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Instrukcja użytkownika 
Allview Viva D8 

 

Wstęp 

Dziękujemy za zakup naszego produktu. 

Niniejsza instrukcja obsługi ma pomóc użytkownikowi w szybkim i wygodnym 

korzystaniu z produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z danym dokumentem. 

Urządzenie to jest wyspecjalizowanym, przenośnym produktem najwyższej jakości, 

wyposażonym w szereg unikalnych i zaawansowanych funkcji. Informujemy, że wszelkie 

zmiany w treści tego dokumentu nie będą podawane do publicznej wiadomości.  

Producent będzie nadal dostarczać nowych funkcji dla rozwoju tego produktu, jednak 

nie będzie nigdzie umieszczał oddzielnej informacji w przypadku jakichkolwiek zmian w 

jego wydajności i funkcjach. Urządzenie jest używane jako przenośne, służące do 

przechowywania informacji, dlatego producent nie ponosi odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo plików zapisanych na jego dysku.  

Jeżeli rzeczywista konfiguracja produktu i metody jego zastosowania nie są 

identyczne z tymi, jakie przedstawiono w poniższej instrukcji obsługi, zaleca się odwiedzić 

stronę internetową producenta w celu uzyskania aktualnych informacji o produkcie. 
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Kluczowe funkcje 

 

 Pojemnościowy ekran dotykowy z obsługą multi-touch;  

 Obsługa Wi-Fi, obsługa sieci komórkowej 3G; 

 Dwa zintegrowane aparaty: przedni 1 Mpx, tylni 3Mpx 

 Sieciowe rozmowy wideo i obsługa funkcji fotografii. 

 Posiada system Android 4.2 Jelly Bean; 

 Obsługa automatycznej rotacji ekranu: w poziomie lub w pione; 

 Obsługa przeglądarki internetowej, czatów online, strumieniowania wideo, gier 

online, pobierania plików itd.;  

 Obsługa dziesięciu tysięcy gier i programów gotowych do pobrania i instalacji;  

 Wsparcie dla synchronicznego wyświetlania tekstów piosenek; 

 Obsługa odtwarzania wideo z plików o maksymalnej rozdzielczości 1080p; 

 Obsługa przeglądania zdjęć w wielu formatach; 

 Obsługa funkcji e-book, odtwarzanie w wielu formatach.  

 Szybka transmisja danych USB 2.0; 

 Wbudowany mikrofon, długi czasu rejestracji dźwięku; 

 Wsparcie aktualizacji oprogramowania; 

 Obsługa kart microSD;  Obsługa funkcji OTG; Możliwość rozszerzenia pamięci 

urządzenia. 
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Podstawowe operacje 

Włączanie zasilania 

Podczas, gdy urządzenie będzie wyłączone, naciśnij dłużej przycisk zasilania. 

Wyłączanie zasilania 

Podczas, gdy tablet będzie włączony, naciśnij przycisk zasilania przez około 3 sekund, 

do momentu pojawienia się okienka z menu opcji, wybierz "Wyłącz", aby wyłączyć 

urządzenie. 

Uśpienie 

Podczas normalnego użytkowania urządzenia, krótko naciśnij przycisk zasilania w 

celu przejścia w stan hibernacji. Ekran zostanie wyłączony. Ponowne krótkie naciśnięcie 

przycisku zasilania spowoduje wybudzenie i wznowienie pracy tabletu. Produkt można 

ustawić tak, aby wszedł w tryb uśpienia automatycznie po żądanym czasie bezczynności. 

Ponowne uruchamianie urządzenia 

Jeśli zauważysz, że urządzenie pracuje wolniej niż zwykle przy normalnym 

użytkowaniu, możesz wyłączyć jego zasilanie, a następnie uruchomić je ponownie w celu 

zrestartowania system operacyjnego. 

Wygaszacz ekranu 

Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez określony czas, ani nie używasz jego 

przycisków, ekran zostanie automatycznie wyłączony.  

Jeśli konieczna jest dezaktywacja funkcji wygaszacza ekranu, możesz to zrobić 

wyłączając opcję [Wygaszacz ekranu], znajdującą się zakładce [Wyświetlacz] menu 

[Ustawienia].  

Używanie karty microSD 

Po podłączeniu tabletu do komputera, znajdziesz dwa dyski przenośne. Pierwszym z 

nich jest wbudowanym dyskiem pamięci urządzenia, drugi zaś jest dyskiem karty microSD. 

Jeśli karta nie jest włożona, drugi dysk nie może zostać otwarty. Urządzenie obsługuje 

karty microSD o pojemności od 128MB do 64GB. 
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Wkładanie i wyciąganie karty microSD. 

Wkładanie: 

Ustaw kartę microSD stroną z napisami skierowaną do góry, następnie lekko wsuń ją 

w gniazdo karty. Teraz możesz otworzyć zawartość karty microSD na urządzeniu.  

Wyciąganie: 

Delikatnie naciśnij kartę microSD, spowoduje to zwolnienie karty z zaczepu. 

Wyciągnij kartę z gniazda.  

Uwaga:  

Czynności wyciągania lub wkładania karty microSD przeprowadzaj na wyłączonym 

urządzeniu! W przeciwnym razie, może to prowadzić do utraty lub uszkodzenia danych 

zapisanych na urządzeniu! W przypadku braku włożonej karty microSD, komputer nie 

będzie w stanie wykonywać operacji odczytu lub zapisu danych na dysku. 

Akumulator: 

Urządzenie to wykorzystuje polimerowy akumulator o dużej pojemności. 

Czas działania tabletu na akumulatorze bez konieczności ładowania zależy od 

ustawionego poziomu głośności, typów odtwarzanych plików oraz działania akumulatora. 

Zmień ustawienia wyświetlacza w celu oszczędzania energii.  

Ładowanie: 

To urządzenie może być ładowane za pomocą złącza USB lub ładowarki sieciowej: 

- Wyjmij ładowarkę sieciową z zestawu, podłącz ją do gniazdka sieci niskiego 

napięcia AC 220V/50Hz (prąd wyjściowy 1A, napięcie wyjściowe 5V~5.2V), 

następnie podłącz wtyczkę ładowania do złącza USB urządzenia. 

Ostrzeżenia dotyczące ładowania: 

Nowy akumulator może być pusty oraz nienaładowany.  

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu należy je całkowicie 

naładować, co 2-3 miesiące podczas przechowywania. 

Zasilacz jest kluczowym elementem tabletu, który pełni główną role w utrzymywaniu 

normalnego funkcjonowania urządzenia oraz bezpieczeństwa podczas jego użytkowania. 

Długoterminowe badania klientów oraz usług posprzedażowych wykazały, że 

nieprawidłowe funkcjonowanie sprzętu, w wielu przypadkach było spowodowane użyciem 

nieprawidłowych akcesoriów, w szczególności zasilacza.  
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Korzystanie z niskiej jakości zasilacza powoduje znaczne skrócenie żywotności 

tabletu. Niestabilność napięcia poważnie wpływa na normalną pracę produktu oraz może 

doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia. Używanie niskiej jakości zasilacza może 

spowodować również zapłon i/lub wybuch akumulatora urządzenia, co zagraża 

bezpieczeństwu użytkowników. 

Powrót do głównego interfejsu 

Znajdując się na dowolnym interfejsie, dotknij ikonę " " , aby powrócić do ekranu 

głównego. 

Powrót do poprzedniego interfejsu lub menu  

Znajdując się na dowolnym interfejsie, dotknij ikonę " ",  kliknij przycisk  " " , 

aby powrócić do poprzedniego ekranu lub menu. Możesz również dokonać tego krótko 

naciskając przycisk" ". 

Ważne informacje 

1. Nie należy używać urządzenia w środowisku wyjątkowo zimnym, gorącym, 

zapylonym, wilgotnym lub suchym. 

2. Nie należy dopuścić do upadku tabletu podczas użytkowania. 

3. Naładuj akumulator, gdy: 

A. Pojawi się symbol pustej baterii; 

B. Gdy system zostanie automatycznie zamknięty, a następnie będzie szybko się 

wyłączał podczas prób ponownego uruchomienia urządzenia; 

C. Przy braku odpowiedzi na naciśnięcia klawiszy. 

4. Proszę nie odłączać zasilania, gdy produkt jest w trakcie formatowania, przesyłania 

danych lub ich pobierania. W przeciwnym razie może to doprowadzić do błędów w 

działaniu programu 

5. Podczas, gdy urządzenie jest używane jako przenośny dysk, użytkownik powinien 

przechowywać oraz eksportować pliki używając odpowiedniej metody działania 

przy zarządzaniu plikami. Każda nieodpowiednia metoda działania może prowadzić 

do utraty plików, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. 

6. Prosimy samodzielnie nie demontować tabletu. Jeśli pojawią się jakieś usterki, 

należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą/gwarantem. 

7. Producent oświadcza, że nie będzie publikował oddzielnej informacji w przypadku 

jakiejkolwiek zmiany w zakresie funkcji i/lub wydajności tego produktu. 
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W celu uniknięcia problemów, które mogą wystąpić podczas współpracy z 

dostawcami usług serwisowych zatwierdzonych przez Allview Electronics Sp. z o.o. 

(Allview Electronics Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z 

jakimkolwiek punktem serwisowym, który był wcześniej zatwierdzony i podany w karcie 

gwarancyjnej dla daty odpowiadającej dacie sprzedaży urządzenia do sklepu), przed 

zgłoszeniem produktu do serwisu gwarancyjnego, sprawdź zaktualizowaną listę 

zatwierdzonych punktów serwisowych znajdującą się na stronie Allviewmobile.pl. 

 Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy produkt jest używany w 

inny sposób niż podany w jego instrukcji obsługi. Allview Electronics Sp. z o.o. zastrzega 

sobie prawo do wnoszenia zmian w treści instrukcji bez podawania tego faktu do publicznej 

wiadomości.  

Wszystkie zmiany zostaną wymienione na stronie internetowej firmy 

(www.allviewmobile.pl) w sekcji poświęconej konkretnemu produktowi, który jest 

przedmiotem modyfikacji. Zawartość tej instrukcji obsługi może się różnić od tej istniejącej 

w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej. W takim przypadku brana będzie pod 

uwagę najnowsza wersja instrukcji.  

Główny interfejs 

Główny interfejs jest podzielony na 5 oddzielnych ekranów.  

Przesuń ekran w lewo lub prawo, aby zmieniać wyświetlany pulpit.   
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 Zmiana tapety ekranu głównego 

Naciśnij palcem i przytrzymaj puste miejsce interfejsu głównego, powinno pojawić 

się menu opcji na dole ekranu. Wybierz „Tapety”.  

 

           

 

 Pokaż wszystkie ikony funkcjonalne 

Krótkie naciśnięcie ikony  wyświetli ikony zainstalowanych aplikacji, kliknij 

na odpowiednią ikonę funkcjonalną,  aby uzyskać dostęp do menu funkcji. W menu 

głównym, system może być ustawiony na uruchamianie istniejących aplikacji, instalację 

nowych aplikacji, rozpoczęcie kalibracji dotyku, odtwarzacz muzyki, odtwarzacz wideo, 

przeglądanie internetu, gry i inne operacje. 
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 Dodawanie widżetów do pulpitu 

Na głównym interfejsie, dłużej przytrzymaj puste miejsce na ekranie, na dole ekranu 

pojawi się menu dodatkowych opcji, wybierz „Widżety”. Aby dodać widżet do ekranu 

pulpitu, dłużej go przytrzymaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyświetlanie programów uruchomionych w tle. 

Będąc na dowolnym interfejsie, kliknij ikonę "  ”, spowoduje to pojawienie się 

listy programów uruchomionych w tle, kliknięcie na ikonę programu, spowoduje 

przełączenie stanu aplikacji z uruchomionej w tle na otwartą. Przewinięcie ikony w górę 

spowoduje jej zamknięcie.  
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 Wyświetlanie informacji o powiadomieniach 

Będąc na głównym interfejsie, ściągnij w dół pasek znajdujący się w lewym, górnym 

rogu ekranu. Spowoduje to pojawienie się obszaru powiadomień, które może pokazywać 

bieżący stan USB, stan sieci, informacje o stanie naładowania akumulatora lub inne 

informacje.  

 Usuwanie ikony z pulpitu 

Będąc na głównym interfejsie, dłużej naciśnij ikonę aplikacji znajdującą się na 

pulpicie, następnie przeciągnij ją na ikonę „X” w lewym, górnym rogu ekranu oraz upuść. 

Ikona aplikacji zostanie usunięta z pulpitu. 

 Przesuwanie ikon pulpitu 

Będąc na głównym interfejsie, dłużej naciśnij ikonę aplikacji znajdującą się na 

pulpicie, następnie przenieś ją w miejsce, gdzie chcesz, aby się znajdowała, następnie 

upuść ją. Ikona zostanie przeniesiona. 

Instalacja aplikacji APK 

1. Wybierz aplikację w formacie APK do instalacji z karty SD lub pamięci 

urządzenia.  

2. Kliknij ikonę "ES eksplorator  plików" oraz wybierz aplikację do instalacji. 
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3. Wybierz ścieżkę aplikacji, kliknij na aplikację APK do instalacji, aby 

uruchomić instalację.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odinstalowywanie aplikacji APK 
1. Na pulpicie kliknij "Ustawienia", następnie „Aplikacje” i wybierz aplikację, którą 

należy odinstalować.  
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2. Kliknij ikonę „odinstaluj”, aby rozpocząć usuwanie aplikacji z urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odtwarzacz wideo 

W menu głównym, wybierz ikonę "Galeria", aby uzyskać dostęp do katalogu wideo. 

Interfejs listy plików 

 

 
 

Funkcje przycisków 

 " ": Krótkie naciśnięcie spowoduje powrót do interfejsu głównego. 

 " ":  Krótkie naciśnięci spowoduje powrót do wyższego interfejsu.  
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Interfejs odtwarzacza wideo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcje klawiszy 

 '' / '': odtwarzaj lub wstrzymaj odtwarzanie bieżącego filmu  

 '' / ": krótko naciśnij, aby odtwarzać poprzedni/następny film, długo 

naciśnij, aby szybko cofać/przewijać film. 

  “ / ”: naciśnij, aby zmniejszyć/zwiększyć głośność. 

 Przycisk " " : krótko naciśnij, aby powrócić do wyższego interfejsu. 

Przycisk " M ": krótko naciśnij, aby wyświetlić interfejs ustawień filmu. 

Wskazówki: 

1. Ten odtwarzacz obsługuję pliki wideo o rozdzielczości równej maksymalnie 2160p. 

2. Wyświetlanie napisów. Ten odtwarzacz obsługuje pliki napisów "*.SRT" (użytkownik 

może je pobrać ze strony internetowej) dla zsynchronizowanego odtwarzania wideo oraz 

napisów. Odtwarzacz będzie w stanie wyświetlić napisy do filmu pod warunkiem, że w 

katalogu wraz z filmem będzie znajdował się tak samo nazwany plik napisów. 

3. Odtwarzacz obsługuję odtwarzanie plików wideo w wielu formatach. Jako, że parametry 

takie jak format, kodowanie, definicja i bitrate plików wideo pobranych z internetu mogą 

się różnić od siebie, odtwarzacz nie jest w stanie być kompatybilny ze wszystkimi 

dostępnymi plikami wideo. Jeśli pobrane pliki wideo nie są obsługiwane przez 

odtwarzacz, zalecane jest użycie oprogramowania do konwertowania formatów wideo 

innej firmy.  
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Odtwarzacz audio 

W menu głównym, wybierz opcję "Muzyka", aby uzyskać dostęp do katalogu muzyki. 

Music folder interface 

 
Funkcję przycisków 

 '' '': Powrót do interfejsu głównego  

 '' '': Powrót do wyższego interfejsu 

 Przewijanie w górę/dół spowoduje przewijanie listy plików. 

 Artysta: według klasyfikacji wykonawcy utworu muzycznego.  

 Album: według klasyfikacji albumu utworu muzycznego. 

 Utwór: wyświetl wszystkie pliki muzyczne  

 Lista odtwarzania: do wyświetlania plików muzycznych na liście odtwarzania 

 Teraz odtwarzane: interfejs muzyki odtwarzanej w tle. 

Interfejs odtwarzania muzyki 
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Funkcje przycisków 

 '' '': Powrót do interfejsu głównego 

 '' '': Powrót do wyższego interfejsu 

 ''  /  ": Krótko naciśnij, aby odtworzyć ostatni/następny utwór, dłużej 

naciśnij, aby szybko cofać/przewijać. 

 '' '': Kliknij start/stop odtwarzania muzyki. 

 '' " : Lista odtwarzania. 

  " ": Tryb losowego odtwarzania plików muzycznych. 

 

Wyświetlanie słów piosenek 

Odtwarzacz będzie w stanie wyświetlić słowa piosenki pod warunkiem, że w katalogu 

wraz z utworem będzie znajdował się tak samo nazwany plik ze słowami. 

 Ten odtwarzacz obsługuje pliki słów "*.Lrc" (Użytkownik może je pobrać ze strony 

internetowej "http://www.51lrc.com", lub wyszukać "LRC słowa”, aby odnaleźć pliki) dla 

synchronicznego odtwarzania słów i muzyki. 

Zdjęcia 

W menu głównym, wybierz ikonę "Galeria", aby uzyskać dostęp do katalogu ze 

zdjęciami. 

Interfejs przeglądania zdjęć 
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Funkcję przycisków 

     '' '': Pokaz slajdów 

 '' '': Zarządzanie zdjęciami: usuwanie, obracanie w lewo lub w prawo, możliwość 

sortowania w zależności od lokalizacji, czasu, ludzi itd. 

     '' '': Usuń zdjęcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcja dzwonienia 

  Wykonywanie połączenia 

Aby wykonać połączenie należy postępować zgodnie z jedną z poniższych instrukcji: 

1. W zakładce telefonu: wprowadź numer telefonu oraz naciśnij przycisk z słuchawką; 

W zakładce rejestru połączeń: wybierz kontakt z listy, naciśnij numer telefonu kontaktu, aby 

zadzwonić; W zakładce kontakty: wybierz kontakt z listy a następnie naciśnij numer telefonu 

kontaktu, aby wykonać połączenie; 

2. Inteligentne wybieranie: naciśnij inteligentne wybieranie, następnie bezpośrednio wpisz 

numer telefonu i naciśnij przycisk z słuchawką. 

 Odbieranie połączeń 

Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk z słuchawką. 

 Kończenie połączenia 

Naciśnij przycisk końca połączenia, aby zakończyć rozmowę. 
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Kontakty 

Aby wyświetlić kontakty, dotknij ikony telefonu, a następnie dotknij przycisk wszystkie 

kontakty na dole ekranu. W zakładce kontakty znajduje się określona grupa, gdzie kontakty 

mogą być przechowywane jako ulubione. Wskazówka: Aby wyszukać kontaktu naciśnij 

przycisk aplikacji telefonu, dotknij pola wyszukiwania na górze ekranu aplikacji. Następnie 

wpisz szukaną nazwę. Jeśli szukany kontakt istnieje zostanie wyświetlony poniżej w postaci 

listy.  

Dodawanie kontaktów 

1.  Wejdź w aplikację telefonu; 

2.  Dotknij przycisku opcji w prawym, dolnym rogu ekranu. 

3.  Wybierz „Nowy kontakt”. 

4.  Wprowadź dane kontaktu; 

5.   Dotknij przycisku „Gotowe”; 
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Wiadomości 
 Wszystkie odebrane wiadomości są klasyfikowane 

według nazwy kontaktu. Skrzynka odbiorcza zawiera 

SMSy i MMSy. 

 Odczytywanie wiadomości 

1.  Na ekranie głównym, dotknij ikony wiadomości; 

2.  Dotknij wybranej wiadomości, aby ją wyświetlić; 

 Wysyłanie wiadomości 

1.  Na ekranie głównym, dotknij ikony wiadomości; 

2.  Dotknij przycisku nowa wiadomość. 

3.  Dotknij pola „Wpisz nazwę lub numer”, a 

następnie wpisz numer telefonu, na który wysłana ma 

zostać wiadomość;  

4.  Dotknij pola „Wpisz wiadomość tekstową”, a 

następnie wpisz treść wiadomości do wysłania. 

5.  Naciśnij strzałkę „>”, aby wysłać. 

Wiadomości MMS 

Wiadomości MMS to wiadomości multimedialne mogące zawierać w pliki multimedialne, 

teksty, obrazy, dźwięki itd 

Wysyłanie wiadomości MMS 

Zdjęcia wykonane za pomocą aparatu przechowywane są na karcie SD. Upewnij się, że karta 

SD została zamontowana przed korzystaniem z aparatu. 

1. Dotknij symbolu załączenia w prawym, górnym rogu ekranu.  

2. Wybierz jedną z następujących opcji: 

Zdjęcia 

Dotknij, aby znaleźć i załączyć jedno z istniejących zdjęć. 

Zrób zdjęcie 

Dotknij, aby wykonać i załączyć nowe zdjęcie. 

Filmy 

Dotknij, aby znaleźć i załączyć jeden z istniejących filmów. 
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Nakręć film 

Dotknij, aby nakręcić i załączyć nowy film. 

Dźwięk 

Dotknij, aby znaleźć i załączyć jeden z istniejących plików dźwiękowych. 

Nagraj dźwięk 

Dotknij, aby nagrać i załączyć nowy plik dźwiękowy. 

Pokaz slajdów 

Dotknij, aby załączyć jeden z istniejących pokazów slajdów. 

 

3. Dotknij pola „Wpisz nazwę lub numer”, a następnie wpisz numer telefonu, na który 

wysłana ma zostać wiadomość;  

4. Dotknij pola „Wpisz wiadomość tekstową”, a następnie wpisz treść wiadomości do 

wysłania. 

5. Dotknij strzałki „>”, aby wysłać. 
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 Aktywuj swoją nawigację Sygic GPS 
(opcjonalnie) 

 

Na urządzeniu preinstalowana jest najpopularniejsza na 

świecie nawigacja GPS dostarczona przez firmę Sygic. Ciesz 

się nią dla 90 krajów na całym świecie przez 30 dni za 

darmo. 

 

1.      Kliknij ikonę Sygic i uruchom nawigację.  

2. Aplikacja pobierze 

niezbędne pliki. 

3. Naciśnij przycisk wersji 

próbnej. 

4. Wybierz jedną lub więcej 

map oraz kliknij “Kontynuuj”, 

aby je pobrać. 

5. Nie zamykaj aplikacji oraz 

czekaj na zakończenie 

pobierania. 

6. Wybierz “Kontynuuj wersję 

próbną”, aby użyć nawigacji 

Sygic GPS przez 30 dni za 

darmo lub zakup pełną wersję licencji na nawigację. Jeśli 

wybierzesz wersję próbną, pełną wersję aplikacji będziesz 

mógł kupić później w menu “Mój Sygic”. 

7. Wybierz głos nawigacji. 

8. Możesz dołączyć do społecznośći Sygic podając swój 

adres e-mail. 

9. Ciesz się wszystkim swoimi podróżami z 

nawigacją Sygic GPS! 

Po więcej informacji i pomoc, odwiedź stronę 

internetową producenta nawigacji: http://help.sygic.com/ .  

 

 

 
 
 
 
 

http://help.sygic.com/
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Ustawienia 

W menu głównym, wybierz opcję "Ustawienia", aby uzyskać dostęp do katalogu 

ustawień systemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis funkcji: 

1. WiFi 

Wi-Fi: Włącza/wyłącza bezprzewodowe połączenia Wi-Fi. 

2. Bluetooth 

Włącza/wyłącza bezprzewodowe połączenia Bluetooth. 

3. Użycie danych 

Wyświetla użycie danych urządzenia. 

4. Profile dźwięku 

Głośność: ustaw głośność dzwonka, powiadomień oraz alarmu. 

Domyślny dźwięk powiadomienia: Kliknij, aby otworzyć menu dzwonków powiadomień, 

wybierz element do ustawienia jako domyślny dzwonek powiadomień.  

Dźwięk przy dotknięciu: Gdy zaznaczone, dotknięcie ekranu będzie sygnalizowane 

dźwiękiem. 

Dźwięk blokady ekranu: Gdy zaznaczone, przejście w ekran blokady będzie sygnalizowane 

dźwiękiem. 

5. Wyświetlacz 

Jasność ekranu: dopasuj jasność ekranu. 

Tapeta: możesz wybrać tapetę z galerii lub z dostępnych tapet. 

Uśpienie: ustaw czas bezczynności do wygaszenia ekranu. 

Podczas, gdy produkt jest w trybie uśpienia, funkcja Wi-Fi będzie nieaktywna w celu 

oszczędzania energii. 
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Rozmiar czcionki: Ustaw rozmiar czcionki 

6. Pamięć 

Sprawdź dostępną na urządzeniu pamięć. 

7. Aplikacje 

Tutaj możesz zobaczyć i zarządzać zainstalowanymi aplikacjami. 

8. Lokalizacja 

Ustawienia lokalizacji urządzenia. 

9. Zabezpieczenia 

Blokada ekranu: ustawia metodę blokowania ekranu: przesunięcie palcem, wzór, PIN, hasło 

lub inne mechanizmy. 

Widoczność hasła: jeśli zaznaczone, możesz zobaczyć znaki wprowadzone w polach haseł.  

Nieznane źródła: zezwala na instalowanie aplikacji, które nie pochodzą ze sklepu Google 

Play. 

10. Język, klawiatura, głos 

Ustaw język i rejon, metodę wprowadzania itp.  

11. Kopia i kasowanie danych 

Pozwala na wykonanie kopi zapasowej, przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia i 

danych. 

12. Data i czas 

Ustaw datę, czas, strefę czasową oraz format wyświetlania czasu. 

13. Informacje o tablecie 

Sprawdź wersję oprogramowania produktu oraz inne informacje.  

Lokalizacja GPS 

 Funkcja GPS pozwala na korzystanie z nawigacji w każdym miejscu na świecie. 

Jeśli chcesz użyć funkcji GPS na tym urządzeniu, otwórz menu główne, naciśnij 

„Ustawienia”, wejdź w „Lokalizacja”. Następnie włącz funkcję lokalizacji suwakiem 

znajdującym się w prawym, górnym rogu ekranu. Powróć do menu głównego i otwórz 

aplikację do nawigacji, aby rozpocząć nawigowanie.  
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OTG 

OTG jest technologią, która pozwala na transmisję danych pomiędzy urządzeniami 

przenośnymi bez hosta. Komputer nie jest wymagany jako medium udostępniania danych 

lub przesyłania dokumentów na Twój tablet z innych urządzeń, takich jak pamięci flash, 

odtwarzacze audio lub przenośne dyski twarde.  

Sposób połączenia OTG: 

1. Proszę sprawdzić, czy urządzenie podłączone do Twojego urządzenia mają 

aktywowane połączenie USB. 

2. W celu uzyskania dostępu do zewnętrznych urządzeń pamięci masowej z głównego 

ekranu, kliknij na aplikację Menedżer plików, a następnie wybierz "Dyski przenośne". 

Uwagi: 

1. Ze względu na dużą ilość rodzajów urządzeń przenośnych, urządzenie może być 

niezgodne z niektórymi z nich. 

2. Zgodność z coraz większą liczbą urządzeń przenośnych będzie realizowana przez 

udoskonalanie oprogramowania urządzenia. 

3. Podczas używania połączenia OTG, inne urządzenia przenośne korzystają z zasilania 

Twojego urządzenia. Dlatego, w przypadku gdy stan baterii urządzenia jest mniejszy 

jak 30 procent lub drugie urządzenie charakteryzuje się bardzo wysoka konsumpcją 

prądu, mogą wystąpić problemy z połączeniem.  
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Jako alternatywę, proszę doprowadzić osobne zasilane do drugiego urządzenia. 

4. Obecnie OTG obsługuje tylko działanie jednokierunkowe. Oznacza to, że dokumenty 

z innych urządzeń mogą być odczytywane lub kopiowane do Twojego urządzenia. 

Ale pliki, znajdujące się na Twoim urządzeniu nie mogą być przenoszone do innego 

urządzenia. Nie można również usuwać plików z innego urządzenia. 

 

Połączenie z komputerem 

To urządzenie może być połączone z komputerem PC za pomocą kabla USB, w celu 

kopiowania i usuwania danych. Dokładna procedura jest następująca: 

1.Połącz tablet za pomocą kabla USB do portu USB komputera, a otrzymasz 

powiadomienie “podłączono jako urządzenie multimedialne”. Teraz możesz wymieniać 

pliki multimedialne pomiędzy komputerem a tabletem. 

2.Kliknij opcje powiadomienia "Podłączono jako urządzenie multimedialne" , i 

wybierz opcję “Aparat (PTP)”, a będziesz mógł przesyłać zdjęcia za pomocą 

oprogramowania aparatu oraz inne pliki. 

 

Ustawienia sieci 3G 

1. Włóż kartę SIM do dedykowanego złącza. 

2. W „Ustawieniach” urządzenia, w menu „Sieci zwykłe i bezprzewodowe” opcja 

Wi-Fi zostanie zamknięta. Nie można jednocześnie używać Wi-Fi i 3G. 

Uwaga 

 Upewnij się, że tablet został wyłączony przed włożeniem karty SIM. Ponadto, tablet 

należy również wyłączyć przed wyjmowaniem karty SIM 

Kalendarz 

W menu głównym, dotknij ikonę „Kalendarz”, aby wejść w interfejs kalendarza. 

W tym menu, dotknij i przeciągnij ekran w lewo lub w prawo ,aby wyświetlać kolejne 

miesiące. Przed dodaniem wydarzenia, musisz dodać przynajmniej jedno konto kalendarza 

do urządzenia.  
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Rejestrator dźwięku 

W menu głównym, wybierz ikonę "Rejestrator dźwięku", aby wejść w interfejs 

nagrywania dźwięku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcję przycisków:   

 " ": Powrót do katalogu nagrań. 

 " " : Rozpocznij lub wstrzymaj nagrywanie.  

 " ": Zatrzymaj bieżące nagranie oraz wybierz zapis nagrania. 

 " " : Menu ustawień rejestratora dźwięku. 
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Kalkulator 

W menu głównym, dotknij ikony "Kalkulator", aby wejść w aplikację kalkulatora.  

 

 

 

 

 

 

                               

                        

 

Zegar 

W menu głównym, dotknij ikony "Zegar", aby włączyć funkcję zegara 

1. Po kliknięciu ikony "zegar" pojawi się następujący interfejs: 
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2." ": Klikając na tę ikonę możesz ustawić alarm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarm włączy się automatycznie o ustawionej godzinie. 

Możesz ustawić czas, dzwonek, opcje powtarzania dla każdego alarmu. 

Przywrócenie ustawień fabrycznych 

Usuń oprogramowanie firm trzecich oraz przywróć urządzenie do ustawień 

domyślnych. W menu “Ustawienia” - “Osobiste” – „Kopia i kasowanie danych” wybierz 

“Ustawienia fabryczne” oraz potwierdź przyciskiem „Resetuj tablet”. Spowoduje to 

usunięcie wszystkich danych oraz przywrócenie ustawień domyślnych systemu. 
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Aktualizacja oprogramowania urządzenia 

Oprogramowanie jest wbudowanym programem, który obsługuje różnorodne funkcję 

urządzenia. Poprzez aktualizację oprogramowania urządzenia możesz zwiększyć 

wydajność i funkcjonalność urządzenia. Brak aktualizacji oprogramowania nie ma wpływu 

na normalne funkcjonowanie urządzenia.  

Aktualizacja oprogramowania może doprowadzić do niepoprawnego działania 

urządzenia w wyniku błędu. Czytaj uważnie instrukcje aktualizacji przed przystąpieniem do 

tego procesu.  

Uwaga. Upewnij się, że akumulator urządzenia jest naładowany w więcej jak 60 

procentach.  

1. Podczas procesu aktualizacji  nie uruchamiaj ponownie ani nie wyłączaj urządzenia.  

2. Do aktualizacji używaj tylko oficjalnego i sprawdzonego oprogramowania 

dostarczonego przez producenta. 

4. Przed aktualizacją utwórz kopię zapasową ważnych danych. W trakcie aktualizacji 

wszystkie dane użytkownika zostaną usunięte. 

5. Oprogramowanie tego urządzenia nie jest zgodne z innymi typami produktów. Producent 

nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowo przeprowadzoną aktualizację.  

1. Co to jest plik APK?  

Odp: APK jest skrótem od ang. wyrażenia Android Package (w jezyku polskim: “paczka 

android”), czyli pliki .APK mogą być instalowane i wykonywane bezpośrednio przez 

system Android. 

2. Skąd wziąć aplikacje APK 

Odp: Możesz je pobierać z komputera PC, możesz je również pobierać online za pomocą 

sklepu Android Play. 

3. Dlaczego połączenie Wi-Fi przerywa 

Odp: Jeśli na urządzeniu uruchomiona jest funkcja “wygaszacz ekranu”, po upływie 

określonego czasu tablet przejdzie w tryb hibernacji, funkcja Wi-Fi zostanie zamknięta w 

celu oszczędzania energii. 
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4. Dlaczego niektóre pobrane aplikacje APK nie działają poprawnie 

Odp: Niektóre aplikacje APK mogą nie być odpowiednio przetestowane na Twojej 

platformie pod kątem zgodności z systemem. W Takich przypadkach ich działanie może nie 

być idealne. 

5. Dlaczego urządzenie nie pokazuje stanu naładowania akumulatora 

Odp: Gdy poziom akumulatora jest ekstremalnie niski, należy podłączyć ładowarkę 

sieciową. W skrajnych przypadkach dopiero po pół godziny ładowania (lub więcej) 

zostanie wyświetlony stan naładowania akumulatora. 

6. Nie mogę uruchomić tabletu 

1) Sprawdź stan akumulatora 

2) Podłącz zasilacz sieciowy i spróbuj ponownie 

3) Jeśli po naładowaniu akumulatora wciąż nie można uruchomić urządzenia, prosimy o 

kontakt z działem obsługi klienta 

7. Nie słyszę głosu w słuchawkach 

1) Sprawdź czy głośność nie jest ustawiona na 0 

2) Sprawdź czy poprawnie podłączono słuchawki  

8. Dlaczego niektóre pobrane filmy wideo nie mogą zostać odtworzone 

To urządzenie jest kompatybilne z internetowymi formatami plików wideo, jednak z 

powodu mnogości dostępnych na rynku formatów wideo istnieje możliwość, że tabletu nie 

będzie w stanie odtworzyć każdego dostępnego formatu. W takim przypadku zalecane jest 

użycie komputera PC oraz oprogramowania służącego do konwersji plików wideo do 

kompatybilnych dla tego urządzenia formatów. 
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Specyfikacje 

Ogólne Sieć 2G: 900/1800/1900 MHz;  

3G: UMTS 900/2100 MHz HSPA+ 

Wymiary Wymiary 199x136x9,1mm 

  Waga 367,4g 

Wyświetlacz Typ IPS-LCD 

  Ekran dotykowy Pojemnościowy z Multitouch 

  Wymiary 7,9” 

  Rozdzielczość 1024x768px 

  Format 4:3 

Charakterystyki System operacyjny Android 4.2 Jelly Bean 

  Procesor Cortex A7 - 1.3 GHz Dual Core 

 Karta graficzna MALI 400MP 

  GPS Tak 

  A-GPS Tak 

  

Funkcja 

dzwonienia Tak 

  

Połączenie wideo 

3G Tak 

  Języki 

Polski, Rumuński, Angielski, Niemiecki, 

Hiszpański, Francuski, Włoski itd.  

  Pamięć Flash 4GB 

  Pamieć RAM 512MB DDR3 

  

Pamięć 

zewnętrzna Aż do 32GB z kartą microSD 

  Widżety Tak 

  Wielozadaniowość Tak 

  Wygląd Smukły 

Dźwięk 3.5mm jack Tak 

  Głośnik Tak 

  

Odtwarzanie 

plików audio Tak 

  Typ dzwonka Wibracje, dzwonki audio 

Wideo Renderowanie Full HD 1080p  

  

Internetowe 

renderowanie Full HD 1080p 

Aparat 

Rozdzieczość 

aparatu głównego 3Mpx 
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Rozdzielczość 

przedniego aparatu 1Mpx 

Dane 3G HSDPA+42 Mbps,HSUPA+11,5 Mbps 

  EDGE Tak 

  GPRS Tak 

  Bluetooth Wersja 4.0 z A2DP 

   WLAN WiFi 802.11 b/g/n,  

  USB Tak 2.0, micro USB 

Czujniki Czujnik grawitacji Tak 

 Czujnik orientacji Tak 

Internet 

Media 

społecznościowe Tak 

  E-mail Tak 

  Aplikacje Tak 

  Hotspot Tethering przez Wi-Fi 

Akumulator Pojemność Li-Pol 4000mAh / 3,7V 

  Typ ładowarki DC 5V, 1500mA 

Zawartość 

opakowania 

Tablet, instrukcja użytkownika, karta gwarancyjna, ładowarka, 

przewód danych, przewód OTG, słuchawki 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 

Nr.1279 6.12.2013 

 

          SC VISUAL FAN SRL, importer z siedzibą w miejscowości Brasov,  

ul. Brazilor 61, 500313, zarejestrowany w Izbie Handlowej w Brasov nr. J08/818/2002, 

CUI 14724950, zapewnia, gwarantuje i deklaruje na własną odpowiedzialność, zgodnie z 

art.4 HG nr. 1.022/2002 dotyczącym statutu produktów i usług, które mogą stanowić 

zagrożenie życia, zdrowia, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, że: 

           Tablet VIVA D8, marki ALLVIEW oraz akcesoria dostarczone wraz z 

produktem: ładowarka sieciowa 220V, słuchawki oraz akumulator nie zagrażają życiu, 

zdrowiu, bezpieczeństwu pracy i ochronie środowiska oraz są zgodne z: 

- Dyrektywą 2011/65/EU dotyczącą ograniczenia stosowania określonych substancji w 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  

- Dyrektywą 2004/108/CE, dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej; 

- Dyrektywą dotyczącą niskiego napięcia 73/32/CEE, zmodyfikowaną przez Dyrektywę 

93/68/CEE(HG 457/2003) oraz testy EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN 55020:2007, 

EN 610000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005; 

- Dyrektywę dotyczącą urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych R&TTE 1999/5/CE 

(HG 88/303). 

- Wymogi bezpieczeństwa dyrektywy Unii Europejskiej 2001/95/EC oraz standardów EN 

60065:2002/A12:2011 i EN 60950-1:2006/A12:2011, EN62209-1(2006), EN62311(2008) 

poziomu decybeli emitowanych przez sprzedawane urządzenia. 

Produkt opisany na górze niniejszej deklaracji i wszystkie jego akcesoria spełniają wymogi 

następujących norm: 

- Zdrowia EN 50360, EN 50361; 

- Bezpieczeństwa EN 60950-1; 

- EMC EN 301 489-1-7/17; 

- Widma częstotliwości radiowych EN 301511 EN 300328; 

 Przeprowadzone testy wykazały, że próbki są zgodne z powyższą specyfikacją. 

Dokumentacja jest przechowywana w VISUAL FAN LTD - Brasov, ul. Brazilor 61, 

Dostępna jest również na stronie internetowej: http://allviewmobile.com 

 

CE: 0700              Dyrektor 

SAR: 1,549W/kg                  Cotuna Gheorghe 

 


