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Acesta este un  computer destinat utilizării industriale fixat sau încastrat pe perete sau în 
mobilier. Este construit pe sistemul de operare Android și oferă acces la mii de aplicații utile. 
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Manual de utilizare 
Tableta Nexy YA101-NFC 

 

Vă mulțumim că ați cumpărat Nexy YA101-NFC. Acesta este un  computer destinat utilizării 

industriale fixat sau încastrat pe perete sau în mobilier. Este construit pe sistemul de operare Android 

și oferă acces prin Google Play la mii de aplicații utile.  

Acest dispozitiv este destinat a fi folosit în aplicații ca: Retail POS, Smart House, Pontaj Salariați, 

Sisteme de securitate, etc. 
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Asamblarea 

Despachetarea 

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole: 

• Tableta 

• Adaptor de alimentare la rețea:  

o Intrare: curent alternativ, 220V, 50Hz, 1.5A Max 

o Ieșire: curent continuu, 12V, 3000mA 

• Șuruburi pentru fixarea tabletei pe un suport VESA 75 x 75 mm. 

• Suport tip șurub pentru sprijinirea tabletei în poziția verticală. 

 

Măsuri de siguranță 

• Această tabletă poate fi montată și utilizată doar la interior, în special în spații de birouri, de 

producție, în spații comerciale. 

• Păstrați dispozitivul departe de temperatura excesivă: peste 40°C sau mai jos de 0°C  

• Nu utilizați dispozitivul în spații cu abur și umezeală. 

• Nu loviți puternic dispozitivul și nu puneți/depozitați pe el nimic. 

• Utilizați numai accesoriile specificate de producător. 

• Țineți aparatul departe de benzen, diluanți sau alte substanțe chimice. 

• Păstrați dispozitivul departe de apă. 

• Produsul trebuie să fie reparat de către service profesionist, nu încercați să îl 

întrețineți/reparați singur. 

• Deconectați fișa de alimentare a produsului atunci când nu îl utilizați mult timp sau în timpul 

furtunilor cu descărcări electrice. 

• Pentru a evita deteriorarea ecranului tactil (touch screen), nu plasați niciodată obiectele grele 

sau ascuțite pe el când îl folosiți sau îl transportați. 

• Aranjați toate cablurile, astfel încât oamenii și animalele de companie care se deplasează prin 

zonă  să nu le tragă accidental.  

• Nu permiteți copiilor să se joace cu cablurile de alimentare sau tableta. 

 

Asamblarea 

Aparatul dvs. nu are acumulator funcționează doar prin alimentarea în mod continuu de la rețeaua 

electrică. Utilizați numai adaptoare compatibile. 

1. Conectați cablul de la adaptor la mufa (rotundă) de alimentare a tabletei. 

2. Introduceți adaptorul de alimentare într-o priză de curent. 
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Acest produs nu este livrat împreună cu suportul VESA de fixare pe perete sau cu suportul pentru 

încastrare în mobilier. 

În timpul funcționării, dispozitivul se poate ușor încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să 

afecteze durata de viață sau performanțele aparatului. 

Pentru a economisi energie, scoateți din priză adaptorul atunci când tableta este închisă. Adaptorul 

nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să scoateți adaptorul din priză pentru a întrerupe 

alimentarea cu energie.  

 

Utilizare 
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Familiarizarea cu dispozitivul 

 

 

 

Pornirea dispozitivul 

• Introduceți cablul de alimentare în mufa DC a tabletei, apoi introduceți celălalt capăt în priza 

electrică) 

• Pentru a porni dispozitivul, țineți apăsat pentru 3 secunde butonul [ ] localizat pe spatele tabletei 

pe mijloc în partea stângă. 

• Ecranul va afișa sigla de pornire. 

• Așteptați aproximativ 30 de secunde și intrați în interfața principală. 

 

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, (1) conectați tableta la o rețea Wi-Fi cu acces la internet, 

(2) setați  un cont Google pe tabletă, (3) faceți actualizare la toate aplicațiile existente pe tabletă și (4) 

apoi din Google Play instalați aplicațiile dorite. 

 

Utilizați numai software din surse sigure. Software-ul piratat sau ilegal și/sau infectarea cu viruși poate 

duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția 

producătorului. 

 

Închiderea și deschiderea 

• Pornire: porniți dispozitivul ținând apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde atunci când 

produsul este oprit. 

• Oprire alimentare: țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde și faceți clic pe ok 

pentru a se opri atunci când produsul este în stare de funcționare. 

• Apăsați scurt butonul de alimentare pentru a adormi sau a trezi produsul când produsul este în 

așteptare. 
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Accesarea aplicațiilor 

• În meniul principal, faceți clic pe aplicația dorită. 

• Glisați ecranul spre stânga/dreapta rapid, comutați la celălalt ecran de meniu, căutați aplicația 

dorită și faceți clic pictogramă.   

• Faceți clic pe pictograma Aplicații pentru a intra în meniul cu toate aplicațiile instalate, apoi faceți 

clic pe aplicația dorită. 

• Pentru a reveni, faceți clic pe pictograma Înapoi, reveniți la pagina anterioară, faceți clic pe 

pictograma Acasă și reveniți la meniul principal. 

 

Internet wireless 

• Introduceți setările și activați conexiunea Wi-Fi, conectați-vă la rețelele disponibile. 

• Mergeți în Aplicații și faceți clic pe Browser și veți intra pe pagina de pornire Google. 

• Puteți introduce site-ul în bara de sus sau puteți căuta știri și videoclipuri interesante prin Google 

Search. 

 

Instalați fișiere APK 

• Copiați fișierul format APK pe dispozitiv prin cablu USB sau pe cardul SD. 

• Deschideți o aplicație de tip File Explorer și faceți clic pe fișierul APK pe care doriți să îl instalați. 

• După instalarea fișierului APK, puteți face clic pe pictograma din aplicații pentru a deschide 

aplicația. 

 

 

Caracteristicile dispozitivului 

Sistem 

Model Nexz-YA101NFC 

Procesor A64, Cortex-A53 Dual Core 1.6GHz, 64 bit 

RAM/ROM 2GB/8GB 

SO Android 6.0 

Afișaj 

Ecran 10.1 inch PCAP touch screen 

Rezoluție 1280*800  

Contrast 1300 

Luminozitate 350cdm2 

Forma ecran 16:10 

Rețea 

Wi-Fi 802.11b/g/n 

Ethernet Există 

Bluetooth Există 

3G  Suportă dongle extern USB 

https://www.alibaba.com/product-detail/10-1-inch-wall-mount-android_60678908397.html?spm=a2747.manage.list.4.664d5cfb7eISvO
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I/O 

SD  Suportă SD card ( Max 32G ) 

Mini USB USB OTG 

USB Host 2.0 Există 2 porturi USB 

Network RJ-45 Există 1 port 

DC input Alimentare 

Ieșire audio pentru câști 3.5mm stereo  

Multimedia 

Video MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc 

Audio MP3/WMA/AAC etc. 

Picture jpeg, jpg 

Alte funcții 

Wireless mouse Suportă 

Wireless keyboard Suportă 

Boxe integrate 2x3W 

Camera 2MP 

NFC  Serial NFC 

 

Modul NFC 

Această tabletă are montat în interior un dispozitiv de comunicație IOT5302MW-NFC în partea dreapta 

față. Acest dispozitiv este conectat la tabletă prin portul serial ttys3. 

IOT5302MW-NFC este un modul Scriere/Citire de 13.56Mhz, special conceput pentru aplicații NFC, 

care este compatibil cu standardul ISO14443A / B, standardul ISO15693 și standardul ISO18092 NFC 

Peer-to-Peer.  

Oferă suport pentru citirea și scrierea cardurilor Mifare 1K / 4K, Sony FeliCa etc. 

Acest modul oferă tabletei posibilitatea de a fi utilizată în scenarii ca:  

• Condică de prezență a salariaților 

• POS de vânzări cu autentificarea cu cardul atât a comercianților, cât și a clienților (carduri de 

fidelitate). 

• Sisteme de control acces (firme, blocuri, locuințe) 

• Sisteme de alarmă și securitate 

Producătorul acestui modul oferă inclusiv codul sursă a unui demo. 

 

Sunete și notificări 

Pe ecranul Setări, atingeți Sunete și notificări. 

• Volum media: Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru 

muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem. 

• Volum alarmă: Reglați nivelul volumului pentru alarmele setate. 
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• Volum notificări: Reglați nivelul volumului pentru notificările primite. 

• Sunete notificare: Selectați un sunet implicit pentru notificare. De asemenea, puteţi modifica 

setările notificărilor pentru fiecare aplicație. 

• Permitere notificări: Permite afișarea notificărilor primite de la aplicația selectată. 

 

Afișare 

Schimbați setările de afișare. Pe ecranul Setări, atingeți Afișaj. 

• Luminozitate: Reglați luminozitatea ecranului. 

• Font: Schimbați dimensiunea şi tipul fontului. 

• Fundaluri pictograme: Setați afișarea fundalurilor întunecate pentru a evidenția pictogramele. 

• Timp expirare ecran: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de 

fundal a ecranului. 

• Ecran activ inteligent: Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în 

timp ce îl priviți. 

• Economizor de ecran: Setați dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se 

încarcă sau este conectat la o stație de andocare. 

• Smart color: activați funcția smart color. 

• Inteligent backlight: activați luminozitate inteligentă. 

• Hide NavigationBar: activați ascunderea barei de navigare a tabletei. 

• Show Phone StatusBar: activați vizualizarea barei de stare a tabletei. 

 

Accesibilitate 

Configurați diverse setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv. 

Pe ecranul Setări, atingeți Accesibilitate. 

• Clean Master: activați utilizarea automată a utilitarului gestionarea memoriei libere. 

• TalkBack: activați utilizarea automată a utilitarului pentru feedback rostit. 

• Selectați și ascultați: activați serviciul pentru a asculta pe ce elemente de ecran ați făcut click. 

• Gesturi pentru mărire: după activarea acestei funcții, puteți mări și micșora atingând de trei ori 

ecranul. 

• Text mare: activați pentru a mări fontul folosit la afișare. 

• Text cu contrast ridicat: activați pentru a mări contrastul folosit la afișarea textelor. 
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Conturi 

Adăugați-vă conturile Google sau alte conturi cu care doriți să vă sincronizați. 

Adăugarea conturilor 

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a 

beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului. 

• Pe ecranul Setări, atingeți Conturi → Adăugare cont. 

• Selectați un serviciu de conturi. 

• Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului. 

• Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., alegeți un cont și selectați elementele pentru 

sincronizare. 

Eliminarea conturilor 

Pe ecranul Setări, atingeți Conturi, selectați un nume de cont, selectați contul pe care doriți să-l 

eliminați, apoi atingeți MAI MULTE → Eliminare cont. 

 

Backup 
Pe ecranul Setări, atingeți Backup și resetare. 

• Backup pentru date: setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a 

datelor aplicațiilor pe serverul Google. 

• Cont de Backup: Setați sau editați copierea de rezervă a contului dvs. Google. 

• Restabilire automată: Setați dispozitivul să restaureze automat setările și datele aplicațiilor de 

pe serverul Google atunci când aplicațiile sunt reinstalate. 

• Resetare setări rețea: Revenirea setărilor conexiunii la rețea la setările implicite din fabrică. 

• Revenire la setările din fabrică: Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate 

datele. 

• Recovery mode: tableta se resetează și intră în modul recovery. 

 

Limbă și tastatură 
Selectați limbile dispozitivului și modificați setări, cum ar fi tastaturile și tipurile de introducere 

vocală. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată. 

Pe ecranul Setări, atingeți Limbă și tastatură. 

• Limbă: Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile. 

• Tastatură implicită: Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului. 

• Google tastare vocală: Modificați setările pentru introducerea vocală. 

• Din text în vorbire: Modificați setările de transformare a textului în vorbire. 

• Viteză indicator: Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul conectat la dispozitivul dvs. 

 

Resetare de fabrică 
Dacă doriți să reinițializați tableta dvs. se poate reveni la conținutul inițial prin Resetarea configurării 

din fabrică. 
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E o idee bună să faceți acest lucru când tableta își schimbă proprietarul, când dispozitivul dvs. a fost 

virusat sau când funcționează anormal după instalarea unei aplicații de la terțe părți. 

Faceți clic pe Setări, apoi pe Backup și resetare și apoi pe Resetarea configurării din fabrică, după care 

faceți clic pe butonul de jos  RESETARE DISPOZITIV  și butonul ŞTERGERE TOTALĂ. 

Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor 

datelor importante stocate în dispozitiv. 

 

 

Acest simbol pe produs sau în instrucțiuni înseamnă că echipamentul dvs. electric și electronic trebuie 

să fie aruncat la sfârșitul duratei sale de viață separat de deșeurile menajere. Există sisteme separate 

de colectare pentru reciclare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritatea locală 

sau distribuitorul de unde ați achiziționat produsul. 

 

Depanare 

Înainte de a contacta un Centru de service, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca 

anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs. 

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a 

serviciului 

• Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se 

întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot 

apărea în mod repetat. 

• Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați 

furnizorul dvs. de servicii. 

Dispozitivul nu pornește 

• Mufele sau cablurile alimentatorului nu sunt cuplate corect  

• Alimentatorul s-a defectat în urma unei defecțiuni la rețeaua de alimentare. 

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător 

• Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu 

funcționeze corespunzător. 

• Dacă purtați mânuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă 

atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, ecranul senzitiv poate funcționa 

necorespunzător. 

• Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la 

apă. 

• Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului. 

• Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune. 
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• Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru de service. 

Dispozitivul se blochează sau întâlnește o eroare gravă 

Încercați următoarele soluții. Dacă problema persistă, contactați un Centru de service. 

Repornirea dispozitivului 

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți 

dispozitivul și apoi să-l porniți din nou. 

Repornirea forțată 

Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsată tasta Alimentare timp de 3 

secunde. 

Resetarea dispozitivului 

Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problema, efectuați o revenire la setările din fabrică. 

Pe ecranul de aplicații, atingeți Setări → Creare copii de rezervă și resetare. → Revenire la setările din 

fabrică → RESETARE DISPOZITIV → ŞTERGERE TOTALĂ. Înainte de a efectua revenirea la setările din 

fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. 

Dispozitivul este fierbinte la atingere 

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o 

perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este 

normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă dispozitivul 

se supraîncălzește sau este fierbinte o perioadă îndelungată, nu îl mai folosiți un anumit interval de 

timp. Dacă dispozitivul continuă să se supraîncălzească, contactați un Centru de service. 

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto 

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă pentru a utiliza aplicația 

Cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante: 

• Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv. 

• Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați 

încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de service. 

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în 

previzualizate 

• Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care 

le utilizați. 

• Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce 

zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate. 

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia 

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redate, atunci când deschideți fișiere multimedia 

pe dispozitiv, încercați următoarele variante: 

• Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv. 
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• Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - 

Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți 

de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului. 

• Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este acceptat, 

ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă.  

• Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau 

videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător. 

• Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de 

rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut 

distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu 

funcționeze corespunzător. 

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat 

• Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs. 

• Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă 

conectați. 

• Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune 

Bluetooth (10 m). 

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un 

computer 

• Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs. 

• Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer. 

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute 

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz 

contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este 

răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv. 

Nu există suficient spațiu în spațiul de stocare al dispozitivului 

Ștergeți datele care nu sunt necesare, cum ar memoria cache, folosind Smart Manager sau ștergeți 

manual aplicațiile sau fișierele nefolosite pentru a elibera spațiu de stocare. 

 


