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2in1 Tablet 10,1” Windows 10
KM1084
KM1084LTE
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Instructiuni privind siguranta

Cititi cu atentie instructiunile de utilizare si pastrati-le pentru consultari 
ulterioare. 
1. Feriti produsul de umezeala, apa sau oricare alte lichide. Evitati pastrarea 

sau utilizarea produsului in locuri cu temperaturi extreme. Nu expuneti 
produsul in lumina directa a soareluisau la alte surse de caldura.

2. Nu utilizati produsul daca adaptorul de alimentare este defect.
3. Deconectati produsul de la alimentare daca nu-l utilizati o perioada de 

timp indelungata.
4. Utilizati doar accesorii recomandate de catre producator.
5. Feriti produsul de socuri mecanice – nu-l scapati pe jos si nu-l loviti.
6. Producatorul nu poate fi tras la raspundere pentru pierderea datelor 

cauzate de o utilizare necorespunzatoare sau de o defectiune 
mecanica a produsului.

7. Nu incercati sa reparati singuri produsul. In caz de defectiune, apelati 
la un service autorizat.

8. DECONECTATI intotdeauna produsul de la laimentare inainte de 
curatare. Curatati produsul cu un material textil moale, usor umezit. 
Nu utilizati materiale abrazive sau agenti chimici de curatare.

DESCRIERE PRODUS
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A. Camera frontala
B. Buton Windows
C. LED stare
D. Microfon
E. Soclu casti
F. Soclu microHDMI
G. Soclu microUSB (2.0) (soclu incarcare)
H. Soclu microUSB (3.0)
I. Slot card memorie
J. Slot card microSIM (doar la modelul  KM1084LTE)
K. Comutator pornire/oprire
L. Control volum
M. Camera din spate
N. Slot tastatura
O. Difuzor 

P. Port USB (2.0)
Q. Touchpad
R. Slot tableta
S. Port USB (2.0)
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ATENTIE! Pentru a evita deteriorarea ecranului, nu apasati pe acesta cand 
manevrati tableta. Tineti tableta de margini!

Pregatirea de utilizare:
a. Conectati adaptorul de alimentare la tableta si la reteaua de 

alimentare si incarcati complet tableta.
b. Apasati butonul de pornire pentru 2-3 secunde pentru a porni tableta.
c. Urmariti instructiunile de ghidul de pornire.  

In timpul procesului de pornire, veti fi indrumat sa va inregistrati la 
contul dvs. Microsoft. Daca nu aveti un cont, creati-va unul.

d. Dupa terminarea procesului de start-up, dispozitivul este configurat. 
Acest lucru poate sa dureze cateva minute. Nu opriti tableta in timpul 
configurarii!

Navigare
Sunt cateva gesturi simple care sunt necesare pentru operarea acestui 
dispozitiv – tap (1), drag (2), swipe (3), si pinch (4) – descrise in figurile de mai jos.
1. Tap
2. Swipe
3. Drag
4. Pinch

21 3 4
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Deblocare ecran
Glisati in sus pe ecran pentru deblocare.

Daca tableta este protejata de o parola, trabuie sa introduceti 
parola.

Info Center
Info Center este o bara cu link-uri catre unele functii importante, pe care 
puteti sa le afisati sau sa le ascundeti. Pentru a accesa Info Center, atingeti 
usor ecranul (swipe) de la stanga catre centru si dati click pe simbolul 

memo   din partea dreapta-jos.
Printre alte lucruri, Info Center include un shortcut la modul  tablet 
mode. Apasati pentru a porni/opri acest mod.

Meniul de pornire
Pentru afisarea meniului de pornire, faceti click pe iconita Windows 
din partea stanga-jos  a ecranului sau apasati butonul Windows de pe 
tastatura. Apasati inca o data pe iconita pentru a ascunda meniul de 
pornire.

Suplimentar fata de bara de navigare (A) din meniul clasic de pornire, 
exista un camp util (B) in dreapta. Aici puteti adauga si organiza aplicatii 
favorite.

Exista o lista ordonata alfabetic cu aplicatiile instalate in bara de 
navigare (A). Pentru a o accesa, apasati iconita Windows pentru 
afisarea meniului de pornire si apasati pe „All apps”.

Activare Wi-Fi
a. Selectati „All settings” din Info Center.
b. Apasati  „Network & Internet” in meniul setarilor.
c. Apasati „Wi-Fi” in stanga.
d. Mutati cursorul de la  Wi-Fi de pe „Off” pe „On”.
e. Faceti click pe reteaua la care doriti sa va conectati.
f. Faceti click pe „Connect”. Introduceti parola daca este necesar. 

Dispozitivul se conecteaza la reteaua selectata.

Élise Émond

New

Power

All Apps

File Explorer

Settings
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Economisire energie
• Dezactivati functia Wi-Fi atunci cand nu o utilizati.
• Dezactivati conexiunea mobile internet connection daca nu o utilizati.
• Pastrati dispozitivul conectat la alimentator doar pana cand este 

complet incarcat.
• Reduceti stralucirea ecranului (din setari).
• Comutati la modul standby mode sau opriti tableta cand nu o utilizati.

MAI MULTE INFORMATII
Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul  www.krugermatz.com pentru 
a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii. In cazul in 
care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari 
Frecvente si Raspunsuri.

Specificatiile se pot schimba fara o notificare prealabila.

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul 
ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu 
mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului 
inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă 
rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil 
pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura 
fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru 
a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea 
reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să 
verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte 
reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

„Compania Lechpol declară că produsul KM1084/KM1084LTE este în conformitate cu cerințele 
esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este 
postata pe site-ul www.lechpol.eu”


