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Quick Setup Guide

Packing list
The following articles are included in your packing box of your new tablet PC:
�  Tablet PC (MID)
�  A/C charger
�  OTG USB cable (for connecting accessories to tablet)
�  USB cable (for connection with PC or charger)
�  Warranty card
�  Quick Setup Guide
�  Earphones (Hands free set)

Note: Actual accessories provided with the product may vary.

Connections and Buttons
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Battery charging
Before using the tablet for the first time, the battery must be charged.
Use A/C charger provided to charge the tablet.
In order to guarantee full battery, please charge for over 4 hours.
Before use
To use the device 3G feature, you have to insert at least a compatible SIM card.
Open the rear top cover by pulling it gently from the notch right next to USB jack. 
Insert the SIM card to slot 1 or 2 and close the cover. You can insert 2nd SIM card 
to the 2nd slot. You can also insert a Micro SD card in card slot.
Starting up
Press the power key for 3 seconds, you can see the start up picture, unlock 
according to direction indication of lock icon on the interface. At first start up, a 
quick start guide will help you with basic settings.
Turning off
Press and keep pressing the power key until the shutdown option pop up.
Touch Power off.
Touch OK.

Main interface
1. Back icon
2. Home Icon
3 Recent Apps
4. Phone application

Touch and drag downwards 
the notifications bar if there is a 
notification icon on the top left 
corner.
Touch and drag downwards 
the status bar to reveal quick 
settings menu.

5. Menu Icon
6. Notifications bar
7. Status bar

Virtual keyboard input
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1. Displays the typed 
text
2. Switch between 
uppercase and 
lowercase
3. Choose numbers / 
symbols / letters
4. Change input 
language
5. Space bar (long 
press to select 
between languages) 
and Android input 
options
6. Enter button
7. Backspace button

Standby Mode
After a specific time limit 
without use, the tablet will go in 
standby mode and shut the 
screen off, so as to save 
battery power. Press the power 
key once and the screen will go 
off standby and you can unlock 
your tablet.
Under normal mode, press the 
power key once and the tablet 
will go to standby mode 
immediately. You can set the 
time limit before auto standby 
in settings/display.

WiFi Connection
Enter the settings menu and turn 
on the Wi-Fi function if it is turned 
off.
After a little while all available Wi-
Fi networks will be listed.
Touch the Wi-Fi you want to 
connect to and if it asks for a 
password, type it.
Enter any other required settings 
if needed and touch “Connect”.
The network will be saved, so 
next time it is in range your tablet 
will connect automatically.

Frequently Asked Questions

Tablet runs
very slow

Tablet feels
very hot

Too many applications open. Try closing some.
If you just used factory reset or upgraded the OS, it
needs some time to install all pre-installed apps.
If you set automatic updates to on then it might be
downloading and installing updates for your apps.

Too many applications open. Try closing some.
If you are charging the tablet then it is normal to get hot.
if running application for long time with display on, then it is 
normal.

Cannot
connect to
Wi-Fi network

Ensure your wireless router is on and working.
Ensure that you are within range of the network.
Ensure that you typed the correct password and other 
settings like security type.

System
crashes often

Third party applications may have become unstable. Press 
Reset button to restart. If problem persist you may have to 
reset to factory defaults.

This quide will help you know your new 3G tablet. For additional 
information please open the build-in instruction manual application in 
your tablet software or visit www.morris.gr

Pull down menu
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Selecting Language
To change the display 
language, go to 
settings/Language & 
input/Language and select 
the desired language from 
the list.
In the same settings page 
you can alter the default 
keyboard layout (input 
options).

Basic settings
Long press on any empty 
space of the screen to 
show options meny with 
Wallpaper, Widgets, 
Settings shortcuts.

Connection to PC
Use the USB cable to connect tablet to a PC. There will be a notification in the 
status bar of tablet that USB has been connected.
Touch the USB Connected notification.
Touch the “Turn on USB storage” button on screen and now you can handle tablet 
storage space as separate disc drive in your PC.

SIM Management
To enter SIM management menu, go to settings and the first option is SIM 
management. Touch it to display the picture on the right. There you can change 
SIM name and if you have inserted  more than one SIM card then you can set 
which card will be used as default network for each service (Voice call, Video call, 
Messaging and Data connection).
You can also set other parameters and change how each SIM service appears on 
your tablet by selecting service name and color.
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Σύντοµος Οδηγός

Περιεχόµενα
Στη συσκευασία του νέου σας tablet θα πρέπει να βρείτε τα παρακάτω:
� Tablet PC (MID)
� Φορτιστή ρεύµατος
� Καλώδιο υποδοχής USB (για τη σύνδεση περιφερειακών στο tablet)
� Καλώδιο USB (για σύνδεση του tablet µε Η/Υ)
� Κάρτα εγγύησης
� Το Σύντοµο Οδηγό
�  Ακουστικά
Σηµείωση: Τα περιεχόµενα µπορεί να διαφέρουν αναλόγως το µοντέλο.

Συνδέσεις και κουµπιά

Φόρτιση µπαταρίας
Πριν την χρήση του tablet θα πρέπει να το φορτίσετε.
Χρησιµοποιήστε τον παρεχόµενο φορτιστή και φορτίστε για τουλάχιστον 4 ώρες 
ακόµη και αν η µπαταρία δείξει ότι είναι πλήρως φορτισµένη.
Πριν τη χρήση
Για να χρησιµοποιήσετε τις δυνατότητες 3G του tablet θα πρέπει να εισάγετε 
τουλάχιστον µια κάρτα στις υποδοχές. Ανοίξτε το πάνω κάλυµµα βάζοντας το 
δάκτυλο σας στην εγκοπή που υπάρχει δίπλα από την είσοδο ακουστικών. 
Τραβήξτε προσεκτικά και τοποθετήστε µια συµβατή κάρτα SIM στην υποδοχή 1, 
ενώ µπορείτε να τοποθετήσετε και 2η στην ανάλογη υποδοχή. Μπορείτε επίσης να 
τοποθετήσετε κάρτα µνήµης Micro SD στην υποδοχή της.
Εκκίνηση
Πιέστε το κουµπί ενεργοποίησης για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα ή µέχρι να δείτε 
την οθόνη εκκίνησης. Μετά την εκκίνηση του συστήµατος ακουµπήστε την 
κλειδαριά και σύρετε µε το δάχτυλο στην κατεύθυνση που ξεκλειδώνει. Κατά την 
πρώτη εκκίνηση, θα εµφανιστεί οδηγός, που θα σας κατευθύνει στις βασικές 
ρυθµίσεις.
Απενεργοποίηση
Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ενεργοποίησης µέχρι να εµφανιστεί 
στην οθόνη το παράθυρο επιλογών απενεργοποίησης.
Αγγίξτε την επιλογή «Απενεργοποίηση».
Αγγίξτε το «ΟΚ».

Αρχική οθόνη
1. Επιστροφή
2. Αρχική οθόνη
3. Πρόσφατα
4. Μενού τηλεφώνου

5. Εφαρµογές
6. Ειδοποιήσεις
7. Κατάσταση 
συστήµατος

Πληκτρολόγιο οθόνης Σύνδεση WiFi
Ανοίξτε το µενού ρυθµίσεων και 
ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi 
αν δεν είναι ήδη.
Μετά την αναζήτηση θα εµφανιστεί 
η λίστα µε τα διαθέσιµα ασύρµατα 
δίκτυα.
Αγγίξτε το δίκτυο που θέλετε να 
συνδεθείτε και πληκτρολογείστε το 
password και τις υπόλοιπες 
ρυθµίσεις.  Αγγίξτε το «Σύνδεση».
Μετά τη σύνδεση οι ρυθµίσεις του 
δικτύου αποθηκεύονται και κάθε 
φορά που το tablet είναι εντός 
εµβέλειας θα συνδέεται αυτόµατα.

Συχνές ερωτήσεις

Η ταχύτητα
είναι χαµηλή

Το tablet είναι
πολύ ζεστό

Τρέχουν πολλές εφορµογές. Κλείστε κάποιες.
Αν έχετε κάνει επανεκκίνηση µετά από επαναφορά 
εργοστασιακών ρυθµίσεων θα χρειαστεί χρόνος.
Αν έχετε ενεργοποιήσει τις αυτόµατες ενηµερώσεις, µπορεί 
να ενηµερώνει εφαρµογές.

Τρέχουν πολλές εφορµογές. Κλείστε κάποιες.
Κατά τη φόρτιση είναι φυσικό να ζεσταθεί αρκετά το κάλυµµα. 
Αυτό είναι φυσιολογικό.
Αν χρησιµοποιείτε το tablet µε ανοιχτή την οθόνη για αρκετή 
ώρα, είναι φυσιολογικό να ζεσταθεί.

∆ε µπορώ να
συνδεθώ σε
δίκτυο Wi-Fi

Ελέγξτε το router αν λειτουργεί το Wi-Fi.
Σιγουρευτείτε ότι είστε εντός εµβέλειας.
Σιγουρευτείτε ότι έχετε βάλει το σωστό password και τις 
υπόλοιπες ρυθµίσεις.

Συχνά κρασα-
ρίσµατα

Εφαρµογές τρίτων µπορεί να κάνει το σύστηµα ασταθές. 
Πιέστε το Reset. Αν το πρόβληµα επιµένει κάντε επαναφορά 
σε εργοστασιακές ρυθµίσεις.

Ο σύντοµος οδηγός θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε το νέο σας tablet. 
Για πιο αναλυτικές οδηγίες ανατρέξτε στο ενσωµατωµένο εγχειρίδιο που 
υπάρχει σαν ξεχωριστή εφαρµογή στο tablet ή στο www.morris.gr

1. Εµφανίζεται το 
κείµενο που 
πληκτρολογείται
2. Εναλλαγή 
κεφαλαίων/πεζών
3. Εναλλαγή αριθµών / 
συµβόλων, γραµµάτων
4. Εναλλαγή γλώσσας 
πληκτρολογίου
5. ∆ιάστηµα 
(παρατεταµένο άγγιγµα 
για επιλογή γλώσσας)
6. Πλήκτρο Enter
7. Σβήσιµο 
προηγούµενου 
χαρακτήρα

Επιλογή Γλώσσας
Για την επιλογή της 
γλώσσας εµφάνισης, 
ανοίξτε τις 
ρυθµίσεις/Γλώσσα και 
εισαγωγή/Γλώσσα και 
επιλέξτε την επιθυµητή 
γλώσσα από την λίστα.
Στην ίδια σελίδα 
µπορείτε να αλλάξετε τις 
ρυθµίσεις εισαγωγής.

Βασικές επιλογές
Αγγίξτε παρατεταµένα σε κάποιο κενό σηµείο στην αρχική οθόνη µέχρι να 
εµφανιστεί το µενού επιλογών. Εκεί µπορείτε να επιλέξετε από τα µενού  
ταπετσαρία, µικροεφαρµογές και ρυθµίσεις.
Σύνδεση µε Η/Υ
Συνδέστε το tablet µε έναν Η/Υ χρησιµοποιώντας το καλώδιο USB. Στην µπάρα 
ειδοποιήσεων θα εµφανιστεί µήνυµα ότι συνδέθηκε USB.
Αγγίξτε την ειδοποίηση.
Αγγίξτε το «Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB» και θα µπορείτε να δείτε 
το χώρο του tablet σαν δίσκο στον Η/Υ.
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Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω 
τη µπάρα συντοµεύσεων 
(αριστερά) ή τη µπάρα 
κατάστασης (δεξιά).

Αναµονή
Μετά από συγκεκριµένο χρόνο 
χωρίς χρήση, το tablet θα µπει σε 
κατάσταση αναµονής για να 
εξοικονόµηση ενέργειας. Πιέστε το 
πλήκτρο ενεργοποίησης µια φορά 
ώστε να βγει από την αναµονή και 
να εµφανιστεί η οθόνη 
κλειδώµατος.
Σε κατάσταση λειτουργίας µπορείτε 
να πιέσετε το πλήκτρο ενεργοποί-
ησης για να θέσετε το tablet σε 
αναµονή άµεσα.
Μπορείτε να επιλέξετε χρόνο 
αδράνειας πριν την αναµονή από 
τις Ρυθµίσεις/Προβολή.

Μενού συντοµεύσεων

1

2
3

4 5 6 7 ∆ιαχείριση καρτών SIM
Για να εισέλθετε στο µενού διαχείρισης καρτών SIM, ανοίξτε το µενού ρυθµίσεων 
και αγγίξτε την πρώτη επιλογή του µενού.
Εκεί µπορείτε να αλλάξετε την ονοµασία της κάθε κάρτας SIM καθώς και να 
επιλέξετε την προεπιλεγµένη κάρτα (αν έχετε εισάγει 2 κάρτες SIM) για κάθε 
λειτουργία (Φωνητική κλήση, Βιντεοκλήση, Μηνύµατα, Σύνδεση δεδοµένων).
Μπορείτε να αλλάξετε και άλλες παραµέτρους όπως το χρώµα µε το οποίο θα 
εµφανίζετε το σήµα δικτύου της κάθε κάρτας SIM.


