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1 Tudnivalók a dokumentumról
Köszönjük, hogy a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro mellett döntött.
A dokumentum a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékhez készült, amely EMUI 3.1
rendszert futtat.
A dokumentumban szereplő ábrák a Spectrum(magazine) téma alatt készült
képernyőfelvételek. Váltson át a Spectrum(magazine) témára az útmutató jobb megértése
érdekében. A részleteket lásd a A téma megváltoztatása című részben.
 A képek a felhasználói útmutatóban csak referenciaként szolgálnak. Részletekért
tekintse meg a terméket.
 Bizonyos funkciók modellenként és területenként eltérhetnek.
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2 Első lépések
Kártya behelyezése
Kövesse az utasításokat az ábrán a behelyezéshez. Kapcsolja ki a készüléket SIM kártya
behelyezése, vagy eltávolítása előtt.
Használja a mellékelt tűt a kártya kivételére a foglalatból. Körültekintően használja a tűt, a
sérülések elkerülése végett. Tartsa a tűt elzárva gyermekektől.

 A készülékben okozott sérülések, amik a használati útmutató figyelmen kívül
hagyásából adódnak, semmissé teszik a garanciát.
 A kézzel vágott SIM kártyák kárt tehetnek a készülékben. Használjon szabvány nanoSIM kártyát, amit a szolgáltatójától vásárolt.
 Ellenőrizze, hogy a kártyák bevágott szélei igazodnak a tálcához.
 Az akkumulátor nem cserélhető a felhasználó által. A cseréjéhez vegye fel a
kapcsolatot egy Huawei szervizközponttal.
 A készülék kényszerített újraindításához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg az
rezegni kezd.

Két-kártyás beállítások
Amikor két nano-SIM kártyát használ, az 1. kártya foglalata lesz az elsődleges foglalat
alapértelmezetten, 2G, 3G és 4G hálózatokat támogatva, míg a 2. kártya foglalata lesz a
másodlagos foglalat, csak 2G hálózatokat támogatva.
Az elsődleges és másodlagos foglalatok váltásához érintse meg a Beállítások > Két
kártya kezelése opciót, majd állítsa be a 2. kártya alapértelmezett 4G/3G foglalatnak.
Ha csak egy nano-SIM kártyát használ, úgy az a foglalat lesz az alapértelmezett,
amelyikbe a kártyát behelyezte.
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Ujjlenyomat felvétele
Miután regisztrálta az ujjlenyomatát, a segítségével számos dolgot tehet, például feloldja a
képernyőt, illetve eléri a titkosított fájlokat és a védett alkalmazásokat.
Az adatvédelme érdekében csak akkor használhatja az ujjlenyomatát a képernyő
feloldására, ha a zárolás módja PIN, vagy Jelszó.

1. Lépjen a
Beállítások > Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés alá.
2. Válassza a PIN-kód, vagy Jelszó opciót, majd kövesse az utasításokat a képernyőn
jelszó megadásához.
3. Érintse meg a Felvesz elemet, és helyezze az ujját az ujjlenyomat érzékelőre. Az
ujjlenyomat regisztrálásának folyamata százalékos formában jelenik meg a képernyőn.
Ismételje meg ezt a lépést ujjának különböző részeit használva, amíg a telefon
sikeresen regisztrálja az ujjlenyomatát.

4. Érintse meg az Átnevezés opciót az ujjlenyomat elnevezéséhez, vagy érintse meg az
OK opciót az azonnali mentéshez.
Az Ujjlenyomat-kezelés képernyőn átnevezhet, vagy törölhet egy felvett ujjlenyomatot,
vagy az Új ujjlenyomat megérintésével vehet fel új ujjlenyomatot.

Ujjlenyomat felismerés
Az ujjlenyomatával feloldhatja a képernyőt, hozzáférhet titkosított fájlokhoz és védett
alkalmazásokhoz.
1. Lépjen a
Beállítások > Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés alá.
2. Engedélyezze a Széf elérése, Alkalmazás-zár elérése opciókat igény szerint, majd
kövesse az utasításokat a képernyőn.
A titkosított fájlok és a védett alkalmazások eléréséhez egyszerűen helyezze az ujját az
ujjlenyomat érzékelőre.
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Ujjlenyomat gesztusok
A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro számos ujjlenyomat gesztust támogat. Például: Tartsa
nyomva az ujjlenyomat érzékelőt hívások fogadásához, fotózáshoz, vagy riasztások
némításához. Húzza lefelé az ujját az ujjlenyomat érzékelőn az értesítési panel
megnyitásához.
1. Lépjen a
Beállítások > Ujjlenyomat azonosító alá.
2. Engedélyezze a kívánt ujjlenyomat gesztusokat.

A képernyő zárolása és feloldása
 A képernyő zárolása: Ha a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro nyugalmi állapotban volt

megadott ideje, a képernyő automatikusan zárolja magát. Megnyomhatja a bekapcsoló
gombot is a képernyő zárolásához.
A kezdőképernyőn érintse meg a
és válasszon időt.

Beállítások > Megjelenítés > Alvó mód elemet,

 A képernyő feloldása: A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot.

Csúsztassa az ujját bármilyen irányban a képernyő feloldásához.

Ha már felvette az ujjlenyomatát, érintse meg lágyan az ujjlenyomat olvasót a képernyő
feloldásához.

Értesítés és állapotikonok
Az értesítési és állapotsáv az alábbi ikonokat jelenítheti meg, hogy a HUAWEI MediaPad
T2 7.0 Pro állapotáról tájékoztassa:
Repülőgép mód

Bluetooth bekapcsolva

GPS használatban

Töltés

Feltöltve

Nagyon alacsony töltöttség

Új e-mail

Wi-Fi hotspot bekapcsolva

Nincs SIM kártya behelyzeve

A microSD kártya előkészítése

Közelgő esemény

Riasztás engedélyezve.

Fájlok feltöltése vagy küldése

Fájlok letöltése vagy fogadása

Memória megtelt

Rendszerkivétel

Adatszinkronizáció

Szinkronizáció sikertelen

VPN hálózat kapcsolódva

USB internetmegoszotás
bekapcsolva

Wi-Fi hálózatok elérhetőek

Wi-Fi hálózat kapcsolódva

USB hibakeresés bekapcsolva

Fülhallgató csatlakoztatva
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Általános billentyűk
Egyéb

Megosztás

Kész

Hozzáadás

Keresés

Adatok törlése

Frissítés

Mentés

Kedvencek

Hívás

Gyorsindító műveletek
 Alkalmazás megnyitása: A kezdőképernyőn érintse meg az alkalmazást.
 A kezdőképernyő és kiterjesztései közti váltáshoz: A kezdőképernyőn pöccintsen jobbra

vagy balra.

 A főképernyő testreszabása: Tartson nyomva egy üres területet a főképernyőn, vagy

húzza össze két ujját a háttérkép vagy minialkalmazások kezeléséhez és egyebekhez.

 A főképernyőn húzza össze három ujját a főképernyő bélyegképek megjelenítéséhez és

rendezéséhez. Részletekért lapozzon a Kezdőképernyők kezelése oldalra.
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 Az értesítési és gyorskapcsoló panel megnyitása: Húzza le az állapotsávot az értesítési

panel megnyitásához. Pöccintsen jobbra vagy balra az értesítések és gyorskapcsolók
közti váltáshoz.

Érintse meg az értesítést a részleteinek megtekintéséhez és pöccintse
jobbra vagy balra az értesítést az elvetéséhez.
Érintse meg az

ikont az összes értesítés törléséhez.

A képernyő fényerejének állításához húzza a csúszkát.
Engedélyezheti, vagy kikapcsolhatja az automatikus fényerőt is. (elérhető
egyes modelleken)
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Érintse meg a kapcsolókat az értesítési panelen a funkciók be- és
kikapcsolásához. Tartson lenyomva egy kapcsolót, hogy a megfelelő funkció
beállításaiba lépjen.
Görgessen le a gyorskapcsolók listájában, majd a Szerkesztés
megérintésével szabhatja testre a kapcsolókat.

Kettős ablak engedélyezése
Engedélyezheti a kettős ablakot a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készüléken a kényelmes
multitaskhoz.
1. A főképernyőn érintse meg a
Beállítások > Kettős ablak opciót.
2. Kapcsolja be a Kettős ablak funkciót.
3. Bármelyik képernyőn két ujja felfele húzásával a képernyő aljáról, vagy az előzmények
gomb nyomva tartásával engedélyezheti a kettős ablakot.

Két alkalmazás megnyitása azonos képernyőn
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy két dolgot csináljon párhuzamosan, mint például
filmnézés, és vásárlási döntések meghozatala. Több ablakot lehet megnyitni két
alkalmazás számára, azonos képernyőn.
Az alábbi módszerrel nyithat meg több ablakot:
 Lapozzon fel két ujjával a virtuális navigációs sáv aljáról.
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 Tartsa nyomva az

gombot.

Lépjen a több ablak opciókba a képernyő két ablakra bontásához. Mindkét ablakban
megnyithat egy alkalmazást.
Húzza a keretet az ablak méretének állításához. A
több ablak menüt.
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megérintésével nyithatja meg a

 A

megérintésével cserélheti fel az ablakok pozícióját.

 A

megérintésével tekintheti meg a több ablak opciókat.

 A

megérintésével zárhatja be a több ablak opciókat.
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3 Szövegbevitel
A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékén több szövegbeviteli mód is található. A
virtuális billentyűzet segítségével könnyedén gépelhet szöveget.
 Érintsen meg egy szövegbeviteli mezőt, hogy előhozza a virtuális billentyűzetet.
 Amikor készen van, akkor érintse meg a

gombot a virtuális billentyűzet

elrejtéséhez.

Szöveg szerkesztése
Másolhat, kivághat és beilleszthet szöveget.
 Szöveg kiválasztása: Tartsa érintve a szövegmezőt, amíg a

és

megjelenik.

Húzza a
és
jelölőket a szerkeszteni kívánt szöveg kijelöléséhez, vagy
érintse meg az Összes kijelölése opciót az összes kijelöléséhez.
 Szöveg másolása: A szöveg kijelölése után érintse meg az Másolás opciót.
 Szöveg kivágása: A szöveg kijelölése után érintse meg az Kivágás opciót.
 Szöveg beillesztése: Érintse meg a szöveg beillesztésének helyét (a beillesztési hely
jelölőt), majd érintse meg a Beillesztés opciót a másolt
mozgatásához húzza a
vagy kivágott szöveg beillesztéséhez.

Beviteli mód kiválasztása
A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro több módot kínál a szövegbevitelre. Kiválaszthatja az ön
által kedvelt beviteli módot.
1. A szöveg szerkesztése képernyőn érintse meg a szövegmezőt a virtuális billentyűzet
megjelenítéséhez.
2. Pöccintsen lefelé az értesítési sávról az értesítési panel megnyitásához.
3. Az értesítési panelen érintse meg az Válassza ki a beviteli módszert elemet.
4. A megjelenő menüben válassza ki a kívánt beviteli módot.

10

4 Hálózati kapcsolat
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
Amikor párhuzamosan elérhető Wi-Fi és mobilhálózat is, akkor a HUAWEI MediaPad T2
7.0 Pro automatikusan a Wi-Fi hálózatra fog csatlakozni. Ha a Wi-Fi hálózati kapcsolat
megszűnik, a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro automatikusan csatlakozik a mobilhálózatra.

1. Érintse meg a

Beállítások > Wi-Fi elemet a kezdőképernyőn.

2. Váltsa át a Wi-Fi-t
-ra a Wi-Fi bekapcsolásához. A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro
ezután megkeresi az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
3. Válassza ki a kívánt Wi-Fi hálózatot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha rejtett SSID-vel rendelkező Wi-Fi hálózathoz kíván csatlakozni, érintse meg a Hálózat
hozzáadása elemet a Wi-Fi hálózatok listájában, majd kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a kért információ megadásához, és csatlakozzon az adott hálózathoz.

A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro több áramot fogyaszt, amikor a Wi-Fi be van kapcsolva.
Az akkumulátor kímélése érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi-t, amikor használaton kívül van.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz WPS segítségével
Ha a használt vezeték nélküli router támogatja a Wi-Fi védett beállítás (WPS) funkciót,
akkor könnyedén csatlakozhat a Wi-Fi hálózatra WPS használatával.
1. Érintse meg a

Beállítások > Wi-Fi elemet a kezdőképernyőn.

2. A Wi-Fi bekapcsolásához váltsa át a Wi-Fi kapcsolót

-ra.

3. Érintse meg a
> Speciális beállítások > WPS-kapcsolat vagy a PIN-es WPSkapcsolat elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a vezeték nélküli
útválasztón végrehajtandó műveletekhez.

A mobil adatkapcsolat bekapcsolása
A mobiladat szolgáltatások adatforgalmi díjat vonhatnak magukkal. Részletekért keresse a
szolgáltatóját.
1. Érintse meg a
Beállítások elemet a kezdőképernyőn.
2. Érintse meg az Egyebek > Mobilhálózat elemet a Vezeték nélküli & hálózatok. alatt.
3. Az adatszolgáltatás engedélyezéséhez érintse meg az Mobiladat melletti billentyűt,
vagy húzza a billentyűt a

elemre.

11

Több-képernyős megjelenítés
A több-képernyős megjelenítés segítségével fotókat, videókat, vagy játékokat küldhet a
HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékéről egy nagyobb képernyőre, mint a TV-re, az
egyszerű megtekintéshez.
Ha a TV támogatja a HDMI-t, használhatja egy Android TV, vagy hasonló vezeték nélküli
adóeszközzel több-képernyős megjelenítéshez.
Pöccintsen lefelé az állapotsávról az értesítési panel megnyitásához. A kapcsolók lapon
kapcsolja be a Több képernyő opciót. Válassza ki a fogadó eszközt a több-képernyős
megjelenítés indításához.
További információkat a TV használati utasításában talál.
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5 Hálózati megosztás
Többféle módon is megoszthatja a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro adatkapcsolatát más
eszközökkel.

A hálózata megosztása Wi-Fi hotspot
használatával
A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro beállítása Wi-Fi hotspotként lehetővé teszi a
mobilhálózata megosztását más eszközökkel.
Az adatkapcsolat megosztása előtt kapcsolja be a mobil adatokat a HUAWEI MediaPad T2
7.0 Pro eszközön. A részleteket lásd a A mobil adatkapcsolat bekapcsolása című részben.
Amikor más eszközök érik el az internetet a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro adatkapcsolata
segítségével, akkor az eszközök a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro mobil adatcsomagját
veszik igénybe.
1. Érintse meg a
Beállítások elemet a kezdőképernyőn.
2. A Vezeték nélküli & hálózatok. alatt érintse meg a Egyebek > Megosztás és
hordozható csatlakozási pont elemet.
3. Érintse meg a Hordozható Wi-Fi hotspot elemet.
4. A Wi-Fi elérési pont bekapcsolásához váltsa át a kapcsolót a
-ra.
5. Érintse meg a Wi-Fi hotspot konfigurálása elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a szükséges információ, pl. a Wi-Fi hálózat nevének és jelszavának
beállításához.
Amint a Wi-Fi hotspot beállítását elvégezte, egyéb Wi-Fi kompatibilis eszközök
megtalálhatják és kapcsolódhatnak a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro által létrehozott Wi-Fi
hotspothoz.

Az adatkapcsolat megosztása USB segítségével
Megoszthatja a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro internetkapcsolatát USB kábel segítségével.
1. Csatlakoztassa a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro eszközt egy számítógéphez a
HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro eszközhöz biztosított USB kábellel.
2. Érintse meg a
Beállítások elemet a kezdőképernyőn.
3. A Vezeték nélküli & hálózatok. alatt érintse meg a Egyebek > Megosztás és
hordozható csatlakozási pont elemet.
4. Érintse meg az USB megosztás elemet a mobil adatkapcsolat megosztásához.
A kapcsolat létrehozása után elérheti a számítógépről az internetet.
Az USB internetmegosztás funkció használatakor a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro nem
használható párhuzamosan USB háttértárként is.
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6 Névjegyek
Névjegy létrehozása
1. A kezdőképernyőn érintse meg az
megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az

Névjegyzék opciót a névjegyek

opciót.

Ha első alkalommal hoz létre névjegyeket, a Huawei MediaPad felajánlja a tárolóhely
kiválasztását. Amikor legközelebb létrehoz névjegyeket, akkor azok alapértelmezetten erre
a tárolóhelyre kerülnek. Ezen felül az új névjegy létrehozása felületen megjelenik a
tárolóhely, és megérintheti, hogy másikra módosítsa.

3. Adja meg a kapcsolódó információkat, mint a kapcsolat neve, telefonszáma és e-mail
címe.
4. Érintse meg az Más mező hozzáadása elemet a további információk hozzáadásához.
5. Érintse meg az

opciót.

Névjegyek szinkronizálása
A Gmail és Exchange fiókokban tárolt névjegyeit szinkronizálhatja a HUAWEI MediaPad T2
7.0 Pro készülékére, és vissza.
1. A főképernyőn érintse meg az
Beállítások elemet.
2. Az Fiókok alatt érintse meg a szinkronizálni kívánt fióktípust.
3. Érintse meg a szinkronizálni kívánt fiókot.
állásba.
4. A Névjegyek szinkronizálása kapcsolót tegye
Ha a szinkronizálni kívánt fiók még nincs hozzáadva a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro
készülékhez, akkor érintse meg a Fiók hozzáadása gombot és kövesse az utasításokat a
képernyőn a fiók hozzáadásához. Amikor sikeresen hozzáadta, akkor a HUAWEI
MediaPad T2 7.0 Pro automatikusan szinkronizálni fogja.

Névjegyek importálása
Importálhat névjegyeket a micro-SIM vagy microSD kártyáról a HUAWEI MediaPad T2 7.0
Pro készülékére, vagy használhat Wi-Fi Directet, hogy más eszközökről importálja a
névjegyeket a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékére.
1. A kezdőképernyőn érintse meg az
megjelenítéséhez.

Névjegyzék elemet a névjegylista

> Importálás/Exportálás opciót.
2. Érintse meg az
3. Válasszon ki egy importálási módot, majd kövesse az utasításokat a képernyőn.

14

Névjegyek lementése
Készíthet biztonsági mentést a microSD kártyára a névjegyekről, ha véletlenül elvesznének,
vagy törlődnének.
1. A kezdőképernyőn érintse meg az
megjelenítéséhez.

Névjegyzék opciót a névjegyek

> Importálás/Exportálás opciót.
2. Érintse meg az
3. Érintse meg az Exportálás a tárhelyre opciót.

Névjegyek megosztása
Megoszthatja a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro névjegyeit a barátaival e-mail, Bluetooth és
más lehetőségek segítségével.
1. Érintse meg a
Névjegyzék elemet a kezdőképernyőn.
2. A címtárban az alábbiakat teheti:
 Érintse meg a megosztani kívánt névjegyeket, majd érintse meg a
 Érintse meg az

elemet.

> Importálás/Exportálás > Megosztás elemet, válassza ki a

megosztani kívánt névjegyeket, és érintse meg a
elemet.
3. A megjelenő párbeszédablakban válasszon megosztási módot, és kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat a névjegyek megosztásához.

15

7 Hívások
Segélyhívás indítása
Vészhelyzet esetén SIM kártya nélkül is indíthat segélyhívást. Szükséges azonban, hogy
lefedettségi területen legyen.
1. A kezdőképernyőn érintse meg az

Tárcsázó elemet.

2. Adja meg a helyi segélyhívó számot, majd érintse meg az

ikont.

A segélyhívások minősége függ a hálózat minőségétől, a használati környzettől, a
szolgáltatói szabályzattól és a helyi törvényektől és szabályozásoktól. Ne támaszkodjon
kizárólag a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékre kritikus fontosságú
kommunikációhoz vészhelyzet esetén.

Konferenciahívás indítása
Konferenciahívás kezdeményezése a barátaival, családjával és kollégáival nagyon
egyszerű a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro segítségével.
Mielőtt konferenciahívást kezdeményezne, győződjön meg róla, hogy előfizetett a
konferenciahívás szolgáltatásra. Részletekért keresse a szolgáltatóját.

1. Hívja az első résztvevőt.
2. Amikor a hívás felépült, érintse meg az
ikont, majd tárcsázza a második
résztvevőt. A hívás az első résztvevővel tartásra kerül.
ikont a konferenciahíváshoz.
3. Amikor a második hívás felépült, érintse meg az
4. További résztvevők hozzáadásához ismételje a második és harmadik lépést.
Amikor végzett, érintse meg a

gombot a hívás befejezéséhez.

Ismeretlen szám hozzáadása a névjegyekhez
1. Érintse meg a

Tárcsázó elemet a kezdőképernyőn.

2. A hívásnaplóban érintse meg az ismeretlen szám melletti
3. Érintse meg a

vagy a

elemet.

elemet.

Meg is érintheti és így tarthatja a hozzáadni kívánt számot, majd megérintheti az Új
névjegy létrehozása vagy a Mentés meglévő névjegyre elemet.
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A hívásnaplók törlése
Egy hívásnapló bejegyzés törléséhez: A Tárcsázó képernyőn tartsa érintve a hívásnapló
bejegyzést. A megjelenő menüben érintse meg az Bejegyzés törlése elemet.
Több hívásnapló bejegyzés törléséhez: A Tárcsázó képernyőn érintse meg az
Hívásnapló törlése opciót.
 Válassza ki az Mind kijelöl jelölőnégyzetet, majd érintse meg az

összes hívásnapló bejegyzés törléséhez.

 Válasszon ki egy vagy több hívásnapló bejegyzést, majd érintse meg az

törlésükhöz.
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>

elemet az
elemet a

8 Üzenetkezelés
Üzenet keresése
Ha problémái akadnak egy bizonyos üzenet megtalálásakor egy halom üzenet közt, ez a
funkció a segítségére lesz.
1. A kezdőképernyőn érintse meg az
2. Írja be a kulcsszót a keresődobozba.

Üzenetek elemet.

3. Érintse meg az
opciót.
4. A találati listában válassza ki a kívánt üzenetet a megnyitáshoz.

Üzenetbeállítások testreszabása
A szöveges és multimédia üzenetek beállításainak testreszabásához, üzenetjelző hangok
és egyebek beállításához az üzenetlistában érintse meg az
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> Beállítások elemet.

9 Alkalmazások kezelése
Alkalmazás telepítése
Alkalmazás telepítésekor előfordulhat, hogy a „A telepítés letiltva” üzenet jelenik meg.
Olvassa el figyelmesen az üzenetet. Ha folytatni kívánja a telepítést, kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.

Alkalmazásokat az alábbi módszerek valamelyikével szerezhet be és telepíthet:
 Letöltheti online áruházból vagy böngésző használatával. Az alkalmazás letöltését
követően kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.
Előfordulhat, hogy bizonyos külső alkalmazások nem kompatibilisek a HUAWEI MediaPad
T2 7.0 Pro készülékkel. Előfordulhat, hogy nem futnak megfelelően, és a HUAWEI
MediaPad T2 7.0 Pro leáll. Azt javasoljuk, hogy csak megbízható forrásból töltsön le
alkalmazásokat.
 Csatlakoztassa a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készüléket egy számítógéphez. Ezután

használja a HiSuite alkalmazást vagy külső szoftvert az alkalmazás letöltéséhez. Az
alkalmazás letöltését követően kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a
telepítéshez.
 Az alkalmazás másik készülékre, például telefonra vagy táblagépre küldéséhez
használjon Bluetooth vagy Wi-Fi Direct technológiát a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro
eszközéhez. Az átvitel befejezése után érintse meg az alkalmazást a telepítéshez.
 Töltse le az alkalmazást számítógépről. Ezután másolja az alkalmazást a HUAWEI

Fájlok
MediaPad T2 7.0 Pro eszközére. A másolás befejezése után érintse meg a
elemet a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro kezdőképernyőjén. Érintse meg az
Alkalmazások > Alkalmazások elemet a Kategóriák alatt, válassza ki az alkalmazást,
majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.

Alkalmazás eltávolítása vagy megosztása
A főképernyőn tartsa lenyomva az eltávolítani vagy megosztani kívánt alkalmazást.
 Húzza az

ikonra az eltávolításhoz.

 Húzza az

ikonra a megosztáshoz.

Néhány előtelepített alkalmazást nem lehet eltávolítani.
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10 Multimédia
Tökéletes szelfi
Állítsa be a saját szépítés szintjét az arcok feljavítására és a szépítés effektekhez a
Szépítés módban.
Kamera menüt.

1. Nyissa meg a

2. Érintse meg a
> Beállítások > Tökéletes szelfi opciót.
3. Kapcsolja be a Tökéletes szelfi funkciót.
4. A Tökéletes szelfi megérintésével készíthet három önarcképet.
A Tökéletes szelfi > Személyes infó szerkesztése megérintésével a Kamera alatt
beállíthatja a személyes információit.

5. A Szépség effektek beállítása képernyőn állíthatja a szépítés paramétereit, majd
érintse meg

gombot.

6. A Szépítés mód alatt érintse meg a

gombot a fotó elkészítéséhez.

Time-lapse mód
Használja ezt a módot egy gyorsított videó készítésére egy lassan változó jelentről, mint
naplemente vagy napkelte.
1. A főképernyőn érintse meg a
Kamera ikont.
2. Lapozzon jobbra, vagy balra a Time-lapse módhoz.
3. A

megérintésével indíthatja a felvételt.

4. A
megérintésével állíthatja meg a felvételt.
A felvett videó visszajátszásra kerül gyorsított tempóban.

Utófókusz fotó készítése
Az utófókusz mód segítségével módosíthatja a fókuszpontot egy fotón az elkészítése után.
1. A főképernyőn érintse meg a
2. Érintse meg az

Kamera ikont.

> Utófókusz opciót az utófókusz módra váltáshoz.

gombot fotó készítéséhez.
3. Érintse meg a
4. Lépjen a Galériába, válassza ki az utófókusz módban készült fotót.
Az

ikon jelzi az utófókusz módban készült képeket.

ikont megérintve lépjen be az utófókusz szerkesztési módba.
5. Az
6. A fotó egy pontjának megérintésével állíthatja át a fókuszt arra a pontra.
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7. Érintse meg az

ikont.

Panorámakép készítése
A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékkel széles látókörű lencse nélkül is könnyedén
készíthet panorámaképet.
1. Érintse meg a
2. Érintse meg a

Kamera elemet a kezdőképernyőn.
> Panoráma elemet a panoráma módba váltáshoz.

3. A
elem megérintésével indíthatja el a fényképezést.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és mozgassa lassan az eszközt egy
irányba.
5. A felvételkészítés leállításához érintse meg a
elemet. A kamera automatikusan
egyesíti az összes rögzített fényképet egyetlen panorámakép létrehozásához.

Fotók importálása
Importálhat fotókat egy kameráról, vagy egyéb tárolóeszközről (mint USB flash meghajtó
vagy telefon) a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékére, mindössze egy USB OTG
kábel használatával.
USB OTG kábel vásárlásához keressen fel egy Huawei viszonteladót vagy a telefon
értékesítőjét.

1. Használjon egy USB OTG kábelt a kamera és a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro
csatlakoztatásához.

2. A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro kezdőképernyőjén érintse meg az
Helyi > USB elemet.

Fájlok >

3. Érintse meg a
vagy
ikont, majd válassza ki a fotókat vagy mappákat,
amiket importálni kíván a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékére.
4. Érintse meg az MÁSOLÁS vagy KIVÁGÁS opciót.
5. Válassza ki hova szeretné menteni a fájlt, majd érintse meg a BEILLESZTÉS opciót.
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Fotók és videók megtekintése
A Galériában kényelmesen megtekintheti a fotóit és videóit. Automatikusan megkeresi és
rendszerezi a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro belső tárhelyén tárolt fotókat és videókat a
könnyű eligazodáshoz.
1. A kezdőképernyőn érintse meg az
Galéria elemet a Galéria megnyitásához.
2. Érintsen meg egy fotót vagy videót, hogy megtekinthesse teljes képernyő módban.
Pöccintsen balra vagy jobbra az ujjával a képernyőn az előző vagy következő fájl
megtekintéséhez.
Húzza össze vagy szét a két ujját, hogy nagyíson vagy kicsinyítsen a képen.

Fotók és videók megosztása
Fotóit és videóit megoszthatja Bluetooth-on vagy e-mailen. Fogja a HUAWEI MediaPad T2
7.0 Pro készülékét, és kezdjen megosztani!
1. A kezdőképernyőn érintse meg az
Galéria elemet a Galéria megnyitásához.
2. Tartsa érintve a fotót vagy videót, amit meg kíván osztani.
3. Érintse meg az
ikont, majd válassza ki a megosztás módját, mint például
Bluetooth vagy Wi-Fi Direct. Ezután kövesse az utasításokat a képernyőn. Részletekért
lapozzon a Fájl megosztás oldalra.

QR kód beolvasása a kamera segítségével
1. Érintse meg a
Kamera elemet a kezdőképernyőn.
2. Keretezze be a QR kódot a kamerával.
3. A QR kód sikeres beolvasása után érintse meg a Részletek elemet.

QR kód beolvasása a Galéria segítségével
1.
2.
3.
4.

Érintse meg a
Galéria elemet a kezdőképernyőn.
Válasszon ki egy QR kód fényképet.
Érintse meg a fényképet.
Érintse meg a Részletek elemet.

22

11 Testreszabott beállítások
A téma megváltoztatása
A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékén számos téma található, hogy könnyedén új
kinézetre válthasson amikor csak kívánja.
1. A főképernyőn érintse meg a
Témák elemet.
2. Lapozzon jobbra vagy balra, hogy a különböző helyi és online témák közül válasszon.
(elérhető egyes modelleken)
3. Válassza ki a kívánt témát. Ezután érintse meg a

gombot.

Minialkalmazások hozzáadása a
kezdőképernyőhöz
Hozzáadthat minialkalmazásokat a kezdőképernyőhöz, mint a naptár vagy könyvjelzők.
1. A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson nyomva egy üres területet.
2. Érintse meg a Minialkamzások elemet.
3. Húzzon egy vezérlőt a kezdőképernyőre, és engedje fel az ujját.
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Kezdőképernyők kezelése
A kezdőképernyőn csippentse össze három ujját a kezdőképernyő miniatűrök
megjelenítéséhez.
 Az alapértelmezett kezdőképernyő beállítása: Érintse meg a képernyő alján lévő
elemet az aktuális kezdőképernyő alapértelmezett kezdőképernyőként való
kiválasztásához.
 Kezdőképernyő mozgatása: Tartsa lenyomva a kezdőképernyőt, amíg az eszköz
rezegni kezd, majd húzással mozgassa a kezdőképernyőket a helyzetük beállításához.
 Kezdőképernyő hozzáadása: Kezdőképernyő hozzáadásához érintse meg a

elemet.

 Kezdőképernyő törlése: Üres kezdőképernyő törléséhez érintse meg a

elemet.

Csengőhang beállítása
1. A kezdőképernyőn érintse meg az
Beállítások > Hang elemet.
2. Válassza ki a kívánt csengőhang típust.
3. Kövesse az utasításokat a képernyőn, hogy kiválassza a kedvenc zenéjét vagy felvételét
csengőhangként.

A betűméret beállítása
1. A kezdőképernyőn érintse meg az
2. Érintse meg az Betűméret opciót.
3. Válassza ki a kívánt betűméretet.

Beállítások > Megjelenítés elemet.

A képernyő fényerejének állítása
1. A kezdőképernyőn érintse meg az
Beállítások > Megjelenítés > Fényerő ikont.
2. A megjelenő párbeszédablakban az alábbiakat teheti:
 Válassza az Automatikus fényerő jelölőnégyzetet, hogy a készülék a környezeti
fényerősség alapján automatikusan állítsa a képernyő fényerejét.
 Húzza a csúszkát jobbra vagy balra a képernyő fényességének kézi beállításához.
Az értesítési panelt lenyitva szintén gyorsan állíthatja a képernyő fényességét a
gyorskapcsolóval.

A fájlszéf beállítása
A fájlszéf segít Önnek a fontos fájlok magánjellegű és védett állapotban tartásában.
1. Érintse meg a
Fájlok elemet a kezdőképernyőn.
2. A Kategóriák vagy a Helyi alatt érintse meg a Széf lehetőséget.
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3. Érintse meg az Engedélyezés elemet.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a széf jelszavának és a biztonsági kérdés
beállításához, majd érintse meg a Kész elemet.
5. Érintse meg a Hozzáadás elemet.
6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és válassza ki a széfhez hozzáadni
kívánt fájlokat.
7. Érintse meg a HOZZÁADÁS elemet a fájlok széfhez történő hozzáadásához.
Adja meg a fájlszéfet, érintse meg a Beállítások > Széf megsemmisítése elemet, és
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a széf megszüntetéséhez. Fájlok
eltávolításához a széf megszüntetése előtt válassza ki a Fájlok eltávolítása elemet.

Adatvédelem beállítása
Ha magánjellegű adatok vannak az eszközén, amelyeket el kíván rejteni mások elől,
engedélyezheti az adatvédelmet, és beállíthat két különböző jelszót, egyet saját magának,
egyet pedig a vendég felhasználóknak. A magánjellegűként beállított tartalom rejtett marad
a vendég jelszóval bejelentkezők számára.
Érintse meg a
Beállítások > Biztonság elemet a kezdőképernyőn.
Érintse meg az Adatvédelem > Vágjunk bele! elemet.
Válasszon jelszóformátumot.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és adja meg a tulajdonosi jelszót, illetve a
vendég jelszót.
5. Az Privát adatok beállítása alatt állítsa be a magánjellegű névjegyeket, albumokat és
alkalmazásokat.

1.
2.
3.
4.

Az adatvédelem kikapcsolásához oldja fel a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro eszközt a
tulajdonosi jelszóval. Lépjen be az Adatvédelem képernyőre, adja meg a tulajdonosi
jelszót, majd kapcsolja ki az Adatvédelem beállítást. Az adatvédelem kikapcsolása után a
tulajdonosi jelszava képernyőfeloldási jelszóként fog működni, a vendég jelszó pedig
érvénytelenné fog válni.
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12 Fájlmegosztás
Fájlok megosztása Wi-Fi Direct használatával
A Wi-Fi Direct egy funkció a vezeték nélküli eszközök összekapcsolására Wi-Fi hálózaton.
Miután a vezeték nélküli eszközöket összekapcsolra, könnyedén oszthat meg fájlokat
köztük.
1. A kezdőképernyőn érintse meg az

Beállítások > Wi-Fi elemet.

2. Érintse meg a kapcsolót a Wi-Fi mellett, vagy húzza a
bekapcsolásához.

pozícióba a Wi-Fi

3. Érintse meg az
opciót. Kapcsolja be a Wi-Fi Direct funkciót a fogadó eszközön. A
HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro ekkor automatikusan megkeresi az elérhető eszközöket.
4. Válassza aki az eszközt, amit párosítani kíván a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro
készülékkel.
5. A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készüléken tartsa érintve a fájlt, amit meg kíván
osztani. A megjelenő menüben érintse meg az Megosztás > Wi-Fi Direct elemet.
6. A megjelenő menüben válassza ki a kívánt eszközt, majd végül érintse meg a fogadás
gombot az eszközön a fájl átviteléhez.
Ha a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro és a csatlakoztatott eszköz ugyanahhoz a Wi-Fi
hálózathoz csatlakozik és mindkettőn be van kapcsolva a Wi-Fi Direct, akkor párosítás
nélkül, közvetlenül oszthat meg közöttük fájlokat.

Fájlok megosztása Bluetooth-on
1. A kezdőképernyőn érintse meg az

Beállítások > Bluetooth elemet.

2. Érintse meg a kapcsolót a Bluetooth bekapcsolása mellett, vagy húzza a
pozícióba a Bluetooth bekapcsolásához.
3. Válassza ki az eszközt, amivel párosítani kívánja a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro
készülékét.
4. A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készüléken tartsa érintve a fájlt, amit meg kíván
osztani. A megjelenő menüben érintse meg a Megosztás > Bluetooth elemet.
5. A megjelenő menüben válassza ki a kívánt eszközt. A kiválasztott eszközön érintse meg
a megfelelő gombot a fogadáshoz.

Fájlok másolása a számítógépről
Használjon egy USB kábelt a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro számítógépre
csatlakoztatásához. Húzza le az állapotsávot az értesítési panel megnyitásához. Kövesse
az utasításokat a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro képernyőjén a kapcsolódási mód
kiválasztásához. Ezután másolhat fájlokat a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro és a
számítógép közt.
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Kapcsolódási
mód

Funkció

Művelet

Fotók

A számítógépén megtekintheti
és kezelheti a HUAWEI
MediaPad T2 7.0 Pro
készüléken tárolt képeket.

Kattintson az újonnan megjelenő
meghajtóra a számítógépén.
Ezután másolhat képeket a
HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro
és a számítógép közt.

Fájlok

 A számítógépről

 Kattintson az újonnan

USB megh.

A számítógépről megtekintheti
és kezelheti a microSD kártyán
tárolt fájlokat.

Kattintson az újonnan megjelenő
meghajtóra a számítógépén.
Ezután másolhat fájlokat a
microSD kártya és a számítógép
közt.

megtekintheti és kezelheti a
HUAWEI MediaPad T2 7.0
Pro készüléken és a
microSD kártyán tárolt
fájlokat.
 Windows Media Player 11
vagy frissebb használatával
a számítógépén
megtekintheti és kezelheti a
multimédia fájlokat a
HUAWEI MediaPad T2 7.0
Pro készülékén és a
microSD kártyán.

Ez az opció csak akkor érhető
el, ha a HUAWEI MediaPad T2
7.0 Pro készülékben van
microSD kártya.
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megjelenő meghajtóra a
számítógépén. Ezután
másolhat fájlokat a HUAWEI
MediaPad T2 7.0 Pro és a
számítógép közt.
 Indítsa el a Windows Media
Playert a számítógépen.
Kövesse az utasításokat a
képernyőn, hogy multimédia
fájlokat másoljon a HUAWEI
MediaPad T2 7.0 Pro és a
számítógép közt.

13 Beállítások
Mozgásvezérlés
A mozgásvezérlés segítségével egyszerű mozdulatokkal kezelheti a HUAWEI MediaPad
T2 7.0 Pro készülékét. Például némítás, hívásfogadás vagy gyors hívásindítás.
1. A kezdőképernyőn érintse meg az
Beállítások ikont.
2. Érintse meg az Mozgásvezérlés opciót.
3. A Mozgásvezérlés képernyőn válasszon egy opciót, majd válassza ki hozzá a
mozdulatot, hogy engedélyezze azt.

A képernyő időkorlátának beállítása
Beállíthat képernyő időkorlátot, hogy a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro automatikusan
lekapcsolja a képernyőt az energiatakrékosság miatt.
1. A kezdőképernyőn érintse meg az
elemet.
2. Válassza ki az időkorlátot.

Beállítások > Megjelenítés > Alvó mód

Képernyőzár beállítása
1. A főképernyőn érintse meg a
Beállítások > Képernyőzár és jelszavak ikont.
2. Kövesse az utasításokat a képernyőn a képernyőzár beállításához.
Beállított képernyőzárral a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készüléke automatikusan lezárja
a képernyőt, ha egy bizonyos ideig nincs használatban. A bekapcsoló gomb
megnyomásával szintén lezárhatja a képernyőt.

Hangerő beállítása
Beállíthatja a csengőhangok, média, risztások és értesítések hangerejét.
Beállítások > Hang > Hangerő elemet.
1. A kezdőképernyőn érintse meg az
2. Húzza a csúszkát jobbra vagy balra a hangerő állításához.
A hangerőgombokat is használhatja a futó alkalmazások hangerejének állításához.

Az energiatakarékos mód engedélyezése
1. Érintse meg a
Beállítások > Energiatakarékosság elemet a kezdőképernyőn.
2. Válasszon energiatakarékos módot.
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A memória állapotának ellenőrzése
Mielőtt nagy fájlokat mozgatna a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro belső tárhelyére vagy a
microSD kártyára, ellenőrizze azon a rendelkezésre álló helyet.
1. A kezdőképernyőn érintse meg az
Beállítások elemet.
2. Érintse meg az Tárhely elemet a memóriainformáció megtekintéséhez.

A dátum és idő beállítása
1. A kezdőképernyőn érintse meg az
Beállítások > Dátum és idő elemet.
2. Törölje a Automatikus dátum és idő jelölőnégyzetet.
3. Kövesse az utasításokat a képernyőn a dátum és idő beállításához.
Ha a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro automatikus dátum és időbeállításra van állítva,
akkor a készülék magától letölti a dátum és idő információt az internetről, és beállítja az
időzónának megfelelően. Ebben az esetben nem tudja kézzel megváltoztatni az időzónát,
dátumot vagy időt a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készüléken.

microSD kártya formázása
Mentse le a fontos adatait, mielőtt formázná a microSD kártyát.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az
Beállítások elemet.
2. Érintse meg az Tárhely > Saját SD kártya > SD-kártya törlése opciót.

Gyári állapot visszaállítása
A gyári állapot visszaállítása minden személyes adatot töröl a HUAWEI MediaPad T2 7.0
Pro tárhelyéről, beleértve a fiókinformációkat, rendszer- és alkalmazásbeállításokat
valamint a telepített alkalmazásokat. Mielőtt a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készüléket
gyári állapotra állítaná vissza, mentse le a fontos adatait.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az
Beállítások > Biztonsági mentés és
visszaállítás elemet.
2. Érintse meg az Gyári adatok visszaállítása elemet, majd kövesse az utasításokat a
képernyőn az adatok mentéséhez és a gyári állapot visszaállításához.

A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro frissítése
 A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro frissítése minden adatot törölhet a készülékről.
Mentsen le minden fontos adatot, mielőtt a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro frissítéséhez
kezdene.
 Ha illetéktelen szoftverrel frissíti a rendszerét, az a frissítés sikertelenségével, vagy a
személyes adatainak kiszivárgásával végződhet. A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro
frissítését online módon, vagy a megfelelő szoftverrel végezze.
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Frissítések elemet a
1. A kezdőképernyőn érintse meg a Cloud alkalmazások>
rendszerinformációk megtekintéséhez.
2. Érintse meg a Frissítések keresése elemet. Ha új verzió érhető el, kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat az online frissítéshez. A rendszer helyi
frissítőcsomaggal való frissítéséhez választhatja a

> Helyi frissítés elemet is.

A helyi frissítőcsomaggal való frissítést tekintse meg a csomagban mellékelt frissítési
útmutatót.
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14 Személyes információk és
adatbiztonság

Bizonyos funkciók vagy külső féltől származó alkalmazások az eszközön használva azt
eredményezhetik, hogy személyes információi, adatai elvesznek, vagy hozzáférhetővé
válnak mások számára. A személyes és bizalmas információk védelme érdekében számos
intézkedést kell megtenni.
 Helyezze a készüléket biztonságos helyre, megakadályozva ezzel annak jogosulatlan
használatát.
 Zárolja az eszköz képernyőjét, és a zárolás feloldásához hozzon létre jelszót vagy
feloldási mintát.
 Rendszeresen mentse el a SIM/UIM-kártyán, a memóriakártyán vagy az eszköz
memóriájában tárolt személyes információit. Amennyiben másik készülékre vált,
távolítsa el vagy törölje a személyes információkat a régi eszközről.
 Amennyiben aggódik amiatt, hogy az ismeretlen feladótól származó üzenetek vagy emailek vírust tartalmazhatnak, megnyitás nélkül törölje azokat.
 Amennyiben az eszközt internetezésre használja, személyes információi
eltulajdonításának megakadályozása érdekében kerülje az olyan weboldalakat, amelyek
biztonsági kockázatot jelenthetnek.
 Amennyiben olyan szolgáltatásokat használ, mint a Wi-Fi tethering vagy a Bluetooth, a
jogosulatlan hozzáférés meggátolásához lássa el jelszóval ezeket a szolgáltatásokat.
Ezeket a szolgáltatásokat csak használatuk idejére kapcsolja be.
 Telepítsen eszközbiztonsági szoftvereket, valamint frissítse azokat, és rendszeresen
indítson víruskeresést.
 Győződjön meg róla, hogy a harmadik féltől érkező alkalmazások hiteles forrásból
származnak-e. A harmadik felektől származó letöltött alkalmazásokon víruskeresést kell
végezni.
 Telepítsen a Huawei vagy harmadik fél által biztosított biztonsági szoftvereket vagy
frissítéseket.
 Bizonyos alkalmazások tartózkodási helyet érintő információkat használnak fel és
továbbítanak. Ennek eredményeképpen egy harmadik fél megoszthatja az Ön
tartózkodási helyének adatait.
 Az eszköz érzékelt és diagnosztikai információkat küldhet el a harmadik féltől származó
alkalmazások szolgáltatói számára. A harmadik feleket képviselő szolgáltatók ezeket az
információkat termékeik és szolgáltatásaik javítására használják fel.
 Amennyiben aggódik a személyes információi és adatai biztonsága miatt, kérjük, írjon
a mobile@huawei.com e-mail címre.
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15 Biztonsági tudnivalók
Ebben a fejezetben a készülék működésére vonatkozó, fontos információkat talál.
Ezenkívül a készülék biztonságos használatáról is tájékozódhat. Figyelmesen olvassa
végig ezeket a tudnivalókat a készülék használatának megkezdése előtt.

Elektronikus készülék
Ne használja a készüléket, ha a használata tiltva van. Ne használja a készüléket, ha
használata veszélyes lehet, illetve ha más elektromos eszközökben interferenciát idézne
elő.

Interferencia orvosi berendezésekkel
 Tartsa be a kórházakban és egészségügyi intézményekben érvényes utasításokat és

rendelkezéseket. Ne használja az eszközt ott, ahol a használata tiltott.

 Egyes vezetékmentes eszközök negatív hatással lehetnek a hallókészülékekre vagy a

pacemakerekre (szívritmus-szabályozókra). További tájékoztatásért forduljon a
szolgáltatóhoz.
 A szívritmusszabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy a készülék és a
szívritmusszabályzó készülék között legalább 15 cm távolság legyen az esetleges
interferencia elkerülése érdekében. Amennyiben szívritmusszabályzót használ, az
eszközt a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalon használja, és ne hordja a
mellényzsebében.

Hallásvédelem mikrofonos fülhallgató használata esetén
 Ha mikrofonos fülhallgatót magas hangerőn használ, az kárt tehet a hallásában. A

kockázat csökkentése érdekében a mikrofonos fülhallgató hangerejét csökkentse
biztonságos és kényelmes szintre.
 Vezetés közben a magas hangerő elterelheti a figyelmét, ami balesetveszélyt okozhat.

Tűz- és robbanásveszélyes anyagok jelenléte
 Ne használja a készüléket ott, ahol tűz- és robbanásveszélyes anyagokat tárolnak,

például benzinkúton, üzemanyag-tárolónál, illetve vegyi üzemben. Ha ilyen
környezetben használja a készüléket, az növeli a robbanások, tűzesetek veszélyét.
Emellett mindig kövesse a feliratokon, táblákon jelzett utasításokat.
 Ne tárolja vagy szállítsa a készüléket gyúlékony folyadékot, gázt vagy robbanóanyagot
is tartalmazó tárolóban.

Közlekedésbiztonság
 A készüléket a helyi jogszabályokkal és előírásokkal összhangban használja. A









balesetveszély megelőzése érdekében ne használja a vezeték nélküli eszközt vezetés
közben.
A vezetésre koncentráljon. A legfontosabb az, hogy biztonságosan vezessen.
Ne tartsa kézben a készüléket vezetés közben. Használjon a kezet szabadon hagyó
kiegészítőket.
Ha telefonálnia kell vagy fogadnia egy hívást, előbb biztonságosan húzódjon le az útról,
és parkoljon le.
A rádiófrekvenciás jelek befolyásolhatják a gépjárművek elektronikus rendszereit.
További információkat a jármű gyártójától szerezhet.
Gépjárműben ne helyezze a készüléket a légzsák fölé vagy a légzsák működési
területére. Ha erre nem ügyel, akkor a készülék a légzsák felfúvódásának nagy ereje
miatt sérülést okozhat önnek.
Ne használja a készüléket, miközben repülőn utazik, illetve közvetlenül a repülőgépbe
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történő beszállás előtt. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata
megzavarhatja a vezeték nélküli hálózatokat, veszélyt jelenthet a repülőgép működésére,
illetve jogszabályba ütközhet.

Működtetési környezet
 Kerülje a poros, nedves, illetve piszkos környezetet. Kerülje a mágneses mezőket. Ha a

készüléket ilyen környezetben használja, az az áramkörök üzemzavarát okozhatja.

 Ne használja a készüléket vihar idején, hogy megelőzze a villámcsapás által okozott

esetleges károkat.

 Ne tegye ki a készüléket hosszabb ideig közvetlen napfénynek (például egy autó

műszerfalán).

 A készülék és a tartozékok tűz és áramütés veszélye elleni védelme érdekében óvja

őket az esőtől és a nedvességtől.

 Tartsa a készüléket távol a hőforrásoktól és a tűztől, mint például a fűtőtestektől,

mikrohullámú sütőktől, gázégőktől, vízmelegítőktől, radiátoroktól, gyertyáktól.

 Ne helyezzen éles fémtárgyakat, például gombostűt a fülhallgató vagy a hangszóró







közelébe. A fülhallgató ugyanis magához vonzhatja őket, és aztán a használat során
sérülést okozhatnak.
Ha a készülék túlmelegszik, ne használja tovább a készüléket, illetve az alkalmazásokat.
Ha a bőre hosszabb ideig érintkezik a felmelegedett készülékkel, akkor alacsony
hőmérsékletre jellemző égési tünetek, például piros pöttyök vagy elszíneződés jelenhet
meg rajta.
A kamera vakujával ne világítson közvetlenül emberek vagy állatok szemébe. Ez
ugyanis időleges látásvesztést, illetve a szem károsodását okozhatja.
Ne érintse meg a készülék antennáját. Máskülönben a kommunikáció minősége
romolhat.
Ne engedje gyerekeknek, háziállatoknak, hogy a készülékbe vagy az alkatrészekbe
harapjanak, azokat szopogassák. Ez ugyanis károsodáshoz, illetve robbanáshoz
vezethet.

Gyermekek biztonsága
 Tartsa be a gyermekek biztonságára vonatkozó összes óvintézkedést. Ha

gyermekeknek megengedi, hogy játsszanak a készülékkel vagy tartozékaival, az
veszélyes lehet. A készülék egyes részei leválhatnak, és így fennállhat a fulladás
kockázata. Tartsa a készüléket távol a gyermekektől.
 A készülék és kiegészítői nem gyermekek számára készültek. Gyermekek csak felnőtt
felügyeletével használhatják a készüléket.

Tartozékok
 Jóvá nem hagyott vagy nem kompatibilis elektromos adapter, töltő vagy akkumulátor

használata tűzveszélyhez, robbanáshoz vagy más veszélyhelyzethez vezethet.

 Csak az eszköz gyártója által a jelen modellhez jóváhagyott tartozékokat használjon.

Bármely más típusú tartozék használata érvénytelenítheti a garanciát, helyi
jogszabályokba ütközhet, illetve veszélyhelyzethez vezethet. Kérjük, az ön tartózkodási
helyén kapható, jóváhagyott tartozékokról érdeklődjön az értékesítőnél.

A töltő biztonságos használata
 Az áramforráshoz csatlakoztatható készülék esetén a konnektornak a készülék

közelében és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

 Ha nem használja, húzza ki a töltőt a konnektorból és a készülékből.
 A töltőt ne ejtse le, és ne hagyja, hogy megütődjön.
 Ne használja a tápkábelt, ha az sérült (például látszik a drót vagy megtört a kábel), vagy

ha csatlakozódugó lötyög. Ha mégis tovább használja, az áramütést, rövidzárlatot vagy
tüzet idézhet elő.
 Ne nyúljon a tápkábelhez nedves kézzel, és ne próbálja a töltőt a tápkábelnél fogva
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kihúzni.
 Ne érintse meg nedves kézzel a készüléket, illetve a töltőt. Ha mégis így tesz, az

rövidzárlatot, üzemzavart vagy áramütést idézhet elő.

 Ha a töltőt víz vagy más folyadék, illetve jelentős mennyiségű nedvesség érte,

vizsgáltassa be szakszervizben.

 Ügyeljen, hogy a töltő feleljen meg az IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 szabvány 2.5

pontjában foglalt követelményeknek. Az elektromos adapter tesztelésének és
jóváhagyásának a helyileg érvényes szabványoknak megfelelően kell megtörténnie.
 A készüléket csak olyan termékekhez csatlakoztassa, amelyeken megtalálható az USBIF logó, illetve amelyek megfeleltek az USB-IF megfelelőségi programban.

Biztonságos akkumulátorhasználat
 Ne kösse össze az akkumulátor pólusait vezető anyaggal, például kulcsokkal,


















ékszerekkel vagy más fémmel. Ez ugyanis rövidre zárhatja az akkumulátort, ami
sérülést, égést okozhat.
Tartsa az akkumulátort távol a túlzott hőtől és a közvetlen napfénytől. Ne helyezze hőt
fejlesztő eszközökre vagy eszközökbe, például mikrohullámú sütőbe, sütőbe vagy
radiátorra. A túlmelegedett akkumulátor felrobbanhat.
Ne kísérelje meg módosítani átszerelni az akkumulátort, ne kíséreljen meg külső
tárgyakat helyezni belé, ne merítse víz alá és ne tegye ki víznek vagy más
folyadékoknak. Ha mégis így tesz, az tüzet, robbanást vagy más veszélyhelyzetet
idézhet elő.
Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljen, hogy az elektrolit ne érintkezzen közvetlenül a
bőrével és a szemével. Ha az elektrolit a bőrére kerül vagy a szemébe fröccsen, akkor
azonnal mossa le, illetve ki tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
Ha az akkumulátor töltés vagy tárolás közben deformálódik, színe megváltozik vagy
túlmelegszik, akkor azonnal hagyja abba a készülék használatát, és távolítsa el az
akkumulátort. Ha tovább használja, az elektrolitszivárgáshoz, tűzhöz vagy robbanáshoz
vezethet.
Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat. A sérült akkumulátorok is
felrobbanhatnak.
A használt akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze le. Az
akkumulátorok nem megfelelő kezelése tüzet, robbanást vagy más veszélyhelyzetet
idézhet elő.
Ne engedje gyerekeknek, háziállatoknak, hogy az akkumulátorba harapjanak, azt
szopogassák. Ez ugyanis károsodáshoz, illetve robbanáshoz vezethet.
Ne zúzza össze, ne szúrja fel az akkumulátort, és ne tegye ki magas külső nyomásnak.
Ha mégis így tesz, az rövidzárlatot vagy túlmelegedést idézhet elő.
Ne ejtse le a készüléket és az akkumulátort. Ha a készülék vagy az akkumulátor leesik,
különösen kemény felületre, akkor megsérülhet.
Ha a készülék rendelkezésre állási ideje jelentősen lerövidül, cserélje ki az akkumulátort.
A készülékben beépített, el nem távolítható akkumulátor található. Ne kísérelje meg
eltávolítani az akkumulátort, mert kárt tehet a készülékben. Az akkumulátor cseréjéhez
vigye a készüléket hivatalos márkaszervizbe.

Tisztítás és karbantartás
 Tartsa a készüléket és a tartozékokat szárazon. A szárítást ne kísérelje meg külső

hőforrás, például mikrohullámú sütő vagy hajszárító használatával.

 A készüléket és a tartozékokat ne tegye ki túlságos melegnek vagy hidegnek. Az ilyen

környezet ugyanis zavarhatja a normál működést, és tüzet vagy robbanást idézhet elő.

 Kerülje az ütődéseket, mert azok a készülék üzemzavarát, túlmelegedését, illetve

felrobbanását idézhetik elő.

 A készülék használatát tisztítás és karbantartás előtt hagyja abba, állítsa le az összes

alkalmazást, és húzza ki az összes csatlakoztatott kábelt.
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 A készülék és a tartozékok tisztításához ne használjon vegyszeres mosószert, port vagy

egyéb vegyi anyagot (például alkoholt vagy benzint). Ezek az anyagok kárt tehetnek az
alkatrészekben, illetve tüzet okozhatnak. A készülék és az alkatrészek tisztításához
tiszta, puha, száraz rongyot használjon.
 Ne helyezzen hosszabb időre mágneses csíkot tartalmazó kártyákat, például
bankkártyát és telefonkártyát a készülék közelébe. Ha mégis így tesz, az károsíthatja a
mágnescsíkos kártyát.
 Ne szedje szét, illetve szerelje át a készüléket és annak tartozékait. Ha mégis így tesz,
az érvényteleníti a garanciát és a gyártó káreseményekért viselt felelősségét. Bármilyen
hiba esetén segítség vagy javítás céljából vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel.
 Ha a készülék képernyője ütődéstől eltörik, azonnal fejezze be a készülék használatát.
Ne nyúljon hozzá, és ne kísérelje meg eltávolítani a törött részeket. Azonnal forduljon
hivatalos márkaszervizhez.

Segélyhívások
A segélyhívások lehetősége a mobilhálózat minőségétől, a szolgáltató szabályzatától és a
helyi jogszabályoktól függ. Kritikus fontosságú kommunikáció céljára, például orvosi
vészhelyzetben soha ne hagyatkozzon kizárólag a készülékre.

Környezetvédelem
 A készüléket és esetleges tartozékait, például a töltőt, a mikrofonos fejhallgatót és az

akkumulátort a háztartási hulladékoktól elkülönítve kell leselejtezni.

 A készülék és tartozékainak selejtezésére helyi jogszabályok vonatkoznak. Támogassa

a megfelelő hulladékgyűjtést és -újrahasznosítást!
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16 Jogi nyilatkozat
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Minden jog fenntartva.
A kézikönyv másolása vagy továbbítása a Huawei Technologies Co., Ltd., illetve
leányvállalatai (a továbbiakban: „Huawei”) előzetes írásos hozzájárulása nélkül minden
módon és formában tilos.
A jelen útmutatóban leírt termék a Huawei és esetleges licencadók szerzői joggal védett
szoftvereit tartalmazhatja. Az ügyfelek semmilyen módon nem reprodukálhatják,
terjeszthetik, módosíthatják, fejthetik vissza, bonthatják elemeire, törhetik fel a titkosítását,
lízingelhetik, engedményezhetik, illetve licencelhetik tovább a nevezett szoftvert,
leszámítva azt az esetet, amikor ezen korlátozásokat jogszabály tiltja, vagy ha a fentiek
valamelyikét a szerzői jogok tulajdonosai engedélyezik.

Védjegyek és engedélyek
A
,a
és a
a Huawei Technologies Co., Ltd. védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.
Az Android™ a Google Inc. védjegye.
Az LTE az ETSI védjegye.
A Bluetooth® kifejezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló, bejegyzett
védjegyek, amelyeket a Huawei Technologies Co., Ltd. licenc alapján használ.
Az összes egyéb említett védjegy, termék, szolgáltatás és vállalatnév birtokosai esetenként
a tulajdonosaik.

Tájékoztatás
A jelen dokumentumban leírt terméknek és kellékeinek egyes funkciói a telepített
szoftvertől és a helyi hálózat kapacitásától és beállításaitól függnek, s így aktiválásuk
meghiúsulhat, illetve a helyi hálózat működtetője vagy a hálózati kiszolgáló korlátozhatják
azokat.
A jelen dokumentumban található leírások ezért nem feltétlenül felelnek meg pontosan az
ön által megvásárolt terméknek, illetve kellékeknek.
A Huawei fenntartja a jogot a jelen kézikönyvben szereplő információk vagy specifikációk
előzetes bejelentés és bármiféle felelősségvállalás nélküli módosítására.

Harmadik felek szoftvereivel kapcsolatos nyilatkozat
A termékkel együtt szállított, harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások
szellemi tulajdonjogai nem a Huaweiéi. A Huawei ennélfogva harmadik felek által biztosított
szoftverekre és alkalmazásokra semmiféle garanciát nem nyújt. A Huawei emellett
támogatást sem nyújt a harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások
felhasználóinak, és nem vállal felelősséget a harmadik felek által biztosított szoftverek és
alkalmazások funkcióinak, illetve működésének tekintetében.
A harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szolgáltatásai bármikor
megszakíthatók, illetve felfüggeszthetők, a Huawei semmilyen tartalom vagy szolgáltatás
elérhetőségére nem vállal garanciát. A harmadik fél szolgáltatók tartalmaikat és
szolgáltatásaikat a Huawei érdekkörén kívül eső hálózatokon, illetve átviteli eszközökön
keresztül biztosítják. A Huawei kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett
lehető legnagyobb mértékben elutasít minden kártérítést vagy felelősséget harmadik fél
szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a harmadik fél szolgáltatók által nyújtott
tartalmak vagy szolgáltatások megszakadásával kapcsolatban.
A Huawei nem vállal felelősséget a termékre telepített szoftverek, illetve feltöltött vagy
letöltött, harmadik féltől eredő anyagok, úgymint többek között szövegek, képek, videók
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vagy szoftverek jogszerűségéért és minőségéért, sem semmilyen más szempontból. A
szoftverek telepítéséből, illetve harmadik felektől származó anyagok feltöltéséből vagy
letöltéséből eredő minden következmény után, beleértve ebbe a szoftver és a jelen termék
inkompatibilitását is, minden felelősséget az ügyfél visel.
Ez a termék a nyílt forráskódú Android™ platformon alapul. A Huawei szükségszerű
módosításokat végzett a platformon. Elképzelhető tehát, hogy a termék nem támogat
minden olyan funkciót, amely a normál Android platform támogatását élvezi, illetve
harmadik felek által gyártott szoftvertermékekkel előfordulhat inkompatibilitás. Ilyen
inkompatibilitásokat illetően a Huawei semmiféle garanciát és szavatosságot sem nyújt, és
kifejezetten kizárja a felelősséget ezen ügyekben.

GARANCIA KORLÁTOZÁSA
A JELEN ÚTMUTATÓ TELJES TARTALMÁT ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ, „AHOGY VAN”. A
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKET
LESZÁMÍTVA A JELEN ÚTMUTATÓ PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, ILLETVE
TARTALMÁRA SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NEM
VONATKOZIK, BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, A
PIACKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ
VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT.
A HUAWEI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ
LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KONKRÉT, ESETLEGES,
KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ELMARADT HASZONÉRT,
ÜZLETKÖTÉSÉRT VAGY BEVÉTELÉRT, ELVESZETT ADATOKÉRT, ELMARADT
VÁSÁRLÓKÉRT, VALAMINT ELVÁRT MEGTAKARÍTÁSOKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL,
HOGY EZEN VESZTESÉGEK ELŐRE LÁTHATÓAK VOLTAK-E VAGY SEM.
A HUAWEI A JELEN ÚTMUTATÓBAN LEÍRT TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS
MAXIMÁLIS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG AZ ÜGYFÉL ÁLTAL
A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT FIZETETT ÖSSZEGET (EZ A KORLÁTOZÁS,
AMENNYIBEN VONATKOZÓ JOGSZABÁLY AZ ILYEN KORLÁTOZÁST TILTJA, A
SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKRE VONATKOZÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGRE NEM
VONATKOZIK).

Behozatali és kiviteli szabályok
Az ügyfelek kötelesek minden vonatkozó import- és exportjogszabály betartására, és
kötelesek a jelen útmutatóban említett termék (beleértve a benne található szoftvert és
műszaki adatokat) exportálásához, újraexportálásához, illetve importálásához szükséges
összes engedélyt beszerezni az államtól.

Adatvédelmi irányelv
Ha szeretné jobban megismerni, hogyan védjük személyes adatait, olvassa el adatvédelmi
irányelvünket a http://consumer.huawei.com/privacy-policy címen.
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