Vigtig information vedr. Aktivering af Google Play Store.
Google Play Store skal aktiveres inden du kan downloade apps til din Onyx.
Du aktivere Google Play Store ved at følge disse trin:
- Gå ind i Settings
- Vælge WiFi
- Tænd for Wifi og og selektere og indtaste din Wifi kode osv.
- Gå tilbage til Settings
- Vælge Applications
- Sæt et flueben ved “Enable Google Play”
- Vælge “CANCEL” på popup vinduet ved “Go to the activation page of the device use Google Suit”
(Hvis dette vindue popper op)
- Nu vil der komme en ekstra punkt med “GSF ID” og et langt nummer. Tryk på det lange nummer.
- Log in på din Google konto
- Et nyt vindue kommer op og her skal du sætte et flueben ved “I’m not a robot”
- Vælge så “Registrer”
Bemærk at Google skriver man skal vente fra 6 til 24 timer inden Google kontoen er aktiveret,
så kan man fremskynde processen (i de fleste tilfælde) hvis du genstarter ebogslæseren nogle gange.

På vores produkt side af den model du har købt, har vi lagt nogle PDF’er op.
Vi har lavet vores egen dansk opsætningsguide, som du kan med fordel bruge for at sætte din Onyx op.
Den kan downloades herfra:
https://ebookreader.dk/images/upload/eBookReader%20Onyx%20dansk%20opsætning.pdf
PS - Nogle gange, hvis man vælger dansk som sprog i starten af opsætning, så vil ebogslæseren ikke
Google Play certificeres. Dette er tilfældet med nyere software som er lagt i fra fabrikken.
Hvis det er tilfældet, så er den eneste mulighed at lave en Factory reset, starte helt forfra med opsætning,
men vælge Amerikansk engelsk som sprog - kør alle trinene igennem, og efter den er Google Play Certificeret,
kan man så gå i Settings -> Languages -> og vælge dansk sprog igen.
For at lave Factory reset, gå ind i Settings og så trykke på cirklen med en lille pil inde i som findes til højre for billedet af en bog.
Derefter kommer der flere valmuligheder op, og nederst finder du "Factory reset".

