OBS! VIKTIG HANDLING

Garanti och bruksanvisning
Svensk
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Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

Handbokens bilder är endast för referens och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Vi tackar för att Ni valt en kvalitetsprodukt från Svenska Neptun AB

Garanti- & bruksanvisning
Viktiga uppgifter på Er produkt Ni köpt:
Modell:_______________________________
Tillverkningsnummer:___________________
Tillverknings datum:____________________

Ni har köpt ett bad/massagebadkar med följande utrustning:

Badkar

Komfort

Exklusiv

Blandarpaket 4800 med vattenfall
Blandarpaket 4800
Termostatblandare 4900
1,5 kW värmeelement
(ingår i exklusiv)

3 kW värmare
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Luftsystem /Air blower

Garantivillkor
2 års fullgaranti
Har skötselinstruktion uppfyllts lämnar SVENSKA NEPTUN AB 24 månaders
garanti på produkten fr.o.m leveransdatum från SVENSKA NEPTUN AB´s lager.
Köparen skall om den levererade produkten skulle vara behäftad med fel göra
anmälan härom enligt nedan. Säljaren är då skyldig att inom skälig tid
kostnadsfritt reparera den levererade produkten, men är eljest inte skyldig att
betala ersättning eller skadestånd.
Anmärkningar mot levererad produkt skall göras inom 7 dagar efter
mottagande av produkten.
Anmärkningar mot annat fel skall göras omedelbart efter det att felet upptäckts.
Göres ej sådan anmärkning, trots att köparen upptäckt eller borde upptäcka
felet förlorar han rätten att föra talan därom.
Säljarens ansvar begränsas till att avse fel som påtalas inom 24 månader efter
produktens leveransdatum från SVENSKA NEPTUN AB:s lager.
(Undantagna detaljer är handdusch och duschslang.)

Köparen ansvarar för de merkostnader som uppkommer om inte
elbox, pumpar med mera gjorts åtkomliga för service, (se avsnitt
inkakling).

5 års materialgaranti
Vår 2-åriga fullgaranti är påbyggd med ytterligare 3 års materialgaranti.
(Undantagna detaljer från materialgaranti är touchskärm och elektronik i
Exklusiv utförande,lampa, blandare, handdusch och duschslang.)
Dessa extra 3 år avser endast material.
Reparation eller byte av delar utförs och bekostas av köparen.

15 års akrylgaranti
Neptun garanterar sanitetsakrylens äkthet på badkarsskalet och att detta är fritt
från defekter i material och utförande under 15 år.
Badkarsskalet är garanterat att inte läcka eller missfärga under en period
av 15 år.
Garantin gäller inte om ytan eller skalet skadas av oaktsamhet, felaktig skötsel
eller yttre våld.

För frågor gällande garantiåtgärder:
Teknisk Support 042-38 08 97

service@neptunbath.com

På vår www.neptunbath.com finns även en reklamationsblankett
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INSTALLATIONSANVISNING MASSAGEBADKAR
Ert kar är utrustat med en eller två tystgående 230V enfas pump, och har flera jetmunstycken med variabel luftinblandning beroende på modell och serie.
Öppning/stängning av bottenventilen sker genom att trycka på avloppspluggen.
OBS! Fyll EJ karet med varmare vatten än 40°C.
OBS! KONTROLLERA ALLTID PUMP OCH VÄRMAR ANSLUTNINGAR OCH
EFTERDRA DESSA FÖR HAND, OBS EJ MED VERKTYG. (Se sidan 16.)

ANSLUTNING ELEKTRICITET
Ert massagebadkar från Svenska Neptun är enkelt att installera men erfordrar behörig
fackman för elinstallationen. Elsäkringarnas storlek samt övrig information för elanslutning anges på typskylten vid elboxen för matarkabel som sitter vid vattenpumpen
på karet. Placera allpolig brytare med minimum 3 mm brytavstånd som skall märkas
huvudbrytare kar/pool och skall monteras antingen vid entrén till badrummet vid sidan om
belysningsknappen, eller vid säkringsskåpet. Jordfelsbrytare skall monteras och placeras
vid säkringskåpet eller utanför badrummet. Jordfelsbrytare skall bryta vid max 30mA.
Anslut badkarets matarkabel till en vattensäker dragavlastad dosa.
Matarkabeln skall ej avkortas utan vara så lång att det är möjligt att dra ut
karet/poolen för rensning av avlopp mm. Elektriska komponenter under karet/poolen
skall skyddas från direkt vattenbegjutning.
OBS! Elanslutningen skall alltid utföras av behörig fackman. Fyll alltid karet med
vatten till minst 5-10 cm över jetmunstyckena innan pumpen startas. Samtliga av våra
modeller är, beroende på typ av massageanläggning utrustade med en eller flera luftvred
för steglös inblandning av luft i systemet. Elektroniskt styrda modeller har touchkontroll
för start och stopp av vattenpumpen, övriga har pneumatisk till/från knapp. Pumpen är
vibrationsdämpad och självsmörjande och därför helt underhållningsfri.
OBS. Måttangivelser kan variera med ca: 1%

INSTALLATIONSANVISNING FÖR EXKLUSIV UTFÖRANDE.
Installationskabeln (gruppledningen) till badkaren i exklusiv utförande
skall vara minimum 2,5 kvadratmillimeters area för att undvika spänningsfall. Beakta också att systemspänningen inte får understiga 220 V
då elektronikens funktioner kan störas. Badkaret skall avsäkras med
2 x 16A tröga säkringar D-karakteristik. Vid längre kabellängder skall
beräkning av spänningsfall göras.
INKAKLING
Vid inkakling skall inspektionslucka placeras på sådant sätt att elbox, vattenpump,
luftpump och golvbrunn blir lätt åtkomliga för service. Ventilations
galler skall alltid monteras på inbyggnaden så att kylning av motorn och luftpump
tillgodoses. Ventilationsgallret skall placeras på sådan höjd över golvplanet att om golvbrunnen
under karet/poolen sätts igen skall vattnet evakueras via ventilationsgallret innan detta
når i höjd med motorer och elbox.
OBS! Åtkomst av komponenterna för service är mycket viktig bl a för att garantin
skall gälla.

Låt aldrig små barn bada utan uppsikt av någon vuxen.
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Demontering front (stickfront).
Demontera nylonhuven genom att sätta en vass kniv mellan
front (1) och nylonhuven bänd loss (2) den försiktigt, skruva
sedan bort muttern. Drag sedan ner fronten.
Montering omvänt.

Kar.

Front.

Front.
1.
Nedre frontfäste.
2.

Nylonhuv.

Front.
1.

Nedre frontfäste.

2.

3.

1. Nylonbricka
2. Skruv.
3. Nylonhuv.
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Montering hängfront (modell Caracas).
Skruva av alla skruvar som sitter på de nedre frontfästen (nr 1), dessa
skall användas senare i monteringen.
Ställ fronten framför karet så att frontens ytterkant motsvarar karets,
lyft upp fronten så att den är mitt för clipset (nr 2), tryck in fronten,
från vänster till höger, där efter fästes de nedre frontfästena, genom
att trycka in fronten så att gängan kommer igenom hålen (nr 3), sätt
på brickan sedan skruven, när alla är monterade tryckes nylonhuven
på.

Nedre frontfäste.

Nr 1
Skruv

Kar.
Nr 2
Front
Clips

Nedre frontfäste.

Nr 3
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Belysning
Belysning kan fås i två versioner:
Belysning har egen brytare och kan då tändas/släckas
oberoende av övriga komponenter, Komfort utförande.
Belysningen styrs från Smart Touch® , Exklusiv utförande.

Nackkudde Ergobad
Observera att viss försiktighet bör iaktas när man avlägsnar eller flyttar
nackkudden. På grund av att sugpropparna är så effektiva kan nackkudden brista, om man drar bort kudden med våld.

Termosäkring värmare ( 46°C )
För att återställa termosäkring, skruva av huven och
tryck in den röda knappen. (Säkring finns på värmaren)
Huv
Röda knappen
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Blandare 4800

Termostatblandare 4900

Duschhandtag

Säkerhetsinsug.
En trygghet för Dig som badar.
Om något täpper för insugningsgallret går pumpen ner i viloläge
för att undvika olyckor i badet. När gallret åter är fritt, går pumpen
upp i normal drift efter några sekunder.
Ingår som standard i samtliga massagebadkar.
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Reglage utseende och jets (Beroende på utrusning )
Pneumatisk styrning.
På/Av

Luftvred.
Styrning av luftinsläpp i
massagesystemet.

Styrventil
Ventil med möjlighet att
stänga av ryggmassagen helt.

Sidojets
Manuellt avstängning– och riktbara
med turboeffekt.
Medsols minska
Motsols öka

Fot-, sidomassagejets riktbara

Roterande rygg microjets

OBS! Utförande kan variera.
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Anslutning blandare 4800

Anslutning till
påfyllning badkar
1/2” (R15) invändig

Påfyllning

Anslutning
till dusch 3/8” (R10)
utvändig gänga.
Varm
Kall

Dusch
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Vatten in varmt/kallt
Anslutning 1/2” (R15)
utvändig gänga.

OFF

38

Anslutning termostat 4900

Täckbricka
Skruv
Spärrkapp

2m

Anslutning badkar
1/2” (R15) utvändig
gänga.

Dusch
3/8” (R10)
utvändig gänga.

Pip, Vattenfall eller Huv
1/2” (R15) utvändig gänga.

Huv metall
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Inlopp varm
1/2” (R15) utvändig
gänga.

Inlopp kall
1/2” (R15) utvändig
gänga.

Smart Touch®
Pos 1. Pos 15.

Pos 2.
Pos 14

Pos 13.

Pos 3.
Pos 4.
Pos 5.

Pos 12.

Pos 6.

Pos 11.

Pos 7.

Pos 10.

Pos 8.

Pos 9.

Bilden visar Smart Touch® för fullt utrustat massagekar.

Pos.1 Temperaturindikering.
Pos.2 Klocka.
Pos.3 Ikon för pump nr:1.
Pos.4 Ikon för pump nr:2.
Pos.5 Ikon för luftsystem. (tillval)
Pos.6 Ikon för värmare.
Pos.7 Ikon för lampa.
Pos.8 Genväg för att stänga av
alla funktioner.

Pos. 9 Kontrollfält för lampa.
Pos.10 Framtida användning.
Pos.11 Önskad vattentemperatur.
Pos.12 Hastighet av luftsystem. (tillval)
Pos.13 Ikon för justering (högre fart).
Pos.14 Hastighet av Pump 1 (Pump 2 är liknande).
Pos.15 Ikon för justering (lägre fart).
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Starta system (Gäller samtliga funktioner)

När du trycker på ikonen på enheten, visas ett kontrollfält till höger på
ikonen. Det visar att enheten är igång /aktiv.
NOTERA: Innan denna meny visas hör du ett pipande ljud från kontrollboxen
när strömmen slås på. Det ljudet visar att systemet körs normalt. Om du inte
hör ljudet, kan det vara något fel på systemet. Kontakta din återförsäljare som
hjälper dig.
Funktionerna på menyn

Stopp ikon

Om det inte är tillräckligt med vatten i badkaret, visas en Stopp ikon.
När Stopp ikonen visas blir alla funktionerna låsta och det går inte att göra
några knapptryckningar. Allt blir dock normalt när vattnet i badkaret når upp
till tillräcklig nivå.
NOTERA: Om vattennivån blir för låg medan systemet är igång, växlar
det över till menyn ovan. På samma gång stängs också alla funktionerna av
automatiskt.
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Tidsinställning av klocka

Minus (timmar).

Plus (timmar).

Minus (minuter).

Plus (minuter).

Avbryt.

Ok

Inställning klocka.
Du kan gå in i menyn för tidsinställningar genom att trycka på Pos. 2 när systemet har stannat. (Tips: tryck på Pos.8 för att stänga av alla enheter som är
igång.)
När du går in i tidsinställningsmenyn kan du trycka på plus- och minustecknen för att justera tiden. Tryck på ”OK” för att spara och avsluta.

Inställning Pumpar
När badkaret har två vattenpumpar
aktiveras Pos. 3 och Pos. 4. Annars
aktiveras bara ett av dem.

När du trycker på ikonen på
vattenpumpen, visas på höger
sida det kontrollfält där du kan
ändra hastigheten.

Det finns 4 grader för ändring
Grad 1.

Grad 2.

Grad 3.

Grad 4.

Notera: Om vattennivån är för låg stängs pumpen av. (se sidan 12)
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Luftsystem (air blower) (Obs! tillval)

Om ditt badkar har luftsystem
aktiveras Pos.5.

Tryck på ikonen för
luftsystem, så visas
kontrollfältet på höger sida.
Det finns 14 grader för att ändra utblåsningsluftens hastighet.

Obs! Innan ni flyttar badet, lossa röranslutning vid luftblåsare.
Torrblåsnings funktion (luftsystemet)
Luftsystemet startar automatiskt 10 minuter efter det att badet tömts och
blåser systemet torrt under c:a 3 minuter

Värmare
NOTERA: Det är bara när ditt system har en vattenpump 2 (Pos.4)
som du kan använda värmaren (Pos.6).
Värmaren kan bara användas när vattenpump 2 är igång.
När ditt badkar har vattenpump 2
och värmare, blir ikonen för
värmaren (Pos.6) aktiverad.
När du startar vattenpump 2 och
värmaren, visas det kontrollfält
där du kan ändra temperaturen.

När inställd temperaturen är uppnådd stänger värmaren och ikon
(Pos.11) släcks
Återstart om temperaturen sjunkit,
tryck på ikon (Pos. 6).

Du kan använda plus- eller minustecknet för att ändra temperaturen
(26,5° till 40° går att välja).
NOTERA: Stänger du av vattenpump 2 stängs värmaren också av.
Funktionen påverkas också av vattennivån.
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Lampa
När lampan tänds aktiveras
ikonen för lampan (Pos.7.).

Tryck på ikonen så visas kontrollfältet.

Det finns 9 inställningar. När du stänger av lampan och sedan sätter på
den igen, slår den över till nästa inställning, ikon (Pos.9.) visar den aktuella inställningen.

Genväg för att stänga av alla funktionerna (Pos.8)
Alla funktioner stängs av och
färgen på genvägen blir
samma som bakgrundsfärgen.

Om en av funktionerna sätts
på blir genvägens färg RÖD.

NOTERA: Om funktionerna stängs av på grund av att vattennivån är för
låg, blir färgen på genvägen (Pos.8.) röd.

Systemkontroll
Tidsinställningskontroll.
1. När systemet har körts konstant i mer än 30 minuter (förutom lampan) stängs
det av automatiskt. Du kan då starta om det och använda alla hastighetsgraderna igen. Maximal körtid för pump på grad 1 är 15 minuter, och efter 15 minuters
oavbruten körning slår vattenpumpen automatiskt över till grad 4.
Om varje pump har körts i hastighetsgrad 1 i totalt 75 minuter, slår den över till
grad 4 automatiskt och kan sedan bara köras på grad 4 under de närmaste
15 minuterna.
2. Om systemet är i avstängt läge och ingen trycker på touchskärmen på mer
än 5 minuter, växlar systemet över till skärmsläckaren. Tryck var som helst på
touchskärmen för att återgå till det inledande läget.
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Felsökning
Orsak

Symptom

Lösning

Problem med touchskärmkontrollen:
Bilden som visas på
skärmen är otydlig,
t.ex. har färgen ändrats.

Ostadig strömtillförsel.

Inställningsmenyn visas
automatiskt fast
touchscreenkontrollen
fungerar på vanligt sätt.

Alltför ostadig
strömtillförsel.

1.Ingen signal på
skärmen när du
startar systemet.
2. Du hör inget
pip från
kontrollboxen.
3. Temperaturvisningen är onormal.
4. Vattennivån är
tillräcklig men
förbudssymbolerna
visas ändå.

Något är fel med
kontrollboxen.

Stäng av systemet eller
vänta tills systemet
automatiskt förbättrar
menyn.

Ta det lugnt, rör inga
ikoner på skärmen
och stäng genast
av systemet.

Kontakta din
återförsäljare.

1. Efterdragning av anslutningar.
Dessa kopplingar
(unionskoppling)
efterdrages medsols.

Pump

OBS! EJ MED VERKTYG

Värmare
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Torrblåsnings funktion luftsystemet Komfort (Obs! tillval)
Håll luftsystemet igång och vänta tills badkaret är tomt på vatten.
Låt luftsystemet gå i 3 minuter efter att badet tömts, det räcker för
torrblåsning av systemet.
Tryck sedan på pneumatisk knapp för att stänga av luftsystemet.

Obs! Innan ni flyttar badet, lossa röranslutning vid luftblåsare.

Pneumatisk knapp (luftblåsare)
på/av
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Desinfektion och Rengöringsmedel samt Badolja.
Art.1012 Rör Cleaner
Alla massage/bubbelbadkar behöver desinficeras med
jämna mellanrum. Neptun desinfektion rengör rörsystemet samt oskadliggör bakterier och algtillväxt.
Utförlig bruksanvisning finns på flaskan.
Förpackning 1 liter samt storförpackning 9x1 liter.
Art.1011 Ytcleaner
Svenska Neptuns rengöringsmedel är ett effektivt medel för
allmän rengöring av karets insidor. Medlet innehåller
carnaubavax som gör karet lättskött och smutavvisande.
Några droppar på en svamp gör jobbet till ett nöje.
Utförlig bruksanvisning finns på flaskan.
Förpackning 1 liter samt storförpackning 9x1 liter.

Badolja.
Art. 990451 Eukalyptus
Art. 990452 Tall
Den rätta doften fulländar känslan av välbefinnande.
SpaCare Wellness Fragrance finns i två härliga doftvarianter,
Tall och Eukalyptus.
Förpackning 250ml.

Art.1114 Avkalkningspulver för massagebadkar
Högkoncentrerat avkalkningsmedel för totalsanering av
massageanläggningen.
Förpackning 1 kg.
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INKOPPLINGSANVISNING MASSAGEBADKAR

Anslutningsledning
Gul/Grön

Kopplingsbox
får ej öppnas

Blå
Brun

Anslutningsledning
Gul/Grön
Blå
Brun
Svart
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Kopplingsbox
får ej öppnas

SMART TOUCH ®
2nd Generation Tablet
OBS: GÄLLER EXKLUSIV MODELL

Användar manual
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Käre kund,
Tack för att du har köpt denna Neptun-produkt. Kvalitet och användbarhet är vår högsta prioritet.
För att du ska få ut så mycket som möjligt av din SmartTouch, har vi tillverkat denna produkt i högsta
kvalitetsstandard, med bästa material, komponenter och omsorg.
Vänligen läs igenom alla säkerhetsanvisningar och nationella föreskrifter innan du börjar använda
din SmarTouch.

Anmärkning:
Denna användarmanual har skapats innan produkten utvecklades. Om det behövdes förbättringar
av funktioner har prioritet givits till produkten och inte till denna manual. Det kan därför
förekomma att manualen inte helt matchar alla funktioner på produkten du har köpt.
Produkten och förpackningen såväl som beteckning och illustration kan avvika från manualen.
Displayen som visas som exempel i denna manual kan se annorlunda ut än displayen på din
produkt.
Neptun tar inget ansvar för skada som kan uppstå därav.

Säkerhetsanvisningar
Förklaring av symboler
Denna symbol indikerar att det finns viktiga underhållsanvisningar i
användarmanualen som medföljer produkten.
Denna symbol indikerar att det finns farlig spänning i enheten som
kan utgöra risk för elektrisk stöt eller personskada.

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE SÄKERHETSANVISNINGAR
INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA ENHETEN.

VARNING
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
DENNA APPARAT FÅR INTE ÖPPNAS
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VARNING: TA EJ BORT SKRUVAR ELLER ANDRA KOMPONENTER PÅ
ENHETEN, RISK FÖR ELEKTRISK STÖT.

• Installera och använd denna enhet uteslutande enligt beskrivning i denna användarmanual.
• Denna enhet måste anslutas till elnätet enligt specifikation i tabellen med tekniska
specifikationer. Om du är osäker på vilken typ av elnät som används i ditt hem,
rådfråga din elleverantör.

• Se till eventuella ventilationsöppningar alltid är fria, de får inte täckas för eller blockeras.
• Lämna 5 cm (2”) ledigt utrymme runt apparaten.
• Se till att apparaten alltid är väl ventilerad.
• Håll apparaten borta från värmekällor så som element, kaminer, spisar, levande
ljus och annat som alstrar värme.

• Undvik att använda apparaten nära magnetfält.
• Elektrostatisk interferens kan störa normal användning av apparaten. Om detta
skulle inträffa, återställ apparaten och starta om den enligt anvisningarna i denna manual.

• Displayen är tillverkad i plast och kan gå sönder om den skadas. Se upp för vassa
plastsplitter för att förhindra skador om displayen går sönder.

• Denna apparat och medföljande tillbehör innehåller känsliga komponenter. Låt
dem ej falla, de får inte sättas I mikrougn, brännas eller målas.

• Bit eller sug inte på apparaten och/eller medföljande tillbehör.
• Sätt inte i apparaten eller tillbehör I dina öron, mun eller andra kroppsöppningar.
• Denna apparat och/eller tillbehör innehåller smådelar som kan orsaka kvävning.
Håll därför barn borta från apparaten.
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Säkerhet för personlig och viktig datainformation

• Se till att göra backups av viktig datainformation när du använder din SmartTouch.
Neptun tar inget ansvar för förlorad data.

• Om du vill lämna bort din SmartTouch, gör en säkerhetskopia av dina data och återställ
enheten för att förhindra missbruk av din datainformation.

• Läs noggrant igenom användningsvillkoren när du laddar ner applikationer. Var särskilt
försiktig med applikationer som har åtkomst till ett stort antal funktioner eller stora delar av
din personliga information.

• Kontrollera regelbundet dina konton för otillåten eller misstänkt användning. Om du
ser tecken på otillåten användning av din personliga information, kontakta service
för att radera eller ändra din kontoinformation.

• Undvik applikationer från okända källor och spärra din Epad med ett mönster, ett lösenord
eller en pin-kod

Huvudfunktioner

• 7.0”, pekskärm, upplösning 800*480.
• Wi-Fi för anslutning till multipla nätverk som även kan sparas, internetuppkoppling möjlig.
• Google Android OS erbjuder ett stort antal appar och möjligheter för dig att personifiera
din SmartTouch. Använd din fantasi, allt är möjligt!

• Ladda ner och installera APK-appar via internet.
• Business och entertainment direkt med dina fingrar: appar tillgängliga för e-post, Word,
surfa internet, nyheter, instant messaging, finansrapporter, bloggar, online spel, online video,
börsen, väderrapporter, mobil tv, kartor, underhållning programvara, etc.

Använda pekskärmen
Använd fingrarna för att ordna symboler, knappar, menyer, tangentbordet och andra delar
på pekskärmen. Du kan även ändra skärmens uppriktning.
Du väljer eller aktiverar någonting genom att vidröra skärmen.
För att skriva något, som till exempel ett namn, ett lösenord, eller för att söka någonting,
bara peka där som du vill skriva in någonting. Ett tangentbord öppnas då i skärmen.
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Andra gester inkluderar:

• Peka och håll: Peka och håll ett objekt på skärmen genom att peka på det och hålla kvar
det tills en åtgärd utförs.

• Dra: Peka och håll ett objekt och – utan att to bort fingret – flytta objektet med fingret till
dess målposition. Du kan exempelvis ändra genvägar på startskärmen.

• Svep eller glid: Svep snabbt med fingret över skärmens yta utan paus (dra inget objekt).
Du kan exempelvis svepa startskärmen åt höger eller vänster för att visa andra startskärmar.
Ställ inga föremål spå pekskärmen för att förhindra repor eller krosskador.

Navigering på skärmen
Meny: För ALLA Android applikationer och skärmar gäller; genom att trycka på MENU-symbolen
(beroende på vilken skärm som just visas, befinner sig symbolen nere till vänster eller uppe till
höger på skärmen) eller Menu-knappen (till höger på enhetens framsida) visas menyobjekt och
alternativ som är tillgängliga i det läget.
Nere på skärmen ser du tre navigeringsknappar. Dessa visas alltid. Vad du än gör med enheten,
du kan alltid gå tillbaka till startskärmen eller återvända till tidigare visade skärmar:
Back-knappen
: Öppnar föregående skärm som du har haft öppen, även om det var en
annan app. Om du backar tillbaka till startskärmen kan du inte gå tillbaka längre i historiken.
Home-knappen
: Öppnar Home. Om du har vänster eller höger Home-skärm öppen,
öppnas den centrala Home-skärmen.
Senaste appar
: Öppnar en lista med en lista miniatyrer av appar som du nyligen har
använt. Peka på en app för att öppna den. För att ta bort en miniatyr från listen, svep den åt höger.
Skärmdumpar
Vol -

göra skärmdumpar.
Vol +

Gå till undermeny.

Wifi

Tid

Vol -

Senast

Appar

Skärmdump
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Tillbaka
Home

Vol +

För att starta en app: Peka en gång på en app för att starta den.
Ändra position för en app-symbol: Peka på symbolen, håll och svep den sedan för att ändra
dess position på skärmen.
Flytta en symbol till en annan skärm: Det finns 4 skrivbord som du kan flytta symboler till.
Du kan visa skrivborden genom att svepa åt vänster eller höger. Du kommer att se en blek ram
som flyttas till ett annat skrivbord. För att flytta en symbol från ett skrivbord till ett annat: peka
på den, håll fast och svep symbolen till önskat skrivbord.
Ta bort en symbol från skrivbordet: Peka på och hall symbolen tills ett X visas uppe i mitten
på skärmen. Håll kvar symbolen, svep den till X och den försvinner då från skrivbordet.
Anmärkning: Denna åtgärd tar varken bort eller avinstallerar appen; appens symbol tas bara
bort från skrivbordet
Om du vidrör skärmen en lite längre stund öppnas följande sida för att ställa in bakgrundsbilden
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App-skärmen
För att öppna App-skärmen väljer du app-symbolen. I den här skärmen ser du alla program som är
installerade på enheten:

Ställa in din enhet för första gången
Innan du börjar använda enheten för första gången rekommenderar vi att först ställa in alla
nödvändiga objekt. Genom att göra detta kan du vara säker på att få en felfri funktion.
För att starta inställning av din enhet väljer du Settings-symbolen för att öppna följande skärm.
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• Wi-Fi: öppnar skärmen för Wi-Fi-inställningar
• Data usage: kontrollera användning av mobila data
• More: inställning av flygplansläge, ethernet, VPN, hotspot, mobile nätverk
• Sound: ljudinställningar
• Display: inställning av displayen
• Storage: kontrollera lagringsplats
• Battery: kontrollera batteriet
• Apps: hantering av alla appar
• Location access: användning av platsinformation eller ej
• Security: inställning av lösenord/spärra skärmen
• Language and input: inställning av ingångsparametrar
• Back up and reset: säkerhetskopia av enheten/återställa enheten
• Add Accounts : inställning av alla konton
• Date and time: inställning av tid/datum
• Accessibility: inställning av talkback
• Developer options: ställa in backup-lösenord för skrivbordet, USB debugging etc.
• About tablet: enhetens specifikationer
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Åtkomst till internet
Upprätta en Wi-Fi-anslutning: Enheten ansluts till internet via trådlös bredbandsanslutning.
Du kan ansluta till ditt nätverk I hemmet.
Anslutning till ett Wi-Fi-nätverk:
1. Peka på Settings-symbolen
2. Svep Wi-Fi-knappen åt höger till läget “ON”
3. Enheten skannar området och visar en lista med tillgängliga Wi-Fi hotspots.
Välj ett nätverk i listan, peka sedan på “connect” för att ansluta. Om en hotspot kräver ett lösenord
matar du in lösenordet från din internetleverantör eller från din nätverksadministratör.

Anmärkning:
1. Listan med tillgängliga nätverk uppdateras automatiskt och regelbundet.
2. Om Wi-Fi är aktiverat kommer din enhet att anslutas automatiskt till dina konfigurerade nätverk
såvida de är i närheten.
3. Om enheten visar “no connection” eller “connection failed” har du eventuellt matat in ett felaktigt
lösenord. För att försöka igen väljer du nätverksnamnet i Wi-Fi-menyn som du matat in fel lösenord
för och väljer där “Forget?” Starta om Wi-Fi och starta proceduren igen.
4. När du har anslutit till ett nätverk för första gången kommer enheten att komma ihåg detta och
automatiskt ansluta igen när den befinner sig I nätverkets område. Anslutningsproceduren behöver
inte längre upprepas.

Webbläsare
Tryck på symbolen

på app-skärmen för att öppna webbläsaren. Du öppnar en webbsida genom att
skriva in URL I adressfältet. Efter att sidan har öppnats, peka på skärmen för att skrolla upp och ned,
skanna, och för att välja andra delar på webbsidan.

https://www.google.se

Bokmärken
1. Bokmärka en webbsida
Medan du har webbläsaren öppnad, klicka på symbolen “
” för att lägga till webbsidan till dina
bokmärken. Följande skärm öppnas. Klicka på OK för att bekräfta.
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2. Öppna en bokmärkt sida
Medan du har webbläsaren öppnad, klicka på symbolen “
Peka på önskad länk för att öppna webbsidan.

” för att öppna bokmärkesmenyn.

3. Redigera ett bokmärke
Tryck och håll önskat bokmärke I bokmärkesmenyn. Välj “Edit bookmark” för att göra ändringar.

29

Använda webbläsaren:
1. Du skrollar genom att peka på skärmen och dra på sidan. Var försiktig att inte vidröra
en länk, såvida du inte vill öppna den!
2. För att öppna en länk pekar du bara på den
3. För att gå tillbaka till föregående sida, peka på symbolen Back
4. För att visa alla tillgängliga menyobjekt, peka på symbolen Menu
5. För att gå tillbaka direkt till Home-skärmen, peka på symbolen Home

Android tangentbord
Android tangentbordet kan konfigureras. Gör så här för att ändra i
nställningarna: 1. Öppna menyn “Settings”
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2. Välj undermenyn “Language and input”, peka därefter på “Default”

3. Peka på “Set input methods.” Följande alternativ visas:

4. Peka på symbolen

. Följande alternativ visas:

5. Välj “Input language”
6. Bocka för rutan ”Use system language”

Standard för tangentbordet kommer att sättas till inställt språk.
Om till exempel "French (Franska)” är inställt som standardspråk kommer tangentbordet visas på franska.
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Produktens specifikationer

• 7,0 tum, pekskärm
• Upplösning: 800*480 pixlar
• Operativsystem: Android 4.2,2
• CPU: ARM Cortex-A7 Dual-Core med 1.0 GHz processor
• Hölje i plast
• Integrerat Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
• Inbyggt RAM: 512MB DDRIII
• Inbyggt flash: 1,2GB
• Stöder flera språk
• Gravitetssensor, hörlursuttag (har anslutits)
• Mått: 205mm*128mm*16,5mm
• Vikt: 295 g
Vanliga frågor
APK
Q: Vad är APK?
A: APK star för Android Installation Packages.

Q: Var hittar jag APKs?
A: APKs kan laddas ner med en PC-installation eller hittas på Android Market. E-post

Q: Kan jag använda min personliga e-postadress för att skicka/ta emot e-post?
A: Enheten stödjer POP3- och SMTP-konton. Vissa gratis e-postkonton stöds inte av
mobile enheter. Hör efter hos din e-postleverantör om ditt konto stöds.

Wi-Fi
Q: Behöver jag en Wi-Fi-adapter för att ansluta till internet? A: Nej. En Wi-Fi-adapter är
integrerad I enheten.

Service och teknisk support
För information: www.neptunbath.com
För teknisk support: support@neptunbath.com
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