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Fontos tudnivalók:
•

A termék bármely jellemzője minden előzetes bejelentés nélkül változhat.

•

Készítsen biztonsági mentést az adatairól, azok adatvesztéséért, és/vagy az ebb ől eredő
károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

•

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és csak az eredeti tartozékaival
használja az egységet. Ha nem megfelel ően használja, vagy nem kompatibilis tartozékokkal
használja, akkor a garancia automatikusan hatályát veszti, és az ezekb ől eredő akármilyen
károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

•

A használati útmutatóban látható képek csak illusztrációk, nem minden esetben egyeznek az
Ön készülékén látottakkal!

1. Termékjellemző:
Az eszköz használatához elengedhetetlen egy szabad HDMI csatlakozóval ellátott TV vagy monitor
megléte.
Az Ön által megvásárolt android operációs rendszer ű készülék kialakítása, könnyű súlya révén
tökéletesen elfér kézitáskájában. Használható utazás során, otthon és a munkahelyén egyaránt. A
készülék méretéből eredően könnyebb, kisebb, mint bármilyen más eszköz, mégis hasonló
funkciókat is képes ellátni.
Gyorsan tud csatlakozni a világhálóra Wi-Fi hálózat használatával, bárhol is tartózkodjon.
Az Android operációs rendszernek köszönhetően többszázezer alkalmazás közül választhat!
Kapcsolódjon a Google PlayStore áruházhoz (Android Market-hez) és töltsön le kedvére való
különféle androidos alkalmazásokat! Tegye egyedivé készülékét!

2. Tartozékok:
- Hálózati töltőfej: 1 darab
- Szinkronkábel: 1 darab
- USB host kábel: 1darab
- mini HDMI kábel: 1 darab
- Használati útmutató: 1 darab
- Garancialevél: 1 darab
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3. Specifikáció:
- Operációs rendszer: Android 4.2 (Jelly Bean)
- Processzor: RockChip RK3188T quad-core, max. 1,40GHz,
- Memória: 2GB DDR3,
- Háttértár: 8GB Nand Flash
- Micro SD kártyával bővíthető 32GB-ig
- Hálózat: WiFi 802.11 b/g/n
- 3G támogatás USB dongle segítségével
- HDMI kimenet (1080p),
- USB 2.0 OTG,
- USB Host funkció: külső USB-s tárolóeszközök (pl pendrive) csatlakoztatása.
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4. A készülék üzembe helyezése, csatlakoztatása áramforráshoz
Az USB kábel egyik végét csatlakoztassa az android mini PC adapterhez, másik végét
csatlakoztassa a Micro USB töltőcsatlakozó fejhez.
Ezután csatlakoztassa az egeret (vagy a billenty űzetet), amivel majd ezt az android mini PC
sticket vezérli.
Csatlakoztassa mellékelt miniHDMI kábellel az ndroid TV sticket a TV vagy monitor HDMI
csatlakozójához.
A televíziót vagy monitort állítsa HDMI módra. Legvégül csatlakoztassa az adapter az
elektromos aljzathoz.
Első használatkor állítsa be a képernyő felbontást!
A készülék elindítása:
Nem kell mást tenni, mint csatlakoztatni a ConCorde Android mini PC-t a TV készülékhez vagy
monitorhoz) egy szabad HDMI csatlakozón keresztül és máris használható. Nincs szükség
bonyolult műveletek elvégzésére az üzembe helyezéshez.
A készülék vezérlése a hozzá csatlakoztatott egérrel vagy billenty űzettel történik.
Ha a képernyőn megjelenő kép nem illeszkedik tökéletesen, vagy torzítva látszik, kattintson a
Beállítások menüpontra, és válassza a Kijelz ő kimenet (Display output mode) beállítást. Ezután
állítsa be a felbontást (javasolt az automatikus felismerés mód beállítása).
A főképernyő funkciói:
- HOME
Rá kattintva a készülék főképernyőjére vált vissza.
- MENÜ:
Rá kattintva a készülék menüjére vált vissza.
- VISSZA
Rá kattintva egy funkcióból léphetünk ki, illetve egy könyvtárszerkezettel léptet vissza.

A kijelző több képernyőre, ún. „virtuális asztalra” van felosztva, melyeket tetsz őlegesen szabhat
testre. Az alkalmazás megjelenítéséhez érintse meg a ikont. Kedvenc alkalmazásait elhelyezheti
ezen a főképernyőn.
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Programok ikonjainak kezelése
- Egy ikon hozzáadása: Húzza a kívánt szoftver ikonját az asztalra.
- Egy ikon törlése: Húzza a törölni kívánt szoftver ikonját a ( ) ikonra, amely ekkor szemetessé
( ) változik és a színe vörös lesz. Ekkor engedje el az ikont a törlés végrehajtásához.
Az állapotjelző sáv:
Az állapotjelző sáv a képernyő alján helyezkedik el. Ez az állapotjelz ő sáv tartalmazza a virtuális
vezérlőgombokat, és jellemzően ez mutatja a wifi állapotot, az energiaszint állapotát, az aktuális
időt is.

- Vissza
Röviden nyomva egy funkcióból léphetünk ki, illetve egy könyvtárszerkezettel léptet vissza.
- Főképernyő (Home)
Röviden nyomva a készülék főképernyőjére vált vissza.
- Futó alkalmazások megtekintése
Röviden nyomva a készülék futó alkalmazásai közt válthatunk
Az állapotsor ikonjának megérintésével lehet a kisalkalmazások (Widgets) hozzáadásánál
használatos képernyőt is előhozni. Kisalkalmazásnak azokat az alkalmazásokat nevezzük,
melyek információkat képesek megjeleníteni az asztalon (pl. id őjárás, állapotjelző információk,
stb.)
Itt lehetséges a háttérkép (Wallpapers) beállítása is.
Háttérkép választásához érintse meg a „Wallpapers” gombot. A kívánt kép kiválasztása után
érintse meg a “Set wallpaper” (Beállítás háttérképnek) gombot.
Google Search: A ( ) gomb megérintésével nyissa meg a keres ősávot. Írja be a keresett
kifejezést, majd érintse meg a nagyító ikont. (A kereséshez a készüléknek kapcsolódva kell lennie
az internethez!)

Alkalmazáslista és modulok:
Kattintson a főképernyő jobb felső sarkában található (
) ikora az alkalmazás menü
megjelenítéséhez. Itt az összes, a készülékre gyárilag telepített alkalmazás és modul megtalálható.
Az alábbi képen egy használatban lévő és telepített mini PC alkalmazásmenüje látható:
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A készülék beállítása :
Kattintson rá a főképernyőn található „settings”- „beállítás” ikonra a beállítások
megjelenítéséhez. A menüpontok közötti görgetéshez, majd húzza felfelé vagy lefelé az egeret.

Wi-Fi (Vezeték nélküli beállítások és hálózat)
Kattintson a “Wireless & Networks” opcióra a beállítások megnyitásához.
- Érintse meg a “Wi-Fi” opció mellett található pipát a Wi-Fi be- illetve kikapcsolásához. A szürke
pipa ( ) jelzi a vezeték nélküli hálózati vezérl ő kikapcsolt, a zöld pipa ( ) jelzi a vezeték nélkül
hálózati vezérlő bekapcsolt állapotát.
- Wi-Fi beállítása: Válassza a “Wi-Fi settings” (Wi-Fi beállítások) opciót a vezeték nélküli
hálózatok beállításához illetve kezeléséhez.
- Network notification (Hálózati értesítés): A készülék értesíti a felhasználót, ha egy nyílt Wi-Fi
hálózat érhető el a közelben.

A készülék végigkeresi az elérhető Wi-Fi pontokat. Ha ez nem történne meg, nyomja meg a
Keresés gombot az elérhető Wi-Fi pontok kereséséhez. A csatlakozás létrehozásához érintse meg a
kívánt csatlakozási pontot. Ha titkosított hálózatot választ, a rendszer megkérdezi a jelszót. A
beviteli mezőbe a virtuális billentyűzet segítségével írja be a kódot. Végül érintse meg a
”Csatlakozás” gombot a kapcsolat létrehozásához.
Sikeres hálózati csatlakozást követ ően az állapotjelző sávban megjelenik a kapcsolódást jelző ikon,
illetve itt tájékoztatást kaphat az adott hálózat jelének er ősségéről is.
- A készülék automatikusan kapcsolódik olyan hálózatokhoz, melyekhez korábban már
kapcsolódott.
Hangok
Érintse meg a “Sound” (Hangok) opciót a beállítások megnyitásához.
Media volume (Média hangerő): A zenék és videók hangereje. Húzza a „HANGER Ő” csúszkát a
kívánt értékre a hangerő beállításához, majd érintse meg az OK gombot.
Notification ringtone (Figyelmeztet ő hang): Válassza ki a kívánt hangot, majd érintse meg az OK
gombot.
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Tárhely
A belső memória és annak elfoglaltságát jelzi ill. a memória kezelésére szolgáló opció. Itt tekintheti
meg a tárolóeszközök kapacitását ill. a rendelkezésre álló szabad hely méretét, valamint a micro
SD kártya formázását vagy leválasztását is itt végezheti el.
Alkalmazások
Érintse meg az “Applications” menüpontot a beállítások megnyitásához. Ebben a menüpontban
lehetőség van:
Manage Applications (Alkalmazások kezelése): Alkalmazások kezelése, illetve telepített
alkalmazások eltávolítása.
Running services (Futó szolgáltatások): A futó szolgáltatások megtekintése és kezelése.
Development (Fejlesztés): Egyedi alkalmazás fejlesztést el ősegítő beállítások
Biztonság
Érintse meg a “Location & security” opciót a beállítások megnyitásához.
Set unlock pattern: Lehetősége van egyedi feloldási minta megadására, ekkor a kijelz ő
zárolásához a korábban beállított mintát kell ujjával a kijelz őn lerajzolnia. A beállításhoz érintse
meg a „Set unlock pattern” gombot. Válasszon ki egy legalább négy pontot érint ő mintát, majd
erősítse azt meg. A beállítást követ ően a kijelző feloldásához ezt a mintát kell használnia a
jövőben.
Nyelv és bevitel
A menü nyelvének, a használat helyének, illetve a szövegbevitel beállításainak megadása.
- Select locale (Hely beállítása): A nyelvi beállítások megadása.
- Android keyboard (Android billentyűzet): A billentyűzettel kapcsolatos beállítások megadása.
Dátum és Idő
Érintse meg a “Date & time” menüpontot a beállítások megnyitásához.
Set date (Dátum beállítása): Itt állíthatja be az évet, a hónapot és a napot, majd érintse meg a
“Set” (Beállítás) gombot a beállított érték elmentéséhez.
Select time zone (Időzóna kiválasztása): A használat helyének megfelel ő időzóna kiválasztása.
Set time (Idő beállítása): A
éê gombokkal állítsa be a pontos időt, majd érintse meg a “Set”
(Beállítás) gombot a beállított érték elmentéséhez.
Select date format: Dátum formátum kiválasztása
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5. Szoftverek telepítése és kezelése
Az Ön által megvásárolt készülék android operációs rendszert használ, amely rendszeren
harmadik féltől származó alkalmazások telepítésére van lehet őség. Szoftverek telepítésére az
Google Play (Android Market)
( https://play.google.com/store
) és az abban fellelhető
alkalmazások szolgálnak.
Alkalmazások telepítése az android alkalmazásboltból:
A Market használatához Google account szükséges!
Kattintsa a „Market” ikont az Android Market indításához. Ez egy online szolgáltatás (A Market
használatához Wi-FI internetkapcsolat szükséges), ahonnan ingyenes alkalmazásokat tölthet le
illetve fizetős alkalmazásokat vásárolhat.
Figyelem! A készülék gyártója nem nyújt terméktámogatást a készülékre a Marketb ől letöltött
illetve telepített alkalmazásokhoz. Az Android Marketr ől való programtelepítések során kérjük
vegye figyelembe az adott program által leírt, a telepítéséhez szükséges minimum
hardverkövetelményeket! Nem minden program kompatibilis minden eszközzel!
Android tablet: a Google által megalkotott Android operációs rendszer használata nagyon
egyszerű, könnyen bővíthető, számtalan felhasználási lehetőséget nyújt.
Az Android Marketben folyamatosan jelennek meg az operációs rendszeren futtatható
legkülönfélébb
programok, egyre több androidos alkalmazás érhet ő el.
Aki android készüléket vásárol, nagyon sok új fogalommal kell megismerkednie. Az els ő lépések
megtétele okozhat ugyan némi nehézséget, de egy kis odafigyeléssel rövid id őn belül nagy
sikerélményben lehet részünk.
Minden fogalmat ez a kézikönyv nem tud meghatározni, de az ismeretanyag b ővítéséhez az
internet nagy segítséget nyújt.
Az első lépés, hogy legyen Wi-Fi elérésünk már az első bekapcsolás előtt. A készülék igényli a
Google Accountot. A Gmail-es email cím megfelel ő, ha van ilyenünk. Ha van, akkor lépjünk be
vele. Az első Írjuk be a felhasználónevet és a jelszavunkat. Innent ől kezdve ez lesz a Google
"számlánk".
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6. Általános problémák:
1. Ha a LED-ek nem világítanak, ellen őrizze, hogy a készülék jól csatlakozik-e az
áramforráshoz.
2. Ha a LED világít és a TV is be van kapcsolva, a képerny őn azonban mégsem jelenik meg a
TV stick kezelőfelületet, ellenőrizze, hogy a HDMI megfelelően van-e csatlakoztatva, illetve
hogy a TV videó kimenete HDMI kimenetre lett-e állítva.
3. Ha az egérmutatót nem látja a TV képerny őn, ellenőrizze, hogy az egér megfelel ően van-e
csatlakoztatva, amennyiben 2.4G vezeték nélküli egeret használ, ellen őrizze, hogy az ebben
lévő elemek jók-e. Előfordulhat, hogy ez az egér nem kompatibilis az Android TV stickkel,
Kérjük, kérdezze meg az egér forgalmazóját.
4. Ha beállította a WIFi hálózatot, de ennek ellenére nincs Internet elérhet őség, kérjük
ellenőrizze, hogy milyen is a WiFi ikon a kijelz ő jobb alsó sarkában? Ha a jel szürke a
jelerősség túl gyenge, tegye közelebb a routert vagy a hozzáférési pontot az egységhez, hogy
a vezeték nélküli kapcsolat létrejöjjön.
5. Ha szöveget akar bevinni, de a billenty űzet nem jelenik meg a képernyőn, kattintson a jobb
alsó sarokban a billentyűzet ikonra, és kapcsolja ki a fizikai billenty űzetet.
6. Akadhat olyan Android alkalmazás, amely mobiltelefonra van tervezve, és nem biztos,
hogy a Tv képernyőn tökéletesen jelenik meg.
7. Ha valamely alkalmazás nem használható, akkor az lehet, hogy az Android operációs
rendszer más verziójára lett kifejlesztve. Minden esetben ellen őrizze a telepítendő
alkalmazások kompatibilitását.
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