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Nõuanded

Mudel & versioon

Mudel Versioon

Lenovo TAB 2 A10-70F WLAN

Lenovo TAB 2 A10-70L WLAN+LTE (vaid andmed)
Kogu selles juhendis tärniga (*) märgitud teave viitab ainult WLAN + LTE

mudelile (Lenovo TAB 2 A10-70L).

1-1 Välimus

 

Piltidel on ainult tutvustav tähendus ja need võivad teie seadmest erineda.
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1-2 Nupud

 

Sisse/välja nupp

Tahvelarvuti sisselülitamiseks vajutage nuppu, hoidke seda umbes 3 sekundit
all ja seejärel vabastage see.

Kui tahvelarvuti on sisse lülitatud saab sellele nupule vajutades ekraani välja
lülitada. Kui ekraan on välja lülitatud saab sellele nupule vajutades ekraani
sisse lülitada.

Tahvelarvuti väljalülitamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda umbes 1
sekundi jooksul all, seejärel valige toite väljalülitamise hüpikaknas OK.

MÄRKUS: kui ühendada tahvelarvuti USB-kaabli kaudu arvutiga, veenduge et
seadme aku on tavaliseks kasutuseks piisavalt laetud. Vastasel korral laadige
seadet enne USB-ühenduse loomist vooluvõrgu adapteri abil.

 

Helitugevusnupud

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse suurendamise või
helitugevuse vähendamise nuppe.

 



1-3 Ekraani sisse-/väljalülitamine

 

Ekraani sisselülitamine

Kui ekraan on välja lülitatud vajutage ekraani sisselülitamiseks tahvelarvuti
sisse-/väljalülitamise nuppu. Selle tulemusel hakkab ekraan helendama,
mis näitab et see on sisse lülitatud.

 

Ekraani väljalülitamine

Kui tahvelarvutit ajutiselt ei kasutata, võib ekraani väljalülitamiseks vajutada
sisse-/väljalülitamise nuppu. Tahvelarvuti läheb energia säästmiseks
ootrežiimi.

 

1-4 Ekraani lukustamine/lahtilukustamine

 

Ekraani lukustamine

Automaatne lukustamine

Ekraani ajalõpu määramiseks  Sätted> Ekraan > Unerežiim. Kui
määratud ooteaja jooksul tahvelarvutit ei kasutata, lülitub ekraan
automaatselt välja ja tahvelarvuti lukustatakse automaatselt.

 

Manuaalne lukustamine

Kui tahvelarvutit ajutiselt ei kasutata, võib ekraani väljalülitamiseks vajutada
sisse-/väljalülitamise nuppu ja hoidke seda umbes 1 sekundi jooksul all.
Tahvelarvuti lukustatakse ja see läheb ooterežiimi.

 

Ekraani lahtilukustamine

Kui seade on ooterežiimis, vajutage ekraani sisselülitamiseks tahvelarvuti
sisse-/väljalülitamise nuppu. Seejärel vajutage lukuikooni, hoidke seda all
ja lohistage liugur üle avamise ikooni, nagu näidatud alloleval joonisel.



Ekraaniluku mustri määramine

Ekraaniluku mustri määramiseks vajutage  Sätted > Turvalisus >
Ekraanilukk > Muster. Pärast selle funktsiooni aktiveerimist peab enne
tahvelarvuti kasutamist ekraani avamiseks sisestama personaalse
avamismustri.

 

1-5 Navigeerimise nõuanded

 

Tagasi  : naasmine eelmisele kuvale.

Avakuva  : naasmine avakuvale.

Hiljutised rakendused  : kuvatakse hiljuti kasutatud
rakendused.

Täpsem menüü  : kuvatakse otsetee näiteks järgmistele valikutele:
lisa, taustapilt, ekraanihaldur, töölaua seaded ja seaded.



1 - Tagasi 2 - Avakuva

3 - Hiljutised

rakendused

4 - Laiendatud

menüü

 

1-6 Avakuva

 

Sellelt töölaualt saab kiiresti vaadata ja avada kõiki oma rakendusi.

Avakuvale saab lisada vidinaid ja muuta selle taustapilti.

Avakuvale otsetee lisamiseks vajutage teise kuva ikooni ja hoidke seda all
kuni see lisatakse avakuvale.

Taustapildi muutmiseks vajutage  > Taustapilt, et valida taustapilt
jaotisest Kohalikud tasutapildid.

Avakuvalt millegi kustutamiseks vajutage valitud objektile ja hoidke seda

umbes 2 sekundi jooksul all, kuni objekti kõrvale ilmub , seejärel

vajutage selle eemaldamiseks ala.



 

Avakuvade vahetamine

Tahvelarvutil on mitu töölauda.

Kuvade vahel liikumiseks tuleb näppu üle ekraani libistada. Ikoone saab ühelt
kuvalt teisele tõsta.

 

1-7 Olekuriba

 

Kui esineb süsteemiteateid, kuvatakse need olekuribal.

WLAN-ühenduste ja vastuvõtu, aku laetuse taseme, laadimise oleku kohta
käiv teave ja muud teated kuvatakse olekuribal.

 

Olekuriba allatõmbamisel kuvatakse teadete paneel, millel on sätete otsetee,
lennurežiimi lüliti, WLAN-sätete otsetee, *andmeside lüliti, *andmekasutus,
Bluetooth'i sätete otsetee, ekraani automaatse pööramise lüliti, heleduse
reguleerimise tööriistariba jms.



 

1-8 Hiljutised rakendused

 

Tahvelarvuti jätab meelde hiljuti kasutatud rakendused.

Hiljuti kasutatud rakenduste nimekirja kuvamiseks vajutage .
Rakenduse avamiseks vajutage nimekirjas olevale rakendusele. Rakenduse
sulgemiseks lükake rakendus üles või alla.

 

1-9 Rakenduste haldamine

 

Rakenduste nimekirja avamiseks libistage näppu avakuval.



 

Kõigi rakenduste haldamiseks vajutage  Sätted > Rakendused >
Rakenduste haldamine.

Seadmest eemaldamine

1.Vajutage vahelehel Allalaaditud rakendusele, mida eemaldada soovite.

2.Vajutage üleval valikule Eemalda.

3.Vajutage OK.

 

Kõikide rakenduste haldamiseks vajutage  Sätted > Rakendused >
Töötavad teenused.

Töötava rakenduse peatamine

1.Vajutage sakile Töötavad.

2. Vajutage töötavale rakendusele, mida soovite peatada.



3.Vajutage Stopp.

4.Vajutage OK.

 

1-10 Teksti sisestamine

 

Virtuaalse klaviatuuri abil saab teksti hõlpsasti otse puutetundlikule ekraanile
sisestada, näiteks lisada kontaktandmeid kontaktide rakendusse või kirjutada
ja muuta SMS-sõnumeid. Inglise tähti ja numbreid saab sisestada otse
puuteekraanile.

 

Virtuaalne klaviatuur

Virtuaalse klaviatuuri peitmiseks vajutage Valmis. Virtuaalse klaviatuuri
kuvamiseks vajutage tekstisisestuskasti.

 

Sisestusmeetodi muutmine

Tähtede ja numbrite vahel vahetamiseks vajutage  / .

Suurtähe sisestamiseks vajutage . Või vajutage  ja hoidke

seda suurtäheluku sisselülitamiseks all kuni see asendub sümboliga .
Suurtäheluku eemaldamiseks vajutage veelkord.

Erimärkide ja sümbolite sisestamiseks vajutage numbrisisestusrežiimis 

. Numbrisisestusrežiimi naasmiseks vajutage .

 

Sisestusvalikud

KLAVIATUURI JA SISESTUSMEETODITE menüü avamiseks vajutage 
Sätted > Keel ja sisestamine. Sellest menüüst saab valida Google'i
klaviatuuri või Google'i häälsisestuse.

 

 

Kaas: Lenovo TAB 2 A10-70
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 Peatükk 02
 Internetiühenduse loomine

 

 

2-1 Veebilehitseja

 

2-1 Veebilehitseja

 

Veebilehitseja kaudu interneti kasutamiseks on vaja võrgutuge. Kui
on probleeme juurdepääsuga oma võrku, võtta ühendust oma
võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Tahvelarvuti veebilehitsejaga saab internetti WLAN- või LTE-võrgu
(LTE-võrk ei ole kohaldatav WLAN-versiooni puhul) vahendusel äri-
ja/või eraotstarbel kasutada.

Veebilehitseja avamiseks vajutage avakuval  Chrome.

 

Veebilehitseja toetab kõiki järgmiseid funktsioone:

 

Veebiaadresside sisestamine

Vajutage aadressiribale ja sisestage kuvataval virtuaalsel klaviatuuril
veebiaadress.
Veebilehe avamiseks vajutage virtuaalsel klaviatuuril GO.

 

Veebilehitsejast väljumine

Veebilehitsejast väljumiseks ja avakuvale naasmiseks vajutage

alumisel ribal valikule .

Järjehoidjad:
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Kuvatakse kõik Järjehoidjate alla lisatud veebilehed. Lahtioleva

veebilehe Järjehoidjate alla lisamiseks vajutage . Järjehoidja
muutmiseks vajutage järjehoidjale ja hoida seda all – avaneb
hüpikaken. Aknas saab valitud veebilehe avada, muuta või
kustutada.

Ajalugu:

Kuvatakse hiljuti külastatud veebilehtede nimekiri.

 

Vahelehtedega lehitsemine

Samas aknas saab avada mitu veebilehte, mis muudab interneti
kasutamise veel mitu korda lõbusamaks. Uue vahelehe avamiseks

vajutada  ja seejärel Uus vaheleht. Teise veebilehe kuvamiseks
vajutage lihtsalt vastavale vahelehele. Vahelehe sulgemiseks

vajutada sellel .

 

Lisafunktsioonid

Värskendamine: Veebilehe käsitsi värskendamiseks vajutage .

Edasi/tagasi: Eelmisele veebilehele naasmiseks või järgmisele

minekuks vajutage  või .

Teksti valimine: kuvataval veebilehel teksti valimiseks, mida
kopeerida, jagada, leida või veebist otsida.

Järjehoidjate muutmine: Järjehoidjate haldamiseks vajutada 
ja seejärel Järjehoidjad.

Muud valikud: Valikute nimekirja kuvamiseks vajutage . Nende
valikute hulka kuuluvad uus vaheleht, uus vaheleht tundmatuna,
järjehoidjad, hiljutised vahelehed, ajalugu, printimine jms.

 

Peatükk 01: Lenovo TAB 2 A10-70
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 Peatükk 03
 Rakendused

 

 

3-1 Kalender

3-2 Kaamera

3-3 Kell

3-4 E-post

 

Rakenduste nimekirja avamiseks libistage näppu avakuval vasakule.

 

3-1 Kalender

 

Kalendri avamiseks vajutage rakenduste nimekirjas valikule
Kalender.

 

Uue sündmuse lisamine kalendrisse

Uue sündmuse lisamiseks vajutage kalendrikuvas . Samuti
võib uue sündmuse lisamiseks vajutada nädala- või päevavaates
kellaajale ja hoida seda all.

 

Kalendrisündmuste haldamine

Vajutades lehekülje ülaosas vastavale vahelehele saab valida
päeva-, nädala-, kuu- ja aastavaate vahel.
Päevavaade: vajutades päevavaates sündmusele saab seda
vaadata, muuta, kustutada või jagada.
Nädalavaade: vajutades nädalavaates sündmusele saab seda
vaadata, muuta, kustutada või jagada.
Kuuvaade: vajutades kuuvaates ükskõik missugusele kuupäevale
saab hallata kuuvaate viimase vaate sündmusi.
Aastavaade: vajutage sündmuste vaatamiseks mitme aasta lõikes.
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Kalendrivaates käesoleva päeva kuvamiseks vajutage .

 

3-2 Kaamera

 

Kaameraliidese avamiseks vajutage rakenduste nimekirjas valikule
Kaamera. 
Selle liidesega saab teha järgmist:

 

Kaamerate vahetamine

Tahvelarvutil on eesmine ja tagumine kaamera. Esi- ja tagakaamera

vahetamiseks koputage foto-/videoliideses ikooni .

 

Kaamerarežiimi vahetamine

Tahvelarvutil on viis kaamerarežiimi. Tavarežiimi kasutamiseks

vajutage kaameraliideses . Pildistamiseks võib vajutada ka
teistele režiimidele.

 

Fotod

Pildistamine

Pildistamiseks vajutage fotoliideses .

Kaamera omaduste määramiseks vajutage .

Pildistamise valimiseks vajutada .

 Tavarežiim

 PIP-režiim

 Liikuva foto režiim

 Panoraamrežiim

 Mitme nurga alt vaate režiim

 Naeratuse tuvastamine 

 HDR

 



Fotode vaatamine

Viimati tehtud foto pisipilt kuvatakse fotoliidese ülemises paremas
nurgas. Pildile vajutamine avab fotode vaatamise liidese. Võimalik on
luua ja esitada fotode slaidiesitlusi.

Fotode vaatamise liidese avamiseks võib ka fotoliidesel vasakule
vajutada.

 

Fotode salvestamise asukoht
Kõik tehtud fotod salvestataks Galerii rakendusse. Kõigi tehtud

fotode loendi avamiseks koputage avakuval ikooni  Galerii.
Fotosid on võimalik kuvada albumite, asukohtade ja kellaaegade
alusel.

 

Videod

Filmimine

Filmimise alustamiseks vajutage videoliideses  ja filmimise

lõpetamiseks .

 

Videote vaatamine
Videoliidese paremas ülanurgas kuvatakse viimati salvestatud video
pisipilt. Pildile vajutamine avab videopleieri.

Samuti võib videoliideses näppu vasakule libistada ja videopleieri
avamiseks pildile vajutada.

 

Panoraampiltide pildistamine

Panoraampiltide tegemine

Panoraampiltide liideses pildistamise alustamiseks vajutage .
Liigutage tahvelarvutit aeglaselt kuni see teeb automaatselt veel 8
pilti. Siis esitatakse kogu panoraamitud ala ühe fotona.

 

Fotode vaatamine

Viimati tehtud foto pisipilt kuvatakse panoraamfoto liidese ülemises



paremas nurgas. Pildile vajutamine avab fotode vaatamise liidese.

Fotode vaatamise liidese avamiseks võib ka panoraamfoto liidesel
vasakule vajutada.

 

Fotode salvestamise asukoht
Kõik tehtud panoraamfotod salvestataks Galerii rakendusse. Kõigi

tehtud fotode loendi avamiseks koputage avakuval ikooni 
Galerii.

 

3-3 Kell

 

Kella avamiseks vajutage rakenduste nimekirjas valikule Kell.

Alarmi lisamiseks vajutage valikule Alarm ja seejärel . Kui
olete alarmi redigeerimise lõpetanud, vajutage alarmi
aktiveerimiseks valikule Valmis.

Juba määratud alarmi uuesti aktiveerimiseks vajutage , mille

olek muutub ja kuvatakse .

Alarmi kõlamisel lohistage  ikooni  juurde, et alarm välja

lülitada, või ikooni  juurde, et seda 5 minuti võrra edasi lükata.

 

3-4 E-post

 

Tahvelarvuti postkasti kasutamiseks on vaja võrgutuge. Kui on
probleeme juurdepääsuga oma võrku, võtta ühendust oma
võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Vajutage avakuval valikule  E-post.
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 Peatükk 04
 Sätted

 

 

4-1 TRAADITA SIDE JA VÕRGUD

4-2 SEADE

4-3 ISIKLIK

4-4 KONTOD

4-5 SÜSTEEM

 

Sätete liidese avamiseks vajutage rakenduste nimekirjas valikule  Sätted.

 

4-1 TRAADITA SIDE JA VÕRGUD

 

Sätete moodul sisaldab järgmist: *SIM-haldus, WLAN, Etherneti
konfiguratsioon, Bluetooth, andmekasutus ja Rohkem... (lennukirežiim,
*SMS vaikerakendus, jagamine ja kaasaskantav kuumkoht, VPN,
*mobiilivõrk ja USB internet).

 

*SIM-haldus

Selle seade alt saab vaadata SIM-kaardi teavet ja andmesidet sisse või välja
lülitada.

 

WLAN

Selle sättega saab WLAN-ühendusi lubada ja keelata.

Kui WLAN-ühendus on lubatud, otsib tahvelarvuti automaatselt saadaolevaid
traadita võrke ja kuvab need WLAN-võrkude nimekirjas.
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Võrgu olekuikoon  näitab, et võrk ei vaja salasõna ja seadme saab sellesse

otse ühendada. Ikoon  näitab aga, et võrk on krüpteeritud ja seadme saab
sellesse ühendada ainult pärast nõutud salasõna sisestamist.

Nimekirjast võib valida ükskõik missuguse soovitud võrgu. Pärast võrgu valimist
sisestage salasõna ja vajutage otseühenduse loomiseks Ühenda. Alternatiivina
võib teha linnukese valiku Kuva täpsemad valikud ees olevasse märkeruutu –
see võimaldab hüpikaknas puhverserveri ja IPv4 sätteid kohandada, ning
vajutage seejärel võrku ühendamiseks Ühenda. Samuti võib võrgu käsitsi

lisamiseks valida  Lisa võrk. Täpsemate WLAN-seadete jaoks vajutage  >
Täpsemad.

Võrguteated: kui see on aktiveeritud teatab süsteem, kui saadaval on mõni
avatud võrk.

WLANi aktiveerituna hoidmine unerežiimis: unerežiimis on WLAN
aktiivne kas alati, ainult võrgutoitel või mitte kunagi *(suurendab
andmekasutust).

Võrguotsing alati sees: Google'i teenused ja teised rakendused otsivad
võrke isegi kui WLAN on välja lülitatud.

*Kehvade ühenduste vältimine: WLAN-võrku kasutatakse ainult juhul, kui
sellel on hea internetiühendus.

Sertifikaadi paigaldamine: sertifikaadi paigaldamiseks.
WLANi optimeerimine: aku kasutamise minimeerimiseks, kui WLAN on

sisse lülitatud.
Passpoint: automaatseks ühendamiseks Passpointi lubavate

pääsupunktidega.
MAC-aadress: MAC-aadressi vaatamiseks.
IP-aadress: IP-aadressi vaatamiseks.

 

Etherneti konfuguratsioon

Etherneti kaudu interneti kasutamiseks saab tahvelarvuti Etherneti USB-adapteri
kaudu juhtmega ühendada.

 

Bluetooth

Bluetoothi tehnoloogia abil saab luua traadita ühenduse ükskõik missuguse teise
Bluetoothiga seadmega. Näiteks võivad bluetoothiga ühilduda seadmed nagu
stereokõrvaklapid, klaviatuur jne.



Kuna Bluetoothiga seade suhtleb teiste seadmetega raadiolainete abil, ei ole vaja
tahvelarvutit otse teise seadme poole suunata. Siiski võib Bluetooth-ühendust
mõnikord häirida seinad, teised elektroonikaseadmed või muud takistused.

Tahvelarvutil on V4.0 Bluetooth tugi. Tahvelarvuti ja teiste Bluletoothi
kasutavate seadmete tõhusa töö tagamiseks võib kasutada ainult Lenovo
heakskiidetud tarvikuid, mis ühilduvad teie tahvelarvutiga. Tasub uurida ka teise
seadme tootjalt, kas seade ühildub teie tahvelarvutiga.

Mõnel juhul võib Bluetoothi kasutamine olla piiratud. Sellekohast teavet saab
kohalikest ametiasutustest või oma teenusepakkujalt.

Kui kasutatakse Bluetoothi tehnoloogiat vajavaid rakendusi või kui need
töötavad taustal, tühjeneb aku kiiremini ja vähendab aku tööiga. Bluetoothi
sätetes saab teha järgmist:

SAADAOLEVAD SEADMED: pärast Bluetoothi aktiveerimist kuvatakse
tahvelarvutis automaatselt aktiveeritud Bluetoothiga seadmed, mis asuvad
Bluetoothi levialas (st otsitakse seadmeid).

 

Andmekasutus

Saab vaadata kindlaksmääratud perioodi andmekasutuse olekut.

 

Veel...

Lennurežiim: kui lennurežiim on sisse lülitatud, on kõik tahvelarvuti traadita
ühendused välja lülitatud.

 

*SMS-vaikerakendus: nende seadete alt saate valida rakenduse SMSide
haldamiseks.

 

Jagamine ja kaasaskantav kuumkoht: tahvelarvuti mobiilset
andmesideühendust saab jagada USB või Bluetoothi kaudu ja see võib toimida
kaasaskantava WLAN-kuumkohana.

 



VPN: nende sätetega saab lisada ja seadistada erinevaid VPN-võrke
(virtuaalseid eravõrke).

 

*Mobiilivõrgud: nende sätete moodulisse kuuluvad andmesideühendus,
andmerändlus, eelistatud võrgud, eelistatud võrkude tüüp, pääsupunkti
nimed ja võrguoperaatorid.

*LTE-funktsiooni sisselülitamine: selles lõigus selgitatakse, kuidas
vaadata ja muuta tahvelarvuti mobiilse andmeside teenuste
pääsupunktide (APN) nimesid.
APN määrab mobiilse andmesideühenduse võrguteed. Nendele väljadele
valede andmete sisestamine võib takistada mobiilse andmeside teenuse
tööd. APN teabe korrektsuse kontrollimiseks võtta ühendust tahvelarvuti
jaoks MicroSIM-kaardi väljastanud võrguoperaatoriga.

Tahvelarvuti APN sätteid saab kontrollida, kui minna: Sätted > TRAADITA
SIDE JA VÕRGUD > Veel... menüüs Traadita side ja võrgud >
Mobiilivõrgud > Pääsupunkti nimed.

 

*APN seadistamine
LTE seadistamisel järgida allolevaid juhiseid. Sel juhul toimib LTE normaalselt.

1. samm: libistada näppu avakuval vasakule.

 



2. samm: vajutada  Seaded.

 

3. samm: valida TRAADITA SIDE JA VÕRGUD > Veel... > Mobiilivõrgud
> Pääsupunkti nimed.

 

4. samm: vajutada  .

 

5. samm: APN-sätete saamiseks võtta ühendust oma LTE
mobiilsideoperaatoriga, seejärel siseneda veebiliidesesse, vajutada nuppu Uus
APN ja sisestada APN-sätted tekstikastidesse valiku Pääsupunkti muutmine
all.

 

6. samm: naasta avakuvale ja käivitada Chrome, et kontrollida kas
veebifunktsioon on saadaval.

 

USB internet: Windowsi lauaarvuti interneti jagamine USB-kaabli kaudu.

 

4-2 SEADE

 

Audioprofiil

Profiili sätete liidesesse sisenemiseks vajutage Sätted > SEADE >
Audioprofiilid. EELMÄÄRATLETUD PROFIILIDE hulka kuuluvad tavaline,
hääletu, koosolek ja õues. Vajutage sätete nuppu, sinna alla kuuluvad
ÜLDISED (*vibreerimine, Lenovo toon ja helitugevused), TEATED (teadete
vaikehelin), SÜSTEEM (puutehelid, ekraaniluku heli ning puudutamisel
vibreerimise sätted).

 

Ekraan

Ekraanisätete liidesesse minemiseks vajutage Sätted > SEADE > Ekraan.
Ekraanisätted on MiraVision, lukustatud ekraani teavitused, taustapilt,
lukustatud ekraani taustapilt, eredus, unerežiim, energiasäästurežiim
Daydream, kirjasuurus ja ekraani peegeldamine.

 

MiraVision: selle sättega saab optimeerida ekraanipildi kvaliteeti.

 



Lukustatud ekraani teavitused: saab valida, kas lukustuskuval kuvatakse
teavitusi või mitte.

 

Taustapilt: taustapildina võib kasutada ükskõik missugust pilti kaustadest
Galerii, Liikuvad taustapildid, Fotod ja Videotaust.

 

Lukustatud ekraani taustapilt: lukustatud ekraani taustapildina võib kasutada
ükskõik missugust pilti kaustadest Galerii ja Staatilised taustapildid.

 

Heledus: lubab heledust käsitsi reguleerida.

 

Unerežiim: see valik võimaldab valida, kui kaua tahvelarvuti ekraan ilma
kasutamata sisselülitatuna püsib, enne kui see energia säästmiseks automaatselt
lukustatakse. Ooteajaks saab määrata 15 sekundit, 30 sekundit, 1 minut, 2
minutit, 5 minutit, 10 minutit või 30 minutit.

 

Daydream: see valik võimaldab määrata interaktiivsed ekraanisäästjad.

 

Kirjasuurus: see valik võimaldab määrata kirja suuruseks väike, tavaline,
suur või väga suur.

 

Ekraani peegeldamine: ekraani saab peegeldada teleriekraanile.

 

Mälu

Sisemälu vaatamiseks vajutage Sätted > SEADE > Mälu.
Nimimahtuvuse arvutusmeetod: 1 GB = 1000 MB = 1 000 000 KB =
1 000 000 000 baiti
Operatsioonisüsteemi arvutusmeetod: 1 GB = 1024 MB = 1 048 576 KB =
1 073 741 824 baiti
Osa ruumist vajab süsteem ise, seega on saadaval vähem ruumi kui arvutused
näitavad.

 

Aku

Akukasutuse andmete, järelejäänud toite oleku ja aku kasutuse ajaloo



kuvamiseks koputage Sätted > SEADE > Aku.

 

Rakendused

Valitud rakenduste hõlpsaks haldamiseks ja kustutamiseks vajutage Sätted >
SEADE > Rakendused.

Samuti saab rakenduste nimekirjas filtreerida kõiki töötavaid rakendusi või
muude tarkvaraarendajate pakutavaid rakendusi.

 

Rakenduste haldamine: paigaldatud rakenduste haldamiseks ja
eemaldamiseks.

 

Töötavad teenused: hetkel töötavate teenuste vaatamiseks ja juhtimiseks.

 

Eelistatud paigalduskoht: uute rakenduste eelistatud paigalduskoha
muutmiseks.

 

Pärast rakenduse valimist näeb selle andmeid ja sellega seotud teavet. Samuti
on võimalik kasutada funktsioone nagu sundlõpetamine, eemaldamine,
vahemälu tühjendamine, andmete kustutamine jne.

 

4-3 ISIKLIK

 

See säte sisaldab järgmist: asukoht, turvalisus, keel ja sisestamine ja
varukoopiad ja lähtestamine.

 

Asukoht

Rakendustele asukohateabe kasutamise lubamiseks ja selle seadistamiseks,
kuidas tahvelarvuti oma asukohta määrab, vajutage Sätted > ISIKLIK >
Asukoht.



 

Turvalisus

Vajutada Sätted > ISIKLIK >Turvalisus, et pääseda ligi turvasätetele, sh:
EKRAANI TURVALISUS, KRÜPTEERIMINE, *SIM-KAARDI LUKUSTUS,
SALASÕNAD, SEADME HALDAMINE ja MANDAADI MÄLU.

 

EKRAANI TURVALISUS: siin saab määrata ekraaniluku meetodi ja lukustatud
ekraanil kuvatava omaniku teabe.

Ekraani lukustamine: ekraani avamiseks saab valida ühe neist kuuest
viisist: libistamine, näoga avamine, häälega avamine, muster, PIN-
kood ja salasõna. Samuti on võimalik ekraanilukk valikuga Puudub välja
lülitada.

Vajutage Libistamine, et saaksite ekraani avamiseks luku ikoonile
vajutada.

Vajutage Näoga avamine, olles näoga ekraani poole nii et nägu
jääb punktiirjoone sisse, kui näo teave on kogutud, võite ekraani
näoga avada.

Vajutage Häälega avamine, et öelda mõned sõnad, mida saate
hiljem ekraani avamiseks kasutada.

Vajutage Muster ja joonistage näpuga ekraanil avamismuster
(nagu joonisel näidatud).



Pärast avamismustri määramist ja selle funktsiooni aktiveerimist,
kuvatakse avamise klaviatuur iga kord, kui ekraani on vaja avada.
Klaviatuurile tuleb näpuga tõmmata eelnevalt määratud muster. Pärast
eelnevalt määratud mustri korrektset sisestamist avatakse ekraan.

Ekraani avamiseks kasutatava PIN-koodi sisestamiseks vajutage
PIN (vähemalt 4 numbrit).

Ekraani avamiseks kasutatava salasõna sisestamiseks vajutage
Salasõna (vähemalt 4 tähemärki).

 

KRÜPTIMINE: iga kord, kui tahvelarvuti sisse lülitate, küsitakse selle
dekrüptimiseks numbritest koosnevat PIN-koodi või salasõna.

 

*SIM-KAARDI LUKUSTUS: SIM-kaardi luku määramiseks. SIM-kaardi lukk
aitab tahvelarvuti kaotamisel vältida selle teisel eesmärgil kasutamist. Igale
SIM-kaardile saab määrata salasõna, mida nimetatakse personaalseks
tunnuskoodiks (PIN-koodiks). Tahvelarvuti hakkab tavapäraselt toimima alles
pärast õige salasõna sisestamist. Kui vale PIN-kood sisestatakse kolm korda
järjest, aktiveeritakse tahvelarvuti SIM-kaardi lukk. Avamiseks peab sisestama
avamise PUK-koodi.(See kuvatakse kehtiva SIM-kaardi sisestamisel)



 

SALASÕNAD: selle valiku all saab valida, kas valitud salasõna on sisestamise
ajal nähtav. Kui kast on valitud, on salasõna nähtav. Kui see ei ole valitud,
kuvatakse salasõna sisestamise ajal lihtsalt punktidena ····, mis hoiab salasõna
turvalisemana.

 

SEADME HALDAMINE: tahvelarvuti haldamiseks ja teadmata allikast pärit
rakenduste paigaldamise lubamiseks.

Seadme haldurid: selle valiku alt saab seadme haldureid vaadata või
inaktiveerida.

Teadmata allikad: lubab paigaldada rakendusi, mis ei ole elektrooniliselt
turult alla laaditud.

Rakenduste kontrollimine: selle võimaluse valimisel keelatakse kas seadet
kahjustada võivate rakenduste paigaldamine või hoiatatakse nende paigaldamise
eest.

 

MANDAADI MÄLU: selle funktsiooni abil pääseb tahvelarvuti ligi veebilehtedele
ja kohtvõrkudele, mille jaoks on vaja spetsiaalset turvasertifikaati või muud
sertifikaati.

Mälu tüüp: näitab sertifikaatide mälu tüüpi.
Usaldusväärsed mandaadid: selle valiku all kuvatakse kõik

usaldusväärsed CA-sertifikaadid.
USB-mäluseadmelt paigaldamine: sertifikaatide paigaldamine USB-

mäluseadmelt.
 Mandaatide kustutamine: selle võimaluse valimisel kustutatakse kõik

hetkel salvestatud sertifikaadid.

 

Keel ja sisestamine

Keel: tahvelarvuti töökeele valimine.

 

Õigekirjakontroll: õigekirjavigade parandamise funktsiooni sisse- või
väljalülitamiseks.

 

Isiklik sõnaraamat: siin saab tahvelarvuti sõnaraamatusse uusi sõnu või



mõisteid lisada.

 

KLAVIATUUR JA SISESTUSMEETODID: selle võimaluse all saab valida ja
seadistada sisestusmeetodeid (sh Google'i klaviatuur ja Google'i
häälsisestus.

 

KÕNE: selle valiku alt saab määrata hääljuhtimise ja otsingu.

 

HIIR/PUUTEPLAAT: selle valiku alt saab reguleerida kursori kiirust, muuta
primaarseid ja sekundaarseid nuppe ning topeltklõpsu kiirust.

 

Varukoopiad ja lähtestamine

Selle valiku all saab teha oma andmetest varukoopiaid, kustutada kõik DRM-
litsentsid ja lähtestada tahvelarvuti vabrikusätted.

 

4-4 KONTOD

 

Konto lisamine

Võimalik lisada kas ettevõtte, e-posti või Lenovo konto.

 

4-5 SÜSTEEM

 

Kuupäev ja kellaaeg

Nende sätete alt saab seadistada mitmeid ajaga seotud näitajaid, näiteks
süsteemiaega.

 

Võimalik on lubada võrgu kaudu kellaaja ja ajavööndi automaatset uuendamist
(vajalik võrgutugi), valida ajavöönd, määrata kindel kuupäev ja kellaaeg ning
valida kuupäeva ja kellaaja esitamise formaat.

 



Sisse- ja väljalülitamise ajastamine

Nende sätete alt saate seadistada tahvelarvuti automaatse sisse- või
väljalülitamise.

 

Ligipääsetavus

TEENUSED: selle võimaluse alt saab sisse ja välja lülitada vasturääkimise
funktsiooni.

 

SÜSTEEM: selle valiku alt saab määrata suurendamise žestid ja suure teksti.
Võimalik on määrata ka tekst-kõneks väljund, puuduta ja hoia viivitus ning
valida kas öelda salasõnu ning kas ekraani automaatne pööramine on sisse või
välja lülitatud.

 

Tahvelarvuti andmed

Selle valiku alt saab vaadata süsteemiuuendusi, olekut, õiguslikku teavet,
mudeli numbrit, Androidi versiooni, *põhiriba versiooni, tuuma
versiooni, partiinumbrit, riistvara versiooni, CPUd, RAMi, ROMi.
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5-1 Oluline turvalisuse ja käitlemise teave

 

Vigastuste, varalise kahju või toote tahtmatu kahjustamise vältimiseks lugeda enne toote
kasutamist läbi kogu käesolevas osas esitatud teave. Täiendavaid nõuandeid seadme ohutuks
kasutamiseks leiate aadressilt http://www.lenovo.com/safety.

 

Käsitsege seadet ettevaatlikult

Ärge raputage, painutage ega torgake seadet; ärge sisestage sellesse võõrkehi ega asetage
sellele raskeid esemeid. See võib kahjustada seadme tundlikke osi.
Seadme ekraan on valmistatud klaasist. Klaas võib puruneda, kui seade kukub kõvale pinnale,
kui sellele rakendatakse suurt jõudu või kui sellele langeb raske ese. Kui klaas praguneb või
puruneb, ärge puudutage purunenud klaasi või üritage seda seadme küljest eemaldada. Lõpetage
koheselt seadme kasutamine ning võtke remondi-, asendus- või utiliseerimisalase teabe
saamiseks ühendust Lenovo tehnilise toega.
Seadet kasutades tuleb seda hoida eemal kuumadest või kõrgpingega keskkondadest, näiteks
elektriseadmetest, elektrilistest kütteseadmetest või elektrilistest toiduvalmistamisseadmetest.
Seadme kahjustumise vältimiseks võib seda kasutada üksnes temperatuurivahemikus 0 °C (32
°F)—40 °C (104 °F)(ladustamisel -20 °C (-4 °F)—60 °C (140 °F)).

 

Seadet ei tohi lahti võtta ega modifitseerida

Seade on suletud üksus. Selles pole ühtki lõppkasutaja hooldust vajavat osa. Kõik sisemised
remonditööd tuleb teha Lenovo volitatud töökojas või Lenovo volitatud tehniku poolt. Seadme

javascript:window.close();
http://www.lenovo.com/safety


lahtivõtmise või modifitseerimise üritamine muudab garantii kehtetuks.

 

Sisseehitatud aku teade

OHT:
Ärge proovige sisemist liitium-ioonakut vahetada. Võtke tehases vahetamiseks
ühendust Lenovo klienditoega. 

 

 
 

Plastikkoti teade

OHT:
Plastikkotid võivad olla ohtlikud. Lämbumisohu vältimiseks hoidke plastikkotid eemal
beebidest ning lastest.

 

 
 

Adapteri teave

Vältige seadme ja vahelduvvooluadapteri märjaks saamist
Ärge kastke seadet vette ega jätke seda kohta, kus see võib küllastuda vee või mõne muu
vedelikuga.

Kasutage ainult heakskiidetud laadimisviise.
Sisemise aku turvaliseks laadimiseks võib kasutada ühte järgmistest laadimisviisidest:

Laadimisviisid Töötava ekraaniga Väljalülitatud
ekraaniga

Vahelduvvooluadapter Toetatud, aga aku laeb aeglaselt. Toetatud
USB-ühendus seadme alalisvoolu
sisendpesa ja lauaarvuti või mõne
muu USB 2.0 standarditele vastava
seadme USB-pesa vahel. Kasutajad
peavad kasutama USB 2.0 või
uuema versiooni USB-liideseid.

Toetatud, aga kompenseerib
energiatarvet ja aku laeb tavalisest
aeglasemalt.

Toetatud, aga aku
laeb aeglaselt.

Märkused:
Töötava ekraaniga: seade töötab
Väljalülitatud ekraaniga: seade on kas välja lülitatud või ekraaniluku režiimis

Laadimisseadmed võivad tavakasutuse käigus soojaks muutuda. Kindlustage, et laadimisseadme
ümber on tagatud piisav õhuvahetus. Laadimisseade välja lülitada, kui esineb üks järgnevatest
olukordadest:

Laadimisseade on olnud vihma käes, vedelikus või liigse niiskuse käes.
Laadimisseadmel on märke füüsilistest kahjustustest.
Kui soovite laadimisseadet puhastada.

Hoiatus:
Lenovo ei vastuta nende toodete toimimise või turvalisuse eest, mida Lenovo pole



tootnud või heaks kiitnud. Kasutage ainult Lenovo poolt heakskiidetud
vahelduvvooluadaptereid ja akusid.

 

Kuulmiskahjustuste vältimine

Teie seadmel on kõrvaklapipesa. Kasutage kõrvaklapipesa alati kõrvaklappide (tuntud ka kui
peakomplekt) või kuularitega.
HOIATUS:
Liigne kõrvaklappidest või kuularitest tulev helirõhk võib põhjustada kuulmiskadu.
Ekvalaiseri kohandamine maksimumini suurendab kuulari ning kõrvaklappide
väljundpinget ning helirõhu taset. Seega reguleerige ekvalaiser kuulmise kaitsmiseks
sobivale tasemele.
Liigne kõrvaklappide või kuularite kasutamine valjult ja pika aja jooksul võib olla ohtlik, kui
kõrvaklappide või kuularite pistikud ei vasta EN 50332-2 spetsifikatsioonidele.
Teie seadme kõrvaklappide väljundpistik vastab standardi EN 50332-2 alapunktile 7. Sellega
sätestatakse seadme maksimaalseks lairiba RMS väljundpingeks 150 mV. Kuulmiskao vältimiseks
veenduge, et kõrvaklapid või kuularid vastavad EN 50332-2 (punkti 7 piirangud) lairiba
tüüppingele 75 mV. Standardile EN 50332-2 mittevastavate kõrvaklappide kasutamine võib olla
ohtlik liiga suurte helirõhu tasemete tõttu.
Kui seadmega olid kaasas kõrvaklapid või kuularid, vastab kõrvaklappide või kuularite ning
seadme kombinatsioon standardile EN 50332-1. Teiste kõrvaklappide või kuularite kasutamisel
veenduda, et need vastaksid standardile EN 50332-1 (punktis 6.5 sätestatud piirangutele).
Standardile EN 50332-1 mittevastavate kõrvaklappide kasutamine võib olla ohtlik liiga suurte
helirõhu tasemete tõttu.

Helirõhu hoiatuse teatis
Seadmele, mida on testitud kooskõlas standardiga EN 60950-1:
2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, jaoks on kohustuslik viia läbi heliteste EN50332 jaoks.
Selle seadme vastavust EN 50332-1 ja/või EN 50332-2 standarditele, mis sätestavad helirõhu
tasemeid, on testitud. Kuularite või kõrvaklappide kasutamine pikema aja jooksul suure
valjuduse juures võib kaasa tuua püsivaid kuulmiskahjustusi.

Hoiatus
Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks mitte kuulata pikema aja jooksul vajult.

 

 

Olge ettevaatlikud, kui kasutate seadet mootorsõidukis või jalgrattal

Seadke enda ja teiste ohutus alati esikohale. Järgige seadust. Kohalikud eeskirjad võivad
reguleerida mobiilsete elektroonikaseadmete, sh antud seadme, kasutamist mootorsõiduki
juhtimise või jalgrattaga sõitmise ajal. 

 

Utiliseerida vastavalt kohalikele õigusaktidele

Seadme kasutusaja lõppemisel ei tohi seda purustada, põletada, vette visata ega utiliseerida
mingil kohalike õigusaktidega vastuoleval viisil. Mõned sisemised osad sisaldavad aineid, mis
võivad valesti utiliseerimisel plahvatada, lekkida või avaldada keskkonnale kahjulikku mõju.
Lisateavet leiab peatükist Ümbertöötlemine ja keskkonnaalane teave. 



 

Hoida seadet ja selle tarvikuid väikelastele kättesaamatus kohas

Seade sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada väikelaste lämbumist. Lisaks sellele võib
klaasist ekraan puruneda, kui see kukub või kui seda visatakse vastu kõva pinda. 

  

Andmete ja tarkvara kaitse   

Tundmatuid faile ei tohi kustutada ja failide ega kaustade nimesid, mida te pole ise loonud, ei
tohi muuta, sest vastasel korral ei pruugi tarkvara enam töötada.
Võtke arvesse, et internetiressursside kasutamisel võib seade langeda arvutiviiruste, häkkerite,
nuhkvara või muu pahatahtliku tegevuse ohvriks, mis võib seadet, tarkvara või andmeid
kahjustada. Olete kohustatud tagama, et seade on tulemüüride, viirusetõrje tarkvara ja
nuhkvaravastase tarkvaraga piisavalt kaitstud, ja hoidma seda tarkvara ajakohasena.
Hoidke seadet eemal elektriseadmetest nagu elektriline ventilaator, raadio, suure võimsusega
kõlarid, kliimaseade ja mikrolaineahi. Elektriseadmete tekitatud tugev magnetväli võib
kahjustada ekraani ja seadmesse salvestatud andmeid.

  

 

Seadme tekitatava soojusega arvestamine   

Kui seade on sisse lülitatud või kui aku laeb, võivad selle mõned osad kuumeneda.
Lõpptemperatuur sõltub süsteemi tegevuse hulgast ja aku laetuse tasemest. Pikaajaline
kehakontakt, ka läbi riiete, võib põhjustada ebamugavustunnet või isegi nahapõletust. Vältige
seadme kuuma osa pikaajalist kontakti käte, süle või mõne muu kehaosaga.

 

 

Polüvinüülkloriidi (PVC) kaabli ja pikendusjuhtme teade     

HOIATUS: selle toote juhtme ja sellega müüdavate lisaseadmete juhtmete käsitsemisel puutute
kokku pliiga, mis põhjustab California osariigi andmetel vähki ning sünnidefekte või teisi
paljunemiskahjustusi. Peske pärast käitlemist käsi.

 

 

5-2 Elektriemissiooni teated

 

Ameerika Ühendriikide föderaalse sidekomisjoni (FCC) vastavuskinnitus    

Seda seadet on testitud ja on leitud, et see vastab, vastavalt FCC reeglite 15. osale, B-klassi
digitaalse seadme piirangutele. Vastavad piirnormid on välja töötatud, et pakkuda kodus
kasutamisel mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib
kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata või kasutata vastavalt juhistele,
võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Siiski puudub garantii, et teatud paigalduse
korral häireid ei esine. Kui seade põhjustab kahjulikke häireid raadio või televiisori vastuvõtus –
mida saab kindlaks teha seadet sisse ja välja lülitades – soovitame kasutajal proovida häireid
korrigeerida ühe või mitme järgmise meetme abil:

Suunake või paigutage vastuvõtuantenn mujale.



Suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtuantenni vahel.
Ühendage seade ja vastuvõtuantenn erinevate vooluahelate pistikupesadesse.
Pöörduge volitatud edasimüüja või esindaja poole.
 Lenovo ei vastuta seadme lubamatust ümberehitamisest või modifitseerimisest tingitud

raadio või televisiooni häirete eest. Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib
tühistada kasutaja seadme kasutamise õiguse.

Toode vastab FCC reeglite 15. peatükile. Kasutamisele kehtivad järgmised kaks tingimust: (1)
see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab vastu võtma kõik häired,
sealhulgas häired, mis võivad põhjustada tõrkeid seadme töös.

Vastutav osapool: Lenovo (Ameerika Ühendriigid) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telefon: 1-919-294-5900

 

FCC hoiatus    

Antenn(id), mida selle saatjaga kasutatakse ei tohi asetada kõrvuti või tegutseda koos mõne
teise antenni või saatjaga.

 

Industry Canada B-klassi heitkoguste vastavuskinnitus    

B-klassi digitaalsed seadmed vastavad Kanada standardile ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

 

IC hoiatus    

Seade vastab Industry Canada litsentsita kasutatavate seadmete RSS-standardi(te)le.
Kasutamisele kehtivad järgmised kaks tingimust: 
(1) see seade ei tohi põhjustada häireid ja 
(2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada tõrkeid
seadme töös.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d'en

Industry Canada B-klassi heitkoguste vastavuskinnitus
See B-klassi digitaalne seade vastab Kanada standardile ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

 

 

Euroopa Liit – vastavus elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile    

See toode on vastavuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/108/EÜ, mis käsitleb



elektromagnetilise ühilduvuse alaste liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist. Lenovo ei vastuta
toote mittesoovitatavast muutmisest, sealhulgas teiste tootjate lisakaartide paigaldusest,
tulenevate kaitsenõuete mistahes täitmatajätmise eest.
Seda toodet on testitud ja on leitud, et see vastab Euroopa standardi EN 55022 kohaselt B-klassi
infotehnoloogiaseadmete nõuetele. B-klassi seadmete nõuded töötati välja tüüpiliste elamualade
jaoks, et pakkuda piisavat kaitset litsentseeritud sideseadmetega seotud häirete eest.
ELi esindus: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakkia

 

Saksamaa B-klassi vastavuskinnitus    

Deutschsprachiger EU Hinweis:
Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses
Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher
89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit
in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses
sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen
werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen,
wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten
von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.
Deutschland:
Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses
Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“
EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die
Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik
Deutschland.
Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit
von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für
Geräte der Klasse B.
Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-
Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf
5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.
Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 

 

Korea B-klassi vastavuskinnitus    

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급)전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는
것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

 

 

Jaapani VCCI B-klassi kinnitus    

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装
置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明



書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B
Jaapani vastavuskinnitus toodetele, mis ühendatakse vooluvõrku 20 A või väiksema nimivooluga
faasi kohta.
日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000 3 2 適合品

 

 

5-3 Keskkonna-, taaskasutuse ning utiliseerimise teave

 

Üldine taaskasutuse teatis    

Lenovo julgustab infotehnoloogiliste (IT) seadmete omanikke vastutustundlikult oma seadet
taaskasutama, kui seda enam pole tarvis. Lenovo pakub mitmeid programme ning teenuseid, mis
aitavad seadmete omanikel oma IT-tooted taaskasutusse suunata. Lenovo toodete
taaskasutamisalase teabe leiate aadressilt http://www.lenovo.com/recycling.

 

 

Üldine taaskasutuse teatis    

Riigipõhise teabe leiate aadressilt http://www.lenovo.com/recycling.

 

 

Türgi vastavusteatis    

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the
Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
(EEE).
Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı
Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)” direktiflerine uygundur.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

 

 

Declarações de Reciclagem no Brasil    

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser
descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do
produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio
de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a
legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses
produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso
SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série
e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

 

 

Jaapani taaskasutust puudutav informatsioon    

Jaapani taaskasutuse ning utiliseerimisalase teabe leiate veebilehelt
 



http://www.lenovo.com/recycling/japan.

 

India taaskasutust puudutav teave

India taaskasutamise- ja utiliseerimisalane teave on saadaval aadressil
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

 

 

Akude taaskasutuse märgid

Aku taaskasutusalane teave Taiwanis

Aku taaskasutuse informatsioon Ameerika Ühendriikides ning Kanadas

Euroopa Liidu aku taaskasutusalane teave

 

 

5-4 ENERGY STAR mudeli teave

 

ENERGY STAR® is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and
the U.S. Department of Energy aimed at saving money and protecting the environment
through energy efficient products and practices.

Lenovo is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR qualified designation.
Lenovo TAB 2 A10-70F has been designed and tested to conform to the ENERGY STAR program
requirements for computers.

By using ENERGY STAR qualified products and taking advantage of the powermanagement



features of your computer, you can help reduce the consumption of electricity. Reduced electrical
consumption can contribute to potential financial savings, a cleaner environment, and the
reduction of greenhouse gas emissions.

For more information about ENERGY STAR, go to: http://www.energystar.gov.

 

5-5 Ekspordi klassifikatsiooni teatis

 

This tablet product is subject to the United States Export Administration regulations (EAR) and
has an Export Classification Control Number (ECCN) of 5A992.c mass market. The tablet can be
re-exported except to any of the embargoed countries in the EAR E1 country list.
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Rakenduse paigaldamisel kuvatakse ebapiisava mälu teatis

 
Vabastage natukene mälu ning proovige uuesti installeerida.
 

Puuteekraan ei tööta või ei ole see tundlik

 
Hoidke voolunuppu uuesti käivitamiseks üle 10 sekundi all.
 

Seade ei käivitu või jooksis süsteem kokku

 

Laadige akut pool tundi ning hoidke seejärel voolunuppu uuesti
käivitamiseks üle 10 sekundi all.

Vajutage microSD-kaardi ava katte taga olevat lähtestusnuppu,
kuid võtke arvesse, et seda meetodit peab kasutama ettevaatlikult.

 

Helistades ei tee häält või ei ole kuuldav

 

Kohandage heli tugevust, kasutades helitugevuse nuppe.

 

Ei õnnestu traadita võrgu kaudu internetiühendust luua

 

Taaskäivitage juhtmevaba ruuter või minge menüüsse Sätted ning
taaskäivitage WLAN.

 

Tahvelarvuti ei välju unerežiimist

 

Hoidke uuesti käivitamiseks toitenuppu pikalt all.
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