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• Bár a tablet is számítógép, nem alkalmas minden 

funkcióra , amire a PC igen. 

• Másként is kell kezelni, mint a telefont, a klaviatúrát meg 

az egeret. Még akkor is, ha azonos operációs rendszer 

fut az eszközökön! 

• Hiányzik a számítógépen megszokott nagy tárhely. 

• Hiányzik a rendes billentyűzet, helyette virtuális 

billentyűzeten kell gépelni, a betűk nyomkodásával. 

• Hiányzik az optikai meghajtó is, amely a CD-k, DVD-k 

lejátszását teszi lehetővé. 

• Kitűnően alkalmas ugyanakkor média lejátszására és 

tanulásra, szórakozásra. 

 
 



• Felhő alapú tárhelyen tarthatunk nagyméretű 

fájlokat, így videókat, zenéket is. A filmek tárolása, 

feltöltése és lejátszása már problémás lehet a 

felhőben - felhőből. 

• Bővíthető a tablet micro SD memóriakártyával. 

Általában max. 32 gigabájtnyi memóriával 

növelhetjük meg a tablet tárolási kapacitását. Habár 

az eszköz nagyobb kapacitás befogadására is 

képes lenne, de nem kapható ennél nagyobb 

memóriakártya. 

 



• Javaslom, hogy ujjal való érintés helyett használj 

érintős tollat! Olcsón beszerezhető. Használatával 

nem lesz maszatos a kijelző. 

 

• A kijelző tisztítását szemüvegtörlő kendővel, vagy 

spray-vel, speciális folyadékkal átitatott kendővel 

végezhetjük el. 

 

• Óvjuk a készüléket! Legyen valamilyen tok, amely 

valóban megvédi a mechanikai sérülésektől és a 

folyadék ráömlésétől. 



• Csökkentsük a fényerőt!  

Csak akkor növeljük, ha napsütötte helyen használjuk 

az eszközt. 

• Rövidebbre vehetjük a háttérvilágítás (használaton 

kívüli) idejét is. 

• Ne legyen folyamatosan bekapcsolva a Bluetooth, a 

GPS, a WIFI! Elég, ha akkor kapcsoljuk be, amikor 

valóban szükségünk van rá. 



• Nem célszerű tartósan alvó üzemmódban hagyni a 

készüléket, mert fölöslegesen fogyasztja az energiát. 

Kapcsoljuk inkább ki, amikor nem tudjuk tovább 

használni! 

• Alapértelmezésben automatikusan frissülnek az egyes 

alkalmazások (Szinkronizálás funkció). Ezt célszerű 

kikapcsolni, és elég, ha értesítést küld a készülék, hogy 

létezik újabb verzió belőlük. 

 

 



? 

• Filmek, videók lejátszása 

• Újságelőfizetést követő újságolvasás, 

• Internetezés egyszerűbb weboldalakhoz, 

• Kommunikáció minden formában: Skype, email 

és egyéb hangos, képes és szöveges 

üzenetváltás. 



 

 

• Semmi sem úgy működik, mint amit a számítógépnél 

megszoktunk! 

• A telefonhoz képest is különbözik. 

• Szegényes a funkciógombok választéka. 

• Amit megtanultunk működési szabályként az egyik 

applikációnál, az nem okvetlenül hasznosítható egy 

másik applikációnál, hiszen más-más a fejlesztő. 

• Hiányzik a billentyűzet, ha hosszabban kellene 

írnunk. 
 



 















Az egyes alkalmazásoknál vannak más módon is 

előhívható, rejtett menük. 

 

Fedezd fel, hogy ha a szélektől befelé haladva húzod 

az ujjad vagy az érintőtollat, akkor megjelenik-e 

valami menü?  

 

Általában az összes applikáció / alkalmazás tartogat 

valamit így, mivel igen szegényes a funkciógombok 

köre. 



FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK! 


