AKAI TAB-7830QC
TABLET 3G

Návod na použití

Důležité informace:


Před použitím zařízení, prosím přečtěte si návod k použití



Popisy v tomto návodu vycházejí z výchozího nastavení.



Obrázky v této příručce se mohou lišit od obrázků skutečného produktu.



Firma AKAT Kft nenese žádnou odpovědnost za stažené aplikací od třetích
stran, za jejich provoz a vliv na jejich výkon.



Specifikace výrobku, jeho jméno může být změněny bez předchozího
upozornění, a mohou se lišit v závislosti od region.

A Google, Google logo, Android, Google Maps, Gmail, You Tube, Android Market a
Google talk a Google Inc jsou registrované ochranné známky.
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První kroky
Rozbalení
Zkontrolujte přítomnost následujících:


Tablet



Krátký návod k použití, garanční list



Napájecí adaptér, USB datový kabel.

Nabíjení baterie
Baterie musí být nabita před použitím zařízení.
Zařízení může se nabíjet s napájecím adaptérem nebo připojením k počítači pomocí
USB kabelu.
Pozor ：Používejte pouze originál baterii a nabíječku patřící k tomuto zařízení. Použití nesprávné nabíječky
nebo baterie může vést k poškození zařízení, nebo k explozi baterie.
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Vložení paměťové karty
Pro ukládání multimediálních souborů je doporučená použít paměťovou kartu.
1. Vložte paměťovou kartu s pozlacenými kontakty nahoru.
2. Zatlačte kartu do slotu, dokud neucítíte cvaknutí
Informace: Firma AKAT Kft. používá přijaté normy v případě karet, ale může se
vyskytnout chyba v kompatibilitě.

Vložení SIM karty
Držte pevně zadiadenie a pokuste se na zadní straně tabletu sundat kryt.

1.
2.

Vložte SIM kartu do slotu s její plíšky na dol otočenými. Ubezbečte se, že
karta je správně vložena.

3.

Vložte zpět zadní kryt tabletu.

Základní informace:
Zapnutí a vypnutí zařízení
Pro zapnutí stiskněte déle tlačítko zapnutí a vypnutí.
Pro vypnutí stiskněte déle tlačítko zapnutí a vypnutí, pak stiskněte Vypnutí OK tlačítko
na obrazovce.

Režim za letu
Chcete-li vypnout na zařízení přístup k sítí, postupujte podle následujících kroků:
Nastavení Bezdrátové připojení a jiné sítěOstatní…Režim za letu, označte
políčko.
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Základní obrazovka
Základní obrazovka je z více panelů. Přesuňte doleva nebo doprava panely na základnej
domovské obrazovce, zobrazí se ikony stavu, widgety, složky.
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Přidání položky na domovskou obrazovku
Dotkněte se ikony aplikace jako je uvedeno dole na obrazovce.

Posuňte doleva nebo doprava pro dosah dalších položek
Pro přidání položky držte stlačený ikon a stáhněte na příslušný panel.
Chcete-li odstranit položku nebo ikonu z obrazovky, držte déle stisknutou položku / ikonu
a stáhněte ji do pole Vymazat.
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Provozní panel, stavový řádek
Provozní panel s tlačítky se nachází spodní části displeje

1

1

2

3

Zpět na předešlou stránku

2 Domovská obrazovka přístup odkudkoliv
3

Zobrazit předchozí aplikace

Obrazovka oznámení
V horní části tabletu přejeďte na obrazovce z hora dolů a vysune se Vám panel s oznámeními.
Režim za letu: Vypnout -Zapnout
Wi-Fi：Wi-Fi Vypnout -Zapnout
Jasnost：Nastavení jasnosti displeje
Oznámení: Vypnout -Zapnout
Nastavení: Přístup k nastavení přístroje
Nabíjení: Úroveň nabití baterie.
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Automatické otáčení
Když otočíte přístroj během používání některých aplikací, obrazovka se automaticky
otočí. Pro vypnutí automatického otáčení obrazovky stiskněte tlačítko. (otáčení zamčené).

Odblokování a zablokování displeje
Pro Odblokování displeje stiskněte ikonu zámek a stáhněte na ikonu odemknutí.
Pro manuální zablokování displeje stiskněte tlačítko zapnutí.

Zadávání textu
Chcete-li psát text, klikněte na písmena na virtuální klávesnici.
Klepněte na pole pro zadávání textu aby se zobrazila klávesnice. Chcete-li skrýt
klávesnici, klepněte na tlačítko:

.

Pro vyber zadávání textu, klepněte v levém horním rohu na:

.

Při zadávání textu můžete použít funkci kopírovat- vložit.

Přizpůsobení zařízení
Pro přizpůsobení zařízení klepněte na tlačítko Nastavení na domovské obrazovce.

Manipulace Aplikací
Pro manipulaci aplikací klepněte na: NastaveníAplikace
1. Pro vymazání aplikace vyberte záložku Staženo, vyberte aplikaci, klepněte na tlačítko
Odstranit, pak s tlačítkem OK dokončete odstranění.
2. Pro pozastavení nebo změnu aplikace vyberte záložku Běžící nebo Vše, tam při
možnostech postupujte podle pokynů.
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Bezpečnost
S těmito možnostmi můžete chránit vaše zařízení a data


Ochrana obrazovky

Přednastavení ochrany obrazovky klepněte na NastaveníZabezpečení Zablokování

obrazovky, vyberte ze seznamu:


Není：Odjištění obrazovky.



Posun: Obrazovka se odblokuje s posunem.



Kód PIN：Zadejte jeden kód. Obrazovku můžete odemknout pouze s tímto
kódem.



Vzor：Nakreslete jeden vzor. Postupujte podle pokynů, obrazovku můžete
odemknout pouze s tímto vzorem.



Heslo： Zadejte jedno heslo. Toto heslo se použije pro odemknutí
obrazovky.



Odemknutí obličejem: Postupujte podle pokynů. Když se nepodaří
odemknout obrazovka s tváří, zařízení bude ptát PIN kód.
Pozor! Pomocí této metody i jiní lidé vědí odemknout zařízení, který mají
podobní charakter vaší tváře.



Vypnutí displeje

Vyberte NastaveníZobrazeníRežim spánku, a nastavte požadovaný čas. Po
uplynutí nastaveného času se displej vypne.

Obnovení továrních nastavení (Reset)
Pro obnovení továrních nastavení postupujte podle následujících kroků:
1. Vyberte Nastavení Zálohování a obnovení menu.
2. Klepněte na: Obnovení továrních nastavení.
3. Chcete-li všechny údaje vymazat ze zařízení (fotky, hudba, stažené aplikace, atd.)
Označte opci vymazání SD karty.
4. Klepněte na: Obnovit tablet.
Zařízení se restartuje a budou platit výchozí nastavení.
Pozor!: Obnovení továrních nastavení vymaže všechny stažené údaje ze zařízení a to i
schránku Google.
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Internet
Email
 Pro přijímání emailů třeba nastavit jednu emailovou schránku. Přístroj je v souladu s
příslušnými normami (POP3/IMAP/Exchange). Na přístroji lze nastavit více emailových
schránek.


Nastavení Email

1. Klepněte u aplikací na Email.
2. Podle pokynů nastavte schránku.
3. Chcete-li nastavit další schránku Email NastaveníPřidat, postupujte podle
pokynů
Pokud jste dokončili nastavení schránky, Vaše maily se stáhnou automaticky. Pokud
jste nastavili více schránek, mate možnost proklikat se mezi nimi.


Vymazaní Emailové schránky

1. Při Aplikací otevřete: Email.
2. Klepněte na opci Nastavení, vyberte schránku kterou chcete smazat.
3. Vymažte schránku
4. S tlačítkem OK potvrdíte vymazání.
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Vytvorenie
a
emailovej správy

odoslanie

1. Otvorte aplikáciu Email.
2. Ťuknite na:

.

3. Zapíšte emailovú
adresáta.

adresu

4. Pre vloženie prílohy ťuknite na tlačidlo Pridať súbor.
5. Zadajte predmet a napíšte text správy.
6. Pošlite správu.

Gmail
Pro používání Google Mail služby, potřebujete Gmail účet.


Vytvoření Gmail účtu

Když nemáte Gmail účet, klepněte na tlačítko Nové a postupujte podle pokynů abyste
vytvořil jeden.


Nastavení Gmail účtu

Pokud mate Gmail účet stiskněte tlačítko Existující, zadejte emailovou adresu a
heslo, poté stiskněte tlačítko Další. Po nastavení účtu se Vám emaily automaticky
stáhnou na zařízení.


Zobrazení Emailů

1. Pokud otevřete emailový účet, emaily se Vám zobrazí, neprocitne se zobrazí s tučným
písmem.
2. Klepněte na zprávu pro přečtením
3.

Pokud je důležitá zpráva označte ji s hvězdu vedle zprávy.



Vytvoření a poslání Email
zprávy

7. Otevřete aplikaci Gmail.
8.

Klepněte na :

.

9. Zadejte emailovou adresu
adresáta.
10. Chcete-li připojit přílohu klepněte na tlačítko připojit soubor.
11. Zadejte předmět a napište text zprávy.
12. Odešlete
emailovou zprávu
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13. Prohlížeč
Klepněte na tlačítko aplikace Prohlížeč


Prohlížení Webu

1. Vyberte Prohlížeč pro otevřete domovské stránky.
2. Do textového pole zapište adresu webovou stránky a jděte na ni.
3. Pro zvětšení nebo zmenšení stránek použijte Vaše prsty.


Otevření nové stránky

Zároveň si můžete otevřít i několik stránek
,pak

1. Pro otevření nové stránky klepněte:
2. Zapište adresu webové stránky.
3. Pro zavření okna klepněte na:


.

Nastavení domovské stránky

1. Klepněte na tlačítko Opce v pravém horním rohu.
2. Vyberte si NastaveníVšeobecníNastavení domovské stránky.
3. Zapište požadovanou adresu webové stránky.


Přidání záložky

Při procházení webové stránky, klikněte na tlačítko:


. Stránku jste uložili mezi záložky.

Záložky a historie

Klepněte na:

. Otevřete seznam záložek a historie. Klepněte na otevření

požadované webové stránky.


Přizpůsobení prohlížeče

Klepněte na tlačítko Opce v rámci toho menu Nastavení

Play Store
1. Na zařízení z Play Store je možné stáhnout širokou škálu aplikací a jiných věcí. Pro
použití potřebujete mít Google účet.Otevřete aplikaci Play Store.
2. Vstupte do vašeho Google účtu.
3. Hledejte mezi aplikací ke stažení.
4. Pro stažení a instalaci se řiďte podle pokynů.
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Poznámka


Každá aplikace pochází od třetí strany. Přečtěte si popisy tvůrců a varování
před použitím.

Chat
Google Chat je bezplatná aplikace na bázi webu pro posílání zpráv, video a audio
zpráv. Pro používání Google Chat aplikace potřebujete Google účet.
1. Otevřete aplikaci Chat.
2. Řiďte se podle pokynů pro nastavení Google účtu.
3. Vyberte: Přidat přítele, zadejte emailovou adresu známého a klepněte na tlačítko
Odeslat pozvánku.
4. Jakmile Váš známý potvrdí pozvánku, můžete spustit Chat.

Multimédiá
Galerie
S aplikací Galerie si může zobrazit soubory v zařízení, můžete je upravovat a sdílet.
Poznámka: Při skladování více souborů, přístupová doba může být delší


Podporované formáty

Typ

Formát

Obraz

JPEG、 GIF、BMP、PNG

Video

AVI、RM、RMVB、MOV、FLV、3GP、MP4

Poznámka: Některé soubory nelze přehrát, kvůli rozdílnému kódování.


Prohlížení Obrázků

1. Vyberte složku.
2. Vyberte snímek který chcete podívat. Ostatně snímky víte prohlížet posunem
obrazovky doprava či doleva.
3.

Pro zvětšení nebo zmenšení snímků, používejte prsty.

4. 4. Pro funkci Prezentace zvolte Opce Prezentace
5. Chcete-li zobrazit podrobnosti o snímek, zvolte Opce  Podrobnosti.
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6. Pro sdílení snímku klepněte na:

.

Vaše snímky můžete použít jako pozadí. Vyberte Nastavení obrázku,

7.

jakPozadí nastavte obraz do správného umístění, a potom klepněte na
položku Oříznout.
Vaše snímky můžete nastavit také k volání, vyberte Nastavení obrázku,

8.

jakFotografie kontaktůVýběr kontaktů Nový kontakt nebo již existující
 nastavte fotografii na správné místo a klepněte na: Oříznout.


Úpravy obrázků

1. Pro řezání fotek použijte Opce, Oříznout tlačítko
 Přesuňte část, která má být oříznuta na správné místo.


Box umožňuje nastavit požadovanou velikost obrazu.



Nakonec, uložte obrázek.

2. S klepnutím na tlačítko Upravit, máte možnost upravit fotku s několika způsoby


Upravit barvy



Rámování



Řezání, otáčení

.



Upravit kontrast

.

.
.

Přehrávání videa
1. Vyberte si Video aplikaci.
2. Vyberte video na přehrání.
3. S pomocí virtuální klávesnice víte ovládat přehrávání

Hudba
Podporované formáty: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A atď.
Poznámka: Některé soubory nelze přehrát z důvodu odlišných kódování.


Přehrávání

1. Vyberte si hudbu.
2. S virtuální klávesnicí víte ovládat přehrávání.


Náhodné přehrávání skladeb.



Opakování aktuálního seznamu, když se dostanete na konec seznamu.



Opakování aktuální skladby.
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Vytvoření playlistu

1. Klepněte a držte stisknutou skladbu.
2. Vyberte si Přidat k playlistu.
3. Vyberte si Nové.
4. Zadejte název.
5. Uložit.


Vymazání playlistu

1. Klepněte na Playlist.
2. Držte stisknuté a zvolte opci a Vymazat.

Fotoaparát


Focení

1. Ze seznamu aplikací vyberte si Fotoaparát.
2. Před focením máte více možností pro nastavení.

Ikon Popis
Vytvořit fotku
Nastavení fotoaparátu
Výběr video režimu
Vytvořit panoramatickú fotografii
Mód pěkný tváři
Normální fotka

3. Zamiřte objektivem na předmět a stiskněte
automaticky uloží do adresáře DCIM.
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pro focení. Fotografie se

 Nastavenia videa
Klepněte na ikonu

Ikon

popis
Farební efekty
Nastavení
Zachycení fotky z videa
Nastavení vyvážení bílej farby
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Nástroje
Kalendář
Funkci Kalendář lze použít v denním, týdenním nebo měsíčním pohledu, a můžete v něm
vytvořit události a připomenutí.
Vyberte z aplikací funkci Kalendář.
Přidejte jeden účet abyste věděli synchronizovat údaje.
1. Pro přidání události klepněte na:

.



Vyplňte údaje, kategorii, datum, čas a alarm.



Pro ukončení vyberte si: Hotovo.

2. V kalendáři se dají nastavit různé pohledy (den, měsíc, rok).
3. Pro odstranění události, otevřete ji a stiskněte na OK.

Budík
V aplikací klepněte na Hodiny a vyberte:
1. Klepněte na:

.

pro přidání nového času buzení.



Nastavte požadovaný čas, vyberte požadovaný zvuk alarmu



Po nastavení klepněte na:



Pro změnu ťuknutím na čas.



Pro předem nastavení alarm přepněte do polohy ZAPNUTO.



Pro vypnutí alarmu přepněte do polohy VYPNUTO.

.

2. Během buzení pro vypnutí klepněte na:
budí / klepněte na:

. Pro funkci Odložit / po čase znovu

.

3. Pro smazání času buzení držte stlačený čas a

OK.

Správce souborů
Můžete si prohlédnout a spravovat na počítači, datové a multimediální soubory uložené
na externí SD kartě. Můžete vyhledávat, kopírovat, upravovat a sdílet soubory s jiným
zařízením.
Poznámka:
1. Některé formáty nepodporuje zařízení.
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2. Některé soubory nejsou podporovány kvůli kódování.

Kalkulačka
Tato funkce umožňuje provádět výpočty. Použijte klávesnici pro provádění výpočtů.

Přenos dat
USB připojení
Zařízení připojené k PC slouží jako externí pevný disk.
1. Pokud chcete kopírovat data na SD kartu, vložte kartu.
2. Pomocí kabelu USB, připojíte zařízení k počítači.
3.

Na panelu, vyberte zařízení USB je připojeno.

4. Zapnutí USB záložiska.
5. Otevření složky pro zobrazení souborů.
6. Zkopírujte soubory na SD kartu zařízení.
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Wi-Fi
S pomocí Wi-Fi se můžete připojit k internetu, k jinému zařazení nebo víte vytvořit
Wi-Fi hotspot.


Aktivace Wi-Fi

1. Nastavení.
2. Bezdrátové připojení a sítě, Wi-Fi


Vyhledávání a připojení

1. Po aktivaci, přístroj automaticky vyhledá dostupné sítě
2. Vyberte síť.
3. Zapište heslo (když je třeba)
4. Připojení se.

Bezpečnostní opatření
Přečtěte si tento krátký návod k použití. Nedodržování pravidel může být protizákonné.
 Letadlo
Na letadle vypněte zařízení. Bezdrátová zařízení mohou způsobit rušení zařízení v
letadle.
 Vozidla
Zařízení nikdy nepoužívejte při řízení. Dejte zařízení na bezpečné, snadno dostupné
místo.
 Elektronická zařízení
Za určitých okolností může být zařízení náchylné na rušení
 Prostředí s rizikem výbuchu
Vypněte přístroj když na daném místě hrozí nebezpečí výbuchu, pokud na to
upozorňují i znaky. Jiskry na takovýchto místech mohou způsobit požár nebo výbuch.
 Kardiostimulátory a další zdravotnické přístroje
Výrobci přístrojů navrhují alespoň 20 cm vzdálenost od kardiostimulátor. Vypněte
vaše zařízení ve zdravotní instituci, zejména pokud jsou umístěny varování v tomto
smyslu. Určité frekvence mohou rušit lékařské přístroje.
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Údržba a oprava
 Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem. V každém případě, nechte
opravu na odborníka v servisu.
 Uchovávejte přístroj v suchu. Vlhkost nebo kapaliny jakéhokoli druhu mohou poškodit
elektrické obvody zařízení.
 Nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí.
 Neuchovávejte zařízení v blízkosti magnetických polí.
 Na zařízení neskladujte kovový předmět, např. klíče, řetízek.
 Nevystavujte zařízení úderům , a zabraňte pádu na zem
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