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Dôležité bezpečnostné inštrukcie
Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie 
a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Ak budete prístroj dávať (predávať) ďalšej 
osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom aj všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu. 
Vlastnosti prístroja môže do značnej miery ovplyvniť softvér inštalovaný výrobcom 
aj používateľom. Sledujte pokyny a návody pre inštalovaný softvér.

Vyhradzujeme si právo na zmeny, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastností alebo použitia 
prístroja a nemusia byť vopred oznámené. 

Odporúčame pravidelne zálohovať dôležité dáta, rovnako ako pred akoukoľvek zmenou 
softvéru. Výrobca ani distribútor nezodpovedajú za takú stratu dát. 

   Symbol upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii 
sprevádzajúcej prístroj.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

•  Prečítajte si tento návod. Riaďte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými. 
•  Dbajte na všetky varovania.
•  Dodržujte všetky pokyny.
•  Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
•  Na prístroj sa nesmie umiestniť otvorený plameň, napr. horiaca sviečka.
•  Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme, v domácich podmienkach, ak nie je 

výslovne uvedené inak.
•  Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame 

i nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, 
obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.

•  Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
•  Nepoužívajte nadmernú silu/tlak na akékoľvek časti prístroja, najmä tlačidlá, 

konektory, dotykové plochy.
•  Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti spôsobom 

zodpovedajúcim ich veku poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača.

Praktické použitie

•  Chráňte prístroj pred pádmi a nárazmi rovnako ako pred údermi tupých či ostrých 
predmetov naň. Podľa vášho typického použitia používajte vhodné pevné alebo, 
naopak, mäkké puzdrá.

•  Chráňte dotykovú vrstvu zobrazovacieho panela pred poškriabaním a nadmerným 
tlakom

•  Inštaláciu softvéru vykonávajte výhradne s pripojeným napájacím adaptérom; 
predídete prípadným chybám inštalácie či poškodeniam prístroja vplyvom 
nedokončenej inštalácie v dôsledku slabého napájania
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Dôležité bezpečnostné inštrukcie

•  Nepoužívajte rádiové prostriedky prístroja (Wi-Fi a pod.) alebo prístroj úplne vypnite 
na miestach, kde je to prikázané všeobecnými alebo špeciálnymi predpismi, ako 
napríklad v lietadlách, lekárskych ordináciách.

•  Pri použití osobných zdravotných pomôcok (kardiostimulátory, audiofóny) sa 
informujte na možné obmedzenia prevádzkou elektronických zariadení v ich blízkosti 
a prípadne upravte svoj režim používania tabletu.

•  V prípade ťažkostí s prevádzkou nabite plne batériu a vykonajte Továrenské 
nastavenie (návrat k továrenským hodnotám). Pozor: Továrenské nastavenie zmaže 
všetky vaše osobné údaje, vložené kontá, používateľsky inštalované aplikácie 
a obnoví funkčnosť systému do stavu, v akom prišiel z výroby.

Bezpečné ovládanie

•  Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode. 
•  Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, 

tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce 
teplo. Vysokými teplotami môže byť skrátená životnosť elektronických dielov prístroja. 
Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa. 

•  Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň stavať 
predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, 
postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte 
prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov 
hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

•  Pred zapojením adaptéra prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo 
vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku napájacieho adaptéra. 

•  Dbajte na to, aby sa po napájacom kábli nešliapalo, ani nebol stlačený, obzvlášť 
v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová 
vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.

•  Napájací konektor zasúvajte pevne do zdierky na prístroji, až k mechanickému 
dorazu. Na zasunutie konektora nepoužívajte nadmernú silu. 

•  Počas napájania tablet ponechajte v pokoji, vyhnete sa mechanickému poškodeniu – 
vylomeniu konektora alebo zlomeniu kábla.

•  Pamätajte na to, aby ste pred odpojením napájacieho kábla pri napájaní prístroja 
vždy najprv odpojili vidlicu (adaptér) zo sieťovej zásuvky.

•  Vytiahnite prístroj či adaptér zo zásuvky počas búrok alebo pokiaľ ho nepoužívate 
dlhší čas.

•  Vyhnite sa preneseniu prístroja z chladného do teplého prostredia alebo naopak, príp. 
používaniu prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky 
prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť, čím sa prístroj môže stať dočasne 
nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj v pokoji na teplom a dobre vetranom 
mieste a vyčkajte 1 – 2 hodiny, než sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne 
používať. Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho kúpe 
v chladnom ročnom období.

•  Nepoužívajte dlhodobo vysokú hlasitosť zvukov v slúchadlách, aby ste predišli 
poškodeniu sluchu.
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•  Nepoužívajte prístroj pri činnostiach vyžadujúcich sústredenie, ako je napríklad riadenie 
dopravných prostriedkov, chôdza na chodníkoch a dopravných dráhach (cesta, koľaje, 
pohyblivé schody, a pod.), práca s nástrojmi spôsobilými zapríčiniť zranenie.

•  Pre dosiahnutie maximálnej životnosti batérií ich plne nabite predtým, ako prístroj 
nebudete dlhší čas používať.

•  Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame 
i nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, 
obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode. 

Servis a údržba

•  Na zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru prístroj 
ani napájací adaptér nerozoberajte – vnútri nie sú diely, ktoré by mohol opraviť 
alebo nastaviť jeho používateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude 
prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.

•  Spotrebované batérie nechajte vymeniť v odbornom servise s ohľadom na zachovanie 
úplnej funkčnosti prístroja i ekologickú likvidáciu starých dielov.

•  V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je 
napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, 
prístroj neodkladne vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania 
a s ďalším používaním prístroja vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi 
odborného servisu.

•  Prenechajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol 
prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového 
kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, 
vystaveniu prístroja dažďu alebo vlhkosti, pokiaľ prístroj nefunguje obvyklým 
spôsobom alebo došlo k jeho pádu.

•  Pred čistením, prenesením, vybratím disku a pamäťovej karty z prístroja a inou 
údržbou odpojte vidlicu (adaptér) zo sieťovej zásuvky. 

•  Pred akýmkoľvek zásahom (servisným, a pod.) zálohujte svoje dáta.
•  Prístroj čistite iba suchou tkaninou. 
•  Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte 

brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami. 

Poznámky k USB konektoru:
Pamäťové zariadenie USB treba do prístroja zapojiť priamo alebo dodaným káblom. 
Nepoužívajte iný predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho 
rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade 
musí užívateľ prístroj reštartovať. 

Pred trvalým používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie 
s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát. Výkonnosť pamäťového zariadenia (napr. rýchlosť 
a obsadený priestor) môže okrem vlastností pamäte hardvéru závisieť aj od použitého 
softvéru. Zistite si vlastnosti používaného softvéru a jeho hardvérové nároky.
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USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenia s vysokým 
odberom (napr. pevné disky HDD). Použite zariadenia s vlastným napájaním a napájajte 
ich z ich vlastných napájačov.

Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými 
zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť 
kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ťažkostí skúste pamäťové zariadenie 
naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové 
zariadenie.

Z dôvodu širokej ponuky kariet microSD / zariadení USB na trhu nie je možné zaistiť 
kompatibilitu prístroja so všetkými ich typmi.

Výrobné číslo prístroja
Výrobné číslo prístroja je jedinečným údajom jednoznačne identifikujúcim váš prístroj.
Výrobné číslo vášho prístroja si, prosím, poznamenajte nižšie spolu s ďalšími údajmi 
dôležitými pre jednoznačnú identifikáciu vášho prístroja.

Výrobné číslo: __________________________________________

Dátum kúpy:  ___________________________________________
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Dodatok k LCD

Opatrenie pri zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke
Statický obraz môže trvalo poškodiť zobrazovaciu časť televízora
●  Neponechávajte statický obraz na LCD paneli viac než 

2 hodiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu panela. 
Toto poškodenie je známe ako „vypálenie obrazovky“.

●  Na poškodenie zobrazovača z vyššie uvedených 
dôvodov sa nevzťahuje záruka!

Na obrazovke sa môžu objaviť červené/modré/zelené/čierne body
●  Toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tekutých kryštálov a neukazuje to na 

žiadny problém. LCD zobrazovače sú vyrobené za použitia vysoko presnej technológie 
tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Z času na čas sa na obrazovke môže 
objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo 
čiernej farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov zobrazovača). To nijako 

neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho televízora.



8 SK

SK

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

1. Obsah balenia

1. Obsah balenia
1× tablet
1× kábel microUSB
1× rýchly sprievodca
1× napájací adaptér

Poznámka:
Príslušenstvo sa môže meniť bez predchádzajúceho upozornenia.



SK 9

SK

Revízia 08/2015Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
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2. Popis prístroja

1
23

4
5

1. Hlavný vypínač
2. Tlačidlo „Domov“ (má rovnakú funkciu ako tl. Domov na hlavnej obrazovke)
3. USB port
4. Zdierka na pripojenie slúchadiel
5. Mikrofón
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3. Základné ovládanie

3.1. Zapnutie/vypnutie

Zapnutie prístroja: Vo vypnutom stave stlačte asi na 3 s hlavný vypínač pre zapnutie 
prístroja. Zapnutie prístroja po uvoľnení tlačidla môže určitý okamih trvať. Vyčkajte, až sa 
prístroj zapne a objaví sa hlavná obrazovka. 
Vypnutie prístroja: Počas používania stlačte a podržte hlavný vypínač asi na 3 sekúnd 
a zobrazí sa dialógové okno na vypnutie prístroja. Potvrďte vypnutie a tablet sa vypne.

3.2. Režim zámky

Odomknutie obrazovky
Po zapnutí prístroja alebo zapnutí obrazovky z úsporného režimu je potrebné prístroj 
odomknúť. Po objavení ikony zamknutej zámky ju dotykom a následným ťahom prsta 
presuňte k ikone odomknutej zámky.

Zamknutie obrazovky
Zatiaľ čo je obrazovka odomknutá, stlačte krátko hlavný vypínač a systém sa automaticky 
uvedie do režimu úspory energie a súčasne sa zamkne a zhasne obrazovka.

Poznámka:
V režime úspory energie nie je zastavený chod systému, iba LCD obrazovka bude 
vypnutá a aplikácie sa uvedú do stavu s malou spotrebou energie. Aj táto malá 
spotreba však stále vybíja batériu, avšak pomalšie. Pokiaľ chcete predĺžiť výdrž 
batérie v režime spánku, neponechávajte v behu mnoho aplikácií a súčastí systému 
(najčastejšie Wi-Fi modul), ale vhodným spôsobom ich beh ukončite.

Nastavenie hesla pre odomknutie
Na zvýšenie ochrany osobných údajov môžete nastaviť heslo pre odomknutie obrazovky. 
Vstúpte do menu Nastavenie – Bezpečnosť – Zámok obrazovky a tu nastavte heslo 
(spravidla obrazec), ktoré je potrebné raz potvrdiť. 
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3.3. Nabíjanie

Čas nabíjania batérie je aj niekoľko hodín, zvlášť pri prvom nabití. 
Na nabíjanie prístroja používajte iba dodaný adaptér.
Počas nabíjania sa rozsvieti kontrolka nabíjania (v závislosti od modelu). Stav batérie a jej 
dobíjanie môžete taktiež sledovať na displeji na indikátore batérie.

Poznámky: 
•  Ak bol tablet dlhý čas v nečinnosti a batéria sa úplne vybila, ponechajte ho 

niekoľko minút nabíjať, kým ho zapnete. Tablet nie je možné s úplne vybitou 
batériou zapnúť, pokým jej napätie nevzrastie na minimálnu hodnotu potrebnú na 
úspešný štart systému.

•  Nabitie batérie bude rýchlejšie, ak nebudete tablet pri nabíjaní používať. 
Pri používaní ide časť energie z adaptéra na prevádzku prístroja a nabíjanie sa 
predĺži.

•  Plnú kapacitu dosiahne nová batéria po niekoľkých absolvovaných nabitiach 
a vybitiach, obvykle troch.

•  Na optimálne využitie dobíjajte batériu neprerušene až do stavu 100 % (Nabité) 
a nabíjanie začnite až po vyzvaní systémom (15 %). Ak bude prístroj dlhší čas 
vypnutý, nabite predtým úplne batériu.

   UPOZORNENIE: 
Na dobíjanie tabletu POUŽÍVAJTE dodávaný adaptér a kábel USB a nepoužívajte 
nabíjanie cez konektor USB počítača z dôvodu vysokej záťaže. Pri spojení 
s počítačom pomocou USB je odoberaná energia na pokrytie prevádzky tabletu, 
aby sa predišlo strate spojenia vplyvom malej kapacity batérie. Energia 
zo štandardného USB obvykle nestačí na uspokojivé nabitie batérie tabletu. 
Tablet pri nabíjaní odoberá prúd, ktorý moderné počítače dokážu pokryť; 
informujte sa o parametroch USB konektora vášho počítača. 
Dodržujte nasledujúce inštrukcie na ochranu lítiovej batérie.  
• Nenabíjajte pri príliš extrémnych teplotách alebo na priamom slnku.  
•  Počas procesu dobíjania môže dôjsť k zahrievaniu dobíjacieho adaptéra 

i prístroja. Ide o normálny jav.
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3.4. Pripojenie k počítaču a prenos súborov

Pripojte tablet k PC za účelom prenosu údajov pomocou dodávaného kábla USB. Pri 
pripojení k počítaču vás systém o tom informuje ikonou v oznamovacej oblasti.  
Teraz budete môcť prenášať a spravovať údaje v tablete (napr. vytvorené fotografie alebo 
mediálne súbory). Pre médiá sa obvykle používa režim synchronizácie (MTP) a fotografie 
sa prenášajú pomocou PTP.

   UPOZORNENIE:  
Pri práci v pamäti tabletu majte na pamäti opatrnosť. Neopatrnou manipuláciou 
by ste mohli poškodiť súčasti systému alebo svoje údaje.

3.5. Prepínanie vstupov

Prístroj podporuje písanie v ruke, čísla aj písmená aj špeciálne znaky. Ťuknite kamkoľvek 
do textového poľa a zobrazí sa klávesnica. Klávesnica sa používa podobne ako na 
počítači. Chybne napísaný znak je možné zmazať mazacím tlačidlom (tučná šípka doľava 
s výrazným „x“)
Ťuknite na ikonu  a zobrazí sa obrazovka na prepnutie vstupnej metódy. Vyberte 
príslušný vstup.

Poznámka:
Po novo inštalovanej vstupnej metóde je potrebné vybrať „Nastavenie – Jazyk a vstupy 
– Klávesnica a vstupná metóda.

3.6. Použitie karty microSD

•  MicroSD kartu vložte do slotu na microSD kartu. Pri vkladaní dbajte na správny smer 
vkladania, aby ste kartu nepoškodili. Po vložení systém rozpoznáva obsah karty. 
V menu – Správca súborov – SD karta môžete zobraziť uložené súbory na karte 
microSD.

•  Pred vybratím karty najprv vstúpte do Menu – Nastavenia – Úložisko a odinštalujte 
microSD kartu zo systému. Teraz budete môcť kartu microSD bezpečne vybrať. 
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   UPOZORNENIE
•  Kartu nevkladajte ani nevyberajte násilím.
•  Nevystavujte kartu priamemu slnečnému žiareniu alebo iným vplyvom tepla 

a horúčavy. 
•  Nevystavujte kartu kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň stavať 

predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte ju pred zmoknutím, 
postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte 
a neinštalujte ju mimo miestnosti. Nepoužívajte ju vonku. 

•  Dáta uložené na karte si zálohujte. 
•  Nevyberajte kartu, keď sa používa, t. j. sú z nej čítané alebo otvorené 

dáta. V opačnom prípade môžete prísť o časti súborov alebo celé súbory. 
Ich obnovenie môže byť náročné alebo nemožné.

3.7. Základná obrazovka

Na základnej obrazovke sa spravidla zobrazujú tieto ikony:
• Návrat späť
• Domov
• Zobrazenie spusteného programu
• Čas
• Wi-Fi signál
• Stav batérie

3.7.1. Gestá na obrazovke

Obrazovku môžete ovládať pomocou ťuknutí, podržaní, pretiahnutí alebo ťahaní, a to 
všetko pomocou prstov. Súčasne je tablet vybavený G-senzorom, ktorý automaticky otáča 
obraz podľa otočenia tabletu na výšku alebo na šírku.
Ťuknutie – krátky dotyk spustí aplikáciu alebo zvolí funkciu vnútri aplikácie (zapne/vypne 
zaškrtávacie pole, určí voľbu zo zoznamu, zapne klávesnicu pre vstup textu a pod.)
Podržanie – je dlhšie stlačenie, najmä na ikonách aplikácií, ktoré spustí druhotnú funkciu, 
ak je tvorcom aplikácie určená (napr. presun objektu, otvorenie sprievodného menu)
Ťahanie – je rýchlejší pohyb bez určenia objektu. Typicky napr. rolovanie dlhšieho textu 
na viacerých stranách alebo presun. Rýchlosť ťahania prsta po obrazovke má vplyv na 
rýchlosť či vzdialenosť posunu.
Pretiahnutie – je určené napr. na presun objektu, ikony a pod. Dotknite sa a podržte 
daný objekt, pokým sa neaktivuje funkcia pretiahnutia (obvykle sa zmení farba či veľkosť 
objektu) a pretiahnite ho na nové miesto. Tam dotyk prstom uvoľnite. 
Zväčšenie/zmenšenie – v aplikáciách, ktoré podporujú zväčšenie/zmenšenie obrazu 
pomocou prstov, ako sú fotky, internetový vyhľadávač, e-mail alebo mapy a pod., 
umožňuje pomocou prstov, najlepšie palca a ukazováka, obraz zväčšiť, alebo zmenšiť a to 
súčasným dotykom a pohybom dvoch prstov od seba/k sebe.
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Otáčanie – v aplikáciách, ktoré podporujú zväčšenie/zmenšenie obrazu pomocou prstov, 
ako sú fotky, internetový vyhľadávač, e-mail alebo mapy a pod., môžete pomocou 
prstov otáčať obrázky, stránky a pod., a to súčasným dotykom a pohybom dvoch prstov 
v žiadanom smere otáčania.
Nastavenie displeja – v menu Nastavenie – Displej nastavte jas / tapetu / automatickú 
rotáciu / režim automatického vypnutia / veľkosť fontu.

3.7.2. Základný panel

Systém obsahuje niekoľko panelov, na ktoré môžete používateľsky umiestňovať svoje 
aplikácie, hodiny, miniaplikácie, informačné okná a pod. Symbolom domčeka sa 
dostanete na tzv. Základný panel, ktorý je sprevádzaný dvoma ďalšími panelmi vľavo 
a vpravo. Na ne sa dostanete rýchlym potiahnutím panela doľava/doprava.
Zmena pozadia – ťuknite na ľubovoľné voľné miesto na základnom paneli na obrazovke 
a zobrazí sa menu na zmenu pozadia. Vyberte vami obľúbené pozadie a potvrďte.
Premiestnenie ikon aplikácií na základnom paneli – ťuknite a podržte ikonu pár sekúnd, 
ikona sa označí pre premiestnenie (zväčší sa) a teraz ju môžete premiestniť na vami 
požadované miesto.
Premiestnenie ikon aplikácií z panela na panel – ťuknite a podržte ikonu pár sekúnd 
a ťahajte smerom doprava alebo doľava.
Odstránenie ikony aplikácie – ťuknite a podržte ikonu pár sekúnd a ťahajte smerom k „x“ 
(spravidla umiestnené v dolnej časti obrazovky).
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4. Pripojenie Wi-Fi
Ťuknutím na Nastavenie – Wi-Fi zapnite funkciu Wi-Fi. V pravej časti sa zobrazia 
dostupné Wi-Fi siete.

Vyberte požadovanú bezdrôtovú sieť a systém sa buď automaticky pripojí, alebo vás vyzve 
na vloženie platného hesla, a to všetko v závislosti od parametrov pripájanej siete. Heslo 
zistíte u správcu siete.
Pre zaistenie spoľahlivosti a rýchlosti spojenia dbajte na dostatočnú úroveň Wi-Fi signálu. 
Túto úroveň indikujú štyri kruhové výseky (viac zobrazených výsekov = silnejší signál). Ak 
je slabý signál, Wi-Fi router znižuje rýchlosť prenosu, ktorá môže byť pre niektoré použitia 
podhraničná. 

Poznámka:
Zapnutý vnútorný modul Wi-Fi spotrebováva energiu aj v prípade, že sa neprenášajú 
údaje. Ak chcete predĺžiť čas prevádzky na batériu, vypnite Wi-Fi v nastavení tabletu.
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5. Aplikácie

Poznámka:
Operačný systém sa stále vyvíja a jeho súčasti sa môžu meniť (najmä čo do grafickej 
podoby) alebo nové súčasti sa pridávajú či staré ubúdajú. Na zmeny ste priebežne 
upozorňovaní, venujte týmto informáciám pozornosť. Po vykonaní zmien sa vzhľad či 
ovládanie môže mierne odlišovať od stavu popísaného v tomto návode.

Po zakúpení prístroja sú niektoré aplikácie už predinštalované. Ide spravidla o:

Spustenie aplikácie – ťuknutím na vybranú aplikáciu ju otvoríte a spustíte.
Ukončenie aplikácie – ťuknutím na ikonu  alebo ESC ukončíte spustenú aplikáciu alebo 
program. Taktiež v správcovi aplikácií môžete vybranú aplikáciu ukončiť.

  Kontakty Uloženie informácií o kontaktných osobách

  Hlasové hľadanie Vyhľadávanie pomocou hlasového zadania

 Hodiny Zobrazenie aktuálneho času a budíka

 Obchod Play Rýchle a jednoduché preberanie aplikácií

 Internet Prístup na internet a internetové vyhľadávanie

 Kalendár Kalendár s uloženými udalosťami

 Záznamník Záznam hlasu

 Fotoaparát Vytváranie snímok

 Kalkulačka

 E-mail Posielanie/prijímanie e-mailových správ
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 Správca Zobrazenie a správa súborov a aplikácií, vrát. inštalácie

 Hudobný prehrávač Prehrávanie a správa hudobných súborov

 Video prehrávač Prehrávanie a správa video súborov

 Galéria Zobrazenie a správa snímok

 Gmail Posielanie/prijímanie e-mailových správ z Gmailu

 Mapy Zobrazenie polohy a máp na základe Google Maps

 Nastavenie Osobné nastavenie prístroja

  ApkInstaller  Program na inštaláciu Android aplikácií z microSD karty 
alebo NANDFLASH

  Google  Vyhľadávanie informácií na serveri Google pomocou hlasu 
alebo textu

5.1. Správca aplikácií

5.1.1. Inštalácia aplikácií z Play Store

Viac informácií ďalej v návode.

5.1.2. Odstránenie aplikácie

Existujú dve metódy odstránenia aplikácie.
1. Ťuknite na Settings (Nastavenie) a vyberte Applications (Aplikácie).
2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a vyberte Uninstall (Odstrániť).
3. Klepnite na OK pre potvrdenie.

Poznámka:
Pokiaľ chcete inštalovať aplikácie z neoverených zdrojov (za také je považovaná každá 
karta, príp. web) je potrebné povoliť inštaláciu z Neznámych zdrojov v Nastavení/
Zabezpečení. V tom prípade je na vás overenie bezpečnosti aplikácií a absencie vírusov.

5.2. Kontakty

5.2.1. Otvorenie kontaktov

Ťuknutím na ikonu kontaktov  pre otvorenie kontaktov. V hornej časti obrazovky 
môžete kontakty triediť podľa GROUPS (Skupiny), ALL (Všetky), FAVOURITE (Obľúbené). 
Ikony v hornej časti obrazovky vám uľahčia ovládanie.
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5.2.2. Zobrazenie detailov

Vstúpte do menu kontaktov a vyberte kontakt, ktorého detaily chcete zobraziť. 
Ťuknite v ľavej časti obrazovky pre zobrazenie detailov, tieto sa zobrazia vpravo.

5.2.3. Pridanie kontaktu

•  Na pridanie skupiny ťuknite na GROUPS (Skupiny) a potom . Napíšte názov 
skupiny a meno nového kontaktu.

•  Na pridanie správy kontaktu ťuknite na ALL (Všetky) a potom . Napíšte meno 
kontaktu, telefón, e-mail a pod.

•  Môžete kontakt pridať i v rámci aplikácií Google, Microsoft Exchange ActiveSync. 
alebo pomocou iných aplikácií, ktoré umožňujú podobnú synchronizáciu. 

•  Ak posielate správu alebo e-mail osobe, ktorá nie je uložená v zozname kontaktov, 
systém po odoslaní automaticky pridá tento kontakt ako nový. Tento proces je možné 
spravovať aj ručne. 

Poznámka: Ak zadávate názvy s použitím národných abecied, uistite sa, že takú máte 
nainštalovanú a povolenú v časti Nastavenie/Jazyk. V opačnom prípade bude obmedzené 
alebo znemožnené správne zobrazenie názvu alebo ďalšie funkcie (vyhľadávanie, a pod.).

5.3. Hlasové hľadanie

•  Ťuknutím na ikonu  spustíte funkciu hlasového hľadania. 
•  Na zobrazenom okne zvýraznite ikonu mikrofónu a po jeho zvýraznení budete môcť 

vyhľadávať podľa hlasového zadania. Ak systém rozozná slovo, automaticky sa spustí 
vyhľadávanie.

5.4. Hodiny

5.4.1. Budík

Prístroj môžete použiť ako budík a nastaviť niekoľko budíkov naraz. 

Nastavenie budíka

•  Ťuknite na ikonu .
•  Vyberte „Set Alarm“ (Nastaviť budík).
•  Nastavte budík a ťuknite na „Turn on alarm“ (Zapnúť budík) pre zapnutie budíka.
•  Potom vyberte „Done“ (Hotovo) alebo budík zrušte výberom „Revert“ (Späť).

Poznámka:
Po nastavení budíka sa na displeji zobrazí ikona hodín indikujúca, že jeden alebo 
niekoľko budíkov bolo nastavených. 
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Na pridanie ďalšieho budíka postupujte podľa vyššie uvedených inštrukcií alebo vyberte 
položku „Settings“ (Nastavenie) a vyberte jeden z režimov opakovania. 
Súčasne môžete nastaviť tón vyzváňania, vibrácie alebo budík pomenovať.

5.5. Obchod Play

•  Aplikácia Obchod Play má mnoho aplikácií, ktoré môžete rýchlo a ľahko prevziať do 
prístroja.

•  Pred spustením aplikácie sa uistite, že máte prístup k internetu a tento je zapnutý. 

5.5.1. Prevzatie aplikácie

1.  Ťuknite na ikonu  a ďalej ťuknite na „Accept“ (Prijať) v dolnej časti obrazovky.

Poznámka:
•  Ak sa prvýkrát prihlasujete do obchodu Play, treba sa zaregistrovať. Ťuknite na 

„New“ (Nový).
•  Ak už máte hotovú registráciu, ťuknite na „Existing“ (Existujúce) a vložte svoje 

registračné informácie. Potom ťuknite na „Done“ (Hotovo). 
•  Po prvom prihlásení budete vyzvaní na vloženie nacionálií vašej kreditnej karty. 

Ťuknite na „Set up credit card“ (Nastavenie kreditnej karty a vložte informácie 
o svojej kreditnej karte.

•  Ak nechcete použiť kreditnú kartu, ťuknite na „Not now“ (Nie teraz) a vstúpte 
priamo do obchodu.

2.  Vyberte aplikáciu, ktorú chcete prevziať, z východiskových skupín alebo časti 
Aplikácie/Hry v dolnej časti obrazovky. Aplikácie môžete vyhľadať taktiež podľa ich 
názvu pomocou ikony lupy.

3.  Vyberte aplikáciu, ktorú chcete prevziať, ťuknite na „Download“ (Prevziať), potom 
„Accept&Download“ (Akceptovať a prevziať). Hneď ako proces preberania začne, 
zobrazí sa informačné okno/lišta o výsledku preberania. Hneď ako je aplikácia 
prevzatá, na informačnej lište sa zobrazí symbol potvrdenia.

4.  Vyvolajte informačnú lištu a ťuknite na „Successfully installed“ (Úspešne inštalované). 
Potom ťuknite na „Open“ (Otvoriť) alebo na „Uninstall“ (Odinštalovať).

5.  Ťuknite na ikonu Späť na návrat do Obchodu Play a prevzatie ďalších aplikácií.

5.5.2. Menu funkcií

Stlačte tlačidlo MENU, príp. vyvolajte hlavné menu, pre zobrazenie menu funkcií aplikácie 
obchod Play. Tu nájdete tieto funkcie:
a) Vyhľadať – podľa hesla vyhľadajte aplikáciu.
b)  Moje aplikácie – tu nájdete inštalované aplikácie 
  Uninstall apps (Odinštalovať aplikácie) (vpravo sa zobrazia inštalované aplikácie) – 

vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a vyberte Uninstall (Odinštalovať). Potom 
potvrďte ťuknutím na OK. 
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  Update apps (Obnova aplikácií) (s voľne zobrazenými v pravej časti obrazovky) – 
vyberte aplikáciu, ktorú chcete obnoviť, a vyberte „Download“ (Prevziať) a potom 
„Accept&Download“ (Prijať a prevziať). 

c) Nastavenia – tu sú rôzne funkcie, napr. filtrovanie a pod.
d) Pomoc – tu nájdete pomoc, ak si nebudete vedieť poradiť.

Poznámka:
Aplikácia pred prevzatím a inštaláciou informuje, ako zasahuje do zariadenia či vášho 
súkromia, prípadne či sú s jej použitím viazané nejaké platby. Čítajte tieto informácie 
dôkladne pred tým, ako akciu potvrdíte.

5.6. Internet

Táto aplikácia slúži na prístup na internet a prezeranie internetových stránok. 

5.6.1. Spustenie internetu

Ťuknite na ikonu  na zobrazenie domovskej stránky www.google.com.

5.6.2. Možnosti 

•  Ikona Obnoviť/Zastaviť – slúži na obnovu práve zobrazenej webovej stránky / 
zastavenie načítania otváranej stránky.

•  Ikona Nová karta – slúži na vloženie poslednej pridanej karty.
•  Ikona Nová karta inkognito – slúži na vloženie karty inkognito.
•  Ikona Zdieľať stránku – slúži na zdieľanie stránky s priateľmi.
•  Ikona Hľadať na stránke – slúži na vyhľadanie pojmu na práve zobrazenej stránke.
•  Ikona Informácie o stránke – slúži na zobrazenie informácií o práve zobrazenej 

stránke.
•  Ikona Nastavenie – slúži na zobrazenie rôznych nastavení.

5.7. Kalendár

Ťuknite na ikonu  pre vstup do režimu kalendára. Pokiaľ zapínate kalendár prvýkrát, 
budete vyzvaní na vloženie účtu Exchange alebo Google účtu. Vložte adresu účtu a heslo 
a ťuknite na „Next“ (Ďalej). Riaďte sa informáciami na displeji. 

5.7.1. Otvoriť kalendár

V tejto aplikácii sa zobrazujú vložené udalosti. Vložené udalosti môžete triediť podľa: 
vloženej agendy, dňa, týždňa, mesiaca a pod. 
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5.7.2. Vytvorenie novej udalosti

•  V zobrazenom kalendári zobrazte menu (stlačením tlačidla alebo ťuknutím na displej), 
vyberte „More“ (Viac) a potom „New event“ (Nová udalosť).

•  Vložte údaje a potom ťuknite na „Done“ (Hotovo).

5.7.3. Správa kalendára

•  Na úpravu vloženej udalosti podržte vybranú udalosť a po zobrazení ponuky vyberte 
„Edit event“ (Upraviť udalosť). Po úprave vyberte „Done“ (Hotovo).

•  Na vymazanie udalosti podržte vybranú udalosť a po zobrazení ponuky vyberte 
„Delete event“ (Vymazať udalosť).

•  Na zobrazenie udalosti podržte vybranú udalosť a po zobrazení ponuky vyberte „View 
event“ (Zobraziť udalosť).

5.8. Fotoaparát

Ťuknite na ikonu  pre vstup do režimu fotoaparátu.

5.8.1. Fotenie

•  V aplikácii Fotoaparát ťuknite na ikonu  na vstup do režimu fotoaparátu a tu 

ikonou  prepnite medzi predným a zadným fotoaparátom. 

•  Fotografie vytvárajte ťuknutím na .
•  Fotografia sa automaticky uloží. Ťuknutím na pravý dolný roh vstúpite do galérie 

zhotovených fotiek. 
•  Ťuknutím na Späť sa vrátite späť do režimu fotoaparátu. Tu ťuknite ešte raz na späť 

pre opustenie aplikácie fotoaparátu a návrat na domovskú stránku. 

5.8.2. Nahrávanie

•  V aplikácii Fotoaparát ťuknutím na ikonu  vstúpte do režimu Video na vytváranie 
záznamov. 

•  Ťuknite na ikonu  na spustenie nahrávania a na ukončenie ťuknite na ikonu . 
•  Záznam sa automaticky uloží. Ťuknutím na pravý dolný roh vstúpite do zoznamu 

záznamov. 

•  Ťuknutím na Späť sa vrátite späť do režimu nahrávania. Ťuknutím na ikonu  
prepnete do režimu fotoaparátu. Tu ťuknite ešte raz na späť pre opustenie aplikácie 
fotoaparátu a návrat na domovskú stránku. 
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5.8.3. Panoramatické snímky

•  V aplikácii Fotoaparát ťuknutím na ikonu  vstúpte do režimu na vytváranie 
panoramatických snímok.

•  Ťuknite na ikonu  na začatie vytvárania panoramatickej fotografie a na ukončenie 

ťuknite na ikonu . Počas vytvárania panoramatickej snímky pomaly horizontálne 
pohybujte tabletom. V dolnej časti obrazovky sa zobrazí priebeh fotenia. Ak by ste sa 
pohybovali príliš rýchlo, priebeh fotenia sa nezobrazí alebo bude zobrazený červeno.

•  Fotografia sa automaticky uloží. 

•  Ťuknutím na ikonu  prepnete do režimu fotoaparátu. Tu ťuknite ešte raz na späť 
pre opustenie aplikácie fotoaparátu a návrat na domovskú stránku. 

5.9. Kalkulačka

Ťuknite na ikonu  pre vstup do aplikácie kalkulačka. 

5.10. E-mail

Sú podporované účty POP3 a SMTP.

5.10.1. Pridanie e-mailového účtu

1. Ťuknite na ikonu  na vstup do aplikácie e-mailu. 
2. Na obrazovke „Your account“ (Váš účet) ťuknite na „Next“ (Ďalej).
3. Ťuknite do poľa na vloženie e-mailovej adresy a vložte e-mailovú adresu.
4. Ťuknite na „Done“ (Hotovo).

5.10.2. Doručená pošta

1.  Ťuknite na ikonu . Ak máte nastavený len jeden e-mailový účet, zobrazí sa 
práve tento. Ak máte účtov viac, vyberte ten, ktorý chcete otvoriť. 

2. Po výbere účtu ťuknite na „Inbox“ (Doručená pošta).
 a)  Otvorenie e-mailu: V doručenej pošte ťuknite na e-mail, ktorý chcete otvoriť. 

Na otvorenie prílohy ťuknite na „Open“ (Otvoriť) alebo na „Save“ (Uložiť). 
Ak chcete na mail odpovedať, vyberte „Reply“ (Odpovedať) alebo „Reply All 
(Odpovedať všetkým). Napíšte znenie mailu a potom ťuknite na „Send“ (Poslať), 
„Save draft“ (Uložiť návrh) alebo „Delete“ (Zmazať). Pre vymazanie mailu ťuknite 
na „Delete“ (Zmazať). 
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 b)  Napísanie nového e-mailu: V doručenej pošte ťuknite na ikonu . Ťuknutie 
do poľa „To“ (Komu) vložte e-mailovú adresu príjemcu, príp. môžete príjemcu 
vyhľadať v adresári. Do poľa „Subject“ (Predmet) vložte názov e-mailovej správy. 
Potom ťuknite do poľa „Compose Mail (Vytvoriť mail) a napíšte znenie vášho 
mailu. Pokiaľ potrebujete priložiť prílohu, ťuknite na ikonu  a vyberte 
súbor, ktorý chcete vložiť. Ak je mail pripravený na odoslanie, ťuknite na „Send“ 
(Poslať). 

5.10.3. Úprava účtu

1. Ťuknite na ikonu .
2.  V doručenej pošte vyberte nastavenia. Na zobrazenej obrazovke nastavte príslušné 

ponuky.

5.10.4. Vymazanie účtu

1. Ťuknite na ikonu .
2. V doručenej pošte vyberte nastavenia. 
3. Vyberte účet, ktorý chcete zmazať.
4. V pravej časti obrazovky vyberte „Remove account“ (Vymazanie účtu). 
5. Potom vyberte OK. 
Ak vymažete účet, ktorý bol nastavený ako predvolený, e-mailový účet v zozname 
pod ním bude automaticky nastavený ako predvolený.

5.10.5. Nastavenie predvoleného účtu

1. Ťuknite na ikonu .
2. V doručenej pošte vyberte nastavenia. 
3. Vyberte účet, ktorý chcete označiť ako predvolený.
4. Ťuknite na „Default Account“ (Predvolený účet).

5:11. Hudobný prehrávač

Na prehrávanie hudobných súborov treba uložiť súbory na pamäťovú kartu/USB 
zariadenie. Potom vložte pamäťovú kartu/USB zariadenie do prístroja.

5.11.1. Prenos súborov

Pre prenos súborov na pamäťovú kartu/USB zariadenie treba tieto pripojiť k počítaču. 
Pomocou metód synchronizácie s mediálnym prehrávačom v počítači - MTP protokol 
(pozrite návod k vášmu systému počítača) nahrajte súbory, ktoré chcete v tablete 
prehrávať, na pamäťovú kartu / USB zariadenie. 
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5.11.2. Prehrávanie hudby

1. Ťuknite na ikonu Play music .
2. Vyberte album/umelca/skladbu/zoznam skladieb pre prehrávanie.
3. Pre ukončenie prehrávania ťuknite na ikonu .
4.  Na opustenie prehrávania hudby a návrat na predchádzajúcu obrazovku stlačte 

tlačidlo Back (Späť) alebo Home (Domov).

Poznámka:
K dispozícii máte aj niekoľko ďalších funkcií, napr. zobrazenie textov piesní, pauza 
a pokračovanie v prehrávaní, preskok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu, 
pomalé prehrávanie, prehrávanie v náhodnom poradí a pod.

5:12. Videoprehrávač – UHD Player

Prehrávanie a správa video súborov.

5.12.1. Prehrávanie videa

1. Ťuknite na ikonu .
2. Vyberte zo zoznamu video, ktoré chcete prehrať, a spustite jeho prehrávanie.

Poznámka:
K dispozícii máte aj niekoľko ďalších funkcií: nastavenie hlasitosti, zmena veľkosti 
obrazovky, rýchle pretáčanie vpred alebo vzad, prehrávanie v malom okne, pridať 
záložku a pod.

5:13. Galéria – UHD Player
Na otvorenie galérie ťuknite na ikonu na domovskej obrazovke, príp. otvorte galériu 
z fotoaparátu. 

Poznámka:
Ak je na pamäťovej karte/USB zariadení uložených príliš mnoho obrázkov alebo videí, 
môže otvorenie galérie určitý okamih trvať. Buďte teda trpezliví, ide o normálny jav.
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5.13.1. Ovládanie albumov

Po otvorení galérie ťuknite na album, ktorý chcete zobraziť. Zobrazia sa obrázky alebo 
videá chronologicky. Názov súboru sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Na zobrazenie 
obrázka alebo videa ťuknite na daný súbor. 
Ťuknite na vybraný súbor a nechajte zobraziť podrobné informácie o vybranom súbore.

Na vymazanie súboru ťuknite a podržte vybraný súbor a po zobrazení ponuky vyberte ikonu . 

5.13.2. Ovládanie obrázkov

• Obrázok zobrazíte ťuknutím naň v galérii.
•  Na prehrávanie obrázkov vyberte po zobrazení zoznamu obrázkov možnosť 

Nastavenie a v ňom vyberte „Slideshow“ (Prehrávanie obrázkov).
•  Na úpravu a kopírovanie obrázkov vyberte obrázok a ďalej ťuknite na možnosť 

Nastavenie. Tu vyberte „Edit“ (Upraviť) alebo „Copy“ (Kopírovať).
•  Na zobrazenie viacerých informácií o obrázkoch vyberte obrázok a ďalej ťuknite 

na možnosť Nastavenie. Tu vyberte „Details“ (Podrobnosti). 
•  Na nastavenie obrázka ako tapety vyberte obrázok a ďalej ťuknite na možnosť 

Nastavenie. Tu vyberte „Set picture as“ (Nastaviť obrázok ako) a potom vyberte 
„Wallpaper“ (Tapeta). 

5:14. Gmail

Posielanie/prijímanie e-mailových správ z Gmailu.

5.14.1. Otvorenie schránky Gmail a vstup do prichádzajúcej pošty

1. Otvorenie schránky Gmail

Ťuknite na ikonu . Pri otváraní schránky Gmail sa Google účet zobrazí v hornej časti 
prichádzajúcej pošty. Pokiaľ máte viac ako jeden účet, ťuknite na existujúci účet pre 
prepnutie účtu.

2. Otvorenie prichádzajúcej pošty so súčasne aktívnou schránkou Gmail
Rozhranie Gmail je rozdelené na dve časti. V ľavej časti sa zobrazí zoznam všetkých 
doručených mailov. V pravej časti sa zobrazí detail vybraného doručeného mailu.

3. Prepínanie kont
Na zobrazenie prichádzajúcej pošty ťuknite v hornej časti obrazovky na číslo účtu. Každý 
účet obsahuje informácie o počte neprečítaných správ. Vyberte účet, ktorého obsah chcete 
zobraziť. 

4. Prečítanie správy
•  Ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje správu, ktorú chcete prečítať. V záhlaví správy 

sa zobrazí odosielateľ, kedy a komu bola správa určená a príp. aj ďalšie informácie. 
Ikony zobrazujú, či správa obsahuje prílohu. Pomocou ikony v hornej časti obrazovky 
môžete uložiť celú konverzáciu. 

•  Ťuknutím na ďalšiu správu zobrazíte jej obsah.
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5. Prílohy
Prílohy môžu byť súčasťou prichádzajúcej správy. Ťuknite na prílohu pre jej otvorenie/
uloženie na pamäťovú kartu/USB zariadenie. 

Poznámka: 
Preberanie, zobrazenie aj ukladanie rôznych druhov príloh závisí od inštalovanej verzie 
aplikácie. Nie je zaručené, že všetky typy súborov budú podporované všetkými typmi 
zariadení. 

5.14.2. Písanie a posielanie správ

1.  V zobrazenej prichádzajúcej pošte vyberte nastavenie a potom „Compose“ (Vytvoriť). 
2.  Vyplňte adresáta, predmet a obsah správy a potom ťuknite na „Send“ (Poslať).

Poznámka:
Na vytvorenie správy slúžia aj ikony pri prichádzajúcich správach, a to odpovedať, 
odpovedať všetkým alebo poslať ďalej. 

3.  Na pripojenie prílohy ťuknite na ikonu  a vyberte zo zobrazeného dialógového 
okna príslušnú prílohu. 
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6. Riešenie problémov

   UPOZORNENIE:  
Za žiadnych okolností sa nepokúšajte zariadenie sami opravovať – porušili 
by ste záručné podmienky. Neotvárajte zariadenie z dôvodu nebezpečenstva 
úrazu elektrickým prúdom. V prípade poruchy zariadenia najprv skontrolujte 
nasledujúci zoznam problémov a ich riešení. Ak sa vám nepodarí poruchu 
odstrániť vďaka nasledujúcom tipom, kontaktujte svojho predajcu.

Zariadenie sa nepripojí k Wi-Fi.
• Skontrolujte funkčnosť Wi-Fi zariadenia na inom prístroji.
• Uistite sa, či je príslušný Wi-Fi router v dostatočnej vzdialenosti od tabletu.  

Steny aj iné prekážky môžu znižovať silu signálu.
• Uistite, či ste vložili správne heslo. 

Zariadenie nie je možné zapnúť.
• Batéria je takmer vybitá a zariadenie nie je možné zapnúť, pripojte sieťový adaptér 

a nabite batériu.
• Stlačte hlavný vypínač na asi 10 sekúnd. Skontrolujte, či zariadenie reštartuje 

normálne alebo nie.
• Skontrolujte, či je sieťový adaptér správne pripojený.

Zahrievanie zariadenia
• Prístroj sa zahrieva počas používania, pri nastavení najjasnejšej obrazovky aj pri 

nabíjaní. Ide o normálny jav.
Systém vykazuje anomálie a nefunguje správne.
• Inštalácia aplikácií tretích strán môže spôsobiť nefunkčnosť systému. Stlačte hlavný 

vypínač na asi 10 sekúnd, aby ste prístroj reštartovali.

Nie je možné sa prihlásiť na e-mail alebo stiahnuť aplikáciu.
• Uistite sa, či je zariadenie pripojené k Wi-Fi a internet funguje.
• Uistite sa, či ste vložili správne údaje na prihlásenie sa do e-mailovej schránky.
• Uistite sa, či čas systému je zhodný s miestnym časom.

Nie je možné nahrávať.
• Stlačte hlavný vypínač asi na 10 sekúnd, potom skontrolujte funkciu záznamu.

Čas prevádzky je príliš krátky.
• Čas výdrže batérie sa môže líšiť v závislosti od teploty a iných parametrov. Ak je 

teplota príliš nízka alebo príliš vysoká, bude tým čas výdrže batérie ovplyvnený. 
Odporúčame používať zariadenie pri bežnej domovej teplote.

• Životnosť batérie je závislá od spôsobu použitia. Vysoká hlasitosť, Wi-Fi a časté 
použitie môžu spôsobiť rýchle vyčerpanie batérie.
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Z pripojených slúchadiel sa nereprodukuje zvuk.
• Skontrolujte hlasitosť.
• Skontrolujte, či nie je audio súbor poškodený na inom audio zariadení. 

Farebná disproporcia video súboru alebo obrazu.
• Stlačte hlavný vypínač na asi 10 sekúnd na reštartovanie zariadenia.

Nie je možné kopírovať súbory.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k počítaču.
• Skontrolujte stav pamäte.
• Skontrolujte, či nie je USB kábel poškodený.

Ostatné problémy
• Vykonajte nasledujúce kroky v prípade iných problémov pred zaslaním zariadenia do 

autorizovaného servisu.
• Krok 1: Stlačte hlavný vypínač asi na 10 sekúnd na reštartovanie zariadenia. 

Skontrolujte, či daná funkcia už funguje správne.
• Krok 2: Vykonajte návrat k továrenskému stavu (Settings/Backup&Reset/Factory data 

reset). Vytvorte si predtým zálohu svojich údajov!
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7. Technické špecifikácie

Model Element 7Q001

Základné 
vlastnosti

Operačný systém Android 4.4

Procesor Allwinner A33 1.0 G Qual core A7

Veľkosť displeja 7" viacdotykový kapacitný displej

Rozlíšenie 800 × 480 panel

Pamäť 512 MB DDR3

Úložisko 8 GB

Externá pamäť MicroSDHC (až do 32 GB)

Fotoaparát Predný: 0,3 Mp, zadný: 2,0 MP

G-senzor Áno

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Batéria 2000 mAh Li-Polymer 

Ďalšie funkcie

Jazyk
angličtina, čeština, slovenčina, maďarčina, 
poľština

Hodiny Áno

Záznam Áno

Vstup/výstup
USB 2.0 1× microUSB 2.0

Slúchadlá 3,5 mm stereo slúchadlový jack

Prevádzková teplota -20 - + 65°C

Adaptér
Vstup 100 – 240 V~ 50/60 Hz

Výstup 5 V = 1,5 A

Veľkosť 192 × 109 × 12 mm

Hmotnosť 0,272 kg

Príslušenstvo
Napájací adaptér, microUSB kábel, slúchadlá, 
rýchly sprievodca

Vyššie uvedené dáta sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Čeština je pôvodná verzia.
Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

Symbol CE uvedený na jednotke, v používateľskom manuáli a na balení označuje, 
že jednotka spĺňa základné požiadavky smernice R&TTE, 1995/5/ES, Smernice pre nízke 
napätie 73/23/EEC. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.sencor.cz.



30 SK

SK

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

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného 
komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách 
Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky 
miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou 
likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje 
a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné 
prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie 
odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade 
s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, 
vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych 
úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.
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Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje 
ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné 
domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého 
bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez 
zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je 
povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma 
iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie 
sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku 
kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva 
reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:
 chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
 opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
 poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v  rozpore s návodom na 

použitie s  platnými právnymi predpismi a  všeobecne známymi a  obvyklými spôsobmi používania, v  dôsledku 
použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;

 poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
 poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a  zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, 

vniknutie vody);
 chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
 mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
 poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými 

prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
 poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou 

(servisom);
 prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a  kde reklamovaný výrobok 

zakúpil);
 prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
 prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s  výrobkom uvedeným v  dokladoch, ktorými kupujúci 

preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované 
údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK: 
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; teľ: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.
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