Snugbook N1431

14,1" notebook, with Full HD IPS display

Felhasználói kézikönyv

Bevezető
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket!
Ahhoz, hogy az eszközt minél tovább örömmel és megelégedéssel
használhassa, kérjük az eszköz használatba vétele előtt olvassa el ezt a
rövid üzembehelyezési útmutatót, amely segít az első lépések
megtételében.

Biztonsági ﬁgyelmeztetések
Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes
és biztonságos használatával kapcsolatban. Figyelmesen olvassa el ezt
a dokumentumot, mielőtt a készüléket használatba venné!
• Ne tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között,
valamint poros, vagy párás helyen! Különösen ügyeljen arra, hogy ne
hagyja az eszközt nyáron napon parkoló, lezárt gépjárműben! Ne
tegye ki az eszközt közvetlen napfénynek! A készüléket legfeljebb
2000 méteres tengerszint feletti magasság, valamint 0-35 °C közötti
hőmérsékleten történő használatra tervezték.
• Óvja a készüléket az ütődésektől! Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le!
Ezek a ﬁzikai behatások a készülék sérülését, vagy hibás működését
eredményezhetik.
• Mindig körültekintően állítsa be a készülék hangerejét, amennyiben
fülhallgatóval használja! A tartósan magas hangerőn történő
zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet. Ha fülcsengést, vagy
egyéb kellemetlenséget érez zenehallgatás közben, csökkentse a
hangerőt, vagy szüneteltesse a készülék használatát!
• A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken tárolt, illetve az
eszközzel kezelt és elért adatok biztonságáért. A mindenkori
felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól rendszeresen
biztonsági mentést készítsen. A készülék javítását végző szerviz nem
készít biztonsági másolatot a készüléken tárolt adatokról, illetve a
szervizelési folyamat során törölheti az adattároló tartalmát, ezért
javasoljuk, hogy mindig készítsen biztonsági másolatot az adatokról,
amennyiben a készülék szervizelése szükségessé válik. A szerviz
adatmentést illetve adathelyreállítást nem végez.
• A készülék nem tartalmaz felhasználó által, otthoni körülmények
között javítható részegységet vagy alkatrészt, ezért a készüléket ne
szerelje szét és ne végezzen módosításokat rajta!
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A készülék szervizelését kizárólag erre jogosított szakszerviz
végezheti! Nem jogosult személy által végzett módosítások a
készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezik. Kivételt
képez a tárhely bővítése, a készüléken található HDD/SSD bővítőhely
használatával.
A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, vegyszereket,
hígítót, vagy benzint, mivel ez a készülék, vagy a burkolat sérülését
okozhatja! Az eszköz burkolatának tisztítását kizárólag puha, száraz
ruhával végezze!
Ha a készülék akkumulátora töltés közben felpúposodik, égett vagy
szokatlan szagot bocsát ki, a készülék töltését haladéktalanul
szakítsa meg, és vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel!
Mind a készüléket, mind annak tartozékait és csomagolását tartsa
távol kisgyermekektől! Az eszköz apró részegységeket tartalmaz,
melyek lenyelés esetén fulladást okozhatnak. A készülék
csomagolásának részét képező műanyag zacskókat tartsa távol
csecsemőktől és kisgyermekektől, mivel balesetet, vagy fulladást
okozhatnak!
A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék tulajdonságainak és
funkcióinak előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.
Jelen útmutató az elkészítés során aktuális információkat
tartalmazza, a konkrét termék kezelése ettől eltérhet.
A készülék nem vízálló, ezért óvja nedvességtől és párától! Ügyeljen
arra, hogy az eszközt ne érje folyadék!
A készülék előre telepített operációs rendszerrel érkezik. A szoftver
használatával kapcsolatos kérdéseivel forduljon a szoftvert gyártó
céghez.
A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken található, vagy arra
utólag telepített, harmadik féltől származó szoftverek hibamentes
működéséért, vagy kompatiblitásáért.
Jelen kezelési útmutatóban található képernyőképek eltérhetnek a
készüléken láthatóaktól. Eltérés esetén mindig a konkrét termék
működése az irányadó.
A gyártó cég nem vállal felelősséget ezen kezelési útmutatóban
szereplő esetleges nyomdai, vagy szerkesztési hibákért.
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Beépített kamera
Képernyő
NumLock visszajelző
CapsLock visszajelző
Működési állapot jelző
Mikrofonok
Bekapcsológomb
Billentyűzet
Érintőpad nyomógombbal
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Töltés jelző
Tápcsatlakozó
USB 3.0 csatlakozó
Mini HDMI csatlakozó
Micro SD kártyaolvasó
Fülhallgató/mikrofon csatlakozó
USB 2.0 csatlakozó
HDD/SSD bővítőhely
Sztereó hangszórók
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1. Gyorsbillentyűk
Használja egyszerűen a gyakran használt funkciókat (pl. képernyő
fényerő, hangerő szabályzás, médialejátszás vezérlés, stb.)!
2. Magyar billentyűzet
Ne használjon billentyűzetvédőt, vagy hasonló fedelet, mivel a
billentyűzet a hűtéshez szükséges szellőzőnyílásoknak ad helyet!
3. Funkcióbillentyű
A gyorsbillentyű funkciók eléréséhez tartsa lenyomva az Fn
billentyűt!
4. Érintőpad
Érintésérzékeny mutatóeszköz. Az érintőpad, valamint a jobb és bal
nyomógombok egyetlen felületet alkotnak. A bal kattintáshoz
nyomja le az érintőpad felületét, jobb kattintáshoz pedig a felület
jobb alsó sarkát!

Gyorsbillentyűk
A gyorsbillentyűkkel, vagy billentyűkombinációkkal különféle funkciók
érhetők el (pl. képernyő fényerő, hangerő szabályzás, médialejátszás
vezérlés, stb.). A gyorsbillentyű funkciók eléréséhez tartsa lenyomva az
Fn gombot, mielőtt megnyomja a kívánt gyorsbillentyűt!
Fn + Esc Alvó üzemmód

A készülék alvó üzemmódba kerül

Fn + F1

Kezdőlap

Megnyitja az alapértelmezett bögészőben
beállított kezdőlapot

Fn + F2

Érintőpad be/ki

Be-, illetve kikapcsolja az érintőpadot

Fn + F3

Hangerő le

Csökkenti a hangerőt

Fn + F4

Hangerő fel

Növeli a hangerőt

Fn + F5

Hang ki

Kikapcsolja a hangszórót

Fn + F6

Lejátszás/szünet Médiafájl lejátszása, megállítása, folytatása

Fn + F7

Előző

Ugrás az elejére, az előző szakaszra,
vagy műsorszámra

Fn + F8

Következő

Ugrás a végére, a következő szakaszra,
vagy műsorszámra

Pause

Fn + F9

Szünet

Felfüggeszti a futtatandó program
műveleteit

Insert

Fn + F10 Beszúrás

A billentyűzet beszúrás üzemmódba kerül

PrtSc

Fn + F11 Képernyőfotó

Képet készít a képernyőről

Numlk

Fn + F12 Számzár

Be-, illetve kikapcsolja a számbillentyűzetet

Bekapcsoló

A készülék be-, illetve kikapcsolása

Windows billentyű kombinációk
A Windows billentyű segítségével végrehajthat speciális Windows
funkciókat.
Fontosabb kombinációk:
Egyedül lenyomva a Windows billentyű megnyitja a Start menüt.
Speciális funkciókhoz más gombokkal együtt is használható.
+L

A számítógép zárolása, vagy ﬁókváltás.

+D

Az asztal megjelenítése és elrejtése.

+A

A Műveletközpont megnyitása.

+S

A keresés megnyitása.

+P

A képernyőmód megváltoztatása, ha a Mini HDMI csatlakozón egy
második képernyő is csatlakozik.

A Windows billentyűzet parancsairól bővebben itt olvashat:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/12445/windows-keyboard-shortcuts

Érintőpad
Az érintőpaddal irányítható a képernyőn megjelenő nyíl, azaz a kurzor.
Ahogy az ujját az érintőpadon csúsztatja, a kurzor követi a mozgást.
A kurzort néhány alapvető gesztussal lehet vezérlni.
Egyujjas csúsztatás:
Csúsztassa az ujját az érintőpadon a kurzor
mozgatásához!
Egyujjas megnyomás, koppintás:
Nyomja meg, vagy érintse meg az érintőpadot
az ujjával a kattintás végrehajtásához! Ismételje
meg gyorsan kétszer egymás után a mozdulatot
a dupla kattintás végrehajtásához!
Egyujjas megnyomás a jobb alsó sarokban:
Nyomja meg az érintőpad jobb alsó sarkát a
jobb kattintás végrehajtásához!
Húzás:
Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőpad
bal alsó sarkát, vagy koppintson kétszer
bárhová az érintőpadon, majd csúsztassa a
másik ujját az érintőpadon a húzás
végrehajtásához!
A Windows 10 és sok alkalmazás támogatja az érintőpad gesztusokat,
amelyek egy, vagy több ujjat használnak.
Az érintőpad gesztusainak támogatása az aktív alkalmazástól függ. Ez
lehetővé teszi az alkalmazások vezérlését néhány egyszerű gesztussal.
Kétujjas csúsztatás:
Lapozhat weboldalakon, dokumentumokban és legördülő listákon úgy,
hogy két ujját az érintőpadra helyezi, és mindkettőt ugyanabba az
irányba mozgatja!
Kétujjas össze- és széthúzás:
Nagyíthatja, kicsinyítheti a fényképeket, térképeket és dokumentumokat
egy együttes mutató- és hüvelykujj össze-, vagy széthúzással.

Az akkumulátor használata
A készülék beépített, újratölthető, lítium akkumulátort használ. A teljes
üzemidő tipikus működési ideje 4 óra körül alakul. Az akkumulátor
élettartama függ az energiagazdálkodási beállításoktól, a számítógépen
futó alkalmazásoktól, a képernyő fényerejétől, a csatlakoztatott külső
eszközöktől és egyéb tényezőktől.
Az akkumulátor töltése megkezdődik, amikor a készüléket a hálózati
adapterrel csatlakoztatja áramforráshoz. A számítógép támogatja a
használat közbeni töltést, lehetővé téve az akkumulátor újratöltését,
miközben továbbra is működteti a számítógépet.

HDD, vagy SSD beépítése, üzembe helyezése
A tárolóeszköz telepítése szakértelmet igényel. Javasoljuk, hogy a
bővítést szakemberrel, vagy a márkaszervizzel végeztesse el!
1. A készülék ne csatlakozzon áramforráshoz!
2. Kapcsolja ki a készüléket!
3. Fordítsa az aljával felfelé, és fektesse sima felületre!
4. Távolítsa el a fedél rögzítőcsavarjait! Nyissa ki a rekeszt!
6. Helyezze be a tárolóeszközt, a csatlakozók egy vonalban legyenek!
7. Óvatosan nyomja a helyére! Az érintkezők teljesen csatlakozzanak!
8. Helyezze vissza a fedelet, majd csavarja vissza a csavarokat!

Formázáskor óvatosan járjon el, ne válassza ki a már telepített
merevlemezt (C :), nehogy elveszítse az összes adatát! Ha bizonytalan,
forduljon szakemberhez! A helytelen üzembe helyezés a telepített
Windows sérülését eredményezheti!

Karbantartás, tisztítás
Ne tegye ki a közvetlen napfénynek!
Ne helyezze hőforrások, radiátor, vagy fűtőberendezés közelébe!
Kerülje a 0 °C alatti, vagy 50 °C feletti hőmérséklet esetén a használatot!
Ügyelje, hogy ne kerüljün mágneses tér közelébe!
Védje az esőtől, vagy ne tegye ki nedvességnek!
Ne öntsön rá vizet, vagy más folyadékot!
Kímélje az erős rázkódástól!
Ne használja, vagy tárolja poros, koszos helyen!
Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék tetejére!
Becsukáskor ne csapja le a képernyőt!
Ne helyezze egyenetlen felületekre!
A képernyő tisztítása
A maradandó károsodások elkerülésének érdekében, ne permetezzen
vizet, tisztító folyadékot, vagy egyéb vegyszereket a képernyőre!
A foltokat, valamint a port rendszeresen törölje le, puha, enyhén nedves,
mikroszálas kendővel! Ha a képernyő további tisztítást igényel,
használjon kimondottan képernyőtisztító folyadékot és eszközöket! A
készülék beépített, újratölthető, lítium akkumulátort használ.

Az LCD kijelzőre vonatkozó pixelhibák garanciális
elfogadásával kapcsolatos információk
A készülék kijelzőjére vonatkozó pixelhibákat az iparágban megszokott
módon, az ISO 13406-2 szabvány második osztályának megfelelően
kezeljük, ami azt jelenti, hogy egymillió pixelenként legfeljebb
• 2 állandóan fehér (világos) pixel (1. típus),
• 2 állandóan fekete (sötét) pixel (2. típus),
• 5 alpixel (RGB hibás - az adott pixel piros/zöld/kék komponenséből az
egyik hibás, (3. típus)
esetén az adott LCD panel nem tekinthető hibásnak.

Windows 10 terméktámogatás
A készülékre telepített Windows 10 operációs rendszerrel kapcsolatban
keresse fel a Microsoft Windows terméktámogatási oldalát!
https://support.microsoft.com/hu-hu/windows

Műszaki jellemzők
Kijelző: 14,1" FullHD (1920×1080) felbontású IPS LCD
CPU: Intel® Celeron® N3350 két-magos CPU 1,1‒2,4 GHz
GPU: Intel® HD Graphics 500
RAM: 4 GB memória
Tárhely: 64 GB eMMC
Operációs rendszer: Windows 10
Kamera: 0,3 megapixel
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0 EDR
Micro SD memóriakártya olvasó (max. 128 GB támogatott kártyaméret)
HDD/SSD bővítési lehetőség
- 2,5" SATA csatolófelületű tárolóeszközök támogatása
Beépített 2 gombos touchpad
Magyar nyelvű billentyűzet
Beépített mikrofon (×2)
Beépített sztereó hangszórók (8 Ω, 0,8 W)
Akkumulátor: 10000 mAh 7,6 V Li-Po
Tápellátás: DC 12 V, 2 A
Méretek: 329,2×220,5×23 mm
Súly: 1,3 kg
Csatlakozók:
USB 2.0 ×1
USB 3.0 ×1
Mini HDMI ×1
3,5 mm, 5 érintkezős audió csatlakozó ×1
Tápcsatlakozó ×1
A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! A kézikönyvben előforduló hibákért felelőséget nem
vállalunk!
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