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Czynności przygotowawcze
Informacje na temat urządzenia
Dziękujemy za zakup tabletu ctab mini.
Narzędzie to przyniesie dużo wygody w pracy biurowej, ułatwi dostęp do Internetu i
multimediów oraz pozwoli na nowe doświadczenia w sferze rozrywki (gry 2D i 3D, gry
społecznościowe).

Tablet działa na systemie Android 4.2.2 wspieranym przez cztero-rdzeniowy procesor. Jest
wyposażony w pojemnościowy, bardzo czuły wyświetlacz 7,95”.
Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia dokładnie zapoznaj się z tą instrukcją.

Ważne informacje


Poziom głośności należy ustawić na średni zanim zacznie się korzystać ze słuchawek. Jeśli
poziom głośności jest zbyt wysoki, może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

7

1



Nie odłączaj tabletu od zasilania podczas formatowania, wysyłania bądź pobierania
oprogramowania, gdyż może to spowodować błędy w działaniu zainstalowanych
programów i aktualizacji.



Nie wolno na własną rękę rozkręcać tabletu. Niedozwolone jest również czyszczenie go
alkoholem, rozpuszczalnikiem czy benzenem.



Nie wolno na własną rękę aktualizować oprogramowania, może to być niebezpieczne dla
tabletu.



Tablet nie jest odporny na wstrząsy ani uderzenia. W ich wyniku może ulec trwałemu
uszkodzeniu.

Przyciski i ich funkcje

1

Czujnik zbliżeniowy

2

Przednia kamera

2 Mpix

3

Głośnik

Głośnik do rozmów telefonicznych

4

Slot na kartę SD

8

5

6

Gniazdo karty SIM

Przycisk włącz/wyłącz oraz
blokady ekranu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć lub
wyłączyć urządzenie. Naciśnij krótko, aby
włączyć bądź wyłączyć ekran
Naciśnij przycisk, aby podgłośnić bądź ściszyć

7

Przycisk głośności

8

Dioda flash

Dioda doświetlająca

9

Tylna kamera

5 Mpix

10

Mikrofon

11

Głośniki

12

Port HDMI

13

Port USB i gniazdo zasilania

14

dźwięk

Podłącz, aby zgrać dane bądź naładować
urządzenie

Gniazdo zestawu
słuchawkowego

9

Podstawy obsługi urządzenia
2

Przycisk włącz / wyłącz
Aby uruchomić ctab mini naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk włączania z prawej strony
tabletu.

Po chwili pojawi się ekran domowy. Przeciągnij suwak kłódki
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, by odblokować ekran.

Aby wyłączyć tablet przyciśnij i przytrzymaj przycisk włączania dopóki nie pojawi się okno
„Wyłącz”. Następnie przyciśnij „OK” – tablet po chwili wyłączy się.

Blokowanie / odblokowywanie ekranu (tryb uśpienia)
Aby zmniejszyć zużycie baterii, podczas stanu bezczynności urządzenie powinno pracować w
trybie uśpienia, do którego można przejść przez wyłączenie podświetlenia ekranu LCD.
Wystarczy nacisnąć guzik włączenia. Ponowne jego wciśnięcie wybudzi urządzenie z trybu
uśpienia.

Połączenie z komputerem oraz zarządzanie baterią i
zużyciem energii
Połączenie z komputerem
Za pomocą dostarczonego kabla USB można połączyć tablet z komputerem w celu wymiany
plików między urządzeniami.
W przypadku gdy Twój system operacyjny to Windows XP zaleca się zainstalowanie Windows
Media Player 11.

Zarządzanie baterią i zużyciem energii
Za pomocą dostarczonego kabla USB można połączyć tablet z komputerem lub ładowarką w
celu naładowania urządzenia. Ikonka

sygnalizuje baterie w pełni naładowaną. Gdy poziom

naładowania będzie bardzo niski, pojawi się okno dialogowe informujące o potrzebie
naładowania urządzenia.

Niski poziom baterii

Ładowanie baterii

11

Bateria pełna

Stan ładowania baterii znajduje się po lewej stronie ekranu blokady:

Bateria może potrzebować do 5 godzin, żeby w pełni się naładować. Wolno korzystać tylko z
ładowarki 5V /2.0A załączonej do tabletu.
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Ekran domowy

3

Dotknij przycisk menu aplikacji

, znajdujący się na środku ekranu, aby wejść do panelu z

aplikacjami.
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Zmiana tapety
Aby zmienić tapetę naciśnij przycisk „Ustawienia” w menu z aplikacjami. W zakładce
„Wyświetlacz” możesz wybrać tapetę standardową lub własną z galerii.

Dodawanie / usuwanie skrótu aplikacji
Twój ctab mini daje Ci możliwość wyświetlania na ekranie głównym skrótów do Twoich
ulubionych programów. Aby dodać skrót, będąc w menu, naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji
. Pojawi się ekran domowy. Przesuwając palcem, najedź na wolne miejsce i puść ekran, aby
dodać tam skrót do swojej aplikacji.
Chcąc usunąć skrót przejdź do ekranu domowego, przyciśnij i przytrzymaj interesującą Cię
ikonę, aż będziesz w stanie ją przenosić. Na górze ekranu pojawi się napis „Usuń”. Przeciągnij
ikonę w stronę napisu, gdy jej kolor zmieni się na czerwony – puść ją.

Dodawanie widżetów
Aby dodać widget do ekranu domowego należy wejść do menu i na górze ekranu zmienić
zakładkę na „widżety”. Wybierz interesujący Cię element, przytrzymaj go palcem, a następnie
upuść w dogodnym miejscu na ekranie.
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Połączenia sieciowe oraz przeglądarka
Wi-Fi
Z Wi-Fi można skorzystać w sieci domowej bądź dowolnym punkcie dostępowym. W
ustawieniach, w grupie „Sieci zwykłe i bezprzewodowe”, naciśnij „Wi-Fi”. Po chwili lista
dostępnych sieci Wi-Fi powinna się zapełnić. Jeśli chcesz jeszcze raz przeszukać dostępne sieci,
naciśnij „Skanuj” w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli sieć jest zabezpieczona, po wybraniu
należy wpisać hasło bądź dokonać uwierzytelnienia inną wymaganą metodą.

Włączanie Wi-Fi
Będąc w panelu aplikacji naciśnij „Ustawienia” → „Sieci zwykłe i bezprzewodowe”→ „Wi-Fi”, by
włączyć skanowanie sieci.

Po chwili pokażą się wszystkie dostępne sieci w zasięgu tabletu. Naciśnij nazwę wybranej sieci,
aby się z nią połączyć. Jeśli to konieczne, wpisz nazwę użytkownika, hasło i kliknij „Połącz”. Gdy
Twój tablet podłączy się do sieci, pojawi się odpowiednia ikona na pasku stanu

. Siłę

sygnału, czyli zasięg sieci, poznasz po ilości białych kresek na ikonie sieci Wi-Fi.

Wyłączanie Wi-Fi
W celu wyłączenia Wi-Fi odznacz „Wi-Fi” w „Sieci zwykłe i bezprzewodowe”. Jeśli nie korzystasz
z tabletu wyłączenie Wi-Fi pomaga oszczędzać energię.
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4

Dodanie sieci Wi-Fi
Można ręcznie dodać sieć Wi-Fi. W „Wi-Fi”, w panelu po prawej, naciśnij „Dodaj sieć”

.

Wpisz SSID (nazwę) sieci. Jeśli to konieczne, wybierz typ zabezpieczeń i wpisz klucz bądź inne
wymagane dane. Naciśnij „Zapisz”.

Bluetooth
Włączanie modułu Bluetooth
W ustawieniach, w dziale „Sieci zwykłe i bezprzewodowe”, naciśnij „Bluetooth”, aby włączyć
moduł Bluetooth. Po prawej stronie pojawi się Twoje urządzenie. Naciśnij jego nazwę, aby stało
się wykrywalne. Ikonka Bluetooth’a

pojawi się na pasku stanu .

Wyszukiwanie urządzeń
Po wciśnięciu „Szukaj urządzeń” w prawym górnym rogu ekranu, pojawi się lista wykrytych
urządzeń. Jeśli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie pojawiło się na tej liście upewnij
się, że ma ono włączony moduł Bluetooth oraz że jest wykrywalne.

Parowanie z innym urządzeniem
Naciśnij nazwę urządzenia, z którym chcesz się połączyć. Pojawi się nowe okno “Prośba o
utworzenie powiązania Bluetooth” z numerem PIN, który musi się zgadzać na obu urządzeniach.
Jeśli proces parowania zakończy się pomyślnie ctab zapamięta ustawienia i następnym razem
połączy się z tym urządzeniem automatycznie.

Przykład: Aby przesłać zdjęcie do innego urządzenia, wejdź do galerii i wybierz
interesujące Cię zdjęcie. Naciśnij dowolne miejsce na zdjęciu, aby pojawiło się menu, na
górnej belce naciśnij ikonę udostępniania

i wybierz Bluetooth

. Pojawi się

nowe okno z listą urządzeń. Po wybraniu urządzenia, zdjęcie zostanie przesłane.

Sieć 3G
Sieć 3G jest mobilną siecią, która pozwala na szybki dostęp do danych i poszerzającej się gamy
usług. W przyszłości coraz więcej regionów będzie objętych zasięgiem sieci 3G i będzie
oferowana coraz lepsza jakość połączenia.
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Dane techniczne wbudowanego modemu sieci 3G
Częstotliwość: ctab obsługuje sieci WCDMA
HSPA/WCDMA: 2100/900MHz
GSM/GPRS/EDGE Quad band：850/900/1800/1900

Przeglądanie Internetu
Zanim zaczniesz korzystać z przeglądarki internetowej upewnij się, że tablet jest podłączony do
sieci Wi-Fi albo sieci 3G. W panelu aplikacji naciśnij ikonę przeglądarki

, aby zacząć z niej

korzystać.
Przyciśnij pasek adresu, a pojawi się klawiatura, za pomocą której będzie można wprowadzić
adres strony internetowej.

1

Nowa zakładka

2

Dodaj bieżącą stronę do ulubionych

3

Otwórz zakładki

4

Podmenu z ustawieniami
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Instalowanie i zarządzanie aplikacjami
Instalowanie aplikacji
Przejdź do „ApkInstaller”

, by móc instalować i

zarządzać aplikacjami. Wybierz „APKInstaller” →
„Install” → „Internal Memory” lub „SD Card”.

5

Dostępne pliki .apk na karcie SD i wewnętrznej
pamięci pojawią się z prawej strony. Kliknij
pożądaną aplikację, by ją zainstalować.

Uwaga: Upewnij się, że aplikacja, którą chcesz
zainstalować jest zgodna z systemem Android
4.2.2,

a

rozszerzenie

pliku

to

.apk.

(przykładowo „angrybirds.apk”).
Jeśli po raz pierwszy chcesz zainstalować aplikację,
może się pojawić okno „Install blocked”. W takim
przypadku naciśnij „Ustawienia” → „Nieznane źródło” → „OK”, a następnie jeszcze raz spróbuj
zainstalować aplikację.
W niektórych przypadkach ikona zainstalowanej aplikacji może się nie pojawić w panelu
aplikacji. Przypuszczalnie albo aplikacja nie jest zgodna z tą wersją Androida, albo plik jest
uszkodzony i trzeba go pobrać jeszcze raz.

Zarządzenie aplikacjami
Wybierz „APKInstaller”, następnie „Manage”. Naciśnij ikonę aplikacji, aby ją eksportować albo
odinstalować.
W celu zarządzania aplikacjami można również skorzystać z menu „Aplikacje”, które znajdziemy
w ustawieniach.
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Multimedia
Muzyka
Aby uruchomić odtwarzacz muzyczny, po dodaniu plików muzycznych do pamięci ctaba mini,
naciśnij ikonę „Muzyka”

.

Muzykę można sortować według artystów, tytułów, albumów albo list odtwarzania.

6

Odtwarzacz pozwala na słuchanie utworów w kolejności losowej, przewijanie utworów,
pauzowanie ich czy nawet wyświetlanie okładek płyt, o ile są dostępne.

Naciśnij ikonę

na dolnej belce, aby wyświetliło się muzyczne menu, jak na obrazku powyżej.
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Wideo
Korzystając z ctaba mini można odtwarzać filmy znajdujące się w pamięci wewnętrznej, karcie
SD lub na podłączonym pendrive. W celu odtworzenia filmu naciśnij ikonę „MX Player”, aby
uruchomić odtwarzacz filmów:

Wybierz film, który Cię interesuje, odtwarzanie powinno się rozpocząć automatycznie. Naciśnij
ekran w dowolnym miejscu, aby zobaczyć pasek odtwarzania.

Można cofnąć się do wcześniejszego momentu w filmie, przewinąć lub zatrzymać wideo. Można
również dostosować proporcje boków. Aby zmienić jasność ekranu, przesuń palcem pionowo w
górę i w dół po lewej stronie ekranu. Natomiast, aby zmienić głośność odtwarzanego filmu,
przesuń palcem pionowo w górę i w dół po prawej stronie ekranu.

Wyjście HDMI
Podłącz tablet do telewizora za pomocą kabla HDMI i poczekaj na sygnał w telewizorze. W
razie niepowodzenia ustaw poprawnie odbiór sygnału przez telewizor. Kabel HDMI nie
znajduje się w zestawie z ctabem. Rozdzielczość, przesyłaną przez kabel HDMI, można
dostosować w ustawieniach HDMI, które znajdują się w menu ustawień.
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Uwaga: Podłączenie telewizora do portu HDMI spowoduje, że ekran tabletu wygaśnie. Aby
kontynuować pracę zalecane jest skorzystanie z myszki.

Galeria
Dzięki galerii obrazów możesz przeglądać, prezentować i edytować swoją kolekcję zdjęć w
pełnej gamie kolorów i w wysokiej rozdzielczości. Po wgraniu zdjęcia na tablet naciśnij ikonę
„Galeria”

, a następnie wybierz interesujące Cię zdjęcie, aby je wyświetlić na pełnym

ekranie.

Przeglądając kolekcję zdjęć, można je przewinąć dotykając prawej bądź lewej krawędzi ekranu.
Po kliknięciu w ikonę menu, można podzielić się ze znajomymi zdjęciem, modyfikować je, a
nawet usunąć.

Kamera
Naciśnij

, aby włączyć kamerę. Ctab mini ma wbudowane dwie kamery: 2Mpix z przodu oraz

5Mpiks z tyłu. Możesz robić zdjęcia i kręcić filmy zarówno kamerą umieszczoną z przodu
urządzenia, jak i tą z tyłu.

Uwaga: Bezpośrednio po uruchomieniu tabletu możesz przejść do aplikacji „Aparat”
przeciągając suwak blokady w lewą stronę obręczy.
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1

Oglądanie zdjęć

2

Zmiana kamery tył/przód

3

Zrób zdjęcie

4

Ustaw scenerię, balans bieli itp.

5

Panorama

6

Opcja video

Dotknij ekranu podczas robienia zdjęć, aby skupić obraz na obiekcie, jaki chcesz sfotografować
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E-book reader
Tablet ctab mini wspiera wiele formatów, takich jak PDF, Text, E-Pub, FB2.
Naciśnij ikonę „E-Book”

w panelu aplikacji, żeby otworzyć czytnik oraz wybierz książkę,

którą chcesz przeczytać.

Podczas czytania naciśnij przycisk menu

, by dostać się do listy submenu. Możesz tam

zmieniać rozmiar czcionki, przełączać się między zakładkami, ustawić czas automatycznej
zmiany strony, etc.
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Ustawienia

Za pomocą panelu aplikacji znajdź ikonę „Ustawienia”

i ją naciśnij.

7

Tutaj możesz zmienić ustawienia sieci Wi-Fi, wyświetlacza, lokalizacji, bezpieczeństwa, aplikacji,
kont i synchronizacji, prywatności, magazynowania, języka i klawiatury, sterowania głosem,
dostępności, daty i czasu oraz zobaczyć informacje o tablecie i jego aktualnym stanie.

Lista ustawień


Wi-Fi: informacje dotyczące dostępnych sieci bezprzewodowych. Szczegóły działania w
rozdziale 4.



Wyświetlacz: zmiana jasności ekranu, tapety, czasu wygaszenia ekranu, rozmiaru czcionki.



Pamięć: informacje na temat pamięci zewnętrznej, dostępne po włożeniu karty MicroSD
bądź dysku USB.



Język, klawiatura, głos: ustawienia języka tabletu oraz klawiatury.
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Kopia i kasowanie danych: zapisuje na serwerach Google kopie zapasowe danych aplikacji,
haseł do sieci Wi-Fi i innych ustawień. Dodatkowo pozwala przywrócić ustawienia
fabryczne tabletu.



Informacje o tablecie: wyświetla informacje o tablecie, takie jak stan baterii, sieci, wersja
Androida i inne.
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Rozwiązywanie problemów
1. Nie można włączyć tabletu:
Sprawdź poziom naładowania baterii, spróbuj naładować tablet zanim go uruchomisz. Jeśli
nadal nie chce się włączyć, spróbuj zrobić restart urządzenia.

2. Brak dźwięku w słuchawkach:
Spójrz czy poziom głośności nie jest ustawiony na „0”. Wypróbuj inne słuchawki, te których
używasz, mogą być uszkodzone.

3. Duży szum
Sprawdź czy w głośniku lub słuchawce nie zebrał się kurz. Upewnij się, że plik muzyczny nie jest

8

uszkodzony.

4. Tablet się zawiesił i nie reaguje na polecenia
Skorzystaj z guzika reset i włącz go ponownie.

5. Ekran nieprecyzyjnie lub wcale nie reaguje na dotyk.
Przeprowadź kalibrację ekranu: naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania przez 15 sekund, żeby
wymusić wyłączenie się tabletu. Kalibracja zostanie przeprowadzona automatycznie po tym,
jak uruchomisz tablet.

6. Aplikacja nie działa
Przypuszczalnie aplikacja nie jest zgodna z Twoim oprogramowaniem, albo plik *.apk jest
uszkodzony, dlatego spróbuj pobrać go raz jeszcze.

7. Jak usunąć konto Google?
Jeśli konto jest dodane, można nim zarządzać w Ustawieniach, gdzie możesz dodać kolejne. Aby
usunąć niepożądane konto, idź do „Ustawienia” → „Kopia i kasowanie danych” → „Ustawienia
fabryczne”. Pamięć wewnętrzna Twojego tabletu, pobrane aplikacje itp. zostaną całkowicie
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usunięte z wyjątkiem danych na karcie SD. Korzystaj mądrze z tej opcji, żeby nie stracić danych
osobistych.
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Getting started

1

Welcome
Thank you for purchasing ctab mini.
It brings you much convenience for your business (supports Word, Excel, send & receive emails)

and

entertainment

(supports

3D

game,

chatting,

movie

playback,

eBooks).

Running on Android 4.2.2, with a 1.6GHz processor and highly responsive capacitive touch
screen, it brings you wonderful user experience.
Before beginning, please refer to this user manual carefully.
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Important Notices


While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage.
So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of
using.



Do not disconnect the tablet suddenly when formatting or uploading and downloading,
which can lead to program errors.



Do not dismantle the tablet by yourself, and do not use alcohol, thinner or benzene to
clean its surface.



The tablet does not support USB charge. If you want to charge the tablet, please use the
AC adaptor supplied. Please use the original accessories.



Read this User Manual carefully. Make sure you know how to upgrade the tablet,
otherwise do not upgrade it by yourself

Keys and Functions
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1

Distance Sensor

2

Front camera

2 Mpix Front camera

3

Voice receiver

For receiving voice

4

Micro SD card slot

5

SIM card slot

6

Power and lock key

7

Volume

Press to increase or decrease voice

8

Flash light

Flash while taking picture under dark condition

9

Rear camera

5 Mpix rear camera.

10

MIC

11

Speakers

12

HDMI port

13

USB port

14

Distance Sensor

Hold and press to turn on or turn off the unit.
Briefly press to turn on or turn off the screen.

For connecting tablet and PC computer
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Learning the basics
2

Turn on/off
To start your ctab mini, press and hold the power key at the right side of your tablet for a while.

Tap and drag the lock out

of the circle to unlock.

To power off your tablet, press and hold the power button until the “Would you like to shut
down?” dialog appears and tap “OK” to power it off.
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Lock / unlock the screen (sleep mode)
To save battery, you should put your tablet in sleep mode by turning off the LCD display. To do
this, shortly press the power key. Press it again to wake up the screen.

Connect to computer / Charging
Connect to computer
You can connect your tablet to your computer with the supplied USB cable so you can transfer
media files.
If your computer is XP system, please install a Windows Media Player 11 for your computer
before transfer media files as Android 4.2.2 system needs Windows Media Player 11 support.

Charging
You can connect your tablet to your computer with supplied USB cable for charging.
indicates that the power of battery is full. When the battery level becomes too low, a prompt
comes up to note you to charge your tablet.

Very Low Battery

Charging Battery

Full Battery

While charging, you can check the charging status in the lock screen.

Please only use a 5V / 2.0A adaptor or Micro USB cable included in the gift box to charge it.
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Your Home Screen

3

Tap

(All Apps launcher) on the upper right corner to enter into all apps panel.
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Change wallpaper
Tap the “Settings” icon on the all apps panel, you will see a pop-up options. Enter into “Display”
interface, you can choose wallpaper from Gallery, live Wallpapers or Wallpapers.

Add / delete applications on home screen
There are several apps in the home screen, you can also add more frequently-used app icons in
this home page and delete some less frequently-used ones. Tap the app launcher

in the top

right corner to go to all apps panel, tap and move the app you want to the home screen.
To delete an app from home screen, tap and hold it, and then movie it to the remove icon.

Add widgets to home screen
Tap all Apps launcher → Widgets. There are analog clock, bookmarks, calendar, email, and lots
of other widgets. Drag the widget you want to the home screen.

Tips: Besides your home screen, you can access to other four panels by sliding left or right
in your home screen. You can also customize these panels.
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Network Connection and Internet Browsing
Wi-Fi
Wi-Fi can only be used when it connects with home Wi-Fi Access Point (AP) or a free

4

unsecured Wi-Fi hotpot. Under “Wireless & networks”, tap “Wi-Fi” to turn it on. After a
moment, your Wi-Fi networks list should populate. If you need to rescan for available networks,
tap "Scan".

Turn on Wi-Fi
Within the App Panel, tap “Settings”” → “Wi-Fi” to turn on Wi-Fi.

Your tablet lists the networks it finds within range. Tap a network to connect. If necessary,
enter Network SSID, Security, and Wireless password, and tap “Connect”. When your tablet is
connected to the network, the wireless indicator

appears in the status bar. Waves indicate

connection strength.

Turn off Wi-Fi
Please turn off Wi-Fi if you’re not using it to save the battery. To turn off Wi-Fi, tap it again.
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Add a Wi-Fi network
Users may also add a Wi-Fi network under “Settings”. In “Settings”, tap

on the upper right

corner. Enter the SSID (name) of the network. If necessary, enter security or other network
configuration details. Touch “Save”.

Bluetooth
Make device visible
You must pair your tablet with a device before you can connect to it. Once you pair your tablet
with a device, they stay paired unless you unpair them.
Under “Settings”, choose “Bluetooth”. Tap Bluetooth to turn on it and tap “Search for devices”.
The Bluetooth indicator

then appears in the status bar.

Scan for devices
Tap the name of an available Bluetooth device to pair with. If the pairing is successful, your
tablet connects to the device.

Pair with the Bluetooth device
Tap the name of an available Bluetooth device to pair with. If the pairing is successful, your
tablet connects to the device.

Example: to transmit a photo, go to “Gallery”, choose a photo to share. Tap any spot on the
photo to view a submenu. Tap

icon →

, and then choose the device name

in the Paired devices list. The photo will then be sent.
You can touch the right icon to unpair the device.

Note: After pairing, it shows under the Bluetooth device “Paired but not connected”, but file
transmission is still possible.
You can see the received files by touching the right corner icon. At present, the Bluetooth
function only supports files transmission. To extend battery life, turn Bluetooth power off when
not in use.

41

3G Network (Internal 3G Support)
Tablet with a SIM card slot, you can access to the Internet via your 3G SIM card while Wi-Fi
network is not available. Please insert your 3G card into the SIM card slot of the tablet, and the
tablet will obtain 3G signal automatically. It supports phone call function too.
Frequency: This ctab mini supports WCDMA SIM card
HSPA/WCDMA: 2100/900MHz
GSM/GPRS/EDGE Quad band：850/900/1800/1900

Internet browsing
Before using your browser, make sure Wi-Fi or internet is connected. In your app panel, tap the
browser

icon to open your browser.

Tap the address bar, the Android keyboard will appear for your entry of keywords or URL.

1

New tap

2

Bookmark this page

3

Open bookmarks

4

Submenu
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Install and Manage Apps
Install Apps
Go to the “Apk Installer”

to install and manage

your apps. To install an application, tap to open the
“APKInstaller” → “Install” → then tap “Internal
Memory” or “TF Card” or “USB Memory”. Available
APK files will appear at the right side. Touch the
required one to install it.
Note: Make sure the APK file is workable on
Android 4.2.2 and the suffix is .apk. e.g.
“angrybirds.apk”.
In some cases, there may be no icon on the Apps
Panel after an .apk file is installed. Possible reasons
may be that this app is not compatible with your
OS or the downloaded .apk file is a broken one so you may need to download a full version.

Manage Apps
Tap to open the “APKInstaller”→ “Manage”. Tap the app and then you can launch, export, and
uninstall it. You can also go to “AppS” under “Settings” to manage apps.

.
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5

Multimedia
Muzyka
After loading your music into your ctab mini, tap the music icon

to open the music player.

You can select songs by Artist, Albums, songs or Play lists. Tap to select.

6

The media player allows you to shuffle, skip, or pause your current selection and even displays
the album artwork when available.

Tap

in the bottom line to open a submenu in music playing page.

Video
You can play videos saved in your tablet or TF card. To play, tap Video
video player:

44

icon to launch the

Tap the video you would like to play. Tap the screen to show the video tool bar. You can play
back, fast forward, pause your video here. You can also add bookmark for your video, adjust
brightness, or set screen ratio here.

With the Wi-Fi on, you are also able to view an on-line video.

HDMI output
Tap “Video player” or other video players and play a required movie. Adjust your TV set and
select “HDMI” output Connect the tablet to your TV via HDMI cable, and wait for a few
seconds for your TV set to receive signal.

You can also operate on your tablet while HDMI connected.

Gallery
You can view, show off, and even edit your digital pictures on the tablet’s full color, highresolution display. After loading your media, tap “Gallery”
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to display your pictures:

Tap the picture you want to display it, and slide right or left to show other pictures. Tap the
menu icon, you can edit, rotate, crop, or set it as wallpaper.

Camera
Tap the

icon to open camera. Your tablet is built in 2 Mpix front camera and 5 Mpix rear

camera. You can take a photo, or a video both by front camera and rear camera. After you
power on your tablet, you can go to camera directly by drag the lock to left.

Note: Auto Focus function, tap anywhere on the camera screen, the camera will focus on
the spot you are tapping to. As the picture shows.
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1

To view photos

2

To select front/ back camera

3

Tap to take a photo

4

Set white balance, Scene mode, etc.

5

Pan-shot

6

Change to video-taking

Tap the screen while taking pictures, you will have focus on any subject if you want to.

E-book reader
The tablet ctab mini supports many eBook formats like PDF, Text, E-Pub, FB2.
Tap the “e-book”

icon to open e-book shelves. Tap an e-book to open the book and read.
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You can page up or page down by sliding your finger right or left. Tap

or the menu button to

check the sub-menus. You can set the font size, Go to Page jump; check your bookmarks, set
the auto flip time, etc.
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Settings

Tap the “Settings” icon

to go to settings. You can check and set Wireless & Networks,

Sound, Display, Storage, Battery, Accounts & Sync, Security, Language, Date & Time, About
tablet, etc.

7
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Troubleshooting
1. Cannot turn on the tablet
Check the tablet’s power level; please charge it before starting it. In case your tablet still cannot
be turned on, you may try to reset it.

2. No sound from earphone
Check if volume is set to ‘0’. Or earphone may be broken, please change for another one.

3. Big noise
Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the file is broken.

4. Screen drift or unresponsive screen

8

To pin the reset button to reset your tablet and power it on again.

5. Application not workable
Possible reasons may be that this app is not compatible with your OS or the downloaded .apk
file is broken so you may need to download a full version.

6. How to delete a Google account?
If an account is added, the account is shown in “Accounts & sync” of “Settings”, where you may
also add another account. To delete an undesired account, go to “Settings” → “Privacy settings”
→ “Factory data reset”. Your tablet’s internal storage, downloaded apps, etc. will also be
deleted, except the info in your flash memory. Be careful before you carry out this operation.

7.USB unmounted, SD card unmounted
Some times after inserting SD card or USB, it will show on the tablet that “unmounted”, do the
factory reset by “setting” – “backup & factory reset”, and then turn off and turn on tablet once
again. If fail, you have to upgrade the firmware.
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Deklaracja zgodności i ostrzeżenie
o ograniczeniach w użytkowaniu

Niniejsze urządzenie spełnia ograniczenia emisji szumu radiowego określone dla urządzeń
klasy B zgodnie z normą dla sprzętu wytwarzającego zakłócenia sygnałów radiowych. Kopia
deklaracji znajduje się na końcu instrukcji instalacji.

Uwaga!
Urządzenie jest przystosowane do pracy na terenie Polski (PL). Urządzenie pracujące w
trybie ETSI jest przeznaczone do pracy w warunkach domowych i biurowych w krajach Unii
Europejskiej (BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT,
PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK), a także w Norwegii (NO) i Szwajcarii (CH) – krajach
członkowskich EFTA. Francja (FR) dopuszcza pracę tego urządzenia wyłącznie na
kanałach: 10, 11, 12, 13. :
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Veracomp S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zawiłej 61, 30-390 Kraków zarejestrowana
pod numerem KRS 96070 w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.
Jako autoryzowany importer producenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje, że
niżej wymieniony produkt:

ctab mini Q9703
Wyprodukowany dla Veracomp S.A przez:
Pipo TECHNOLOGY Co., LTD
Area C, 3F, Bao Yun Da Logistics Centre, Warehouse Building, Xi Xiang Avenue, Bao an Distric,
Shenzhen, China
do którego deklaracja się odnosi, spełnia wymagania następujących dyrektyw i norm
Kompatybilność Elektromagnetyczna – Dyrektywa 89/336/EEC (EMC) oraz dyrektywa
dotycząca niskich napięć (72/23/EEC)







EN 61000-3-3: 1995 (Class A)
EN 61000-3-2: 1995 +A1; 1998 + A2; 1998+A14; 2000
EN 55024: 1998
EN 55022: 1998
IEC 61000 – 4-2: 1995 + A2; 2000; IEC 61000-4-3; 1995-IEC 61000-4-4: 1995;
IEC 61000 – 4-2: 1995 – IEC 61000-4-6: 1996-IEC 61000-4-11: 1994
EN 60950

Dyrektywa R & RTTE dotycząca urządzeń radiowych (1995/5/EC) wydana przez Komisję
Wspólnot Europejskich




EN 60950
EN 300328
ETS 300 826

I w następstwie nosi oznakowanie CE.

Kraków, 07 lipca 2014

