
GHID RAPID DE PORNIRE 
Tableta 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 este destinat a fi folosit în aplicații ca: Retail POS, Smart House, 

Pontaj Salariați, Sisteme de securitate, etc. 

În cutia produsului există următoarele articole: tableta, adaptor alimentare 220/12 V, șuruburi fixarea 

suport VESA, suport tip șurub pentru sprijinirea tabletei în poziția verticală. Acest ghid rapid îl primiți 

împreună cu factura, iar manualul de utilizare îl puteți descărca în format electronic de pe nexy.store. 

Măsuri de siguranță 

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

comerciale, etc. Temperatura de păstrare și utilizare este între 40°C și 0°C.  

Nu utilizați dispozitivul în spații cu abur și umezeală. 

Asamblarea 

Tableta nu are acumulator funcționează doar prin alimentarea în mod continuu de la rețeaua electrică.  

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

• Introduceți adaptorul de alimentare într-o priză de curent. 

Închiderea și deschiderea 

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. 

Actualizați aplicațiile preinstalate 

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. 

Instalarea directă a aplicațiilor APK 

Copiați de pe PC fișierul format APK pe dispozitiv prin cablu USB conectat la portul mini USB OTG. 

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. 

Acesta este un echipament electric și electronic care 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. 

Mai multe informații găsiți în Manualul de utilizare pe care îl puteți descărca de la adresa nexy.store 

 


