HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH BẢNG ARCHOS GEN 8
Kính gửi khách hàng,
Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm ARCHOS. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích sử dụng nó và nó sẽ cung cấp cho bạn sự hài lòng nhiều năm
tới. Máy tính bảng chạy hệ điều hành Android cho phép bạn tải về vô số các ứng dụng, nhận được nhiều nhất từ Internet ( lướt web, e-mail,
widget ....) giống như bạn làm với PC, dễ dàng sử dụng một trong các phụ kiện của chúng tôi có thể kết nối bàn phím và chuột. Và tất nhiên, tận
dụng lợi thế kinh nghiệm media ARCHOS khi chơi các file âm nhạc hoặc video.
1. Chăm sóc sản phẩm
Ngoài ra các thông tin trong Thông báo Pháp lý và an toàn đi kèm, hãy nhớ rằng ARCHOS của bạn là một sản phẩm điện tử cần phải được giữ
gìn cẩn thận:
Không phải chịu shock hoặc chấn động
Không thuộc đối tượng chịu nóng, giữ cho nó thông thoáng (đặc biệt là khi kết nối với máy tính).
Giữ nó ra khỏi nước và các khu vực quá ẩm ướt.
Giữ nó ra khỏi khu vực điện từ trường cao.
Đừng mở thân máy và sẽ mất hiệu lực bảo hành.
2. Mô tả ARCHOS

Archos 70 IT

Archos 101 IT

Archos 43 IT

Archos 32 IT/28 IT

1. Nút Volume (tăng/giảm âm lượng) (7. Archos 28IT/32 IT)
2. On / Off : Bấm và giữ để mở ARCHOS on/off.
Bấm nhanh vào chế độ ngủ. Bấm và giữ để xem các tùy chọn tắt máy có sẵn chế độ:
- Airplane: cắt giảm các kết nối WiFi và Bluetooth .
- Power Off:
Deep sleep: thiết bị đi vào chế độ ngủ (tiết kiệm pin). Chỉ có nút On/Off (không báo động) có thể đánh thức nó .
Reboot: Khởi động lại thiết bị
Power off: Tắt thiết bị hoàn toàn. Không có năng lượng pin được sử dụng .
3. Đèn báo Power / sạc: Nếu không kết nối nguồn điện nó cho thấy tình trạng on/off. Khi kết nối nguồn điện, nhấp nháy: sạc đầy,
sáng đều: đang sạc ; nhấp nháy nhanh: pin yếu (10. Archos 28IT/32 IT)
4. Jack tai nghe (8. Archos 28IT/32 IT)
5. USB jack : kết nối ARCHOS vào máy tính bằng cáp USB được cung cấp để chuyển tải các file (11. Archos 28IT/32 IT)
6. Microphone: ghi lại giọng nói hoặc thực hiện VoIP (9. Archos 28IT/32 IT)
7. Khe cắm thẻ nhớ Micro-SD (SDHC)
8. Cổng Mini-HDMI xuất video TV chuẩn HD
9. Trở lại: Bạn luôn có thể quay trở lại màn hình trước đó bằng cách nhấn nút này (3. Archos 28IT/32 IT)
10. Menu: bạn có thể xem các tùy chọn có sẵn cho màn hình hiện tại (4. Archos 28IT/32 IT)
11. Home: Bất cứ nơi nào bạn đang ở trong giao diện, bạn có thể quay trở lại trực tiếp vào màn hình Home. (5. Archos 28IT/32 IT)
12. Tìm kiếm: tìm kiếm nhanh bằng từ khóa trong các ứng dụng cụ thể hoặc trên Internet. Những gì đang tìm kiếm có thể được cấu hình
trong Settings > Search (6. Archos 28IT/32 IT)
13. Loa
14.Webcam/camera
15. Kết nối sạc để kết nối cung cấp điện sạc / adapter.
16. Cổng USB Host : Để kết nối một bàn phím, chuột, hoặc khối lượng lưu trữ một thiết bị USB (ví dụ: USB, hỗ trợ ổ cứng, …)

3. Khởi động
SẠC PIN
Trước khi sử dụng ARCHOS lần đầu tiên, phải sạc pin đầy. Kết nối với bộ sạc điện/adapter (Model Archos 28IT, 32IT, 43IT kết nối cáp USB
với PC đang hoạt động hoặc một bộ chuyển đổi USB, ARCHOS sẽ bật và bắt đầu sạc, chọn "Charge only")

Biểu tượng pin ở góc trên bên phải màn hình sẽ sinh động một màu xanh lá cây "lấp đầy" . Khi thiết bị sạc đầy, đèn báo sẽ bắt đầu nhấp nháy.
Khi không cắm vào máy tính hoặc một bộ chuyển đổi điện, biểu tượng sẽ hiển thị tỷ lệ phần trăm năng lượng pin có sẵn.
KHỞI ĐỘNG
Lần đầu tiên bạn bật trên ARCHOS, trình hướng dẫn cài đặt sẽ giúp bạn cấu hình các chức năng chính của ARCHOS: ngôn ngữ, quốc gia,
thời gian… Bạn có thể chạy lại Wizard khởi động bất cứ lúc nào bạn muốn Settings > Repair & formatting > Startup wizard.
4. Kết nối WiFi
Trước khi dùng một ứng dụng Internet như là trình duyệt web, kiểm tra để xem nếu bạn đã có một kết nối . Các biểu tượng
phía trên bên phải
của màn hình khi thiết bị của bạn được kết nối với một mạng WiFi . Nếu không kết nối, trước tiên bạn cần phải kích hoạt WiFi và định cấu hình
một mạng WiFi.
1. Màn hình HOME, hãy nhấp vào biểu tượng Menu và sau đó chọn Settings.
2. Trong màn hình Setting, chọn Wireless&networks .
3. Nếu WiFi ở chế độ OFF, kích hoạt sang chế độ ON, sau đó chọn cài đặt Wi Fi . ARCHOS sẽ quét tự động cho các mạng có
sẵn WiFi và hiển thị tất cả các mạng không dây trong phạm vi của thiết bị. Danh sách này được làm mới liên tục.
4. Chạm vào mạng mà bạn muốn kết nối, Networks hiển thị với biểu tượng kết nối an toàn (yêu cầu một mật khẩu). Nếu nó là
một mạng bảo mật, hãy nhấp vào trường mật khẩu để thực hiện, bàn phím xuất hiện,
5. Nhập vào các mạng thông tin theo yêu cầu, sau đó gõ Done và Connect. ARCHOS bây giờ sẽ cố gắng để thiết lập kết nối với
điểm truy cập WiFi với các thông số mạng mà bạn đã nhập.
5. Giao diện ARCHOS
Giao diện Android được thực hiện trong năm màn hình chủ (biểu tượng
mang đến cho bạn một trung tâm). Trượt ngón tay của bạn theo chiều
ngang trên màn hình để đi đến bên trái hoặc bên phải của màn hình Home kéo dài. Bạn có thể đặt shortcuts, bookmarks & widgets trên bất kỳ
của màn hình miễn là có không gian.
1. Thông báo tin nhắn : Kéo xuống dưới thanh hàng đầu để lộ các thông báo tin nhắn.
2 . Thông tin tình trạng: Thời gian, Bluetooth & WiFi, mức độ pin, báo thức .
3. Shortcut đến một trò chơi miễn phí được tải về từ AppsLib
4. Phím tắt tiêu chuẩn ứng dụng Android (có thể được di chuyển hoặc bị xóa)
5. AppsLib: Một thư viện trực tuyến của hàng trăm game và ứng dụng hữu ích để tải về thiết bị. Một số là miễn phí và một số phải được mua
(cần phải kết nối Internet WiFi)
6 . Widget: chương trình nhỏ chạy liên tục & có giao diện nhỏ nằm trên 1 trong các màn hình Home.Widget sẽ làm một tìm kiếm web Google.
7. Cài đặt phím tắt: Để truy cập vào tất cả các thiết lập chính của thiết bị .
8 . Hướng dẫn sử dụng: đặc biệt ứng dụng cho phép bạn đọc hướng dẫn sử dụng trên thiết bị của bạn .
9 . Đánh dấu trang Web: Bạn có thể tạo ra những để mở trình duyệt web và vào trực tiếp đến một trang web cụ thể .
10 . Tab ứng dụng: hiển thị tất cả các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị.
11 . Hình thu nhỏ của 5 màn hình Home: để hiển thị trang Home trong các màn hình thu nhỏ,
Giữ Chuyển đổi giữa các ứng dụng : Giữ phím icon Home để hiển thị các ứng dụng sử dụng gần đây . Sau đó, bạn có thể gõ vào bất kỳ một
trong số họ quay trở lại vào ứng dụng đó.
Bàn phím: Đối với ARCHOS 28 và 32, chúng tôi đánh giá cao đề nghị bạn bật điện thoại của bạn sang một bên để hiển thị một định hướng nằm
ngang mà làm cho bàn phím lớn hơn và dễ dàng hơn để sử dụng.
TÙY BIẾN CÁC MỤC MÀN HÌNH CHỦ
Thay đổi Wallpaper: Tap vào biểu tượng trình đơn
và sau đó chọn Wallpapers
Di chuyển mục để một phần khác của màn hình . Giữ ngón tay trên đó cho đến khi nó phóng to, sau đó kéo nó đến vị trí mong muốn (chắc chắn
rằng có đủ không gian), và phát hành nó
Shortcut ứng dụng: Mở tab ứng dụng và nhấn và giữ vào một trong các ứng dụng. Nó sẽ mở rộng và nhảy vào màn hình chủ. Slide nó đến một
vị trí trống trên một trong năm màn hình chủ và sau đó thả ra
Tạo một phím tắt hoặc đánh dấu một : Giữ ngón tay của bạn trên màn hình tại một vị trí trống và sau đó chọn từ danh sách. Xóa một mục màn
hình: Giữ mục cho đến khi nó phóng to và sau đó kéo nó vào Tab ứng dụng đã trở thành một thùng rác (bin).

