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Důležité bezpečnostní instrukce

Důležité bezpečnostní instrukce
Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití 
a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) 
další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto 
návodu. Vlastnosti přístroje může ovlivnit do značné míry software instalovaný 
výrobcem i uživatelem. Sledujte pokyny a návody k instalovanému software.

Vyhrazujeme si právo na změny, které směřují k zlepšení vlastností nebo použití 
přístroje a nemusí být předem oznámeny. 

Doporučujeme pravidelně zálohovat důležitá data, stejně jako před jakoukoli změnou 
softwaru. Výrobce ani distributor neodpovídají za takovou ztrátu dat. 

   Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci 
doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

•  Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými. 
•  Dbejte všech varování.
•  Dodržujte všechny pokyny.
•  Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
•  Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
•  Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu, v domácích podmínkách, pokud 

není výslovně uvedeno jinak.
•  Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé 

i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, 
obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.

•  Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
•  Nepoužívejte nadměrnou sílu/tlak na jakékoli části přístroje, zejména tlačítka, 

konektory, dotykové plochy.
•  Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem 

odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Praktické použití

•  Chraňte přístroj před pády a nárazy stejně jako před údery tupých či ostrých 
předmětů na něj. Podle vašeho typického použití používejte vhodná pevná nebo 
naopak měkká pouzdra.

•  Chraňte dotykovou vrstvu zobrazovacího panelu před poškrábáním a nadměrným tlakem
•  Instalaci software provádějte výhradně s připojeným napájecím adaptérem, 

předejdete případným chybám instalace či poškozením přístroje vlivem 
nedokončené instalace v důsledku slabého napájení
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Důležité bezpečnostní instrukce

•  Nepoužívejte radiové prostředky přístroje (Wi-Fi, apod.) nebo přístroj úplně vypněte 
v místech, kde je to přikázáno obecnými nebo speciálními předpisy, jako například 
v letadlech, lékařských ordinacích.

•  Při použití osobních zdravotních pomůcek (kardiostimulátory, naslouchadla) se 
informujte na možná omezení provozem elektronických zařízení v jejich blízkosti 
a případně upravte svůj režim používání tabletu.

•  V případě potíží s provozem nabijte plně baterii a proveďte Tovární nastavení 
(návrat k továrním hodnotám). Pozor: Tovární nastavení smaže veškerá vaše 
osobní data, vložené účty, uživatelsky instalované aplikace a obnoví funkčnost 
systému do stavu, v jakém přišel z výroby.

Bezpečné ovládání

•  Přístroj instalujte podle pokynů v návodu. 
•  Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, 

tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. 
Vysokými teplotami může být zkrácena životnost elektronických dílů přístroje. 
Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně. 

•  Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět 
předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, 
postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte 
přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů 
hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

•  Před zapojením adaptéru přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí 
ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku napájecího adaptéru. 

•  Dbejte, aby se po napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti 
vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice 
(adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.

•  Napájecí konektor zasunujte pevně do zdířky na přístroji, až k mechanickému 
dorazu. Nepoužívejte nadměrné síly k zasunutí konektoru. 

•  Během napájení tablet ponechte v klidu, vyvarujete se mechanickému poškození – 
vylomení konektoru nebo zlomení kabelu.

•  Pamatujte na to, abyste před odpojením napájecího kabelu při napájení přístroj 
vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.

•  Vytáhněte přístroj či adaptér ze zásuvky během bouřek nebo pokud jej nepoužíváte 
delší dobu.

•  Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak 
popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř 
skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát 
dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném 
místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné 
normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po 
jeho nákupu v chladném ročním období.

•  Nepoužívejte dlouhodobě vysoké hlasitosti zvuků ve sluchátkách, abyste předešli 
poškození sluchu.
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•  Nepoužívejte přístroj při činnostech vyžadující soustředění, jako je například řízení 
dopravních prostředků, chůze na chodnících a dopravních dráhách (silnice, koleje, 
pohyblivé schody, apod.), práce s nástroji způsobilými zapříčinit zranění.

•  Pro dosažení maximální životnosti baterií je plně nabijte předtím, než přístroj 
nebudete delší dobu používat.

•  Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé 
i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, 
obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu. 

Servis a údržba

•  Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru přístroj ani 
napájecí adaptér nerozebírejte – uvnitř nejsou díly, které by mohl opravit nebo 
seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj 
vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.

•  Spotřebované baterie nechte vyměnit v odborném servisu s ohledem na zachování 
úplné funkčnosti přístroje i ekologickou likvidaci starých dílů.

•  V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako 
je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, 
přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení 
a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky 
odborného servisu.

•  Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl 
přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového 
kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, 
vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem 
nebo došlo k jeho pádu.

•  Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku a paměťové karty z přístroje a jinou 
údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky. 

•  Před jakýmkoli zásahem (servisním, apod.) zálohujte svá data.
•  Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou. 
•  K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte 

brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami. 

Poznámky k USB konektoru:
Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo nebo dodaným kabelem. 
Nepoužívejte jiný prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho 
rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém 
případě musí uživatel přístroj restartovat. 

Před trvalým užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace 
s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat. Výkonnost paměťového zařízení (např. rychlost 
a obsazený prostor) může kromě vlastností hardware paměti záviset i na použitém 
software. Zjistěte si vlastnosti používaného software a jeho hardwarové nároky.
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USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým 
odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je 
z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými 
zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu 
s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat 
přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky microSD karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit 
kompatibilitu přístroje se všemi typy microSD karet/USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje
Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj.
Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji 
důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _________________________________________

Datum nákupu:  _______________________________________
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Dodatek k LCD

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body 
na obrazovce
Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru
●  Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více 

než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození 
panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení 
obrazovky“.

●  Na poškození zobrazovače z výše uvedených 
důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body
●  Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje 

to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné 
technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na 
obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, 
zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). 

Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.
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1. Obsah balení

1. Obsah balení
1x tablet
1x micro USB kabel
1x rychlý průvodce
1x napájecí adaptér

Poznámka:
Příslušenství se může měnit bez předchozího upozornění.
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2. Popis přístroje 

2. Popis přístroje

1
23

4
5

1. Hlavní vypínač
2. Tlačí tko „Domů“ (má stejnou funkci jako tl. Domů na hlavní obrazovce)
3. USB port
4. Zdí řka pro připojení sluchátek
5. Mikrofon
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3. Základní ovládání

3.1. Zapnutí/vypnutí

Zapnutí přístroje: Ve vypnutém stavu stiskněte asi 3 sec hlavní vypínač pro zapnutí 
přístroje. Zapnutí přístroje po uvolnění tlačítka může určitý okamžik trvat. Vyčkejte, až 
se přístroj zapne až do objevení hlavní obrazovky. 
Vypnutí přístroje: Během používání stiskněte a podržte hlavní vypínač asi na 
3 sekund a zobrazí se dialogové okno pro vypnutí přístroje. Potvrďte vypnutí a tablet se 
vypne.

3.2. Režim zámku

Odemčení obrazovky
Po zapnutí přístroje nebo zapnutí obrazovky z úsporného režimu je třeba přístroj 
odemknout. Po objevení ikony zamčeného zámku jej dotykem a následným tahem 
prstu přesuňte k ikoně odemčeného zámku.

Zamčení obrazovky
Zatímco je obrazovka odemčena, stiskněte krátce hlavní vypínač a systém se 
automaticky uvede do režimu úspory energie a současně se zamkne a zhasne 
obrazovka.

Poznámka:
V režimu úspory energie není zastaven chod systému, pouze LCD obrazovka bude 
vypnuta a aplikace se uvedou do stavu s malou spotřebou energie. I tato malá 
spotřeba ovšem stále vybíjí baterii, nicméně pomaleji. Pokud chcete prodloužit výdrž 
baterie v režimu spánku, neponechávejte v běhu mnoho aplikací a součástí systému 
(nejčastěji Wi-Fi modul), ale vhodným způsobem jejich běh ukončete.

Nastavení hesla pro odemčení
Pro zvýšení ochrany osobních údajů můžete nastavit heslo pro odemčení obrazovky. 
Vstup do menu Nastavení – Bezpečnost – Zámek obrazovky a zde nastavte heslo 
(zpravidla obrazec), které je třeba jednou potvrdit. 
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3. Základní ovládání

3.3. Nabí jení

Doba nabíjení baterie je i několik hodin, zvláště při prvním nabití. 
K nabíjení přístroje používejte pouze dodaný adaptér.
Během nabíjení se rozsvítí kontrolka nabíjení (v závislosti na modelu). Stav baterie a její 
dobíjení můžete také sledovat na displeji na indikátoru baterie.

Poznámky: 
•  Pokud byl tablet dlouhou dobu v nečinnosti a baterie se úplně vybila, ponechte 

jej několik minut nabíjet, než jej zapnete. Tablet nelze s úplně vybitou baterií 
zapnout, dokud její napětí nevzroste na minimální hodnotu potřebnou pro 
provedení úspěšného startu systému.

•  Nabití baterie bude rychlejší, pokud nebudete tablet při nabíjení používat. 
Při používání jde část energie z adaptéru na provoz přístroje a nabíjení se 
prodlouží.

•  Plné kapacity dosáhne nová baterie po několika absolvovaných nabitích 
a vybitích, obvykle tří.

•  Pro optimální využití dobíjejte baterii nepřerušeně až do stavu 100 % (Nabito) 
a nabíjení zahajte až po vyzvání systémem (15 %). Pokud bude přístroj delší 
dobu vypnut, nabijte předtím úplně baterii.

   UPOZORNĚNÍ: 
K dobí jení tabletu POUŽÍVEJTE dodávaný adaptér a USB kabel 
a nepoužívejte nabí jení přes USB konektor počí tače k vůli vysoké 
zátěži. Při spojení s počí tačem pomocí USB je odebírána energie na 
pokrytí provozu tabletu, aby se předešlo ztrátě spojení vlivem malé 
kapacity baterie. Energie ze standardního USB obvykle nestačí na 
uspokojivé nabití baterie tabletu. Tablet při nabí jení odebírá proud, 
které moderní počí tače dokážou pokrýt; informujte se na parametry 
USB konektoru vašeho počí tače. 
Dodržujte následující instrukce na ochranu lithiové baterie.  
• Nenabí jejte při pří liš extrémních teplotách nebo na přímém slunci.  
•  Během procesu dobí jení může dojí t k zahřívání dobí jecího adaptéru 

i přístroje. Jedná se o normální jev.
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3.4. Připojení k počí tači a přenos souborů

Připojte tablet k PC pro přenos dat pomocí dodávaného USB kabelu. Při připojení 
k počítači vás systém o tom informuje ikonou v oznamovací oblasti.  
Nyní budete moci přenášet a spravovat data v tabletu (např. pořízené fotografie nebo 
mediální soubory). Pro média se obvykle používá režim synchronizace (MTP) a fotky 
se přenáší pomocí PTP.

   UPOZORNĚNÍ:  
Při práci v paměti tabletu mějte na paměti opatrnost. Neopatrnou 
manipulací byste mohli poškodit součásti systému nebo svá data.

3.5. Přepínání vstupů

Přístroj podporuje psaní v ruce, čísla i písmena i speciální znaky. Klepněte kamkoliv 
do textového pole a zobrazí se klávesnice. Klávesnice se používá podobně jako na 
počítači. Chybně napsaný znak lze smazat mazacím tlačítkem (tučná šipka doleva 
s výrazným „x“)
Klepněte na ikonu  a zobrazí se obrazovka pro přepnutí vstupní metody. Vyberte 
příslušný vstup.

Poznámka:
Po nově instalované vstupní metodě je třeba vybrat „Nastavení – Jazyk&vstupy – 
Klávesnice & Vstupní metoda.

3.6. Použití microSD karty

•  MicroSD kartu vložte do slotu pro microSD kartu. Při vkládání dbejte správného 
směru vkládání, abyste kartu nepoškodili. Po vložení systém kartu rozpoznává na 
její obsah. V menu – Správce souborů – SD karta můžete zobrazit uložené soubory 
na microSD kartě.

•  Před vyjmutím karty nejprve vstupte do Menu – Nastavení – Uložiště 
a odinstalujte microSD kartu ze systému. Nyní budete moci microSD kartu 
bezpečně vyjmout. 
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   UPOZORNĚNÍ
•  Kartu nevkládejte ani nevyjímejte násilím.
•  Nevystavujte kartu přímému slunečnímu záření, nebo jiným vlivům 

tepla a horka. 
•  Nevystavujte kartu kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj 

stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte ji 
před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, 
neponechávejte a neinstalujte ji mimo místnosti. Nepoužívejte ji 
venku. 

•  Data uložená na kartě si zálohujte. 
•  Nevyjímejte kartu, zatímco je používána, tj. jsou z ní čtena nebo 

otevřena data. V opačném případě můžete přijí t o části souborů 
nebo celé soubory. Jejich obnovení může být obtížné nebo nemožné.

3.7. Základní obrazovka

Na základní obrazovce se zpravidla zobrazují tyto ikony:
• Návrat zpět
• Domů
• Zobrazení spuštěného programu
• Čas
• Wi-Fi signál
• Stav baterie

3.7.1. Gesta na obrazovce

Obrazovku můžete ovládat pomocí klepnutí, podržení, přetažení nebo táhnutí, a to vše 
pomocí prstů. Současně je tablet vybaven G-senzorem, který automaticky otáčí obraz 
dle otočení tabletu na výšku nebo na šířku.
Klepnutí – krátký dotyk spustí aplikaci nebo zvolí funkci uvnitř aplikace (zapne/vypne 
zaškrtávací pole, určí volbu ze seznamu, zapne klávesnici pro vstup textu, apod.)
Podržení – je delší stisk, zejména na ikonách aplikací, které spustí druhotnou funkci, 
pokud je tvůrcem aplikace určena (např. přesun objektu, otevření doprovodného menu)
Táhnutí – je rychlejší pohyb bez určení objektu. Typicky např. rolování delšího textu na 
více stránkách nebo přesun. Rychlost táhnutí prstu po obrazovce má vliv na rychlost či 
vzdálenost posunu.
Přetáhnutí – je určeno např. pro přesun objektu, ikony apod. Dotkněte se a podržte 
daný objekt, dokud se neaktivuje funkce přetáhnutí (obvykle se změní barva či velikost 
objektu) a přetáhněte jej na nové místo. Tam dotyk prstem uvolněte. 
Zvětšení/zmenšení – v aplikacích, které podporují zvětšení/zmenšení obrazu pomocí 
prstů, jako jsou fotky, internetový vyhledávač, e-mail nebo mapy apod., může pomocí 
prstů, nejlépe palce a ukazováčku, obraz zvětšit, nebo zmenšit a to současným 
dotykem a pohybem dvou prstů od sebe/k sobě.
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Otáčení - v aplikacích, které podporují zvětšení/zmenšení obrazu pomocí prstů, jako 
jsou fotky, internetový vyhledávač, e-mail nebo mapy apod., může pomocí prstů otáčet 
obrázky, stránky apod. a to současným dotykem a pohybem dvou prstů v žádaném 
směru otáčení.
Nastavení displeje – v menu Nastavení – Displej nastavte jas/tapetu/automatickou 
rotaci/režim automatického vypnutí/velikost fontu.

3.7.2. Základní panel

Systém obsahuje několik panelů, na které můžete uživatelsky umísťovat své aplikace, 
hodiny, widgety, informační okna apod. Symbolem domečku se dostanete na tzv. 
Základní panel, který je doprovázen dvěma dalšími panely vlevo a vpravo. Na ně se 
dostanete rychlým potažením panelu doleva/doprava.
Změna pozadí – klepněte na libovolné volné místo na základním panelu obrazovce 
a zobrazí se menu pro změnu pozadí. Vyberte vámi oblíbené pozadí a potvrďte.
Přemístění ikon aplikací na základním panelu – klepněte a podržte ikonu pár 
sekund, ikona se označí pro přemístění (zvětší se) a nyní ji můžete přemístit na vámi 
požadované místo.
Přemístění ikon aplikací z panelu na panel - klepněte a podržte ikonu pár sekund 
a táhněte směrem doprava nebo doleva.
Odstranění ikony aplikace – klepněte a podržte ikonu pár sekund a táhněte směrem 
k „x“ (zpravidla umístěna v dolní části obrazovky).
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4. WIFI připojení
Klepněte na Nastavení – Wi-Fi pro zapnutí funkce Wi-Fi. V pravé části se zobrazí 
dostupné Wi-Fi sítě.

Vyberte požadovanou bezdrátovou síť a systém se buď automaticky připojí, nebo vás 

vyzve k vložení platného hesla, a to vše v závislosti na parametrech připojované sítě. 
Heslo zjistíte u správce sítě.
Pro spolehlivost a rychlost spojení dbejte na dostatečnou úroveň Wi-Fi signálu. 
Tuto úroveň indikuje sada čtyř kruhových výsečí (více zobrazených výsečí=silnější 
signál). Pokud je slabý signál, Wi-Fi router snižuje rychlost přenosu, která může být pro 
některá použití podhraniční. 

Poznámka:
Zapnutý vnitřní modul Wi-Fi spotřebovává energii i v případě, že se nepřenášejí data. 
Chcete-li prodloužit dobu provozu na baterii, vypněte Wi-Fi v nastavení tabletu.
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5. Aplikace

Poznámka:
Operační systém se stále vyvíjí a jeho součásti se mohou měnit (zejména co do 
grafické podoby) nebo nové součásti přidávají či staré ubývají. Na změny jste 
průběžně upozorňováni, věnujte těmto informacím pozornost. Po provedení změn 
se vzhled či ovládání může mírně odlišovat od stavu popsaného v tomto návodu.

Po zakoupení přístroje jsou některé aplikace již předinstalovány. 
Jedná se zpravidla o:

Pro spuštění aplikace - klepnutím na vybranou aplikaci ji otevřete a spustíte.
Pro ukončení aplikace – klepnutím na ikonu nebo ESC pro ukončení spuštěné 
aplikace nebo programu. Ve správci aplikací můžete rovněž vybranou aplikaci ukončit.

  Kontakty Uložení informací o kontaktních osobách

  Hlasové hledání Vyhledávání pomocí hlasového zadání

 Hodiny Zobrazení aktuálního času a budíku

 Obchod Play Rychlé a snadné stahování aplikací

 Internet Přístup k internetu a internetovému vyhledávání

 Kalendář Kalendář s uloženými událostmi

 Záznamník Záznam hlasu

 Fotoaparát Pořizování snímků

 Kalkulačka

 E-mail Posílání/přijímání e-mailových zpráv
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 Správce Zobrazení a správa souborů a aplikací, vč. instalace

 Hudební přehrávač Přehrávání a správa hudebních souborů

 Video přehrávač Přehrávání a správa video souborů

 Galerie Zobrazení a správa snímků

 Gmail Posílání/přijímání e-mailových zpráv z Gmailu

 Mapy Zobrazení polohy a map na základě Google Maps

 Nastavení Osobní nastavení přístroje

  ApkInstaller  Program pro instalaci Android aplikací z microSD karty 
nebo NANDFLASH

  Google  Vyhledávání informací na serveru Google pomocí hlasu 
nebo textu

5.1. Správce aplikací

5.1.1. Instalace aplikací z Play Store

Více informací v dále v návodu.

5.1.2. Odstranění aplikace

Existují dvě metody odstranění aplikace.
1. Klepněte Settings (Nastavení ) a vyberte Applications (Aplikace).
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, a vyberte Uninstall (Odstranit ).
3. Klepněte na OK pro potvrzení.

Poznámka:
Pokud chcete instalovat aplikace z neověřených zdrojů (za takové je považována 
každá karta, popř. web) je třeba povolit instalaci z Neznámých zdrojů v Nastavení/
Zabezpečení. V tom případě je na vás ověření bezpečnosti aplikací a absence virů.

5.2. Kontakty

5.2.1. Otevření kontaktů

Klepnutím na ikonu kontaktů  pro otevření kontaktů. V horní části obrazovky 
můžete kontakty třídit podle GROUPS (Skupiny), ALL (Všechny), FAVOURITE 
(Oblíbené). Ikony v horní části obrazovky vám usnadní ovládání.
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5.2.2. Zobrazení detailů

Vstupte do menu kontaktů a vyberte kontakt, jehož detaily chcete zobrazit. Klepněte 
v levé části obrazovky pro zobrazení detailů, tyto se zobrazí vpravo.

5.2.3. Přidání kontaktu

•  Pro přidání skupiny klepněte na GROUPS (Skupiny) a poté . Napište název 
skupiny a jméno nového kontaktu.

•  Pro přidání zprávy kontaktu klepněte na ALL (Všechny) a poté . Napište jméno 
kontaktu, telefon, e-mail apod.

•  Můžete kontakt přidat i v rámci aplikací Google, Microsoft Exchange ActiveSync. 
nebo pomocí jiných aplikací, které umožňují podobnou synchronizaci. 

•  Pokud posíláte zprávu nebo e-mail osobě, která není uložena v seznamu kontaktů, 
systém po odeslání automaticky přidá tento kontakt jako nový. Tento proces je 
možné spravovat i ručně. 

Poznámka: pokud zadáváte názvy s použitím národních abeced, ujistěte se, že takovou 
máte nainstalovánu a povolenu v Nastavení/Jazyk. V opačném případě bude omezeno 
nebo znemožněno správné zobrazení názvu nebo další funkce (vyhledávání, apod.).

5.3. Hlasové hledání

•  Klepněte na ikonu  pro spuštění funkce hlasového hledání. 
•  Na zobrazeném okně zvýrazněte ikonu mikrofonu a po jeho zvýraznění 

budete moci vyhledávat podle hlasového zadání. Pokud systém rozezná slovo, 
automaticky se spustí vyhledávání.

5.4. Hodiny

5.4.1. Budík

Můžete přístroj použít jako budík a nastavit několik budíků najednou. 

Nastavení budíku

•  Klepněte na ikonu .
•  Vyberte „Set Alarm“ (Nastavit budík).
•  Nastavte budík a klepněte na „Turn on alarm“ (Zapnout budík) pro zapnutí budíku.
•  Poté vyberte „Done“ (Hotovo), nebo „Revert“ (Zpět) pro zrušení budíku.

Poznámka:
Po nastavení budíku se na displeji zobrazí ikona hodin indikujíc, že jeden nebo 
několik budíků bylo nastaveno. 
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Pro přidání dalšího budíku postupujte podle výše uvedených instrukcí, nebo vyberte 
položku „Settings“ (Nastavení) a vyberte jeden z režimů opakování. 
Současně můžete nastavit tón vyzvánění, vibrace nebo pojmenování budíku

5.5. Obchod Play

•  Aplikace obchod Play má mnoho aplikací, které můžete rychle a snadno stáhnout 
do přístroje.

•  Před spuštěním aplikace se ujistěte, že máte přístup k internetu a tento je zapnutý. 

5.5.1. Stažení aplikace

1.  Klepněte na ikonu  a dále klepněte na „Accept“ (Přijmout) v dolní části obrazovky.

Poznámka:
•  Pokud provádíte první přihlášení do obchodu Play, je třeba se registrovat. 

Klepněte na „New“ (Nový).
•  Pokud již máte hotovou registraci, klepněte na „Existing“ (Existující) a vložte své 

registrační informace. Poté klepněte na „Done“ (Hotovo). 
•  Po prvním přihlášení budete vyzvání k vložení nacionál vaší kreditní karty. 

Klepněte na „Set up credit card“ (Nastavení kreditní karty a vložte informace 
o své kreditní kartě.

•  Pokud nechcete použít kreditní kartu, klepněte na „Not now“ (Ne nyní) a vstupte 
přímo do obchodu.

2.  Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, z výchozích skupin nebo Aplikace/Hry 
v dolní části obrazovky. Rovněž můžete vyhledat aplikace podle jejího názvu 
pomocí ikony lupy.

3.  Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, klepněte na „Download“ (Stáhnout), poté 
„Accept&Download“ (Akceptovat a stáhnout). Jakmile proces stahování začne, 
zobrazí se informační okno/lišta o výsledku stahování. Jakmile je aplikace stažena, 
na informační liště se zobrazí symbol potvrzení.

4.  Vyvolejte informační lištu a klepněte na „Successfully installed“ (Úspěšně 
stáhnuto). Poté klepněte na „Open“ (Otevřít) nebo na „Uninstall“ (Neinstalovat).

5.  Klepněte na ikonu zpět pro návrat do obchodu Play pro stažení dalších aplikací.

5.5.2. Menu funkcí

Stiskněte tlačítko MENU, popř. vyvolejte hlavní menu, pro zobrazení menu funkcí 
aplikace obchod Play. Zde naleznete tyto funkce:
a) Vyhledat – podle hesla vyhledejte aplikaci.
b)  Moje aplikace – zde naleznete instalované aplikace 
  Uninstall apps (Odinstalovat aplikaci) (vpravo se zobrazí instalované aplikace) – 

vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte Uninstall (Odinstalovat). 
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Poté potvrďte klepnutím na OK. 
  Update apps (Obnova aplikace) (s volně zobrazenými v pravé části obrazovky) – 

vyberte aplikaci, kterou chcete obnovit, a vyberte „Download“ (Stáhnout) a poté 
„Accept&Download“ (Přijmout a stáhnout). 

c) Nastavení – zde jsou různé funkce, např. filtrování apod.
d) Pomoc – zde naleznete pomoc, pokud si nebudete vědět rady.

Poznámka:
Aplikace před stažením a instalací informuje, jak zasahuje do zařízení či vašeho 
soukromí, případně zda s jejím použitím jsou vázány nějaké platby. Čtěte tyto 
informace pečlivě před tím, než akci potvrdíte.

5.6. Internet

Tato aplikace slouží pro přístup na internet a prohlížení internetových stránek. 

5.6.1. Spuštění internetu

Klepněte na ikonu  pro zobrazení domovské stránky www.google.com.

5.6.2. Možnosti 

•  Ikona obnovit/zastavit – slouží pro obnovu právě zobrazené webové stránky/
zastavení načítání otevírané stránky.

•  Ikona nový tab – slouží pro vložení posledního přidaného tabu.
•  Ikona nový inkognito tab – slouží pro vložení inkognito tabu.
•  Ikona sdílet stránku – slouží pro sdílení stránky s přáteli.
•  Ikona hledat na stránkce – slouží pro vyhledání pojmu na právě zobrazené stránce.
•  Ikona informace o stránkce – slouží pro zobrazení informací o právě zobrazené 

stránce.
•  Ikona nastavení – slouží pro zobrazení různých nastavení.

5.7. Kalendář

Klepněte na ikonu  pro vstup do režimu kalendáře. Pokud zapínáte kalendář 
poprvé, budete vyzváni k vložení účtu Exchange nebo Google účtu. Vložte adresu účtu 
a heslo a klepněte na „Next“ (Další). Řiďte se informacemi na displeji. 

5.7.1. Otevří t kalendář

V této aplikaci se zobrazují vložené události. Vložené události můžete třídit podle: 
vložené agendy, dne, týdne, měsíce apod. 
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5.7.2. Vytvoření nové události

•  V zobrazeném kalendáři zobrazte menu (stisknutím tlačítka nebo klepnutím 
na displej), vyberte „More“ (Více) a poté „New event“ (Nová událost).

•  Vložte data a poté klepněte na „Done“ (Hotovo).

5.7.3. Správa kalendáře

•  Pro úpravu vložené události podržte vybranou událost a po zobrazení nabídky 
vyberte „Edit event“ (Upravit událost). Po úpravě vyberete „Done“ (Hotovo).

•  Pro výmaz události podržte vybranou událost a po zobrazení nabídky vyberte 
„Delete event“ (Výmaz události).

•  Pro zobrazení události podržte vybranou událost a po zobrazení nabídky vyberte 
„View event“ (Zobrazení události).

5.8. Fotoaparát

Klepněte na ikonu  pro vstup do režimu fotoaparátu.

5.8.1. Focení

•  V aplikaci fotoaparát klepněte na ikonu  pro vstup do režimu fotoaparátu a zde 

ikonou  přepněte mezi předním a zadním fotoaparátem. 

•  Pro pořizování fotek klepněte na .
•  Fotka bude automaticky uložena. Klepnutím na pravý dolní roh vstoupíte do 

galerie pořízených fotek. 
•  Klepnutím na zpět se vrátíte zpět do režimu fotoaparát. Zde klepněte ještě jednou 

na zpět pro opuštění aplikace fotoaparátu a návrat na domovskou stránku. 

5.8.2. Nahrávání

•  V aplikaci fotoaparát klepněte na ikonu  pro vstup do režimu video pro 
pořizování záznamů. 

•  Klepněte na ikonu  pro zahájení nahrávání a pro ukončení klepněte na ikonu . 
•  Záznam bude automaticky uložen. Klepnutím na pravý dolní roh vstoupíte do 

seznamu záznamů. 

•  Klepnutím na zpět se vrátíte zpět do režimu nahrávání. Klepnutím na ikonu  
přepnete do režimu fotoaparátu. Zde klepněte ještě jednou na zpět pro opuštění 
aplikace fotoaparátu a návrat na domovskou stránku. 
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5.8.3. Panoramatické snímky

•  V aplikaci fotoaparát klepněte na ikonu  pro vstup do režimu pro pořizování 
panoramatických snímků.

•  Klepněte na ikonu  pro zahájení pořizování panoramatické fotky a pro ukončení 

klepněte na ikonu . Během pořizování panoramatického snímku pomalu 
horizontálně pohybujte tabletem. V dolní části obrazovky se zobrazí průběh focení. 
Pokud byste se pohybovali příliš rychle, průběh focení se nezobrazí nebo bude 
zobrazen červeně.

•  Fotka bude automaticky uložena. 

•  Klepnutím na ikonu  přepnete do režimu fotoaparátu. Zde klepněte ještě 
jednou na zpět pro opuštění aplikace fotoaparátu a návrat na domovskou stránku. 

5.9. Kalkulačka

Klepněte na ikonu  pro vstup do aplikace kalkulačka. 

5.10. E-mail

Jsou podporovány účty POP3 a SMTP.

5.10.1. Přidání e-mailového účtu

1. Klepněte na ikonu  pro vstup do aplikace e-mailu. 
2. Na obrazovce „Your account“ (Váš účet) klepněte na „Next“ (Další).
3. Klepněte do pole vložení e-mailové adresy a vložte e-mailovou adresu.
4. Klepněte na „Done“ (Hotovo).

5.10.2. Doručená pošta

1.  Klepněte na ikonu . Pokud máte nastaven je jeden e-mailový účet, zobrazí se 
právě tento. Pokud máte účtů víc, vyberte ten, který chcete otevřít. 

2. Po výběru účtu klepněte na „Inbox“ (Doručená pošta).
 a)  Otevření e-mailu: V doručené poště klepněte na e-mail, který chcete otevřít. 

Pro otevření přílohy klepněte na „Open“ (Otevřít) nebo na „Save“ (Uložit). 
Pokud chcete na mail odpovědět, vyberte „Reply“ (Odpovědět) nebo „Reply 
All (Odpovědět všem). Napište znění mailu a poté klepněte na „Send“ (Poslat), 
„Save draft“ (Uložit návrh) nebo „Delete“ (Smazat). Pro výmaz mailu klepněte 
na „Delete“ (Smazat). 
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 b)  Napsání nového e-mailu: V doručené poště klepněte na ikonu . Klepnutí 
do pole „To“ (Komu) vložte e-mailovou adresu příjemce, popř. můžete vyhledat 
příjemce v adresáři. Do polo „Subject“ (Předmět) vložte název e-mailové 
zprávy. Poté klepněte do pole „Compose Mail (Znění mailu) a napište znění 
vašeho mailu. Pokud potřebujete přiložit přílohu, klepněte na ikonu  
a vyberte soubor, který chcete vložit. Pokud je mail připraven k odeslání, 
klepněte na „Send“ (Poslat). 

5.10.3. Úprava účtu

1. Klepněte na ikonu .
2.  V doručené poště vyberte nastavení. Na zobrazené obrazovce nastavte příslušné 

nabídky.

5.10.4. Výmaz účtu

1. Klepněte na ikonu .
2. V doručené poště vyberte nastavení. 
3. Vyberte účet, který chcete smazat.
4. V pravé části obrazovky vyberte „Remove account“ (Výmaz účtu). 
5. Poté vyberte OK. 
Pokud vymažete účet, který byl nastaven jako výchozí, e-mailový účet v seznamu pod 
ním bude automaticky nastaven jako výchozí.

5.10.5. Nastavení výchozího účtu

1. Klepněte na ikonu .
2. V doručené poště vyberte nastavení. 
3. Vyberte účet, který chcete označit jako výchozí.
4. Klepněte na „Default Account“ (Výchozí účet).

5.11. Hudební přehrávač

Pro přehrávání hudebních souborů je třeba uložit soubory na paměťovou kartu/USB 
zařízení. Poté vložte paměťovou kartu/USB zařízení do přístroje.

5.11.1. Přenos souborů

Pro přenos souborů na paměťovou kartu/USB zařízení je třeba tyto připojit k počítači. 
Pomocí metod synchronizace s mediálním přehrávačem v počítači - MTP protokol (viz 
návod k vašemu systému počítače) nahrajte soubory, které chcete v tabletu přehrávat, 
na paměťovou kartu/USB zařízení. 
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5.11.2. Přehrávání hudby

1. Klepněte na ikonu Play music .
2. Vyberte album/umělce/skladbu/seznam skladem pro přehrávání.
3. Pro ukončení přehrávání klepněte na ikonu .
4.  Pro opuštění přehrávání hudby a návrat do předchozí obrazovky stiskněte tlačítko 

Back (Zpět) nebo Home (Domů).

Poznámka:
K dispozici máte i několik dalších funkcí, např. zobrazení textů písní, pauza 
a pokračování v přehrávání, přeskok na předchozí nebo následující skladbu, 
pomalé přehrávání, přehrávání v náhodném pořadí apod.

5.12. Video přehrávač - UHD Player

Přehrávání a správa video souborů.

5.12.1. Přehrávání videa

1. Klepněte na ikonu .
2. Vyberte video, které chcete přehrát, ze seznamu a spusťte jeho přehrávání.

Poznámka:
K dispozici máte i několik dalších funkcí: nastavení hlasitosti, změna velikosti 
obrazovky, rychlé přetáčení vpřed nebo vzad, přehrávání v malém okně, přidat 
záložku apod.

5.13. Galerie - UHD Player
Pro otevření galerie klepněte na ikonu na domovské obrazovce, popř. otevřete galerii 
z fotoaparátu. 

Poznámka:
Pokud je na paměťové kartě/USB zařízení uloženo příliš mnoho obrázků nebo videí, 
může otevření galerie určitý okamžik trvat. Buďte tedy trpělivý, jedná se o normální 
jev.
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5.13.1. Ovládání alb

Po otevření galerie klepněte na album, které chcete zobrazit. Zobrazí se obrázky nebo 
videa chronologicky. Název souboru se zobrazí v horní části obrazovky. Pro zobrazení 
obrázku nebo video poklepte na daný soubor. 
Klepněte na vybraný soubor a nechte zobrazit podrobné informace o vybraném souboru.
Pro výmaz souboru klepněte a podržte vybraný soubor a po zobrazení nabídky vyberte 

ikonu . 

5.13.2. Ovládání obrázků

• Obrázek zobrazíte jeho klepnutím v galerii.
•  Pro přehrávání obrázků vyberte po zobrazení seznamu obrázků nastavení a v něm 

vyberte „Slideshow“ (Přehrávání obrázků).
•  Pro úpravu a kopírování obrázků vyberte obrázek a dále klepněte na nastavení. 

Zde vyberte „Edit“ (Úprava) nebo „Copy“ (Kopírování).
•  Pro zobrazení více informací o obrázcích vyberte obrázek a dále klepněte na 

nastavení. Zde vyberte „Details“ (Více informací). 
•  Pro nastavení obrázku jako tapetu vyberte obrázek a dále klepněte na nastavení. 

Zde vyberte „Set picture as“ (Vyberte obrázek jako) a poté vyberte „Wallpaper“ 
(Tapeta). 

5.14. Gmail

Posílání/přijímání e-mailových zpráv z Gmailu.

5.14.1. Otevření schránky Gmail a vstup do příchozí pošty

1. Otevření schránky Gmail

Klepněte na ikonu . Při otevírání schránky Gmail je Google účet zobrazí v horní 
části příchozí pošty. Pokud máte více než jeden účet, klepněte na stávající účet pro 
přepnutí účtu.

2. Otevření příchozí pošty se současně běžící schránkou Gmail
Rozhraní Gmail je rozděleno na dvě části. V levé části se zobrazí seznam všech 
doručených mailu. V pravé části se zobrazí detail vybraného doručeného mailu.

3. Přepínání účtů
Na zobrazení příchozí pošty klepněte v horní části obrazovky na číslo účtu. Každý účet 
obsahuje informace o počtu nepřečtených zpráv. Vyberte účet, jehož obsah chcete zobrazit. 

4. Přečtení zprávy
•  Klepněte na konverzaci, která obsahuje zprávu, kterou chcete přečíst. V záhlaví 

zprávy se zobrazí odesílatel, kdy a komu byla zpráva určena a popř. i další 
informace. Ikony zobrazují, zda zpráva obsahuje přílohu. Pomocí ikona v horní části 
obrazovky můžete uložit celou konverzaci. 

•  Klepnutím na další zprávu zobrazíte její obsah.
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5. Pří lohy
Přílohy mohou být součástí příchozí zprávy. Klepněte na přílohu pro její otevření/
uložení na paměťovou kartu/USB zařízení. 

Poznámka: 
Stahování, zobrazení i ukládání různých druhů příloh závisí na instalované verzi aplikace. 
Není zaručeno, že všechny typy souborů budou podporovány všemi typy zařízení. 

5.14.2. Psaní a posí lání zpráv

1.  Na zobrazené příchozí poště vyberte nastavení a poté „Compose“ (Vytvořit). 
2.  Vyplňte adresáta, předmět a obsah zprávy a poté klepněte na „Send“ (Poslat).

Poznámka:
K vytvoření zprávy slouží i ikony u příchozí zprávy, a to odpovědět, odpovědět všem 
nebo přeposlat. 

3.  Pro připojení přílohy klepněte na ikonu  a vyberte ze zobrazeného dialogového 
okna příslušnou přílohu. 



CZ 27

CZ

Revision 08/2015Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

5. Aplikace

6. Řešení problémů

   UPOZORNĚNÍ:  
Za žádných okolností se nepokoušejte zařízení sami opravovat – záruční 
podmínky by byly porušeny. Neotvírejte zařízení z důvodu nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. V případě poruchy zařízení nejprve zkontrolujte 
následující seznam problémů a jejich řešení. Pokud se vám nepodaří závadu 
odstranit díky následujícím tipům, kontaktujte svého prodejce.

Zařízení se nepřipojí k Wi-Fi.
• Zkontrolujte funkčnost Wi-Fi zařízení na jiném přístroji.
• Ujistěte se, že je příslušný Wi-Fi router v dostatečné vzdálenosti od tabletu. Stěny 

i jiné překážky mohou snižovat sílu signálu.
• Ujistěte, že jste vložili správné heslo. 

Zařízení není možné zapnout.
• Baterie je téměř vybitá a zařízení není možné zapnout, připojte síťový adaptér 

a nabijte baterii.
• Stiskněte hlavní vypínač na asi 10 sekund. Zkontrolujte, zda zařízení restartuje 

normálně nebo ne.
• Zkontrolujte, zda je síťový adaptér správně připojen.

Zahřívání zařízení
• Přístroj se zahřívá během používání, při nastavení nejjasnější obrazovky i při 

nabíjení. Jedná se o normální jev.
Systém vykazuje anomálie a nefunguje správně.
• Instalace aplikací třetích stran může způsobit nefunkčnost systému. Stiskněte 

hlavní vypínač na asi 10 sekund, abyste přístroj restartovali.

Není možné se přihlásit na e-mail nebo stáhnout aplikaci.
• Ujistěte se, že je zařízení připojeno k Wi-Fi a internet funguje.
• Ujistěte se, že jste vložili správné údaje k přihlášení do e-mailové schránky.
• Ujistěte se, že čas systému je shodný s místním časem.

Není možné nahrávat.
• Stiskněte hlavní vypínač po asi 10 sekund, poté zkontrolujte funkci záznamu.

Doba provozu je pří liš krátká.
• Doba výdrže baterie se může lišit v závislosti na teplotě a jiných parametrech. 

Pokud je teplota příliš nízká nebo příliš vysoká, bude tím doba výdrže baterie 
ovlivněna. Doporučujeme používat zařízení při běžné domovní teplotě.

• Životnost baterie je závislá na způsobu použití. Vysoká hlasitost, Wi-Fi a časté 
použití mohou způsobit rychlé vyčerpání baterie.
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Z připojených sluchátek není reprodukován zvuk.
• Zkontrolujte hlasitost.
• Zkontrolujte, zda není audio soubor poškozený na jiném audio zařízení. 

Barevná disproporce video souboru nebo obrazu.
• Stiskněte hlavní vypínač na asi 10 sekund pro restartování zařízení.

Není možné kopírovat soubory.
• Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k počítači.
• Zkontrolujte stav paměti.
• Zkontrolujte, zda není USB kabel poškozený.

Ostatní problémy
• Proveďte následující kroky v případě jiných problémů před zasláním zařízení do 

autorizovaného servisu.
• Krok 1: Stiskněte hlavní vypínač asi na 10 sekund pro restartování zařízení. 

Zkontrolujte, zda daná funkce již funguje správně.
• Krok 2: Proveďte návrat k továrnímu stavu (Settings/Backup&Reset/Factory data 

reset). Zazálohujte si předtím svá data!.
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7. Technické specifikace

Model Element 7Q001

Základní 
vlastnosti

Operační systém Android4.4

Procesor Allwinner A33 1.0 G Qual core A7

Velikost displeje 7“ vícedotykový kapacitní displej

Rozlišení 800 x 480 panel

Paměť 512 MB DDR3

Úložiště 8 GB

Externí paměť MicroSDHC (až do 32 GB)

Fotoaparát Přední: 0,3 Mp, zadní: 2,0 MP

G-senzor Ano

Wifi 802.11b/g/n

Baterie 2000 mAh Li-Polymer 

Další funkce

Jazyk
Angličtina, čeština, slovenština, maďarština, 
polština

Hodiny Ano

Záznam Ano

Vstup/výstup
USB2.0 1 x Micro USB 2.0

Sluchátka 3,5mm stereo sluchátkový jack

Provozní teplota -20 - + 65°C

Adaptér
Vstup 100 – 240 V~ 50 / 60 Hz

Výstup 5 V = 1,5 A 

Velikost 192 x 109 x 12 mm

Hmotnost 0,272 kg

Příslušenství
Napájecí adaptér, microUSB kabel, 
sluchátka, rychlý průvodce

Výše uvedená data se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Čeština je původní verze.
Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

Symbol CE uvedený na jednotce, v uživatelském manuálu a na balení označuje, 
že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE, 1995/5/EC, Směrnice 
pro nízké napětí 73/23/EEC. Prohlášení o shodě naleznete na www.sencor.cz.
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POK YNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽIT ÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIK VIDACE POUŽIT ÝCH ELEK TRICK ÝCH A ELEK TRONICK ÝCH 
ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 
by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné 
informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Lik vidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, 
vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních 
úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se  
na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího 
upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
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CZ   Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list. 

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v  trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se 
poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro 
běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého 
byl výrobek zakoupen nebo v  níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez 
zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen 
poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá 
pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se 
záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím 
nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva 
reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:
 vady, na které byla poskytnuta sleva;
 opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
 poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, 

platnými právními předpisy a  obecně známými a  obvyklými způsoby používání, v  důsledku použití výrobku 
k jinému účelu, než ke kterému je určen;

 poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
 poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí 

vody);
 vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. 

mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
 poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými 

provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
 poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
 případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
 případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
 případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje 

svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje 
v dokladech).

Gestor servisu v ČR: 
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz. 
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