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A lejátszó bemutatása 

Köszönjük, hogy Beez® terméket vásárolt! A Beez® VENIA 10.1-2X1.6G-8GB tablet a két magos, rendkívül gyors 
mikroprocesszorának, ill. a négy magos, akár 3D megjelenítésre is használható grafikai processzorának 
köszönhetően nagyon korszerű technológiát képvisel. A készüléken Android operációs rendszer fut, melyhez 
folyamatos frissítési lehetőséget biztosítunk, természetesen díjmentesen. Az Android áruházból több tízezer ingyenes 
alkalmazás telepíthető a készülékre. A készülék speciális Multi Touch képernyővel rendelkezik, így egyszerre nem 
csak egy vagy két érintési pontra reagál, hanem akár 5 ponton érintve is vezérelhető. A tabletek általában véve is 
bonyolult elektronikai eszközök, melyek működését, kezelését teljes körűen lehetetlen összegyűjteni és leírni. Ennek 
oka, hogy a telepíthető programok sokasága miatt szinte végtelen számú működésbeli leírásra lenne szükség, így 
jelen leírásunkban a készülék alapvető funkcióinak összefoglalásán túl megpróbáltuk a programok közül a 
fontosabbaknál előforduló kérdésekre  felhívni a figyelmet. A programok ill. magának az Android rendszernek a 
használatával kapcsolatban kérjük keresse a programok gyártóinak leírásait.  

 
Fontos tudnivalók 

A biztonsági és kezelési előírások be nem tartása a garancia elvesztését vonhatja maga után! Kérjük, a jövőbeli 
hivatkozások érdekében őrizze meg a használati utasítást! 

Kérjük, őrizze meg a készülék csomagolását, mert egy esetleges meghibásodás esetén a készülék 
biztonságosan ebben szállítható! Amennyiben a saját csomagolásán kívüli egyéb csomagolásban lett szállítva a 
készülék és megsérül, úgy a gyártó nem vállal a sérülés miatt bekövetkezett károkért felelősséget! 

Alapvető biztonsági előírások 

• Ne szerelje szét a készüléket! Annak javítását minden esetben szakember végezze! 
• A készüléket kizárólag a használati utasításban leírtak szerint, és csakis a gyártó által ajánlott kiegészítőkkel 

üzemeltesse! 
• Beltéri használatra tervezték, ne működtesse a szabadban, poros, koszos környezetben, a por hibás működést 

okozhat! 
• A készüléket stabil helyzetben használja, mivel egy esetleges ütés, vagy leejtés végzetes kárt tehet benne! 
• Nedves környezetben ne használja, nedves kézzel ne érjen hozzá! A hálózati adaptert ne fogja meg nedves 

kézzel, mert áramütést okozhat! 
• Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, gyermekek és sérült/fogyatékos személyek kizárólag 

felügyelet mellett használhatják! 
• Kizárólag rendeltetésszerűen használja a készüléket!  
• A készülék otthoni normál körülmények közötti használatra lett tervezve, kerülendő az ipari célú felhasználása, 

azaz a folyamatos üzemeltetése! 
• Legfeljebb szobahőmérsékletű, száraz, zárt helyen tartsa; ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy egyéb 

hőforrásnak, magas hőmérsékletnek illetve páratartalomnak!   
• Kövesse a helyi környezetvédelmi előírásokat elöregedett tartozékok és készülékek eldobásával kapcsolatban. 
• A készülék túlmelegedésének elkerülése végett, biztosítson elegendő szabad felületet a készüléknek. Általában a 

készülék hátsó felületén tapasztalható felmelegedés, ami természetes jelenség. A melegedés nagyobb 
igénybevétel esetén jelentősebb mértékű, mivel a processzorok és az akkumulátor maximális kihasználtság 
esetén jelentős hőt termelnek, amit elvezetni szükséges. Töltéskor és használatkor ajánlott kivenni a tokból, hogy 
megfelelő mértékben biztosított legyen a hűtése. 

• Ne tegyen a készülék tetejére semmilyen más tárgyat! Kerülje a képernyő vagy a burkolat erős nyomását, mivel 
kárt tehet benne. A képernyőn keresztül kizárólag újbeggyel vezérelhető (esetlegesen speciális kapacitív 
kesztyűvel)! Semmiképpen ne próbálja meg vezérelni pácával, műkörömmel vagy bármilyen idegen tárggyal. 

• A készülékhez kizárólag a gyártó által ajánlott egyéb eszközöket csatlakoztasson! 
• Mindenkor kapcsolja ki tisztítás előtt! Kapcsolja ki, majd húzza ki a tápkábelt a készülékből. Ápolásához 

tisztítószert ne, csak mikro szálas kendőt használjon. A képernyő speciális érintőképernyő felületekhez ajánlott 
tisztítószerrel és mikro szálas kendővel tisztítható. Folyadék nem érheti a készüléket! 

• Amennyiben a készülék bármilyen jellegű meghibásodását észleli (erre akár az üzemeltetésnél szokottól eltérő 
hangok is utalhatnak), azonnal kapcsolja ki és nézesse meg szakemberrel! 

• Ha huzamosabb ideig üzemen kívül kívánja helyezni, úgy töltse fel az akkumulátort teljesen, majd kapcsolja ki a 
készüléket teljesen (azaz ne csak standby módba helyezze), ill. húzza ki az összes csatlakoztatott eszközt. 

• Sérült készülék használata szigorúan tilos! Ha leejtette, folyadék került bele, sérült a csatlakozózsinór, vagy 
egyéb kárt szenvedett, nézesse meg szakemberrel; ne kísérelje meg szétszerelni, javítását kizárólag 
szakszervizre bízza! 

• Fejhallgatók hosszan tartó, nagy hangerőn való használata halláskárosodást okozhat! 
• Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt, sohase használjon sérült töltőt. 



Figyelmeztetés 

A gyártó nem vállal felelősséget a hardver vagy szoftver okozta adatvesztésért. A felhasználó felelőssége biztonsági 
másolatok készítése. Kérjük, hogy folyamatosan készítsen biztonsági másolatot a készülék memóriájában tárolt 
adatokról egy külső adattároló egységre (pl. mikro SD vagy HDD). Ha nem a használati utasításban megadott módon, 
nem rendeltetésszerűen vagy nem kompatibilis tartozékokkal használja a készüléket, akkor az a garancia elvesztését 
okozhatja, továbbá az ezekből eredő bárminemű károkért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. 

A tablet használata 

Miután elsajátította a biztonsági előírásokat, illetve elolvasta a használati utasítást, üzembe helyezheti a készüléket. 

Doboz tartalma 
 
1) Tablet  2) ~230V/-5V hálózati töltő 3) USB OTG kábel 4) Használati utasítás 5) Garanciajegy 

Üzembe helyezés 

Első használat előtt távolítsa el a hátsó védőfóliát a készülékről. A képernyővédő fólia nem korlátozza a használatot, 
csak megvédi a felületet, ezért javasoljuk a fenntartását, ill. sérülés esetén a cseréjét (kizárólag érintőképernyők 
felületéhez ajánlott fóliát használjon). Csatlakoztassa a készüléket a hálózati adapterhez, majd az adaptert dugja be a 
hálózati aljzatba. A tartozékként adott ~230V/-5V hálózati töltőt vagy a külön megvásárolható 12/5V-os autós töltőt 
használja a készülék teljes feltöltéséhez. Ezt követően automatikusan elindul a töltés. Néhány óra elteltével (teljesen 
lemerült állapotban ez akár elérheti a 5-10 órát is) a készülék üzemkész állapotba kerül. Első használatkor fontos, 
hogy teljesen töltse fel az akkumulátort! Fontos hogy a következő két alkalommal, amikor lemerül az akkumulátor, 
ismét teljesen töltse fel mielőtt használni kezdi. A készülék használható mind a saját akkumulátoráról, mind a hálózati 
adapterről.  

A beépített akkumulátor idővel elhasználódik, a töltések száma véges (hasonlóan, mint egy mobil telefonnál). Az 
akkumulátor kapacitása is csökken a töltések számától függően, ami a használati idő csökkenésével érzékelhetővé 
válik. Ha a megszokott használati idő jelentősen csökken az akkumulátor cseréje valószínűleg esedékessé vált. A 
használati időt jelentősen befolyásolja, mennyi alkalmazás fut egyszerre, milyen energia igényűek az alkalmazások 
(pl. HD filmek lejátszása, vagy 3D játékok sok energiát használnak). Az akkumulátor otthoni körülmények közt nem 
cserélhető, mert felkészültséget igényel, továbbá helytelen cserénél komoly sérüléseket okozhat! Akkumulátor 
cseréjével, ill. egyéb tartozékokkal kapcsolatban kérjük, érdeklődjön a www.beez.hu oldalon megtalálható 
elérhetőségek egyikén. 
Fontos figyelmeztetés: amikor hálózati adapterrel használja a készüléket, fokozottan ügyeljen arra, hogy a csatlakozó 
és a kábel ne feszüljön, különben a mindkettő megsérülhet vagy eltörhet és a készüléket nem lehet majd tölteni. 
Figyelmeztetés: kizárólag csak a készülék saját töltőjét vagy az ajánlott autós töltőt használja a készülékhez! Ennek a 
be nem tartásából eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget. Tűz, égési vagy egyéb sérülés elkerülésének 
érdekében, ne szurkálja, ütögesse, ne szedje szét és ne dobja tűzbe vagy vízbe az akkumulátort. Az akkumulátor 
megrepedhet, robbanhat vagy veszélyes vegyi anyagok távozhatnak belőle. 
Fontos megjegyzés: 
Amennyiben használat közben tölteni szeretné az akkumulátorát, úgy a töltési idő jelentősen meghosszabbodik a 
kikapcsolt állapot alatti töltési időhöz képest! 
Megjegyzés: a készülék folyamatos frissítéseket végez. Egyes frissítésekkor előfordulhat, hogy a rendszeridő/dátum 
megváltozik. Kérjük, ellenőrizze folyamatosan a rendszeridőt és ha szükséges módosítsa. 
 
 

 
 
A készülék részei 
 
 
 
 
 
 
 
                 Töltő            Reset          USB    USB    HDMI  Mikrofon 
             csatlakozó       gomb             aljzat    aljzat            csatlakozó 
 
 

 



 
 

 
 
Fülhallgató csatlakozó            Mikro SD kártyahely 

 
                                                                                                   Hangerő       Ki/be                    Hátsó kamera nyílás 
                                                                                                 fel/le gomb   gomb 
                
A készülék bekapcsolása és alapvető funkciók kezelése 
 
A készülék bekapcsolásához (ún. hideg indításához) hosszan tartsa nyomva a Ki/be kapcsoló gombot mindaddig, 
amíg bejelentkező képernyő megjelenik. Ezt követően a rendszer, majd az alkalmazások betöltéséhez egy kis időre 
van szükség. A rendszer indulása után egy lakat szimbólumot fog látni a képernyőn, amit ha ujjhegyével elhúz jobbra 
a másik nyitott lakat szimbólumra, akkor feloldódik a készülék. Amennyiben sok program van telepítve, úgy 
valószínűleg bekapcsoláskor a készülék elkezdi a frissítések letöltését, ami a rendszer lassulását okozhatja (ez akár 
több percet is igénybe vehet attól függően hány frissítést kell végeznie). Kikapcsoláshoz tartsa nyomva a Ki/be 
kapcsoló gombot, amíg a kikapcsolás felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg a képernyőn megjelenő feliratot, ezt 
követően OK feliratot.  

Lehetősége van készenléti módba helyezni a készüléket, ebben az esetben röviden nyomja meg Ki/be kapcsoló  
gombot. Ilyenkor a készüléken a funkciók nagy része működik és energiát használ, viszont a bekapcsolásnál azonnal 
rendelkezésre áll minden. Bekapcsoláshoz készenléti módból nyomja meg a Ki/be kapcsoló  gombot röviden. 
Készenléti módban ajánlott minden programból kilépni. 

A képernyő kizárólag újheggyel vezérelhető, ne próbálja meg mással, mert sérülhet a képernyő. ill. nem fog 
működni. Egyszerre 5 ponton érzékel a képernyő. Sok gyors funkció elérhető különböző kombinációkkal, pl.: két ujj 
széthúzása=nagyítás/kicsinyítés, rövid koppintás=megnyitás, hosszan tartás=almenük aktiválása stb. Ezen 
kombinációk függenek az aktuálisan használt programtól ill. a különböző rendszer verzióktól. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Asztal            Váltás az asztalok közt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Bal alsó sarokban látható funkció gombok     Jobb alsó sarokban látható értesítési sáv 
 
 
 
 
 
 
 
 

A programok az asztalon találhatók, egy koppintással 
lehetséges az indításuk. Ha át szeretné helyezni az 
ikont, akkor tartsa nyomva majd nyomva tartva húzza a 
kívánt helyre. Akár a jobbra/balra található asztalokra is 
áthelyezheti. A programok még elérhetők a jobb felső 
sarokban található kis négyzetekkel jelölt ikonra 
koppintva is. Ekkor az összes alkalmazás ikonja 
láthatóvá válik. 

 

Az asztal jobbra is és balra is megtalálható. A 
képernyőt nyomva tartva és oldalirányba elhúzva 
válthat az asztalok között. 

 

      (1)         (2) (3)   (4)       (5) 
1: Vissza- és kilépés gomb.  
2: Asztalra lépés gomb, megnyomva az asztal látható. 
3: Futó alkalmazások láthatók a gomb megnyomásával. 
4: Halkítás gomb.   
5: Hangosítás gomb. 

 

Értesítési sáv. Itt láthatók: néhány futó alkalmazás 
ikonja, frissítési jelzések, idő, csatlakozási formák pl.: 
Wi-Fi vagy Bluetooth, töltöttségi jelzés. A sávra 
koppintva felugrik a tartalma, melyből közvetlenül 
elérhetőek a programok. A felugró ablak felső sávjára 
koppintva elérhetővé válik rendszerbeállítások 
főmenüje. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beállítások menü 
 
 
 
 
 
                 Jobb alsó sarokban felugró menü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Éppen futó alkalmazások kis ablakban      Futó alkalmazásokból történő kilépés 

 
 
 

 
Alkalmazások telepítése eltávolítása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Play áruház induló képernyő 

 
Az áruház tartalmáért sem a gyártó, sem az áruház nem vállal felelősséget, mivel a benne található tartalom egy 
harmadik fél terméke. Az alkalmazások helyes működése elsősorban az alkalmazások kompatibilitásán múlik. 
Javasoljuk, hogy csak megbízható forrásból telepítsen alkalmazásokat.  

Néhány jó tanácsot szeretnénk megosztani az alkalmazások telepítése előtt. A készülékben található memória 
véges, így a felesleges alkalmazásokat távolítsa el (Beállítások/Alkalmazások/Eltávolítás menüpontra koppintva). A 
készülék belső memóriája elsősorban a rendszer számára van fenntartva, de az alkalmazások egy része telepítéskor 
a rendszer memóriába kerül. Ez hamar telítődhet, így előfordulhat, hogy úgy tűnik mintha nem lenne szabad memória 
terület. Ezt megelőzendően javasoljuk, hogy az alkalmazások nagy részét helyezze át a beépített tároló memóriába 
vagy külső tárolóra, ami sokkal nagyobb kapacitású. Ezt a Beállítások/Alkalmazások/Áthelyezés az SD kártyára 
menüpont megnyomásával tudja megtenni. A régebbi fejlesztésű alkalmazások egy részében még nem volt beépítve 
az áthelyezés lehetősége.  Ezeknél a régi alkalmazásoknál is van lehetőség áthelyezésére egy áthelyezést segítő 

Beállítás menü elérése: koppintson a jobb alsó 
értesítési sávra, majd a felső sávra, ezt követően 
pedig a Beállítás menüpontra. A készülék összes 
paramétere, jelszavak beállítások innen érhetőek el. 
 

Futó alkalmazások listázása gomb (3) meg nyomását követően megjelennek az éppen futó alkalmazások. Az 
alkalmazásokra koppintva közvetlenül beléphet az alkalmazásokba. Ha be akar zárni egy alkalmazást, akkor 
annak kis méretű ablakát húzza balra nyomva tartva addig, míg el nem tűnik.  

Alkalmazásokat a Play Áruházból tölthet le a 
készülékre. Az áruház már telepítve van a 
készüléken. Használatához mindössze egy Google 
felhasználói fiókra (pl. gmail) van szüksége. Az 
áruházba történő első belépéskor kérni fogja a 
Google fiókjának felhasználó nevét és jelszavát. Ezt 
követően a rendszer már automatikusan csatlakozik 
az áruházhoz és az alkalmazások frissítéseit is 
automatikusan fogja letölteni. Az áruházban 
többszázezer alkalmazás van, melynek egy része 
ingyenes, egy része térítés ellenében tölthető le. 



alkalmazás letöltésével. A programok áthelyezéskor nem kerülnek teljes mértékben az új helyre, kis részlet marad 
még az eredeti helyen.  

Némely alkalmazás ártalmas lehet a rendszerre, ezért ajánlott egy megbízható vírusirtó alkalmazás telepítése (pl. 
TrustGo Security, AVG). Léteznek kifejezetten káros alkalmazások is, melyek adatvesztést, adatlopást vagy a 
rendszer teljes bénulását okozhatják. Az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget! 

Amennyiben sok alkalmazás fut, úgy a rendszer a sok feladatot végez egyszerre. A számítógépnél megszokottakkal 
ellentétben itt nem látható, hogy éppen mit végez a rendszer és ez megtévesztő lehet használatkor (pl. nincs 
homokóra, alkalmazásfigyelő stb.). Ezt tapasztalhatja, ha rákoppint valamire és nem azonnal történik meg. Ebben az 
esetben a háttérben dolgozik a rendszer és ez némi időt vesz igénybe, ezért kérjük, várjon türelmesen, amíg a 
rendszer befejezi a kiadott feladat elvégzését. Ne koppintson újra és újra az adott feladatra és ne indítson el újabb 
alkalmazást, mert ezzel még jobban lelassítja! Szélsőséges esetben előfordulhat akár a rendszer elakadása- 
lefagyása is (mint pl. egy hagyományos számítógépnél tapasztalható jelenség). Amennyiben néhány percen keresztül 
nem hozzáférhetőek az alkalmazások, nem reagál a készülék, úgy a Ki/Be gomb folyamatos nyomva tartásával 
kikapcsolhatja a készüléket. Ebben az esetben a nem mentett adatai elveszhetnek.  

Több alkalmazásnál tapasztalható, hogy Android rendszerben az adott alkalmazás még nem igazán kiforrott 
változat. Akadozik, lefagy, nem reagál, vagy pl.: egy video lejátszó nem képes lejátszani a filmeket, akadozik, de egy 
másik lejátszó tökéletesen játssza a kívánt filmeket. Ebben az esetben javasoljuk, hogy egy másik hasonló 
alkalmazást telepítsen és próbálja ki a kívánt funkciók működését. 

Minél több alkalmazás kerül telepítésre, annál több funkciót kell ellátnia a rendszernek (pl.: állandó frissítések 
figyelése, háttérben futó alkalmazások, stb.). Ez a rendszer lassulásához vezethet, ezért a felesleges alkalmazások 
telepítését kerülje és próbálja meg a kevésbé fontos alkalmazások automatikus frissítését kikapcsolni. 

A készülék bekapcsolásakor (hideg induláskor) a rendszernek ugyanúgy, mint egy számítógépnek szüksége van 
időre a betöltődéshez, internet csatlakozás felépítéséhez stb. Indulás után szinte azonnal minden ily módon beállított 
alkalmazás elkezd frissítések után kutatni és amennyiben talál, úgy azokat telepíti is. Ezért kérjük, legyen türelemmel 
ezen folyamatok lezárásáig. Amennyiben készenléti módból indítja a készüléket, úgy sokkal rövidebb idő alatt 
rendelkezésére áll a rendszer, mivel a rendszerprogramok már be vannak töltve, ill. a frissítések keresése nem indul 
el párhuzamosan a bekapcsolással.  

 
SD kártya használata 

Maximum 32GB-os méretű Micro SD kártyával használható a készülék. Amennyiben az alkalmazások egy része az 
SD kártyára került áthelyezésre, úgy ügyeljen arra, hogy a kártya eltávolítása után az alkalmazások nem lesznek 
elérhetőek. 
Fontos figyelmeztetés! A kártya kivétele és behelyezése kizárólag úgy történhet, ha a készülék teljesen 
kikapcsolt állapotban van! Készenléti üzemmódban sem lehet a kártyát kivenni vagy behelyezni! Ennek be 
nem tartása a készülék és a kártya végleges károsodását, vagy enyhébb esetben adatvesztést okozhat! 
 
Video lejátszása 
A készülék alkalmas többféle formátumú video fájl lejátszására akár nagyfelbontásban is. A készülékre telepítve lett 
egy video lejátszó, ami a különböző formátumú filmek többségét lejátssza, de mivel több tízezer változatban 
kerülhetnek mentésre a filmek (kodek, tömörítés, stb.) előfordulhat, hogy nem lesz tökéletes a lejátszás. Ebben az 
esetben próbáljon meg többféle lejátszót telepíteni. A filmeket vagy a galéria alkalmazásból, vagy egy fájl manager 
alkalmazásból tudja indítani. Egyéb lejátszó (pl. az ajánlott MKV Player) használatakor közvetlenül a lejátszó 
alkalmazás keresőjéből indítható a lejátszás. Saját kijelzőjén kívül mód van külső képernyőn történő lejátszásra is a 
beépített HDMI csatlakozón keresztül. Ehhez egy alkalmas televízióra van szükség. A  HDMI beállításokat a 
Beállítások/HDMI menüpont alatt érheti el mint pl.: HDMI csatlakozás ki/be kapcsolása, felbontás állítása és a külső 
képernyő méretre állítása). Egyéb kapcsolati módok használata külső megjelenítőn történő kivetítésre (pl.: Wi-Fi vagy 
Bluetooth kapcsolaton keresztül) nem javasolt.  
 
Bluetooth használata 

A készülék alkalmas Bluetooth adatátvitelre. Bluetooth kapcsolaton keresztül lehetősége van fájlok másolására egyik 
eszközről a másikra. Be és kikapcsolása a Beállítások/Bluetooth menüpont alatt. A készülékeket párosítani kell 
egymáshoz, ehhez kövesse a képernyőkön megjelenő utasításokat. Ezt az átviteli módot nem javasoljuk hang és kép 
folyamatos lejátszásának átviteléhez (ún. streamline), mivel ez a technológia még nem nyújt minden esetben 
megfelelő sávszélességet. 
 
Wi.Fi használata 

Wi-Fi használatához a készüléken található Wi-Fi modul bekapcsolására van szükség, amit a Beállítások/Wi-Fi 
menüpont alatt tud megtenni. Ezt követően válassza ki a használni kívánt Wi-Fi pontot a bal oldali ablakon, majd a 
felhasználóneve és jelszava segítségével csatlakozzon a hálózathoz. Hosszabb készenléti idő utáni visszatéréskor 
előfordulhat, hogy több időt vesz igénybe a Wi-Fi pont csatlakoztatása. Amennyiben gyorsítani szeretné a folyamatot, 
úgy a készülék teljes ki és bekapcsolásával megteheti.  
Tipp: ha nem használja a Wi-Fi kapcsolatot, mert nincs rá szüksége, kapcsolja ki és ezzel energiát takaríthat meg. 
 



Billentyűzet használata (ékezetes karakterek használata) 
A készülék alaphelyzetben angol kiosztású billentyűzettel készül (azaz magyar ékezetes betűk nélküli). Amennyiben 

ékezetes billentyűzetet szeretne használni, kérjük töltsön le egy ilyen alkalmazást az áruházból. Amennyiben 
telepítette, úgy a következőképen használhatja. Billentyűzet képernyőn történő megjelenésekor a bal alsó sarokban 
választhat, beviteli módot (a magyar billentyűzet alapbeállításra is van mód, alkalmazásoktól függően). Tartsa nyomva 
azt a betűt, melynek az ékezetes változatát szeretné használni, majd a megjelenő verziók közül válasszon úgy, hogy 
közben nem engedi el a képernyőt és a kívánt ékezetes betűhöz csúsztatja az ujját. 
Külső billentyűzet is csatlakoztatható a készülékhez, ennek kompatibilitásáról érdeklődjön a billentyűzet gyártójánál. A 
készülékhez vásárolható speciális bőrtokkal egybeépített 10.1”-es méretű billentyűzet. Érdeklődjön a www.beez.hu 
oldalon. 
 
Biztonsági másolat készítése 

A készülék memóriájában és az SD kártyán tárolt adatokról mindig készítsen biztonsági másolatot. A készüléken 
található maximális adatmennyiség 40GB, ami a mai szinten mérve kis mennyiségűnek számít, percek alatt 
másolható, viszont lehetséges, hogy a pótlásuk hónapokba telik. Ezért is javasoljuk, hogy sűrűn készítsen biztonsági 
másolatot. Az adatok másolása SD kártyára nem ajánlott Tablet-PC közvetlen kapcsolaton keresztül végezni. A 
Windows vagy MAC OS rendszerek különböznek az Android rendszertől, ezért előfordulhatnak írás-olvasási hibák PC 
és táblagép között. Javasoljuk, hogy ne a készüléken keresztül történjen az adatok másolása, hanem egy 
számítógéphez csatlakoztatott, vagy (már benne lévő) kártyaolvasóval. Az adatok elvesztésért a gyártó nem vállal 
felelősséget! 
 
A személyes adatok védelme 

Különböző fiókokba/alkalmazásokba történő belépéshez szükség lehet kódokra és felhasználó nevekre. Ezeket az 
adatokat - alkalmazástól függően - általában a készülék rögzíti. Ha illetéktelen kezekbe kerül a készüléke, a lehető 
leghamarabb változtassa meg az összes belépéshez használt adatát egy másik készülékről.  

Módjában áll az összes személyes adatának törlésére a készülék gyári alaphelyzetbe állításával a 
Beállítások/Biztonság/Biztonsági mentés és visszaállítás menüpont alatt. Figyelem: amennyiben törli az adatait 
ebben a menüpontban, úgy elvész minden más telepített alkalmazás, adat, beállítás, fájl, stb. és egy üres gyári 
állapotú készüléke lesz! Ezt csak abban az esetben javasolt, ha már nem használja tovább a készüléket pl.: 
elajándékozza. 

 
Külső 3G modem használata 

Lehetősége van külső USB 3G modem használatára az Internet eléréséhez. Gyártónként és szolgáltatóként változik 
az Androidos eszközökkel való kompatibilitás, melyről vásárlást megelőzően érdeklődjön az eladótól.  

Tipp.: pl.: HSUPA USB stick (MF110) Telenor  mobilinternet előfizetéssel kompatibilis a készülékkel. 
 

Játékok használata 
Az Android áruházból nagyon sok játék letöltésére nyílik lehetősége. Ezek vezérelhetősége, hardver igénye változó, 

ezért javasoljuk, hogy telepítés előtt tájékozódjon a vélemények és értékelések közt. Rendszeres időközönként 
javasoljuk, hogy nézze át a telepített alkalmazásokat és a nem használt játékokat törölje, mivel az ingyenes verziók 
többsége folyamatosan használja a rendszer erőforrásait (memória, frissítések keresése, felugró reklámok, rendszert 
lassító háttérben működés, stb.).  
 
Android rendszer 

Az Android egy nyílt forráskódú Linux kernelre épülő rendszer. Miután az Android nyílt forráskódú szabadon 
terjeszthető rendszer, lehetőség nyílik új és korszerű technológiák létrehozására is. A felület folyamatosan fejlődik a 
fejlesztői közösségnek köszönhetően, így konkrét használatra vonatkozó utasítások nem adhatóak, mivel 
folyamatosan változnak. A készülékre telepített Android rendszer nem képezi a készülék részét, így az Android 
rendszer hibái miatt a gyártó nem vállal felelősséget!  Cégünk minden tőle telhetőt megtesz, hogy mindig a legfrissebb 
Android verzió elérhető legyen az általa forgalmazott készülékekhez.  
 
Támogatás: a készülék új Android verzióra történő frissítését 1 alkalommal díjmentesen elvégezzük vásárlóink 
számára, amennyiben eljuttatja a készüléket hozzánk. Ezt követően is díjmentesen elérhetővé tesszük az újabb 
verziókat. Ennek részleteiről érdeklődjön a www.beez.hu oldalon.  

 
 

Hibajavítás: 
Az alábbi táblázat az esetleges apróbb hibák és rendellenes működés megoldásában nyújthat segítséget. A készülék 
és a töltő szervizelését ne kísérelje meg önmaga, mert balestet okozhat! A készülék vagy a töltő burkolatának 
megbontása javítás céljából a készülék végleges meghibásodását okozhatja, továbbá a garancia elvesztését okozza! 
A javítást mindig bízza szakemberre, de mielőtt javíttatni szeretné a készülékét javasoljuk, hogy egyeztessen a 
gyártóval közvetlenül az alábbi elérhetőségeken: www.beez.hu, info@beez.hu, +361/361-03-77.  
Akkumulátor cserével- tartozékok vásárlásával- szervizeléssel- esetleges felmerülő kérdéseivel kapcsolatban, kérjük 
érdeklődjön a fenti elérhetőségek egyikén. 



Hibajelenségek 
 

Jelenség Lehetséges okok Javaslat a megoldásra 
Nem tud új alkalmazást telepíteni. Megtelt a memória. Helyezze át az alkalmazást SD kártyára, vagy 

töröljön néhány régi alkalmazást. 
Nem lehet bekapcsolni. Frissítést végzett a készülék. 

 
Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez, várja 
meg a töltés képernyőt, majd ezt követően 
próbálja meg bekapcsolni. 

Nem lehet bekapcsolni. Lemerült az akkumulátor. Töltse fel az akkumulátort. 
Nem lehet bekapcsolni. Rendszer probléma. Ha a fenti két megoldás nem hozott 

eredményt, próbálja meg a Reset gombot 
megnyomva elindítani. Fontos: ebben az 
esetben a személyes beállítások, gyári 
állapot szerinti állapotra álnak vissza! 

Nem töltődik az akkumulátor, nem működik 
az adapterrel sem a készülék. 

Hibás a töltő vagy a csatlakozója. Cserélje ki a töltőt, vagy javíttassa meg a töltő 
csatlakozóját szakszervizben. 

Nem töltődik az akkumulátor, vagy már csak 
rövid ideig működik teljes feltöltést követően. 

Az akkumulátor elhasználódott, szükségessé 
vált a csere. Csökkent az akkumulátor 
kapacitása az élettartam végéhez közelít. Túl 
sok alkalmazás fut, vagy sok háttérben futó 
nagy energiaigényű alkalmazás működik 
egyszerre. 

Amennyiben 10-20 percig működik 
akkumulátorról a készülék, akkor szükség van 
az akkumulátor cseréjére. Ha hirtelen a 
megszokottól jelentősen rövidebb ideig 
működik akkumulátorról, ellenőrizze a futó 
alkalmazásokat. Ha fokozatosan csökkent le 
a működési idő, valószínűleg esedékessé 
válik az akkumulátor cseréje.  

Túl lassú a készülék. Sok ill. nagy rendszerigényű alkalmazás fut. Lépjen ki a nem használt alkalmazásokból. 
Wi-Fi kapcsolat megszakad, kilép a 
böngészőből. 

Gyenge Wi-Fi térerő, megszűnt az internet 
elérés Wi-Fi router meghibásodott- kikapcsolt. 

Menjen közelebb a routerhez, ellenőrizze az 
internet elérést és a router működését. 

Nem reagál a készülék semmire. Frissítés miatt, rendszer összeomlás vagy 
hibás telepítés miatt. 

Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 
kikapcsolásig, majd indítsa újra a készüléket. 

Működés közben újraindul a készülék. Frissítés miatt, működési vagy alkalmazási 
hiba. 

Figyelje meg, hogy mikor indul újra és ha 
ugyanannál az alkalmazásnál, akkor az 
alkalmazás hibás. Ha rendszeresen egy óra 
alatt több alkalommal, akkor próbálja meg a 
jelenség észlelése után telepített 
alkalmazások törlését. 

 
FIGYELEM: 

Mielőtt szervizhez fordul kérjük érdeklődjön a konkrét hibajelenséggel kapcsolatban a : www.beez.hu, info@beez.hu, 
+361/361-03-77 elérhetőségeken. Legtöbb esetben a rendszer beállításain keresztül, vagy szakmai tanácsokkal 
megoldható a felmerült probléma.  

Kifejezetten kérjük, hogy semmilyen esetre se Rootolja a készüléket! A Rootolás a rendszer összeomláshoz, 
akár a készülék meghibásodásához vezethet, az emiatt bekövetkező esetleges meghibásodásra a garanciális 
feltételek nem vonatkoznak és az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget! 

Műszaki tulajdonságok 
Típus: Beez VENIA 10.1-2X1.6G-8GB tablet Tápfeszültség: DC -5V 
Képernyő: 10.1”, Multi Touch kapacitív, 5 pontos Akkumulátor: Lithium-Polymer 2x3000mA 3.7V 
Processzor: Dual Core (ARM Cortex A9), 2x 1,6 GHz Videokártya (4 magos Mali-400MP, OpenGLES2.0/1.1 és  OpenVG1.1 
RAM: DDR3  1GB ROM: 8 GB flash 
Mikrofon  HDMI 
3,5 mm fülhallgató csatlakozó 2 db USB csatlakozó 
Hangszóró 1x 1,5W Bluetooth, Wi-Fi 
G-Szenzor Kamera: első 0,3MP, hátsó: 2MP 
Ethernet USB TF kártya max 32 GB-ig 
Méret: 252mm x 165mm x 11,2mm 1024x600 felbontás, képarány 16:9 
Rendszer: Android  Tartozék: ~230V/-5V 2000mA hálózati töltő, OTG kábel, USB kábel, 

használati utasítás, garanciajegy 
 

Az importőr az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki paraméterek előzetes 
értesítés nélkül történő megváltoztatására. 

 
Kizárólagos importőr (gyártó):  
Beez Amsterdam Kft.  
Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.  
Telefon: +36-1-361-0377 
Web: www.beez.hu 
E-mail: info@beez.hu 
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