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Úvod 
 

Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.  

Tablet je osazen dotykovým displejem s rozlišením 800 x 480 pixelů. Je vybaven rychlým 

procesorem TTC8925, pamětí 512 RAM a 8 GB flash. Operační systém je Android 4.0. 

Zařízení má vestavěný modul Wi-Fi, přední a zadní kameru, připojení k internetu, prohlížeč, 

fotoaparát a mnoho dalších funkcí.  

Uživatelsky příjemné rozhraní operačního systému poskytuje pohodlné ovládání. 

Tato příručka poskytuje pokyny, rady a popis funkcí zařízení. Před použitím tabletu si ji 

prosím přečtěte. 

 

  

Obsah 
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Důležité informace 

Prohlášení o shodě 

Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení 

Směrnice 199/5/WE.  

Ochrana životního prostředí 

Přístroj je předmětem Směrnice WEEE 2002/96/EC. Vyobrazený symbol znamená, že výrobek musí 

být likvidován odděleně a měl by být odevzdán na příslušném sběrném místě. To Vám umožní omezit 

znečištění a vliv na lidské zdraví.  

Odpovědnost 

Společnost GOCLEVER Technology ani žádný z jejích licenčních poskytovatelů nenesou 

odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo zisků, stejně jako za jakoukoliv jinou následnou či nepřímou 

škodu vyplývající z používání zařízení naší značky. GOCLEVER Technology není zodpovědná za 

jakékoli problémy související s nesprávnou funkcí operačního systému a aplikací pracujících pod jeho 

řízením.  

Změny 

GOCLEVER Technology si vyhrazuje právo revidovat tento dokument a specifikace přístroje bez 

předchozího upozornění. Tyto funkce a obrázky se mohou lišit v závislosti na službách nabízených 

provozovatelem a na verzi softwaru přístroje.  

Před použitím 

Pamatujte, že baterie není nabitá. Otevření nebo pokus o demontáž vnějšího pláště zařízení povede 

ke zrušení záruky.  

Google je registrovaná ochranná známka a Google Maps je ochranná známka společnosti Google Inc. 

ve Spojených státech a dalších zemích. YouTube je ochranná známka společnosti Google Inc.  

Společnost GOCLEVER Technology není zodpovědná za technické a redakční chyby nebo za 

opomenutí obsahu v tomto dokumentu a není rovněž zodpovědná za náhodné nebo následné škody 

způsobené poskytnutím tohoto materiálu.  

Informace jsou prezentovány v takovém stavu, v jakém jste je přijali, a nevztahuje se na ně žádná 

záruka. Podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost GOCLEVER Technology si 

vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto dokumentu bez předchozího upozornění. Tato příručka 

popisuje základní funkce přístroje.  

Bezpečnost 

Prostudujte prosím tyto pokyny. Jejich nedodržení může způsobit ohrožení života nebo zdraví nebo 

může být i nezákonné. Pro další informace si prosím přečtěte celou příručku. Zařízení bylo navrženo 

pro provoz z baterie a na napájení ze sítě nabíječkou. Použití zařízení jiným způsobem může být 

nebezpečné a způsobu ztráty záruky.  

Nabíjení baterie 

Přístroj by měl být připojen pouze ke zdroji elektrické energie v souladu s parametry stanovenými ve 

specifikaci. V případě pochybností, jestli se jedná o typ požadovaného napájecího zdroje, se obraťte 
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na autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. Pokud je výrobek 

napájen z baterie nebo jiného zdroje, postupujte podle pokynů dodaných s produktem.  

Vlivy vnějších činitelů a elektromagnetického pole 

Přístroj není vodotěsný. Ujistěte se, že je vždy suchý a chráněn před vlhkostí. Přístroj musí být také 

chráněn proti vysokým a nízkým teplotám, prachu, písku, nevystavujte jej nárazům a pádům, protože 

tím může dojít k poškození tabletu nebo jeho součástí. Nedotýkejte se jej mokrýma rukama.  

• Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí a v prostředí s velmi vysokými nebo nízkými teplotami.  

• Nenechávejte zařízení ve vozidle nebo v místech, kde teploty přesahují 50 stupňů Celsia.  

• Nepoužívejte zařízení na palubě letadla a v oblastech, kde není dovoleno používat vybavení, 

které může emitovat elektromagnetické pole, například v nemocnicích, čerpacích stanicích a 

skladech výbušnin. Porušení těchto pravidel může vést k požáru nebo výbuchu.  

• Nepoužívejte zařízení při řízení.  

• Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole, jako jsou mikrovlnné 

trouby, reproduktory, TV a rádio.  

• Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahují kovy.  

• Tablet není voděodolný. 

Servis a opravy 

K opravě můžete využít autorizovaný servis a kvalifikovaný personál, jakýkoli pokus o samostatnou 

opravu nebo neoprávněné služby povede ke zrušení záruky.  

Bezpečnostní opatření 

• Nevystavujte zařízení silným nárazům nebo pádu z výšky.  

• Nepoužívejte zařízení v extrémně horkém, mrazivém, prašném nebo vlhkém prostředí. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření.  

• Nepoužívejte přístroj v blízkosti silných magnetických polí.  

• Normální funkce výrobku může být narušena statickou elektřinou (ESD). V takovém případě stačí 

resetovat a restartovat zařízení v souladu s návodem k obsluze. Během přenosu souborů prosím 

zacházejte se zařízením opatrně a pracujte v prostředí bez statické elektřiny.  

• Udržujte zařízení mimo dosah vody a jiných tekutin. V případě, že se voda nebo jiná tekutina 

dostane do zařízení, ihned je vypněte a vyčistěte.  

• K čištění zařízení nepoužívejte chemikálie, zabráníte tak korozi. Pro čištění použijte suchý hadřík.  

• Neinstalujte přístroj v těsném prostoru mezi knihami a podobnými předměty. Větrání by mělo být 

volné. Větrací otvory by neměly být zakryté předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.  

• Nepokládejte na zařízení žádné zdroje otevřeného ohně, například svíčky.  

• Je třeba upozornit na ekologické aspekty likvidaci baterií.  

• Používejte přístroj v odpovídajícím prostředí.  
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• Neneseme odpovědnost za škody nebo ztráty dat v důsledku mechanické poruchy, zneužití, 

modifikace zařízení nebo výměny baterie.  

• Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte žádným způsobem. Zařízení tímto ztratí 

platnost záruky.  

• Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, nabijte baterii alespoň jednou za měsíc pro udržení 

životnosti baterie.  

• Nabijte baterii, pokud:  

• se zobrazí ikonka baterie   (vybitá baterie).  

• se zařízení automaticky vypne při znovu zapnutí.  

• není žádná odezva při stisku kláves v nezamčeném režimu při nabité baterií.  

• Nepřerušujte spojení v případě, že formátujete nebo pracujete se soubory. V opačném případě 

mohou být data poškozena nebo ztracena.  

• Je-li přístroj používán jako přenosný HD, použijte zařízení pouze podle pokynů. V opačném 

případě může dojít k trvalé ztrátě dat.  

• Instalujte data pouze za pomoci přídavných zařízení/příslušenství určených výrobcem a dle 

návodu.  

• Před použitím zařízení nebo instalací dat si prosím nejprve přečtěte bezpečnostní informace 

uvedené na spodní části zařízení.  

• Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti 

nebo vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Nikdy nepokládejte na 

zařízení předměty naplněné tekutinou, například vázy. Nedotýkejte se přístroje ani nabíječky 

mokrýma rukama.  

• V případě nesprávně nainstalované baterie hrozí nebezpečí exploze. Baterii vyměňte pouze za 

stejný nebo ekvivalentní typ.  

• Baterie (baterie nebo akumulátory a baterie) by neměly být vystaveny nadměrnému teplu jako je 

sluneční světlo, oheň apod.  

• Dodržujte dané postupy pro likvidaci baterií.  

• Je-li napájecí zdroj odpojen od zařízení, zařízení bude stále funkční do doby, než se baterie 

vybije.  

• Napájecí adaptér patří do zařízení TŘÍDY II s dvojitou izolací. Žádný vnější uzemňovač není k 

dispozici.  

• Vysvětlení bezpečnostních symbolů:  

- Blesk v trojúhelníku znamená 

“Upozornění na nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem”.  

- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt nebo zadní část zařízení. 

Pod krytem nejsou žádné části opravitelné běžným uživatelem. Opravu zařízení svěřte 

kvalifikovanému personálu.  

- Vykřičník v trojúhelníku znamená “Upozornění pro uživatele – odkaz na důležité pokyny pro 

provoz a údržbu v průvodní dokumentaci”.  
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• Zabraňte dětem v přístupu k tabletu a jeho příslušenství. Nedovolte dětem, aby jej používali bez 

dozoru dospělé osoby.  

• Při používání tabletu dodržujte platné zákony a předpisy, respektujte soukromí a zákonná práva 

třetích stran. 

• Při použití USB kabelu dodržujte přesně pokyny v návodu, abyste zachovali bezpečný provoz 

tabletu nebo PC. 

• Správná likvidace zařízení. Všechna zařízení, na kterých je toto logo vyznačeno, nesmí 

být vyhozena do popelnice, ale mají být odevzdána k recyklaci na sběrný dvůr nebo do 

prodejny elektrospotřebičů.  

• Toto zařízení by mělo být nainstalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od vašeho 

těla.  

• CE – země, ve kterých může být produkt volně používán: Německo, Velká Británie, Itálie, 

Španělsko, Belgie, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Irsko, Dánsko, Lucembursko, Rakousko, 

Finsko, Švédsko, Norsko a Island. Francie kromě kanálů 10 až 13.  

Bezpečný poslech 

• Tento produkt respektuje stávající předpisy o omezení výstupní hlasitosti zařízení pro domácí 

audio na bezpečnou úroveň. Tím, že k poslechu užíváte sluchátka s nastavením vysoké 

hlasitosti, vystavujete se riziku trvalého poškození svého sluchu. I v případě, že si zvyknete na 

poslech s vysokou hlasitostí a zdá se vám normální, stále trvá riziko poškození sluchu. Snižte 

hlasitost přístroje na rozumnou úroveň, aby se zabránilo trvalému poškození sluchu. Pokud 

slyšíte zvonění v uších, snižte hlasitost nebo vypněte přístroj. Toto zařízení bylo testováno s 

dodanými sluchátky. V zájmu zachování sluchu je doporučeno použít pouze tyto modely 

sluchátek: otestovaná sluchátka dodávaná se zařízením nebo jakákoliv jiná sluchátka, která 

respektují platné předpisy. Jiné typy sluchátek mohou způsobit vyšší hlasitost. (Při plném výkonu 

může delší poslech přehrávače způsobit poškození sluchu).  

• Maximální výstupní napětí <=150 mV  

• Nepoužívejte zařízení během řízení motorových vozidel. Mohlo by to vést k dopravní nehodě a v 

mnoha oblastech je toto použití nezákonné.  

• Hrozí-li vznik nebezpečné situace způsobené omezeným vnímáním okolních zvuků, měli byste 

být maximálně obezřetní, případně používání sluchátek a zařízení dočasně přerušit.  

• I tehdy, je-li typ vašich sluchátek konstruován tak, abyste i při poslechu mohli vnímat zvuky z 

okolí, nenastavujte hlasitost tak vysoko, abyste neslyšeli, co se děje kolem vás.  

• Zvuk může být klamavý. Během poslechu se "pohodlná úroveň" nastavení hlasitosti přizpůsobuje 

vyšší hlasitosti zvuku. Co zní "normálně", může být ve skutečnosti hlasité a škodit vašemu 

sluchu. Chraňte se tím, že nastavíte hlasitost zařízení na bezpečnou úroveň DŘÍVE, než se váš 

sluch přizpůsobí.  

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:  

a) Nastavte hlasitost na nízkou úroveň  

b) Pomalu zvyšujte hlasitost na úroveň, kdy uslyšíte reprodukci příjemně, srozumitelně a bez 

zkreslení. Po dosažení “pohodlné” úrovně již hlasitost dále nezvyšujte.  
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Slovníček zkratek - terminologie 

 

Zkratka / označení Plný název Popis 

Tablet Tablet Mobilní internetový terminál 

WIFI Wireless Fidelity 
Bezdrátové síťové připojení 
založené na standardu  
IEEE 802.11 

microSD microSD 
Miniaturní paměťová karta 
formátu Micro SD, někdy se 
nazývá též TransFlash (TF) 

HDMI 
High Definition Multimedia 
Interface 

Multimediální rozhraní pro 
signály s vysokým rozlišením 

 

 

Popis výrobku 
 

Dodávané příslušenství 

Ověřte, zda jste v balení tabletu obdrželi následující položky:  

 

 tablet 

 nabíječka 

 kabel USB 

 nabíječka do auta 

 držák 

 zadní klip 

 uživatelská příručka 

 záruční list 

 adaptér USB OTG 
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Používání a uvedení do provozu 

Nabíjení baterie 

Před prvním použitím zařízení nejprve plně nabijte pomocí dodávané síťové nabíječky. 

 

Stavové a oznamovací ikony 

Oznamovací ikony: 

Pokud se v oznamovacím okně objeví ikona oznámení, ťukněte na panel a potáhněte pruh, 

aby se otevřela oznamovací lišta. Vyberte požadovanou možnost z rozbalovacího menu a 

potvrďte. Zavřete oznamovací okno ťuknutím na panel a potažením pruhu zpět nahoru. Typ 

oznámení je dán ikonou – viz tabulku níže.  

 

 
Nový email 

 
Režim Letadlo 

 
USB připojení  

 
Aktivně připojené zařízení USB 

 Tlačítko „Zpět“

 

 
Stahování 

 
Zobrazí poslední spuštěné 

programy

 
 Tlačítko „Domů“

 

 
Indikátor úrovně baterie 

 

Služba WIFI připojena, Internet je 

dostupný 

 
SD karta není vložena 

 
Budík je zapnutý 

 
Upozornění

 
 

Ztlumený zvuk
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Základy používání 
 

Funkční tlačítka / klávesy 

 

Power (Vypínač) 
Krátký stiskem tablet uspíte/probudíte,  

dlouhým stiskem tablet zapnete/vypnete 

Volume + Zvýšení hlasitosti 

Volume -  Snížení hlasitosti 

Home (Domů) Návrat k hlavní obrazovce 

Menu (Nabídka)  Kontextová nabídka v aplikaci 

Apps (Aplikace)  Nedávno spuštěné aplikace 

Back (Zpět) Návrat na předchozí obrazovku 

Search (Vyhledávání) Vyhledáván í Google 

 

 

Spuštění a vypnutí 

Spuštění 

Delším stiskem vypínače (na 3 sekundy) se tablet spustí s úvodní obrazovkou v zamčeném 

stavu. Po jejím odemčení se zobrazí hlavní uživatelské rozhraní. 

 

Vypnutí 

 Dlouhým stiskem vypínače se vyvolá okno s ukončovacím dialogem. 

 V okně se zobrazí několik možností, zvolte vypnutí (viz. obr. 1). 

 Potvrďte vypnutí - tablet se vypne (Shutdown). 
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   Obr. 1 

 

Rozsvícení a zhasnutí displeje 

Pokud se delší dobu nic neděje, obrazovka sama zhasne. 

 Automatické zhasínání obrazovky při nečinnosti šetří baterii. 

 Krátkým stiskem vypínače docílíte okamžitého zhasnutí obrazovky. 

 

Rozsvícení zhasnuté obrazovky 

 

Je-li obrazovka zhasnutá, rozsvítíte ji krátkým stiskem vypínače. Obrazovka bude zamčená 

(viz obr. 2), podržte prstem nebo dotykovým perem ikonu zámečku a přetáhněte ji, jak je 

naznačeno na obr. 3 – tím obrazovku odemknete. 
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   Obr. 2 

   Obr. 3 

 

Práce s dotykovou obrazovkou 

Metody práce s tabletem 

Existuje několik způsobů, jak používat dotykovou obrazovku:  

Kliknutí 

Chcete-li něco napsat pomocí virtuální klávesnice na obrazovce nebo spustit aplikaci z 

hlavní obrazovky, stačí se ťuknout prstem do vstupního pole nebo na ikonu aplikace.  

Rychlý posuv nebo posuv 
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Rychlý posuv (posuv) znamená rychlý svislý nebo vodorovný pohyb prstem nebo dotykovým 

perem po obrazovce.  

Přetažení  

Než objekt přetáhnete, silněji jej stiskněte. Po přetažení na požadované místo jej pusťte 

(uvolněte a zvedněte prst). 

Natočení 

U obrázků stačí ve většině případů naklonit tablet na bok – tím se změní  vodorovná 

orientace na svislou. 

 

Hlavní rozhraní 

Obrazovka s hlavní nabídkou zobrazuje všechny aplikace (viz obr. 4). Můžete pracovat 

s aplikacemi, zástupci a nastavit si vlastní tapetu. 

 

Obr. 4 

1. Vyhledávání 

2. Hlasové vyhledávání 

3. Animovaná tapeta 

4. Aplikace 

5. Tlačítko „Zpět“ 

6. Tlačítko „Domů“ 

7. Naposled spuštěné aplikace 

8. Oznamovací lišta 

9. Ikona oznámení 

10. Čas 

11. Úroveň nabití baterie 
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Rozšířená hlavní obrazovka 

Domovskou obrazovku lze stranově rozšířit – tím se zvětší prostor pro další zástupce či 

widgety. Ťukněte na prázdný prostor na základní obrazovce a posuňte prst k levému nebo 

pravému okraji displeje. Takto se dostanete na dvě další rozšiřující obrazovky (viz obr. 5).  

   Obr. 5 

 

Správa aplikací a zástupců 

Předchozí verze systému Android umožňují vytvářet na Ploše složky, do nichž lze vkládat 

ikony. Systém Android 4.0 tuto proceduru ještě zjednodušuje. Postup je následující:  

1. Přetáhněte ikony na jedno místo (viz obr. 6).  

2. Ťukněte na sdružené ikony (viz obr. 7).  

3. Ťukněte na název nové složky (černý rámeček), objeví se virtuální klávesnice a můžete 

složku pojmenovat (podobně jako v systému iOS).  
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  Obr. 6 

 

   Obr. 7 

 

Odstranění ikony z Plochy 

Ťukněte a podržte ikonu, kterou chcete odstranit, v levém horním rohu obrazovky se objeví 

symbol mazání .  

Přesuňte ikonu na symbol mazání a vyčkejte, dokud nezčervená; pak uvolněte prst.  
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Změna tapety na Ploše 

Ťukněte a podržte prst na prázdném místě hlavní obrazovky, objeví se vyskakovací okno 

s nabídkou změny tapety.  

Klikněte na Galerii obrázků nebo Galerii tapet a zvolte nový obrázek pro změnu pozadí 

Plochy.  

  

Hlasové vyhledávání 

 Ťukněte na ikonu hlasového vyhledáváni (symbol mikrofonu) .  

 V okně hlasového vyhledávání můžete vybrat požadovaný jazyk – zvolte a potvrďte 

ťuknutím na OK. 

 Nastavte mikrofon před ústa a vyslovte, co chcete hledat – prohlížeč otevře okno 

s výsledky hledání.  

Poznámka: Použitím hlasového vyhledávání vyžaduje aktivní internetové připojení.  

 

Aplikace 

Jak spustit aplikaci:  

1. Ťukněte na ikonu    (obr. 4), zobrazí se nabídka aplikací (obr. 8). 

2. Ťukněte na ikonu vybrané aplikace. 

 

   Obr. 8 
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Připojení USB 

Konfigurace paměti internetového zařízení (tabletu) 

Abyste mohli přenášet dokumenty, je potřeba nejprve nakonfigurovat paměť tabletu. Připojte 

tablet k počítači kabelem USB, oznamovací okno zobrazí ikonu označující spojení přes USB:  

1. Otevřete oznamovací lištu 

2. V oznamovací liště ťukněte na „USB připojeno“ a vyberte USB flash disk.  

3. Nyní je tablet přes USB připojen k PC. 

 

Kopírování souborů na paměťovou kartu 

1. Připojte tablet k počítači kabelem USB. 

2. Zkonfigurujte paměť tabletu (viz konfigurace paměti)  

3. V PC otevřete „Tento počítač“, zde se zobrazí připojené přenosné disky. 

4. Zkopírujte požadované soubory na příslušný přenosný disk. 

5. Po ukončení kopírování ťukněte v počítači na „Odebrat výměnný disk USB” a bezpečně 

odeberte zařízení. 

 

Poznámka: Pokud chcete prohlížet obsah paměťové karty v tabletu, musíte odpojit kabel 

USB. 

 

Základní nastavení 
 

Zvuk a obraz 

Nastavení hlasitosti pro přehrávání multimédií 

1. Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“. 

2. Zvolte položku „Zvuk“. 

3. Ťukněte na nastavení hlasitosti (pro hudbu a videa). 

4. Objeví se lišta nastavení hlasitosti – pomocí posuvníků upravte hlasitost. 

5. Potvrďte nastavení. 
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Nastavení displeje 

Nastavení jasu displeje 

 

1.  Na základní obrazovce ťukněte na ikonu“ Nastavení“. 

2.  Zvolte položku „Obrazovka“. 

3.  Ve zobrazené nabídce zvolte položku „Jas“. 

4.  Objeví se lišta nastavení jasu – pomocí posuvníků nastavte požadovaný jas. 

5.  Potvrďte nastavení. 

 

Nastavení pohotovostní doby 

1. Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“. 

2. Zvolte položku „Obrazovka“. 

 Posouváním se přesuňte v nabídce dolů a vyberte položku „Uspání při nečinnosti“. 

 Objeví se dialog nastavení času nečinnosti pro uspání obrazovky – zvolte 

požadovaný čas, po kterém se obrazovka vypne. 

 

 

Základní nastavení 

Nastavení zamčení displeje 

Přístup k zařízení lze chránit heslem nebo grafickým kódem.  

Poznámka: Je-li obrazovka zamčená, je nutno při spuštění tabletu nutno zadat heslo.  

 

Nastavení grafického kódu (unlock picture) 

 Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“. 

 Zvolte „Bezpečnost“. 

 Zvolte „Zámek obrazovky“. 

 Vyberte „Obrázek“. 

 Přejděte na další krok. 
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 Na obrázku je devět dotykových bodů, jakmile se objeví výzva k zadání grafického 

kódu, spojte čtyři body ve svislém i vodorovném směru (viz obr. 9). Jakmile skončíte, 

oddalte prst. Systém si uloží odemykací obrazec. 

 Ťukněte na tlačítko „Pokračovat“. 

 Jakmile se objeví výzva k odemknutí obrazovky, zopakujte nastavený odemykací 

obrazec a ťukněte na OK.  

 

   Obr. 9 

Nastavení odemykacího PIN kódu 

 Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“. 

 Potvrďte výběr.  

 Zvolte Zámek obrazovky.  

 V textovém boxu zvolte nastavení PIN kódu. 

 Zadejte nový PIN kód a ťukněte na „Pokračovat“. 

 Zadejte nový PIN ještě jednou a potvrďte ťuknutím na OK. 

 

Nastavení odemykacího hesla 

 Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“. 

 Zvolte „Bezpečnost“. 

 Zvolte „Zámek obrazovky“. 
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 V textovém boxu zvolte „Nastavení hesla“. 

 Nastavte nové heslo (povolena jsou písmena a čísla) a ťukněte na „Pokračovat“. 

 Zadejte znovu nové heslo a potvrďte ťuknutím na OK. 

 

Paměťová karta SD a paměť tabletu 

Zjištění volného místa na kartě SD a ve vnitřní paměti tabletu 

 Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“. 

 Zvolte „Paměť“. 

 Ověřte velikost volného místa na paměťové kartě SD.  

 Ověřte velikost volného místa ve vnitřní paměti tabletu.  

 

Bezpečné odebrání paměťové karty SD 

Bezpečným odebíráním paměťové karty SD zabráníte jejímu poškození. 

 Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“. 

 Zvolte „Paměť“. 

 Zvolte „Vyjmout paměťovou kartu“. 

 Vyjměte paměťovou kartu SD. 

 

Datum a čas 

Ruční nastavení data, času a časového pásma 

 Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“. 

 Posouváním se přesuňte v nabídce dolů a vyberte položku „Datum a čas“. 

 Ťukněte na „Volba časového pásma“ a zvolte příslušné časové pásmo ze seznamu. 

Posunem dolů se zobrazí další položky v seznamu.  

 Ťukněte na „Nastavení data“ a potom ťukněte na tlačítko „Nahoru“ nebo „Dolů“ nebo 

přejeďte nahoru nebo dolů a nastavte den, měsíc a rok a potvrďte ťuknutím na 

„Nastavit“. 

 Ťukněte na „Nastavení času“ a potom ťukněte na tlačítko „Nahoru“ nebo „Dolů“ nebo 

přejeďte nahoru nebo dolů a nastavte hodiny a minuty, zvolte AM (dopoledne) nebo 
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PM (odpoledne) - tato volba není dostupná, pokud je nastaven 24hodinový formát 

času - a potvrďte ťuknutím na „Nastavit“.  

 Zvolte 24hodinový nebo 12hodinový formát zobrazování času. Nastavený formát se 

použije také pro budík.  

 

Nastavení jazyka 

 Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“. 

 Zvolte „Jazyk a metody vkládání“. 

 Zvolte „Jazyk“, nastavte požadovaný jazyk. Tažením dolů zobrazíte celý seznam 

jazyků.  

 

O přístroji 

Zobrazení informací o zařízení 

 Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“. 

 Zvolte „Informace o zařízení“, zde najdete zbývající množství energie, stavové zprávy 

atd.  

 

Aktualizace systému - System update 

 Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“. 

 Zvolte „Informace o zařízení“. 

 Zvolte „Aktualizace systému“ (System update).  

 Zvolte „Instalace aktualizace“ (Install system update) a nainstalujte aktualizaci (je-li 

k dispozici). Před instalací se ujistěte, že je v přístroji vložena prázdná paměťová 

karta microSD.  

 

Zobrazení verze systému 

 Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“. 

 Zvolte „Informace o zařízení“. 

 Zobrazí se číslo modelu, verze Androidu, verze firmware a interní verze. 
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Multimédia 
 

Podporované formáty souborů 

 

Podporované formáty hudebních souborů 

 AAC, OGG, WAV, APE, FLAC, AMR, WMA 

 

Podporované formáty souborů videa 

AVI, MPG, VOB, MKV, FLV, TS/TP, H264, MPRC-4, RMVB, DIVX, MPEG-2 

 

Podporované formáty obrazových souborů  

JPEG, GIF, PNG, BMP 
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Hudba 

Uloženou hudbu můžete seřadit podle různých kritérií (interpret, album…) nebo vytvořit 

seznam skladeb (playlist).  

 

1. Obal alba 

2. Zobrazit aktuální přehrávání 

3. Náhodné přehrávání 

4. Přehrávání ve smyčce  

5. Předchozí 

6. Pauza 

7. Další 

8. Dosažená doba přehrávání  

9. Graf průběhu přehrávání 

10. Celkový čas 

 

 

Přehrávání hudby 

 Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Hudba“.  

 Vyberte hudbu podle interpreta, alba nebo seznamu skladeb (playlistu).  

 Vyberte soubor, který chcete přehrát.  

 

Přidání skladeb do nového seznamu skladeb 

 Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Hudba“.  

 Přejděte na volbu hudby. 

 Vyberte a držte požadovanou skladbu. 
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 Ťukněte na menu nastavení a zvolte „Přidat do seznamu skladeb“. 

 Ťukněte na „Nový seznam“.  

 Zadejte název seznamu. 

 Zvolte „Uložit“. 

 

Odstranění skladby ze seznamu skladeb 

 Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Hudba“.  

 Vyberte a držte požadovanou skladbu. 

 Ve vyskakovací nabídce zvolte „Odebrat“. 

 

Video  

Přehrávač videa spustíte ťuknutím na ikonu „Video“ na hlavní obrazovce – zvolte soubor 

videa k přehrávání.  

 

 Ťukněte na aplikaci „Galerie“. 

 Vyčkejte, dokud se nenačte celý obsah galerie. 

 Ťukněte na soubor, který chcete přehrát. 

 

Galerie obrázků 

Aplikace „Galerie obrázků“ zobrazí všechny videa a fotografie na paměťové kartě micro SD.  

 

 Na základní obrazovce ťukněte na ikonu „Galerie obrázků“. 

 Vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrát. 

 Ťukněte na soubor, který chcete zobrazit, systém zobrazí fotografii 

v celoobrazovkovém režimu. 

 

Při prohlížení můžete fotografii přiblížit a oddálit. Dotkněte se obrazovky dvěma prsty – 

přiblížením a oddálením prstů můžete měnit velikost zobrazení. Při prohlížení fotografií 

můžete tažením prstu po obrazovce vlevo nebo vpravo listovat obrázky. 
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Fotoaparát 

Aplikace „Fotoaparát“ podporuje jak přední fotoaparát (300 tisíc pixelů) a zadní (2 milióny 

pixelů). Zadní kamera umožňuje náhled přes celou obrazovku náhledu a snímání obrázků.  

 

Zapnutí fotoaparátu 

Fotoaparát lze aktivovat dvěma způsoby: 

1. Při odemykání obrazovky přetáhněte symbol na ikonu fotoaparátu.  

2. Ťukněte na ikonu fotoaparátu na hlavní obrazovce nebo v nabídce aplikací.  

 

 

 

1. Náhled obrázku nebo videa 

2. Přepínání předního a zadního 

fotoaparátu 

3. Spoušť fotoaparátu 

4. Možnosti 

 

5. Režim fotografování 

6. Režim natáčení videa 

7. Panoramatický režim 

 

 

Fotografování 

 Aktivujte aplikaci Fotoaparát a ujistěte se, že je v režimu fotografování (viz obrázek 

výše). 
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 Stiskněte modré tlačítko spouště. 

 Poznámka: Aby snímek nebyl rozmazaný, držte tablet pevně a tlačítko spouště 

stiskněte co nejjemněji. 

 

Natáčení videa 

 Ujistěte se, že je aplikace v režimu natáčení videa (viz obrázek výše).  

 Stisknutím červeného tlačítka spustíte záznam videa. V průběhu záznamu se 

zobrazuje na červeném tlačítku bílé mřížkování.  

 Stiskem červeného tlačítka se záznam ukončí. 

 

Pamatujte:  

 Snímky a videa se ukládají automaticky. 

 Uložené fotografie a videa si můžete prohlížet. 

 Pro zobrazení dalších fotografií a videí přejeďte prstem doleva nebo doprava. 

 Při prohlížení fotografií můžete obraz zvětšovat a zmenšovat pomocí dvou prstů nebo 

poklepáním na obrazovku. 

 Pro přehrání videa ťukněte na tlačítko přehrávání . 

 

Panoramatický režim 

Panoramatický režim umožňuje pořizovat panoramatické snímky. 

 Aktivujte aplikaci „Fotoaparát“ a ujistěte se, že je v panoramatickém režimu (viz 

obrázek výše).  

 Snímejte scénu z jednoho konce na druhý. Chcete-li například fotografovat most, 

začněte u jeho paty. 

 Ťukněte na zelené tlačítko a posouvejte záběr fotoaparátu přes celou scénu nebo 

objekt od jednoho konce k druhému.  

 Během snímání se na zeleném tlačítku zobrazí bílé mřížkování. 

 Kliknutím na zelené tlačítko záběr ukončíte. Snímek se zobrazí přes celou obrazovku 

a indikátorový pruh zobrazuje průběh ukládání. 
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Konektivita a sítě 
 

3G (3. generace mobilních telekomunikací) 

 Přejděte na hlavní obrazovku.  

 Zařízení se připojí k síti 3G automaticky. 

 Vyčkejte, dokud se neobjeví na oznamovací liště ikona  3G.  

 

Připojení WIFI 

 Tablet se může přes WiFi připojit k internetu. 

 Na hlavní obrazovce ťukněte na ikonu „Nastavení“. 

 Vyberte „Wi-Fi“. 

 Nastavení Wi-Fi otevřete ťuknutím na tlačítko Wi-Fi. 

 Tablet automaticky vyhledá dostupné  Wi-Fi sítě. Viz obr. 10. 

 Zvolte síť, ke které se chcete připojit. Je-li vyžadováno heslo, zadejte heslo a ťukněte 

na „Připojit“.  

 

   Obr. 10 
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E-mail 

Nastavení e-mailu 

Aplikace „E-mail“ obsahuje konfiguračního průvodce. Můžete nastavit běžnou webovou e-

mailovou službu pro externí e-mailový účet typu POP3 nebo IMAP (např. Gmail). 

 

   Obr. 11 

Poznámka: Před spuštěním průvodce nastavením e-mailu se ujistěte, že je zařízení 

připojeno k internetu. 

 

Průvodce nastavením e-mailu 

 Přejděte na hlavní obrazovku  

 Ťuknutím na ikonu e-mailu spustíte průvodce nastavením  

 Zadejte e-mailovou adresu a heslo ke svému e-mailovému účtu. 

 Ťukněte na tlačítko „Další“ a zadejte typ účtu (POP3 nebo IMAP). 

 Ťukněte na tlačítko „Další“ pro ověření nastavení. 

 Zadejte název účtu a jméno odesílatele a ťukněte na „Dokončit“. 

 Pokud je e-mailová schránka dostupná, začne se její obsah načítat. 
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   Obr. 12 

 

Internet 

Webový prohlížeč 

Na hlavní obrazovce ťukněte na ikonu Prohlížeče. 

Prohlížeč se otevře a zobrazí poslední navštívenou webovou stránku. Pokud jste prohlížeč 

ještě nepoužili, otevře se domovská webová stránka. 

V horní části obrazovky se zobrazí aktuální URL (adresa webové stránky). 

 

   Obr. 13 
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Prohlížení stránek v režimu offline 

Webovou stránku si můžete uložit do tabletu a prohlížet si ji v režimu offline (bez připojení k 

internetu). 

 Otevřete menu a zvolte uložení stránky pro prohlížení bez připojení k internetu. 

 Pod záložkou uložené stránky se zobrazí miniatura uložené stránky. Pro návrat do 

reálného zobrazení ťukněte na tlačítko „Zpět“. 

 Chcete-li si prohlédnout uloženou stránku, ťukněte na ikonu  , v menu zvolte 

položku „Uložené stránky“ a vyberte miniaturu požadované stránky. 

 

Aplikace 
 

Hodiny 

 Přejděte na seznam aplikací. 

 Ťukněte na ikonu aplikace „Hodiny“. 

 Zvolte „Nastavení a zobrazení hodin“ (viz obr. 14) 

 Ťuknutím na tlačítko „Menu“ vyvoláte nabídku nastavení hodin. 

 

   Obr. 14 
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Kalkulačka 

 Na hlavní obrazovce ťukněte na ikonu „Kalkulačka“. 

 Otevře se základní rozhraní kalkulačky. 

 Ťuknutím na tlačítko „Menu“ se můžete přepnout na rozšířený režim. 

 Použijte čísla a operátory na virtuální klávesnici kalkulačky. 

 Natočením tabletu můžete přepínat mezi základním a rozšířeným režimem 

kalkulačky. 

 

Správa souborů 

Správce souborů 

Pomocí Správce souborů můžete editovat a mazat soubory a složky. Můžete také sdílet 

obsah pomocí služby FTP.  

 

Cesta k zobrazení obsahu paměťové karty SD 

 Na hlavní obrazovce ťukněte na ikonu Správce souborů (viz obr. 15). 

 Ťukněte na ikonu  na horní liště aplikace.  

 Otevřete složku (viz obr. 15) a zvolte cestu /mnt/ext_sd. 

 Otevřete požadovaný soubor z paměťové karty (viz obr. 16) 
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   Obr. 15 

 

   Obr. 16 
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   Obr. 17 

 

Vyjímání a kopírování souborů 

 Zvolte soubor, který chcete vyjmout nebo zkopírovat. 

 Objeví se nabídka operací jako Vyjmout, Zkopírovat, Smazat, Přejmenovat, Vybrat 

vše, Nastavit hlavní menu a Vlastnosti. 

 Ťukněte na „Vyjmout“ nebo „Zkopírovat“ soubor nebo složku. 

 Ťukněte na požadovanou cílovou složku a ťuknutím na tlačítko „Menu“ zobrazíte 

volby pro vložení. 

 Ťukněte na požadovanou operaci a dokončete ťuknutím na „Vložit“. 

 

Mazání souborů 

 Ve Správci souborů ťukněte a podržte prst na souboru, který chcete smazat. 

 Zvolte „Vymazat“. 

 Potvrďte vymazání kliknutím na OK. 

 

Vytvoření složky 

 Ve Správci souborů ťukněte na tlačítko „Menu“ – otevře se nabídka. 

 Zvolte „Vytvořit“. 
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 Ťukněte na složku. 

 Zadejte název nové složky. 

 Ťuknutím na OK potvrďte vytvoření nové složky. 

 

Rychlé vyhledávání 

 Ve Správci souborů ťuknutím na tlačítko „Menu“ otevřete nabídku. 

 Zvolte „Vyhledávání“. 

 Zadejte hledaný výraz. 

 Ťukněte na OK. 

 Systém zobrazí výsledky hledání. 

 

Instalace nových aplikací 
 

Instalace nové aplikace 

Instalace aplikací třetích stran 

 Nové aplikace pro Android lze získat např. z internetu. Hledejte instalační soubory 

s příponou *.apk. 

 Zkopírujte instalační soubor aplikace na paměťovou kartu. 

 Otevřete Správce souborů a zvolte požadovaný instalační soubor. 

 Podržte prst na ikoně požadované aplikace. 

 Zvolte instalaci ze souboru APK. 

 Pokračujte podle pokynů instalačního průvodce. 

 

Odinstalování aplikace 

 Na hlavní obrazovce zvolte „Nastavení“. 

 Zvolte „Aplikace“ – zobrazí se seznam instalovaných aplikací. 

 Vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, a ťukněte na „Odinstalovat“. 

 Ťuknutím na OK potvrdíte dokončení odebrání aplikace. 
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Administrátorské operace (pro pokročilé uživatele) 
 

Aktualizace systému (upgrade) 

1. Stáhněte aktualizační balíček z příslušné webové stránky. 

2. Proveďte zálohu dat ze zařízení a z paměťové karty! 

3. Naformátujte paměťovou kartu (pouze na formát FAT nebo FAT 32) 

4. Obnovení továrního nastavení 

a. Pokud tablet nepracuje správně nebo jste zapomněli heslo, můžete obnovit 

tovární nastavení. Nezapomeňte nejprve vytvořit zálohu svých dat. 

b. Při vypnutém přístroji stiskněte současně tlačítko Hlasitosti a vypínač a 

vyčkejte, dokud se neobjeví informace o aktualizaci. 

 

c. Zařízení přejde do režimu aktualizace (viz obr. 18)  

d. Jakmile uvidíte červený výstražný trojúhelník, stiskněte tlačítko Snížení 

hlasitosti. 

e. Systém zobrazí rozhraní obnovení systému (viz obr. 19) 

f. Stiskem tlačítka Snížení hlasitosti zobrazíte nabídku, stiskem tlačítka Zvýšení 

hlasitosti potvrdíte provedení operace.  

g. Zvolte provedení operace Vymazání dat / Uvedení do továrního nastavení 

(Wipe data / factory reset). 

h. Upozornění: Všechna data v zařízení budou smazána! Nezapomeňte si 

nejprve udělat zálohu dat! 

i. V potvrzovacím dialogu ťukněte na Ano (Yes) pro dokončení uvedení do 

továrního nastavení. 

5. Vypněte zařízení. 

6. Ujistěte se, že je baterie zařízení plně nabitá. Nepokračujte, pokud je baterie vybitá! 

7. Vložte paměťovou kartu s aktualizačním balíčkem do zařízení (soubor má název 

update zip). 

8. Při vypnutém přístroji stiskněte současně tlačítko Hlasitosti a vypínač, systém přejde 

do režimu obnovy. 

9. Vyberte druhou položku z nabídky a přejděte do dalšího okna, zvolte druhou položku, 

systém přejde do režimu aktualizace, zobrazí se lišta s průběhem postupu. 
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10. Po dokončení aktualizace se zobrazí zpráva „Instalace z paměťové karty byla 

dokončena“ (“Install from SD card complete”).  

11. Po skončení aktualizace se kurzor nabídky vrátí na první položku, stiskněte tlačítko 

Zvýšení hlasitosti, ukončí se aktualizační rozhraní a spustí se systém Android. 

 

   Obr. 18 

 

   Obr. 19 
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Nouzový režim (Safe mode) 

V nouzovém režimu můžete odinstalovat programy, které brání správnému fungování 

systému. 

 Zapněte přístroj a vyčkejte, dokud se neobjeví první logo.  

 V tomto okamžiku stiskněte a držte současně tlačítka Snížení hlasitosti a menu (VOL- 

a MENU). Systém se spustí v nouzovém režimu (Safe mode - viz levý spodní roh 

obrázku 20).  

 

   Obr. 20 
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Mobilní TV (pouze u modelu T76GPS TV) 
 

Hlavní rozhraní aplikace Mobilní TV 

 Na obrazovce Aplikace ťukněte na ikonu DVB-T. 

 Ťuknutím na tlačítko „Hledat“ (Search) se začnou vyhledávat TV stanice. 

 Vyberte ze seznamu požadovanou stanici. 

 Ťuknutím na tlačítko „Přehrát“ (Play) spustíte přehrávání v celoobrazovkovém režimu. 

 Pokud uložíte snímek z obrazovky, uloží se do složky /SDCARD/Images. 

 Pokud uložíte záznam videa, uloží se do složky /SDCARD/Videos. 

 Poznámka: Při nahrávání videa nikdy nevytahujte paměťovou kartu! 

 

 

 

1. Obrazovka přehrávání 

2. Seznam stanic 

3. Vyhledávání stanic 

4. Sejmutí obrázku 

 

5. Záznam probíhající pořadu 

6. Nastavení jasu 

7. Nastavení hlasitosti 
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Ovládací lištu lze při přehrávání TV v celoobrazovkovém režimu vyvolat stiskem tlačítka 

Menu (viz obrázek níže) 

 

 

 

1. Zpět na hlavní obrazovku 

rozhraní DVB-T 

2. Přiblížení/oddálení obrazu 

3. Náhled pořadů 

4. Listování stanicemi vzad/vpřed 

 

5. Nastavení 

 

 

 

 

Ťuknutím na ikonu EPG se zobrazí elektronický programový průvodce (viz obrázek níže).  

 

1. Obrazovka přehrávání 

2. Náhled pořadů 

3. Popis pořadu 
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GPS 
 

1. Na obrazovce Aplikace ťukněte na ikonu “GPS”. 

2. Modrý signálový pruh indikuje zjišťování geografické polohy.  

3. Jakmile signálový pruh zezelená, poloha byla úspěšně určena.  

 

 

 

1. Signál 

2. Doba zjišťování polohy 

3. SNR (úroveň signálu GPS) 
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Nastanou-li potíže 
 

1. První spuštění tabletu trvá příliš dlouho.  

 Po provedené aktualizaci systému tabletu trvá 2-3 minuty, než se nainstaluje 

aplikační software. Další spuštění už proběhnou rychleji.  

2. Někdy se stane, že je tablet poněkud horký. 

 Jde o běžný jev a dochází k němu v situacích, kdy je buď spuštěno současně více 

aplikací, podsvícení obrazovky je nastaveno na maximum nebo se tablet nabíjí. 

3. Tablet se nemůže připojit k síti Wi-Fi.  

 Ujistěte se, že bezdrátový router pracuje správně.  

 Vzdálenost mezi tabletem a routerem by neměla být větší než 50 – 100 m a v cestě 

by neměly stát žádné stěny nebo jiné překážky.  

 Zkontrolujte správnost přihlašovacích údajů.  

4. Nelze se připojit k internetu.  

 Vzdálenost mezi tabletem a routerem by neměla být větší než 50 – 100 m a v cestě 

by neměly stát žádné stěny nebo jiné překážky.  

 Restartujte připojení k Wi-Fi.  

5. Systém někdy zatuhne nebo nepracuje správně.  

 Po instalaci některé z aplikací třetích stran se může se stát, že systém přestane 

reagovat. Vypněte zařízení dlouhým stiskem vypínače (alespoň po dobu 6 sekund) a 

znovu je zapněte.  

6. Nelze nastavit E-mail nebo zaregistrovat aplikaci přes internet. 

 Zkontrolujte, zda je připojení k internetu funkční.  

 Zkontrolujte, zda máte správně nastavený e-mailový účet. 

7. Nelze přečíst obsah paměťové karty. 

 Zkontrolujte, zda je karta microSD správně vložena do čtečky v tabletu. 

8. Tablet někdy běží pomalu. 

 Jde o běžný jev. Můžete ve Správci úloh (seznam nedávno spuštěných aplikací) 

zavřít některé aplikace běžící na pozadí nebo odinstalovat programy třetích stran. 

Tím se uvolní systémové zdroje.  
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UPOZORNĚNÍ:  

Před prvním uvedením do provozu nabíjejte zařízení alespoň 4 hodiny (nejlépe do plné 

kapacity - první nabíjení může trvat i 8 hodin), a to síťovou nabíječkou, nikoliv přes kabel 

USB z počítače.  

Plné kapacity dosáhne baterie až zhruba po třetím nabíjení.  

V případě nedostatečně nabité baterie se může stát, že zařízení nelze zapnout, případně 

nenaběhne operační systém (pouze se rozsvítí displej nebo se objeví logo či úvodní 

obrazovka) - momentální kapacita baterie totiž není v takovém případě dostačující pro 

řádné spuštění.  

Stejná situace může nastat i v případě, kdy je zařízení při prvním spuštění připojeno na 

nabíječku (požadovaný odběr je vyšší než energie, kterou má v tu chvíli k dispozici).  

Toto není vada zařízení!  

 

Obnovení továrního nastavení – vymazání osobních dat.  

Tuto funkci najdete v Nastavení -> Ochrana osobních údajů -> Obnovení továrních dat.  

Upozornění: Obnovením továrního nastavení naformátujete celou vnitřní paměť, tedy 

nastavení účtu Google, data a nastavení systému a aplikací, smažete vlastní data, 

stažené aplikace atd. Používejte tuto funkci obezřetně. 

 

  

Nevíte si rady? Máte problém s Vaším zařízením? 

SERVIS a HOTLINE GoClever jsou tu pro Vás! 

Svoz do servisu zdarma! 

CZ: +420 546 606 021               servis@goclever.cz 

SK: +421 220 266 051               servis@goclever.sk 
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Specifikace 
 

Typ Podrobnosti Popis 

Základní 

parametry 

 

Model  T76GPS / T76GPS TV 

Typ CPU Telechips 8925, podpora 3D akcelerace 

Kmitočet 
CPU 

1 GHz 

DDR-RAM 512 MB 

NAND 
FLASH 

8 GB 

OS Google Android 4.0 

Připojení k 
internetu 

Bezdrátové - Wi-Fi b/g/n 

Fotoaparát / 
kamera 

2 vestavěné -  
zadní 2 Mpix, přední 0,3 Mpix (VGA) 

Konektor 
USB 

Micro USB 

Konektor 
HDMI 

1080P digitální výstup 

Baterie Lithium - polymerová, 2900 mAh / 3,7 V  

Síťový 
napáječ 

Vstup AC 100 V – 240 V, výstup DC 5 V, 2 A 

Karta SD Podpora kapacit do 32 GB  

Obrazovka 7,0“ TFT LCD s kapacitním dotykovým panelem, 
rozlišení 800 x 480 

Aplikace 

Přehrávání 

videa 

Podpora AVI, MKV, FLV atd. 

Podpora přehrávání 720P 1080P  

Přehrávání 
hudby 

Vestavěný přehrávač s podporou MP3, MIDI, WAV atd. 

Hry Podpora programů třetích stran 

Prohlížeč 
fotografií 

Podpora JPG, BMP, PNG, GIF atd. 

Software 
OFFICE 

Podpora souborů Office (Word, Excel – prohlížení a 
úprava), podpora souborů PDF 

 

 


