
Manualul Utilizatorului

Vă rugăm să citiți acest manual 
înainte de a utiliza dispozitivul și 
păstrați-l pentru referințe viitoare.
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De la ORBYS vrem să vă mulțumim pentru achiziționarea noua dvs. Tablete F21 NEO. Pentru a 
asigura utilizarea corectă a tabletei dvs., înainte de a utiliza dispozitivul, consultați acest manual de 
utilizare. Păstrați această documentație pentru referințe viitoare. 

Dispozitivul dvs. ORBYS F21 NEO are un serviciu de asistență de la care vă va ajuta să rezolvați 
toate îndoielile și problemele care pot apărea cu tableta. Când contactați serviciul de asistență, 
acesta vă va solicita informațiile de contact complete și numărul de serie al dispozitivului (acesta 
poate f i găsit pe spatele tabletei chiar deasupra siglelor CE). 

La activarea datelor mobile pentru a utiliza servicii de date și / sau voce (navigare web, descărcări, 
e-mail etc.), operatorul poate aplica tarife. Verificați planul de date contractat înainte de a utiliza 
funcția de date mobile. 

Dispozitivul se poate conecta la rețelele mobile 4G / LTE. Utilizarea acestor rețele depinde de 
disponibilitatea operatorului și a regiunii. La conectarea la rețele 4G / LTE, viteza de navigare este 
mai mare, dar performanța bateriei poate fi redusă. 
Este posibil ca funcțiile / imaginile din acest manual să nu se potrivească exact cu tableta 
achiziționată din cauza posibilelor actualizări de software, hardware și / sau firmware. 
Compania nu este responsabilă pentru pierderea datelor sau daunele personale cauzate de 
utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului, inclusiv software, hardware, înlocuiri incorecte ale 
bateriei etc.
Proprietarul va fi responsabil pentru realizarea copiilor de rezervă ale documentelor, fișierelor, 
imaginilor, aplicațiilor și tuturor tipurilor de informații  stocate pe dispozitiv. Se recomandă 
insistent să efectuați copii de rezervă și să aplicați periodic politici active pentru a evita pierderea 
acestora. 
Compania nu poate controla nicio controversă, neînțelegere sau utilizare incorectă a acestui 
manual. Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice pierdere relevantă, accidentală 
sau potențial pierdută în procesul de utilizare a acestui manual.
Dispozitivul este o unitate sigilată. Nu există nicio parte în interiorul căreia utilizatorul final să 
poată repara și / sau înlocui. Încercarea de a deschide sau modifica dispozitivul va anula garanția.
Compania nu este responsabilă pentru problemele de performanță sau incompatibilitățile cauzate 
de aplicații terțe.

Compania nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de modificarea 
parametrilor de configurare, precum și de incompatibilitățile unor aplicații terțe.
Sigla Android, Google ™, Google Maps ™, Google Mail ™, YouTube ™, Magazin Google Play ™, 
Google Latitude ™ și Google Talk ™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc. 
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup ™, Wi-Fi Direct ™, Wi-Fi CERTIFIED ™ și sigla Wi-Fi sunt mărci 
comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance, Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a 
Bluetooth SIG , Inc.
MicroSD ™ este o marcă comercială înregistrată și sigla SD-3D, LLC. 
Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea proprietarilor respectivi. Toate drepturile 
rezervate.

Compania își rezervă dreptul de explicație finală a acestui manual

Verificați utilizarea datelor mobile în roaming pentru a evita taxele datorate utilizării rețelei altor 
operatori.
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Pentru a evita rănirea sau deteriorarea produsului, citiți toate informațiile din această secțiune
înainte de al utiliza:

Nu aruncați, nu loviți, nu găuriți sau zdrobiți dispozitivul, ar putea provoca deteriorarea suprafeței 
ecranului, probleme hardware și pierderea datelor stocate în tabletă.
Ecranul dispozitivului este de sticlă. Se poate rupe din cauza unei căderi, poate plasa obiecte grele 
pe ea sau poate primi o lovitură severă. În caz de rupere, nu atingeți ecranul sau încercați să îl 
înlocuiți sau să îl scoateți din compartimentul său. Opriți imediat utilizarea dispozitivului și 
contactați serviciul tehnic.
Nu expuneți dispozitivul la lichide sau medii umede. Filtrarea acestora ar putea provoca eșecuri de 
software și / sau hardware.
Nu încercați să înlocuiți sau să reparați bateria dispozitivului. Puteți să-l deteriorați și / sau să 
provocați supraîncălzire și / sau răniri. Bateria trebuie reparată și / sau înlocuită numaide către 
serviciul tehnic oficial.
Dispozitivul are o mufă pentru căști. Pre-reglați volumul acestora în funcție de un volum adecvat 
și sigur. Utilizarea excesivă a căștilor pentru o perioadă lungă de timp la volum mare poate fi 
periculoasă.
Nu deconectați dispozitivul de la priza electrică în timpul actualizărilor sau descărcărilor de 
software și / sau firmware. Acest lucru ar putea duce la pierderea datelor sau la probleme de 
dispozitiv.
Nu conectați dispozitivul la rețeaua electrică în timpul unei furtuni electrice.
Nu conectați dispozitivul la prize electrice deteriorate sau rupte.
Nu utilizați dispozitivul în locuri care nu sunt permise (spitale, benzinării, depozite chimice și altele 
asemenea). Respectați întotdeauna regulile, instrucțiunile și semnele de avertizare ale diferitelor 
locuri.
Respectați semnele și notificările care interzic sau restricționează utilizarea dispozitivelor mobile.
Nu utilizați accesorii incompatibile. Este permisă numai utilizarea accesoriilor și a bateriei originale.
Nu utilizați dispozitivul în timp ce conduceți sau folosiți utilaje.
Dacă suferiți de vreo boală sau aveți simptome care credeți că ar putea fi afectate de utilizarea 
dispozitivului, consultați-vă medicul înainte de a-l utiliza.
Nu utilizați dispozitivul pentru a apela în timp ce se încarcă.
Opriți dispozitivul când vă aflați într-un avion.
Opriți și deconectați toate cablurile de pe dispozitiv înainte de curățare. Nu folosiți lichide chimice 
și / sau detergenți pentru a-l curăța. Curățarea atât a ecranului, cât și a carcasei este permisă numai 
cu o cârpă moale, curată și ușor umedă.
Pungile de plastic pot fi periculoase. A nu se lăsa la îndemâna copiilor pentru a evita pericolul de 
sufocare.
Dispozitivul conține aparate de radio care emit câmpuri electromagnetice. Nu-l utilizați lângă 
dispozitive medicale, cum ar fi stimulatoare cardiace, defibrilatoare sau alte dispozitive medicale, 
deoarece dispozitivul ar putea interfera cu acestea.
Nu forțați un conector în port și nu aplicați presiune excesivă, deoarece puteți deteriora 
hardware-ul.
Nu utilizați dispozitivul atunci când este expus la temperaturi ridicate sau dacă este lovit de lumina 
directă a soarelui pentru perioade lungi de timp, s-ar putea supraîncălzi și provoca defecțiuni 
hardware.
Nu aplicați prea multă presiune atunci când apăsați butoanele de pe dispozitiv, deoarece acest 
lucru ar putea deteriora hardware-ul.
Dacă utilizați aplicații, jocuri, funcții, acoperire etc ... care necesită mai multă performanță (CPU, 
RAM, baterie, 4G / LTE) sau dacă sunt utilizate pentru perioade lungi de timp, poate cauza 
încălzirea temporară a dispozitivului.



 

 Informații de utilizare 

 

ORBYS F21 NEO a dvs. include o tastatură, care servește ca un stand în poziția de suport. Este 
foarte important să urmați instrucțiunile pentru deschiderea și fixarea corectă a dispozitivului 
pentru a evita ruperea. Nu trebuie să forțați sau să depășiți deschiderea maximă pentru a evita 
ruperea fixărilor și / sau a tastaturii.

Îndepărtarea dispozitivului / tastaturii trebuie întotdeauna făcută cu dispozitivul la un unghi de 90 °, 
ținând tastatura și trăgând uniform în sus.

Conexiunea dispozitiv / tastatură trebuie întotdeauna făcută cu dispozitivul la un unghi de 90 °,
atașând dispozitivul la suportul tastaturii. Acest suport are o singură poziție posibilă, dispozitivul 
fiind cuplat datorită celor două ancore și magneților de conectare.



Conținutul pachetului  

•
•
•  
•  
•
•

Prezentarea generala produsului 

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

Scoateți componentele din ambalajul original cu atenție. Verificați conținutul pachetului:

ORBYS F21 NEO.
Cablu USB (tip A) <> (tip C).
Adaptor de alimentare USB
Carte de bun venit.
Instrument de înlăturare a suportului NanoSIM / microSD.

*Atenție: Accesoriile acestui produs se pot schimba fără notificare prealabilă

Tastatură (opțional).

 
 

Buton pornit / oprit și blocare ecran.
Buton Volum + (Creștere).
Buton de volum - (Reducere).
Conector USB tip C cu funcție OTG și încărcare.
Mufă pentru căști.
Butonul de resetare.
Slot pentru inserarea NanoSIM / MicroSD ™.
Conector DC 3,5 mm pentru încărcare.
Conector electromagnetic tastatură.
Camera din spate.
LED de încărcare frontală.
Camera frontală.
Senzor de luminozitate frontal.
Difuzoare.

S/N 138XXX1AU20



Pornirea dispozitivului  

Oprirea dispozitivului  

Deblocați ecranul  

Ecran de blocare  

  

 

 

Oprire forțată  

Forța de repornire 

Când dispozitivul este oprit, țineți apăsat butonul 1 (Pornit / Oprit) pentru a porni dispozitivul.

Când dispozitivul este pornit, apăsați butonul 1 (Pornit / Oprit) timp de câteva secunde, astfel 
încât dispozitivul nostru să afișeze opțiunile de oprire.

Aceasta va fi metoda dvs. de a continua cu deblocarea dispozitivului. 
Trebuie să fiți atenți atunci când o setați și să vă amintiți. Dacă uitați oricare 
dintre aceste metode, nu veți putea utiliza dispozitivul decât dacă îl resetați. 
Această acțiune va cauza pierderea tuturor datelor, configurațiilor, 
aplicațiilor etc. Compania nu este responsabilă pentru pierderile pe care 
acest proces le poate provoca.

Aceste procese vor închide complet toate aplicațiile și documentele care 
rulează. Nu este recomandat să efectuați aceste operațiuni pentru a evita 
pierderea datelor care nu au fost salvate anterior

Glisați pictograma de blocare în sus pentru a debloca ecranul. Din acest moment, va trebui să 
continuați cu metoda de deblocare pe care ați configurat-o.

Manual: Când dispozitivul nostru este pornit, apăsați scurt butonul 1 (Pornit / Oprit) pentru a 
continua blocarea ecranului.

Automat: Puteți configura o anumită oră pentru ca dispozitivul nostru să blocheze automat 
ecranul. 

Metoda de deblocare: Putem alege între mai multe metode de deblocare a ecranului (glisare, 
model, PIN, parolă)

Dispozitivul poate fi forțat să se oprească apăsând și menținând apăsat butonul 1 (Pornit / Oprit) 
mai mult de 10 secunde.

Puteți forța o repornire a dispozitivului apăsând butonul 6 (este necesar instrumentul de 
împingere).

Aplicații> Setări> Afi#aj > Timp expirare ecran

Aplicații > Setări> Securitate> Blocarea ecranului



Servicii de rețea de date mobile 

A.
B.
C.
D.

Instalați cardul nanoSIM 
 
1.

 

2.

3.

4.
5.

Dispozitivul include un modul 4G / LTE pentru a funcționa într-o rețea de date mobilă. Pentru a vă 
conecta la o rețea mobilă va trebui să introduceți o cartelă SIM activată de la un operator 
compatibil. La activarea datelor mobile pentru a utiliza servicii de date și / sau voce (navigare web, 
descărcări, e-mail etc.), operatorul poate aplica tarife. Verificați planul de date contractat înainte 
de a utiliza funcția de date mobile.

Slotul (7) are o singură tavă pentru a introduce cardurile nanoSIM și microSD. Această tavă 
împărtășește posibilitățile de introducere a ambelor cărți în funcție de următoarele combinații:

Introduceți un nanoSIM.

Introduceți instrumentul de îndepărtare inclus în gaura mică din tavă și împingeți ușor pentru a 
scoate tava.

Scoateți tava.

Introduceți cardul nanoSIM (unul sau două, în funcție dacă doriți să utilizați un card microSD). 
Colțul determină orientarea corectă.

Puneți tava înapoi.
Dispozitivul F21 NEO va solicita datele de acces la nanoSIM (PIN).

Introduceți un microSD.
Introduceți două nanoSIM.
Introduceți un nanoSIM și un card microSD.



Încărcați dispozitivul 

1.

2.
3.

 

Precauții de încărcare și sfaturi  

•

•

•

•

•

•

•
 

 

Dispozitivul conține o baterie reîncărcabilă Li-ion litiu-ion (nedemontabilă) care poate fi încărcată 
efectuând următorul proces:

Conectați adaptorul de alimentare USB la o priză electrică standard (220V / 50Hz)
care este în stare optimă.
Conectați capătul USB-A al cablului la adaptor.
Conectați capătul USB-C al cablului la portul 4 (USB-C) de pe dispozitiv.

Dispozitivul are, de asemenea, un port auxiliar de încărcare (8) de tip DC 3,5 mm. Pentru a încărca 
folosind acest port, veți avea nevoie de un încărcător DC 3.5mm 5V 2A (nu este inclus).

Dispozitivul nu poate fi încărcat utilizând ambele porturi de încărcare în același timp (4) și (8). 
Poate provoca daune grave.
Nu este necesar ca dispozitivul să atingă 0% (bateria complet descărcată) pentru a încărca tableta. 
De fapt, pentru a prelungi durata de viață a bateriei, se recomandă să o încărcați atunci când 
nivelul este situat în intervalul cuprins între 15% și 30%. În mod implicit, ORBYS F21 NEO vă va 
avertiza că încărcarea acestuia este necesară atunci când bateria este la 15%.
Este recomandat să nu descărcați complet bateria, deoarece acest lucru ar putea cauza ca tableta 
să nu se aprindă. Dacă ORBYS F21 NEO este complet descărcat, puneți-l la încărcare și așteptați 
aproximativ 10 minute pentru ca acesta să încarce suficient și să apară sigla bateriei pe ecran. În 
acel moment, puteți porni dispozitivul.
Timpul de încărcare va depinde de încărcarea prin adaptor de alimentare sau prin portul USB de 
pe un computer.
Utilizarea cablurilor sau adaptoarelor de alimentare neoriginale poate provoca daune grave 
dispozitivului, iar utilizarea lor poate anula garanția.
Bateria nu este detașabilă, nu trebuie manipulată în niciun caz. Orice retragere sau modificare a 
acesteia poate însemna pierderea garanției.

Nivelul bateriei este afișat pe ecranul principal al dispozitivului cu acest simbol.

Puteți observa utilizarea bateriei, afișa procentajul și activați opțiunea de economisire din meniu:

Nu este recomandată utilizarea dispozitivului în timpul încărcării. Acest lucru va face ca sarcina să 
fie mult mai lentă.

Utilizați numai adaptoare originale cu următoarele cerințe:

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

Utilizarea altor tipuri de adaptoare poate deteriora grav dispozitivul și poate 
prezenta riscuri pentru oameni.

Aplicații> Setări> Baterie

Adaptor și cablu inclus



Deschiderea și închiderea aplicațiilor

Pictograme de navigare 

 
 
 
 

Conectați dispozitivul la un computer  

•

•

•

Puteți deschide orice aplicație instalată din ecranul de pornire sau de pe ecranul de aplicații. 
Selectați pictograma aplicației dorite pentru a o deschide.

Puteți închide o aplicație apăsând butonul Multitasking și glisând fereastra aplicației pentru a 
închide în sus. De asemenea, puteți închide toate aplicațiile active utilizând opțiunea ștergeți 
toate.

Există mai multe pictograme pe ecran care ne vor permite să efectuăm diferite funcții și navigare:

Putem transfera date între dispozitivul nostru și un computer conectat folosind cablul USB 
furnizat.

Există diverse metode de transfer de fișiere între computer și dispozitiv. Puteți configura metoda 
de transfer din notificarea “Încărcarea acestui dispozitiv prin USB” care va apărea atunci când 
conectați dispozitivul la computer. Principalele opțiuni dintre care puteți alege sunt:

Pentru a transfera fișiere cu computere care au sistemul de operare Mac OSX, trebuie 
să instalați Android File Transfer pe computer. Transferul de fișiere Android este 
compatibil cu Mac OS X 10.7 sau o versiune ulterioară și Android 3.0 sau o versiune 
ulterioară.
Poate fi obținut de la următoarea adresă URL: https://www.android.com/filetransfer

Transfer de fiăiere (MTP): sistemul de operare al computerului recunoaște dispozitivul ca și
cum ar fi un dispozitiv multimedia.
PTP: Picture Transfer Protocol, acest protocol este cel mai puțin utilizat. Sistemul de operare al 
computerului recunoaște dispozitivul ca #i cum ar fi o cameră foto. Acest mod este recomandat 
numai dacă utilizatorul dorește să transfere fotografii cu ușurință, deoarece ne permite să 
transferăm fotografii de pe dispozitiv pe computer fără a fi nevoie să folosim niciun software 
suplimentar.
Numai încțrcare: această metodă suprascrie transferul de date și astfel îmbunătățește viteza de 
încărcare.

Reveniți la ecranul anterior.

Reveniți la ecranul de pornire.

Această pictogramă indică faptul că ecranul divizat este activ.

Multitasking: Deschide o listă de imagini miniaturale ale aplicațiilor care 
rulează. Puteți accesa o aplicație făcând clic pe ea sau închizândo făcând 
clic pe X.

Trebuie să țineți cont de faptul că atunci când ieșiți dintr-o aplicație, de exemplu din 
butonul Înapoi, este posibil ca aplicația să ruleze în fundal și să consume resurse (RAM, 
baterie, CPU), de aceea se recomandă închiderea completă a aplicației dacă nu o vei 
folosi.



Ecran divizat  

  

Deschideți aplicații cu ecran divizat  

1.

2.

3.

4.

Închideți ecranul divizat 

Dispozitivul dvs. are nouă funcție care vă permite să utilizați mai multe aplicații în același timp în 
ecran divizat.

Trebuie să alegem ce aplicații dorim să folosim în ecran divizat. Pentru a face acest lucru, 
procedăm după cum urmează:

Faceți clic pe buton         pentru a accesa lista aplicațiilor executate recent.

Țineți apăsat pe aplicația pe care dorim să o rulăm în ecran divizat. Opțiunile vor apărea și dacă 
aplicația acceptă această funcționalitate, va apărea “Split screen”.

Odată ce prima aplicație este poziționată în ecran divizat, putem alege a doua aplicație pentru 
a rula în fereastra rămasă.

În timp ce dispozitivul dvs. funcționează în Multi Window, butonul Multitasking se va schimba 
și va apărea un buton dublu care indică faptul că folosim ecranul divizat.

Putem reveni la lucru într-o singură fereastră completă apăsând de două ori butonul dublu până 
când apare o singură aplicație.

Prima aplicație pe care am selectat-o va rula întotdeauna pe ecranul selectat, pe 
de altă parte, când apăsați din nou butonul dublu, caruselul aplicației va fi afișat 
din nou, astfel încât să poată fi deschis pe ecranul divizat.

Puteți modifica dimensiunea fiecărei ferestre, trebuie doar să glisați bara care le 
împarte în funcție de dimensiunea dorită.

Este posibil ca anumite aplicații să nu fie adaptate la această funcționalitate. 
Consultați dezvoltatorul acestuia pentru a verifica compatibilitatea corectă.



Folosirea cardurilor de memorie 

Instalarea cardului:  

1.
2.

3.
4.

Explorați conținutul cardului:  

 

Retrați cardul:  

 

1.
2.
3.
4.

•

•

•

•

Dispozitivul dvs. are un slot pentru utilizarea cardurilor de memorie de tip microSD ™ (maxim 128 
GB și tip SDHC) pentru a extinde capacitatea de stocare.

Înainte de a retrage cardul, trebuie să efectuați o retragere sigură pentru a evita pierderea datelor.

Aplicații> Setări> Stocare> Stocare portabilă

Aplicații> Setări> Stocare> Stocare portabilă> Eject

Scoateți tava de port (7).

Scoateți tava de port (7).

Nu forțați când introduceți cardul. Cartea are o singură poziție posibilă de plasat.

Nu scoateți cardul cu dispozitivul pornit fără a utiliza opțiunea de scoatere sigură, 
altfel poate duce la pierderea datelor.

Se recomandă utilizarea mărcilor de top pentru a asigura compatibilitatea, 
performanța și fiabilitatea. Se recomandă utilizarea cardurilor care corespund cel 
puțin clasei 10 și care oferă citire de mare viteză.

În mod implicit, dispozitivul stochează aplicații, documente, fișiere etc ... în 
memoria sa internă.

Apăsați cardul până când simțiți un “clic” și cardul este eliberat.
Scoateți cardul.
Închideți tava și apăsați ferm marginile pentru a o fixa.

Amintiți-vă că această tavă găzduiește NanoSIM și microSD împreună, așezați cu atenție 
cardul SD în poziția indicată a tăvii. Apăsați până când simțiți un “clic” și cardul este fixat în slot.
Închideți tava și apăsați ferm marginile pentru a o fixa.
Dacă dispozitivul nu recunoaște sistemul de fișiere al cardului, va solicita formatarea acestuia, 
altfel nu îl va recunoaște. Acest proces va șterge toate datele de pe card. Trebuie să aveți copii 
de rezervă ale conținutului acestuia.



Navigare pe ecranul tactil al dispozitivului

O singură atingere “faceți clic”:

Apasa si tine apasat:

Slide:

Trage:

Separați și ciupiți:

Orientarea ecranului

Tastatură și limbă

Dispozitivul dvs. are un ecran multi-touch care oferă funcții diferite în funcție de gesturile pe care 
le executăm pe acesta:

Apăsați scurt pe ecran pentru a selecta elemente, lansa aplicații sau introduceți text.

Apăsarea și menținerea apăsată pe orice element va afișa un meniu pop-up cu opțiuni disponibile 
sau puteți efectua sarcini precum: trimitere la ecranul principal, ștergere, obținere de informații 
etc.

Faceți clic pe orice punct de pe ecran și glisați la stânga sau la dreapta pentru a putea comuta între 
diferitele desktopuri. De asemenea, ar trebui să glisați în sus în cazul în care ecranul de pornire este 
blocat.

Atingeți lung un element, apoi mutați-l într-o locație nouă și eliberați-l.

Ciupiți ecranul cu două degete și repetați aceeași acțiune separându-le. Acest lucru vă va permite 
să efectuați funcții de zoom.

Dispozitivul are un senzor pentru a determina orientarea ecranului în funcție de modul în care este 
ținut. Putem configura această orientare automată în felul următor:

Dacă faceți clic pe orice zonă de introducere a textului, va apărea interfața tastaturii.

Putem configura intrarea tastaturii și limba de la:

Aplicații> Setări> Afișaj > Avansat> Rotire automată a ecranului

Aplicații> Setări> Sistem> Limbi și introducere text



Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi

Conectați-vă la rețeaua de date mobile 
 

 

    

 

Putem configura conexiunea Wi-Fi din următorul meniu de configurare:

Putem configura rețeaua mobilă de la

Date mobile: Activați / dezactivați utilizarea datelor mobile.

Roaming: Vă permite să activați / dezactivați utilizarea rețelelor mobile în afara țării noastre.

Preferința tipului de rețea: Alegeți tipul de rețea la care să vă conectați (2G, 3G, 4G, automat).

Se recomandă utilizarea rețelelor protejate corespunzător 
pentru a evita posibila captare a datelor private.

Este recomandat să consultați operatorul înainte de a activa 
utilizarea datelor mobile. Utilizarea acestora poate implica 
costuri.

Utilizarea datelor mobile în roaming poate atrage costuri 
semnificative. Contactați operatorul în prealabil înainte de 
activare.

Căutare rețea: Dispozitivul va căuta automat toate rețelele Wi-Fi disponibile în raza sa de acțiune. 
Aceste rețele vor fi afișate sub forma unei liste care se va actualiza automat.

Conectați-vă la rețea: Faceți clic pe rețeaua la care doriți să vă conectați, introduceți parola de 
rețea, dacă este necesar, și faceți clic pe Conectare. Ar trebui să apară mesajul Conexiune stabilită, 
indicând faptul că conexiunea a fost realizatxă cu succes.

Aplicații> Setări> Rețea și Internet> Wi-Fi> Activat

Aplicații> Setări> Rețea și Internet> Rețea mobilă



Setări ecran  

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Putem configura toți parametrii legați de ecran din următorul meniu:

Nivel de luminozitate: Permite reglarea luminozității ecranului.

Rotire automată a ecranului: Permite setarea rotirii automate a ecranului.

Dimensiunea fontului: Vă permite să configurați dimensiunea fontului.

Zoom ecran: Vă permite să configurați dimensiunea elementelor de pe ecran.

Screensaver: Permite configurarea economizorului de ecran.

Blocare ecran: Vă permite să configurați notificările când ecranul este blocat.

Luminozitate automată: Activați luminozitatea automată pe baza luminii disponibile.

Imagine de fundal: Vă permite să setați imaginea de fundal implicită.

Durată până la dezactivarea ecranului: Vă permite să setați ora pentru ca ecranul să se oprească 
automat.

Aplicații> Setări> Afișaj



Garanție 

•

•

•  
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

 

Se stabilește o perioadă de garanție de 2 ani de la achiziționarea de către utilizatorul final și livrarea 
produsului, cu excepția bateriei, care va fi de 6 luni. Contactați distribuitorul autorizat pentru a 
aranja garanția.

Repararea sau înlocuirea componentelor va fi garantată din cauza eventualelor defecte produse în 
materiale, în proiectare sau în procesul de fabricație.

Pentru exercitarea garanției, va fi necesar să se dovedească achiziționarea produsului prin 
intermediul unei facturi sau al unei note de livrare.

Utilizatorul final trebuie să pregătească dispozitivul înainte de a solicita asistență tehnică, 
respectând următoarele puncte:

Garanția nu acoperă:

Garanția nu se va aplica / nu va fi valabilă dacă:

Uzură datorită utilizării normale a dispozitivului (baterie, ecran și componente).

Manual de utilizare, software original sau software terț instalat pe dispozitiv.

Utilizatorul manipulează sau dezasamblează produsul.

Numărul de serie a fost alterat sau modificat.
Sigiliile de garanție au fost modificate.
Există daune cauzate de accidente sau abuz (intenționat sau accidental).
Există daune cauzate de condiții rele la transport.
Există daune cauzate de utilizarea accesoriilor, cablurilor, bateriilor, ecranelor sau a altor 
componente care nu sunt instalate de Serviciul Tehnic Oficial.
Există daune cauzate de condițiile meteorologice, incendiu, inundații, șoc, zdrobire, tensiune 
nepotrivită sau aplicarea unei tensiuni necorespunzătoare.
Există daune pentru utilizarea software-ului terților.
A existat o modificare a sistemului de operare și / sau a firmware-ului original al dispozitivului.
Există daune cauzate de întreținerea necorespunzătoare.
Au fost utilizate periferice precum “Power Bank”, adaptoare electrice sau altele care nu 
îndeplinesc cerințele menționate anterior.

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

Dispozitivul sau accesoriile sale au fost alterate sau modificate de către alt personal decât Serviciul 
Tehnic Oficial.

Costurile de instalare / dezinstalare a produsului.

Eliminarea software-ului rău intenționat, reinstalarea originală a software-ului, instalarea/ 
dezinstalarea sau reinstalarea aplicației.

Aveți copii de rezervă. Serviciul Tehnic poate șterge dispozitivul pentru a repara, testa sau 
verifica problemele software / firmware.
Dispozitivul nu trebuie să aibă nicio metodă de blocare (model, PIN, parolă). În cazul în care 
există o metodă de blocare, Serviciul tehnic își rezervă dreptul de a restabili dispozitivul la 
setările din fabrică pentru a continua verificarea / repararea acestuia.



Porturi de intrare/ieșire

Butoane

Specificații

Specificatii tehnice
10.1” IPSEcran

Rezoluție
Luminozitate

Touch System
Chipset

Chipset grafic
Procesor 
Memorie

Stocare internă 
Stocare externă

Audio
Conectivitate Wi-Fi 

Camera frontală / spate
Sistem operativ

Putere și încărcare
SIM

Rețea mobilă 2G
Rețea mobilă 3G
Rețea mobilă 4G

Bluetooth
Baterie

Tastatură

USB-C OTG și încărcare
Încărcare DC 3,5 mm

Căști
Senzor de gravitate

Accelerometru
Blițul camerei foto

GPS
Radio FM

LED de notificare a încărcării
Microfon 
Vibrator

Pornit
Volum

Resetați 

1920 x 1200
280 cd/m2

10 puncte, G + G capacitiv
MediaTek 6765 64bit
IMG PowerVR GE8320
OctaCore A53 4x2.3GHz + 4x1.8GHz
4 GB LPDDR4
64 GB
Suportă card MicroSD de până la 128 GB SDHC
2 difuzoare interne 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 (Combinat cu microSD)
GSM: EGSM900, DCS1800
WCDMA: Banda 1, Banda 8
LTE: Banda FDD(3/7/20) - TDD(38)

3.7v, 8.000 mAh
Tastatură cu trackpad (opțional)

Da
Da
Da
Da
Da

Da

Da

Da

Da
Da
Da

Da

Nu

Nu
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