
Kratka navodila v1.0

IdeaTab S6000



Izhod za slušalke 

Tipka za vklop/izklop

 Sprednja kameraMikrofon

           
 

         
    

Dobrodošli!

Pred uporabo naprave IdeaTab skrbno preberite ta navodila, ki vam bodo pomagala pri 
nastavljanju in uporabi tablice.
Informacije v teh navodilih temeljijo na privzetih nastavitvah. Uporabljene ilustracije in slike 
ekrana se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka in prikaznih zaslonov.



Zvočnik

HDMI

Micro USB

Reži za kartici SD in SIM

Tipka za glasnostZvočnik Zadnja kamera

Začetni pregled

Zaklepanje/Odklepanje zaslona
V stanju pripravljenosti za zaklepanje naprave IdeaTab pritisnite tipko za vklop. Za 
odklepanje zaslona pritisnite gumb za vklop in povlecite drsnik na zaslonu za vstop v 
prikazani vmesnik, preden se spet zaklene.

Stanje pripravljenosti
Če se nekaj časa ne dotikate zaslona, ga IdeaTab zaradi varčevanja z energijo zatemni in 
preide v stanje pripravljenosti.

Izklop naprave IdeaTab
V stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop in sledite navodilom na 
zaslonu, da potrdite izklop.



V × D × Š: 260 mm x 180 mm x 8,6 mm 

6350 mAh

       
Teža: pribl. 560 g  Barva: Črna  

Android 4.2 (Jelly Bean)

Bluetooth 4.0

10,1 " (25,7 cm), 16:10, 1.280 x 800 dpi

Micro USB

*5,0 M (zadnja)  0,3 M (sprednja)

do 64  GB

Lahko ni kompatibilen z nekaterimi napravami na trgu,
ki podpirajo Bluetooth 4.0.

WLAN

MTK MT8389/8125  (štirijedrni)

Dimenzije/Teža/Barva

Integrirana kamera

Zaslon

Baterija

Procesor

* GPS

    3,5 mm 
izhod za slušalke

Reža za SD kartico

Operacijski sistem

Strojna oprema

Operacijski sistem

Priključki

Povezljivost

 *Na podlagi dejanskih meritev.

* SIM kartica

*  3G WWAN
 (samo prenos podatkov 3G)

*Model: IdeaTab S6000-F                                          
 *Različica: WLAN                                                         

        

IdeaTab S6000-H
 3G+WLAN

Tehnične specifikacije



Ko raven baterije pade pod določeno mejo, vas IdeaTab opozori z zvočnim signalom, 
ikona stanja baterije pa se spremeni v      . Priporočljivo je, da takrat priključite IdeaTab v 
napajanje, kot na zgornji skici prikazuje oranžna puščica.

Napravo IdeaTab lahko polnite, če je vklopljena ali izklopljena.

Če polnite IdeaTab, ko je vklopljen, je ikona stanja baterije (v statusni vrstici zaslona) 
prikazana kot    . Ko je polnjenje končano, je v statusni vrstici prikazana popolnoma 
napolnjena ikona      .

.
Za več informacij o varnosti baterije si oglejte Vodnik po pomembnih 
informacijah o izdelku.

Polnjenje Idea Taba



Vstavljanje kartic SIM in SD

Zaprite stranski pokrov.

korak: Odprite stranski pokrov rež.

korak: Vstavite SIM kartico in SD kartico, kot kaže slika.

 *  

Kartica SIM 

1

Kartica SD 

2

IdeaTab podpira razširitev s karticama SIM in SD. Da vstavite kartici SIM in SD kartico, 
sledite naslednjim korakom:

SIM kartica je namenjena samo prenosu podatkov 3G.



Povezovanje IdeaTaba z računalnikom

IdeaTab lahko povežete z vhodom USB na računalniku preko priloženega kabla za 
polnjenje baterije in prenos podatkov med napravo in osebnim računalnikom.

Nalaganje aplikacij in iger
Prenesite datoteko APK za nalaganje z osebnega računalnika na IdeaTab in jo odprite v 
upravljavcu datotek na IdeaTabu. Program za nalaganje se samodejno zažene.



Prilagajanje namizja

Pritisnite > PRIPOMOČKI . Svoje najljubše aplikacije in pripomočke lahko povlečete 
na namizje. 

Dodajanje aplikacij/pripomočkov na namizje
Pritisnite in pridržite ikono izbrane aplikacije ali pripomočka, dokler se na zaslonu ne pokaže 
vzorec ozadja namizja, nato pa ikono postavite, kamor želite.

Urejanje namizja
Pritisnite in pridržite katerokoli ikono na namizju in jo povlecite na želeno lokacijo ali jo 
zbrišite z namizja.



Povezljivost

China unicom

Brezžična povezava Wi-Fi
S svojo tablico se lahko povežete z internetom preko brezžične povezave. Ko je Wi-Fi 
vklopljen, bo vaš IdeaTab samodejno iskal dosegljive dostopne točke. Izberite dostopno 
točko Wi-Fi, s katero se želite povezati.

Mobilna omrežja
V nastavitvah mobilnih podatkov lahko vklopite/izklopite mobilno podatkovno povezavo ter 
spremenite omrežni način in dostopno točko.

Bluetooth
Če ima vaš računalnik integriran vmesnik Bluetooth, se lahko brezžično poveže in izmenjuje 
podatke z drugimi napravami, ki podpirajo Bluetooth, kot so prenosniki, dlančniki in 
mobilnimi telefoni. Med temi napravami lahko prenašate podatke brez kablov na razdalji do 
10 metrov odprtega prostora.

Dejanska največja razdalja je lahko odvisna od motenj in ovir pri prenosu.



Brskanje po internetu

Dodajte zaznamek

Poiščite ali vnesite URL

Zaznamki, zgodovina in shranjene strani

Za zgornje funkcije mora biti vaš IdeaTab povezan z internetom preko brezžičnega 
omrežja.

 

Pritisnite       > Brskalnik. Zdaj lahko brskate po internetu in prenašate aplikacije.



Fotoaparat

Pritisnite       > Fotoaparat . Zdaj lahko ujamete čudovite trenutke svojega življenja s
fotoaparatom.

Galerija . Zdaj lahko pregledujete slike/video posnetke.

   

Pritisnite       > 

Fotoaparat
Fotoaparat ima na voljo naslednje načine: fotografije, video, panoramske slike, slikanje iz 
več kotov itd.

        
Albumi
Fotografije lahko povečate/zmanjšate z dvojnim pritiskom ali približevanjem oz.   
oddaljevanjem dveh prstov na zaslonu.



Več informacij

148511231
Natisnjeno v Sloveniji

Za več informacij o funkcijah naprave IdeaTab in uporabne priročnike obiščite 
http://support.lenovo.com/. Za ogled teh navodil na vaši napravi IdeaTab 
pojdite na »Navodila za uporabo« v razdelku priljubljeno v brskalniku naprave.

Podpora
Za podporo glede omrežnih storitev in stroškov se obrnite na upravljavca 
svojega brezžičnega omrežja. Navodila, kako uporabljati vašo napravo 
IdeaTab, najdete na www.lenovo.com/si.

Pravna opozorila
Lenovo, logotip Lenovo in IdeaTab so znamke podjetja Lenovo v ZDA in drugih 
državah.
Druga imena podjetij, izdelkov ali storitev so lahko znamke drugih.

Prva izdaja (avgust 2013)
© Avtorske pravice: Lenovo 2013.
OPOZORILO O OMEJITVAH PRAVIC: Če so podatki in programska oprema 
dobavljeni v skladu s pogodbo z Upravo ZDA za splošne zadeve (GSA), je 
njihova uporaba, reprodukcija ali razkritje predmet omejitev iz pogodbe št. 
GS-35F-05925.


