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Důležité upozornění: 

 Nevystavujte tablet působení tekutin, vlhkosti či prachu 

 Zabraňte přehřívání baterie tabletu – nevystavujte ji vysokým teplotám, delšímu 

přímému působení slunce apod. 

 Tento tablet je složité elektronické zařízení, proto jej chraňte před nárazy a před 

působením magnetického pole 

 Doporučujeme nabíjet tablet v případě, že: 

A、 ikona stavu nabití baterie ukazuje prázdnou kapacitu, 

B、 systém se automaticky sám vypne, 

C、 operační tlačítka nereagují, 

D、 v pravém horním rohu se objeví červená ikona.  

 

 Pokud je zařízení ve stavu nahrávání nebo stahování, doporučujeme  

    neodpojovat zařízení. Mohlo by dojít k chybě aplikace.   

 Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě, jinak 

můžete tablet poškodit a přijít o záruku. 

 Na čištění displeje tabletu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, 

jako je benzín, ředidla či alkohol). 

 Nepoužívejte tablet v místech, kde je zakázáno používání elektronických zařízení 

( např. v letadle).  

 Nepoužívejte tablet při řízení automobilu či při chůzi po ulici. 

 USB slouží pouze pro přenos dat. 

 

【Poznámka】  

Výrobce si vyhrazuje právo na úpravu tohoto manuálu bez předchozího upozornění.

Všechny obrázky v tomto manuálu slouží pouze pro vaši informaci (jejich obsah  

či zobrazení se mohou od skutečného provedení mírně lišit). 

 

Tento tablet není voděodolný!  
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1. Tlačítka 

  

1.1 DOTYKOVÝ PANEL 

Kapacitní dotykový panel: Reaguje na klikání, posouvání položek prstem na displeji 

 

1.2 POWER 

  * zapnutí: Stiskněte tlačítko Power a přidržte jej  

  * vypnutí: Stisknutím tlačítka Power po dobu 5 sekund dojde k vypnutí systému.  

 

Zámek obrazovky: Krátkým stisknutím tlačítka Power zamknete nebo odemknete 

obrazovku.  

Pozn.: 1.Pokud dojde k vybití baterie, tablet se automaticky vypne. 

 

1.4 MENU 

Krátkým stisknutím tlačítka Menu se vrátíte do hlavního menu.  

 

1.5 HLASITOST (Volume +, Volume-) 

Pomocí tlačítek Volume+, Volume- nastavíte požadovanou hlasitost.  

 

1.6 SLUCHÁTKA 

   Tablet je vybaven konektorem Jack 3.5mm pro připojení sluchátek. 

 

1.7 VIDEO VÝSTUP (HDMI výstup)  

 

 

1.9 USB rozhraní 

  USB konektoru typu “mini USB” pro připojení tabletu k počítači i pro připojení externích 

paměťových medií  

 

1.10 RESET  

   V případě, že je nutné tablet resetovat, krátce stiskněte vhodným předmětem tlačítko  

   RESET a tablet se zresetuje. 

 

 

 

 

 

 

2. Před prvním použití 

2.1 Nabíjení baterie 

   Před prvním použitím dobijte baterii na plnou kapacitu (připojte nabíječku k DC 

konektoru tabletu). Doporučujeme při prvním a druhém nabíjení nechat nabíjet baterii po 



 

dobu cca 6 hodin. 

    

【Poznámka】: Pro napájení tabletu používejte pouze přiložený napájecí adaptér. Tento 

tablet obsahuje Lithium-polymerovou baterii. Během nabíjení se objeví ikona baterie. 

Když je proces nabíjení skončen a baterie je nabita, ikony baterie změní barvu na 

zelenou.   

【Poznámka】: 1. Doporučujeme nabíjet tablet alespoň jednou měsíčně i pokud není 

používán. Zvýšíte tím životnost baterie. V opačném případě, pokud ponecháte tablet v 

nenabitém stavu, může dojít k nevratnému poškození baterie.  

 

 2.2 Připojení k PC 

   V případě, že zařízení je připojeno k PC pomocí USB kabelu, na obrazovce se 

objeví okno “USB připojeno”, kliknutím na “Zapnout úložiště USB” bude zařízení připojeno 

k PC.  Můžete kopírovat, přesouvat nebo mazat soubory v zařízení nebo na paměťové 

kartě.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Přehled ikon 

  3.1 Ikony hlavního menu 

   Po spuštění zařízení se dostanete do hlavního menu. 



 

 

Přesouvat ikony na displeji můžete, když přidržíte prst na ikoně (stisnete-li ikonu  

podobu 3 sekund, ikona se zvětší) a posunete ji prstem na displeji, dokud  

nedosáhnete požadované pozice.  

Odstranit ikony z displeje můžete, když přidržíte prst na ikoně (stisknete-li ikonu  

podobu 3 sekund, ikona se zvětší) a přesunete ji do ikony “Koš”, ikona zčervená  

a puštěním ikony potvrdíte zvolenou akci.    

 

 



 

 

 

3.2 Stavové ikony na ploše   

  

V horním levém rohu obrazovky se zobrazují stavové ikony různých připojení (např. 

T-Flash karta, USB apod.) V horním pravém rohu obrazovky se zobrazuje stav baterie, 

čas apod.  

 

3.3 Aktivace dotykem 

V horním levém rohu obrazovky se nachází ikona  “Domů” a  “Zpět” a 

pomocí těchto ikon se vrátíte zpět na základní plochu.  Ve spodním levém rohu 

obrazovky se nachází ikona  “Poslední aktivita” Tato ikona zobrazí přehled všech 

běžících a nedávno spuštěných aplikací. Viz. náhled poslední aktivity níže: 

 



 

 

 

 

V menu najdete ikony aplikací, např. soubory, hudba, video, obrázky, apod.  

 

4. Základní nastavení 

Kliknutím na ikonu  se dostanete do nastavovacího rozhraní, kde můžete  

nastavit bezdrátové připojení a sítě, jazyk, hlasitost, vyzvánění apod.  

         

 
 



 

 

 

 

 

4.1 Tichý režim, Hlasitost, Výchozí zvuk oznámení, Zvuk při dotyku, Zvuk uzamčení 

obrazovky...  



 

 

 

 

4.2 Zabezpečení 

 

 

【Poznámka】: V případě upgrade firmwaru zrušte USB připojení.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jak postupovat v případě odstranění aplikací? 

1. Vstupte do nastavovacího rozhraní >”Aplikace” a zobrazí se seznam 

nainstalovaných programů.  

2. Klikněte na ikony, které chcete odstranit, klávesou Enter aktivujete další volbu.  

3. Potvrďte odstranění. 

 
 

4.3 Zálohování a obnovení dat 

 
 

 



 

 

 

 

4.4 Úložiště 

Vyjměte TF kartu. Zobrazí se dostupný úložný prostor.  

 
 

 

【Poznámka】: Při vyjmutí SD karty nejprve zvolte volbu “vyjmout SD kartu”).  

 

4.5 Jazyk & klávesnice  

 



 

 
    

 

4.6 Datum & čas 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

4.7 Informace o tabletu  

 
 

 

 

5. Přehled nastavení tabletu 

5.1 Instalace aplikace 

 Tento tablet podporuje Android APP poskytované třetí stranou. Většina aplikací lze 

naistalovat přes síť, kopírovat přes flash disk nebo SD kartu. Kliknutím na instalační ikonu 

se zobrazí nabídka pro instalaci. Paměť na disku je oddělená od paměti na SD kartě. 

Zvolte Aplikaci, kterou chcete nainstalovat, klikněte na ni, vraťte se do hlavního menu a 

vámi zvolená aplikace se objeví na seznamu aplikací.  

 

Poznámka: některé aplikace třetí strany musí být nainstalovány pomocí paměťové karty. 

Stáhnuté aplikace třetí strany někdy nelze správně nainstalovat na zařízení. Klikněte na 

tlačítko “spravovat” a vložte rozhraní třetí strany. Poté klikněte na instalační ikonu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Přidání účtu 

 

Poznámka: V tabletu se systémem Android TM jsou předinstalovány služby GoogleTM. 

Chcete-li poskytované služby GoogleTM maximálně využít, při prvním spuštění telefonu si 

vytvořte účet GoogleTM a přihlaste se k němu. Mnohé funkce systému AndroidTM vyžadují 

přístup k internetu. 

 

 
 

 



 

 
 

 

7.Řešení problémů 

1. Zařízení se nespustí 

a)Zkontrolujte stav nabití baterie 

b)Připojte napájecí adaptér a znovu zkontrolujte stav nabití 

c)Pokud zařízení nejde spustit i poté, co je nabíjeno, kontaktujte prosím svého 

dodavatele.  

2. Zařízení se spustí, objeví se startovací obrazovka, ale poté se zařízení samo vypne.  

1. Zařízení není dostatečně nabito, připojte tablet k nabíječce. 

3. Headset připojení nefunguje 

1. Prosím zkontrolujte nastavení hlasitosti, zda není v pozici 0. 

2. Zkontrolujte audio soubor, zda není poškozený.  

4. Nelze kopírovat soubor či přehrát hudbu  

1. Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k počítači  

2. Zkontrolujte, zda není plná paměť 

3. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození USB kabelu 

 

 


