CZ
UPDATE ARCHOS SOFTWARU
     Update softwaru ARCHOSu
     Na webu www.archos.com/firmware
Operační systém na ARCHOS zařízení je periodicky aktualizován pro využití nových vlastností, vylepšení a opravy případných chyb. Existují dvě základní cesty aktualizace software na Vašem produktu: přes WiFi přímo na Vašem zařízení ARCHOS, pokud máte připojení k síti  (Menu>Settings>About zařízení>Firmware update), nebo přes počítač (www.archos.com/firmware).
?
Potřebujete pomoc?
 Manuál & FAQ: Detailní manuál a FAQ (často pokládané dotazy) jsou přístupné přímo z hlavní obrazovky Vašeho zařízení, on one of the five panels. To access the FAQs, your zařízení must be connected to the Internet (see: Connecting
to the WiFi). You can also find them at www.archos.com/support.
Contact our Technical Support Team: Visit www.archos.com/support for e-mail support.
Please register your product before contacting Technical Support: Menu
with a computer (www.archos.com/register).
>Settings>About zařízení>Online registration, or
P/N: 109852
      As we are often updating and improving our products, your zařízení’s software may have
a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.
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CZ
Popis zařízení
1
2
Tlačítka ovl. hlasitosti
Tlačítko zap/vyp - stiskema podržením zařízení zapnete/vypnete.
K uvedení zařízení do pohotovostního režimu (a umožnit rychlý start) stiskněte krátce tl.zap/vyp. Pokud hopodržíte delší dobu, vyskočí okno s nabídkami voleb. Klepnutím na “Power Off” > “Power Off” úplně vypnete zařízení.
Hardwarový Reset: vpřípadě,že se vaše zařízení zasekne a nepracuje,můžete provést vynucený restartzařízení držením    tlačítka podobu 10sekund.
3
4
5
6
Indikátor nabíjení (při připojení napájecího kabelu) - svítí: baterie se nabíjí/ bliká:
Baterie je nabitá
Konektor na sluchátka
Micro-USB port: k připojení kpočítači použijte přiložený kabel(pro přenossouborů).
vestavěný mikrofon
1
2
13
3
4
5
6
15
7
Micro-SD čtečka 
8
7
8
14
Mini-HDMI video výstup*
9
9
10
11
11
12
12
10
     Hledat – umožňuje vyhledávat položky v zažízení nebo na internetu
    Home Krátký stisk = návrat na základní obrazovku. Delšístisk = skok na jednu z nedávno použitých aplikací
Menu – zobrazí volby související s právě zobrazenou obrazovkou.
Back – návrat na minulou obrazovku
13 USB Host port: na připijení myši, klávesnice nebo mass storage USB zařízení (typicky USB
   Flash disk).
14 Napájecí konektor: k připojení napájecího kabelu.
15 Webkamera
2
► * S volitelným Mini-HDMI=> HDMI kabelem. Více o videovýstupu najdete v originálním plně detailním manuálu(ENG).
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CZ
START
Nabití baterie
Před prvním použitím Vašeho  ARCHOSu ,   PLNĚ NABIJTE BATERII.
1
2
Propojte přiloženým kabelem Archos zařízení a zásuvku. Zařízení se zapne a začne se nabíjet.
Při nabíjení baterie svítí indikátor nabíjení (kontrolka na levé straně. Až bude baterie nabitá,
Kontrolka bude blikat. Pokud není baterie nabitá dostatečně prospuštění zařízení, kontrolka bliká 
rychle. Nechte zažízení nabíjet dalších 30 minut. Při nabíjení můžete zařízení používat.
UK
EUR
US
Startovací průvodce
Po prvním zapnutí se automaticky spustí průvodce, který Vám pomůže s nastavením základních hodnot v zařízení: země, jazyk,
čas,atd.
Přenos souborů do ARCHOSu
1
2
3
Propojte přiloženým kabelem Archos a PC. ARCHOS se zapne a vyskočí dotaz, zda se chcete spojit s počítačem. 
Poklepem na Mount se připojíte. Za pár vteřin se ARCHOS objevní jako externí zařízení na Vašem PC.
Přenést soubory do Archos zařízení můžete buď přetažením do určitého adresáře na něm pomocí aplikace Windows®
Explorer (nebo Finder pro Mac®), nebo synchronizací přes aplikaci Windows Media® Player.
Po dokončení přenosu souborů zavřete Windows® Explorer a všechny ostatní programy, které na ARCHOS mohly zapisovat 
nebo z něj číst. Poté v systémovém řádku zvolte „bezpečně odebrat zařízení“. Potom můžete bezpečně odpojit USB kabel.
► Detaily o konfiguraci Vašeho Archos zařízení najdete v originálním plně detailním manuálu(ENG).
3
QSG_A10_IT_book_PN109852.indd 3
file_6.jpg


file_7.wmf


CZ
www
Připojení k WIFI
Nejdříve potřebujete nakonfigurovat WiFi síť. Pro to potřebujete být ve WiFi zóně, kam se můžete připojit k síti. Pokaždé, když jste v dosahu sítě, kam jste již byli připojeni, ARCHOS se k ní pokusí připojit znovu.
1
2
Ke konfiguraci nové WiFi sítě na hlavní obrazovce poklepejte na ikonu Menu
Dále v obr. Settings vyberte Wireless & networks.
,  potom Settings
.
3
Pokud je WiFi vypnutá, klepněte na Wi-Fi řádek pro zapnutí. Poté zvolte Wi-Fi settings. ARCHOS
Začne vyhedávat WiFi sítě v dosahu a zobrazí je na spodní části obrazovky.
4
Klepněte na síť,ke které se chcete připojit. Potomklepněte do boxu pro zadání hesla k 
WiFi,tím vyvoláte virtuální klávesnici. Doporučujeme pro jistotu zaškrtnout Show password, abyste viděli psané znaky.
Zadejte potřebnéinformace k nastavení sítě*, klepnout na Done, potom na Connect. Váš
ARCHOS se nyní pokusí připojit k přístupovému bodu  s parametry sítě, které jste 
zadali.
5
* Pro volně přístupné sítě není třeba zadat žádné speciální informace. Pro zabezpečenésítě budete potřebovat přístupový klíč (řetězec písmen a číslic)
typu WEP, WPA, nebo WPA2. Tento klíč získáte od administrátora dané sítě.
4
► Detaily o konfiguraci Vašeho Archos zařízení a připojení k Internetu najdete v originálním plně detailním manuálu(ENG).
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CZ
ARCHOS ROZHRANÍ
Když zařízením otočíte, vestavěný akcelerometr automaticky přepne obrazovku mezi
zobrazením „na výšku“ a „na šířku“. Vaše Archos zařízení je vybaveno dotykovou 
obrazovkou. Většina objektů na obrazovce bude aktivně reagovat, pokud se jich dotknete 
prstem.
Oznamovací oblasti: 
klepněte a držte dokud 
nevyskočí oznamovací okno 
potom stáhněte okno dolů 
a uvidíte oznamovací zprávy 
(jsou-li nějaké).
Hlavní obrazovka
Stavové ikony: (Čas, stav WiFi
připojení, stav nabití baterie,
atd.)
Záložky aplikací
Toto jsou hlavní aplikace Android™
prostředí (Video, Hudba,
Galerie, Web Browser, atd.). 
Poklepáním na ikonu spustíte 
danou aplikaci. Můžete upravit 
hlavní obrazovku přidáním nebo odebráním zástupců, widgetů, 
změnou tapety a podobně.

► Detaily o Archos rozhraní najdete v originálním plně detailním manuálu(ENG).
Klepnutím sem zobrazíte 
seznam všech nainstalovaných 
Android™ aplikací na Vašem
ARCHOSu (hry, různénástroje atd).
Můžete je zkopírovat na hlavní 
obrazovku. Více aplikací můžete 
získat z knihovny AppsLib, 
přístup do ní najdete na hlavní
obrazovce.
5
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Rozšířená základní obrazovka: horizontálně přejeďte prstem pro pohyb mezi 5ti stránkami rozšířené základní obrazovky. 

Hlavní aplikace
Video: Při opuštěnípřehrávání můžete tlačítkem „+“ vpravo od názvu přehrávaného souboru pokračovat přidalším spuštění přehrávače tam, kde jste posledně přestali. 
Music: Pro pohyb mezi Vašimi alby prostě přejeďte prstem (vertikálně nebo horizontálně) po obalu alba. 
Gallery: Prohlížejte své obrázky jako foto-zeď a poté jako sólo obrázky nebo jako prezentaci. Jednoduše přejeďte prstem horizontálně k přecházení mezi fotkami. 
Browser: Mějte otevřených více stránek najednou a přecházejte mezi nimi tam a zpět. 
Email: Umožňuje práci s účty typu POP nebo IMAP. 
Fring™: S touto aplikací a vestavěnou webkamerou můžete realizovat konferenční videohovory. 

Změna nastavení: V základní obrazovce klepněte na ikonu Menu , potom Settings a vyberte kategorii: Wireless & networks, Sound & display, Date & time, atd. 
Přidávání dalších aplikací: S ARCHOSem připojeným na Internet, klepněte na ikonu AppsLib na hlavní obrazovce. Tato online knihovna aplikací zdarma i placených obsahuje stovky zábavných her a užitečných aplikací ke stažení a použití. 


