniku postavki, taknite opciju 
„Wireless and networks“ te označite opciju „WiFi“: 

 
4.4.2 Spajanje na bežičnu mrežu: Taknite opciju „Wi-Fi Settings“ za pristup 
izborniku Wi-Fi postavki  te će uređaj automatski prikazati dostupne bežične 
mreže, kako je prikazano na sljedećoj slici (uređaj je pronašao nekoliko Wi-Fi 
mreža i prikazuje njihove nazive): 

 
Nakon odabira mreže na koju se želite spojiti uređaj će se spojiti na mrežu ili, 
ukoliko je mreža zaštićena i zahtijeva unos sigurnosnog ključa, prikazati će se 
prozor za unos sigurnosnog ključa. Nakon unosa ključa pritisnite „Connect“. 

Ikona Funkcija Ikona Funkcija 

 
Povratak u glavni 

izbornik  Obavijesti 

 Google Search  Glasovno traženje 
 Promjena izbornika  Izbornik aplikacija 

 
Pregledavanje svih 

izbornika  Google Search 

 Nazad  Početna stranica 
 Zadnje gledano  Izbornik funkcija 
 Smanjivanje glasnoće  Pojačavanje glasnoće 
 Obavijesti  WiFi status 

 Stanje baterije  Sistemsko vrijeme 
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Uređaj će se automatski spojit na mrežu te će se kao status prikazati 
„Connected“. Status mreže možete provjeriti pritiskom naziva mreže, kako je 
prikazano na donjoj slici: 

 
4.4.3 Postavke IP adrese i veze: Na raspolaganju su dvije opcije 
dodjeljivanja IP adrese uređaju. Da li se IP adresa dodjeljuje automatski ili ne 
ovisi o postavkama Wi-FI usmjernika. 
1) IP adresa se dodjeljuje automatski 
Uređaj je tvornički postavljen za automatsko dodjeljivanje IP adrese. 
Ukoliko bežična mreža na koju se želite spojiti automatski dodjeljuje IP adrese 
no postavke su promijenjene na statičku IP adresu promijenite postavke na 
sljedeći način. Na dnu ekrana taknite ikonu funkcijskog izbornika , taknite 
opciju „Advance“, te odznačite opciju „Use static IP“. 

Za pohranu postavke na dnu ekrana taknite ikonu funkcijskog izbornika   
te zatim taknite “Save”. Pogledajte donju sliku: 
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Po završetku taknite ikonu „Nazad“   te ćete se vratiti u izbornik Wi-Fi 
postavki. Odaberite mrežu na koju se želite spojiti, primjerice dva puta taknite 
mrežu „KW“ te će se prikazati prozor za unos sigurnosnog ključa. Unesite 
ispravan ključ te taknite „Finish“ nakon čega će se uređaj spojiti na mrežu i 
automatski dobiti IP adresu. Po završetku spajanja kao status će se prikazati 
„Connected“. Status mreže možete također provjeriti tako da odaberete naziv 
mreže, kako je prikazano na slici ispod: 

 
2) Statička IP adresa  - Ručno postavljanje 
Ukoliko Wi-Fi mreža zahtijeva statičku IP adresu molimo na sljedeći način 
promijenite postavke. Na dnu ekrana taknite ikonu funkcijskog izbornika , 
taknite opciju „Advance“, označite opciju „Use static IP“ te zatim unesite 
odgovarajuću  IP adresu, gateway i mrežnu masku. Pogledajte sliku ispod: 

 
Za pohranu postavke na dnu ekrana taknite ikonu funkcijskog izbornika    te 
zatim taknite “Save”. Pogledajte donju sliku: 
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Odaberite mrežu na koju se želite spojiti, primjerice dva puta taknite mrežu 
„KW“ te će se prikazati prozor za unos sigurnosnog ključa. Unesite ispravan 
ključ te taknite „Finish“ nakon čega će se uređaj spojiti na mrežu sa IP 
adresom koju ste mu dodijelili. Po završetku spajanja kao status će se 
prikazati „Connected“. Status mreže možete također provjeriti tako da 
odaberete naziv mreže, kako je prikazano na slici ispod. Također će biti 
prikazana ikona Wi-Fi mreže . 

 
4.5 Funkcija USB-HOST i funkcija proširenja 
Ukoliko na uređaj  želite spojiti eksterni USB uređaj poput 3G USB sticka, 
USB uređaja za pohranu podataka ili USB tipkovnice molimo slijedite sljedeću 
proceduru.  
4.5.1 Funkcija eksternog USB diska 
Ovaj uređaj podržava funkciju eksternog USB diska. Za pristup podacima na 
eksternom USB disku molimo uključite USB disk u USB HOST priključak na 
uređaju, taknite „Explorer“ na radnoj površini te odaberite „USB“, kako je 
prikazano na slici ispod: 
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4.5.2 Funkcija eksternog 3G USB sticka 
1) Uključite 3G USB stick u USB HOST priključak. 

2) Za pristup izborniku postavki taknite opciju „Setting“ te pritisnite opciju 

„Wireless and networks“ za pristup postavkama. Odznačite opciju „Wi-Fi“ 

kako biste deaktivirali Wi-Fi (Napomena: bežična i mobilna mreža ne mogu 

biti istovremeno aktivne). Za aktivaciju mobilne mreže označite opciju „Mobile 

network“ te će se, kada se uređaj uspješno spoji na 3G mrežu, na dnu 

zaslona prikazati ikona 3G mobilnih mreža . 

Napomena: Ukoliko se mobilna mreža ne želi aktivirati molimo provjerite je li 

3G USB stick kojeg koristite kompatibilan sa uređajem. 

 
4.5.3 Funkcija eksterne RJ45 USB mrežne kartice  
1) Uključite u uređaj eksternu RJ45 USB mrežnu karticu te u mrežnim 

postavkama taknite opciju „Ethernet settings“. 

2) Odaberite stavku „Ethernet“. Ukoliko usmjernik automatski dodjeljuje IP 

adrese sistem će se automatski spojiti na mrežu. Ukoliko se dodjeljuju 

statičke IP adrese za spajanje na mrežu molimo odaberite opciju „Use static 

IP“ te unesite ispravnu IP adresu, gateway, mrežnu masku i DNS. 

 
4.6 Kamera 
Taknite ikonu izbornika aplikacija za prikaz popisa aplikacija te taknite 
„Camera“ za prikaz sučelja kamere: 
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1) Taknite  za aktivaciju video kamere. 

2) Taknite  za pregled slika. 

Tipka Opis tipke Funkcija tipke 

A Ikona video kamere 
Kada se B pomakne prema A 

aktivira se videokamera 

B 
Ikona izmjene video 

kamere i fotoaparata 

Za odabir funkcije video kamere ili 

fotoaparata 

C Ikona fotoaparata 
Kada se B pomakne prema A 

aktivira se fotoaparat 

D Ikona snimanja  
Za početak ili prekid snimanja video 

isječka ili slike 
E Ikona pregleda slike/videa Za pregled video isječka ili slike 
F Postavke kamere Taknite za prikaz postavki kamere 

G Pohrana lokacije 
Taknite za uključivanje ili 

isključivanje pohranjivanja lokacija 

na slikama 

Opis funkcija tipki kamere: 

Kada je fotoaparat aktivan  taknite tipku izbornika te će se prikazati sljedeće 

sučelje: 
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1) Taknite  za promjenu veličine slike i kvalitete. 
2) Taknite  za aktivaciju ili deaktivaciju pohranjivanja lokacije. 

4.7 Funkcija reprodukcije videa na televizoru 
Putem funkcije video reproduktora možete uživati u reprodukciji 1080P HDMI 
video sadržaja na HD televizoru. 
1) HD kabelom povežite televizor sa uređajem. 
2) Za prikaz video sadržaja na televizoru na radnoj površini uređaja taknite 
ikonu „Setting“ te zatim odaberite opciju „HDMI Setting“. 

 
3) Postavite rezoluciju slike: Odaberite odgovarajuću rezoluciju HDMI izlaza u 
skladu sa konfiguracijom televizora. 

4) Veličina slike: Odaberite veličinu slike koja se prikazuje na televizoru.
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4.8 tf (Micro sd) kartice 
Uređaj posjeduje utor za tf (Micro sd) kartice koji podržava čitanje datoteka 
pohranjenih na tf (Micro sd) karticama. Umetnite karticu u utor u ispravnom 
smjeru te se prilikom uporabe utora pridržavajte sljedećeg: 
1) Umetnite memorijsku karticu u utor na desnoj strani uređaja. 
2) Dok se kartica koristi (čitanje, kopiranje) nemojte je vaditi iz utora jer u 
suprotnom može doći do problema. 
3) Nemojte koristiti memorijsku karticu u uvjetima visoke temperature. 
4)  Držite memorijsku karticu podalje tekućina i korozivnih materijala. 
5) Za uklanjanje jednostavno gurnite karticu prema utoru te će ona 
automatski iskočiti iz utora. 

 
4.9 Instalacija i upravljanje aplikacijama 
Ovaj uređaj podržava instalaciju aplikacija dizajniranih za rad na Android 
operacijskom sustavu. Mnoge aplikacije se mogu preuzeti sa Interneta te 
zatim instalirati pomoću programa  „APK Installer“.  Taknite ikonu izbornika 
aplikacija  za pristup popisu aplikacija te zatim taknite opciju „APK 
Installer“ za prikaz sljedećeg izbornika: 
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4.9.1 Install: Taknite opciju „Install“ za prikaz sučelja za instaliranje aplikacija. 
Instalacijske .apk datoteke se mogu instalirati sa dvije lokacije: 1) interne 
memorije uređaja. 2) Micro SD kartice umetnute u Micro SD utor na uređaju. 
U desnom prozoru odaberite program koji želite instalirati, taknite ga i lsijedite 
upute na ekranu. 

 
4.9.2 Manage: Taknite za upravljanje aplikacijama (pokretanje, izvoz i 
deinstalacija). Osnovni prikaz prikazuje sve aplikacije instalirane na uređaju. 
Taknite ikonu aplikacije kojom želite upravljati. 

 
1) Launch: Taknite za pokretanje aplikacije. 
2) Export: Taknite za izvoz aplikacije na Micro SD karticu. 
3) Uninstall: Taknite za deinstalaciju aplikacije. 
4) Cancel:  Taknite za povratak u glavni izbornik. 
Napomena: Deinstalirati se mogu samo aplikacije koje je instalirao korisnik. 
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5. Uporaba uređaja 
5.1 Radna površina 1 (Multimedija) 

 
5.1.1 Audio reproduktor 
Uređaj podržava sljedeće formate audio datoteka: mp3, wav, midi i wma. 
Za pokretanje audio reproduktora u izborniku aplikacija ili na radnoj površini  taknite 
ikonu . 
Ukoliko po pokretanju audio reproduktora na popisu reprodukcije nema glazbenih 
datoteka sistem će automatski učitati glazbene datoteke sa tf (Micro sd) kartice. 

 
1) Ukoliko se na popisu reprodukcije nalazi velik broj pjesama povlačenjem prsta po 
dodirnom zaslonu možete pomicati popis gore ili dolje. 
2) Za prikaz popisa reprodukcije taknite ikonu . 
3) Za kretanje pjesmom koja se izvodi povucite traku napretka reprodukcije 

. 
4) Za podešavanje glasnoće povucite traku . 
5) Za promjenu načina reprodukcije taknite ikonu . 
6) Za promjenu postavke ekvalizatora taknite ikonu .  

Opisi tipki audio reproduktora: 
 

Tipka Funkcija Tipka Funkcija 
 Trenutno se izvodi  Reprodukcija 

 
Prijelaz na prethodnu 

pjesmu  Prijelaz na sljedeću pjesmu 

 Audio popis  Izvođač 
 Album  Popis reprodukcije 
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Napomena: Uređaj može reproducirati snimljene WAV datoteke  

5.1.2 Video reproduktor 
Uređaj podržava sljedeće formate video datoteka: MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, 
MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP. 
Za pokretanje video reproduktora u izborniku aplikacija ili na radnoj površini  taknite 
ikonu . 
Ukoliko po pokretanju video reproduktora na popisu reprodukcije nema video 
datoteka sistem će automatski učitati video datoteke sa tf (Micro sd) kartice. 

 
1) Ukoliko se na popisu reprodukcije nalazi velik broj video datoteka povlačenjem 
prsta po dodirnom zaslonu možete pomicati popis gore ili dolje. 
2) Za promjenu načina reprodukcije taknite ikonu . 
3) Za kretanje video sadržajem koji se izvodi povucite traku  napretka reprodukcije 

. 
4) Za podešavanje glasnoće povucite traku .  

Opisi tipki video reproduktora: 
 

Tipka Funkcija Tipka Funkcija 
 Dodavanje video oznake  Podešavanje svjetline 

 Veličina video sadržaja  Izbornik 

 
Prijelaz na prethodnu video 

datoteku  
Prijelaz na sljedeću video 

datoteku 
 Reprodukcija i pauza  Izlaz iz video reproduktora 

5) Za brisanje, označavanje, reprodukciju od početka, brisanje oznaka, odabir 
načina reprodukcije i pomoć taknite ikonu  ili za povratak u prethodni izbornik 
taknite „Return“, kako je prikazano na donjoj slici: 
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6) Taknite opciju „Play Mode“ za odabir jednog od sljedećih načina 
reprodukcije: jedan, ponavljanje jednog, ponavljanje svih ili taknite „Return“ 
za povratak u prethodni izbornik. 

 
7) HDMI izlaz - za pojedinosti pogledajte odjeljak 5.5.4.4. HD  

5.1.3 Preglednik slika 
Uređaj podržava sljedeće formate slikovnih datoteka: BMP, JPG, JPEG PNG 
i GIF. 
Za pristup pregledniku slika u izborniku aplikacija ili na radnoj površini taknite 
ikonu . 
Ukoliko po pokretanju preglednika slika na popisu reprodukcije nema 
slikovnih datoteka sistem će automatski učitati slikovne datoteke sa tf (Micro 
sd) kartice. 

 
1) Za pregledavanje slike idite do lokacije na kojoj je slika pohranjena te 
odaberite željenu sliku. 
2) Za prikaz sljedeće ili prethodne slike povucite prst ulijevo ili udesno po 
dodirnom zaslonu. 
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3) Za povratak na galeriju slika taknite ikonu . 

4) Za prikaz informacija o slici taknite ikonu . 

Opis funkcija tipki preglednika slika: 

Tipka Funkcija Tipka Funkcija 
 Umanjivanje  Uvećavanje 

 Slikokaz  Izbornik 

5) Za dijeljenje, brisanje ili druge funkcije taknite ikonu izbornika , kako je 
prikazano na slici ispod: 

 
 
5.1.4 Snimač zvuka 
Za pristup snimaču zvuka u izborniku aplikacija ili na radnoj površini  taknite 
ikonu . 

 
1) Za početak snimanja taknite ikonu  a za prekid snimanja taknite ikonu 

. 
2) Po završetku snimanja biti ćete pitani želite li koristiti snimku ili je odbaciti. 
3) Reprodukcija snimki: Preglednikom datoteka pronađite mapu „Record“ u 
internoj memoriji uređaja te dodirom odaberite snimku koju želite 
reproducirati. Za pojedinosti o reprodukciji molimo pogledajte odjeljak 5.1.1 
(Audio reproduktor). 
5.1.5 Preglednik datoteka 
Za pristup pregledniku datoteka u izborniku aplikacija ili na radnoj površini  
taknite ikonu . Za pristup korijenskim mapama i datotekama taknite „tf 
Card“, „Internal Memory“ ili USB 
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1) U prozoru preglednika datoteka taknite i držite ikonu datoteke kojom želite 
upravljati. 
2) Prikazati će se skočni izbornik koji sadrži radnje kopiranja, brisanja, 
seljenja, lijepljenja, preimenovanja, kreiranja nove mape, itd., kako je 
prikazano na donjoj slici: 

 
3) Odaberite radnju i za njezino izvršenje pratite upute na ekranu.  

5.2 Radna površina 2 (E-knjige) 
Uređaj podržava sljedeće formate e-knjiga: TXT, LRC, PDF, HTM, EPUB, 
itd. te podržava automatsko pregledavanje, zumiranje, označavanje, itd. 

 
5.2.1 Čitač e-knjiga pohranjenih na uređaju 
Za pokretanje čitača e-knjiga taknite ikonu  na radnoj površini. Za 
otvaranje mape i odabir željene datoteke e-knjige taknite „Bookshelf“. 
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1) Za okretanje stranica prstom povucite po ekranu lijevo ili desno. 
2) Za uvećavanje ili smanjivanje stranice koristite prste ili ikonu  
3) Za prikaz dodatnih funkcija (prikazanih na donjoj slici) taknite ikonu 
izbornika  na dnu ekrana: 

 

4) Font Size: Tipkom  podesite veličinu slova, na raspolaganju su sljedeće 
veličine: S, M, L, XL i XXL. 
5) Go To: Taknite ikonu  te kada se pojavi dijaloški okvir unesite broj 
stranice kojoj želite pristupiti te za potvrdu taknite „Confirm“ nakon čega će se 
na ekranu prikazati odabrana stranica. 
6) Bookmarks: Za dodavanje, brisanje i prikaz oznaka taknite ikonu . 
7) Book info: Za prikaz naziva knjige i informacija o autoru taknite ikonu . 
8) Auto Flip: Za podešavanje intervala automatskog okretanja stranica 
ili ručno okretanje taknite ikonu .  
5.2.2 Čitač e-knjiga sa Interneta 
Napomena: Za čitanje e-knjiga sa Interneta uređaj mora biti spojen na 
bežičnu ili 3G mrežu (za pojedinosti pogledajte poglavlja 4.4 i 4.5). 
Za pokretanje čitača e-knjiga taknite ikonu  na radnoj površini: 
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Za preuzimanje knjiga sa Interneta odaberite opciju „Download Books“ i 
pratite upute na ekranu. 
5.3 Radna površina 3 (Mrežne funkcije) 

 
5.3.1 Internetski preglednik 
Napomena: Kako bi internetski preglednik  funkcionirao uređaj mora biti 
spojen na bežičnu ili 3G mrežu (za pojedinosti pogledajte poglavlja 4.4 i 4.5). 
1) Za pokretanje internetskog preglednika  u izborniku aplikacija ili na radnoj 
površini  taknite ikonu : 

 
2) Taknite adresnu traku i putem zaslonske tipkovnice unesite adresu 
internetske stranice koju želite posjetiti te taknite „Go“. 
Napomena:  Internetski preglednik instaliran na uređaju je popularna Android 
aplikacija koju je izradila treća strana; za uporabu molimo pratite upute na 
ekranu i standardni način uporabe internetskih preglednika.  
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5.3.2 E-pošta 
Napomena: Kako bi funkcija e-pošte funkcionirala uređaj mora biti spojen na 
bežičnu ili 3G mrežu (za pojedinosti pogledajte poglavlja 4.4 i 4.5).  
1) Za pokretanje aplikacije e-pošte  u izborniku aplikacija ili na radnoj površini  
taknite ikonu : 

 
Pomoću ekranske tipkovnice unesite Vašu adresu e-pošte i zaporku te taknite 

. 
Napomena: Aplikacije e-pošte instalirana na uređaju je popularna Android 
aplikacija koju je izradila treća strana; za uporabu molimo pratite upute na 
ekranu i standardni način uporabe klijenata e-pošte. 
5.4 Radna površina 4 (Igre) 
Ukoliko želite možete sa Android Play ili Interneta preuzeti i instalirati Android 
igre te zatim njihove ikone premjestiti na ovu radnu površinu. 
Za pokretanje igre taknite odgovarajuću ikonu u izborniku aplikacija ili na 
radnoj površini , te je igrajte u skladu sa uputama na zaslonu. 
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5.5 Radna površina 5 (Ostale funkcije) 

 
5.5.1 Kalkulator 
Za pokretanje kalkulatora na izborniku aplikacija ili na radnoj površini taknite 
ikonu : 

 
Za prikaz dodatnih matematičkih funkcija taknite ikonu  na dnu ekrana: 

 
5.5.2 Sat 
Za prikaz sata na izborniku aplikacija ili na radnoj površini taknite ikonu : 
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- Za pristup pregledniku slika taknite . 

- Za pokretanje audio reproduktora taknite . 

- Za povratak u glavni izbornik taknite . 

- Za podešavanje pozadinskog osvjetljenja taknite . 
 

5.5.3  APK Installer 
Za pokretanje aplikacije APK installer na izborniku aplikacija ili na radnoj 
površini taknite ikonu . Za pojedinosti pogledajte odjeljak 4.10. 
5.5.4  Postavke uređaja 
Za prikaz izbornika za postavkama uređaja na izborniku aplikacija ili na radnoj 
površini taknite ikonu  putem kojeg možete podesiti postavke mreža, zvuka 
i pozadinskog osvjetljenja, lociranja i sigurnosti, aplikacija, itd. Za kretanje 
opcijama povucite prstom po zaslonu gore ili dolje. 

Opis ikona postavki: 
Ikona Opis Ikona Opis 

 Mreže  Zvuk 

 Zaslon  HDMI 

 Lociranje i sigurnost  Aplikacije 

 Računi i sinkronizacija  Privatnost 

 Pohrana podataka  Jezik i tipkovnica 

 Glasovne naredbe  Datum i vrijeme 

 O uređaju   

 
 

- Za postavljanje budilica taknite  
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5.5.4.1  Mreže 
Za pojedinosti pogledajte odjeljak 4.1 Wi-Fi postavke. 

5.5.4.2  Zvuk 
Taknite ikonu postavki zvuka za prikaz izbornika sa odgovarajućim postavkama.  

1) Silent Mode 
Označite ovu opciju za isključenje svih sistemskih zvukova osim multimedijalnih 
sadržaja i alarma. 

 
2) Volume 
Taknite ovu opciju za podešavanje glasnoće zvona, multimedijalnih sadržaja, 
alarma i obavijesti te za završetak taknite „OK“. 

 
3) Notification Ringtone 
Taknite ovu opciju za odabir melodije zvona te za potvrdu odabira taknite „OK“. 
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4) Feedback 

 
- Audible selection: Odaberite za zvuk prilikom dodirivanja ekrana. 
- Screen lock sounds: Odaberite za reprodukciju zvuka prilikom otključavanja  
zaslona. 
- Haptic feedback: Odaberite za vibriranje prilikom doticanja tipki na zaslonu 
uređaja. 
5.5.4.3  Zaslon 
Taknite ikonu postavki zaslona za prikaz izbornika sa odgovarajućim 

postavkama.  

1) Brightness 
Taknite ovu opciju za podešavanje svjetline prikaza slike na zaslonu te po 

završetku postavljanja taknite „OK“. 

 
2) Auto-rotate screen 
Ukoliko označite ovu opciju orijentacija zaslona će se mijenjati sa okretanjem 
uređaja. 
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3) Animation 
Taknite za odabir opcija „No animation“, „Some animation“ ili „All animation“. 

 

 
4) Screen timeout 
Taknite za podešavanje vremena neaktivnosti prije nego se zaslon 
automatski isključi. 

 
5.5.4.4  HD 
Za pojedinosti pogledajte odjeljak 4.7 Funkcija reprodukcije videa na 
televizoru 
5.5.4.5  Postavke lociranja i sigurnosti 
Taknite ikonu postavki lociranja i sigurnosti za prikaz izbornika sa 
odgovarajućim postavkama.  
1) My Location 
Označite opciju „Use wireless networks“ te će se Vaša lokacija određivati 
pomoću Wi-Wi i/ili mobilne mreže. 

 
2) Screen unlock 
Taknite ovu opciju kako biste odredili hoće li se zaslon zaključavati te 
otključavati putem uzorka ili zaporke. 
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Otključavanje zaslona uzorkom: nacrtajte uzorak otključavanja sa minimalno 
4 točke te za pohranu postavke taknite . 

 
Otključavanje zaslona zaporkom: Unesite zaporku od 4 znaka te za pohranu 
postavke taknite „OK“. Uređaj će prilikom otključavanja zaslona tražiti da 
unesete dotičnu zaporku. 

 
3) Visible password 
Označite ovu opciju ukoliko želite da sistem prikazuje sve zaporke koje 
unosite. 
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5.5.4.6  Postavke aplikacija 
Taknite ikonu postavki aplikacija za prikaz izbornika sa odgovarajućim 
postavkama.  
1) Unknown sources: 
Ukoliko označite ovu opciju sistem će omogućiti instalaciju aplikacija koje ne 
dolaze sa Google Playa. 

 
2) Manage applications 
Taknite ovu opciju za prikaz i upravljanje preuzetim, svim, aplikacijama na 
memorijskoj kartici te aplikacijama koje se izvršavaju na uređaju. 
3) Running services 
Taknite ovu opciju za prikaz i upravljanje aktivnim aplikacijama. 
4) Storage use 
Taknite ovu opciju za prikaz informacija o tome koja aplikacija koristi koliko 
memorije uređaja. 

 

5) Development 
Taknite za postavljanje opcija „USB debugging“, „Stay awake“ i „Allow mock 
locations“. 
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USB debugging: označite ovu opciju za postavljanje načina rada za 
otklanjanje problema kada je spojen USB uređaj. 
Stay awake: Označite ovu opciju ukoliko želite da se zaslon tijekom punjenja 
ne isključuje. 
Allow mock locations: Označite ovu opciju kako biste omogućili lažne lokacije.  
5.5.4.7  Računi i sinkronizacija 
U ovome se izborniku preporuča uporaba tvorničkih postavki jer bi izmjene 
mogle učiniti neke od funkcija nedostupnim. 

 
5.5.4.8  Privatnost 
Taknite ikonu postavki privatnosti  za prikaz izbornika sa odgovarajućim 
postavkama.  
1) Backup and restore 
Označite opciju „Backup my data“ za pohranu sigurnosne kopije aplikacijskih 
podataka, Wi-Fi zaporki i ostalih postavki na Google poslužitelje. Označite 
opciju „Automatic restore“ te će sistem u slučaju reinstalacije aplikacije 
povratiti pohranjene postavke ili druge podatke.  

 
2) Personal data 
Za brisanje svih podataka i postavki uređaja odaberite opciju  „Factory data 
reset“. 
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Napomena: Prije vraćanja tvorničkih postavki molimo napravite pričuvnu 
kopiju svih podataka u internoj memoriji jer ćete ih u suprotnom izgubiti. 
5.5.4.9  Pohrana podataka 
Taknite ovu opciju za provjeru statusa Micro SD kartice, Usb uređaja za 
pohranu, NAND flash i interne memorije za pohranu podataka. 

 
5.5.4.10 Jezik i tipkovnica 
Taknite ovu opciju za pristup izborniku sa sljedećim postavkama: 

 

1) Language settings 
Uređaj podržava višestruke jezike. Prema potrebi možete odabrati jezik na 
kojemu će se prikazivati sučelje. Odaberite željeni jezik te taknite  za 
potvrdu odabira i povratak. 
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2) Keyboard settings 
Taknite ovu opciju za postavljanje načina unosa putem 
zaslonske tipkovnice. 

 

 
5.5.4.11 Glasovne naredbe 
Taknite ovu opciju za pristup izborniku postavki glasovnog upravjanja 

uređajem. 

 
5.5.4.12  Postavke datuma i vremena 
Taknite ovu opciju za pristup izborniku postavki datuma i vremena: 
1) Automatic 
Odaberite ovu opciju za automatsko podešavanje vremena i datuma 
uporabom mrežno dobivenih vrijednosti. 
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Za ručno podešavanje datuma, vremenske zone i vremena odznačite opciju 
„Automatic“. 
2) Set date  
Tipkama  postavite dan, mjesec i godinu te za pohranu izmjena 
taknite ikonu . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Set time 

Tipkama  postavite sate i minute te za pohranu izmjena taknite ikonu 
. 

 

3) Select time zone 
Taknite za odabir vremenske zone u kojoj se nalazite. 
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6) Select date format 
Taknite za odabir formata datuma. 

 
5.6.4.13  O uređaju 
Taknite ovu opciju za prikaz informacija o nadogradnjama sistema, statusu i 
pravnih informacija, kako je prikazano na donjoj slici: 

 

 
4) Use 24-hour format 
Taknite za prikaz sistemskog vremena u 24 satnom formatu. 
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5.6 Funkcije i postavke ikona na radnoj površini  
5.6.1 Funkcije ikona na radnoj površini 
Za pristup izborniku postavki radne površine taknite ikonu  na dnu 
ekrana, kako je prikazano na slici: 

2) Wallpaper: Taknite ikonu  za odabir pozadinske slike iz Gallery, Live 
wallpapers ili Wallpaper gallery. 

 
Odaberite željenu sliku i veličinu te za dovršetak postavljanja pozadinske slike 
taknite . 

 

 

Ikone kratica: 

1) Add: Taknite ikonu  za pristup izborniku za dodavanje funkcija putem 
kojeg možete dodavati kratice, widgete, mape ili pozadinske slike na početni 
ekran. 
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4) Manage applications: Za pristup izborniku za upravljanje preuzetim 
aplikacijama taknite ikonu . 

 

5) Settings: Za pristup izborniku sistemskih postavki taknite ikonu . Za 
pojedinosti pogledajte poglavlje 5.5.4. 
6) Launcher settings: Za pristup izborniku AlmostNexus postavki taknite 
ikonu . Preporuča se uporaba tvorničkih postavki jer promjene mogu 
učiniti neke funkcije nedostupnima. 

 
3) Search: Za pristup Google Searchu taknite ikonu  
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5.6.2 Obavijesti na radnoj površini 
Za provjeru trenutnog statusa obavijesti taknite ikone  koje se prikazuju 
na dnu ekrana, kako je prikazano na sljedećoj slici: 

 
5.6.3 Dodavanje, premještanje ili brisanje ikone na radnoj površini 
Taknite ikonu  na radnoj površini za prikaz izbornika sa popisom aplikacija. 
Taknite i odvucite ikonu željene aplikacije na trenutnu radnu površinu tj. 
postavite kraticu na radnu površinu. 
 
 
 
 
 
 
 
Dugo taknite ikonu aplikacije na radnoj površini za njezino uređivanje te je 
zatim možete premjestiti i odrediti joj položaj. Za brisanje ikone sa radne 
površine odvucite je na ikonu . 
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6. Nadogradnja firmwarea 
Prije nadogradnje pritiskom tipke „Power“ isključite uređaj (Ukoliko se uređaj 
ne može normalno uključiti pritisnite i držite tipku „Power“ minimalno 6 
sekundi). 
U stolno računalo umetnite CD sa upravljačkim programima te na računalo  
prekopirajte datoteku naziva „RK2918 Android Upgrade Tool“ (Napomena: 
uređaj se ne može nadograditi izravno sa CD-a). Zatim u mapi „RK2918 
Android Upgrade“ pokrenite datoteku „RKBatchTool.exe“, kliknite na tipku , 
u skočnom prozoru odaberite „update.img“ te kliknite na „Open“, kako je 
prikazano na donjoj slici: 

 
Nakon isključenja uređaja pritisnite tipku „Menu“ na uređaju te bez njezina 
puštanja priloženim USB kabelom spojite uređaj na računalo. 
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U donjem desnom kutu ekrana računala će se prikazati prozor  „Found New 
Hardware Wizard“, prikazan na donjoj slici. Za instalaciju USB  upravljačkog 
programa odaberite opciju „Install from a list or specific location (Advanced)“  
te zatim kliknite na „Next“, kako je prikazano na slici ispod: 
NAPOMENA: USB priključak na računalu mora biti USB2.0, u suprotnom se 
ne može korisititi za nadogradnju uređaja. 

 
 
Odaberite opciju „Include this location in the search“, navigirajte do mape 
„Update Software File“ > „291xDriver“ > „x86“ > „XP“ na CD-ROMu te zatim 
kliknite na „OK“. Sustav će automatski detektirati i instalirati upravljački 
program a po završetku kliknite na „Finish“, kako je prikazano na slici ispod: 

 

Kliknite na „Continue Anyway“ 



47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Za početak postupka nadogradnje kliknite na opciju „Upgrade“. Tijekom 
postupka u okviru sa statusom nadogradnje će se prikazati mnogo 
informacija, kako je prikazano na slici ispod. 
NAPOMENA: Tijekom postupka nadogradnje uređaj se ne smije nipošto 
koristiti. 

Kada iskona označena brojem 1 postane zelena otpustite tipku “Menu”, kako 
je prikazano na slici ispod: 

Kliknite na  “Finish” 
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Uređaj je uspješno nadograđen kada se na statusnoj traci prikaže poruka 
„Upgrade Done Success <1 > Fail <0>“, nakon čega će se uređaj automatski 
uključiti.  
NAPOMENA: Tijekom postupka nadogradnje ne isključujte USB kabel jer će 
to rezultirati neuspješnom nadogradnjom ili sistemskim kvarom uređaja. 

 
7. Otklanjanje problema 
7.1 Uređaj se ne može spojiti na Wi-Fi mrežu 
1) Provjerite radi li bežična mreža tako što ćete se ne nju pokušati spojiti 
drugim uređajem. 
2) Provjerite je li uređaj u dometu bežične mreže na koju se pokušavate 
spojiti. Zidovi i druge prepreke smanjuju domet bežičnih uređaja. 
3) Provjerite je li sigurnosna zaporka koju koristite ispravna. 
7.2 Uređaj se ne može uključiti 
1) Uređaj se ne može uključiti kada je razina napunjenosti baterije ispod 
kritične razine te stoga prvo napunite bateriju. 
2) Pritisnite tipku „Reset“ na gornjoj strani uređaja i provjerite da li se 
normalno ponovno pokreće ili ne. 
3) Provjerite je li punjač ispravno spojen. 
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7.3 Problemi sa zagrijavanjem 
Prilikom uporabe više aplikacija, uporabe zaslona na najsvjetlijoj postavci ili 
punjenja uređaj se može poprilično zagrijati. To je normalna pojava koja ne bi 
trebala pričinjavati neugodnosti tijekom uporabe uređaja. 
7.4 Uređaj ne radi normalno  
Instalacija nekih aplikacija trećih strana može uzrokovati neispravan rad 
uređaja. Za otklanjanje ovakvih problema pritiskom tipke „Reset“ izvršite 
resetiranje sustava. 
7.5 Ne može se podesiti račun e-pošte ili registrirati aplikacija 
 

1) Provjerite je li uređaj spojen na Wi-Fi mrežu sa pristupom Internetu. 
2) Provjerite jeste li unijeli ispravne postavke računa e-pošte kojem 
pokušavate pristupiti. 
3) Provjerite jesu li sistemsko vrijeme i lokalno vrijeme ispravni. 
 

7.6 Ne može se snimati 
Pritisnite tipku „Reset“ na gornjoj strani uređaja te zatim provjerite radi li 
funkcija snimanja ispravno. 
7.7 Trajanje baterije u stanju pripravnosti (stand-by) je prekratko 
 

1) Trajanje litijske baterije varira sa promjenama ambijentalne temperature i 
radnim uvjetima. Ukoliko je ambijentalna temperatura previsoka ili preniska to 
će utjecati na trajanje baterije. Preporuča se uporaba uređaja na normalnoj 
temperaturi. 
2) Trajanje baterije ovisi o uporabi uređaja. Visoka glasnoća, Wi-Fi i česta 
uporaba uzrokuju brže trošenje baterije. 
7.8 Nema zvuka putem slušalica 
1) Provjerite je li glasnoća postavljena na „0“. 
2) Provjerite je li audio datoteka oštećena i za potvrdu pokušajte reproducirati 
drugu audio datoteku. Ukoliko je audio datoteka oštećena to može rezultirati 
snažnu buku ili smetnje. 
7.9 Zaslon ne prikazuje ispravno boje 
Za otklanjanje ovog problema pritisnite tipku „Reset“ na gornjoj strani uređaja. 
7.10 Datoteke se ne mogu kopirati 
1) Provjerite je li uređaj ispravno spojen na računalo. 
2) Provjerite je li memorija uređaja puna. 
3) Provjerite je li USB kabel oštećen. 
7.11 Nema zvuka ili slike putem HDMI izlaza 
1) Provjerite je li HDMI kabel ispravno uključen u uređaj te je li postavka 
HDMI ulaza na televizoru ispravna. 
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2) Provjerite je li HDMI kabel oštećen. 

3) Pritisnite tipku „Reset“ na gornjoj strani uređaja te zatim provjerite radi li 

HDMI izlaz ispravno. 

7.12 Ostali problemi 
Prije vraćanja uređaja u ovlašteni servis molimo slijedite donje korake za 

otklanjanje ostalih problema: 

1) Pritisnite tipku „Reset“ na gornjoj strani uređaja te zatim provjerite radi li 

problematična funkcija ispravno; 

2) Nadogradite fimrware putem priloženog CDa, ponovno pokrenite uređaj, te 

zatim provjerite radi li problematična funkcija ispravno. 

 
(Sve informacije su podložne izmjenama bez prethodne najave.) 
 
 

Odlaganje u otpad stare električne i elektroničke opreme 
 

Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da 
proizvod spada u grupu električne i elektroničke 
opreme (EE proizvodi) te se ne smije odlagati zajedno s 
kućnim i glomaznim otpadom. Zbog toga ovaj proizvod 
treba odložiti na označeno sabirno mjesto za 
prikupljanje električne i elektroničke opreme. 
 Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete 
spriječiti moguće negativne poslijedice na okoliš i 
ljudsko zdravlje, koji  bi  inače mogli biti  ugroženi 
neodgovarajućim odlaganjem istrošenog proizvoda. 
Recikliranjem materijala pomoći ćemo sačuvati zdravi 
životni okoliš i prirodne resurse. 

 
Za detaljne informacije o sakupljanju EE proizvoda obratite se M SAN Grupi 
ili prodavaonici u kojoj ste kupili ovaj proizvod. Više informacija možete 
pronaći na www.elektrootpad.com    i info@elektrootpad.com te pozivom na 
broj 062 606 062 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elektrootpad.com/
mailto:info@elektrootpad.com
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1. Uvod 
Poštovani kupče, 
zahvaljujemo se na kupovini našeg proizvoda. Ovaj uređaj poseduje Wi-Fi 
prijemnik visokih performansi i podržava 3G USB bežične mrežne kartice za 
spajanje na širokopojasne mreže, čime se ukida zavisnost od kablova. Ovaj uređaj 
će da Vas uvede u svet prenosivih medijskih plejera i zadovolji Vaše potrebe za 
zabavom. Uređaj omogućava pregledanje slika, čitanje e-knjiga, igre,  chatove i 
druge funkcije; razna podešavanja će u potpunosti da zadovolje Vaše individualne 
potrebe. 
Za što jednostavniju upotrebu uređaja pažljivo pročitajte  informacije o uređaju kao 
i uputstva za upotrebu, priložena uz uređaj, posle čega će Vam način upotrebe 
uređaja biti jasniji. Proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak ličnih podataka 
usled fizičkih oštećenja, neispravne upotrebe softvera ili hardvera, nestručne 
zamene baterije ili nestručne popravke.  
Kako biste izbegli gubitak podataka, uvek napravite rezervnu kopiju Vaših 
podataka.



5 

 
 

Kako proizvođač ne može da utiče na razumevanje ovog priručnika od strane 
korisnika, proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitke nastale upotrebom 
ovog priručnika. Zbog stalnog razvoja uređaja, informacije u ovom priručniku 
su podložne izmenama, bez prethodne najave. Ovaj priručnik je zaštićen 
autorskim pravima pa se ni jedan njegov deo ne sme na bilo koji način kopirati 
i umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja proizvođača. 
Proizvođač zadržava pravo konačnog objašnjenja sadržaja ovog priručnika, 
garancije i vezanih informacija. 
(Napomena: Prilikom pisanja ovog priručnika proizvođač se trudio da navede 
u potpunosti pouzdane informacije. Međutim, u slučaju grešaka ili previda, 
molimo Vas za razumevanje. Rado prihvatamo sve sugestije. Ukoliko tokom 
upotrebe uređaja naiđete na probleme, molimo Vas da odmah kontaktirate 
lokalnog distributera.) 
Zahvaljujemo se na Vašoj podršci  i molimo Vas da obratite pažnju na naše 
druge proizvode. 
 

 

2. Sigurnosne napomene 
1) Kako biste izbegli oštećenja uređaja, držite ga što dalje od jakih magnetnih 
polja. 
2) Pazite da uređaj tokom rada na udara, trlja se ili pada na tvrde predmete 
jer tako mogu nastati spoljašnja oštećenja kao i oštećenje hardvera pa može 
doći i do gubitka podataka. 
3) Uređaj se nipošto ne sme izlagati vlazi ili kiši jer, ukoliko u uređaj uđe 
voda, može doći do nepopravljivih oštećenja uređaja. 
4) Nikada ne čistite uređaj hemikalijama ili deterdžentima jer će oni da oštete 
površinu uređaja. 
5) Ne preporučuje se upotreba slušalica na najvišem novou glasnoće. Kako 
biste izbegli moguća oštećenja sluha, podesite glasnoću na odgovarajući 
siguran nivo i ograničite vreme upotrebe slušalica. Preterana glasnoća može 
trajno da ošteti sluh (ako osoba pored vas čuje zvuk iz vaših slušalica, to je 
pouzdan znak da je nivo glasnoće previsok i opasan za sluh). 
6) Tokom nadogradnje softvera ili preuzimanja sadržaja na uređaj, nemojte 
naglo prekidati napajanje uređaja jer to može izazvati gubitak podataka ili 
sistemske greške. 
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7) Kako bi se sprečila opasnost od pregrevanja ili požara, treba izbegavati 
previsok napon kao i opterećivanje, savijanje ili nagnječenje strujnog kabla 
teškim predmetima. 
8) Za uklanjanje opasnosti od strujnog udara nemojte dodirivati strujni kabl 
vlažnim rukama. 
9) Neki filmovi, muzika i slike su zaštićeni autorskim pravima pa  se njihova 
neovlaštena upotreba smatra kršenjem zakona o autorskim pravima. 
10) Ne uključujte uređaj na mestima na kojima je zabranjena upotreba 
bežične opreme ili na kojima bi upotreba uređaja mogla izazvati interferenciju 
i moguću opasnost. 
11) Sva bežična oprema je podložna eksternoj interferenciji koja može da 
utiče na njena radna svojstva (interferencija je uzajamno dejstvo talasa koje 
za posledicu može da ima njihovo slabljenje, pojačavanje ili poništavanje). 
12) Pridržavajte se svih relevantnih uputstava i propisa jer bežična oprema 
može uticati na let aviona; ukoliko nameravate da koristite uređaj u avionu 
konsultujte se sa aviokompanijom. 
13) Ne koristite uređaj na benzinskim pumpama ili u blizini goriva i hemikalija. 
14) Pridržavajte se svih relevantnih uputstava i propisa i ne koristite uređaj 
na mestima na kojima je u toku miniranje. 
15) Uređaj sme da instalira ili popravlja samo ovlašteno osoblje. Svako 
neovlašteno otvaranje uređaja poništava garanciju. 
16) Koristite originalne dodatke i bateriju, isporučene sa uređajem i nemojte 
da koristite  nekompatibilne proizvode. 
17) Uređaj nije vodootporan pa ga zato držite suvim. 
 

18) Za zaštitu podataka napravite rezervnu kopiju podataka sa uređaja ili 
sačuvajte pisane zapise. 
19) Prilikom spajanja sa drugim uređajima proučite uputstva za upotrebu sa 
detaljnim sigurnosnim uputstvima. Ne spajajte uređaj sa nekompatibilnim 
uređajima. 
 
3. Priprema za upotrebu 
3.1 Sadržaj ambalaže 
 

Predmet Količina 
Tablet 1 
Strujni adapter 1 
Slušalice 1 
USB kabl 1 
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Uputstva za upotrebu 1 
CD-ROM 1 
Garantni list 1 
Stilus (opciono) 1 
HD kabl (opciono) 1 
Kožna futrola (opciono) 1 
3G USB stick (opciono) 1 
RJ45 USB stick (opciono) 1 
Tastatura/miš (opciono) 1 
tf (Micro sd) kartica (opciono) 1 

3.2 Izgled uređaja  

 
3.3 Opis tastera     

Simbol Naziv Opis 

A RESET 
Kratko pritisnite za resetovanje sistema 
dok je uređaj uključen. 

B POWER 

Kratko pritisnite za paljenje/gašenje 
uređaja (sleep mode) ili dugo pritisnite 
za uključivanje/isključivanje uređaja 
(shut down). 

C MENU Kratko pritisnite ovaj taster za pristup 
podmeniju. 

D ESC 
Kratko pritisnite ovaj taster za povratak 
a dugo pritisnite za pristup kalibraciji 
dodirnog ekrana. 

E Priključak za tf kartice Priključak za tf (Micro sd) 
kartice 

F HD High Definition priključak  
(opciona funkcija) 
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G Stereo priključak za 
slušalice 

Stereo priključak za slušalice 

H Priključak za napajanje Spojite 5V@2A punjač 
1 MINI USB priključak MINI 5 pinski USB priključak 

J USB host priključak Priključak za eksterne USB uređaje 
poput USB stickova, miševa, itd. 

K Ekran HD ekran 
L Kamera Kamera 

 
3.4 Karakteristike uređaja 
■ RK2918 kao glavni procesor, ARM integrisana dvoprocesorska struktura (ARM 

CortexA8 1.0GHz). Podrška za ANDROID 2.3 operativni sistem. 
■ 7" (18 cm) TFT kapacitativni multi touch LCD ekran visoke rezolucije 800x480. 
■ 4GB integrisane flash memorije i podrška za Micro SD kartice kapaciteta do 32 GB. 
■ Podrška za HD 1080P MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP, 

H.246, itd. formate. Maksimalna podržana rezolucija je 1920*1080. 
■ Podrška za MP3, WMA, OGG APE, FLAC, AAC, WAV audio formate i višestruko 

podešavanje ekvilajzera. 
■ Podrška za JPG, JPEG, BMP, GIF itd. formate foto datoteka. 
■ Podrška za TXT, LRC, PDF, Html, Html, EPUB formate datoteka uz automatsko 

pregledavanje, zumiranje, označavanje i okretanje stranica. 
■ Integrisani WiFi prijemnik koji omogućava spajanje na širokopojasni bežični 

Internet i upotrebu raznog softvera u Android 2.3 OS: Office (Open Office 
inačica), Google pretraživač interneta, IM (MSN/QQ), Web TV, internetski MP3, 
E-knjige sa Interneta, mrežne igre, E-knjige, itd. 

■ Mogućnost snimanja zvuka pomoću integrisanog mikrofona. 
■ USB-HOST funkcija sa podrškom za eksterne USB diskove, tastature, miševe, itd. 
■ Podrška za eksterne 3G USB bežične mrežne kartice (treba ih kupiti posebno). 
■ Integrisana kamera (opciono) 
■ Prikaz slike rezolucije 1080P na eksternim ekranima. 
■ Funkcija rotiranja ekrana zahvaljujući integrisanom G-senzoru 
■ Integrisani zvučnik i priključak za stereo slušalice. 
■ Višejezička podrška. 
■ Opcija upotrebe uređaja kao USB prenosnog diska. Upravljački program nije 
potreban za Windows 2000 ili novije operativni sisteme. 
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3.5 Tehničke specifikacije 
 

LCD ekran Veličina 
7.0" (18cm) TFT kapacitativni dodirni 
LCD ekran sa 160k boja 

Rezolucija 800x480 
USB sučelje High speed USB 2.0 (FS) 

Integrisana memorija Flash memorija: 4GB~16GB (opciono) 
Built-in RAM RAM: DDRIII 512MB 

Kartice za proširenje Podrška za Micro SD kartice, kapaciteta 1 GB~32GB 

Napajanje 

Ugrađena 3.7V@4000mAH litijumska punjiva baterija  
Strujni punjač 
ulaz: AC110V-240V, izlaz: DC 5V@2A 
Maksimalno 6 sati trajanja baterije (fabrička vrednost) 

Muzička funkcija 

Formati 
MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, 
WAV 

Maksimalan izlaz za 
slušalice 

(L) 5mW+ (R) 5mW (320hm) 

MP3 bit rate 8Kbps - 392 Kbps 
WMA, WMV, bit rate 5Kbps -192 Kbps 

Frekvencijski opseg 20Hz to 20KHz 
Z/Š odnos 90dB 
Distorzija <0.05% 

Video funkcija 
Podržani formati MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, 

VOB, DAT, FLV, 3GP, itd. 
Maks. rezolucija 1920x1080 
Formati slike 4:3,16:9,  

Pregledavanje slika Podrška za maks. 8000x8000 JPG, JPEG, BMP, GIF 

Funkcija E-knjiga  Formati TXT, LRC, PDF, Html, Htm, EPUB, itd. 
Maks. kapacitet 5M 

WI-FI funkcija 
Osnovni čipset 802.11b/g/n 
Brzina prenosa Maks. 108Mbps 
Radna frekvencija 2.4GHz 
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HDMI funkcija Glavni čipset IT6610 (opciono) 
Rezolucija 720P, 1080P 

Kamera Kamera je podržana (opciono) 
Snimanje Format WAV 

Radna temperatura -5 - +40 TC 

Jezici Engleski, francuski, nemački, španski, pojednostavljen 
kineski, tradicionalni kineski, itd. 

Podržani operativni 
sistemi Windows 98SE/ME/2K/XP 

 

4. Kratka uputstva za upotrebu  
4.1 Uključivanje i isključivanje 
Uključivanje i otključavanje: Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite dugme 
„POWER“ na 3 sekunda za pokretanje Android OS-a. Uređaju treba otprilike 
100 sekundi za podizanje sistema posle čega će se prikazati ekran 
zaključavanja. Za otključavanje pritisnite i povucite simbol po belom krugu, kako 
je prikazano na donjim slikama: 

 
Kada uređaj ne koristite ugasite ga (sleep mode) pa će biti spreman za upotrebu 
kada ga zatrebate, bez potrebe za pokretanjem Android operativnog sistema. 
4.1.1 Stanje mirovanja i zaključavanje uređaja: Pritisak na dugme „POWER“ 
dok uređaj radi rezultiraće gašenjem uređaja (prelazak u stanje mirovanja) i 
njegovim zaključavanjem. Pritiskom tipke „POWER“ ili doticanjem ekrana 
uređaja na 3 sekunda uređaj će preći iz stanja mirovanja u aktivno stanje u roku 
od 1 sekunda. 
Napomena: Temeljni rad uređaja u stanju mirovanja neće prestati već će samo 
da se isključiti ekran, što znači da će se reprodukcija mizike, filmova, itd. 
nastaviti. 
4.1.2 Isključivanje uređaja: Pritisnite i držite tipku „POWER“ na 3 sekunda pa 
će se na ekranu prikazati interfejs za isključivanje. Izaberite opciju „Power off“ 
posle čega će se uređaj automatski isključiti.  
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Napomena: Kada baterija uređaja postane slaba oglasiće se zvučni alarm, 
posle čega će uređaj automatski da se isključi ukoliko se ne uključi u izvor 
napajanja. Ukoliko uređaj ne može da se uključi, proverite da li je baterija 
previše slaba  (dopunite je). 
4.2  Upravljanje baterijom i punjenje 
4.2.1 Prvi put punite bateriju 8-12 sati, kako bi bila potpuno napunjena. 
4.2.2 Uključite micro USB priključak punjača u priključak za punjenje na 
uređaju a drugi kraj punjača uključite u strujnu utičnicu. Indikator rada 
zasvetleće plavom bojom a ikona baterije  na radnoj površini će prikazivati 
da se uređaj puni. Sačekajte da se baterija u potpunosti napuni i nemojte 
tokom punjenja isključivati punjač iz uređaja. Kada se baterija u potpunosti 
napuni, indikator rada će da promeni boju u tamno plavu  a ikona baterije   
na radnoj površini će prestati da prikazuje punjenje baterije. Ako  se baterija u 
potpunosti istroši, punite je barem jedan minut pre nego što uključite uređaj. 
Napomena: Za održavanje baterije u optimalnom radnom stanju obratite 
pažnju na sledeće savete: 
1) Ne punite bateriju u uslovima izrazito visoke temperature. 
2) Nema potrebe za potpunim pražnjenjem litijum-jonske baterije jer može da 
se puni i ukoliko je samo delimično ispražnjena, bez uticaja na njen radni vek. 
3) Za održavanje baterije u dobrom stanju punite je jednom svake dve nedelje 
čak i ukoliko ne koristite uređaj. 
4.3 Opis funkcijskih ikona 
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Definicije funkcijskih ikona 

4.4 WI-FI podešavanje 
4.4.1 Uključivanje WIFI: Taknite ikonu menija aplikacija  za prikaz popisa 
aplikacija, taknite opciju „Settings“ za pristup meniju podešavanja, taknite opciju 
„Wireless and networks“ te označite opciju „WiFi“: 

 
4.4.2 Spajanje na bežičnu mrežu: Taknite opciju „Wi-Fi Settings“ za pristup 
meniju Wi-Fi podešavanja  pa će uređaj automatski da prikaže dostupne bežične 
mreže, kako je prikazano na sledećoj slici (uređaj je pronašao nekoliko Wi-Fi 
mreža i prikazuje njihove nazive): 

 
Posle izbora mreže na koju se želite povezati, uređaj će se povezati na mrežu ili, 
ukoliko je mreža zaštićena i zahteva unos lozinke, prikazaće se prozor za unos 
lozinke. Posle unosa pritisnite „Connect“. 

Ikona Funkcija Ikona Funkcija 
 Povratak u glavni meni  Obaveštenja 

 Google Search  Glasovno traženje 
 Promena menija  Meni aplikacija 

 
Pregledavanje svih 

menija  Google Search 

 Nazad  Početna stranica 
 Zadnje gledano  Meni funkcija 
 Smanjivanje glasnoće  Pojačavanje glasnoće 
 Obaveštenja  WiFi status 

 Stanje baterije  Sistemsko vreme 
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Uređaj će se automatski povezati na mrežu pa će se kao status prikazati 
„Connected“. Status mreže možete da proverite pritiskom naziva mreže, kako 
je prikazano na donjoj slici: 

 
4.4.3 Podešavanje IP adrese i veze: Na raspolaganju su dve opcije 
dodeljivanja IP adrese uređaju. Da li se IP adresa dodeljuje automatski ili ne 
ovisi o podešavanjima Wi-FI rutera. 
1) IP adresa se dodeljuje automatski 
Uređaj je fabrički postavljen za automatsko dodjeljivanje IP adrese. 
Ukoliko bežična mreža na koju se želite povezati automatski dodeljuje IP 
adrese, ali podešavanja su promijenjena na statičku IP adresu, promenite 
podešavanja na sledeći način: na dnu ekrana taknite ikonu funkcijskog menija 

, taknite opciju „Advance“, te „odznačite“ opciju „Use static IP“. 

Za čuvanje podešavanja, na dnu ekrana taknite ikonu funkcijskog menija  
 a zatim taknite “Save”. Pogledajte donju sliku: 
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Po završetku taknite ikonu „Nazad“   pa ćete se vratiti u meni Wi-Fi 
podešavanja. Izaberite mrežu na koju se želite povezati, na primer dva puta 
taknite mrežu „KW“ pa će se prikazati prozor za unos sigurnosnog ključa. 
Unesite ispravan ključ te taknite „Finish“ posle čega će se uređaj povezati na 
mrežu i automatski dobiti IP adresu. Po završetku povezivanja kao status će 
se prikazati „Connected“. Status mreže možete također da proverite tako da 
izaberete naziv mreže, kako je prikazano na slici ispod: 

 
2) Statička IP adresa  - Ručno postavljanje 
Ukoliko Wi-Fi mreža zahteva statičku IP adresu, na sledeći način promenite 
podešavanja: na dnu ekrana taknite ikonu funkcijskog menija , taknite 
opciju „Advance“, označite opciju „Use static IP“ a zatim unesite odgovarajuću  
IP adresu, gateway i mrežnu masku. Pogledajte sliku ispod: 

 
Za čuvanje podešavanja na dnu ekrana taknite ikonu funkcijskog menija    a 
zatim taknite  “Save”. Pogledajte donju sliku: 
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Izaberite mrežu na koju se želite povezati, na primer dva puta taknite mrežu 
„KW“ pa će se prikazati prozor za unos sigurnosnog ključa. Unesite ispravan 
ključ i taknite „Finish“ posle čega će se uređaj povezati na mrežu sa IP 
adresom koju ste mu dodelili. Po završetku spajanja, kao status će se 
prikazati „Connected“. Status mreže možete također da proverite tako da 
izaberete naziv mreže, kako je prikazano na slici ispod. Također će biti 
prikazana ikona Wi-Fi mreže . 

 
4.5 Funkcija USB-HOST i funkcija proširenja 
Ukoliko na uređaj  želite da povežete eksterni USB uređaj poput 3G USB 
sticka, USB uređaja za čuvanje podataka ili USB tastature, sledite sledeću 
proceduru.  
4.5.1 Funkcija eksternog USB diska 
Ovaj uređaj podržava funkciju eksternog USB diska. Za pristup podacima na 
eksternom USB disku uključite USB disk u USB HOST priključak na uređaju, 
taknite „Explorer“ na radnoj površini i izaberite „USB“, kako je prikazano na 
slici ispod: 
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4.5.2 Funkcija eksternog 3G USB sticka 
1) Uključite 3G USB stick u USB HOST priključak. 

2) Za pristup meniju podešavanja, taknite opciju „Setting“ i pritisnite opciju 

„Wireless and networks“ za pristup podešavanjima. „Odznačite“ opciju „Wi-Fi“ 

kako biste deaktivirali Wi-Fi (Napomena: bežična i mobilna mreža ne mogu 

da budu aktivne istovremeno). Za aktivaciju mobilne mreže označite opciju 

„Mobile network“ pa će se, kada se uređaj uspešno spoji na 3G mrežu, na 

dnu ekrana prikazati ikona 3G mobilnih mreža . 

Napomena: Ukoliko mobilna mreža ne može da se aktivira, proverite da li je 

3G USB stick koji upotrebljavate kompatibilan sa uređajem. 

 
4.5.3 Funkcija eksterne RJ45 USB mrežne kartice  
1) Uključite u uređaj eksternu RJ45 USB mrežnu karticu pa u mrežnim 

podešavanjima taknite opciju „Ethernet settings“. 

2) Izaberite stavku „Ethernet“. Ukoliko ruter automatski dodeljuje IP adrese 

sistem će se automatski povezati na mrežu. Ukoliko se dodjeljuju statičke IP 

adrese, za spajanje na mrežu izaberite opciju „Use static IP“ i unesite 

ispravnu IP adresu, gateway, mrežnu masku i DNS. 

 
4.6 Kamera 
Taknite ikonu menija aplikacija za prikaz popisa aplikacija pa taknite „Camera“ 
za prikaz interfejsa kamere: 



17 

 

 

 
1) Taknite  za aktivaciju video kamere. 

2) Taknite  za pregled slika. 

Tipka Opis tipke Funkcija tipke 

A Ikona video kamere 
Kada se B pomeri prema A aktivira 

se videokamera 

B 
Ikona izmene video 

kamere i fotoaparata 

Za izbor funkcije video kamere ili 

fotoaparata 

C Ikona fotoaparata 
Kada se B pomeri prema A aktivira 

se fotoaparat 

D Ikona snimanja  
Za početak ili prekid snimanja video 

isečka ili slike 
E Ikona pregleda slike/videa Za pregled video isečka ili slike 
F Podešavanje kamere Taknite za prikaz podešavanja 

kamere 

G Čuvanje lokacije 
Taknite za uključivanje ili 

isključivanje čuvanja lokacija na 

slikama 

 

Opis funkcija tipki kamere: 

Kada je fotoaparat aktivan,  taknite taster menija pa će se prikazati sledeći 

prozor: 
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1) Taknite  za promenu veličine slike i kvaliteta. 
2) Taknite  za aktivaciju ili deaktivaciju čuvanja lokacije. 

4.7 Funkcija reprodukcije videa na televizoru 
Pomoću funkcije video plejera možete uživati u reprodukciji 1080P HDMI video 
sadržaja na HD televizoru. 
1) HD kablom povežite televizor sa uređajem. 
2) Za prikaz video sadržaja na televizoru, na radnoj površini uređaja taknite 
ikonu „Setting“ i zatim izaberite opciju „HDMI Setting“. 

 
3) Podesite rezoluciju slike: Izaberite odgovarajuću rezoluciju HDMI izlaza u 
skladu sa konfiguracijom televizora. 

4) Veličina slike: Izaberite veličinu slike koja se prikazuje na televizoru.
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4.8 tf (Micro sd) kartice 
Uređaj poseduje priključak (slot) za tf (Micro sd) kartice koji podržava čitanje 
datoteka sačuvanih na tf (Micro sd) karticama. Stavite karticu u priključak )na 
pravilan način) a prilikom upotrebe priključka pridržavajte se sledećeg: 
1) Stavite memorijsku karticu u priključak na desnoj strani uređaja. 
2) Dok se kartica koristi (čitanje, kopiranje) nemojte je vaditi iz priključka jer 
može da dođe do problema (gubljenja podataka, trajnih oštećenja). 
3) Nemojte da upotrebljavate memorijsku karticu u uslovima visoke 
temperature. 
4)  Držite memorijsku karticu  što dalje od tečnosti i korozivnih materijala. 
5) Za vađenje kartice jednostavno gurnite karticu prema priključku i ona će 
automatski da iskoči iz priključka. 

 
4.9 Instalacija i upravljanje aplikacijama 
Ovaj uređaj podržava instalaciju aplikacija dizajniranih za rad na Android 
operativnom sistemu. Mnoge aplikacije se mogu preuzeti sa Interneta a zatim 
instalirati pomoću programa  „APK Installer“.  Taknite ikonu menija aplikacija 

 za pristup popisu aplikacija a zatim taknite opciju „APK Installer“ za 
prikaz sledećeg menija: 
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4.9.1 Install: Taknite opciju „Install“ za prikaz prozora za instaliranje 
aplikacija. Instalacijske .apk datoteke se mogu instalirati sa dve lokacije: 1) 
interne memorije uređaja. 2) Micro SD kartice ubačene u Micro SD priključak 
na uređaju. U desnom prozoru izaberite program koji želite da instalirate, 
taknite ga i sledite uputstva na ekranu. 

 
4.9.2 Manage: Taknite za upravljanje aplikacijama (pokretanje, izvoz i 
deinstalacija). Osnovni prikaz prikazuje sve aplikacije instalirane na uređaju. 
Taknite ikonu aplikacije kojom želite da upravljate. 

 
1) Launch: Taknite za pokretanje aplikacije. 
2) Export: Taknite za izvoz aplikacije na Micro SD karticu. 
3) Uninstall: Taknite za deinstalaciju aplikacije. 
4) Cancel:  Taknite za povratak u glavni meni. 
Napomena: Deinstalirati se mogu samo aplikacije koje je instalirao korisnik. 
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5. Upotreba uređaja 
5.1 Radna površina 1 (Multimedija) 

 
5.1.1 Audio plejer 
Uređaj podržava sledeće formate audio datoteka: wav, mp3, midi i wma. 
Za pokretanje audio plejera u meniju aplikacija ili na radnoj površini  taknite ikonu 

. 
Ukoliko po pokretanju audio plejera na popisu reprodukcije (playlist) nema muzičkih 
datoteka sistem će automatski učitati muzičke datoteke sa tf (Micro sd) kartice. 

 
1) Ukoliko se na popisu reprodukcije nalazi veliki broj pesama povlačenjem prsta po 
dodirnom ekranu možete pomerati popis gore ili dole. 
2) Za prikaz popisa reprodukcije taknite ikonu . 
3) Za kretanje pesmom koja se izvodi upotrebite klizač napretka reprodukcije 

. 
4) Za podešavanje glasnoće povucite klizač . 
5) Za promenu načina reprodukcije taknite ikonu . 
6) Za promenu podešavanje ekvilajzera taknite ikonu .  

Opisi tipki audio plejera: 
 

Tipka Funkcija Tipka Funkcija 
 Trenutno se izvodi  Reprodukcija 

 
Prelaz na prethodnu 

pesmu  Prelaz na sledeću pesmu 

 Audio popis  Izvođač 
 Album  Popis reprodukcije (Playlist) 
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Napomena: Uređaj može da reprodukuje snimljene .WAV datoteke  

5.1.2 Video plejer 
Uređaj podržava sledeće formate video datoteka: MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, 
MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP. 
Za pokretanje video plejera u meniju aplikacija ili na radnoj površini  taknite ikonu 

. 
Ukoliko po pokretanju video plejera na popisu reprodukcije nema video datoteka 
sistem će automatski da učita video datoteke sa tf (Micro sd) kartice. 

 
1) Ukoliko se na popisu reprodukcije nalazi velik broj video datoteka povlačenjem 
prsta po dodirnom ekranu možete pomerati popis gore ili dole. 
2) Za promenu načina reprodukcije taknite ikonu . 
3) Za kretanje video sadržajem koji se izvodi, povucite klizač  kretanja reprodukcije 

. 
4) Za podešavanje glasnoće povucite klizač .  

Opisi tipki video plejera: 
 

Tipka Funkcija Tipka Funkcija 
 Dodavanje video oznake  Podešavanje osvetljenosti 

 Veličina video sadržaja  Meni 

 
Prelaz na prethodnu video 

datoteku  
Prelaz na sledeću video 

datoteku 
 Reprodukcija i pauza  Izlaz iz video plejera 

5) Za brisanje, označavanje, reprodukciju od početka, brisanje oznaka, izbor načina 
reprodukcije i pomoć taknite ikonu  ili za povratak u prethodni meni taknite 
„Return“, kako je prikazano na donjoj slici: 
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6) Taknite opciju „Play Mode“ za izbor jednog od sledećih načina 
reprodukcije: jedan, ponavljanje jednog, ponavljanje svih ili taknite „Return“ 
za povratak u prethodni meni. 

 
7) HDMI izlaz - za pojedinosti pogledajte odeljak 5.5.4.4. HD  

5.1.3 Pretraživač slika 
Uređaj podržava sledeće formate slikovnih datoteka: BMP, JPG, JPEG PNG i 
GIF. 
Za pristup pretraživaču slika u meniju aplikacija ili na radnoj površini taknite 
ikonu . 
Ukoliko po pokretanju pretraživača slika na popisu reprodukcije nema 
slikovnih datoteka, sistem će automatski da učitava slikovne datoteke sa tf 
(Micro sd) kartice. 

 
1) Za pregledanje slike idite do lokacije na kojoj je slika sačuvana i izaberite 
željenu sliku. 
2) Za prikaz sledeće ili prethodne slike, povucite prst u levo ili u desno po 
dodirnom ekranu. 
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3) Za povratak na galeriju slika taknite ikonu . 

4) Za prikaz informacija o slici taknite ikonu . 

Opis funkcija tipki pretraživača slika: 

Taster Funkcija Taster Funkcija 
 Smanjivanje  Povećavanje 

 Slideshow  Meni 

5) Za deljenje, brisanje ili druge funkcije, taknite ikonu menija , kako je 
prikazano na slici ispod: 

 
 
5.1.4 Snimač zvuka 
Za pristup snimaču zvuka u meniju aplikacija ili na radnoj površini  taknite 
ikonu . 

 
1) Za početak snimanja taknite ikonu  a za prekid snimanja taknite ikonu 

. 
2) Po završetku snimanja bićete upitani da li želite da koristite snimak ili da 
ga odbacite. 
3) Reprodukcija snimaka: Pretraživačom datoteka pronađite mapu „Record“ u 
internoj memoriji uređaja i dodirom izaberite snimak koji želite da 
reprodukujete. Za pojedinosti o reprodukciji pogledajte odeljak 5.1.1 (Audio 
plejer). 
5.1.5 Pretraživač datoteka 
Za pristup pretraživaču datoteka u meniju aplikacija ili na radnoj površini  
taknite ikonu . Za pristup korenskim (root) mapama i datotekama taknite 
„tf Card“, „Internal Memory“ ili USB 
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1) U prozoru pretraživača datoteka taknite i držite ikonu datoteke kojom želite 
da upravljate. 
2) Prikazaće se padajući meni koji sadrži radnje kopiranja, brisanja, seljenja, 
lepljenja, preimenovanja, kreiranja nove mape, itd., kako je prikazano na 
donjoj slici: 

 
3) Izaberite radnju i za njeno izvršenje pratite uputstva na ekranu.  

5.2 Radna površina 2 (E-knjige) 
Uređaj podržava sledeće formate e-knjiga: TXT, LRC, PDF, HTM, EPUB, 
itd. a podržava automatsko pregledanje, zumiranje, označavanje, itd. 

 
5.2.1 Čitač e-knjiga sačuvanih na uređaju 
Za pokretanje čitača e-knjiga taknite ikonu  na radnoj površini. Za 
otvaranje mape i izbor željene datoteke e-knjige taknite „Bookshelf“. 
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1) Za okretanje stranica prstom povucite po ekranu levo ili desno. 
2) Za uvećavanje ili smanjivanje stranice koristite prste ili ikonu  
3) Za prikaz dodatnih funkcija (prikazanih na donjoj slici) taknite ikonu menija 

 na dnu ekrana: 

 

4) Font Size: Tipkom  podesite veličinu slova, na raspolaganju su sledeće 
veličine: S, M, L, XL i XXL. 
5) Go To: Taknite ikonu  a kada se pojavi dijaloški okvir, unesite broj 
stranice kojoj želite da pristupite. Za potvrdu taknite „Confirm“ posle čega će 
na ekranu da se prikaže odabrana stranica. 
6) Bookmarks: Za dodavanje, brisanje i prikaz oznaka taknite ikonu . 
7) Book info: Za prikaz naziva knjige i informacija o priključku taknite ikonu 

. 
8) Auto Flip: Za podešavanje intervala automatskog okretanja stranica 
ili ručno okretanje taknite ikonu .  
5.2.2 Čitač e-knjiga sa Interneta 
Napomena: Za čitanje e-knjiga sa Interneta uređaj mora biti povezan na 
bežičnu ili 3G mrežu (za pojedinosti pogledajte poglavlja 4.4 i 4.5). 
Za pokretanje čitača e-knjiga taknite ikonu  na radnoj površini: 
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Za preuzimanje knjiga sa Interneta izaberite opciju „Download Books“ i pratite 
uputstva na ekranu. 
5.3 Radna površina 3 (Mrežne funkcije) 

 
5.3.1 Internet pretraživač 
Napomena: Kako bi internet pretraživač  funkcionisao, uređaj mora da bude 
povezan na bežičnu ili 3G mrežu (za pojedinosti pogledajte poglavlja 4.4 i 
4.5). 1) Za pokretanje internet pretraživača  u meniju aplikacija ili na radnoj 
površini  taknite ikonu : 

 
2) Taknite adresnu traku i pomoću ekranske tastature unesite adresu internet 
stranice koju želite da posetite i taknite „Go“. 
Napomena:  Internetski pretraživač instaliran na uređaju je popularna 
Android aplikacija koju je izradila treća strana; za upotrebu pratite uputstva na 
ekranu i standardni način upotrebe internet pretraživača.  
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5.3.2 E-pošta 
Napomena: Kako bi funkcija e-pošte funkcionisala, uređaj mora da bude 
povezan na bežičnu ili 3G mrežu (za pojedinosti pogledajte poglavlja 4.4 i 
4.5).  
1) Za pokretanje aplikacije e-pošte  u meniju aplikacija ili na radnoj površini  
taknite ikonu : 

 
Pomoću ekranske tastature unesite Vašu adresu e-pošte i lozinku pa taknite 

. 
Napomena: Aplikacije e-pošte instalirana na uređaju je popularna Android 
aplikacija koju je izradila treća strana; za upotrebu pratite uputstva na ekranu i 
standardni način upotrebe klijenata e-pošte. 
5.4 Radna površina 4 (Igre) 
Ukoliko želite, možete sa Android Play ili Interneta preuzeti i instalirati Android 
igre a zatim njihove ikone premestiti na ovu radnu površinu. 
Za pokretanje igre taknite odgovarajuću ikonu u meniju aplikacija ili na radnoj 
površini i igrajte je u skladu sa uputstvima na ekranu. 
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5.5 Radna površina 5 (Ostale funkcije) 

 
5.5.1 Kalkulator 
Za pokretanje kalkulatora na meniju aplikacija ili na radnoj površini taknite 
ikonu : 

 
Za prikaz dodatnih matematičkih funkcija taknite ikonu  na dnu ekrana: 

 
5.5.2 Sat 
Za prikaz sata na meniju aplikacija ili na radnoj površini taknite ikonu : 
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- Za pristup pretraživaču slika taknite . 

- Za pokretanje audio plejera taknite . 

- Za povratak u glavni meni taknite . 

- Za podešavanje pozadinskog osvjetljenja taknite . 
 

5.5.3  APK Installer 
Za pokretanje aplikacije APK installer na meniju aplikacija ili na radnoj 
površini taknite ikonu . Za pojedinosti pogledajte odeljak 4.10. 
5.5.4  Podešavanje uređaja 
Za prikaz menija sa podešavanjima uređaja, na meniju aplikacija ili na radnoj 
površini taknite ikonu  . Pomoću njega možete da podesite parametre za 
mrežu, zvuk i pozadinsko osvetljenje, lociranja i sigurnosti, aplikacija, itd. Za 
kretanje opcijama povucite prstom po ekranu gore ili dole. 

Opis ikona postavki: 
Ikona Opis Ikona Opis 

 Mreže  Zvuk 

 Ekran  HDMI 

 Lociranje i sigurnost  Aplikacije 

 Računi i sinhronizacija  Privatnost 

 Čuvanje podataka  Jezik i tastatura 

 Glasovne naredbe  Datum i vreme 

 O uređaju   

 
 

- Za podešavanje budilnika taknite  
 

 



32 

5.5.4.1  Mreže 
Za pojedinosti pogledajte odeljak 4.1 Wi-Fi podešavanje. 

5.5.4.2  Zvuk 
Taknite ikonu postavki zvuka za prikaz menija sa odgovarajućim podešavanjima.  

1) Silent Mode 
Označite ovu opciju za isključenje svih sistemskih zvukova osim multimedijalnih 
sadržaja i alarma. 

 
2) Volume 
Taknite ovu opciju za podešavanje glasnoće zvona, multimedijalnih sadržaja, 
alarma i obaveštenja a za završetak taknite „OK“. 

 
3) Notification Ringtone 
Taknite ovu opciju za izbor melodije zvona a za potvrdu izbora taknite „OK“. 
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4) Feedback 

 
- Audible selection: Izaberite za zvuk prilikom dodirivanja ekrana. 
- Screen lock sounds: Izaberite za reprodukciju zvuka prilikom otključavanja  
ekrana. 
- Haptic feedback: Izaberite za vibriranje prilikom dodirivanja tipki na ekranu 
uređaja. 
5.5.4.3  Ekran 
Taknite ikonu postavki ekrana za prikaz menija sa odgovarajućim 

podešavanjima.  

1) Brightness 
Taknite ovu opciju za podešavanje osvetljenosti prikaza slike na ekranu a po 

završetku podešavanja taknite „OK“. 

 
2) Auto-rotate screen 
Ukoliko označite ovu opciju orijentacija ekrana će se menjati sa okretanjem 
uređaja. 
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3) Animation 
Taknite za izbor opcija „No animation“, „Some animation“ ili „All animation“. 

 

 
4) Screen timeout 
Taknite za podešavanje vremena neaktivnosti pre nego što se ekran 
automatski isključi. 

 
5.5.4.4  HD 
Za pojedinosti pogledajte odeljak 4.7 Funkcija reprodukcije videa na 
televizoru 
5.5.4.5  Podešavanje lociranja i sigurnosti 
Taknite ikonu postavki lociranja i sigurnosti za prikaz menija sa 
odgovarajućim podešavanjima.  
1) My Location 
Označite opciju „Use wireless networks“ pa će se Vaša lokacija određivati 
pomoću Wi-Wi i/ili mobilne mreže. 

 
2) Screen unlock 
Taknite ovu opciju kako biste odredili hoće li se ekran zaključavati i 
otključavati pomoću uzorka ili lozinke. 
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Otključavanje ekrana uzorkom: nacrtajte uzorak otključavanja sa minimalno 4 
točke a za čuvanje podešavanje taknite . 

 
Otključavanje ekrana lozinkom: Unesite lozinku od 4 znaka a za čuvanje 
podešavanja taknite „OK“. Uređaj će prilikom otključavanja ekrana zatražiti da 
unesete dotičnu lozinku. 

 
3) Visible password 
Označite ovu opciju ukoliko želite da sistem prikazuje sve lozinke koje 
unosite. 
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5.5.4.6  Podešavanje aplikacija 
Taknite ikonu postavki aplikacija za prikaz menija sa odgovarajućim 
podešavanjima.  
1) Unknown sources: 
Ukoliko označite ovu opciju sistem će omogućiti instalaciju aplikacija koje ne 
dolaze sa Google Playa. 

 
2) Manage applications 
Taknite ovu opciju za prikaz i upravljanje svim aplikacijama na memorijskoj 
kartici kao i aplikacijama koje se izvršavaju na uređaju. 
3) Running services 
Taknite ovu opciju za prikaz i upravljanje aktivnim aplikacijama. 
4) Storage use 
Taknite ovu opciju za prikaz informacija o tome koliko koja aplikacija koristi od 
memorije uređaja. 

 

5) Development 
Taknite za postavljanje opcija „USB debugging“, „Stay awake“ i „Allow mock 
locations“. 
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USB debugging: označite ovu opciju za postavljanje načina rada za 
otklanjanje problema kada je povezan USB uređaj. 
Stay awake: Označite ovu opciju ukoliko želite da se ekran tokom punjenja ne 
isključuje. 
Allow mock locations: Označite ovu opciju kako biste omogućili lažne lokacije.  
5.5.4.7  Računi i sinhronizacija 
U ovome meniju preporučuje se upotreba fabričkih postavki jer bi izmene 
mogle da učine neke od funkcija nedostupnim. 

 
5.5.4.8  Privatnost 
Taknite ikonu postavki privatnosti  za prikaz menija sa odgovarajućim 
podešavanjima.  
1) Backup and restore 
Označite opciju „Backup my data“ za čuvanje sigurnosne kopije aplikacijskih 
podataka, Wi-Fi lozinki i ostalih podešavanja za Google servise. Označite 
opciju „Automatic restore“ te će sistem u slučaju reinstalacije aplikacije 
povratiti sačuvana podešavanja ili druge podatke.  

 
2) Personal data 
Za brisanje svih podataka i podešavanja uređaja izaberite opciju  „Factory 
data reset“. 
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Napomena: Pre vraćanja fabričkih podešavanja, napravite rezervnu kopiju 
svih podataka u internoj memoriji jer ćete, u suprotnom, da ih izgubite.  

5.5.4.9  Čuvanje podataka 
Taknite ovu opciju za proveru statusa Micro SD kartice, USB uređaja za 
čuvanje, NAND flash i interne memorije za čuvanje podataka. 

 
5.5.4.10 Jezik i tastatura 
Taknite ovu opciju za pristup meniju sa sledećim podešavanjima: 

 

1) Language settings 
Uređaj podržava više jezika. Prema potrebi možete izabrati jezik na kojemu 
će se prikazivati upravljački interfejs. Izaberite željeni jezik pa taknite  za 
potvrdu izbora i povratak. 
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2) Keyboard settings 
Taknite ovu opciju za postavljanje načina unosa putem 
ekranske tastature. 

 

 
5.5.4.11 Glasovne naredbe 
Taknite ovu opciju za pristup meniju postavki glasovnog upravljanja uređajem. 

 
5.5.4.12  Podešavanje datuma i vremena 
Taknite ovu opciju za pristup meniju podešavanja datuma i vremena: 
1) Automatic 
Izaberite ovu opciju za automatsko podešavanje vremena i datuma 
upotrebom podataka sa interneta. 
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Za ručno podešavanje datuma, vremenske zone i vremena „odznačite“ opciju 
„Automatic“. 
2) Set date  
Tipkama  podesite dan, mesec i godinu a za čuvanje izmena taknite 
ikonu . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Set time 

Tasterima  podesite sate i minute a za čuvanje izmena taknite ikonu 
. 

 

3) Select time zone 
Taknite za izbor vremenske zone u kojoj se nalazite. 
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6) Select date format 
Taknite za izbor formata datuma. 

 
5.6.4.13  O uređaju 
Taknite ovu opciju za prikaz informacija o nadogradnjama sistema, statusu i 
pravnim informacijama, kako je prikazano na donjoj slici: 

 

 
4) Use 24-hour format 
Taknite za prikaz sistemskog vremena u 24-satnom formatu. 
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5.6 Funkcije i podešavanje ikona na radnoj površini  
5.6.1 Funkcije ikona na radnoj površini 
Za pristup meniju podešavanja radne površine taknite ikonu  na dnu 
ekrana, kako je prikazano na slici: 

2) Wallpaper: Taknite ikonu  za izbor pozadinske slike iz Gallery, Live 
wallpapers ili Wallpaper gallery. 

 
Izaberite željenu sliku i veličinu a za završetak postavljanja pozadinske slike 
taknite . 

 

 

Ikone prečica: 

1) Add: Taknite ikonu  za pristup meniju za dodavanje funkcija pomoću 
kojeg možete dodavati prečice, widgete, mape ili pozadinske slike na početni 
ekran. 
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4) Manage applications: Za pristup meniju za upravljanje preuzetim 
aplikacijama taknite ikonu . 

 

5) Settings: Za pristup meniju sistemskih podešavanja taknite ikonu . Za 
pojedinosti pogledajte poglavlje 5.5.4. 
6) Launcher settings: Za pristup meniju AlmostNexus podešavanja taknite 
ikonu . Preporučuje se upotreba fabričkih podešavanja jer promene mogu 
da učine neke funkcije nedostupnim. 

 
3) Search: Za pristup Google Search-u taknite ikonu  
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5.6.2 Obaveštenja na radnoj površini 
Za proveru trenutnog statusa obaveštenja taknite ikone  koje se 
prikazuju na dnu ekrana, kako je prikazano na sledećoj slici: 

 
5.6.3 Dodavanje, premeštanje ili brisanje ikone na radnoj površini 
Taknite ikonu  na radnoj površini za prikaz menija sa popisom aplikacija. 
Taknite i odvucite ikonu željene aplikacije na trenutnu radnu površinu tj. 
podesite prečicu na radnu površinu. 
 
 
 
 
 
 
 
Dugo taknite ikonu aplikacije na radnoj površini za njezino uređivanje pa 
zatim možete da je premestite i odredite joj položaj. Za brisanje ikone sa 
radne površine odvucite je na ikonu . 
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6. Nadogradnja firmwarea 
Pre nadogradnje, pritiskom tipke „Power“ isključite uređaj (Ukoliko uređaj ne 
može normalno da se isključiti pritisnite i držite tipku „Power“ minimalno 6 
sekundi). 
U desktop računar stavite CD sa upravljačkim programima pa na računar  
prekopirajte datoteku naziva „RK2918 Android Upgrade Tool“ (Napomena: 
uređaj se ne može nadograditi neposredno sa CD-a). Zatim u mapi „RK2918 
Android Upgrade“ pokrenite datoteku „RKBatchTool.exe“, kliknite na tipku , 
u skočnom prozoru izaberite „update.img“ i kliknite na „Open“, kako je 
prikazano na donjoj slici: 

 
Posle isključenja uređaja pritisnite tipku „Menu“ na uređaju pa, ne puštajući je,  
priloženim USB kablom povežite uređaj na računar. 
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U donjem desnom uglu ekrana računara pojaviće se prozor  „Found New 
Hardware Wizard“, prikazan na donjoj slici. Za instalaciju USB  upravljačkog 
programa izaberite opciju „Install from a list or specific location (Advanced)“  a 
zatim kliknite na „Next“, kako je prikazano na slici ispod: 
NAPOMENA: USB priključak na računalu mora biti USB2.0, u suprotnom ne 
može da se korisiti za nadogradnju uređaja. 

 
 
Izaberite opciju „Include this location in the search“, navigirajte do mape 
„Update Software File“ > „291xDriver“ > „x86“ > „XP“ na CD-ROMu a zatim 
kliknite na „OK“. Sistem će automatski detektovati i instalirati upravljački 
program a po završetku kliknite na „Finish“, kako je prikazano na slici ispod: 

 

Kliknite na „Continue Anyway“ 
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Za početak postupka nadogradnje kliknite na opciju „Upgrade“. Tokom 
postupka, u okviru sa statusom nadogradnje, prikazaće se mnogo 
informacija, kako je prikazano na slici ispod. 
NAPOMENA: Tokom postupka nadogradnje uređaj ne sme nipošto da se 
koristiti. 

Kada ikona označena brojem 1 postane zelena otpustite taster “Menu”, kako 
je prikazano na slici ispod: 

Kliknite na  “Finish” 
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Uređaj je uspešno nadograđen kada se na statusnoj traci prikaže poruka 
„Upgrade Done Success <1 > Fail <0>“, posle čega će uređaj automatski da 
se uključi.  
NAPOMENA: Tokom postupka nadogradnje ne isključujte USB kabl jer će to 
rezultirati neuspešnom nadogradnjom ili sistemskim kvarom uređaja. 

 
7. Otklanjanje problema 
7.1 Uređaj ne može da se poveže na Wi-Fi mrežu 
1) Proverite da li radi bežična mreža tako što ćete na nju pokušati da se 
povežete  drugim uređajem. 
2) Proverite da li je uređaj u dometu bežične mreže na koju pokušavate da se 
povežete. Zidovi i druge prepreke smanjuju domet bežičnih uređaja. 
3) Proverite da li je lozinka koju koristite ispravna. 
7.2 Uređaj ne može da se uključi 
1) Uređaj ne može da se uključi kada je nivo napunjenosti baterije ispod 
kritičnog pa zato  pre svega napunite bateriju. 
2) Pritisnite dugme „Reset“ na gornjoj strani uređaja i proverite da li se 
normalno ponovo pokreće ili ne. 
3) Proverite da li je punjač ispravan i pravilno povezan. 
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7.3 Problemi sa zagrejavanjem 
Tokom istovremene upotrebe više aplikacija, upotrebe jako osvetljenog 
ekrana ili tokom punjenja baterije, uređaj može poprilično da se zageje. To je 
normalna pojava koja ne bi trebala da pravi probleme prilikom upotrebe 
uređaja. 
7.4 Uređaj ne radi normalno  
Instalacija nekih aplikacija koje proizvodi treća strana može da izazove 
neispravan rad uređaja. Za otklanjanje ovakvih problema, pritiskom na dugme 
„Reset“, izvršite resetovanje sistema. 
7.5 Ne može da se podesi račun e-pošte ili registruje aplikacija 
 

1) Proverite da li je uređaj povezan na Wi-Fi mrežu sa pristupom Internetu. 
2) Proverite jeste li uneli ispravna podešavanje računa e-pošte kojem 
pokušavate da pristupite. 
3) Proverite da li su sistemsko vreme i lokalno vreme ispravni. 
 

7.6 Ne može da se snima 
Pritisnite dugme „Reset“ na gornjoj strani uređaja a zatim proverite da li 
funkcija snimanja radi ispravno. 
7.7 Trajanje baterije u stanju pripravnosti (stand-by) je prekratko 
 

1) Trajanje litijumske baterije varira sa promenama ambijentalne temperature 
i radnim uslovima. Ukoliko je ambijentalna temperatura previsoka ili preniska 
to će uticati na trajanje baterije. Preporučuje se upotreba uređaja na 
normalnoj, sobnoj, temperaturi. 
2) Trajanje baterije zavisi i od upotrebe uređaja. Visoka glasnoća, Wi-Fi i 
česta upotreba brže troše bateriju. 
7.8 Nema zvuka na slušalicama 
1) Proverite da li je nivo glasnoće postavljen na „0“. 
2) Proverite da li je audio datoteka oštećena i za potvrdu pokušajte 
reprodukovati drugu audio datoteku. Ukoliko je audio datoteka oštećena to 
može izazvati snažnu buku ili smetnje. 
7.9 Ekran ne prikazuje boje pravilno 
Za otklanjanje ovog problema pritisnite dugme „Reset“ na gornjoj strani 
uređaja. 
7.10 Datoteke se ne mogu kopirati 
1) Proverite da li je uređaj ispravno povezan na računar. 
2) Proverite da li je  memorija uređaja puna. 
3) Proverite da nije USB kabl oštećen. 
7.11 Nema zvuka ili slike na HDMI izlazu 
1) Proverite je li HDMI kabl pravilno uključen u uređaj i da li je podešavanje 
HDMI ulaza na televizoru ispravno. 
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2) Proverite da nije HDMI kabl oštećen. 

3) Pritisnite dugme „Reset“ na gornjoj strani uređaja a zatim proverite da li 

HDMI izlaz radi kako treba. 

7.12 Ostali problemi 
Pre vraćanja uređaja u ovlašteni servis sledite korake za otklanjanje ostalih 

problema: 

1) Pritisnite dugme „Reset“ na gornjoj strani uređaja a zatim proverite da li 

problematična funkcija radi ispravno; 

2) Nadogradite fimrware pomoću priloženog CDa, ponovo pokrenite uređaj a 

zatim proverite da li problematična funkcija radi ispravno. 

 
(Sve informacije su podložne izmenama bez prethodne najave.) 
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1. Вовед 
Почитувани купувачи, 
ви благодариме за купување на нашиот производ. Овој уред содржи WI - Fi 
приемник и подржува 3G USB бежична мрежна картичка за поврзување со 
други мрежи, со што се остранува зависноста од кабли. Овој уред ќе ве внесе 
во светот на портабилните медиа плеери и ќе ги задоволи вашите потреби за 
забава. Уредот подржува листање на слики, читање на e - книги, игри и други 
функции; разни алатки кој во потполност ќе ги задоволат вашите 
индивидуални потреби. 
За што поедноставна употреба на уредот ве молиме прво да ги прочитате 
упатствата за користење приложени со уредот, за начинот на користење на 
уредот да ви биде појасен. Пред употреба ве молиме прочитајте ги сите 
наведени информации за уредот како би можеле што подобро да го сватите 
функционирањето на уредот. Производителот не превзима никаква 
одговорност за загуба на личните податоци и оштета предизвикана од 
неправилна употреба на софтвер или хардвер, физичка штета, замена на 
батерија или било која друга штета.  
Како би избегнале губење на вашите податоци ве молиме стално правете 
копија на Вашите податоци.
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Исто така, производителот не може да влијае на разбирање на овој 
прирачник од страна на корисникот. Производителот не превзема 
одговорност за загубите настанати при употреба на овој прирачник. 
Поради стално развивање на уредот информациите во овој прирачник 
се изложени на промени без претходна најава. Овој прирачник е 
заштитен со авторски права и ниту еден негов дел не смее на било кој 
начин да биде копиран или репродуциран без претходна напишана 
форма од страна на производителот. Производителот го задржува 
правото на конечното објаснување на содржината во овој прирачник, 
гаранцијата и информациите. 
(Напомена: При пишување на овој прирачник производителот се обидува 
да ги објасни во потполност сигурносните информации. Меѓутоа во 
случај на грешка или пропуст, ве молиме за разбирање и прифаќање со 
задоволство на секаков предлог. Доколку во текот на користење на 
уредот забележите проблем ве молиме одма контактирајте го локалниот 
дистрибутер.) 
 Ви заблагодарување на Вашата подршка и ве молиме да обратите 
внимание на нашите други производи. 
 

 

2. Сигурносни напомени 
1) За да избегнете оштетување на уредот чувајте го подалеку од силни 
магнетски полиња. 
2) Ве молиме внимавајте на уредот да не паѓа на тврди предмети 
бидејќи може да резултира со гребатинки, оштетување на батеријата, 
загуба на податоци или други оштетувања на хардверот. 
3) Уредот не смее да биде изложен на влага или дожд, доколку во 
уредот влезе вода може да дојде до непоправливо оштетување на 
уредот. 
4) Никогаш не го чистете уредот со хемикалии или детергент, бидејќи ќе 
ја оштетите површината на уредот. 
5) Не се препорачува користење на слушалки со поставена гласноќа на 
највисоко ниво, како би избегнале можно оштетување на слух поставете 
го звукот на соодветно ниво за време на користење на слушалки. 
6) За време на наградба на софтверот или превзимање на соржина на 
уредот немојте да го прекинувате снабдувањето на струја може да 
резултира со губење на податоци или системска грешка. 
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7) За да го спречите ризикот од прегревање или пожар треба да 
избегнувате преголем напон тоест оптеретување, виткање или гмечење 
на кабелот со тешки предмети. 
8) За остранување на опасноста од струен удар немојте да го допирате 
кабелот со влажни раце. 
9) Некои филмови, музика и слики се заштитени со авторски права и 
нивна неовластена употреба се смета за кршење на законските авторски 
права. 
10) Ве молиме не го вклучувајте уредот на места каде што е забрането 
користење на бежична опрема или на места каде што може да 
предизвика интерференција и можна опасност. 
11) Бежичната опрема е подложена на надворешна интерференција која 
може да влијае на нејзината ефикасност. 
12) Ве молиме придржувајте се до сите релевантни упатства и прописи 
за безжична опрема бидејќи може да влијае на летот на авионот; 
доколку имате намера да го користите уредот во авион консултирајте се 
со авио компанијата. 
13) Ве молиме не го користијте уредот на бензиски пумпи или во 
близина на горива и хемикалии. 
14) Придржувајте се до сите релеванти упатства и прописи и не го 
користијте уредот на места каде што има опасност од експлозија. 
15) Уредот може да се инсталира или поправа само од страна на 
овластено лице. Секакво отварање на уредот ја поништува гаранцијата. 
16) Ве молиме користете оригинални додатоци и батерија испорачани 
со уредот и немојте да користите некомпатабилни производи. 
17) Уредот не е водоотпорен и за тоа чувајте го сув. 
 

18) За заштита на податоците ве молиме направете копија на 
податоците од уредот или чувајте напишани записи. 
19) При поврзување со други уреди, ве молиме погледнете ги 
упатствиата за употреба за детални безбедносни инструкции. Не го 
поврзувајте уредот со некомпатибилни уреди. 
3. Припрема за користење 
3.1 Содржина на 
амбалажата 
 

Предмет Количина 
Таблет 1 
Адаптер 1 
Слушалки 1 
USB кабел 1 



7 

Упатствие за користење 1 
CD-ROM 1 
Гаранционен лист 1 
Stilus (опционален) 1 
HD кабел (опционален) 1 
Кожна футрола (опционална) 1 
3G USB  (опционален) 1 
RJ45 USB  (опционален) 1 
Tастатура/глушец (опционални) 1 
tf (Micro sd) картичка (опционална) 1 

3.2 Изглед на уредот  

 
3.3 Опис на копчиња   
  

Simbol Naziv Opis 

A RESET Кратко притиснете го ова копче за 
рестартирање на системот. 

B POWER 

Кратко притиснете го ова копче за 
гасење/палење на уредот или долго 
притиснете за 
вклучување/исклучување на уредот. 

C MENU 
Кратко притиснете го ова копче за 
пристап до менито. 

D ESC 
Кратко притиснете го копчето за 
враќање а долго за пристап до 
калибрација на екранот на допир. 

 E Слот за tf картичка Слот за tf (Micro sd) 
картичка 

F HD High Definition приклучок 
(опционална функција) 
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G Стерео приклучок за 
слушалки 

Стерео приклучок за слушалки 

H Приклучок за напојување Споите 5V@2A полнач 
1 MINI USB приклучок MINI 5 пински USB приклучок 

J USB host приклучок Приклучок за екстерен USB уред 
poput USB стик, глушец, итн. 

K Екран HD екран 
L Камера Камера 

 
3.4 Карактеристики на уредот 
■ RK2918 главен процесор, ARM интегрирана двопроцесорска структура (ARM 

CortexA8 1.0GHz). Подршка за ANDROID 2.3 операциски состав. 
■ 7" (18 cm) TFT капацитативен multi touch LCD екран висока резолуција 

800x480. 
■ 4GB интегрирана flash меморија и подршка за Micro SD картичка капацитед до 

32 GB. 
■ Подршка за HD 1080P MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 

3GP, H.246, итн. формати. Максимална подржлива резолуција е 1920*1080. 
■ Подршка за MP3, WMA, OGG APE, FLAC, AAC, WAV audio формат и 

високострутна поставка еквализатор. 
■ Подршка за JPG, JPEG, BMP, GIF итн. Формати сликовни датотеки. 
■ Подршка за TXT, LRC, PDF, Html, Html, EPUB формат датотека со 

автоматско прегледување, зумирање, означување и вртење на страници. 
■ Интегриран WiFi приемник кој ововерзможува спојување на широкопојасен 

безжичен Интеренет и користење на софтвер Android 2.3 OS: Office (Open 
Office ), Google , IM (MSN/QQ), Web TV,  MP3, E-книга, мрежни книги, E-
книга, итн. 

■ Можност за снимање на звук преку пат на интегриран микрофон. 
■ USB-HOST функција со подршка за екстерен USB диск, компчиња, глушец, итн. 
■ Подршка за екстерен 3G USB везжичена мрежна картичка (треба да ги 

купите посебно). 
■ Интегрирана камера (опционална) 
■ Приказ на слика со резолуција 1080P на екстерната камера. 
■ Функција на ротирање екранот со интегриран G – sensor. 
■ Интегриран звучник и приклучок за стерео слушалки. 
■ Подршка за повеќе јазици. 
■ Опција користење на уредот како USB пренослив диск. Управувачки програм 
не е потребен за Windows 2000 или нови операциски системи. 
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3.5 Технички спецификации 
 

LCD екран Големина 
7.0" (18cm) TFT капацитативен допир 
LCD екран со 160k бои 

Резолуција 800x480 
USB  High speed USB2.0 (FS) 

Интегирана 
меморија 

Flash меморија: 4GB~16GB (опционална) 

Built-in RAM RAM: DDRIII 512MB 
Картичка за 

проширување 
Подршка за Micro SD картички, капацитет 1 GB~32GB 

Напојување 

Вградена 3.7V@4000mAH литиумска батерија  
Струен полнач 
влез: AC110V-240V, излез: DC 5V@2A 
Максимално 6 саати траење на батеријата (фабричка 
вредност) 

Музичка функција 

Формат 
MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, 
WAV 

Максимален излез 
за слушалки 

(L) 5mW+ (R) 5mW (320hm) 

MP3 bit rate 8Kbps - 392 Kbps 
WMA, WMV, bit rate 5Kbps -192 Kbps 

Фрекфенциски 
одзив 

20Hz to 20KHz 

Z/Š размер 90dB 
Дисторзија <0.05% 

Video функција 
Подржани формати MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, 

VOB, DAT, FLV, 3GP, итн. 
Maks. резолуција 1920x1080 
Размер на слика 4:3,16:9,  полн екран се опционални 

Преглед на слики Подршка за maks. 8000x8000 JPG, JPEG, BMP, GIF 

Функција E-книга  Формати TXT, LRC, PDF, Html, Htm, EPUB, итн. 
Maks. капацитет 5M 

WI-FI функција 
Основен чипсет 802.11b/g/n 
Брзина на пренос Maks. 108Mbps 
Работна фрекф. 2.4GHz 
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HDMI функција Главен чипсет IT6610 (опционално) 
Резолуција 720P, 1080P 

Камера Камерата е подржана (опционално) 
Снимање Формат WAV 
Работна 

температура -5 - 40 TC 

Јазици Англиски, француски, германски, шпански, 
поедноставен кинески, традиционален кинески, итн. 

Подржани 
операциски 

системи 
Windows98SE/ME/2K/XP 

 

4. Кратки упатства за користење  
4.1 Вклучување и исклучување 
Вклучување и отклучување: Кога уредот е исклучен притиснете и држете го 
копчето „POWER" на 3 секунди за стартување на Android OS. На уредот ќе 
му биде потребно околу 100 секунди за подигнување на системот со што ќе 
се покаже екранот за заклучување. За отклучување притиснете и 
повлечете го симболот со бел круг, како што е прикажано на долните 
слики: 

 
Кога уредот не го користите ве молиме исклучете го ( sleep mode ) и ќе 
биде подготвен за користење кога ќе ви биде потребен, без потреба за 
подигање на Android оперативниот систем. 
4.1.1 Состојба на мирување и заклучување на уредот: Притиснете го 
копчето „POWER“ додека уредот работи ќе резултира со негово 
исклучување ( sleep mode ) и заклучување. Притиснете го копчето 
„POWER“ или екранот на 3 секунди и уредот од мирување ќе премине во 
активна состојба во рок од 1 секунда. 
Напомена: Основната работа на уредот во режим на мирување не 
престанува туку екранот само се исклучува, што значи репродукцијата на 
музика, филм, итн. ќе продолжи. 
4.1.2 Исклучување на уредот: Притиснете и држете го копчето „POWER“ 

на 3 секунди и на екранот ќе се прикаже интерфејсот за исклучување. 
Одберете ја опцијата „Power off“ по што уредот автоматски ќе се 
исклучи.  
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Напомена: Кога батеријата на уредот ќе биде слаба ќе се вклучи звучен 
аларм со што уредот автоматски ќе се исклучи доколку не биде вклучен 
во струја. Доколку уредот не може да се вклучи проверете дали 
батеријата е премногу слаба. 
4.2  Управување со батеријата за полнење 
4.2.1 Првиот пат полнете ја батеријата 8-12 саати како би ја наполниле 
во потполност. 
4.2.2 Вклучете го микро USB приклучок за полнач во приклучокот за 
напојување на уредот а другиот крај вклучете го во штекер за струја. 
Потоа индикаторот за работа ќе почне да свети со плава боја а иконата 
на батеријата  на работната површина ќе прикаже дека уредот се 
полни. Ве молиме почекајте батеријата во потполност да биде 
наполнета и немојте во текот на нејзиното полнење да го исклучувате 
полначот од уредот. Кога батеријата во потполност ќе биде наполнета 
индикаторот за работа ќе ја промени бојата во темно плава а иконата за 
батерија   на работната површина ќе престане да прикажува дека се 
полни. Кога батеријата во потполност ќе биде истрошена ве молиме 
полнете ја барем една минута пред да го вклучите уредот. 
Напомена: Зa одржување на батеријата во оптимала работна состојба 
ве молиме обрнете внимание на следниве совети: 
1) Не полнете ја батеријата во услови на изразито високи температури. 
2) Нема потреба за потполно празнење на литиумската батерија можете 
да ја полните доколу само делумично е испразнета, без да влијаете на 
нејзиниот работен век. 
3) За одржување на батеријата во добра состојба полнете ја еднаш на 
секој две недели и доколку не го користите уредот. 
4.3 Опис на функциските икони 
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Дефиниција на функциските икони 

4.4 WI-FI postavke 
4.4.1 Вклучување WIFI: Taknite ikonu izbornika aplikacija  za prikaz popisa 
aplikacija, taknite opciju „Settings“ za pristup izborniku postavki, taknite opciju 
„Wireless and networks“ te označite opciju „WiFi“: 

 
4.4.2 Spajanje na bežičnu mrežu: Одберете ја опцијата „Wi-Fi Settings“ за 
пристап до Wi-Fi ќе ги со што уредот автоматски ќе ги прикаже достапните 
бежични мрежи, како што е прикажано на следнава слика ( уредот пронајде 
неколку Wi-Fi мрежи и го прикажува нивното име ):  

 
По изборот на мрежа на која сакате да се закачите уредот ќе се закачи на таа 
мрежа или, доколку мрежата е заштитена и е потребно внесување 
сигурносен кључ, ќе се прикаже прозорот за внесување на сигурносниот 
кључ. Откако ќе го внесете сигурносниот кључ притиснете “Connect”. 

Икона Функција Икона Функција 

 
Враќање во главното 

мени  Известување 

 Google Search  Гласовно пребарување 
 Промена на менито  Мени со апликации 

 
Преглед на целото 

мени  Google Search 

 Назад  Почетна страница 
 Последно гледано  Мени со функции 

 
Намалување на 

звучност  Pojačavanje glasnoće 

 Известување  WiFi статус 

 
Состојба на 
батеријата  Системско време 
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Уредот автоматски ќе се закачи на мрежата и како статус ќе се прикаже 
“Connected“. Статусот на мрежата може да го проверите со притискање 
на името на мрежата како што е прикажано на долната слика: 

 
4.4.3 Поставување на IP адреса и конекција: Нa располагање се две 
опции доделување на IP адреси на уредот. Дали IP адресата се 
доделува автоматскготи или не зависи од тоа како е поставено во 
сетинзите на Wi-Fi. 
1) IP адреса се доделува автоматски 
Уредот фабрички е поставен за автоматски доделување на IP адреси. 
Доколку бежичната мрежа на која сакате да се закачите автоматски 
доделува IP адреси но сетинзите се променети на статичната IP адреса, 
променете ги сетинзите на следниов начин. На дното од екранот допрете 
ја иконат функции на менито , допрете ја опцијата  „Advance“,  

одселектирајте ја опцијата „Use static IP“. 

За меморирање на сетинзите одберете го функционалното мени   и 
потоа притиснете “Save”. Погледајте ја долната слика: 
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По завршување допрете ја иконата „Назад“   и ќе се вратите во 
менито на Wi-Fi сетинзите. Одберете ја мрежата на која сакате да се 
закачите, два пати допрете ја мрежата „KW“ со што ќе се прикаже прозор 
за внес на сигурносен кључ. Внесете правилен клуч и допрете „Finish“ со 
што уредот ќе се закачи на мрежата и автоматски ќе добие IP адреса. Со 
завршување на закачувањето како статус ќе се покаже „Connected“. 
Статусот на мрежата исто така може да го проверите со одбирање на 
името на мрежата, како што е прикажано во сликата: 

 
2) Статична IP aдреса  - Рачно поставување 
Доколку Wi-Fi побарува статичка IP адреса ве молиме на следниов начин 
променете ги сетинзите. На дното од екранот допрете ја иконата 
функциоско мени , допрете ја опцијата „Advance“, означете ја 
опцијата „Use static IP“ и потоа внесете ја IP адреса, gateway и мрежната 
маска. Погледнете ја сликата: 

 
За сочувување на промените на дното од екранот допрете го 
функциското мени и потоа допрете “Save”. Погледнете ја долната слика : 
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Одберете мрежа на која сакате да се закачите, пр. два пати допрете ја 
мрежата „KW“ и ќе се прикаже прозор за внесување на сигурносен клул. 
Внесете го правилниот клуч и допрете „Finish“ со што уредот ќе се закачи 
на мрежата со IP адреса која сте му ја доделиле. По завршување со 
закачување како статус ќе се прикаже „Connected“. Статусот на мрежата 
може исто така да го проверите така што одберете го името на мрежата, 
како што е прикажано на сликата подолу. Исто така ќе се прикаже 
иконата за Wi-Fi мрежа . 

 
4.5 Функција USB-HOST и функција на проширување 
Доколку на уредот сакате да споите екстерен USB уред каков што е 3G 
USB стик, USB уред за сочувување на податоците или USB тастатура ве 
молиме следете ја следнава процедура.  
4.5.1 Функција на екстерен USB диск 
Овој уред ја подржува функцијата на екстерен USB диск. За пристап до 
податоците на екстерниот USB диск ве молиме уклучете го  USB дискот 
во USB HOST приклучникот на уредот, допрете „Explorer“ на работната 
површина и одберете „USB“, како што е прикажано на сликата: 

0 
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4.5.2 Функција екстерен 3G USB стик 
1) Вклучете го 3G USB стикот во USB HOST приклучникот. 

2) За пристап до менито одберете ја опцијата  „Setting“ и притиснете ја 

опцијата „Wireless and networks“ за пристап до сетинзите. Одзначете ја 

опцијата „Wi-Fi“ како би го деактивирале Wi-Fi (Напомена: безжична и 

мобилна мрежа не можат истовремено да бидат активни). За 

активирање на мобилната мрежа означете ја опцијата „Mobile network“, 

кога уредот успешно ќе се закачи на 3Gмрежа, на дното од екранот ќе се 

прикаже икона 3G мобилна мрежа . 

Напомена: Доколку мобилната мрежа не може да се активира ве 

молиме проверете дали 3G USB стикот кој што го користите е 

компатибилен со уредот.  

 
4.5.3 Функција екстерна RJ45 USB мрежна картичка  
1) Вклучете го уредот во екстерната RJ45 USB мрежна картичка и во 

мрежните сетинзи допрете ја опцијата „Ethernet settings“. 

2) Одберете „Ethernet“. Доколку автоматски се доделуваат IP адреси 

системот автоматски ќе се закачи на мрежа. Доколку се доделуваат 

статични IP адреси за закачување на мрежа ве молиме одберете ја 

опцијата „Use static IP“ и внесете ја правилната IP адреса, gateway, 

мрежна маска и DNS. 

 
4.6 Камера 
Допрете ја иконата со менито за апликации и од листата на апликации 
допрете „Camera“ : 
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1) Taknite  za aktivaciju video kamere. 

2) Taknite  za pregled slika. 

Копче Опис на копче Функција на копчето 

A Икона видео камера 
Кога B ќе се премести во A се 

активира видеокамерата 

B 
Икона промени видео 

камера и фотоапарат 

За избирање на функцијата видео 

камера или фотоапарат 

C Икона фотоапарат 
Кога B ќе се премести во A се 

активира фотоапарат 

D Икона снимање  
За започнување или прекнување 

на снимање на видео или слики 

E 
Икона преглед 

слики/видеа 
За преглед на видео или слики 

F Сетинзи на камерата Допрете за избор на сетинзите на 
камерата 

G Сочување локација 
Добрете за вклучување 

исклучувањето ја сочувува 

   

Опис на функции на копчињата на  
 

Кога фотоапаратот е активен добрете го копчето за мени и ќе се 

прикаже следново: 
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1) Допрете  за промена на големината и квалитетот на сликата. 
2) Допрете  за активирање или деактивирање на сочувување 
на локацијата. 

4.7 Функција репродукција на видео на телевизор 
Преку пат на видео репродукција можете да уживате во репродукција 
1080P HDMI видео содржина на HD телевизор. 
1) HD кабелот поврзете го телевизорот со уредот. 
2) За приказ на видео содржината на телевизор на работната површина 
допрете ја иконата „Setting“ и одберете ја опцијата „HDMI Setting“. 

 
3) Поставете ја резолуцијата на слика: Одберете ја прилагодливата 
резолуција HDMI излаз во согласност со конфигурацијата на телевизорот. 

4) Големина на слика: Одберете ја големината на слика која се прикажува 
на телевизорот.



19 

 
4.8 tf (Micro sd) картичка 
Уредот поседува слот за tf (Micro sd) картичка која подржва читање на 
датотеки сочувани на tf (Micro sd) картичка. Ставете ја картичката во 
слот во правилен смер и за време на користење придржувајте се до 
следново: 
1) Ставете ја мемориската картичка во слот на десната страна од 
уредот. 
2) Додека картичката се користи (читање, копирање) немојте да ја 
вадите од слотот бидејќи во спротивно може да дојде до проблем. 
3) Немојте да ја користите мемориската картичка во услови на висока 
температура. 
4)  Чувајте ја мемориската картичка подалеку од течности и корозивни 
материјали. 
5) За остранување на картичката едноставно само подбутнте ја 
картичката према слотот и она автоматски ќе искочи. 

 
4.9 Инсталација и управување на апликации 
Овој уред подржува инсталација на апликации дизајнирани за работење 
на Android операциски систем. Многу апликации можат да се превземат 
од Интернет и притоа инсталирајте го помошниот програм „APK Installer“.  
Допрете ја икноата за менито за апликации  за пристап до листата на 
апликации и потоа одберете ја опцијата „APK Installer“ за прикажување 
на следново мени: 
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4.9.1 Install: Допрете ја опцијата „Install“ за овозможување на 
инсталирање на апликации. Инсталациските .apk датотеки можат да се 
инсталираат на две локации 1) во интерната меморија на уредот. 2) 
Micro SD картичка внесете ја во Micro SD слотот на уредот. Во десниот 
прозор одберете програм кој посакувате да го инсталирате, допрете го и 
следете ги упатствиата на екранот.  

 
4.9.2 Manage: Допрете за управување на апликациите (почнувајќи, извоз 
и деинсталирање). Основниот приказ ги прикажува сите апликации 
инсталирани на уредот. Допрете ја иконата на апликацијата која сакате 
да ја управувате. 

 
1) Launch: Допрете за стартување на апликацијата. 
2) Export: Допрете за извоз на апликацијата на Micro SD картичка. 
3) Uninstall: Допрете за деинстација на апликацијата. 
4) Cancel:  Допрете за враќање во главното мени. 
Напомена: Можат да се деинсталираат само апликации кој ги 
инсталирал корисникот. 
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5. Користење на уредот 
5.1 Работна површина 1 (Multimedija) 

 
5.1.1 Audio репродуктор 
Уредот ги подржува следниве формати на audio датотеки: mp3, wav, midi и 
wma. 
За статрување на audio репродукторот во менито за апликации на работната 
површина допрете ја иконата . 
Доколку по стартување на листата на репродукција нема музика системот 
автоматски ќе ја вчита музиката од tf (Micro sd) картичката. 

 
1) Доколку на листата за репродукција се наоѓаат голем број на песни со 
повлекување на екранот можете да ја поместувате нагоре или надоле.ж 
2) За приказ на листата за репродукција допрете ја иконата . 
3) За премотување на песна која е моментално активна повлечете ја траката 
нанапред . 
4) За прилагодување на звукот повлечете ја траката . 
5) За промена на начинот на репродукција допрете ја иконата . 
6) За промена на сетинзите во еквализаторот допрете ја иконата .  

Опис на копчињата за audio репродукција: 
 

Копче Функција Копче Функција 
 Моментално тече  Репродукција 

 
Преминуавње на 

претходната песна  
Преминување на наредна 

песна 
 Audio листа  Изводител 
 Албум  Листа на репродукција 
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Напомена: Уредај може да репродуцира снимање на WAV датотеки  

5.1.2 Video репродуктор 
Уредот ги подржува следниве формати: MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, 
DAT, FLV, 3GP. 
За стартување на видео во изборникот за апликацили или на работната 
површина допрете ја иконата . 
Доколку и по стартување на видеото на листата на репродукција нема видео 
датотека системот автоматски ќе вчита видео од tf (Micro sd) картичка. 

 
1) Доколку на листата на репродукција се наоѓа голем број на видео датотеки 
со повлекување со допир по екранот можете да ја помрднувате листата горе 
или доле. 
2) За промена на начинот на репродукција допрете ја иконата . 
3) За поместување на видео содржината која моментално е пуштена 
повлечете ја траката нанапред . 
4) За прилагодување на звукот повлечете ја траката 

.  

Опис на копчињата на video репродуктор: 
 

Копче Функција Копче Функција 

 Додавање на video ознаки  
Прилагодување на 

светлина 

 
Големина на video 

содржина  Мени 

 
Преминување на 
претходно video   

Преминување на следно 
video  

 Репродукција и пауза  Излез од video менито 

5) За бришење, означување, репродукција од почеток, бришење на ознаки, 
бирање на начин на репродукција и помош допрете ја иконата  или за 
враќање во претходното мени допрете „Return“, како што е прикажано на 
долната слика: 
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6) Допрете ја опцијата „Play Mode“ за избор на еден од следниве начини 
на репродукција: еднаш , повторување, повторување на све или допрете 
„Return“ за враќање во претходното мени. 

 
7) HDMI излез – за поединечно погледнете го делот 5.5.4.4. HD  

5.1.3 Преглед на слика 
Уредот ги подржува следниве формати на сликовна датотека: BMP, JPG, 
JPEG PNG i GIF. 
За пристап до апликацијата за слики можете да пристапите преку менито 
за апликации или преку работната површина само допрете ја иконата 

. 
Доколку стартувањето на прегледникот за слики на листата на 
репродукција нема сликовна датотека системот автоматски ќе ги прочита 
дадотеките од tf (Micro sd) картичка. 

 
1) За преглед на сликите идете до локацијата каде што сликата е 
сочувана и одберете ја посакуваната слика.  
2) За прикажување на наредната или претходна слика повлечете го 
прстот лево или десно по екранот.  
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3) За враќање во галеријата допрете ја иконата . 

4) За прикажување на информации за сликата допрете ја иконата . 

Опис на функции на копчињата за прегледникот на слики: 

Копче Функција Копче Функција 
 Unzoom  Zoom 

 Play  Мени 

5) За делење, бришење или други функции допрете ја иконата на 
менито , како што е прикажано на сликата подоле: 

 
 
5.1.4 Снимање на звук 
За пристап до снимањето на звук можете да пристапите преку менито за 
апликации или преку работната површина само допрете ја иконата . 

 
1) За започнување на снимање допрете ја иконата  а за прекин на 
снимање допрете ја иконата . 
2) По заврушвање со снимањето ќе бидете прашани дали сакате да ја 
користите снимката или да ја избришете. 
3) Репродукција на снимка: Преку датотеката пронајдете  „Record“ во 
интерната меморија на уредот и со допир одберете ја снимката која 
сакате да ја слушнете.  
5.1.5 Датотека 
За пристап до датотеката можете да пристапите преку менито за 
апликации или преку работната површина допрете ја иконата . За 
пристап до коренските мапи и датотеката допрете „tf Card“, „Internal 
Memory“ или USB 



25 

 
1) Во прозорот за датотека допрете и држете ја иконата за датотека која 
сакате да ја управувате. 
2) Ќе се прикаже мени кое содржи работни копирања, бришење, селење, 
лепење, преименување, креирање на нови мапи, итн., како што е 
прикажано на долната слика: 

 
3) Одберете ја посакуваната опција и за нејзино извршување пратете ги 
упатствиата на екранот.  

5.2 Работна површина 2 (E-книга) 
Уредот ги подржува следниве формати на е-книга: TXT, LRC, PDF, 
HTM, EPUB, итн. пдување, зумирање, означување, итн. 

 
5.2.1 Читач на e-книга сочуван на уредот 
За стартување на читачот на е-книга допрете ја иконата  на 
работната површина. За отварање на мапите и избор на посакуваната 
датотека допрете „Bookshelf“. 
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1) За вртење на страница со прстот повлечете на екранот лево или 
десно.  
2) За зумирање или одзумирање на страницата користите ги прстите или 
иконата  
3) За прикажување на додатни функции ( прикажани на долната слика ) 
допрете го менито  на дното од екранот: 

 

4) Font Size: Со копчето  прилагодете ја големината на буквите, на 
располагање се следниве големини: S, M, L, XL i XXL. 
5) Go To: Допрете ја иконата  и кога ќе се појави дијалошката рамка 
внесете го бројот на страницата која сакате да ја отворите и за потврда 
допрете „Confirm“ со што на екранот ќе се покаже одбраната страница.  
6) Bookmarks: За додавање, бришење или прикажување на ознаки 
допрете ја иконата . 
7) Book info: За прикажување на име на книга и информации за авторот 
допрете ја иконата . 
8) Auto Flip: За прилагодување на интервалот автоматски 
менување на страница или рачно менување допрете ја иконата .  
5.2.2 Читач e-книга од Интернет 
Напомена: За читање на e-книга од Интернет уредот мора да биде 
споен на безжична или 3G мрежа (погледнете го поглавието 4.4 i 4.5). 
За стартување на читачот на е-книга допрете ја иконата  на 
работната површина: 



27 

 
За превзимање на киниги од Интернет одберете ја опцијата „Download 
Books“ и пратите ги упатствиата на екранот. 
5.3 Работна површина 3 (Мрежни функции) 

 
5.3.1 Интернет прегледник 
Напомена: Како би функционирал прегледникот уредот мора да биде 
споен на безжична или 3G мрежа ( погледнете го поглавието 4.4 i 4.5). 1) 
За пристап до интернет прегледникот можете да пристапите преку 
менито за апликации или преку работната површина допрете ја иконата 

: 

 
2) Допрете ја лентата за адреса и преку тастатурата внесете ја интернет 
адресата и притиснете taknite „Go“. 
Напомена: Интернет прегледникот инсталиран на уредот популарната 
Android апликација која ја направила трета страна; за користење ве 
молиме пратете ги упатсвиата на екранот и стандардниот начин на 
користење на интернет.  
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5.3.2 E-пошта 
Напомена: За да функционира e-пошта уредот мора да биде споен на 
безжична или 3G мрежа ( погледнете го поглавието 4.4. и 4.5).  
1) За стартување на е-пошта можете да пристапите преку менито за 
апликации или преку работната површина допрете ја иконата : 

 
Со помош на екранската тастатура внесете ја вашата е-пошта и лозинка 
и допрете . 
Напомена: Апликацијата e-пошта инсталирана на уредот е популарна 
Android апликација која е направена од трета страна; за користење ве 
молиме следете ги упатсвиата на екранот и стандардниот начин на 
употреба на е-пошта  
5.4 Работна површина 4 (Игри) 
Доколку сакате можете преку Android Play или Интернет да ја 
превземете и инсталирате Android и потоа нивните икони да ги 
преместите на работната површина. 
За стартување на игра допрете ја иконата во менито за апликации или 
на работната површина, и играјте во согласност со упатствиата на 
екранот.  
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5.5 Работна површина 5 (Останати функции) 

 
5.5.1 Калкулатор 
За стартување на калкулаторот можете да пристапите преку менито за 
апликации или преку работната површина допрете ја иконата : 

 
За прикажување на додатни математички функции допрете ја иконата 

 на дното од екранот: 

 
5.5.2 Саат 
За прикажување на саат во менито за апликации или преку работната 
површина допрете ја иконата : 
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- За пристап на прегледникот на слики допрете . 

- За стартување на audio репредоктор допрете . 

- За враќање во главното мени допрете . 

- За прилагодување на позадинската осветленост допрете . 
 

5.5.3  APK Installer 
За стартување на апликацијата APK Installer можете да пристапите преку 
менито за апликации или преку работната површина допрете ја иконата 

. Погледнете го делот 4.10. 
5.5.4  Алатки на уредот 
За прикажување на менито со алатки на уредот можете да пристапите 
преку менито за апликации или преку работната површина допрете ја 
иконата  пат со кој можете да ги прилагодите алатките мрежа, звук и 
позадинско осветлување, лоцирање и сигурност, апликација, итн. За 
движење преку опциите повлечете го прстот по екранот горе или доле.  

Опис на иконите за алатки: 
Икона Опис Икона Опис 

 Мрежа  Звук 

 Екран  HDMI 

 Лоцирање и сигурност  Апликација 

 Калкулатр и синхронизација  Приватност 

 Сочувување на податоците  Јазик и тастура 

 Звучни наредби  Датум и време 

 За уредот   

 
 

- За поставување на аларм допрете 
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5.5.4.1  Мрежа 
Погледнете го делот 4.1 Wi-Fi прилагодување. 

5.5.4.2  Звук 
Допрете ја иконата за прилагодување на звук за прикажување на менито . 

1) Silent Mode 
Означете ја оваа опција за исклучена на сите системски звукови освен за 
мултимедиалните содржини и аларм.  

 
2) Volume 
Допрете ја оваа опција за прилагодување на нивото на звук, 
мултимедиалните содржини, аларм и известување и за завршување допрете 
„OK“. 

 
3) Notification Ringtone 
Допрете ја оваа опција за избор на мелодија на звонење и за потврда 
допрете „OK“. 
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4) Feedback 

 
- Audible selection: Одберете за звук при допирање на екранот. 
- Screen lock sounds: Одберете за репродукција на звук  отклучување на 
екранот. 
- Haptic feedback: Одберете за вибрирање при допирање на копчињата 
на екранот. 
- 5.5.4.3  Екран 
Допрете ја иконата за прилагодување на екран и за прикажување на 

менито.  

1) Brightness 
Допрете ја оваа опција за прилагодување на светлината за прикажување 

на слика на екранот и по завршување допрете „OK“. 

 
2) Auto-rotate screen 
Доколку ја означите оваа опција ориентацијата на екранот ќе се менува 
со вртење на уредот.  
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3) Animation 
Допрете ја оваа опција „No animation“, „Some animation“ или „All animation“. 

 

 
4) Screen timeout 
Допрете за прилагодување на времето на неактивност пред екранот 
автоматски да се исклучи.  

 
5.5.4.4  HD 
Погледнете го делот 4.7 Функции на репродукција видео на телевизор. 
5.5.4.5  Лоцирање и сигурност 
Допрете ја иконата за лоцирање и сигурност за прикажување на менито.  
1) My Location 
Означете ја опцијата „Use wireless networks“ и за Ваша локација ќе се 
одредува со помош на Wi-Wi i/ili мобилната мрежа. 

 
2) Screen unlock 
Допрете ја оваа опција како би одредиле дали сакате екранот да се 
заклучува и отклучува преку пат на лозинка или диаграм. 
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Отклучување на екранот преку пат на диаграм: нацртајте го диаграмот 
за отклучување со миинимално 4 точки и за зачувуње притиснете. 

. 

 
Отклучување на екранот преку пат на лозинка: Внесете ја лозниката од 4 
знаци и за сочувување притиснете  OK“. Уредот при вклучување на 
екранот ќе ви побара да ја внесете лозинката 

 
3) Visible password 
Означете ја оваа опција доколку сакате системот да ги прикажува 
лозинките што ги внесувате.  

 



36 

5.5.4.6  Апликација 
Допрете ја иконата за апликации за прикажување на менито.  
1) Unknown sources: 
Доколку ја означите оваа опција системот ќе ви овозможи инсталација на 
апликации кој не доаѓаат од  Google Playa. 

 
2) Manage applications 
Допрете ја оваа опликација за прикажување и управување на 
превземените, сите, апликации на мемориската картичка и аплиакциите 
кој се извршуваат на уредот. 
3) Running services 
Допрете ја оваа опција за прикажување и управување на активните 
апликации.  
4) Storage use 
Допрете ја оваа опција за прикажување на информации за тоа која 
апликација користи колкав дел од меморијата на уредот.  

 

5) Development 
Допрете за поставување на опцијата „USB debugging“, „Stay awake“ и 
„Allow mock locations“. 
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USB debugging:означете ја оваа опција за поставување на начин на 
работење за остранување на проблеми кога USB уредот е споен.  
Stay awake: Означете ја оваа опција доколку сакате екранот во текот на 
полнење да не се исклучува. 
Allow mock locations: Означете ја оваа опција како би овозможиле 
пристап до лажни локации.  
5.5.4.7  Компјутер и синхронизација 
Во ова мени се препорачува користење на фабрички прилагодување 
бидејќи може да дојде до промена на некој функции кој не се достапни. 

 
5.5.4.8  Приватност 
Допрете ја иконата за приватност за прикажување на менито.  
1) Backup and restore 
Означете ја опцијата „Backup my data“ сочувување на сигурности копии 
за апликациските податоци, Wi-Fi лозинка и останати прилагодувања на 
Google. Означете ја опцијата „Automatic restore“ и системот во случај на 
реинсталација апликациите ќе бидат сочувани или некој други податоци.  

 
2) Personal data 
За бришење на сите податоци и прилагодувања на уредот одберете ја 
опцијата „Factory data reset“. 
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Напомена: Пред враќање на фабричките прилагодувања ве молиме 
направите првична копија на интерната меморија бидејќи во спротивно 
ќе биде изгубена. 

 5.5.4.9  Сочувување на податоци 
Допрете ја оваа опција за проверка на статусот на Micro SD картичка, 
Usb уред, NAND flash и интерна меморија за сочувување на податоци. 

 
5.5.4.10 Јазик и тастатура 
Допрете ја оваа опција за пристап до менито за следниве 
прилагодувања: 

 

1) Language settings 
Уредот подржува повеќе јазици. Према потребата можете да одберете 
јазик на кој ќе се прикажува содржината. Одберете го посакуваниот јазик 
и допрете  за потврда на избор. 
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2) Keyboard settings 
Допрете ја оваа опција за поставување на начинот на 
внесување на екранската тастатура. 

 

 
5.5.4.11 Гласовни наредби 
Допрете ја оваа опција за пристап до менито за прилагодување на 

гласовното управување на уредот.  

 
5.5.4.12  Прилагодување на датаум и време 
Допрете ја оваа опција за пристап до менито за датум и време: 
1) Automatic 
Одберете ја оваа опција за автоматско прилагодување на времето и 
датумот со користење на мрежно добиените вредности. 
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За рачно прилагодување на датум, временски зони и време означете ја 
опцијата ručno „Automatic“. 
2) Set date  
Со копчињата  поставете го денот, месецот и годината и 
сочувајте ги пормените со допир на иконата . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Set time 

Со копчињата  поставете го саатот и минутите и за сочувување 
притиснете ја иконата . 

 

3) Select time zone 
Доприте за бирање на временска зона во која се 
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6) Select date format 
Допрете за бирање на форматот за датум. 

 
5.6.4.13  За уредот 
Допрете ја оваа опција за прикажување на информациите за надградба 
на системот, статусот и правните информации, како што е прикажано на 
сликата: 
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5.6 Функција и поставување на икона на работната 
површина  
5.6.1 Функција икона на работната 
површина 
За пристап до менито за поставјвање на работната површина допрете ја 
иконата  на дното од екранот, како што е прикажано на сликата: 

2) Wallpaper: Допрете ја иконата  за избор на позадинска слика од 
Gallery, Live wallpapers или Wallpaper gallery. 

 
Одберете ја посакуваната слика и големина и за сочувување на 
промените допрете . 

 

 

Икони кратенки: 

1) Add: Допрете ја иконата  за пристап до менито за додавање на 
функции преку пат кој може да додавате кратенки, widgete, мапи или 
позадински слики на почетниот екран. 
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4) Manage applications: За пристап до менито за управување на 
превземени апликации притиснете ја иконата . 

 

5) Settings: За пристап до менито за системските прилагодувања 
допрете ја иконата . Погледнете го поглавието 5.5.4. 
6) Launcher settings: За пристап до менито за AlmostNexus 
прилагодување допрете ја иконата . Се препорачува употреба на 
фабрички прилагодувања бидејќи со промена можете да влијаете на 
некој недостапни функции. 

 
3) Search: За пристап до Google Searchu допрете ја иконата 
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5.6.2 Известувања на работната површина 
За проверка на моменталниот статус за известување допрете ја иконата 

, како што е прикажано на сликата: 

 
5.6.3 Додавање, преместување или бришење на икони на работната 
површина 
Допрете ја иконата  на работната површина за прикажување на 
менито со листата за апликации. Допрете и извлечете ја иконата на 
апликацијата на моменталната работна површина, поставете кратенка 
на работната површина. 
 
 
 
 
 
 
 
Долго допрете ја иконата на апликацијата на работната површина за 
нејзино уредивање и потоа можете да ја преместите и да и ја одредите 
положбата. За бришење на иконата од работната површина само 
повлечете ја на иконата . 
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6. Надградуање на firmwarea 
Пред да започнете со надградување притиснете го копчето „Power“ 
исклучете го уредот (Доколку уредот не може нормално да се уклучи 
притисните и држете „Power“ минимално 6 секунди). 
Во компјутерот вметнте CD со управувачки програми и на компјутерот 
прекопирајте ги датотеките со име „RK2918 Android Upgrade Tool“ 
(Напомена: уредот не може да се надогради директо од CD). Потоа од 
мапите „RK2918 Android Upgrade“ стартувајте ја датотеката 
„RKBatchTool.exe“, стиснете на копчето , во прозорот и одберете 
„update.img“ и кликнете на „Open“, како што е прикажано на сликата: 

 
По исклучување на уредот притиснете го копчето „Menu“ на уредот без 
нејзино пуштање со USB кабелот спојте ги уредот и компјутерот.   
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Во долниот десен агол на екранот од компјутерот ќе се покаже прозор  
„Found New Hardware Wizard“, како што е прикажано на сликата. За 
инсталирање на USB управувачкиот програм одберете ја опцијата  
„Install from a list or specific location (Advanced)“  и потоа кликнете „Next“, 
како што е прикажано на сликата: 
НАПОМЕНА: USB приклучникот на компјутерот мора да биде USB2.0, во 
спротивно нема да може да се користи за надградување на уредот.  

 
 
Одберете ја опцијата „Include this location in the search“, навигирајте до 
мапи „Update Software File“ > „291xDriver“ > „x86“ > „XP“ на CD-ROM и 
кликнете „OK“. Системот автоматски ќе деактивира и инсталира 
управувачкиот програм а по завршување кликнете „Finish“, како што е 
прикажано на сликата: 

 

Кликнете на „Continue Anyway“ 
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За започнување на постапката на надоградување кликнете ја опцијата 
„Upgrade“. За време на постапката во рамката на статусот за 
надоградување ќе се прикажат многу информации, како што е прикажано 
на сликата.  
НАПОМЕНА: За време на постапката за надоградување уредот не смее 
да се користи. 

Кога иконата означена со број 1 ќе стане зелена отпуштете го копчето 
“Menu”, како што е прикажано на сликата: 

Кликнете на  “Finish” 
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Уредот е успешно надограден кога на статусната трака ќе се покаже 
порака „Upgrade Done Success <1 > Fail <0>“, со што уредот автоматски 
ќе се исклучи.  
НАПОМЕНА: За време на постапката на надоградување не го 
исклучувајте USB кабелот бидејќи ќе резултира со неуспешно 
надоградување или системски дефект на уредот.  

 
7. Остранување на проблеми 
7.1 Уредот не може да се закачи на Wi-Fi мрежа 
1) Проверете дали безжичната мрежа работи правилно така што ќе 
пробате на неа да закачите друг уред. 
2) Проверете дали уредот е во домет на безжичната мрежа на која 
пробувате да се закачите. Ѕидовите и другите препреки ја намалуваат 
дометот на безжичната мрежа. 
3) Проверете дали лозинката што ја имате внесено е правилна. 
7.2 Уредот не може да се вклучи 
1) Уредот не може да се вклучи кога нивото на батеријата е под 
критичното ниво и за тоа морате да ја наполните батеријата. 
2) Притиснете го копчето „Reset“ на горната страна од уредот и 
проверете дали нормално се стартува или не.  
3) Проверете дали полначот е правилно споен. 
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7.3 Проблеми со загревање 
При употреба на повеќе апликации, употреба на екранот на највисоко 
ниво или полнење на уредот тој може прилично да се загрее. Тоа е 
нормална појава која не би требала да причинува неугодност во текот на 
работењето на уредот.  
7.4 Уредот не работи нормално 
Инсталација на некој апликации од трета страна можат да предизвикаат 
неправилно работење на уредот. За остранување на ваквите проблеми 
со притискање на копчето „Reset“ извршете рестартирање на системот. 
7.5 Не може да се намести е-пошта или нова апликација  
 

1) Проверете дали уредот е споен на Wi-Fi мрежа со пристап до 
Интернет. 
2) Проверете дали се внесени правилните адреси на е-пошта до која 
сакате да пристапите. 
3) Проверете дали системското време и локалното време се согласни. 
 

7.6 Не може да се снима 
Притиснете го копчето „Reset“ на горната страна од уредот и потоа 
проверете дали функцијата работи правилно.  
7.7 Траење на бетеријата во состојба (stand-by) е прекратко 
 

1) Траењето на литиумската батерија варира со промените на 
амбиенталната температура и работните услови. Доколку амбиеталната 
температура е превисока или прениска тоа ќе влијае на траењето на 
батеријата. Се препорачува користење на уредот во нормални 
температури. 
2) Траење на батеријата зависи од користњето на уредот. Гласна 
музика, Wi-Fi и честа употреба влијаат на брзото трошење на 
батеријата.  
7.8 Нема звук на слушалките 
1) Проверете дали звукот е поставен на ниво  „0“. 
2) Проверете дали audio датотеките се оштетени и за потврда пробајте 
да репродуцирате друга audio датотека. Доколку само audio датотеката е 
оштетена тоа може да резултира со голема бука или сметање. 
7.9 Екранот не покажува правилни бои 
За остранување на овој проблем притиснете го копчето „Reset“ на 
горната страна од уредот. 
7.10 Датотеките не можат да се копираат 
1) Проверете дали уредот е правилно споен со компјутерот. 
2) Проверете дали моеморијата е полна. 
3) Проверете дали USB кабелот е оштетен. 
7.11 Нема звук или слика преку пат на HDMI излезот 
1) Проверете дали HDMI кабелот е правилно вклучен во уредот и дали 
HDMI влезот на телевизорот не е расипан. 
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2) Проверете дали HDMI  кабелот е оштетен. 

3) Притиснете го копчето „Reset“ на горната страна од уредот и потоа 

проверете дали HDMI излезот работи правилно. 

7.12 Останати проблеми 
Пред враќање на уредот во овластениот сервис следете ги долните 

чекори за остранување на останатите проблеми: 

1) Притиснете го копчето „Reset“ на горната страна на уредот и потоа 

проверете дали проблематичната функција работи правилно; 

2) Надоградување на fimrware преку пат на приложеното CD, повторно 

стартувајте го уредот, проверете дали проблематичната функција 

работи правилно. 

 
(Сите информации се подложни на измени без претходна најава. ) 
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1. Hyrje 
Blerës i nderuar, 
Ju falënderojmë për blerjen e prodhimit tonë. Kjo pajisje përmban Wi-Fi marrës me 
performanca të larta dhe përmban 3G USB kartelë rrjetore pa tel për lidhje me 
rrjete të gjëra, me çka mënjanohet varësia nga telat. Kjo pajisje do t'ju çojë në 
botën e media player-ëve të mbartshëm dhe do të kënaqë nevojat e Tuaja për 
argëtim. Pajisja gjithashtu mundëson shfletimin e fotografive, leximin e librave 
elektronik, loja, chat dhe funksione tjera; ndreqjet e ndryshme do të kënaqin 
krejtësisht nevojat Tuaja individuale. 
Për përdorim sa më të lehtë të pajisjes, ju lutemi së pari të lexoni Udhëzimet për 
përdorim të dhëna me pajisjen, pas së cilës përdorimi i pajisjes do të jetë më i 
qartë për Ju. Para përdorimit ju lutemi lexoni të gjitha informatat e dhëna për 
pajisjen që të kuptoni pajisjen dhe mënyrën e përdorimit të tij sa më mirë. 
Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për humbje të të dhënave personale dhe për 
dëme të shkaktuara nga përdorimi i gabuar i softuerit ose harduerit, dëme fizike, 
ndërrim të baterisë ose çfarëdo lloj dëme tjera.  
Që t'i shmangeni humbjes të dhënave, ju lutemi gjithmonë bëni një kopje të ruajtur 
të të dhënave Tuaja.
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Gjithashtu, si prodhues nuk mundet të ndikojë për të kuptuar blerësi këtë 
udhëzim. Prodhuesi nuk merr përgjegjësi për humbjet e shkaktuara me 
përdorimin e këtij udhëzimi.  Për shkak të zhvillimit të vazhduar të pajisjeve, 
informatat në këtë udhëzim mund të ndërrohen pa paralajmërim paraprak. Ky 
udhëzim është i mbrojtur me të drejtat e autorit dhe asnjë pjesë e tij nuk duhet 
kopjuar ose riprodhuar në çfarëdo mënyrë, pa leje paraprake të shkruar nga 
prodhuesi. 
Prodhuesi e mban të drejtën të shpjegimit përfundimtar të përmbajtjes së këtij 
udhëzimi,  garancisë dhe informatave të lidhura. 
(Vërejtje: Gjatë shkrimit të këtij udhëzimi, prodhuesi mundohet të japë 
informata krejtësisht të sigurta. Por në rast të gabimit ose harrimit, Ju lutemi të 
keni kuptim dhe jemi të gatshëm të pranojmë sugjerimet Tuaja. Nëse gjatë 
përdorimit keni probleme, Ju lutemi të kontaktoni distributorin lokal.) 
Ju falënderojmë për përmbajtjen Tuaj dhe Ju lutemi t'u jepni vëmendje 
prodhimeve tona tjera. 
 

 

2. Vërejtje sigurie 
1) Që mos të dëmtoni pajisjen, mbajeni larg fushave të forta magnetike. 
2) Ju lutemi keni kujdes që pajisja gjatë punës mos të goditet, fërkohet ose 
bjerë mbi objekte të forta pasi që kjo mund të shkaktojë të gërvishtura, 
dëmtim të baterisë, humbje të të dhënave ose dëmtime tjera të harduerit. 
3) Pajisja kurrsesi nuk duhet shfaqur ndaj lagështisë ose shiut pasi nëse në 
pajisje hyr ujë, mund të shkaktohen dëme që nuk mund të ndreqen më tej. 
4) Asnjëherë mos pastroni pajisjen me lëndë kimike ose detergjente pasi ato 
e dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes. 
5) Nuk rekomandohet përdorja e kufjeve me nivelin e zërit të vendosur në 
nivelin më të lartë. Për të shmangur dëmtimet e mundshme të dëgjimit, Ju 
lutemi ndreqni nivelin e zërit në nivel të përshtatshëm dhe kufizoni kohën e 
përdorimit të kufjeve. Zëri tepër i lartë mund të shkaktojë dëmtime 
permanente të dëgjimit. 
6) Gjatë përmirësimit të softuerit ose marrjes së përmbajtjeve në pajisje, mos 
e ndërpritni përnjëherë furnizimin e pajisjes me rrymë pasi që kjo mund të 
shkaktojë humbje të të dhënave ose gabime sistematike. 
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7) Që të shmanget rreziku nga nxehja ose zjarri, duhet shmangur furnizimin e 
tepërt dhe tejngarkimin, lakimin ose shkeljen e kordonit elektrik me objekte të 
rënda. 
8) Për shmangie të goditjes elektrike, mos e prekni kordonin elektrik me duar 
të lagështa. 
9) Disa filma, muzikë dhe fotografi janë të mbrojtura me të drejtat e autorit 
dhe përdorimi i tyre i paautorizuar konsiderohet si shkelje e ligjit për të drejtat 
e autorit. 
10) Ju lutemi mos e kyçni pajisjen në vende ku është i ndaluar përdorimi i 
pajisjeve pa tel ose ku përdorimi i pajisjes mund të shkaktojë interferencë dhe 
rrezik të mundshëm. 
11) Të gjitha pajisjet pa tel janë të ekspozuara ndaj interferencës të jashtme 
që mund të ndikojë në veçoritë e tyre të punës. 
12) Ju lutemi përmbajuni të gjitha udhëzimeve dhe normave të rëndësishme 
pasi që pajisjet pa tel mund të ndikojnë në fluturimin e aeroplanit; nëse 
planifikoni të përdorni pajisjen në aeroplan, konsultohuni me kompaninë 
ajrore. 
13) Ju lutemi mos e përdorni pajisjen në stacione benzine ose në afërsi të 
lëndëve djegëse dhe kimike. 
14) Ju lutemi përmbajuni të gjitha udhëzimeve dhe normave të rëndësishme 
e mos përdorni pajisjen në vende ku bëhet minim. 
15) Pajisjen mund të instalojë ose ndreqë vetëm personel i autorizuar. Çdo 
hapje e pajisjes e prish garancinë. 
16) Ju lutemi përdorni shtojcat dhe baterinë origjinale të dërguara me pajisjen 
dhe mos përdorni prodhime të jopërshtatshme. 
17) Pajisja nuk është rezistente ndaj ujit e për këtë mbajeni të tharë. 
 

18) Për mbrojtje të të dhënave, Ju lutemi bëni kopje të ruajtur të të dhënave 
ose ruani shënime të shkruara. 
19) Gjatë lidhjes me pajisje tjera, Ju lutemi lexoni mirë udhëzimet për 
përdorim deri me udhëzimet për siguri në detaje. Mos e lidhni pajisjen me 
pajisje të jopërshtatshme. 
3. Përgatitje për përdorim 
3.1 Përmbajtja e ambalazhit 
 

Objekt Sasia 
Tablet 1 
Adapteri i rrymës 1 
Kufje 1 
USB kabllo 1 



7 

Udhëzime për përdorim 1 
CD-ROM 1 
Letra e garancisë 1 
Stilo (opcionale) 1 
HD kabllo (opcionale) 1 
Futrollë lëkure (opcionale) 1 
3G USB stick (opcionale) 1 
RJ45 USB stick (opcionale) 1 
Tastierë/mi (opcionale) 1 
tf (Micro sd) kartelë (opcionale) 1 

3.2 Pamja e pajisjes  

 
3.3 Përshkrim i sustave   
  

Simboli Emri Përshkrim 

A RESET 
Shtypni këtë sustë shkurt për rindreqje 
të sistemit derisa pajisja është e 
ç'kyçur. 

B POWER 
Shtypni këtë sustë shkurt për 
kyçje/shkyçje të aparatit ose shtypeni 
gjatë për kyçje/shkyçje.  

C MENU 
Shtypni këtë sustë shkurt për hyrje në 
nën-meny. 

D ESC 
Shtypni këtë sustë shkurt për kthim, e 
shtypni gjatë për hyrje në kalibrimin e 
ekranit me prekje. 

E Vrimë për tf kartela Vrimë për tf (Micro sd) 
kartela 

F HD Lidhja High Definition  
(funksioni opcional) 
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G Stereo hyrje për kufje Stereo hyrje për kufje  
H Hyrje për furnizim me 

rrymë 
Lidhni adapterin 5V@2A  

1 MINI USB hyrje MINI USB hyrje me 5 pina 

J USB host hyrje Hyrje për pajisje të jashtme USB si 
USB stick, mi, etj. 

K Ekran HD ekran 
L Kamerë Kamerë 

 
3.4 Veçoritë e pajisjes 
■ RK2918 si procesori kryesor, ARM strukturë dyprocesore e integruar (ARM 

CortexA8 1.0GHz). Përmbajtje për sistem operativ ANDROID 2.3. 
■ 7" (18 cm) TFT ekran me kapacitet multi touch LCD me rezolucion të lartë 

800x480. 
■ 4GB flash memorie e integruar dhe përmbajtje për Micro SD kartelë me kapacitet 

deri më 32 GB. 
■ Përmbajtje për  HD 1080P MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 

3GP, H.246, etj, formate. Rezolucioni maksimal që përmbahet është 1920*1080. 
■ Përmbajtje për MP3, WMA, OGG APE, FLAC, AAC, WAV audio formate dhe 

ndreqje të shumëfishta të barazuesit.    
■ Përmbajtje për JPG, JPEG, BMP, GIF etj. Formate të datotekave fotografike. 
■ Përmbajtje për TXT, LRC, PDF, Html, Html, EPUB formate të datotekave me 

shfletim automatik, zmadhim, shenjëzim dhe shfletim të faqeve. 
■ Marrësi i integruar Wi-Fi i cili mundëson lidhje në Internetin e gjerë pa tel dhe 

përdorje të softuerit të ndryshëm në sistemin operativ Android 2.3 OS: Office 
(Open Office versioni), Google shfletues i  Internetit, IM (MSN/QQ), Web TV, MP3 
interneti, libra elektronik na Interneti, loja rrjetore, libra elektronik, etj. 

■ Mundësi për incizim të zërit me anë të mikrofonit të integruar. 
■ USB-HOST funksioni me përmbajtje për USB disqe, tastiera, mi etj., të jashtme. 
■ Përmbajtje për 3G USB kartela rrjetore pa tel të jashtme (duhet blerë veças). 
■ Kamerë e integruar (opcionale) 
■ Shfaqje e fotografive me rezolucion 1080P në ekrane të jashtme. 
■ Funksioni rrotullim i ekranit duke falënderuar G-senzorin e integruar. 
■ Altoparlant i integruar dhe hyrje për stereo kufje. 
■ Përmbajtje për gjuhë të shumëfishta. 
■ Opsioni i përdorimit së pajisjes si USB disk i mbartshëm. Nuk duhet program 
udhëheqës për Windows 2000 ose sisteme operative më të reja. 
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3.5 Specifikime teknike 
 

LCD ekrani Madhësia 
7.0" (18cm) TFT ekran me prekje LCD 
kapacitativ me 160k ngjyra 

Rezolucioni 800x480 
USB porte High speed USB2.0 (FS) 

Memoria e integruar Flash memoria: 4GB~16GB (opcionale) 
RAM i integruar RAM: DDRIII 512MB 

Kartela për zmadhim Përmbajtje për  Micro SD kartela, me kapacitet 1 GB~32GB 

Furnizim me rrymë 

Bateri e integruar nga litiumi 3.7V@4000mAH që mund të 
mbushet  
Adapter i rrymës 
hyrja: AC110V-240V, dalja: DC 5V@2A 
Maksimum 6 orë kohëzgjatje e baterisë (vlera nga fabrika) 

Funksioni i muzikës 

Formate 
MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, 
WAV 

Dalja maksimale për 
kufje 

(L) 5mW+ (R) 5mW (320hm) 

MP3 bit rate 8Kbps - 392 Kbps 
WMA, WMV, bit rate 5Kbps -192 Kbps 

Reagim i frekuencës 20Hz to 20KHz 
Proporcioni  90dB 
Distorzion <0.05% 

Funksioni video 

Formatet e 
përmbajtura 

MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, 
VOB, DAT, FLV, 3GP, etj. 

Rezolucioni 
maksimal 

1920x1080 

Proporcion i 
fotografisë 

4:3,16:9,  ekran i plotë për opcionalet 

Shfletim i fotografive Përmbajtje për maks. 8000x8000 JPG, JPEG, BMP, GIF 
Funksioni libra 

elektronik  
Formatet TXT, LRC, PDF, Html, Htm, EPUB, etj. 
Kapaciteti maksimal 5M 

Funksioni WI-FI  

Çipseti themelor 802.11b/g/n 
Shpejtësia e 
transferimit 

Maks. 108Mbps 

Frekuenca e punës 2.4GHz 
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Funksioni HDMI  Çipseti themelor IT6610 (opcionale) 
Rezolucioni 720P, 1080P 

Kamerë Kamera është e përmbajtur (opcionale) 
Incizimi Formati WAV 

Temperatura e 
punës -5 - 40 TC 

Gjuhët Anglisht, frëngjisht, gjermanisht, spanjisht, kinezisht (e 
thjeshtëzuar), kinezishte tradicionale, etj. 

Sisteme të 
përmbajtura 

operative 
Windows98SE/ME/2K/XP 

 

4. Udhëzime të shkurtra për përdorim  
4.1 Kyçje dhe ç'kyçje 
Kyçje dhe çelje: Kur pajisja është e ç'kyçur shtypni dhe mbajeni sustën 
„POWER“ për 3 sekonda për nisje të sistemit operativ Android. Pajisjes do t'i 
nevojiten përafërsisht  100 sekonda për ngritje të sistemit pas së cilës do të 
shfaqet ekrani i mbylljes. Për çelje shtypni dhe tërhiqni simbolin nëpër rrethin e 
bardhë, si që është shfaqur në fotografitë më poshtë: 

 
Kur nuk e përdorni pajisjen, Ju lutemi fikeni (gjendja e pushimit) e do të jetë gati 
për përdorim kur do t'ju duhet, pa pasur nevojë për nisjen e sistemit operativ 
Android. 
4.1.1 Gjendja e pushimit dhe mbyllje e pajisjes: Shtypja e sustës „POWER“ 
derisa pajisja punon, do të shkaktojë fikje të pajisjes (gjendje e pushimit) dhe 
mbyllje të tij. Me shtypje të sustës „POWER“ ose me prekje të ekranit të pajisjes 
për 3 sekonda, pajisja do të kalojë prej gjendjes së pushimit në gjendje aktive në 
afat prej 1 sekonde. 
Vërejtje: Puna themelore e pajisjes në gjendjen e pushimit nuk do të ndalojë, 
por do të ç'kyçet vetëm ekrani, që do të thotë se riprodhimi i muzikës, filmave 
etj. do të vazhdojë. 
4.1.2 Ç'kyçje e pajisjes: Shtypni dhe mbani sustën „POWER“ për 3 sekonda 
dhe në ekran do të paraqiten shfaqjet për ç'kyçje. Zgjidhni opsionin  „Power off“ 
pas së cilit pajisja automatikisht do të ç'kyçet.  
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Vërejtje: Kur bateria e pajisjes do të dobësohet, do të dëgjohet alarm me zë e 
pajisja automatikisht do të ç'kyçet nëse nuk furnizohet me rrymë.  Nëse pajisja 
nuk mund të kyçet, kontrolloni nëse bateria nuk është tepër e dobët në 
mbushjen e saj. 
4.2  Përdorim dhe mbushje e baterisë 
4.2.1 Herën e parë mbusheni baterinë 8-12 orë që të mbushet tërësisht. 
4.2.2 Kyçni micro USB hyrjen e adapterit për mbushje në pajisje, e anën 
tjetër të adapterit kyçeni në prizë të murit. Pas kësaj treguesi i punës do të 
shndrit me ngjyrë të kaltër, a ikona e baterisë  në sipërfaqen e punës  do të 
tregojë që pajisja mbushet. Ju lutemi pritni bateria të mbushet tërësisht dhe 
gjatë mbushjes mos e ç'kyçni adapterin nga pajisja. Kur bateria do të mbushet 
tërësisht, treguesi i punës do të ndërrojë ngjyrën në të kaltër të mbyllur, a 
ikona e baterisë  në sipërfaqen e punës nuk do të tregojë më mbushjen e 
baterisë. Kur bateria do të harxhohet tërësisht, Ju lutemi mbusheni së paku 
një minutë para se të kyçni pajisjen. 
Vërejtje: Për mbajtje të baterisë në gjendje optimale të punës, Ju lutemi vëni 
vëmendje këtyre këshillave: 
1) Mos e mbushni baterinë në gjendje të temperaturave shumë të larta. 
2) Nuk ka nevojë për harxhim të tërësishëm të baterisë së litiumit, por mundet 
ta mbushni madje edhe nëse është veç pjesërisht e zbrazët, pa pasur ndikim 
në punën e tij. 
3) Për të mbajtur baterinë në gjendje të mirë të punës, mbusheni njëherë në 
dy javë madje edhe nëse nuk e përdorni pajisjen. 
4.3 Përshkrim i ikonave të funksioneve 
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Definicione të ikonave të funksioneve 

4.4 WI-FI ndreqjet 
4.4.1 Kyçje e WIFI-së: Prekni ikonën e menysë së aplikacioneve  për shfaqje 
të listës së aplikacioneve, prekni opsionin „Settings“ për hyrje në menynë për 
ndreqjet, prekni opsionin  „Wireless and networks“ dhe shenjëzoni opsionin „WiFi“: 

 
4.4.2 Lidhje me rrjet pa tel: Prekni opsionin „Wi-Fi Settings“ për hyrje në menynë 
e ndreqjeve të  Wi-Fi-së dhe pajisja automatikisht do të shfaq rrjetet pa tel në 
dispozicion, si që është shfaqur në fotografinë në vijim (pajisja ka gjetur disa  Wi-Fi 
rrjete dhe i tregon emrat e tyre): 

 
Pas zgjidhjes së rrjetit me të cilin doni të lidheni, pajisja do të lidhet me rrjetin ose 
nëse rrjeti është i mbrojtur dhe kërkon hyrje të çelësit të sigurisë, do të shfaqet 
dritare për hyrje të çelësit të sigurisë. Pasi të shkruani çelësin e sigurisë shtypni 
„Connect“. 

Ikona Funksioni Ikona Funksioni 

 
Kthim në menynë 

kryesore  Lajmërime 

 Google Search  Kërkim me zë 
 Ndërrim i menysë  Meny e aplikacioneve 

 
Shikim i të gjitha 

menyve  Google Search 

 Pas  Faqja e parë, Ballina 
 Së fundmi e shikuar  Meny e funksioneve 
 Ulje e zërit  Ngrehje e zërit 
 Lajmërime  Statusi WiFi 

 Gjendja e baterisë  Koha e sistemit 
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Pajisja automatikisht do të lidhet në rrjetin dhe si status do të shfaq 
„Connected“. Statusin e rrjetit mund të kontrolloni me shtypje në emrin e rrjetit, 
si që është shfaqur në fotografinë më poshtë: 

 
4.4.3 Ndreqje të IP adresës dhe lidhjes: Në dispozitë keni dy opsione për 
me i dhënë IP adresë pajisjes. Nëse IP adresa jepet automatikisht ose jo, 
varet nga ndreqjet e Wi-FI drejtuesin.    
1) IP adresa jepet automatikisht 
Pajisja në fabrikë është e ndrequr për dhënie automatike të IP adresës. 
Nëse rrjeti pa tel në të cilin doni të lidheni, automatikisht jep IP adresë, por 
ndreqjet janë ndërruar në IP adresë statike, ndërroni ndreqjet si në vijim: në 
fund të ekranit prekni ikonën e menysë të funksioneve , prekni opsionin 
„Advance“ dhe shenjëzoni opsionin „Use static IP“

Për ruajtje të ndreqjeve, në dfund të ekranit prekni ikonën e menysë së 
funksioneve   dhe pastaj prekni “Save”. Shikoni fotografinë më poshtë: 
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Pas mbarimit prekni ikonën „Pas“   dhe do të ktheheni në menynë për 
ndreqjet e Wi-Fi-së. Zgjidhni rrjetin në të cilin doni të lidheni, për shembull dy 
herë prekni rrjetin „KW“ dhe do të shfaqet dritare për hyrje të çelësit të 
sigurisë. Shkruani çelësin e duhur dhe prekni „Finish“ pas së cilës pajisja do 
të lidhet në rrjet dhe automatikisht do të marrë IP adresë. Pas mbarimit të 
lidhjes, si status do të shfaqet „Connected“. Statusin e rrjetit mundeni 
gjithashtu ta kontrolloni me zgjidhjen e emrit të rrjetit, si që është shfaqur në 
fotografinë më poshtë: 

 
2) IP adresë statike  - Ndreqje manuale 
Nëse rrjeti Wi-Fi kërkon IP adresë statike, ju lutemi ndërroni ndreqjet në 
mënyrën në vijim: në fund të ekranit prekni ikonën e menysë të funksioneve 

, prekni opsionin „Advance“, shenjëzoni opsionin „Use static IP“ dhe 
pastaj shkruani IP adresën përkatëse, gateway dhe maskën e rrjetit. Shikoni 
fotografinë më poshtë: 

 
Për ruajtje të ndreqjeve, në fund të ekranit prekni ikonën e menysë së 
funksioneve   dhe pastaj prekni “Save”. Shikoni fotografinë më poshtë: 
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Zgjidhni rrjetin në të cilin doni të lidheni, për shembull dy herë prekni rrjetin 
„KW“ dhe do të shfaqet dritare për hyrje të çelësit të sigurisë. Shkruani çelësin 
e duhur dhe prekni „Finish“ pas së cilës pajisja do të lidhet në rrjetin me IP 
adresën të cilën ia keni dhënë. Pas mbarimit të lidhjes, si status do të shfaqet 
„Connected“. Statusin e rrjetit mundeni gjithashtu ta kontrolloni me zgjidhjen e 
emrit të rrjetit, si që është shfaqur në fotografinë më poshtë. Gjithashtu do të 
shfaqet edhe ikona e Wi-Fi rrjetit . 

 
4.5 Funksioni USB-HOST dhe funksioni i zgjerimit 
Nëse në pajisje doni të lidhni pajisje të jashtme USB si 3G USB stick, USB 
pajisje për ruajtje të dhënave ose tastierë USB, Ju lutemi përmbajuni 
procedurës në vijim.  
4.5.1 Funksioni i USB diskut të jashtëm 
Kjo pajisje përmban funksionin e USB diskut të jashtëm. Për hyrje tek të 
dhënat në USB diskun e jashtëm, kyçni USB diskun në hyrjen USB HOST tek 
pajisja, prekni „Explorer“ sipërfaqen punuese dhe zgjidhni „USB“, si që është 
shfaqur në fotografinë më poshtë: 
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4.5.2 Funksioni i 3G USB stick-ut të jashtëm 
1) Kyçni 3G USB stick-un në hyrjen USB HOST tek pajisja. 

2) Për hyrje tek menyja për ndreqje, prekni opsionin „Setting“ dhe shtypni 

opsionin „Wireless and networks“ për hyrje tek ndreqjet. Ç'shenjëzoni 

opsionin „Wi-Fi“ që të ç'aktivizoni Wi-Fi-në (Vërejtje: rrjeti pa tel dhe ai mobil 

nuk mund të jenë aktiv njëkohësisht). Për aktivizim të rrjetit mobil shenjëzoni 

opsionin „Mobile network“ dhe kur pajisja do të lidhet me 3G rrjetin, në fund të 

ekranit do të shfaqet ikona e 3G rrjetit mobil . 

Vërejtje: Nëse rrjeti mobil nuk aktivizohet, Ju lutemi kontrolloni nëse 3G USB 

stick-u që e përdorni është i përshtatshëm për pajisjen Tuaj. 

 
4.5.3 Funksioni i RJ45 USB kartelës rrjetore të jashtme 
1) Kyçni në pajisje RJ45 USB kartelën rrjetore të jashtme dhe në ndreqjet e 

rrjetit prekni opsionin „Ethernet settings“. 

2) Zgjidhni artikullin „Ethernet“. Nëse drejtuesi automatikisht jep IP adresa, 

sistemi do të lidhet automatikisht në rrjet. Nëse jepen IP adresa statike për 

lidhje në rrjet, Ju lutemi zgjidhni opsionin „Use static IP“ dhe shkruani IP 

adresën e duhur, gateway, maskën e rrjetit dhe DNS. 

 
4.6 Kamera 
Prekni ikonën e menysë së aplikacioneve për shfaqje të listës me aplikacione 
dhe prekni „Camera“ për shfaqje të kamerës: 
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Përshkri m  

 

 
1) Prekni  për aktivizim të video kamerës. 

2) Prekni   për shikim të fotografive. 

Susta Përshkrim i sustës Funksioni i sustës 

A Ikona e video kamerës 
Kur B lëviz kah A, aktivizohet  
videokamera 

B 
Ikona e ndërimit të video 

kamerës dhe fotoaparatit 

Për zgjidhje të funksionit  të video 

kamerës ose fotoaparatit 

C Ikona e fotoaparatit 
Kur B lëviz kah A, aktivizohet  

fotoaparati 

D Ikona e incizimit  
Për fillim ose ndalim të incizimit të 

video klipit ose fotografisë 

E 
Ikona e shfletimit të 

fotografive/videove 

Për shfletim të video klipeve ose 

fotografive 
F Ndreqje të kamerës Prekni për shfaqje të ndreqjeve të 

kamerës 

G Ruajtje e loakcionit 
Prekni për kyçje ose ç'kyçje të 
ruajtjes së lokacionit në fotografi 

Përshkrim i funksioneve të sustave të kamerës: 

Kur fotoaparati është aktiv, prekni sustën e menysë dhe do të paraqitet pamja 

në vijim: 
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1) Prekni   për ndërrim të madhësisë dhe kualitetit të fotografisë. 
2) Prekni   për aktivizim ose ç'aktivizim të ruajtjes së lokacionit. 

4.7 Funksioni i riprodhimit të videos në televizor 
Me anë të funksionit të video riprodhimit, mund të kënaqeni në riprodhim të 
video përmbajtjeve 1080P HDMI në HD televizor. 
1) Lidhni pajisjen me HD kabllo me televizorin. 
2) Për shfaqje të video përmbajtjeve në televizor, në sipërfaqen punuese prekni 
ikonën „Setting“ dhe pastaj zgjidhni opsionin „HDMI Setting“. 

 
3) Vendosni rezolucionin e fotografisë: Zgjidhni rezolucionin përkatës të  HDMI 
daljes në pajtim me konfigurimin e televizorit. 

4) Madhësia e fotografisë: Zgjidhni madhësinë e fotografisë e cila shfaqet në 
televizor.
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4.8 tf (Micro sd) kartela 
Pajisja përmban hyrje për tf (Micro sd) kartelë e cila përmban leximin e 
datotekava të ruajtura na (Micro sd) kartela. Vendoni kartelën në hyrje në 
drejtimin e duhur dhe gjatë përdorimit bëni veprimet në vijim: 
1) Vendoni  kartelën e memorisë në hyrjen nga ana e djathtë e pajisjes. 
2) Derisa kartela përdoret (lexim, kopjim) mos e nxirrni nga hyrja pasi që 
mund të shkaktohen probleme. 
3) Mos përdorni kartela të memorisë në temperatura të mëdha. 
4)  Mbani kartelën e memorisë larg lëngjeve dhe lëndëve gërryese. 
5) Për hiqje thjeshtë shtyni kartelën kah hapja dhe ajo automatikisht do të dal 
nga hyrja. 

 
4.9 Instalimi dhe drejtimi me aplikacionet 
Kjo pajisje përmban instalimin e aplikacioneve të dizajnuara për punë në 
sistemin operativ Android. Shumë aplikacione mund të merren nga Interneti 
dhe të instalohen me anë të programit „APK Installer“.  Prekni ikonën e 
menysë së aplikacioneve  për hyrje tek lista e aplikacioneve dhe pastaj 
prekni opsionin „APK Installer“ për shfaqje të menysë në vijim: 
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4.9.1 Install: Prekni opsionin „Install“ për shfaqje të instalimit të 
aplikacioneve. Datotekat për instalim .apk mund të instalohen nga dy 
lokacione: 1) memorisë së brendshme të pajisjes. 2) Micro SD kartelës të 
futur në Micro SD hyrjen në pajisje. Në dritaren në të djathtë zgjidhni 
programin të cilin doni ta instalonim prekeni dhe përmbajuni udhëzimeve në 
ekran. 

 
4.9.2 Manage: Prekni për drejtim me aplikacionet (nisje, dërgim dhe 
ç'instalim). Shfaqja kryesore i shfaq të gjitha aplikacionet e instaluara në 
pajisje. Prekni ikonën e aplikacionit me të cilin doni të drejtoni. 

 
1) Launch: Prekni për fillim të aplikacionit. 
2) Export: Prekni për dërgim të aplikacionit në Micro SD kartelën. 
3) Uninstall: Prekni për ç'instalim të aplikacionit. 
4) Cancel:  Prekni për kthim në menynë kryesore. 
Vërejtje: Mund të ç'instalohen vetëm aplikacione që i ka instaluar përdoruesi. 
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5. Përdorim i pajisjes 
5.1 Sipërfaqja e punës 1 (Multimedia) 

 
5.1.1 Audio riprodhuesi 
Pajisja përmban këto formate të audio datotekave: mp3, wav, midi dhe wma. 
Për nisje të audio riprodhuesit, në menynë e aplikacioneve ose në sipërfaqen e 
punës, prekni ikonën . 
Nëse pas nisjes së audio riprodhuesit, në listën e riprodhimit nuk ka datoteka 
muzikore, sistemi automatikisht do të lexojë datoteka muzikore nga tf (Micro sd) 
kartela. 

 
1) Nëse në listën e riprodhimit ka numër të madh të këngëve, me tërheqjen e gishtit 
nëpër ekranin me prekje mund të lëvizni listën lart ose poshtë. 
2) Për shfaqje të listës së riprodhimit prekni ikonën . 
3) Për lëvizje të këngës cila këndohet, tërhiqni shiritin e zhvillimit të riprodhimit 

. 
4) Për ndreqje të zërit tërhiqni shiritin . 
5) Për nderim të mënyrës së riprodhimit, prekni ikonën . 
6) Për nderim të ndreqjeve të ekuiliziatorit, prekni ikonën .  

Përshkrim i sustave të audio riprodhuesit: 
 

Susta Funksioni Susta Funksioni 
 Këndohet në moment  Riprodhim 

 
Kthim në këngën e 

kaluar  Kërcim në këngën e ardhshme 

 Audio lista  Interpretuesi 
 Albumi  Lista e riprodhimit 
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Vërejtje: Pajisja mund të riprodhojë WAV datoteka të incizuara.  

5.1.2 Video riprodhuesi 
Pajisja përmban këto formate të video datotekave: MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, 
MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP. 
Për nisje të video riprodhuesit, në menynë e aplikacioneve ose në sipërfaqen e 
punës, prekni ikonën . 
Nëse pas nisjes së video riprodhuesit, në listën e riprodhimit nuk ka video datoteka, 
sistemi automatikisht do të lexojë video datoteka nga tf (Micro sd) kartela. 

 
1) Nëse në listën e riprodhimit ka numër të madh të video datotekave, me tërheqjen 
e gishtit nëpër ekranin me prekje mund të lëvizni listën lart ose poshtë. 
2) Për nderim të mënyrës së riprodhimit, prekni ikonën . 
3) Për lëvizje të video përmbajtjes e cila interpretohet, tërhiqni shiritin e zhvillimit të 
riprodhimit . 
4) Për ndreqje të zërit tërhiqni shiritin .  

Përshkrim i sustave të video riprodhuesit: 
 

Susta Funksioni Susta Funksioni 
 Shtim i video shenjave  Ndreqje e ndritshmërisë 

 
Madhësia e video 

përmbajtjes  Menyja 

 Kthim në datotekën e kaluar  
Kërcim në datotekën e 

ardhshme 
 Ri prodhim dhe pauzë  Dalje nga video riprodhuesi 

5) Për fshirje, shenjëzim, riprodhim nga fillimi, fshirje të shenjave, zgjidhje të 
mënyrës së riprodhimit dhe ndihmë, prekni ikonën  ose për kthim në menynë e 
mëparshme prekni „Return“, si që është shfaqur në fotografinë më poshtë: 
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6) Prekni opsionin „Play Mode“ për zgjidhje të njërës nga mënyrat e 
ardhshme të riprodhimit: njëra, përsëritje e njërës, përsëritje e të gjithave ose 
prekni „Return“ për kthim në menynë e mëparshme. 

 
7) HDMI dalje – për hollësira shikoni pjesën 5.5.4.4. HD  

5.1.3 Shfletues i fotografive  
Pajisja përmban këto formate të datotekave fotografike: BMP, JPG, JPEG 
PNG dhe GIF. 
Për hyrje tek fotografitë, në menynë e aplikacioneve ose në sipërfaqen e 
punës prekni ikonën . 
Nëse pas nisjes së shfletimit të fotografive, në listën e riprodhimit nuk ka 
datoteka fotografike, sistemi automatikisht do të lexojë datoteka fotografike 
nga tf (Micro sd) kartela. 

 
1) Për shfletim të fotografive shkoni në lokacioni ku është ruajtur fotografia 
dhe zgjidhni fotografinë që doni. 
2) Për shfaqje të fotografisë të ardhshme ose të mëparme, tërhiqni gishtin 
majtas ose djathtas nëpër ekran. 
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3) Për kthim në galerinë e fotografive, prekni ikonën . 

4) Për shfaqje të informatave për fotografinë, prekni ikonën . 

Përshkrim i funksioneve të shfletuesit të fotografive: 

Susta Funksioni Susta Funksioni 
 Zvogëlim  Zmadhim 

 Prezantim   Menyja 

5) Për ndarje, fshirje ose funksione tjera, prekni ikonën e menysë , si që 
është shfaqur në fotografinë më poshtë: 

 
 
5.1.4 Incizues i zërit 
Për hyrje tek incizuesi i zërit, në menynë e aplikacioneve ose sipërfaqen e 
punës, prekni ikonën . 

 
1) Për fillim të incizimit prekni ikonën , e për ndalje të incizimit prekni 
ikonën . 
2) Pas mbarimit të incizimit, do të jeni të pyetur nëse doni të përdorni 
incizimin ose ta hidhni. 
3) Riprodhim i incizimeve: Në shfletuesin e datotekave gjeni hartën „Record“ 
në memorien e brendshme të pajisjes dhe me prekje zgjidhni incizimin të cilin 
doni ta riprodhoni. Për hollësira të riprodhimit, ju lutemi shikoni pjesën 5.1.1 
(Audio riprodhues). 
5.1.5 Shfletues i datotekave 
Për hyrje tek shfletuesi i datotekave, në menynë e aplikacioneve ose në 
sipërfaqen e punës prekni ikonën . Për hyrje tek hartat rrënjësore dhe 
datotekat prekni „tf Card“, „Internal Memory“ ose USB 
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1) Në dritaren e shfletuesit, prekni dhe mbani ikonën e datotekës me të cilën 
doni të drejtoni. 
2) Do të shfaqet menyja që përmban operacionet e kopjimit, fshirjes, 
shpërnguljes, ngjitjes, ndërrim të emrit, krijim të hartës së re, etj., si që është 
shfaqur në fotografinë më poshtë: 

 
3) Zgjidhni operacionin dhe për kryerjen e saj përmbajuni udhëzimeve në 
ekran.  

5.2 Sipërfaqja e punës 2 (Librat elektronik) 
Pajisja përmban këto formate të librave elektronik: TXT, LRC, PDF, HTM, 
EPUB, etj., dhe përmban shfletim automatik, zmadhim, shenjëzim, etj. 

 
5.2.1 Lexues i librave elektronik të ruajtur anë pajisje 
Për nisje të lexuesit të librave elektronik prekni ikonën  në sipërfaqen e 
punës. Për hapje të hartës dhe zgjedhje të datotekës me libra prekni 
„Bookshelf“. 



26 

 

1) Për shfletim të faqeve, tërhiqni me gisht nëpër ekran majtas ose djathtas. 
2) Për zmadhim ose zvogëlim të faqes, përdorni gishtat ose ikonën  
3) Për shfaqje të funksioneve shtuese (të shfaqura në fotografinë më poshtë) 
prekni ikonën e menysë  në fund të ekranit: 

 

4) Font Size: Me sustën  ndreqni madhësinë e gremave. NË dispozicion i 
keni këto madhësi: S, M, L, XL dhe XXL. 
5) Go To: Prekni ikonën  dhe kur të paraqitet korniza me dialog, shkruani 
numrin e faqes të cilën doni ta hapni dhe për pohim prekni „Confirm“ pas së 
cilës në ekran do të shfaqet faqja e zgjedhur. 
6) Bookmarks: Për shtim, fshirje dhe shfaqje të shenjave, shtypni ikonën . 
7) Book info: Për shfaqje të emrit të librit dhe informata për autorin, prekni 
ikonën . 
8) Auto Flip: Për ndreqje të intervalit të shfletimit automatik të faqeve 
ose shfletim me dorë, prekni ikonën .  
5.2.2 Lexues i librave elektronik nga Interneti 
Vërejtje: Për lexim të librave elektronik nga Interneti, pajisja duhet të jetë e 
lidhur me rrjet pa tel ose 3G (për hollësira shikoni pjesët 4.4 dhe 4.5). 
Për fillim të lexuesit të librave elektronik, prekni ikonën  në sipërfaqen e 
punës: 
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Për marrje të librave nga Interneti, zgjidhni opsionin „Download Books“ dhe 
përmbajuni udhëzimeve në ekran. 
5.3 Sipërfaqe e punës 3 (Funksionet rrjetore) 

 
5.3.1 Shfletuesi i Internetit 
Vërejtje: Që të funksionojë shfletuesi i Internetit, pajisja duhet të jetë e lidhur 
në rrjet pa tel ose 3G (për hollësira shikoni pjesët 4.4 dhe 4.5).  
1) Për nisje të shfletuesit të Internetit në menynë e aplikacioneve ose në 
sipërfaqen e punës prekni ikonën : 

 
2) Prekni shiritin e adresës dhe me anë të tastierës në ekran shkruani 
adresën e faqes së Internetit të cilën doni ta vizitoni dhe prekni „Go“. 
Vërejtje:   Shfletuesi i Internetit që është instaluar në pajisje është aplikacion i 
popullarizuar Android të cilën e ka krijuar palë e tretë; për përdorim Ju lutemi 
përmbajuni udhëzimeve në ekran dhe mënyrave standarde të përdorimit të 
shfletuesve të Internetit.  
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5.3.2 Posta elektronike 
Vërejtje: Që funksioni i postës elektronike të funksionojë, pajisja duhet të jetë 
e lidhur në rrjet pa tel ose 3G (për hollësira shikoni pjesët 4.4 dhe 4.5).  
1) Për nisej të aplikacionit posta elektronike në menynë e aplikacioneve ose 
në sipërfaqen e punës prekni ikonën : 

 
Me ndihmë të tastierës në ekran shkruani adresën e postës Tuaj dhe 
fjalëkalimin dhe prekni . 
Vërejtje: Aplikimi i postës elektronike  që është instaluar në pajisje është 
aplikacion i popullarizuar Android të cilën e ka krijuar palë e tretë; për 
përdorim Ju lutemi përmbajuni udhëzimeve në ekran dhe mënyrave 
standarde të përdorimit të postës elektronike. 
5.4 Sipërfaqe e punës 4 (Loja) 
Nëse doni, mundeni nga Android Play ose nga Interneti të merrni dhe të 
instaloni Android loja e pastaj ikonat e tyre të shpërngulni në këtë sipërfaqe të 
punës. 
Për nisje të lojës, prekni ikonën përkatëse në menynë e aplikacioneve ose në 
sipërfaqen e punës dhe luani sipas udhëzimeve në ekran. 
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5.5 Sipërfaqe e punës 5 (Funksione tjera) 

 
5.5.1 Kalkulatori 
Për nisje të kalkulatorit në menynë e aplikacioneve ose në sipërfaqen e 
punës prekni ikonën : 

 
Për shfaqje të funksioneve shtuese matematikore prekni ikonën  në fund 
të ekranit: 

 
5.5.2 Ora 
Për shfaqje të orës në menynë e aplikacioneve ose në sipërfaqen e punës 
prekni ikonën : 
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- Për hyrje tek shfletuesi i fotografive prekni . 

- Për nisje të audio riprodhuesit prekni . 

- Për kthim në menynë kryesore prekni . 

- Për ndreqje të ndritshmërisë së prapavijës prekni . 
 

5.5.3  APK Installer 
Për nisje të aplikacionit APK installer në menynë e aplikacioneve ose në 
sipërfaqen e punës prekni ikonën . Për hollësira shikoni pjesën 4.10. 
5.5.4  Ndreqje të pajisjes 
Për shfaqje të menysë për ndreqjet e pajisjes, në menynë e aplikacioneve 
ose në sipërfaqen e punës prekni ikonën  me anë të cilës mund të 
vendosni ndreqjet e rrjetit, zërit dhe ndritshmërisë së prapavijës, 
vendndodhjes dhe sigurimit, aplikacioneve, etj. Për nisje të opsioneve tërhiqni 
gishtin nëpër ekran lart ose poshtë. 

Përshkrim i ikonave të ndreqjes: 
Ikona Përshkrim Ikona Përshkrim 

 Rrjetet  Zëri 

 Ekrani  HDMI 

 Vendndodhja dhe sigurimi  Aplikacionet 

 Kalkulimi dhe sinkronizimi   Fshehtësia  

 Ruajtje e të dhënave  Gjuha dhe tastiera 

 Komanda të zërit  Data dhe koha 

 Për pajisjen   

 
 

- Për ndreqje të alarmit prekni  
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5.5.4.1  Rrjete 
Për hollësira shikoni pjesën 4.4 Wi-Fi ndreqje. 

5.5.4.2  Zëri 
Prekni ikonën e ndreqjeve të zërit për shfaqje të menysë me ndreqjet përkatëse. 

1) Mënyra pa zë 
Shënoni këtë opsion për ndalje të gjitha tingujve të sistemit përveç përmbajtjeve 
multimedia dhe alarmit. 

 
2) Niveli i zërit 
Prekni këtë opsion për ndreqje të nivelit të ziles, përmbajtjeve multimedia, alarmit 
dhe lajmërimeve e për mbarim prekni „OK“. 

 
3) Notification Ringtone 
Prekni këtë opsion për zgjidhje të melodisë së ziles dhe për pohim prekni „OK“. 
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4) Feedback 

 
- Audible selection: Zgjidhni për tingull gjatë prekjes të ekranit. 
- Screen lock sounds: Zgjidhni për riprodhim të zërit gjatë çeljes së ekranit. 
- Haptic feedback: Zgjidhni për vibrim gjatë prekjes së sustave në ekranin e 
pajisjes. 
5.5.4.3  Ekrani 
Prekni ikonën e ndreqjeve të ekranit për shfaqje të menysë me ndreqjet 

përkatëse.  

1) Ndritshmëria 
Prekni këtë opsion për ndreqje të ndritshmërisë të shfaqjes së fotografive në 

ekran dhe pas mbarimit prekni „OK“. 

 
2) Auto-rotate screen 
Nëse shënoni këtë opsion, orientimi i ekranit do të ndërrohet me rrotullimin e 
pajisjes. 
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3) Animation 
Prekni për zgjidhje të opsionieve „No animation“, „Some animation“ ose „All animation“. 

 

 
4) Screen timeout 
Prekni për ndreqje të kohës të joaktivitetit para se ekrani vetë të mbyllet. 

 
5.5.4.4  HD 
Për hollësira shikoni pjesën 4.7 Funksioni i riprodhimit të videos në televizor 
5.5.4.5  Ndreqjet e vendndodhjes dhe sigurisë 
Prekni ikonën e vendndodhjes dhe sigurisë për shfaqje të menysë me 
ndreqjet përkatëse.  
1) My Location 
Shenjëzoni opsionin „Use wireless networks“ dhe vendndodhja Juaj do të 
caktohet me anë të Wi-Fi dhe/ose rrjetit mobil. 

 
2) Screen unlock 
Prekni këtë opsion që të caktoni a do të mbyllet ekrani me anë të modelit ose 
me fjalëkalim. 
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Çelje e ekranit me anë të modelit: vizatoni modelin e hapjes me minimum 4 
pika dhe për ruajtje të ndreqjeve prekni . 

 
Hapje e ekranit me fjalëkalim: shkruani fjalëkalimin prej 4 shenjash dhe për 
ruajtje të ndreqjeve prekni „OK“. Për hapje të ekranit, pajisja do të kërkojë të 
shkruani fjalëkalimin e duhur. 

 
3) Visible password 
Shenjëzoni këtë opsion nëse doni që sistemi të shfaq të gjitha fjalëkalimet që 
i shkruani. 
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5.5.4.6  Ndreqjet e aplikacioneve 
Prekni ikonën e ndreqjeve të aplikacioneve për shfaqje të menysë me 
ndreqjet përkatëse. 
1) Unknown sources: 
Nëse shenjëzoni këtë opsion, sistemi do të mundësojë instalimin e 
aplikacioneve që nuk vijnë nga Google Play. 

 
2) Manage applications 
Prekni këtë opsion për shfaqje dhe drejtim me të gjitha aplikacionet e marra 
në kartelën e memorisë dhe aplikacionet të cilat përdoren në pajisje. 
3) Running services 
Prekni këtë opsion për shfaqje dhe drejtim me aplikacionet aktive. 
4) Storage use 
Prekni këtë opsion për shfaqje të informatave rreth përdorimit të memorisë 
për çdo aplikacion në pajisje. 

 

5) Development 
Prekni për ndreqje të opsionit „USB debugging“, „Stay awake“ dhe „Allow 
mock locations“. 
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USB debugging: shenjëzoni këtë opsion për ndreqje të mënyrës së punës për 
mënjanim të problemeve kur është lidhur USB pajisje. 
Stay awake: Shenjëzoni këtë opsion nëse doni që ekrani gjatë mbushjes mos 
mbyllet. 
Allow mock locations: Shenjëzoni këtë opsion për të mundësuar vendndodhje 
të rrejshme.  
5.5.4.7  Kalkulimi dhe sinkronizimi  
Në këtë meny rekomandohet përdorim i ndreqjeve të fabrikës pasi që 
ndërrimet mund të bëjnë disa prej funksioneve të padisponueshme. 

 
5.5.4.8  Fshehtësia  
Prekni ikonën për ndreqje të fshehtësisë për shfaqje të menysë me ndreqjet 
përkatëse.  
1) Backup and restore 
Shenjëzoni opsionin „Backup my data“ për ruajtje të kopjes së sigurisë të të 
dhënave të aplikacioneve, Wi-Fi fjalëkalimet dhe ndreqjet tjera në Google 
shfletuesin. Shenjëzoni opsionin „Automatic restore“ e në rast të riinstalimit të 
aplikacioneve, sistemi do të kthejë ndreqjet e ruajtura ose të dhëna të tjera.  

 
2) Personal data 
Për fshirje të të gjitha të dhënave dhe ndreqjeve të pajisjes, zgjidhni opsionin  
„Factory data reset“. 
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Vërejtje: Para kthimit në ndreqjet e fabrikës, Ju lutemi bëni kopje të ruajtur të 
gjitha të dhënave në memorien e brendshme ose do t'i humbni. 

 5.5.4.9  Ruajtje e të dhënave 
Prekni këtë opsion për kontroll të statusit të Micro SD kartelës, USB pajisjes 
për ruajtje, NAND flash dhe memorisë të brendshme për ruajtje të dhënave. 
 
5.5.4.10 Gjuha dhe tastiera 
Prekni këtë opsion për hyrje në menynë me këto ndreqje: 

 

1) Language settings 
Pajisja përmban gjuhë të shumëfishta. Sipas nevojës, mund të zgjidhni 
gjuhën në të cilën do të shfaqet interfejsi. Zgjidhni gjuhën që doni dhe prekni 

 për pohim të zgjidhjes dhe kthim pas. 



38 

2) Keyboard settings 
Prekni këtë opsion për ndreqje të mënyrës së hyrjes nëpërmjet 
tastierës së ekranit. 

 

 
5.5.4.11 Komanda me zë 
Prekni këtë opsion për hyrje në menynë për ndreqjet e drejtimit të pajisjes me 

zë. 

 
5.5.4.12  Ndreqje të datës dhe kohës 
Prekni këtë opsion për hyrje në menynë për ndreqje të datës dhe kohës: 
1) Automatic 
Zgjidhni këtë opsion për ndreqje automatike të kohës dhe datës me anë të 
vlerave të fituara nga rrjetet. 
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Për ndreqje manuale të datës, zonës kohore dhe kohës, ç'shenjëzoni 
opsionin „Automatic“. 
2) Set date  
Me sustat  ndreqni ditën, muajin dhe vitin dhe për ruajtje të 
ndryshimeve prekni ikonën . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Set time 

Me sustat  ndreqni orën dhe minutat dhe për ruajtje të ndryshimeve 
prekni ikonën . 

 

3) Select time zone 
Prekni për zgjidhje të zonës kohore në të cilën gjendeni. 
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6) Select date format 
Prekni për zgjidhje të formatit të datës. 

 
5.6.4.13  Për pajisjen 
Prekni këtë opsion për shfaqje të informatave për përmirësim të sistemit, 
statusit dhe informatave ligjore, si që është treguar në fotografinë më poshtë: 

 

 
4) Use 24-hour format 
Prekni për shfaqje të kohës së sistemit në formatin 24 orësh. 
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5.6 Funksionet dhe ndreqjet e ikonave në sipërfaqen e punës  
5.6.1 Funksionet e ikonave në sipërfaqen e punës 
Për hyrje tek menyja për ndreqjet e sipërfaqes për punë, prekni ikonën  
në fund të ekranit, si që është shfaqur në fotografinë: 

2) Wallpaper: Prekni ikonën  për zgjidhje të fotografisë të prapavijës nga 
Gallery, Live wallpapers ose Wallpaper gallery. 

 
Zgjidhni fotografinë dhe madhësinë që doni e për përfundim të vendosjes së 
fotografisë prekni . 

 

 

Ikonat e kartelave 

1) Add: Prekni ikonën  për hyrje tek menyja për shtim të fuknsioneve me 
anë të cilës mund të shtoni kartela, widget-e, harta ose fotografi të prapavijës 
në ekranin fillestar (të ballinës). 
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4) Manage applications: Për hyrje në meny për drejtim me aplikacione të 
marra, prekni ikonën . 

 

5) Settings: Për hyrje në menynë e ndreqjeve të sistemit, prekni ikonën . 
Për hollësira shikoni pjesën 5.5.4. 
6) Launcher settings: Për hyrje në menynë  e ndreqjeve AlmostNexus 
prekni ikonën . Rekomandohet përdorimi i ndreqjeve të fabrikës pasi që 
ndryshimet mund të bëjnë disa funksione të jenë të padisponueshme. 

 
3) Search: Për hyrje në Google Search prekni ikonën  
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5.6.2 Lajmërime në sipërfaqen e punës 
Për kontroll të statusit në moment, prekni ikonat  të cilat shfaqen në fund 
të ekranit, si që është shfaqur në fotografinë më poshtë: 

 
5.6.3 Shtim, shpërngulje ose fshirje e ikonave në sipërfaqen e punës 
Prekni ikonën  në sipërfaqen e punës për shfaqje të menysë me listën e 
aplikacioneve. Prekni dhe tërhiqni aplikacionet që doni në sipërfaqen e 
momentit të punës d.m.th. vendosni kartelën në sipërfaqen e punës. 
 
 
 
 
 
 
 
Prekni gjatë ikonën e aplikacioneve në sipërfaqen e punës për ndreqjen e saj 
dhe pastaj mund ta shpërngulni dhe t'i caktoni pozicionin. Për fshirje të ikonës 
nga sipërfaqja e punës, tërhiqeni në ikonën . 
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6. Përmirësim i firmuare-it 
Para përmirësimit, me shtypjen e sustës „Power“ ç'kyçni pajisjen (Nëse pajisje 
nuk mund të kyçet normalisht, shtypni dhe mbajeni të shtypur sustën „Power“ 
për minimum 6 sekonda). 
Në kompjuterin e tavolinës futni CD-në me programet drejtuese dhe kopjoni 
në kompjuter datotekën të emërtuar „RK2918 Android Upgrade Tool“  
(Vërejtje: Pajisja nuk mundet të përmirësohet direkt nga CD-ja.).  
Pastaj në hartën „RK2918 Android Upgrade“ nisni datotekën  
„RKBatchTool.exe“, shtypni sustën , në pop up dritare zgjidhni „update.img“ 
dhe klikoni në „Open“, si që është shfaqur në fotografinë më poshtë: 

 
Pas fikjes së pajisjes, shtypni sustën „Menu“ në pajisje dhe pa me e ndezur, 
me USB kabllon e dhënë lidhni pajisjen me kompjuterin. 
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Në këndin e poshtëm të djathtë të ekranit të kompjuterit do të shfaqet dritarja  
„Found New Hardware Wizard“, i shfaqur në fotografinë më poshtë. 
Për instalim të programit drejtues USB, zgjidhni opsionin „Install from a list or 
specific location (Advanced)“  e pastaj klikoni „Next“, si që është shfaqur në 
fotografinë më poshtë: 
VËREJTJE: USB hyrja në kompjuter duhet të jetë USB2.0, përkundrazi nuk 
mundet të përdoret për përmirësim të pajisjes. 

 
 
Zgjidhni opsionin „Include this location in the search“, drejtohuni deri të harta 
„Update Software File“ > „291xDriver“ > „x86“ > „XP“ në CD-ROM e pastaj 
klikoni „OK“. Sistemi automatikisht do të detektojë dhe instalojë programin 
drejtues, e pas mbarimit klikoni „Finish“, si që është shfaqur në fotografinë më 
poshtë: 

 

Klikoni në „Continue Anyway“ 
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Për fillim të procedurës së përmirësimit, klikoni në opsionin „Upgrade“. Gjatë 
procedurës, në kornizën me statusin e përmirësimit do të shfaqen shumë 
informata, si që është shfaqur në fotografinë më poshtë. 
VËREJTJE: Gjatë procedurës së përmirësimit, pajisja kurrsesi nuk mundet 
përdorur. 

Kur ikona e shenjëzuar me numër 1 do të bëhet e gjelbër, lëshoni sustën 
“Menu”, si që është shfaqur në fotografinë më poshtë: 

Klikoni në  “Finish” 
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Pajisja është përmirësuar me sukses kur në shiritin e statusit do të shfaqet 
mesazhi „Upgrade Done Success <1 > Fail <0>“, pas së cilës pajisja do të 
kyçet automatikisht.  
VËREJTJE: Gjatë procesit të përmirësimit mos e ç'kyçni USB kabllon pasi që 
kjo do të shkaktojë përmirësimi të jetë i pasuksesshëm ose dëmtim të sistemit 
të pajisjes. 

 
7. Mënjanim i problemeve 
7.1 Pajisja nuk mundet të lidhet me rrjetin Wi-Fi 
1) Kontrolloni nëse punon rrjeti pa tel ashtu që do të mundoheni të lidheni me 
të nëpërmjet pajisjeje tjetër. 
2) Kontrolloni nëse pajisja është në shtrirje të rrjetit pa tel me të cilin doni të 
lidheni. Muret dhe pengesa tjera zvogëlojnë shtrirjen e pajisjeve pa tel. 
3) Kontrolloni nëse fjalëkalimi që e përdorni është e saktë. 
7.2 Pajisja nuk mund të kyçet 
1) Pajisja nuk mund të kyçet kur niveli i mbushjes së baterisë është nën 
nivelin kritik dhe për këtë së pari mbushni baterinë. 
2) Shtypni sustën „Reset“ në anën nga lart të pajisjes dhe kontrolloni nëse 
kyçet përsëri normalisht apo jo. 
3) Kontrolloni nëse adapteri është lidhur si duhet. 
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7.3 Probleme me nxehje 
Gjatë përdorimit të më shumë aplikacioneve, përdorim të ekranit në ndreqjen 
më të ndritshme ose gjatë mbushjes, pajisja mund mjaft të nxehet. Kjo është 
normale dhe nuk duhet të shkaktojë shqetësim gjatë përdorimit të pajisjes. 
7.4 Pajisja nuk punon normalisht  
Instalimi i disa aplikacioneve nga ana e tretë mund të shkaktojë punë të 
gabuar të pajisjes. Për mënjanim të problemeve të tilla, me shtypjen e sustës  
„Reset“ bëni rindreqje të sistemit. 
7.5 Nuk mund të ndreqet llogaria e postës elektronike ose të 
regjistrohet aplikacioni 
 

1) Kontrolloni nëse pajisja është lidhur në rrjet Wi-Fi me hyrje në Internet. 
2) Kontrolloni nëse keni vënë ndreqjet e sakta të llogarisë së postës 
elektronike në të cilën doni të hyni. 
3) Kontrolloni nëse koha e sistemit dhe koha lokale janë të sakta. 
 

7.6 Nuk mund të incizohet 
Shtypni sustën „Reset“ në anën nga lart të pajisjes e pastaj kontrolloni nëse 
funksioni i incizimit punon si duhet. 
7.7 Kohëzgjatje e baterisë në gjendje të gatishmërisë (stand-by) është 
tepër e vogël 
 

1) Kohëzgjatja e baterisë së litiumit ndërron me ndryshimet e temperaturës 
së ambientit dhe kushtet e punës. Nëse temperatura e ambientit është tepër e 
lartë ose tepër e ulët, kjo do të ndikojë në kohëzgjatjen e baterisë. 
Rekomandohet përdorim i pajisjes në temperaturë normale. 
2) Kohëzgjatja e baterisë varet nga përdorimi i pajisjes. Zëri i lartë, Wi-Fi dhe 
përdorim i shpeshtë shkaktojnë harxhim të shpejtë të baterisë. 
7.8 Nuk ka zë në kufje  
1) Kontrolloni nëse zëri është ndrequr në „0“. 
2) Kontrolloni nëse audio datoteka është e dëmtuar dhe për pohim 
mundohuni të riprodhoni audio datotekë tjetër. Nëse audio datoteka është e 
dëmtuar, kjo mund të shkaktojë zhurmë ose pengesa të mëdha. 
7.9 Ekrani nuk i shfaq ngjyrat e duhura 
Për mënjanim të këtij problemi shtypni sustën „Reset“ në anën nga lart të 
pajisjes. 
7.10 Datotekat nuk mund të kopjohen 
1) Kontrolloni nëse pajisja është lidhur mirë me kompjuterin. 
2) Kontrolloni nëse memoria e pajisjes është mbushur 
3) Kontrolloni nëse USB kablloja është dëmtuar. 
7.11 Nuk ka zë ose fotografi më anë të HDMI daljes 
1) Kontrolloni nëse kablloja HDMI është kyçur saktësisht në pajisje dhe nëse 
ndreqja e HDMI hyrjes në televizor është e saktë. 
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2) Kontrolloni nëse HDMI kablloja është e dëmtuar. 

3) Shtypni sustën „Reset“ në anën nga lart të pajisjes e pastaj kontrolloni 

nëse HDMI dalja punon si që duhet. 

7.12 Probleme tjera 
Para kthimit të pajisjes në servisin e autorizuar, Ju lutemi përdorni këto hapa 

për mënjanim të problemeve tjera: 

1) Shtypni sustën „Reset“ në anën nga lart të pajisjes e pastaj kontrolloni 

nëse funksioni problematik punon si që duhet; 

2) Përmirësoni firmuare-in me anë të CD-së së dhënë, përsëri kyçni pajisjen, 

e pastaj kontrolloni nëse funksioni problematik punon si që duhet. 

 
(Të gjitha informatat janë të nënshtruara ndaj ndryshimeve pa lajmërim 
të mëparshëm) 
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POŠTOVANI! 

Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom periodu bude potreban popravak proizvoda, 
molim savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese. 

MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTE KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD! 
 

JAMSTVENI LIST HR 

 
MODEL UREĐAJA 

 
SERIJSKI BROJ 

DATUM PRODAJE 

BROJ RAČUNA 

PRODAVATELJA 

 

 
POTPIS I PEČAT 

PRODAVATELJA 

 
1.   Ovim   jamstvom  jamči 

proizvođač   proizvoda,   preko  M  SAN   GRUPA d.d,   kao   uvoznika   i   davatelja  jamstva   u   Republici 

Hrvatskoj   besplatan   popravak  istog  u  skladu  s  važećim   propisima  i   u  skladu  s  uvjetima  opisanim   u  ovom  jamstvenom   listu. 

Ovim  jamstvom  jamčimo   da  će  predmet  ovog  jamstva   raditi   bez  greške  uzrokovane  eventualnom    lošom   izradom   i   lošim 

materijalom    izrade.   Svi   eventualno   nastali   kvarovi   biti   će   besplatno   otklonjeni   u   ovlaštenom   servisu   u   jamstvenom    roku. 

2.   UVJETI JAMSTVA  Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje  24 mjeseca za Vivax Home velike kućanske aprate 

( perilice rublja, hladnjake , perilice posuđa, štednjake, ugradbenu tehniku ) , a  12 mjeseci za VIvax home male ku ćanske aparate 

( uključujući mikrovalne pećnice , grijalice I radijatore ) . 

3.   U  slučaju  kvara  na  proizvodu  koji  je  predmet ovog jamstva,  obavezujemo   se  da  ćemo  isti  popraviti  u  najkraćem  mogućem  roku, 

a najkasnije  u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen  novim. 

Jamstvo na uređaj se produžuje za ono vrijeme koliko traje popravak uređaja. 

4.   Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i 

potpis prodavatelja. 

5.   Davalac jamstva osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje. 

6.   JAMSTVO  NE OBUHVAĆA 

Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilago đavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda 

za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost M SAN GRUPA d.d. 

7.   Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima: 

Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji. 

Ako se kupac nije pridrž avao uputa o korištenju proizvoda. 

Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe. 

Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. 

Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. 

Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen. 

8.   Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. 

9.   Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave sukladnosti (EC Declaration of Conformity) možete 

jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici www.msan.hr/dokumentacijaartikala 

Naziv tvrtke davatelja  jamstva : M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10,  10010 Zagreb-Buzin,   tel: 01/ 3654-961 
 

CENTRALNI SERVIS:  MR SERVIS d.o.o. Dugoselska cesta 5, 10370 Rugvica, Tel. 01/6401-111 Fax: 01/3654-982 E-mail: info@mrservis.hr 

  

SERVIS 

 
DATUM PRIMITKA 

UREĐAJA U SERVIS 

 

DATUM POPRAVKA 

 
 

DATUM PRIMITKA 

UREĐAJA U SERVIS 

 

DATUM POPRAVKA 

 
 

DATUM PRIMITKA 

UREĐAJA U SERVIS 

 

DATUM POPRAVKA 

 
 

M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10,  10010 Zagreb-Buzin     tel: 01/ 3654-961   www.msan.hr     e-mail: helpdesk@msan.hr

http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala
mailto:info@mrservis.hr
http://www.msan.hr/
mailto:helpdesk@msan.hr


POPIS SERVISNIH MJESTA HR 

M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10,  10010 Zagreb-Buzin     tel: 01/ 3654-961   www.msan.hr     e-mail: helpdesk@msan.hr 

 

 

POPIS SERVISNIH MJESTA                                      HR 
 

 
 
Centralni servis Rugvica 
Dugoselska cesta 5, 
HR-10370 Rugvica 
Tel. (01) 640 1111 
Fax. (01) 3654 982 
Radno vrijeme: 9:00 do 17:00 sati, pon-pet 
 
 
Prijem Zagreb 
Avenija Većeslava Holjevca 40 (poslovni centar Recro) 
HR-10000 Zagreb 
Tel. (01) 640 1111, 
Fax. (01) 3654 982 
Radno vrijeme: 9:00 do 17:00 sati, pon-pet 
 
 
Servis Split 
141. brigade 1B, (Mejaši) 
HR-21000 Split 
Tel. (021) 684 000, 
Fax. (021) 684 001 
Radno vrijeme: 9:00 do 17:00 sati, pon-pet 

 
 
 

 



 

 

POŠTOVANI! 

Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete  biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom roku bude potreban 
popravak proizvoda, molim savjetujte se sa ovlaštenim prodava čem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese. 

MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PRO ČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTE KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD! 

 

GARANTNI LIST BIH 
 
 
 

MODEL UREĐAJA 

 
SERIJSKI BROJ 

 
DATUM PRODAJE 

 
BROJ RAČUNA 

PRODAVATELJA 

 
POTPIS I PEČAT 

PRODAVATELJA 

 
1.   Ovom garancijom garantira 

proizvođač   proizvoda,   preko  KIM TEC  d.o.o.,   kao   uvoznika   i   davatelja garancije u Republici 

Bosni i Hercegovini  besplatan   popravak  istog  u  skladu  s  važećim   propisima  i  u skladu  s uvjetima  opisanim  u ovom  garantnom listu. 

Ovom  garancijom garantiramo da  će  predmet  ove  garancije   raditi   bez  greške  uzrokovane  eventualnom    lošom   izradom   i   lošim 

materijalom    izrade.   Svi   eventualno   nastali   kvarovi   biti   će   besplatno   otklonjeni   u   ovlaštenom   servisu   u garantnom roku. 

2.   UVJETI GARANCIJE   Garantni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i i traje  24 mjeseca za Vivax Home velike kućanske aprate 

( perilice rublja, hladnjake , perilice posuđa, štednjake, ugradbenu tehniku ) , a  12 mjeseci za VIvax home male kućanske aparate 

( uključujući mikrovalne pećnice , grijalice I radijatore ) . 

3.   U  slučaju  kvara  na  proizvodu  koji  je  predmet ove garancije,  obavezujemo   se  da  ćemo  isti  popraviti  u  najkraćem  mogućem  roku, 

a najkasnije  u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen  novim. 

Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija će se produžiti za vrijeme trajanja popravka. 

4.   Garancija  se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i 

potpis prodavatelja. 

5.   Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje. 

6.   GARANCIJA  NE OBUHVAĆA 

Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje  ili promjene za poboljšanje proizvoda 

za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost KIM TEC d.o.o. 

7.   Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima: 

Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i račun o kupnji. 

Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda. 

Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe. 

Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. 

Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. 

Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen. 

8.   Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. 

Naziv tvrtke davatelja  jamstva : KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar  96-2, 72250 Vitez  tel: 030/718-800, fax: 030/718-897, e-mail: servis@kimtec.ba 

 
SERVIS 

 

 
DATUM PRIMITKA 

UREĐAJA U SERVIS 

 

DATUM POPRAVKA 

 
 
 

DATUM PRIMITKA 

UREĐAJA U SERVIS 

 
DATUM POPRAVKA 

 
 
 

DATUM PRIMITKA 

UREĐAJA U SERVIS 

 
DATUM POPRAVKA 

mailto:servis@kimtec.ba


POPIS SERVISNIH MJESTA BIH 

KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez Tel. 030/718-844 servis@kimtec.ba www.kimtec.ba 

 

 

 
 
 

Kim Tec-Servis d.o.o. 

Poslovni centar 96-2, Vitez 

Tel. +387 30 718 844 

Fax: +387 33 755 996 

 

Podružnica br.1. Sarajevo: 

Aleja Bosne Srebrene 34, Sarajevo  

Tel. +387 33 773 163  

Fax: +387 33 755 996 

 

E-mail za upite: podrska_servis@kimtec.ba  

Web: www.kimtecservis.ba 

mailto:podrska_servis@kimtec.ba
http://www.kimtecservis.ba/


 

 

 

POŠTOVANI! 

Zahvaljujemo na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom periodu bude potreban popravak proizvoda, molim 
savjetujte se s ovlaštenim prodava čem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dole navedene brojeve i adrese. 

MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVA KOJI SU PRILOŽENI UZ 

PROIZVOD! 

GARANTNI LIST CG 

 
MODEL UREĐAJA 

 
SERIJSKI BROJ 

 
DATUM PRODAJE 

 
BROJ RAČUNA 

PRODAVAOCA 

 
 

POTPIS I PEČAT 

PRODAVAOCA 

 
1.   Ovom garancijom 

garantuje   proizvođač   proizvoda,   preko  KIM TEC  CG d.o.o.,   kao   uvoznika   i   davaoca garancije u Republici 

Crnoj Gori  besplatan   popravak  istog  u  skladu  s  važećim   propisima  i  u skladu  s uslovima  opisanim  u ovom  garantnom listu. Ovom 

garancijom garantujemo da  će  predmet  ove  garancije   raditi   bez  greške  uzrokovane  eventualnom    lošom   izradom   i   lošim 

materijalom    izrade.   Svi   eventualno   nastali   kvarovi   biti   će   besplatno   otklonjeni   u   ovlaštenom   servisu   u garantnom roku. 

2.   USLOVI GARANCIJE   Garantni rok počinje teći od dana kupovine proizvoda i traje 24 mjeseca,  za Vivax Home velike ku ćne aparate 

(mašine za veš , frižidere,mašine  za suđe,štednjake,ugradbenu tehniku) ,a 12 mjeseci za Vivax home male ku ćanske aparate 

(uključujući  mikrotalasne pećnice,grijalice  I radijatore) 

3.   U  slučaju  kvara  na  proizvodu  koji  je  predmet ove garancije,  obavezujemo   se  da  ćemo  isti  popraviti  u  najkraćem  mogućem  roku, 

a najkasnije  u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne mo že popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen  novim. 

Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija će se produžiti za vrijeme trajanja popravke. 

4.   Garancija  se priznaje samo uz fiskalni  račun o kupovini, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržati datum prodaje, pečat i 

potpis prodavaoca. 

5.   Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupovine. 

6.   GARANCIJA  NE OBUHVATA 

Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilago đavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda 

za primjenu koje nijesu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te promjene predočena saglasnost KIM TEC CG d.o.o. 

7.   Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima: 

Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i fiskalni račun  o kupovini.  Ako se kupac nije pridr ž avao uputa o korištenju proizvoda. 

Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe. 

Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. 

Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportovanjem. 

Ako je kvar nastao greškom u sistemu na koji je proizvod priključen. 

Daljinski upravljač ne spada u garanciju 

8.   Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Crnoj Gori u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. 

Naziv preduzeća davaoca  garancije : Kim Tec CG d.o.o., Ul. Ćemovsko P olje bb, 81000 Podgorica 

OVLAŠĆENI CENTRALNI SERVIS: Kim Tec CG d.o.o., Ul. Ćemovsko P olje bb, 81000 Podgorica  tel. +382 20 608-251 
 

 

SERVIS 

 

 
DATUM PRIJEMA 

UREĐAJA U SERVIS 

 

DATUM POPRAVKA 

 
 
 

DATUM PRIJEMA 

UREĐAJA U SERVIS 

 

DATUM POPRAVKA 

 
 
 

DATUM PRIJEMA 

UREĐAJA U SERVIS 

 
DATUM POPRAVKA 



 

 

  
 
   OVLAŠĆENI SERVISI                                              CG 
 

 

Kim Tec CG d.o.o. 

 

Ul. Ćemovsko P olje bb 

81000 Podgorica   

tel. +382 20 608-251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIM-TEC d.o.o.  Viline Vode BB, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija Tel: 011/20 70 684  Fax: 011/20 70 689 

E-mail: servis@kimtec.rs  www.kimtecservis.rs 

 

 

POŠTOVANI POTROŠAČI, 

Zahvaljujemo Vam se na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. 
Molimo Vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate tehničku dokumetaciju i uputstva koja su priložena uz proizvod, kao i da se pridržavate preporuka. 

  

INFORMACIJA ZA POTROŠAČE                      SR 
 
 
REKLAMACIJA  U SLUČAJU NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA  

 

U slučaju nesaobraznosti proizvoda možete  izjaviti reklamaciju trgovcu, radi ostvarivanja svojih prava iz člana 54, odnosno člana 56 Zakona o zaštiti potrošača. 

Trgovac je dužan da Vam odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije odgovori na podneti zahtev i predložI rešavanje reklamacije. 
 

 

  

 

 

Uvoznik i distributer ( jemac za saobraznost) :   

KIM-TEC d.o.o  Beograd, Viline Vode bb  

M.P.  
 
 
 
 
OBVEZE  POTROŠAČA 
 

1. Da se pridržava priloženog uputstva za upotrebu i pravilnika o upotrebi proizvoda 

2. Da se pridržava eksploatacije opreme u skladu sa priloženim uputstvom za upotrebu, navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.  

3.  Da obezbedi odgovarajući uslove u kome će uređaj biti smešten: 

 Temperatura vazduha 10 - 40 
0
C 

 Relativna vlažnost vazduha od 10 do 90% 

 Zaštita od direktnog sunčevog zračenja 

 Zaštita od prašine i kondenzacije 

 Zaštita od raznih vrsta elektromagnetnih zračenja 

4. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije učestanosti max. 30%). 

5. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju, da bi se izbegle razlike potencijala, naročito ako se radi o dislociranoj opremi, koja je povezana 

(LAN mreže, Unix/Xenix terminali i si.). 

6. Da po mogućstvu  sačuva i pri reklamaciji dostavi priloženu tehničku dokumentaciju. 

7. Da instalaciju/servis poveri isključivo ovlašćenim licima kao i da pazi da ne ošteti kontrolnu nalepnicu. 

 

IZJAVA UVOZNIKA / DISTRIBUTERA 

 

1. Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta.  

2. Proizvod će ispravno funkcionisati, ako se korisnik pridržava uputstava iz priložene tehničke dokumentacije 

3. Ovlašćeni trgovac dužan je da vodi računa o ispravnom popunjavanju i overi Osnovnih podataka o proizvodu iz ovog lista 

OSNOVNI PODACI O PROIZVODU 

 

Naziv uređaja 
 

Oznaka uređaja (p/n) 
 

Serijski broj uređaja (s/n) 
 

  

* popunjava distributer i trgovac 

Datum prodaje potrošaču Broj računa (fiskalnog isečka) Potpis i pečat trgovca 

   



KIM-TEC d.o.o.  Viline Vode BB, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija Tel: 011/20 70 684  Fax: 011/20 70 689 

E-mail: servis@kimtec.rs  www.kimtecservis.rs 

 

 

SPISAK OVLAŠĆENIH SERVISA                      SR 

Za utvrđivanje i otklanjanje nesaobraznosti u najkraćem mogućem roku, preporučujemo Vam najbliži servis sa priložene liste: 

 
CENTRALNI SERVIS:   KimTec servis d.o.o. 

Viline Vode bb, Slobodna Zona Beograd L12/3 , Beograd 

Tel . 011/20-70-684 

Fax. 011/20-70-689                    

                 servis@kimtec.rs 

www.kimtecservis.rs 
 

 

 
SERVISNI KUPON Br. 1 
 

Naziv : Ser.br.: Datum prijema : 

Opis kvara : Datum predaje : 

Opis radova ugrađeni delovi: Servisirao : 

 
 

SERVISNI KUPON Br. 2 
 

Naziv : Ser.br.: Datum prijema : 

Opis kvara : Datum predaje : 

Opis radova ugrađeni delovi: Servisirao : 

 
 

SERVISNI KUPON Br. 3 
 

Naziv : Ser.br.: Datum prijema : 

Opis kvara : Datum predaje : 

Opis radova ugrađeni delovi: Servisirao : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servis@kimtec.rs
http://www.kimtecservis.rs/


 

 

  ПОЧИТУВАНИ! 

Ви благодариме што купивте уред на „Vivax“ и се надеваме дека сте задоволни со изборот. Доколку во текот на гарантниот рок се јави потреба од поправка 

на производот, побарајте совет од продавачот кој ви го продал производот или контактирајте со нас на долунаведените броеви и адреси. 

ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ ВНИМАТЕЛНО ДА ЈА ПРОЧИТАТЕ ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УПАТСТВАТА ПРИЛОЖЕНИ КОН ПРОИЗВОДОТ! 
 

 

ГАРАНТЕН ЛИСТ МК 
 

 
 

МОДЕЛ НА УРЕД 

 

 
СЕРИСКИ БРОЈ 

ДАТУМ НА ПРОДАЖБА 

БРОЈ НА СМЕТКА 

ПРОДАВАЧ 

 

 
 

ПОТПИС И ПЕЧАТ 

НА ПРОДАВАЧОТ 

 
 

1. Со оваа гаранција 

производителот на производот, преку „ПАКОМ КОМПАНИ“  како увозник и извршител на гаранцијата во Република 

Македонија, гарантира бесплатна поправка согласно важечките прописи и условите наведени во овој гарантен лист. 

Со оваа гаранција ви гарантираме дека предметот на гаранцијата ќе работи без грешки предизвикани од можно лоша изработка и употреба на 

лоши материјали за изработка. Сите вакви дефекти ќе бидат бесплатно поправен во овластениот сервис во гарантниот рок. 

2. ГАРАНТНИ УСЛОВИ: Гарантниот рок започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае 24 месеци за Vivax Home големите апарати за 

домаќинство (машини за перење, ладилници, машини за перење садови, шпорети, техника за вградување) , и 12 месеци за VIvax home мали апарати 

( вклучувајќи микробранови печки, греалки и радијатори ) . 

3. Во случај на појава на дефект кај производот кој е предмет на оваа гаранција. се обврзуваме дека ќе го поправиме во најкраток можен рок, 

а најдоцна во рок од 30 дена. Ако производот не може да се поправи или не биде поправен во рок од 30 дена, ќе биде заменет со нов. 

Ако поправката на производот трае подолго од 10 дена, гаранцијата се продолжува за времетраењето на поправката. 

4. Гаранцијата се признава само со приложување сметка за купување и со овој гарантен лист кој мора да биде исправно пополнет односно мора да ги содржи 

датумот на продажба, печат и потпис на продавачот. 

5. Извршителот на гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови 7 години од датумот на купување. 

6. ГАРАНЦИЈАТА НЕ ОПФАЌА: 

Редовни проверки, одржување и замена на потрошни материјали. Прилагодувања или промени за подобрување на производот за намени кои не се 

опишани во техничките упатства за употреба, освен ако за тие промени не се согласила „ПАКОМ КОМПАНИ“ д.о.о.е.л.Скопје 

7. Гаранцијата не се признава во следниве случаи: 

Ако купувачот не приложи исправен гарантен лист и фискална сметка. 

Ако купувачот не се придржувал до упатствата за употреба на производот. 

Ако производот бил отворан, преправан или поправан од неовластени лица. 

Ако дефектите кај производот биле предизвикани од виши сили, како удар од гром, струен удар во електричната мрежа, елементарни непогоди и сл. 

Ако дефектите настанале поради непрописна употреба или неправилен транспорт. 

Ако дефектот настанал поради грешка на системот кон кој бил приклучен производот. 

8. Оваа гаранција не ги менува законските потрошувачки права што важат во Република Македонија во однос на правата што ги пропишува 
производителот. 

Име на фирмата што ја извршува гаранцијата : ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л.,ул.15-ти Корпус бр.15 , 1000 Скопје тел. 02 3202 800 факс 02 3202 892 
www.pakom.com.mk. Изјава: Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на 
производите и дека овие права не се загрозени со гаранцијата. 

СЕРВИС 

 

 
ДАТУМ НА ПРИЕМ НА 

УРЕДОТ ВО СЕРВИС 

 
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ 

 

 
ДАТУМ НА ПРИЕМ НА 

УРЕДОТ ВО СЕРВИС 

 
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ 

 

 
ДАТУМ НА ПРИЕМ НА 

УРЕДОТ ВО СЕРВИС 

 
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ 

 
 

ПАКОМ КОМПАНИ дооел Скопје тел: 02 3202 800 www.pakom.com.mk 

http://www.pakom.com.mk/
http://www.pakom.com.mk/


 

 

    СПИСОК НА СЕРВИСИ                                     мк 
 

 
 
 

 
Pakom Kompani, 15-ti Korpus br. 3, Skopje. 

Tel: 02/3202893 

Fax: 02/3202891 

Mail:  servis@pakom.com.mk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАКОМ КОМПАНИ дооел Скопје тел: 02 3202 800 www.pakom.com.mk 

mailto:servis@pakom.com.mk
http://www.pakom.com.mk/


 

 

  POŠTOVANI KUPCI! 
Zahvaljujemo Vam na kupnji i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom roku bude potreban popravak proizvoda, molimo Vas da se 
savjetujete s službenim prodavačem koji Vam je prodao proizvod. 
MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTE KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD! 

 

JAMSTVENI LIST KS 

 
NAZIV PROIZVODA 

 
TIP I MODEL 

PROIZVOĐAČ 

      

 
      NAZIV ILI IME  

      PRODAVAČA 

 
SERIJSKI BROJ 

DATUM PRODAJE 

      

       PEČAT:      POTPIS OVLAŠTENE OSOBE: 

 
 
 
Ovim jamstvom Vam jamči proizvođač proizvoda, preko AskTec d.o.o., kao uvoznika i davatelja jamstva u Republici Kosovo besplatan popravak istog u 
skladu sa važećim propisima i u skladu sa uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu. 
 
UVJETI JAMSTVA: 

1. Ovim jamstvom jamčimo Vam da će predmet ovog jamstva raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi 
eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku. 

2. JAMSTVENI ROK. Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje ………  mjeseci. 
3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem  roku, a najkasnije u roku od 45 

dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. 
4. Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, jamstvo će se produžiti za vrijeme trajanja popravka. 
5. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis 

prodavatelja. 
6. Davalac jamstva osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje. 
7. JAMSTVO NE OBUHVAĆA: 

Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. 
Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena 
suglasnost AskTec d.o.o. 

8. Jamstvo se ne priznaje u slijedećim slučajevima : 
Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji. 
Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda. 
Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe. 
Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su : udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. 
Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. 
Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen. 
 

  

SERVIS 

 
DATUM PRIMITKA 

UREĐAJA U SERVIS 

 

DATUM POPRAVKA 

 
 

DATUM PRIMITKA 

UREĐAJA U SERVIS 

 

DATUM POPRAVKA 

 
 

DATUM PRIMITKA 

UREĐAJA U SERVIS 

 

DATUM POPRAVKA 

 
 

AskTec d.o.o.  Tahir Zajmi (Kosovatex), 10000 Pristina     



 

 

 
   OVLAŠTENI SERVISI                                              KS 
 

 
 

Kosova Electronic Service Center 
 

Idriz Glilani Pn. ( përballë shk.fill. Xhemail Mustafa ) 10 000 Dardani Prishtinë Kosovë 

tel:  +381/38/545 5757; +377/44/545 575; +386/49/545 575  

E-mail: nehat@kesc-ks.com   WEB: www.kesc-ks.com    

-VIVAX audio-video - centralni servis 

 

Kosova Electronic Service Center 
 

Emin Duraku Nr.8 10.000 Prishtinë Kosovë 

tel:  +381/38/518 408; +377/44/123 466; +386/49/123 466 

E-mail: nehat@kesc-ks.com   WEB: www.kesc-ks.com    

-VIVAX TV, LCD, Plasma- centralni servis 

 

 

Valentini 

 
Rr.Lidhja e Prizrenit 15/A Prishtinë Kosovë 

tel:  +381/38/225 000; +377/44/168 444; +377/44/238 440; +386/49/800 400 

E-mail: valentini_service@hotmail.com   

-VIVAX Air Conditions; White Goods and Small Home Appliances 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

AskTec d.o.o.  Tahir Zajmi (Kosovatex), 10000 Pristina     

mailto:nehat@kesc-ks.com
http://www.kesc-ks.com/
mailto:nehat@kesc-ks.com
http://www.kesc-ks.com/
mailto:valentini_service@hotmail.com
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