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+34 961 002 841 www.orbys.eu 

Des d’ORBYS volem agrair-te la compra de la teua nova tablet F21 NEO. Per a garantir un ús 
correcte de la teua tablet, abans d'usar el dispositiu, llig aquest Manual de l'Usuari. Conserva 
aquesta documentació per a futures consultes. 

El teu dispositiu ORBYS F21 NEO disposa d'un Servei Tècnic des del qual t'atendran per resoldre 
tots els dubtes i problemes que puguen sorgir amb la teua tablet. Quan contactes amb el Servei de 
Suport, et sol·licitaran les dades completes de contacte i el número de sèrie del dispositiu (es troba 
a la part posterior de la tablet, just al damunt del logotip CE).

En activar dades mòbils per a usar serveis de dades i/o veu (navegació web, descàrregues, email, 
etc..), l'operador pot aplicar tarifes. Comprova el pla de dades contractat abans d'usar la funció de 
dades mòbils.

El dispositiu pot connectar-se a xarxes mòbils 4G/LTE. L'ús d'aquestes xarxes depén de la 
disponibilitat de l'operador i la regió. En connectar-se a xarxes 4G/LTE, la velocitat de navegació 
és mes ràpida però pot reduir-se el rendiment de la bateria.
Les funcions/imatges d'aquest manual pot ser no coincidisquen exactament amb la tablet 
adquirida a causa de possibles actualitzacions de programari, maquinari i/o firmware.
La companyia no es fa responsable de la pèrdua de dades o danys personals causats per un ús 
indegut del dispositiu, incloent programari, hardware, reemplaçaments de bateries inadequades, 
etc…
El propietari serà responsable de realitzar les còpies de seguretat dels seus documents, fitxers, 
imatges, aplicacions i tot tipus d'informació que emmagatzeme en el dispositiu. Es recomana 
encaridament la realització de còpies de seguretat i aplicar polítiques actives periòdiques amb la 
finalitat d'evitar la pèrdua de dades.
La companyia no pot controlar qualsevol controvèrsia dels usuaris, malentès o un ús incorrecte 
d'aquest manual. La companyia no assumeix cap responsabilitat per qualsevol pèrdua rellevant, 
accidental o potencialment ocorreguda en el procés d'utilització d'aquest manual.
El dispositiu és una unitat segellada. No hi ha cap peça dins que l'usuari final puga reparar i/o 
substituir. Intentar obrir o modificar el dispositiu anul·larà la garantia.
La companyia no es fa responsable dels problemes de rendiment o incompatibilitats causats per 
aplicacions de tercers.

La companyia no es fa responsable dels problemes de rendiment provocats per la modificació de 
paràmetres de configuració, així com per les incompatibilitats d'algunes aplicacions de tercers.
El logotip d’Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, 
Google Latitude™, i Google Talk™ són marques comercials de Google, Inc.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i el logotip de Wi-Fi són 
marques comercials registrades de Wi-Fi, AllianceBluetooth® és una marca registrada de 
Bluetooth SIG, Inc.
MicroSD™ és una marca i logotip registrat de SD-3D, LLC.
La resta de marques comercials són propietat dels seus respectius titulars. Tots els drets reservats.

La companyia es reserva el dret d'explicació final d'aquest manual.

Verifica l'ús de dades mòbils en itinerància per a evitar despeses a causa de l'ús de la xarxa d’altres 
operadors.
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Per a evitar lesions, o danys al producte, llig tota la informació d'aquesta secció abans d'usar-lo:

No deixes caure, colpejar, perforar o esclafar el dispositiu, podria causar danys en la superfície de 
la pantalla, problemes de hardware i perdre dades personals de la tablet. 
La pantalla del dispositiu és de vidre. Podria trencar-se a causa de deixar-la caure, col·locar 
objectes pesats sobre ella o rebre un fort colp. Cas de trencament, no toques la pantalla ni intentes 
substituir-la o traure-la del seu compartiment. Deixa d'usar immediatament el dispositiu i posa't en 
contacte amb el Servei Tècnic.
No deixes exposat el dispositiu a líquids o ambients humits. La filtració dels mateixos podria 
provocar errors de programari i/o hardware.
No intentes substituir o reparar la bateria del dispositiu. Podries danyar-la i provocar un 
sobreescalfament i/o lesions. La bateria només deu ser reparada i/o substituïda pel Servei Tècnic 
oficial.
El dispositiu disposa d'un connector per a auriculars. Ajusta prèviament el volum dels mateixos 
acord a un volum apropiat i segur. L'ús excessiu d'auriculars durant un llarg període de temps amb 
un volum alt pot resultar perillós. 
No desconnectes el dispositiu de la presa elèctrica durant actualitzacions o descàrregues de 
programari i/o firmware. Açò podria provocar la pèrdua de dades o problemes en el dispositiu.
No connectes el dispositiu a la xarxa elèctrica durant una tempesta elèctrica.
No connectes el dispositiu a preses d'alimentació elèctriques que presenten danys o desperfectes.
No utilitzes el dispositiu en llocs on no estiga permès (hospitals, gasolineres, magatzems de 
productes químics i similars). Respecta sempre les normes, instruccions i senyals d'avisos dels 
diferents llocs.
Respecta els senyals i avisos que prohibisquen o restringisquen l'ús de dispositius mòbils.
No utilitzes accessoris incompatibles. Només  es permet l'ús d'accessoris i bateria originals.
No utilitzes el dispositiu mentre s'està conduint o operant amb maquinària.
Si pateixes alguna malaltia o tens algun símptoma que creus que podrien veure’s afectats per l'ús 
del dispositiu, consulta al teu metge abans d'utilitzar-lo.
No uses el dispositiu per a telefonar mentre s'està carregant.
Apaga el dispositiu quan estigues en un avió.
Apaga i desconnecta tots els cables del dispositiu abans de la seua neteja. No uses líquids químics 
i/o detergents per a la neteja del mateix. Només es permet la neteja tant de la pantalla com de la 
carcassa amb un drap suau, net i que es trobe lleugerament humit.
Les bosses de plàstic poden ser perilloses. Mantingues fora de l'abast de xiquets per a evitar el 
perill d'asfíxia. 
El dispositiu conté ràdios que emeten camps electromagnètics. No l’utilitzes a prop de dispositius 
mèdics com marcapassos, desfibril·ladors o altres dispositius mèdics ja que el dispositiu podria 
interferir en els mateixos.
No forces la introducció d'un connector en el port, ni apliques una pressió excessiva, podries 
ocasionar danys en el maquinari. 
No uses el dispositiu quan estiga exposat a altes temperatures o si li impacta la llum directa del sol 
durant llargs períodes, podria sobrecalfar-se i provocar errors de maquinari.
No apliques massa pressió en prémer els botons del dispositiu, ja que podrien ocasionar danys en 
el maquinari.
Si utilitzes aplicacions, jocs, funcions, cobertura, etc… que necessiten més rendiment (CPU, RAM, 
Bateria, 4G/LTE) o s'utilitzen durant períodes de temps perllongats, pots provocar que el teu 
dispositiu es calfe de manera temporal.



 

 Informació d'ús  

 

La teua ORBYS F21 NEO inclou un teclat que serveix com a suport en posició de faristol. És molt 
important seguir les instruccions per a la correcta obertura i fixació del dispositiu amb la finalitat 
d'evitar trencaments. No deus forçar ni excedir la seva obertura màxima per evitar trencaments en 
les fixacions i/o teclat. 

L'extracció del dispositiu/teclat sempre s'ha de realitzar amb el dispositiu en un angle de 90º, 
subjectant el teclat i estirant uniformement cap amunt.

La connexió dispositiu/teclat sempre s'ha de realitzar amb el dispositiu en un angle de 90º, 
acoblant el dispositiu al suport del teclat. Aquest suport només té una possible posició, quedant el 
dispositiu acoblat gràcies als seus dos ancoratges de connexió i els imants.



Contingut del paquet  
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Vista general del producte 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.  
8.  
9.  
10.
11.  
12.
13.
14.

Extrau els components dels seus embalatges originals posant atenció. Comprova el contingut del 
paquet:

ORBYS F21 NEO.
Cable USB (tipus A) <> (tipus C).
Adaptador d'alimentació USB.
Targeta de benvinguda.
Eina per a l’extracció del suport de NanoSIM/microSD.

Atenció: Els accessoris d'aquest producte poden variar sense previ avís.

Teclat (Opcional). 

 
 

Botó d’engegar/apagar i bloquejar pantalla.
Botó de volum + (Augmentar). 
Botó de volum - (Disminuir).
Connector USB tipus C amb funció OTG i càrrega.
Presa d’auriculars.
Botó Reset.
Ranura per a inserir NanoSIM/microSD™.
Connector DC 3,5mm per a càrrega.
Connector teclat electromagnètic.
Càmera posterior. 
LED frontal de càrrega.
Càmera davantera.

Altaveus.

S/N 138XXX1AU20

Sensor frontal de brillantor.



Engegar el dispositiu  

Apagar el dispositiu  

Desbloquejar pantalla 

Bloquejar pantalla 

  

 

 

Forçar l’apagat  

Forçar reinici  

Quan el dispositiu es trobe apagat, prem durant uns segons el botó 1 (Engegar/Apagar) perquè el 
teu dispositiu s’engege.

Quan el dispositiu es trobe engegat, prem durant uns segons el botó 1 (Engegar/Apagar) perquè 
el teu dispositiu mostre les opcions d'apagat.

Aquest serà el teu mètode per desbloquejar el dispositiu. Has de posar 
atenció en configurar-ho i recordar-ho. Si oblides algun d'aquests mètodes, 
no podràs utilitzar el dispositiu llevat que ho restablisques. Aquesta acció 
provocarà la pèrduda de totes les dades, configuracions, aplicacions, etc.. La 
companyia no es fa responsable de les pèrdudes que aquest procés puga 
ocasionar.

Aquests processos provocaran el tancament per complet de totes les 
aplicacions i documents en execució. No es recomana realitzar aquestes 
operacions per a evitar pèrdua de dades que no hagueren sigut guardats 
amb anterioritat.

Desplaça la icona de bloqueig cap amunt per a desbloquejar la pantalla. A partir d'aquest moment, 
hauràs de procedir amb el mètode de desbloqueig que hages configurat.

De forma manual: Quan el nostre dispositiu es trobe encès, prem breument sobre el botó 1 
(Engegar/Apagar) per a bloquejar la pantalla. 

De forma automàtica: Es pot configurar un temps determinat perquè el teu dispositiu bloquege la 
pantalla de forma automàtica.

Mètode de desbloqueig: Podrem escollir entre diversos mètodes de desbloqueig de pantalla 
(lliscar, patró, PIN, contrasenya)

Es pot forçar l'apagat del dispositiu prement durant més de 10 segons el botó 1 (Engegar/Apagar)

Es pot forçar el reinici del dispositiu prement el botó 6 (necessària l’eina per a prémer).

Aplicacions > Configuració > Pantalla > Temps d’espera de la pantalla

Aplicacions > Configuració > Seguretat > Bloqueig de Pantalla



Serveis xarxa dades mòbils 

A.
B.
C.
D.

Instal·lar targeta nanoSIM 
 
1.

 

2.

3.

4.
5.

El dispositiu inclou mòdul 4G/LTE per a operar en xarxa de dades mòbils. Per a connectar-te a una 
xarxa mòbil hauràs d'inserir una targeta SIM activada d'un operador compatible. En activar dades 
mòbils per a usar serveis de dades i/o veu (navegació web, descàrregues, email, etc..), l'operador 
pot aplicar tarifes. Comprovar el pla de dades contractat abans d'usar la funció de dades mòbils.

La ranura (7) disposa d'una única safata per a inserir les targetes nanoSIM i microSD. Aquesta 
safata comparteix les possibilitats d'inserir totes dues targetes segons les següents combinacions:

Inserir una nanoSIM.

Inserix l'eina d'extracció inclosa en el xicotet orifici de la safata i espenta suaument per a expulsar 
la safata.

Extrau la safata.

Col·loca la targeta nanoSIM (una o dues segons si es vol usar targeta microSD). El cantó determina 
l'orientació correcta.

Torna a col·locar la safata.
El dispositiu F21 NEO sol·licitarà les dades d'accés a la nanoSIM (PIN)

Inserir una microSD.
Inserir dos nanoSIM.
Inserir una nanoSIM y una targeta microSD.



Carregar el dispositiu 

1.

2.
3.

 

Precaucions i consells sobre la càrrega  
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El dispositiu conté una bateria recarregable d'ions de liti Li-on (no extraïble) que pot carregar-se 
mitjançant el següent mètode: 

Connecta l'adaptador d'alimentació USB a una presa elèctrica estàndard (220V / 
50Hz) que es trobe en condicions òptimes.
Connecta l’extrem USB-A del cable a l’adaptador.
Connecta l’extrem USB-C del cable al port 4 (USB-C) del dispositiu.

El dispositiu també compta amb un port de càrrega auxiliar (8) del tipus DC 3,5mm. Será necessari 
un carregador del tipus DC 3,5mm 5V 2A (no inclòs).

No es pot carregar el dispositiu usant els dos ports de càrrega al mateix temps (4) i (8). Podria 
provocar greus danys.
No és necessari que el dispositiu arribe al 0% (bateria completament descarregada) per a carregar 
la tablet. De fet, per perllongar la vida útil de la seua bateria, es recomana carregarla quan el nivell 
estiga situat entre el 15% i el 30%. Per defecte, la teua ORBYS F21 NEO avisarà que és necessària 
la seua càrrega quan la bateria es trobe al 15%.
Es recomana no esgotar la bateria per complet ja que açò pot provocar que la tablet no s’encenga. 
Si la teua ORBYS F21 NEO es descarrega completament, posa-la a carregar i espera al voltant de 
10 minuts perquè adquirisca càrrega suficient i mostre el logotip de la bateria en pantalla. En 
aquest moment ja podràs encendre el teu dispositiu. 
El temps de càrrega dependrà de si es carrega mitjançant l’adaptador d'alimentació o mitjançant 
un port USB d'un PC.
L'ús de cables d'alimentació o adaptadors inadequats poden provocar greus danys al dispositiu.
La bateria no és extraïble, no deu ser manipulada. Qualsevol retirada o modificació de la mateixa 
pot suposar la pèrduda de la garantia. 

El nivell de bateria es mostra en la pantalla principal del dispositiu amb el símbol.

Pots observar l'ús de bateria, mostrar el percentatge i activar l'opció d'estalvi des del menú:

No es recomana l'ús del dispositiu mentre s'està carregant. Açò provocarà que la càrrega siga molt 
més lenta.

Usar únicament adaptadors que complisquen els següents requisits: 

INPUT: AC 100V~240V, 50/60 Hz <> OUTPUT: 5V - 2A

L'ús d’altre tipus d'adaptadors podria provocar greus danys en el dispositiu i 
suposar un risc per a les persones.

Aplicacions > Configuració > Bateria

Adaptador i cable inclosos.



Obertura i tancament d'aplicacions 

Icones de navegació  

 
 
 
 

Connectar el dispositiu a un ordinador  

•

•

•

Pots obrir qualsevol aplicació instal·lada des de la pantalla d’Inici o la pantalla d’Aplicacions. 
Selecciona la icona de l'aplicació desitjada per obrir-la.

Pots tancar una aplicació prement el botó Multitasca i movent la finestra de l'aplicació a tancar cap 
a l'esquerra o dreta. També pots tancar totes les aplicacions actives mitjançant l’opció en pantalla 
Esborrar Tot.

Existeixen diverses icones en la pantalla que ens permetran realitzar diferents funcions i 
navegació:

Podem transferir dades entre el nostre dispositiu i un ordinador connectat mitjançant el cable USB 
subministrat. 

Existeixen diversos mètodes de transferència d'arxius des del PC i el dispositiu. Pots configurar el 
mètode de transferència des de la notificació “Carregant aquest dispositiu per USB” que apareixerà 
quan connectes el dispositiu al PC. Les opcions principals que pots triar són: 

Per a transferir arxius amb equips que disposen de sistema operatiu Mac OS X,    
has d’instal·lar l’aplicació “Android File Transfer” en el teu ordinador. Android File 
Transfer és compatible amb Mac posteriors i amb Android 3.0 o versions 
superiors. OS X 10.7 o versions. 
Es pot obtindre des de la següent URL: https://www.android.com/filetransfer 

Transferir fitxers (MTP): El Sistema Operatiu del PC reconeix el dispositiu com si d'un Dispositiu 
Multimèdia es tractara.
PTP: Picture Transfer Protocol, aquest protocol és el menys usat. El Sistema Operatiu del PC 
reconeix el dispositiu com si d'una càmera de fotos es tractara. Aquesta manera és recomanable 
únicament si l'usuari vol transferir fotografies fàcilment ja que ens permet passar fotos de la 
tablet a l'ordinador sense la necessitat d'utilitzar cap programari addicional. 
Només carregar: Aquest mètode anul·la la transferència de dades i així millora la velocitat de 
càrrega.

Tornar a la pantalla anterior.

Tornar a la pantalla d'inici.

Aquesta icona indica que la multifinestra es troba activa.

Multitasca: Obri una llista d'imatges en miniatura de les aplicacions que 
estan en execució. Podem accedir a una d'elles prement sobre ella o 
eliminar-la prement sobre la X.

Has de tenir en compte que quan surts d'una aplicació, per exemple, prement el botó 
Enrere, pot ser que l'aplicació quede executant-se en segon pla i consumint recursos 
(RAM, Bateria, CPU).



Pantalla dividida 

  

Obrir aplicacions en pantalla dividida  

1.

2.

3.

4.

Tancar pantalla dividida 

El teu dispositiu compta amb la nova funció que permet usar diverses aplicacions al mateix temps 
en pantalla dividida. 

Hem de triar quines aplicacions volem usar amb aquesta funcionalitat, procedint de la següent 
manera:

Prem sobre el botó          per a accedir a la llista d'aplicacions executades recentment. 

Prem damunt de l'aplicació que vulgues executar en pantalla dividida. Apareixeran les opcions 
i en cas que l'aplicació siga compatible amb aquesta funcionalitat, apareixerà “Dividir pantalla”

Una vegada posicionada la primera aplicació en pantalla dividida, pots triar la segona aplicació 
a executar en la finestra restant.

Mentre el teu dispositiu es trobe treballant en Multifinestra el botó Multitasca canviarà i 
apareixerà un botó doble que indicarà l’ús de la pantalla dividida.

Pots tornar a treballar en una sola finestra completa prement el botó doble dues vegades fins que 
només aparega una aplicació.

La primera aplicació que hem seleccionat estarà sempre executant-se en la 
pantalla seleccionada, en canvi, en tornar a polsar el botó doble tornarà a 
mostrar-se el carrusel d'aplicacions per a poder obrir-la en la pantalla dividida. 

Es pot modificar la proporció de cada finestra, només has de lliscar la barra que 
les divideix segons la proporció desitjada.

Certes aplicacions poden no estar adaptades a aquesta funcionalitat. Consultar al 
desenvolupador de les mateixes per a comprovar la correcta compatibilitat.



Ús de targetes de memòria  

Instal·lació de la targeta: 

1.
2.

3.
4.

Explorar el contingut de la targeta: 

 

Retirar targeta:  

 

1.
2.
3.
4.

•

•

•

•

La teua tablet compta amb una ranura per a l'ús de targetes de memòria del tipus microSD™ 
(màxim 128GB y tipus SDHC) amb la finalitat de poder ampliar la capacitat d’emmagatzemament. 

Prèviament a la retirada de la targeta, deus realitzar una extracció segura per a evitar la pèrduda 
de dades.

Aplicacions > Configuració > Emmagatzematge portàtil

Aplicacions > Configuració > Emmagatzematge portàtil > Expulsar targeta

Retira la safata del port (7). 

Retira la coberta posterior (7).

No forces la inserció de la targeta. La targeta només té una possible posició per 
ser col·locada.

No retires la targeta amb el dispositiu encès sense usar l'opció d'extracció segura, 
en cas contrari podria provocar la pèrduda de dades.

Es recomana l'ús de primeres marques per a poder assegurar la compatibilitat, 
acompliment i fiabilitat. Es recomana l'ús de targetes que corresponen almenys a 
la classe 10 i que proporcionen una lectura d'alta velocitat.

Per defecte, el dispositiu emmagatzema les aplicacions, documents, fitxers, etc… 
en la memòria interna del mateix.

Pressiona la targeta fins que notes un “click” i la targeta quede alliberada.
Retira la targeta.
Tanca la safata i pressiona les vores amb fermesa per a fixar-la.

Recorda que aquesta safata allotja la NanoSIM i microSD conjuntament, col·loca amb cura la 
targeta SD en la posició de la safata indicada. Pressiona fins que notes un “click” i la targeta 
quede fixada en la ranura.
Tanca la safata i pressiona les vores amb fermesa per a fixar-la.
Si el dispositiu no reconeix el sistema d'arxius de la targeta, sol·licitarà formatejar-la, en cas 
contrari, no la reconeixerà. Aquest procés eliminarà totes les dades de la targeta, has de 
disposar de còpies de seguretat del contingut d'aquesta.



Navegació per la pantalla tàctil del dispositiu

Toc “Click”:

Tocar sense soltar: 

Lliscar: 

Arrossegar:

Separar i Pessigar: 

Orientació de la pantalla

Teclat i idioma

El teu dispositiu compta amb una pantalla multitàctil que oferix diferents funcions segons els 
gestos que realitzem sobre ella:

Prem sobre la pantalla breument per a seleccionar elements, iniciar aplicacions o introduir text.

En tocar sense deixar anar sobre algun element, mostrarà un menú  emergent d'opcions 
disponibles on pots realitzar tasques com: enviar a la pantalla principal, eliminar, obtenir 
informació, etc..

Prem sobre qualsevol punt de la pantalla i llisca cap a l'esquerra o dreta per a poder intercanviar 
entre els diferents escriptoris. També has de lliscar cap amunt en cas que la pantalla inicial es trobe 
bloquejada.

Polsa sense soltar un element, després meneja’l a una nova ubicació i solta’l.

Pessiga la pantalla usant dos dits i repetix la mateixa acció separant-los. Açò permetrà realitzar 
funcions de zoom.

El dispositiu compta amb un sensor per a determinar l'orientació de la pantalla depenent de la 
forma en què es trobe subjecte. Pots configurar aquesta auto-orientació de la següent forma:

En prémer qualsevol àrea d'entrada de text, apareixerà la interfície de teclat.

Pots configurar la introducció del teclat i l'idioma des de:

Aplicacions > Configuració > Pantalla > Opcions avançades > Gira pantalla 
automàticament

Aplicacions > Configuració > Sistema > Idiomes i introducció de text



Connectar-se a la xarxa Wi-Fi

Connectar-se a la xarxa mòbil  
 

 

    

 

Pots configurar la nostra connexió perquè accedisca a la xarxa Wi-Fi que desitges. 

Pots configurar la xarxa mòbil des de:

Dades mòbils: Permet activar/desactivar l'ús de les dades mòbils.

Itinerància: Permet activar/desactivar l'ús de les dades mòbils fore de nostre país.

Tipus de xarxa preferent: Permet triar el tipus de xarxa a la qual connectar-se (2G, 3G, 4G, auto). 

Es recomana l'ús de xarxes que estiguen degudament 
protegides per a evitar la possible captació de dades 
privades.

Es recomana verificar prèviament amb l’operador abans 
d'activar l'ús de dades mòbils. L'ús dels mateixos pot implicar 
cost.

L'ús de dades mòbils en Itinerància pot comportar costos 
significatius. Contacta prèviament amb l’operador abans 
d’activar dades.

Cercar la xarxa: El dispositiu cercarà de forma automàtica totes les xarxes Wi-Fi que estiguen 
disponibles a l'abast del mateix. Aquestes xarxes es mostraran en forma de llista que s’actualitzarà 
de forma automàtica. 

Connectar-se a la xarxa: Polsa sobre la xarxa a la qual vulgues connectar-te, introdueix la 
contrasenya de la xarxa, si fóra necessari, i prem Connectar. Ha d'aparèixer un missatge que 
indique “Connexió establida” que indicarà que la connexió s'ha realitzat amb èxit.

Aplicacions > Configuració > Xaxa i Internet > Wi-Fi > Activar

Aplicacions > Configuració > Xarxa i Internet > Xarxa mòbil 



Configuració de pantalla  

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pots configurar tots els paràmetres relacionats amb la pantalla des del següent menu:

Nivell de brillantor: Permet l'ajust de brillantor de la pantalla.

Gira pantalla automàticament: Permet l’ajust per a girar la pantalla automàticament. 

Mida de la lletra: Permet ampliar o reduir el text en pantalla.

Mida de visualització: Permet ampliar o reduir els elements en pantalla.

Estalvi de pantalla: Permet la configuració de l’estalvi de pantalla.

Pantalla de bloqueig: Permet la configuració de les notificacions quan la pantalla està bloquejada. 

Brillantor automática: Permet l’ajust del nivell de brillantor segons la llum disponible. 

Fons de pantalla: Permet la configuració del fons de pantalla predeterminat.

Temps d’espera de la pantalla: Permet l'ajust de temps perquè la pantalla s'apague 
automàticament. 

Aplicacions > Configuració > Pantalla



Garantia 

•

•
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•
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S'estableix un període de garantia de 2 anys a partir de la compra per part de l'usuari final i 
lliurament del producte, a excepció de la bateria que serà de 6 mesos. Contacta amb el teu 
distribuïdor autoritzat per tramitar la garantia

Es garantirà la reparació o substitució dels components a causa dels possibles defectes produïts 
als materials, disseny o manufacturació. 

Per a exercir la garantia serà necessari acreditar la compra del producte mitjançant factura o 
albarà. 

L'usuari final ha de preparar el dispositiu abans de sol·licitar assistència tècnica, complint els 
següents punts:

La garantia no cubrix:

La garantia no s'aplicarà/no serà vàlida si:

El desgast per ús normal del dispositiu (bateria, pantalla i components).

Manual de l'usuari, programari original o programari de tercers instal·lat en el dispositiu.

L'usuari manipula o desmunta el producte.

El número de sèrie ha sigut alterat o modificat.
S'han trencat o alterat els segells de garantia.
Existixen danys provocats per accidents o mal ús (intencionats o accidentals).
Existixen danys per les males condicions en ser transportat.
Existixen danys provocats per l'ús d'accessoris, cables, bateries, pantalles o altres components no 
instal·lats pel Servei Tècnic oficial.
Existixen danys provocats per condicions meteorològiques, incendis, inundacions, colps, 
aixafament, tensió no idònia, o aplicació de voltatge inadequat.
Existixen danys per usos de programari de tercers.
S'ha produït l'alteració del Sistema Operatiu i/o firmware original del dispositiu.
Existixen danys provocats per un manteniment incorrecte.
L'ús de perifèrics com poden ser “Power Bank”, adaptadors elèctrics o uns altres que no 
complisquen amb els requisits citats.

DFLabs Tech Solutions SL
C/Valencia-Late 4 (DFBuilding - Pol.Ind.Ull Fondo)
12539 Les Alqueries - CS (España)
Telf: +34 961 002 841 
Email: info@orbys.eu
https://www.orbys.eu

El dispositiu o els seus accessoris han sigut alterats o modificats per personal aliè al Servei Tècnic 
oficial. 

Despeses d'instal·lació/desinstal·lació del producte.

Eliminació de virus, reinstal·lació del programari original, instal·lació/desinstal·lació o 
reinstal·lació d’aplicacions. 

Disposar de còpies de seguretat. El Servei Tècnic pot esborrar el dispositiu amb la finalitat de 
reparar, comprovar o verificar problemes de programari/firmware.
El dispositiu no ha de disposar de cap mètode de bloqueig (patró, PIN, contrasenya). En cas de 
disposar de mètode de desbloqueig, el Servei Tècnic es reserva el dret de restablir a valors de 
fàbrica el dispositiu per procedir amb la verificació/reparació del mateix.



Ports Entrada/Eixida

Botons

Especificacions

Configuració
10.1” IPSPantalla

Resolució
Brillantor

Touch System
Xipset

Xipset gràfic
Processador

Memòria
Emmagatzematge intern
Emmagatzematge extern

Àudio
Connectivitat Wi-Fi

Càmera Frontal / Posterior
Sistema Operatiu

Alimentació i càrrega
SIM

Xarxa mòbil 2G
Xarxa mòbil 3G
Xarxa mòbil 4G

Bluetooth
Bateria

Teclat

USB-C OTG i càrrega
DC 3,5mm càrrega

Auriculars
Sensor Gravetat

Acceleròmetre
Flash de càmera

GPS
Ràdio FM

LED de notificació
Micròfon
Vibrador

Engegar
Volum
Reset

1920 x 1200
280 cd/m2

10 punts, G+G capacitatiu
MediaTek 6765 64bit
IMG PowerVR GE8320
OctaCore A53 4x2.3GHz + 4x1.8GHz
4 GB LPDDR4
64 GB
Suporta MicroSD-card fins 128!GB SDHC
2 altaveus interns de 0.8W
802.11 a/b/g/n/ac DualBand (2.4 GHz / 5GHz)
2 Mpx / 5 Mpx
Android 10 Q
AC 100V~240V, 50-60 Hz, 2A
2xNanoSIM (combinada amb MicroSD)
GSM: EGSM900, DCS1800
WCDMA: Banda 1, Banda 8
LTE: Banda FDD(3/7/20) - TDD(38)

3.7v, 8.000 mAh
Teclat amb Trackpad (Opcional)
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Sí
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Sí
Sí

Sí
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Sí

Sí
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Sí

Sí
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No
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