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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. 
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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 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.  

• 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.  
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• 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, zabrání se 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.  

• 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.  

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

pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.  
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• 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”.  

• 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).  



7 
 

• 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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Vzhled a ovládací prvky 
 

 

 

1. Přední fotoaparát/kamera 
2. Hlasitost – (snížení) 
3. Hlasitost + (zvýšení) 
4. Vypínač tabletu – dlouhým stiskem se 
zařízení zapne/vypne, krátkým stiskem se 
zamkne/odemkne obrazovka 
5. Čtečka karet microSD HC (až 32 GB) 
6. HDMI slot 

7. USB Port: Micro USB OTG. 
Kabelový USB OTG adaptér 
podporuje připojení externích 
paměťových disků, klávesnice, myši, 
3G modemů apod. 
8. Nabíjecí vstup (9 V DC, 2,5 mm) 
9. Sluchátkový výstup 3,5 mm 
10. Mikrofon  
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Specifikace výrobku 
 

  

Operační systém Android 4.1.1 

Procesor (CPU) CPU RK3066 1,5GHz DualCore, QUAD-CORE GPU 

RAM 1 GB DDR3 

ROM Nand Flash 4 GB / 8 GB / 16 GB (volitelně) 

LCD 10,1" IPS kapacitní dotykový displej 1280 x 800 ,10 souč. dotyků 

Bluetooth Bluetooth 4.0 

2D/3D ARM Mali400 

Fotoaparát / kamera  2x - přední 0,3 Mpix, zadní 2.0 Mpix 

Wi-Fi 
Podpora standardu 802.11 b/g/n, podpora standardního lokálního 
bezdrátového protokolu WAPI 

Externí 3G 
Pro 3G komunikaci je vyžadován externí 3G modul (CDMA2000 
EVDO/ WCDMA a TD-SCDMA).  

MicroSD Čtečka karet micro SD (až do kapacity 32 GB). 

USB 
Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0. Lze využít k propojení s 
počítačem (pro přenos souborů apod.) i pro připojení USB periférií. 

VPU Hardwarový dekodér s podporou až do 2160p. 

Čidlo zrychlení 
Vestavěné 3D čidlo zrychlení, 360stupňová rotace. Podpora her 
využívajících pohybové senzory. 

Audio 
Plně duplexní kodek AC'97, podpora formátů AAC / AMR / MP3 / 
WMA / WAV / MIDI a dalších. 

Video 
WMV / ASF / MP4 / 3GP / AVI / MKV / VC-1 / DIVX / MPEG-2 / 
MPEG-4 / H.263 / H.264 720P HD1080i 

Hry Podpora řady her založených na platformě Android. 

Web 
Podpora množství internetových aplikací jako web, sociální sítě, 
video, chat a další. 

E-knihy Vestavěná čtečka e-knih pro platformu Android. 

Foto Prohlížeč fotografií s funkcí fotorámečku/fotokalendáře. 

Office 
Podpora různých kancelářských programů pro platformu Android, 
např. pro prohlížení souborů Word/Excel/PPT/PDF apod. 
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Rychlý start 
 

Zapnutí: Stiskněte vypínač  na několik sekund, zahájí se spouštění systému. Jakmile je 

dokončeno spuštění systému, objeví se základní obrazovka uživatelského rozhraní. Displej 

bude v zamčeném režimu. Posuňte ikonu zámečku ”vpravo, displej se odemkne a tablet 

je připraven. 

 

 

Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko vypínače ” alespoň na 5 sekund, dokud se neobjeví 

dialogové okno – zvolte “Vypnout”, tablet se vypne.  

Režim spánku: Krátkým stiskem tlačítka ” nebo automaticky při delší nečinnosti se tablet 

přepne do úsporného režimu (spánku). Opětovným krátkým stiskem tlačítka vypínače se 

tablet probudí - posuňte ikonu zámečku ”, displej se odemkne.  

Poznámka: V úsporném režimu se hlavní činnosti nezastaví, pouze zhasne LCD displej. 

Přehrávání hudby nebo filmu pokračuje bez přerušení. 

 

Baterie a nabíjení 
 

• Baterie by se měla po prvním zapnutí nabíjet po dobu 8 až 12 hodin  

• Pro nabíjení použijte nabíječku schválenou naší společností  

• Neodpojujte nabíječku, dokud není zařízení plně nabito 

• Ikona baterie se zobrazí, pokud bude plně nabitá 

• Nenabíjejte v prostředí s vysokou teplotou (například na přímém slunci) 

• Lithiovou baterii není potřeba úplně vybíjet. Můžete ji nabíjet, i když není ještě úplně vybitá. 

• Při nabíjení je normální, že se nabíječka a zařízení zahřívají.  
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Připojení k PC, přenos souborů 
 

• Připojte zařízení k PC pomocí USB kabelu 

• Standardní režim je nabíjecí 

• Chcete-li změnit nabíjecí režim na režim přenosu souborů, rozbalte stavovou lištu a 

přepněte na režim úložiště dat (viz obrázek dole). 

 

 

 

Kliknutím na „Zapnout úložiště USB“ (Turn on USB storage) se tablet zobrazí v počítači jako 

vyměnitelná USB paměť. Nyní můžete kopírovat soubory z těchto disků nebo na ně, jako by 

byly ve vašem počítači. Jakmile je přenos souborů hotov, zvolte „Vypnout úložiště USB“ 

(Turn off USB storage), zařízení se odpojí od počítače jako vyměnitelná paměť a bude se 

pouze dobíjet. Chcete-li kabel odpojit, bezpečně odeberte zařízení z počítače a odpojte 

kabel.  
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Hlavní ovládací rozhraní 
 

 

 

A.  Tlačítko Zpět  
B.  Tlačítko Plocha  
C.  Poslední otevřená položka  
D.  Hlasitost - 
E.  Hlasitost + 
F.  Systémová lišta   
G.  Připojení USB -  
 - aktivace/deaktivace propojení s počítačem 
 pro přenos souborů. 
H.   Režim ladění USB -  

 - aktivace/deaktivace režimu ladění USB. 

I.  Hodiny  
J.  Signál Wi-Fi  
K.  Stav Bluetooth  
L.  Stav baterie  
M.  Hledání  
N.  Plocha  
O.  Menu (všechny aplikace). 

 

Instalace aplikací 
 

• Stáhněte a zkopírujte aplikaci do paměťové karty 

• Vložte paměťovou kartu do přístroje 

• Kliknete na "Nastavení / Aplikace " 

• Zvolte "Neznámé zdroje" 

• Najděte si svůj soubor aplikace a nainstalujte jej do zařízení 

• Pokud chcete odinstalovat aplikace, zvolte "APK installer", pak vyberte "Správce" pro 

vstup do seznamu aplikací a vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit 
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Kliknutím na  se vrátíte zpět na předchozí rozhraní 

 

Internet 
 

Wi-Fi připojení 

Vpravo od názvu položky Wi-Fi je tlačítko VYPNUTO / ZAPNUTO (ON / OFF). Přepnutím do 

stavu ZAPNUTO (ON) zapnete přijímač WiFi. Tablet může zjistit všechny dostupné WiFi 

přístupové body kolem vás a vypíše je na pravé straně. Vyberte si síť/poskytovatele a 

zadejte heslo pro připojení k WiFi. 

 

Přepnutím do stavu VYPNUTO (OFF) WiFi vypnete. 
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Hudební přehrávač 
 

Kliknutím na ikonu hudby otevřete rozhraní hudebního přehrávače. Zvolte požadovaný 

hudební soubor.  

 

 

 

 
Přehraje předchozí skladbu, dlouhým stiskem se spustí 
rychlé převíjení vzad 

 
Pauza 

 
Přehraje další skladbu, dlouhým stiskem se spustí 
převíjení vpřed 

 Zobrazí aktuální seznam skladeb 

 Nastaví přehrávání v náhodném pořadí 

 Nastaví přehrávání ve smyčce 

 
Přehraje aktuální skladbu 
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Přehrávač videa 
 

Pro přehrávání videí ťukněte na tuto ikonu. Vyberte požadovaný soubor a přehrajte 

jej. 

 

 Přehraje předchozí video, dlouhým stiskem se spustí 
rychlé převíjení vzad 

 
Pauza 

 
Přehraje následující video, dlouhým stiskem se spustí 
rychlé převíjení vpřed 

 
Nastavení obrazovky 

 Nastavení jasu 

 
Nastavení videa 

 
Přehraje aktuální video 
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Prohlížení obrázků 
 

Kliknutím na ikonu Galerie obrázků otevřete prohlížeč obrázků. Kliknutím na ikonu  se 

otevře nabídka funkcí.  

 

 

  
Vyberte obrázek 

 

Přibližování / oddalování obrázku 

 

Nastavení jasu 

 

Otočení obrázku 

 

Režim prezentace 

 

Nastavení videa 

 

Návrat do předchozího menu 
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Fotoaparát / kamera 
Fotoaparát / Kamera 

Kliknutím na ikonu kamery  přejdete do aplikace pro pořizování snímků a záznam videa. 

 

Zobrazuje aktuální režim – fotoaparát / kamera. Kliknutím přepínáte mezi 

ikonami (režimem) fotoaparátu a videokamery. Tento obrázek znázorňuje režim 

fotoaparátu.  

 Pořízení snímku (v režimu fotoaparátu) 

 Přepnutí mezi předním a zadním fotoaparátem/kamerou (je-li k dispozici – závisí na 

modelu tabletu). 

 Přepnutí do režimu natáčení videa.  

 Zahájení natáčení (v režimu video) 

 Ukončení natáčení (v režimu video) 

 Nastavení (např. Nastavení fotoaparátu, Expozice, Vyvážení bílé): 

Správce souborů 
 

Pro vstup do aplikace pro správu souborů ťukněte na tuto ikonu správce souborů. 

Zvolte „microSD“ nebo „Local Disk“ – zobrazí se požadované složky a příslušné 

soubory. Sobory můžete kopírovat, přesouvat, vkládat nebo mazat. Chcete-li provést se 

souborem nějakou operaci, podržte na něm prst – objeví se vyskakovací kontextová 

nabídka.  
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Ťuknutím na ikonu v pravém horním rohu se zobrazí kontextová nabídka 

Vložit/Smazat/Kopírovat/Další . 

 

Připojení externích zařízení 
 

• Velkokapacitní USB zařízení 

Zařízení podporuje USB flash disky a některá jiná zařízení, jako jsou MP3 nebo MP4 

přehrávače. Prosím, nepoužívejte externí zařízení s vybitou nebo téměř vybitou baterií.  

• USB myš / klávesnice 

Po připojení myši se na obrazovce zobrazí kurzor myši. Levé tlačítko myši je potvrzovací 

tlačítko, pravé tlačítko myši je tlačítko pro návrat. Pomocí prostředního tlačítka myši můžete 

posouvat nabídky nahoru a dolů. 

Po připojení klávesnice nebudou možná některé klávesy fungovat. Doporučujeme používat 

standardní USB klávesnice. 

 

Paměťová karta 
 

Zařízení je dodáváno se slotem pro paměťové karty. Podporuje paměťové karty typu 

microSD až do kapacity 32 GB, ne však méně než 1 GB.  

Nezapomeňte používat paměťové karty vždy správným způsobem:  

• Nevysouvejte kartu, pokud se právě používá (běží-li na ní aktivní operace) 

• Nepoužívejte paměťovou kartu v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí 

• Uchovávejte paměťovou kartu mimo dosah tekutin 

• Chcete-li vytáhnout paměťovou kartu, lehce na ni zatlačte 

• Kartu nezasouvejte ani nevysouvejte násilím 
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Odpovědi na často kladené otázky, řešení potíží 
 

1. Při prvním zapnutí zařízení nabíhá příliš dlouho. 

• Po aktualizaci systému zařízení trvá asi 2-3 minuty, než se nainstaluje aplikační 

software. Při dalším spuštění zařízení je už náběh systému rychlejší. 

 

2. Někdy je teplota zařízení mírně zvýšená. 

• Běžně se stává, že se teplota zařízení zvýší při spuštění více aplikací současně, při 

nastavení podsvícení na maximum nebo při nabíjení. 

 

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

• Ujistěte se, že bezdrátový router funguje správně. 

• Vzdálenost mezi přístrojem a bezdrátovým routerem by měla být max. 50 m a bez 

překážek, jako jsou zdi a podobně 

• Ujistěte se, že uživatelské jméno a heslo jsou správné. 

 

4. Nelze surfovat na internetu. 

• Ujistěte se, že vzdálenost mezi zařízením a bezdrátovým přístupovým bodem 

nepřesahuje 50 m. 

• Zkuste se odpojit a znovu připojit k síti Wi-Fi. 

 

5. Systém se v některých případech zasekne. 

• Po instalaci některých aplikací třetích stran se může stát, že systém přestane správně 

fungovat. Vypněte přístroj dlouhým stiskem vypínače na 5- 6 sekund a znovu jej 

zapněte.  

 

6. Nelze nastavit e-mail nebo se zaregistrovat v aplikaci systému 

• Ujistěte se, že připojení na internet funguje dobře. 

• Ujistěte se, že nastavujete e-mail správným způsobem. 

 

7. Nelze číst data na paměťové kartě 

• Ujistěte se, že paměťová karta je vložena do přístroje správně. 

• Ujistěte se, že paměťová karta má kapacitu je mezi 1 a 32 GB. 

 

8. Zařízení někdy pracuje pomalu 

• Aplikace, které běží pořád, zabírají část paměti. Velké množství běžících aplikací 

snižuje rychlost tabletu. V takovém případě je vhodné ukončit některé aplikace nebo 

odinstalovat nepotřebné aplikace třetích stran a tím uvolnit systémové zdroje. 
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Bezdrátové propojení pomocí Bluetooth 

Propojení tabletu s bezdrátovou Bluetooth klávesnicí: 

1. Zapněte Bluetooth na klávesnici (pozice ON) a stiskněte připojovací tlačítko (Connect) 

2. V tabletu otevřete Nastavení (Settings) a zapněte Bluetooth 

3. Tablet automaticky vyhledá okolní Bluetooth zařízení 

4. Jakmile tablet najde klávesnici GoClever, ťukněte na název této položky 

5. Zadejte na klávesnici 4místný párovací kód, který se zobrazil na obrazovce tabletu, a 

stiskněte Enter – klávesnice se připojí k tabletu 

TIP! Pokud se nedaří Bluetooth klávesnici připojit, nejprve ji nabijte. 

 

SERVIS A HOTLINE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.cz 


