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Üldine kasutusinfo 

Toode on keeruline elektroonika seade, mille demonteerimine, kohandamine või remonti ilma 

asjakohaseid teadmisi omamata võib kaasa tuua ohtlikke olukordi ning võib kahjustada toodet. 

Vältige kasutmist ekstreemsetes tingimustes nagu kõrge ja madal temperatuur, kõrge õhuniiskus või 

niiske keskkondad ja tugevate magnetväljade läheduses. Samuti väldi toote pikaajalist kokkupuudet 

päikesevalgusega. 

Kasutada ainult tootja poolt lubatud tarvikuid ja lisaseadmeid, et välitda toote kahjustumist, mis toob 

kaasa garantii lõppemise. 

Kasuta kaitseümbrist toote kaitseks füülisite löökide eest (n. Kukkumine) 

Hoiatused 

Juhendis olevad Anroidi ekraanitõmmised on näitlikustamise eesmärgil ning võivad erineda sõltuvalt 

ekraani resolutsioonist ja riistvarast.  

Tootja ei vastuta riist- või tarkvara vigadest tingitud andmete kaotsimineku eest. Kasutaja vastutusel 

on õigeaegselt varukoopiate tegemine  vajalikest andmetest. 

Kogu teavet ja pilte kasutada selles kasutusjuhendis printsiibil "nagu on" —info võib muutuda ilma 

ette teatamata. 

 

 

Kasti sisu 

Android Tablet PC 

seadme laadija (DC / 5V-2A) 

kasutusjuhend 

USB kaabel 

kõrvaklappide (sõltuvalt mudelist) 

microSD-kaart (sõltuvalt mudelist) 

  



1.0 Toote kirjeldus 

1.1 Nupud ja ühendused 

 

1 Sisse/välja lüliti  2 Toitepesa 

3 Mini HDMI  4 mikro-USB 

5 Micro SD-kaardi lugeja  6 Mikro-USB 

7 Kõrvaklappide pistik  8 Veebikaamera 

9 Tagasi nupp 10 Helitugevuse regulaator 

11 Algseadete taastamine 12 Veebikaamera 

13 Kõlar  

 

 

1.2 Käivitamine ja sulgemine 

Seadme käivitamiseks hoidke Power nuppu kuni ekraan süttib põlema. 

Seadme sulgemiseks hoidke Power nuppu kuni järgmine dialoogi hüpik 

kuvatakse. 

 

 

  



2.0 Google Android 4.0 tutvustus 

2.1 Desktop/Koduekraan (1) 

 

Koduekraan(1)  ise on peamine tööala. Siia saab panna otseteid appide või 

vidinate (Widget- visuaalne rakendus, mis kuvab reaalajas teavet) juurde. Tahvlil võivad olla 

eelinstallitud mõned ikoonid ja vidinad. 

Tahvelarvuti töölaua taustapilti muutmiseks pöörduge esmalt tagasi koduekraanile, selleks vajutage 

"Home"(4)  ikoon. Järgnevalt vajutage ja hoidke näppu töölaua tühjal kohal (Ärge vajutage ikooni)- 

kuni ilmub popup nimega "Select wallpaper from". Loendis võib olla valikut. 

Saate valida pildi või animeeritud pildi . "Live Wallpapers" võimalusel saate valida 

eelinstalleeritud animeeritud töölaua pilte. Muud võimalused, nagu "Super-HD player", "Gallery" 

või "Wallpapers" lubavad teil valida (laiekraan) fotosid, alla laetud pilte või muid pilte, sõltuvalt selle 

konkreetse rakenduse iseloomust. 

Vidina või appi otsetee töölauale paigutamisek, puudutage ja hoidke all ikooni kuni App 

kataloogist kaob ja ilmub töölauale. Liigutage asukohta, kuhu soovite ikooni paigutada ning 

vabastage see. 

Töölaual asuva ikoonid või  vidina kustutamiseks, puudutage ja hoidke all ikooni kuni võre 

kuvatakse. Ikooni teisaldamiseks uude asukohta  lohistage see "Remove" riba peale.   

 



2.2 App nimekiri – paremal üleval nurgas 

Vajuta ikoonile (2)  paremale üleval, et avada Appide nimekiri. Siin on teil valida kaks vahekaarti; 

"APPS" ja "Widgets". "APPS" vahekaart kuvab kõik rakendused, mis on tahvlile saadaval 

"Widgets“  sisaldab valikut vidinad, mida saab lisada töölauale. 

Vidina või appi otsetee töölauale paigutamiseks, puudutage ja hoidke all ikooni kuni App nimistust 

kaob ja ilmub töölauale. Liigutage asukohta, kuhu soovite. Vabastage ikoon. Appide või teiste 

operatsioonisüsteemi osade kasutamisel ilmub sageli ikoon  "Extra options" Vajutades sellel ikoonil 

avaneb uus  menüü lisavalikutega, mis võivaldavad rakenduse seadeid muuta. 

 

2.3 Google Search / Voice otsing-vasak ülanurk (3) 

Klõpsates "Google search" / mikrofoni nuppu (3) saate kiiresti märksõnu tippides või rääkides 

sisestada oma otsingu. Otsingurakendus teeb automaatselt kindlaks, kas märksõna on seotud tahvlis 

oleva rakendusega või veebiotsinguga. Sellisel juhul kuvatakse vastused Google otsingumootori abil. 

Pange tähele, et nii "Google search" funktsioon, samuti Voice otsing nõuab tahvli juurdepääsu 

Internetile (WiFi abil) 

 



 

2.4 Navigeerimise ikoonid-alumises vasakus nurgas ekraani 

Vasakul alt leiad kolm ikooni: "Home" või "RETURN" kasutatakse Appi sulgemiseks või koduekraanle 

tagasipöördumiseks. Recent Acitvity  ikoon näitab ülevaadet viimati avatud rakendustest. 

 

2.5 Oleku teave  – ekraani paremal allservas 

Antud ikooniroba näitab peamist süsteemiteavet (kell, Wifi levi, lennurežhiim, aku). Mõned 

paigladatud rakendused võivad lisada ka oma teavet. 

  



 

3.0 Peamised operatsiooni 

3.1 Aku olek / laadimine 

Aku olek kuvatakse alati ekraani all paremas nurgas. Aku ikoon muutub vastavalt aku seisundile. Kui 

ühendada DC laadija, kuvatakse alumisel ribal laadimise ikoon. Pange tähele välgu sümbolit aku 

ikooni sees. 

3.2 Appide (rakenduste) paigaldamine 

Enda  Appe saate installida/paigladada Apps kaupluse avamisega. Selle nupu leiate (2) "App drawer" 

ikooni alt. Rakenduste pood asub paremal ülemises servas. Pange tähele, et  kõik rakendused ei 

pruugi töötada teie tahvelarvutil. Mõned on tehtud just väikse ekraaniga seadmetele nagu 

mobiiltelefonid. 

3.3 Haldamine / appide eemaldamine 

"Apps" ikoon "Settings" menüüs annab ülevaate installitud rakendustest. Valitud appi kohta saate 

vaadata üksikasjalikumat infot. Valitavad võimalused on „Force Stop“ (rakenduse töö peatamiseks), 

„Uninstall“ (rakenduse eemaldamiseks), „Move to SD card“ (rakenduse kopeerimine SD kaardile), 

„Cleat data“ (rakendused seadete muutmine – n. sotsiaalmeedia kasutajanimede eemaldamine) 

 

  



3.4 Kasutaja konto lisamine 

Parim viis täielikult oma Android tahvli kasutamiseks on selle sidumine enda Google / Gmail kontoga. 

Avage menüü "Settings" ja vali kirje  "Accounts & sync" kirje. Kontosid lisamata kuvatakse paremal 

tühi väli. Valige „Add account“ paremal ülanurgas. Google / Gmaili konto lisamiseks võta valik 

"Google" ja järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid. Peale Google'i kasutajanime ja parooli sisetamist  on 

teil võimalus automaatselt back-up rakendada, seadmeid ning Wifi salasõnasid salvestada. 

 

POP3-, IMAP- või Exchange'i meilikonto saate valides 'Email'. Aknast „Corporate“ valides saate 

seadistada "Microsoft Exchange"  meilikonto. Vajalikud kontoandmed saate enda  süsteemi- või 

võrguadministraatorilt. andaat. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid konto linkimise protsessi 

lõpuleviimiseks. 



4.0 Esmane seadistus 

4.1 Keele muutmine 

Paremal ülanurgas asuvale ikoonile (2) vajutades avate Appide nimekirja. Valige "Settings", valides 

suvandi "Language & input" saate muuta töökeelt.  Samal ekraanil kuvatakse ka klaviatuuri seaded, 

mida saab kohandada, lubata või keelata. 

 

4.2 WiFi seaded 

Paremal ülanurgas asuvale ikoonile (2) vajutades avate Appide nimekirja. Valige "Settings", valides 

variandi "WiFi" saate muuta Wifi seaded.  Lüliti võimaldab teil kiiresti WiFi sisse ja välja lülitada. 

"WiFi" sisu ekraanil saate vaadata varem kasutatud WiFi võrkude seadeid  ja WiFi võrkusid, mida 

tahvel saab kasutada. Uute võrkude otsimiseks vajutage "SCAN" asub paremal ülemises nurgas. 

Käsitsi saab lisada võrkusid „ADD NETWORK“ valiku alt. Selleks peab sisestama võrgu SSID ja 

turvalisuse meetodi.  

4.3 Tahvelarvuti ühendamine  oma Arvutiga 

Tahvli ühendmisel arvutiga USB kaudu  ei ole tarvis lisa draivereid tahvli mälule või SD kaardile 

ligipääsuks. Küll aga pean kinnitama USB ühenduse olemasolu klõpsate  süsteemi teaberibal ekraani 

allservas. Nüüd vali variant "Select to copy files to/from your computer“  Kui arvuti küsib ikka 

seadmedraivereid, võib juhtuda, et tahvel  on Androidi kontrollimise/muutmise režiimis. Selle 

muutmiseks minge menüüsse "Settings" ja avage seal  "Developers options“ Paremal saate sisse/välja 

lülitada „USB debugging“ valikut. 



 

  



 

5.0 Korduma kippuvad küsimused 

1) Tarkvara värskendusi on võimalik leida: 

http://downloads.pointofview-online.com 

2) Tahvelarvuti aku tööaeg: 

sõltub töö/kasutamise iseloomust ning lisaühenduste tööst (Wifi, Bluetooth ja teiste traadita 

sideteenuste puhul on koormus akule suurem ning tööaeg lühem). Samuti vähendavad aku tööaega 

tunduvalt intensiivne mängmine ning HD videklippide vaatamine. Aku tööaega on võimalik 

suurendada: 

-muutes ekraani heledust 

-Lühike vajutus power nupul paneb tahvli ooterežhiimi 

-Keela traadita seadmete kasutamine kui nende järgi pole vajadust 

-Eemaldage USB-seadmed  

-Vältida kasutamist  väga kuumas või külmas keskkonnas 

3) Tahvli laadimine läbi USB pesa 

Läbi USB laadides võtab aku laadimine kauem aega. Kaasas olev laadija võimalda tahvlit laadida 

kiiremini. 

Tootega on kaasas 2 aastane riistvara garantii. Erandiks on aku; kaasas 6 kuud garantiid. Lisainfot 

garantii kohta leiate: 

www.pointofview-online.com/Club 

Täiendavate küsimuste korral pöörduge: 

rma@pointofview.eu 

 


