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Caracteristici

Caracteristică

1. Indicator luminos de stare a camerei Se aprinde atunci când este în uz camera faţă sau camera spate.

2. Cameră faţă Vă permite să fotografiaţi şi să înregistraţi clipuri video.

3. Etichetă de service Furnizează eticheta de service şi codul de service expres necesare
atunci când contactaţi Dell.

4. Difuzor Asigură ieşire audio.

5. Port USB 3.0 şi pentru adaptorul de alimentare (USB-
C)

Conectaţi un adaptor de alimentare pentru a alimenta tableta şi a
încărca bateria. Conectaţi dispozitive periferice, cum ar fi dispozitive de
stocare, imprimante, monitoare şi altele. Asigură viteze de transfer al
datelor de până la 5 Gbps.

NOTIFICARE: Trebuie să utilizaţi convertoare
(comercializate separat) pentru a conecta dispozitive USB,
HDMI şi DisplayPort standard.

6. Indicator luminos de stare a alimentării şi a încărcării
bateriei

Indică starea de alimentare şi starea de încărcare a bateriei tabletei.

7. Slot pentru cartela micro-SIM Introduceţi o cartelă micro-SIM pentru conectarea la o reţea de bandă
largă mobilă.

8. Slot pentru cartela microSD Introduceţi o cartelă microSD pentru a extinde capacitatea de stocare a
tabletei. Tableta acceptă o cartelă microSD cu o capacitate de până la
128 GB.

9. Microfon Asigură intrare de sunet pentru înregistrare audio, apeluri vocale şi
altele.

10. Butoane de control al volumului (2) Apăsaţi pentru a creşte sau a reduce volumul.
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Caracteristică

11. Buton Windows • Apăsaţi pentru a deschide ecranul Start din Windows.
• Apăsaţi pentru acces rapid la aplicaţia utilizată cel mai recent sau la

ecranul utilizat cel mai recent.

12. Zonă de senzor NFC (opţional) Caracteristica Near Field Communication (Comunicaţii în câmp
apropiat) vă permite să partajaţi fişiere în mod wireless cu alte
dispozitive compatibile NFC.

13. Cameră spate Vă permite să fotografiaţi şi să înregistraţi clipuri video.

14. Buton de alimentare • Apăsaţi continuu timp de 2 secunde pentru a porni tableta dacă
este oprită.

• Apăsaţi pentru a porni tableta dacă este în stare de repaus.
• Apăsaţi pentru a plasa tableta în stare de repaus dacă este pornită.

15. Port pentru setul cască-microfon Conectaţi o pereche de căşti, un microfon sau un set combo pentru
căşti şi microfon (set cască-microfon).

6 Caracteristici



Configurarea tabletei
AVERTISMENT: Înainte de a începe oricare dintre procedurile din această secţiune, citiţi informaţiile de siguranţă livrate

împreună cu tableta. Pentru informaţii suplimentare privind cele mai bune practici, consultaţi adresa www.dell.com/

regulatory_compliance.

Încărcarea tabletei
AVERTIZARE: Încărcaţi bateria la o temperatură ambiantă între 0 şi 35 °C (între 32 şi 95 °F).

AVERTIZARE: Utilizaţi doar adaptorul de alimentare furnizat pentru a încărca tableta. Utilizarea cablurilor sau a

adaptoarelor de alimentare neautorizate poate să deterioreze grav tableta.

NOTIFICARE: Este posibil ca bateria să nu fie încărcată complet atunci când scoateţi tableta din cutie.

1. Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul de alimentare.
2. Conectaţi adaptorul de alimentare la portul pentru adaptorul de alimentare de pe tabletă.
3. Conectaţi adaptorul de alimentare la o priză electrică şi încărcaţi complet bateria tabletei.

NOTIFICARE: O baterie descărcată complet necesită între 4 şi 5 ore pentru încărcarea completă.

Comportamentul indicatorului luminos de stare a
alimentării şi a încărcării bateriei
Puteţi verifica starea alimentării şi a încărcării bateriei din indicatorul luminos de stare a încărcării bateriei sau din pictograma bateriei, afişată
în partea inferioară a desktopului Windows:

Comportament Descriere

Alb constant Bateria se încarcă.

Portocaliu constant Nivelul de încărcare a bateriei este extrem de scăzut şi tableta este oprită.
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NOTIFICARE: Dacă încercaţi să porniţi tableta atunci când
nivelul de încărcare a bateriei este extrem de scăzut şi bateria
este insuficient încărcată, sigla Dell apare pentru scurt timp pe
ecran, indicatorul luminos de stare a încărcării bateriei se
aprinde timp de 2 secunde şi apoi tableta se opreşte.

Stins Bateria nu se încarcă sau bateria este încărcată complet.

Pictogramele indicatorului luminos de stare a alimentării şi
a încărcării bateriei

Pictogramă Descriere

Tableta este conectată la o sursă de alimentare şi bateria este încărcată complet.

Tableta este conectată la o sursă de alimentare şi bateria se încarcă.

Tableta funcţionează alimentată de baterie şi bateria se descarcă.

Tableta funcţionează alimentată de baterie şi nivelul de încărcare a bateriei este scăzut.

Tableta funcţionează alimentată de baterie şi nivelul de încărcare a bateriei este extrem de scăzut.

Pornirea tabletei
Atunci când porniţi tableta pentru prima dată, trebuie să finalizaţi configurarea Windows pentru a începe să utilizaţi tableta. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi Ghidul de pornire rapidă livrat împreună cu tableta.

1. Apăsaţi lung pe butonul de alimentare timp de 2 secunde pentru a porni tableta. Apare ecranul de blocare.
2. Trageţi cu degetul în sus dinspre partea inferioară a afişajului pentru a comuta la ecranul de conectare pentru a selecta contul şi a

introduce parola în vederea conectării la Windows.

NOTIFICARE: Dacă ecranul de conectare nu este activat, apare ecranul Start atunci când trageţi cu degetul în sus pe

ecranul de blocare.

Tableta este pregătită pentru utilizare atunci când se afişează ecranul Start din Windows.

Introducerea unei cartele micro-SIM
1. Deschideţi capacul slotului şi localizaţi slotul cartelei micro-SIM.

AVERTIZARE: Asiguraţi-vă că este aliniată cartela micro-SIM după cum se afişează în imagine.
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2. Introduceţi cartela micro-SIM în slotul de cartelă până când se fixează în poziţie.
3. Închideţi capacul slotului.

Scoaterea cartelei micro-SIM
AVERTIZARE: Scoaterea cartelei micro-SIM în timpul funcţionării poate să cauzeze pierderi de date sau să aibă drept

rezultat erori ale aplicaţiilor.

1. Deschideţi capacul slotului.
2. Apăsaţi cartela micro-SIM spre interior şi eliberaţi-o.

Cartela micro-SIM sare din poziţie.
3. Scoateţi cartela micro-SIM din slot.
4. Închideţi capacul slotului.

Introducerea unei cartele microSD
NOTIFICARE: Opriţi tableta înainte de a introduce cartela microSD.

1. Deschideţi capacul slotului şi localizaţi slotul cartelei microSD.

AVERTIZARE: Asiguraţi-vă că este aliniată cartela microSD după cum se afişează în imagine.

2. Introduceţi cartela microSD în slotul de cartelă până când se fixează în poziţie.
3. Închideţi capacul slotului.
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Scoaterea cartelei microSD
AVERTIZARE: Scoaterea cartelei microSD în timpul funcţionării poate să cauzeze pierderi de date sau să aibă drept

rezultat erori ale aplicaţiilor.

1. În zona de notificare din colţul din dreapta jos al desktopului Windows, atingeţi  (Eliminare în siguranţă dispozitiv hardware şi
scoatere).

NOTIFICARE: Dacă nu vedeţi pictograma Eliminare în siguranţă dispozitiv hardware şi scoatere, atingeţi Se afişează

pictogramele ascunse pentru a afişa toate pictogramele din zona de notificare.

2. Atingeţi Scoatere cartelă de memorie SD. Apare un mesaj care confirmă faptul că se poate elimina în siguranţă cartela microSD.

NOTIFICARE: Dacă apare un mesaj de avertizare care menţionează faptul că nu se poate elimina în siguranţă cartela

microSD, asiguraţi-vă că toate transferurile de date în care este implicată cartela microSD sunt finalizate.

3. Deschideţi capacul slotului.
4. Apăsaţi cartela microSD spre interior şi eliberaţi-o.

Cartela microSD sare din poziţie.
5. Scoateţi prin glisare cartela microSD din slot.
6. Închideţi capacul slotului.

Utilizarea căştilor
AVERTISMENT: Ascultarea muzicii la volum ridicat pe perioade lungi poate duce la pierderea auzului.
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Puteţi conecta un set cască-microfon, o pereche de căşti, un microfon sau alte echipamente audio la portul pentru setul cască-microfon
de pe tabletă.

1. Conectaţi căştile la portul pentru setul cască-microfon de pe tabletă.
2. Introduceţi căştile intraauriculare în urechi şi reglaţi volumul la un nivel confortabil.

AVERTIZARE: Pentru a evita deteriorarea căştilor în momentul deconectării acestora de la tabletă, trageţi de

conector, nu de cablu.

NOTIFICARE: Atunci când conectaţi un dispozitiv audio la portul pentru setul cască-microfon, sunetul difuzorului

integrat de pe tabletă este dezactivat automat.
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Utilizarea tabletei

NOTIFICARE: Pentru informaţii detaliate despre utilizarea sistemului Windows, consultaţi Obţinerea ajutorului.

Oprirea tabletei

Utilizarea butonului de alimentare în ecranul de pornire
1. Atingeţi Start.

2. Atingeţi butonul de alimentare  → Închidere pentru a opri tableta.

Utilizând butonul de alimentare
1. Apăsaţi lung pe butonul de alimentare timp de cel puţin 4 secunde.
2. Trageţi cu degetul în jos pe ecranul de confirmare a închiderii pentru a opri tableta.

Dezactivarea ecranului

Utilizarea butonului de alimentare în ecranul de pornire
1. Atingeţi Start.

2. Atingeţi butonul de alimentare  → Repaus pentru a dezactiva ecranul.

NOTIFICARE: Dacă tableta este în aşteptare, apăsaţi pe butonul de alimentare sau pe butonul Windows pentru a

activa ecranul.

Utilizând butonul de alimentare
Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a dezactiva ecranul.

Ecranul de pornire
Ecranul de pornire afişează panouri care se comportă ca nişte comenzi rapide pentru lansarea aplicaţiilor instalate.

NOTIFICARE: Puteţi activa sau dezactiva modul tabletei utilizând pictograma din Centrul acţiune. Mai puteţi alege

trecerea automată la modul PC atunci când tableta este andocată. Când se află în modul PC, ecranul de pornire este

înlocuit de meniul Start. Pentru a afla mai multe despre cum se utilizează Windows, consultaţi Obţinerea ajutorului.
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Panourile din ecranul de pornire se schimbă şi se actualizează în timp real pentru a afişa actualizările sporturilor şi ale ştirilor, actualizările
vremii, fluxurile reţelelor sociale etc.

Mai puteţi particulariza ecranul de pornire fixând aplicaţiile preferate sub formă de panouri, setând imaginea preferată ca tapet etc.

Wi-Fi

Activarea sau dezactivarea funcţiei Wi-Fi
1. Trageţi cu degetul dinspre marginea din dreapta a afişajului pentru a accesa Centrul de acţiune.

2. Atingeţi  pentru a activa sau dezactiva funcţia Wi-Fi.

Conectarea la o reţea
1. Atingeţi pictograma Wi-Fi  în colţul din dreapta, jos, al ecranului.
2. În lista reţelelor disponibile, atingeţi reţeaua la care doriţi să vă conectaţi şi atingeţi Conectare.

Setarea de bandă largă mobilă
1. Atingeţi Reţea  în colţul din dreapta, jos, al ecranului.
2. La Celular, atingeţi furnizorul de bandă largă mobilă şi apoi atingeţi Conectare.
3. În opţiunile avansate, atingeţi Conectare.

Bluetooth

Activarea sau dezactivarea funcţiei Bluetooth
1. Trageţi cu degetul dinspre marginea din dreapta a afişajului pentru a accesa Centrul de acţiune.

2. Atingeţi Bluetooth  pentru a activa sau dezactiva funcţie Bluetooth.

Împerecherea cu dispozitive dotate cu Bluetooth
NOTIFICARE: Conectarea prin Bluetooth a tabletei cu dispozitivele Apple nu este acceptată.

1. Activaţi funcţia Bluetooth. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Activarea/dezactivarea funcţiei Bluetooth.
2. Trageţi cu degetul dinspre marginea din dreapta a afişajului pentru a accesa Centrul de acţiune.

3. Ţineţi apăsat pe Bluetooth  şi apoi atingeţi Accesaţi Setări.
4. În lista dispozitivelor, atingeţi dispozitivul cu care doriţi împerecherea şi atingeţi Împerechere.
5. Dacă este cazul, verificaţi dacă respectivele coduri de acces Bluetooth apărute pe tabletă şi pe dispozitivul dotat cu Bluetooth sunt

identice.
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6. Confirmaţi împerecherea pe tabletă şi dispozitiv.

NOTIFICARE: După împerecherea reuşită a unui dispozitiv cu tableta, acesta se conectează automat la tabletă atunci

când funcţia Bluetooth este activată atât pe tabletă cât şi pe dispozitiv şi acestea se află în aria de acoperire a

funcţiei Bluetooth.

Orientarea ecranului
Pentru o experienţă de vizualizare optimă, orientarea ecranului se modifică automat la orientarea tip portret sau tip peisaj în funcţie de
modul în care ţineţi tableta. Puteţi să dezactivaţi rotirea automată a ecranului şi să blocaţi ecranul în modul tip portret sau tip peisaj.

NOTIFICARE: Este posibil ca anumite aplicaţii să nu accepte rotirea automată a ecranului, deoarece sunt proiectate să

funcţioneze într-un singur tip de orientare.

Blocarea sau deblocarea orientării ecranului
1. Trageţi cu degetul dinspre marginea din dreapta a afişajului pentru a accesa Centrul de acţiune.

2. Atingeţi  pentru a bloca sau debloca orientarea ecranului.

Reglarea luminozităţii ecranului
1. Trageţi cu degetul dinspre marginea din dreapta a afişajului pentru a accesa Centrul de acţiune.

2. Atingeţi pictograma luminozităţii  pentru a regla luminozitatea ecranului.

Reglare automată
Pentru a activa sau dezactiva reglarea luminozităţii automate a ecranului:

1. Trageţi cu degetul dinspre marginea din dreapta a afişajului pentru a accesa Centrul de acţiune.

2. Atingeţi Toate setările  → Sistem → Ecran.
3. Utilizaţi cursorul Reglaţi automat luminozitatea ecranului pentru a activa sau dezactiva reglarea automată a luminozităţii.

NOTIFICARE: Mai puteţi utiliza cursorul Nivel de luminozitate pentru a regla manual luminozitatea.

Sincronizarea tabletei
Atunci când utilizaţi contul Microsoft pentru a vă conecta la dispozitive, se sincronizează automat setările precum cele pentru Windows şi
aplicaţii şi fişierele personale.

NOTIFICARE: Pentru sincronizare, dispozitivul trebuie conectat la internet. Dacă utilizaţi un cont local, comutaţi la un

cont Microsoft pentru a activa sincronizarea. În ecranul Setări, atingeţi Conturi . În ecranul Conturi, atingeţi

Gestionaţi contul Microsoft pentru a comuta la contul Microsoft.

Pentru a particulariza setările de sincronizare:

1. Trageţi cu degetul dinspre marginea din dreapta a afişajului pentru a accesa Centrul de acţiune.

2. Atingeţi Toate setările .
3. În ecranul Conturi, atingeţi Sincronizare setări pentru a vedea opţiunile de sincronizare a datelor şi setărilor.

Restaurarea sistemului de operare
Este posibil să fie necesară reinstalarea sistemului de operare dacă tableta nu răspunde, se comportă imprevizibil sau întâmpină alte
probleme legate de software. Puteţi alege să salvaţi fişierele personale în timpul restaurării sau puteţi readuce sistemul de operare la starea
în care l-aţi primit de la Dell.
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Resetarea tabletei
AVERTIZARE: Efectuaţi copia de rezervă cu toate datele necesare înainte de a continua.

Puteţi reseta tableta pentru a o restaura la starea în care aţi primit-o sau puteţi păstra fişierele.

1. Trageţi cu degetul dinspre marginea din dreapta a afişajului pentru a accesa Centrul de acţiune.

2. Atingeţi Toate setările  → Actualizare şi securitate → Recuperare.
3. La Resetaţi acest PC, atingeţi Introducere.
4. Alegeţi Păstraţi fişierele mele sau Eliminaţi tot.

NOTIFICARE: Opţiunea Păstraţi fişierele mele elimină aplicaţiile şi setările, dar vă păstrează fişierele personale.

Opţiunea Eliminaţi tot elimină toate fişierele personale aplicaţiile şi setările.

5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Gesturile
Gesturile Funcţii

Cu ecran tactil

Atingeţi uşor afişajul cu vârful degetului.

• Selectaţi elemente de pe ecran, inclusiv opţiuni, intrări, imagini şi
pictograme.

• Porniţi aplicaţii.
• Atingeţi butoane de pe ecran.
• Introduceţi text utilizând tastatura de pe ecran.

Atingere lungă

Atingeţi şi ţineţi degetul pe afişaj.

• Afişaţi informaţii detaliate despre un element.
• Deschideţi meniul contextual al unui element pentru a efectua acţiuni

suplimentare.

Glisare

1. Atingeţi şi ţineţi degetul pe un element de pe ecran.
2. Menţinând degetul în contact cu afişajul, mutaţi vârful

degetului în locul dorit.
3. Luaţi degetul de pe afişaj pentru a fixa elementul în

locul dorit.

Mutaţi pe ecran elemente precum imagini şi pictograme.

Tragere cu degetul sau glisare

Deplasaţi degetul pe afişaj pe verticală sau pe orizontală.

• Defilaţi prin ecranul Start, prin pagini web, prin liste, prin intrări, prin
fotografii, prin persoane de contact etc.

• Închideţi o aplicaţie (prin tragerea acesteia cu degetul spre partea de jos
a afişajului).
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Gesturile Funcţii

Mărire

Atingeţi afişajul cu două degete, apoi depărtaţi degetele.

Măriţi vizualizarea unei imagini sau pagini web.

Micşorare

Atingeţi afişajul cu două degete, apoi apropiaţi degetele.

Micşoraţi vizualizarea unei imagini sau pagini web.

Rotire

Atingeţi afişajul cu cel puţin două degete, apoi deplasaţi
degetele descriind un arc în sensul acelor de ceasornic sau
în sens invers acelor de ceasornic.

Rotiţi un obiect la 90 de grade.
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Depanarea

Problemă la baterie
Probleme Cauze posibile Soluţii posibile

Bateria nu se încarcă Conexiunile cablului pot fi slăbite. 1. Verificaţi cablul, conectorii şi adaptorul
de alimentare pentru a asigura o
conectivitate corespunzătoare.

2. Verificaţi dacă priza de perete
funcţionează conectând un alt
dispozitiv.

Temperatura tabletei este sub 0 °C (32 °F)
sau peste 35 °C (95 °F).

Încărcaţi bateria la o temperatură ambiantă
între 0 şi 35 °C (între 32 şi 95 °F).

Bateria sau adaptorul de alimentare este
deteriorat.

Contactaţi Dell. Consultaţi secţiunea Cum
se poate contacta Dell.

Bateria nu se încarcă atunci când nivelul de
încărcare este între 95 şi 99 %

Bateria este în modul de întreţinere pentru
a-i prelungi durata de funcţionare.

• Lăsaţi bateria să se descarce până când
nivelul de încărcare scade sub 95 %.

• Reporniţi tableta. Consultaţi secţiunile
Oprirea tabletei şi Pornirea tabletei.

Bateria se descarcă rapid chiar dacă tableta
este în modul de repaus

Dacă nu se află în raza de acoperire a unei
reţele la care se poate conecta, tableta
încearcă în mod continuu să localizeze o
staţie de bază, fapt care determină
epuizarea bateriei.

• Opriţi temporar tableta.
• Deplasaţi-vă cu tableta în raza de

acoperire a unei reţele la care se poate
conecta sau dezactivaţi temporar
conexiunea wireless a tabletei.

• Dezactivaţi funcţia Wi-Fi sau de bandă
largă mobilă atunci când nu vă aflaţi în
raza de acoperire a unei reţele wireless.

• Activaţi modul avion.

Valorile de încărcare a bateriei nu sunt
exacte

Deplasaţi-vă cu tableta în raza de acoperire
a unei reţele la care se poate conecta sau
dezactivaţi temporar conexiunea wireless a
tabletei.

• Apăsaţi lung pe butonul de alimentare
timp de 10 secunde pentru a forţa
oprirea tabletei şi forţaţi sistemul să
obţină un nou punct de referinţă pentru
valoarea de încărcare a bateriei (nu
urmaţi procesul obişnuit de închidere din
Windows).

• Efectuaţi un ciclu complet de încărcare/
descărcare pentru a recalibra valoarea
de încărcare a bateriei prin încărcarea
tabletei până când bateria este
încărcată complet şi consumaţi energia
bateriei până când tableta se închide
singură.

Bateria este încărcată complet (nivelul de
încărcare a bateriei este de 100 %), dar
indicatorul luminos de stare a încărcării
bateriei este aprins

Nivelul de încărcare a bateriei face un salt
de la 90 la 100 % atunci când se încarcă
bateria

Problemă la reţea
Probleme Cauze posibile Soluţii posibile

4
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Nu există conexiune wireless • Verificaţi dacă funcţia radio wireless
este activată. Consultaţi secţiunea Wi-
Fi.

• Încercaţi să vă deplasaţi mai aproape de
punctul de acces wireless.

Conexiuni lente la internet Semnalul nu este suficient de puternic. Contactaţi furnizorul de servicii internet
(ISP).

Imposibil de asociat cu un dispozitiv
Bluetooth

• Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este
activată atât pe tabletă, cât şi pe
dispozitivul cu care încercaţi să vă
asociaţi.

• Asiguraţi-vă că dispozitivele se află în
raza de acoperire Bluetooth.

Problemă la ecranul tactil
Probleme Cauze posibile Soluţii posibile

Ecranul tactil reacţionează greu sau
necorespunzător

• Ecranul este murdar.
• Este posibil ca un capac de protecţie să

împiedice tableta să vă recunoască
intrările.

• Umeziţi o cârpă moale şi fără scame fie
cu apă, fie cu un agent de curăţare
pentru ecrane şi ştergeţi suprafaţa
tabletei până când aceasta devine
curată. Aveţi grijă ca apa din cârpă să nu
pătrundă în porturile sau în butoanele
tabletei.

• Umeziţi o cârpă moale şi fără scame fie
cu apă, fie cu un agent de curăţare
pentru ecrane şi ştergeţi suprafaţa
tabletei până când aceasta devine
curată. Aveţi grijă ca apa din cârpă să nu
pătrundă în porturile sau în butoanele
tabletei.

Problemă la sistem
Probleme Cauze posibile Soluţii posibile

Tableta nu porneşte Bateria este descărcată complet. • Încărcaţi bateria tabletei cel puţin 4 ore.
• Apăsaţi lung pe butonul de alimentare

timp de 2 secunde.

Tableta nu de opreşte Apăsaţi lung pe butonul de alimentare timp
de 10 secunde pentru a forţa oprirea
tabletei.

Tableta se blochează Apăsaţi lung pe butonul de alimentare timp
de 10 secunde pentru a forţa oprirea
tabletei.

Tableta nu reacţionează sau are un
comportament neaşteptat

• Reporniţi tableta. Consultaţi secţiunile
Oprirea tabletei şi Pornirea tabletei.

• Reîmprospătaţi tableta. Consultaţi
secţiunea Restaurarea sistemului de
operare.

Tableta nu poate porni în Windows Contactaţi serviciul de asistenţă Dell. Faceţi
salt la adresa www.dell.com/contactdell.
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Un software sau o caracteristică nu
funcţionează normal

Este posibil ca în fundal să se fi descărcat
actualizări software. Reporniţi tableta.
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Accesarea programului de configurare BIOS

Cu tastatură
1. Conectaţi tableta la tastatura de andocare sau conectaţi la tabletă o tastatură USB.
2. Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni tableta.
3. După afişarea siglei Dell, apăsaţi pe F2.

Fără tastatură
1. Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni tableta.
2. Apăsaţi lung pe butonul de mărire a volumului atunci când sigla Dell apare pe ecran.
3. Atunci când apare meniul de selectare a încărcării F12, selectaţi Configurare BIOS utilizând butonul Volume Up (Creştere volum).
4. Apăsaţi pe butonul Volume Up (Creştere volum) pentru a accesa programul de configurare BIOS.

5
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Specificaţii

Dimensiuni şi greutate

Înălţime 216 mm (8,50 in)

Lăţime 130 mm (5,11 in)

Adâncime 9,45 mm (0,37 in)

Greutate (maximă):

Wi-Fi 0,395 kg (0,87 lb)

WWAN 0,405 kg (0,89 lb)

Informaţii sistem

Procesor Procesor Intel Cherry Trail-T Z8500

Sistem de operare • Windows 8.1
• Windows 10

Memorie RAM LPDDR3

Stocare • Cartelă eMMC de 32 GB
• Cartelă eMMC de 64 GB

Memorie

Tip LPDDR3

Frecvenţă 1 600 MHz

Configuraţii acceptate 2 şi 4GB

Porturi şi conectori

Audio Un port pentru setul cască-microfon (port combinat pentru căşti şi
microfon)

Cartelă microSD Un slot pentru cartelă microSD

Cartelă micro-SIM Un slot de cartelă micro SIM

USB Un port USB tip C

Comunicaţii

Wi-Fi 802.11b/g/n/ac în bandă duală

Bluetooth Bluetooth 4.1 LE

Afişaj

WXGA de 8" WUXGA de 8"

Tip LCD TFT (tehnologie cu unghi larg de
vizualizare)

LCD TFT (tehnologie cu unghi larg de
vizualizare)

Luminanţă (tipică) 400 de niţi 400 de niţi

6
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Afişaj

Dimensiuni:

Înălţime (maximă) 184,90 mm (7,28 in) 184,90 mm (7,28 in)

Lăţime (maximă) 114,90 mm (4,52 in) 114,90 mm (4,52 in)

Diagonală 203,20 mm (8 in) 203,20 mm (8 in)

Rezoluţie nativă 800 x 1 280 1 200 x 1 920

Megapixeli 1 2,3

Pixeli pe inch (PPI) 189 283

Raport de contrast (minimum) 800:1 800:1

Timp de răspuns (maximum) 30 ms 30 ms

Rată de reîmprospătare 60 Hz 60 Hz

Adâncime culoare Culori reale pe 8 biţi Culori reale pe 8 biţi

Cameră

Tip cameră web Cameră orientată frontal Cameră orientată posterior

Tip cameră Focalizare fixă la înaltă definiţie completă Focalizare automată 5 M

Tip senzor Tehnologie de senzor CMOS Tehnologie de senzor CMOS

Rezoluţie înregistrare video Până la 1 920 x 1 080 (2,1 MP) Până la 1 920 x 1 080 (2,1 MP)

Rezoluţie imagine statică Până la 1 920 x 1 080 (2,1 MP) Până la 2 592 x 1 944 (5 MP)

Frecvenţă înregistrare imagini Până la 30 de cadre pe secundă Până la 30 de cadre pe secundă

Adaptor de alimentare

Tensiune de alimentare 100 - 240 V c.a.

Frecvenţă de intrare 50 - 60 Hz

Curent de intrare 0,3 A

Curent de ieşire 2 A

Tensiune de ieşire nominală 5 V c.c.

Interval de temperatură:

În stare de funcţionare între 0 şi 40 °C (între 32 şi 104 °F)

Depozitare între –40 şi 70 °C (între –40 şi 158 °F)

Cerinţe de mediu

Interval de temperatură:

În stare de funcţionare între 0 şi 35 °C (între 32 şi 95 °F)

În stare de nefuncţionare între -40 şi 65 °C (între -40 şi 149 °F)

Umiditate relativă (maximă):

În stare de funcţionare între 10 şi 90 % (fără condensare)

În stare de nefuncţionare între 5 şi 95 % (fără condensare)

Altitudine (maximă, nepresurizată):

În stare de funcţionare între -15,20 şi 3 048 m (între -50 şi 10 000 ft)
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Cerinţe de mediu

Depozitare între -15,20 şi 10 668 m (între -50 şi 35 000 ft)
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Obţinerea de ajutor

Resurse automate de asistenţă
Puteţi obţine informaţii şi asistenţă privind produsele şi serviciile Dell utilizând aceste resurse automate de asistenţă:

Informaţii despre produsele şi serviciile Dell www.dell.com

aplicaţia Dell Help & Support (Ajutor şi asistenţă Dell)

aplicaţia Introducere

aplicaţia Ajutor + Sfaturi

Accesarea ajutorului În căutarea Windows, tastaţi Help and Support (Ajutor şi
asistenţă), apoi apăsaţi pe Enter.

Ajutor online pentru sistemul de operare www.dell.com/support/windows

Informaţii privind depanarea, manuale de utilizare, instrucţiuni de
configurare, specificaţii de produs, bloguri de asistenţă tehnică,
drivere, actualizări software şi multe altele

www.dell.com/support

Aflaţi mai multe despre sistemul de operare, configurarea şi
utilizarea tabletei, copierea de rezervă a datelor, diagnosticare şi
multe altele.

Consultaţi Me and My Dell (Eu şi computerul meu Dell) la adresa
www.dell.com/support/manuals.

Cum se poate contacta Dell
Pentru a contacta Dell referitor la probleme de vânzări, asistenţă tehnică sau servicii pentru clienţi:

1. Accesaţi www.dell.com/contactdell.
2. Verificaţi ţara sau regiunea dvs. în lista verticală Choose a Country/Region (Alegeţi o Ţară/Regiune) din partea de jos a paginii.
3. Selectaţi linkul corespunzător de servicii sau asistenţă în funcţie de necesităţi ori alegeţi metoda de a contacta Dell care vă este

convenabilă.

Dell oferă câteva opţiuni de servicii şi asistenţă online şi prin telefon. Disponibilitatea diferă în funcţie de ţară şi de produs, iar anumite
servicii pot să nu fie disponibile în regiunea dvs.

NOTIFICARE: Dacă nu dispuneţi de o conexiune activă la Internet, puteţi găsi informaţii de contact pe factura de

achiziţie, bonul de livrare, foaia de expediţie sau catalogul de produse Dell.
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Localizarea etichetei de service şi a codului de
service expres

Trebuie să furnizaţi eticheta de service şi codul de service expres pentru tabletă atunci când contactaţi Dell pentru servicii clienţi sau
asistenţă tehnică.

NOTIFICARE: Sistemul de telefonie vă solicită să introduceţi codul de service expres, care ajută la distribuirea eficientă a

apelului dvs.

Eticheta de service şi codul de service expres pentru tabletă se găsesc pe o etichetă de pe partea inferioară a tabletei.

8

Localizarea etichetei de service şi a codului de service expres 25


	Venue 8 Pro Ghidul utilizatorului - Windows 10 
	Caracteristici
	Configurarea tabletei
	Încărcarea tabletei
	Comportamentul indicatorului luminos de stare a alimentării şi a încărcării bateriei
	Pictogramele indicatorului luminos de stare a alimentării şi a încărcării bateriei

	Pornirea tabletei
	Introducerea unei cartele micro-SIM
	Scoaterea cartelei micro-SIM
	Introducerea unei cartele microSD
	Scoaterea cartelei microSD
	Utilizarea căştilor

	Utilizarea tabletei
	Oprirea tabletei
	Utilizarea butonului de alimentare în ecranul de pornire
	Utilizând butonul de alimentare

	Dezactivarea ecranului
	Utilizarea butonului de alimentare în ecranul de pornire
	Utilizând butonul de alimentare

	Ecranul de pornire
	Wi-Fi
	Activarea sau dezactivarea funcţiei Wi-Fi
	Conectarea la o reţea

	Setarea de bandă largă mobilă
	Bluetooth
	Activarea sau dezactivarea funcţiei Bluetooth
	Împerecherea cu dispozitive dotate cu Bluetooth

	Orientarea ecranului
	Blocarea sau deblocarea orientării ecranului

	Reglarea luminozităţii ecranului
	Reglare automată

	Sincronizarea tabletei
	Restaurarea sistemului de operare
	Resetarea tabletei

	Gesturile

	Depanarea
	Problemă la baterie
	Problemă la reţea
	Problemă la ecranul tactil
	Problemă la sistem

	Accesarea programului de configurare BIOS
	Cu tastatură
	Fără tastatură

	Specificaţii
	Obţinerea de ajutor
	Cum se poate contacta Dell

	Localizarea etichetei de service şi a codului de service expres

