
 

ODYS Tiger Tab 8 – Ghid Pornire Rapida 

Introducere 
ODYS Tiger Tab 8 Este o Tableta de Nivel Mediu, cu un Ecran Color. 
Desi utilizarea produsului este facila si sigura, va rugam sa consultati informatiile si 
prevenirile din Manualul de Utilizare. 
Manualul de Utilizare este instalat pe memoria interna a dispozitivului si poate fi accesata 
din Meniul Principal. Va rugam luati in considerare Manualul de Utilizare pentru instructiuni detaliate, 
conformitate si informatii suport. 
- Pentru a deschide Manualul de Utilizare va rugam sa atingeti o data pe iconita manualului ce poate fi 

regasita pe ecranul principal, in vederea deschiderii fisierului unde se regasesc manualele. 
- Mai mult informatii detaliate pot fi gasite pe www.odys.ro / www.odys.de. 

Pornire On/Off 
Pentru a porni dispozitivul, tineti apasat butonul [Power] de pe dispozitiv pana se va vedea ecranul 
de pornire, apoi nu mai este necesar sa il tineti apasat. Poate dura pana la cateva minute pana la 
pornirea sistemului software, va rugam asteptati, pana puteti incepe utilizarea dispozitivului.  
Pentru a opri dispozitivul, tineti apasat butonul [Power] de pe dispozitiv pana veti vedea pe ecran 
optiunea de oprire „Power Off“, atingeti „Power Off“ si apoi „OK“. 

Tip: Acest dispozitiv va intra in mod adormit [Sleep] cu ecranul oprit, daca sta inactiv pentru cateva 
secunde. Poate fi apasat o data butonul [Power] pentru a porni ecranul, si a iesi din mod [Sleep].  

Pornire/Oprire Ecran 
- Apasati o data butonul [Power] pentru a inchide ecranul. 
- Apasati o data butonul [Power] pentru a porni din nou ecranul. 
Setari Limba 
- Confirmati cele doua cerinte de la prima pornire prin atingerea „OK“ pe ecran. 
- Atingeti o data pe [Settings] si alegeti [Language & Input]. 
- Atingeti [Language] si selectati limba dorita. 

Inainte de prima pornire 

 
 

1. Port Casti Port conectare Audio pentru Casti.  
Nota: Difuzorul integrat este dezactivat automat cand sunt 
conectate casti la dispozitiv. 

2. Micro USB 2.0       
Hi-Speed 

USB 2.0 pentru conectarea dispozitivului la un Calculator in vederea 
transferului de date (ex: Muzica, Videoclipuri, Fotografii, Fisiere). 

Suport pentru Flash USB, Tastatura si Mouse. 
Nota: Un adaptor OTG (On-The-Go) este necesar (Optional) 

3. Slot Card SIM Nu este Disponibil cu Odys Tiger Tab 8. 

4. Slot Card Micro SD Pentru utilizarea impreuna cu un card MicroSD/SDHC. 

5. Camera Fata Camera Frontala pentru fotografii de avatar. 

6. Earcup Difuzor pentru Comunicare via SIM, sau aplicatii precum Skype. 

7. Indicator Incarcare Led indicator pentru semnalarea conexiunii pentru incarcare. 

8. Buton Pornire Tineti apasat butonul [Power] pentru a opri dispozitivul;  
Apasati o data pentru a inchide sau porni ecranul. Tineti apasat 

pentru 10 secunde pentru a Reseta si Reporni dispozitivul daca 
acesta este blocat sau nu se comporta normal. 

9. Taste Volum + / - Apasati scurt pentru a Creste / Scade nivelul de volum sonor. 

10. Camera Spate Camera in Spate pentru efectuare Fotografii cu dispozitivul. 

11. Difuzor     Difuzor pentru efecte sonore precum Muzica sau Filme. 

12. Microfon     Pentru utilizarea impreuna cu aplicatii compatibile. (Ex: Skype) 

Incarcarea Bateriei 
Dispozitivul detine o baterie reincarcabila incorporata. Nu este necesara instalarea unei alte baterii. 
Va rugam reincarcati bateria cand dispozitivul indica nivelul scazut al acesteia “Low Battery”. 
Pentru incarcarea bateriei, conectati dispozitivul la o priza de perete normala, prin cablul USB 
impreuna cu adaptorul de priza. 

Nota: 

a. Este recomandata utilizarea doar impreuna cu adaptorul din pachetul dispozitivului. 
b. Dispozitivul poate fi utilizat chiar si in mod incarcare. Insa pentru durata de viata extinsa a bateriei, este 

sugerat ca dispozitivul sa nu fie utilizat in mod incarcare.  
c. Este recomandata incarcarea dispozitivului inainte de prima utilizare. 
d. Pentru performanta maxima, bateriile tip li-ion necesita sa fie utilizate cat mai des.Daca dispozitivul nu 

este utilizat des, asigurati-va ca bateria este reincarcata cel putin o data pe luna. 
e. Daca bateria reincarcabila este descarcata complet, conectat dispozitivul (cu ajutorul adaptorului) la cea 

mai apropiata priza pentru aproximativ 5-10 min inainte de a incepe utilizarea acestuia. 
f. In unele cazuri, dispozitive ce au fost incarcate pentru perioade intdelungate nu pornesc. In acesta situatie 

resetati dispozitivul. 

Ecran Tactil 
Ecranul tactil este un display capacitiv creat pentru precizie si 
raspunde cel mai bine la atingeti pe o suprafata cat mai mica. Utilizati 
varful degetelor pentru a atinge ecranul. 
 

Conectare via USB 
Nota:  

Utilizati doar cabluri USB cu o lungime maxima de 80cm. Va rugam sa va asigurati 
la conectarea cablului USB ca alinierea conectorului este corecta. Conectari 
incorecte pot cauza distrugeri ale portului USB al dispozitivului.  

Pe o parte a conectorului exista de obicei mici carlige utilizare in fixarea 

in portul dispozitivului. 
Acordati maxim de atentie la pozitia carligelor de pe conectorul USB, trebuie aliniata in aceeasi 
directie cu partea mai lunga a portului USB de pe dispozitiv. 
 

Utilizarea Cardului MicroSD/SDHC 

Acest dispozitiv poate citi fisiere direct de pe cardul de memorie sau stick de memorie. Pentru a 
utiliza un card de memorie, identificati slotul destinat unui card MicroSD de pe dispozitiv (uzual 
lateral sau spate) si apoi introduceti cardul, sau conectati un stick USB cu ajutorul unui adaptor OTG. 
Pentru a accesa fisierele stocate pe cardul de memorie, utilizati aplicatia “Explorer” , apoi directorul 
“SD Card”  
- Verificati ca MicroSD-ul este introdus corect, conform ilustrarii. Cardul si Portul SD pot suferi 

avarii datorita conectarii incorecte.  
- Apasati cardul MicroSD in slot pana acesta se va bloca automat (printr-un click). Daca nu reusiti 

sa il introduceti, verificati inca o data daca acesta a fost introdus corect. 
- Pentru a indeparta cardul MicroSD, apasati o data pe card pana face click, si acesta va iesi singur 

din slot.  

Nota:  

Este recomandata utilizarea unui Card MicroSD/SDHC pana la 16GB capacitate. 

- Cand este conectat / deconectat un card in si din dispozitiv, poate dura cateva secunde pana cand 
dispozitivul va actualiza continutul. 

- Va rugam sa evitati conectarea / deconectarea unui card MicroSD cand alte operatiuni sunt in curs, acest 
lucru poate cauza o eroare de sistem. 

- Nu deconectati cardul daca acesta contine fisiere utilizate de o aplicatie, sau sunt copiate fisiere pe acesta. 
Aceasta utilizare incorecta poate cauza avarierea cardului de memorie. 

- Va rugam utilizati varful degetului / unghia pentru a introduce sau scoate cardul de memorie din slot. 

Utilizarea Cardului SIM – NU ESTE VALABIL PENTRU ODYS TIGER TAB 8 
Pentru a utiliza cardul SIM, identificat slotul pe margine sau pe spatele dispozitivuluisi apoi 
introduceti cardul SIM in slot in pozitia corecta.  

- Verificati ca SIM-ul este in pozitia corecta, cu partea de contact in sus, conform ilustrarii de mai 
sus. SIM-ul sau slot-ul pot fi avariate la o introducere incorecta.  

- Apasati cardul SIM in stoc, pana cand acesta face click. 
- Pentru indepartarea cardului SIM, apasati simul pana acesta face click. 

Nota:  

Cardul SIM va fi detectat doar daca dispozitivul a fost oprit inainte de introducerea acestuia.  

Acest dispozitiv nu suporta cardul MicroSIM. 

Transfer de Fisiere 
Inainte de a citi, sau rula fisiere, este necesar transferul fisierelor de pe un computer pe dispozitiv.  
1. Conectati dispozitivul la un calculator prin cablul USB din pachet. 
2. Odata conectat, acesta va putea fi accesat din My Computer ca o partitie externa. Aceasta 

partitie reprezinta memoria interna a dipozitivului si separat cea a cardului de memorie introdus 
in dispozitiv. Acum puteti copia fisier din calculator pe dispozitiv la fel ca o simpla copiere din 
calculator pe un stick USB.  

3. Deconectati dispozitivul de la calculator de indata ce copierea / scrierea a fost finalizata. 
Nota:  
Aplicatiile preinstalate si sistemul de operare Android ocupa o buna parte din memoria interna a dispozitivului  
– aproximativ 1GB. Este normala diferenta de memorie idintre memoria disponibila si memoria totala a 
dispozitivului. 
Atentie! Dispozitivul suporta continut Adobe DRM. Adobe Digital Editions (ADE) este necesar. Va rugam 
consultati manualul de utilizare pentru mai multe informatii despre utilizarea fisierelor protejate DRM. 

Blocarea Ecranului 
Ecranul se inchide automat si se blocheaza dupa o perioada predefinita 
de inactivitate. Cand ecranul se inchide, apasati butonul [Power] 
pentru a reporni ecranul.  
Atingeti Iconita de Inchidere [Lock Icon] si trageti in partea dreapta 

pentru a debloca ecranul (conform ilustrare).  
 
 
 
 
 

 

Home screen 
 
 

 
 

 

a. Notificari Sistem Informeaza utilizatorul daca memoria atasata sau update-uri sunt 
disponibile, si de asemenea furnizeaza alte informatii despre starea 
sistemului. 

b. Setari System Aici regasiti puterea semnalului WiFi, status baterie, data si ora. 
Pentru mai multe informatii puteti trage in jos bara de status. 

c. Bara Cautare Google Cu ajutorul acestei puteti efectua cautari web direct in google. 

d. Cautare Google Voice  Bara de cautare interactiva dupa sunet (cu ajutorul microfonului) 

e. Setari Deschide meniul Setari, pentru configurare dispozitiv. 

f. Contacte Aplicatie pentru configurare Contacte. 

g. Telefon Nu este Disponibil cu Odys Tiger Tab 8. 

h. Aplicatii Atingeti aceasta iconita pentru a vizualiza toate aplicatiile instalate. 
- Puteti copia aplicatiile pe ecranul principal prin a tine apasat pe 

iconita dorita si apoi mutarea acesteia in locatia dorita. 
- Puteti elimina aplicatii de pe ecranul principal prin mutarea 

acestora in partea de sus a ecranului.  

i. Kingsoft Office Aplicatie Office preinstalata. 

j. E-Mail Aplicatie pentru E-Mail. 

k. Navigator Web Atingeti pentru a lansa navigatorul web prestabilit. 

l. E-Manual Aplicatie pentru Manualul Utilizatorului. 

m. Tasta „Inapoi“ Atingeti pentru a va intoarte la ecranul precedent. Daca tastatura 
este afisata pe ecran, atingeti inapoi [Back] pentru a o inchide. 

n. Tasta „Acasa“ Atingeti pentru a va intoarce la ecranul principal.  

o. Aplicatii in Rulare Afiseaza aplicatiile care ruleaza in momentul de fata in fundal. 
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