Tento užívateľský manuál obsahuje všetky informácie týkajúce sa bezpečnosti a správneho
používania zariadenia. Prosím uistite sa, že ste sa riadne oboznámili so všetkými bodmi tohto
užívateľského manuálu pred začatím používania zariadenia. Zamedzíte tým prípadnému riziku
poškodenia samotného zariadenia, prípadne zariadení, ktoré budete pripájať k tomuto zariadeniu.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte doporučené bezpečnostné opatrenia.
SIEŤOVÉ NAPÁJANIE USB ADAPTÉRA
Striedavé napätie: AC 230V 50Hz
UMIESTNENIE
Zariadenie je určené pre použitie v interiéri. Neumiestňujte ho v blízkosti zdrojov vody, izbových rastlín
a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
TEKUTINY
Zariadenie nesmie prísť do styku s tekutinami. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo
striekajúcej vode, prípadne iným kvapalinám.
ČISTENIE
Pred čistením odpojte zariadenie z elektrickej siete. Na čistenie vonkajšieho obalu použite navlhčenú
utierku. Nepoužívajte rozpúšťadlá a nečistite vnútorné časti zariadenia.
PRIPOJENIE
Nepoužívajte žiadne pripojenia, ktoré nie sú odporúčané výrobcom. V opačnom prípade hrozí úraz
alebo poškodenie zariadenia.
Ak je sieťová vidlica použitá ako odpájacie zariadenie, toto odpájacie zariadenie musí zostať vždy
prevádzkyschopné (ovládateľné).

Upozornenia:
Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, vo vlhkom alebo prašnom prostredí!
Zariadenie chráňte pred pádom a nevystavujte ho vplyvom otrasov alebo mechanickému namáhaniu!
Neodpájajte zariadenie počas formátovania alebo inštalácie aktualizácií softvéru. V opačnom prípade
môže dôjsť k poškodeniu operačného systému alebo aj samotného zariadenia a pripojených
pamäťových médií!
Nerozoberajte zariadenie a nečistite ho benzínom alebo žieravinami.
Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte ho z elektrickej siete!
Napájací adaptér nerozoberajte, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom!
Vyhradzujeme si právo pre softvérovú aktualizáciu a modifikáciu zariadenia prostredníctvom siete
internet!
K tomuto zariadeniu poskytujeme záruku a záručný servis iba na hardvérovú časť zariadenia.
Zodpovednosť za uložené dáta v tomto zariadení nesie samotný užívateľ. Dovozca / predajca
nezodpovedá za prípadnú stratu osobných dát.
Zariadenie nie je vodotesné, nevystavujte ho preto tečúcej alebo striekajúcej vode, prípadne iným
kvapalinám!
Všetky obrázky obsiahnuté v tomto manuály sú iba ilustračné a nemusia detailne zodpovedať verzii
softvéru, ktorý máte nainštalovaný v zariadení.

Obsah balenia

Pripojenie

Do USB host portu pripojte USB hub (súčasť balenia) a do ktoréhokoľvek z portov USB hubu pripojte
USB wifi dongle k bezdrôtovej myši (súčasť balenia).
Do USB hubu je možné pripojiť aj bezdrôtovú klávesnicu (nie je súčasťou balenia), v tomto prípade
dôjde k automatickej deaktivácii softvérovej klávesnice. Zariadenie je však plne ovládateľné aj bez
použitia prídavnej klávesnice, prostredníctvom virtuálnej klávesnice zobrazujúcej sa priamo na
obrazovke.

Pripojte zariadenie k vášmu televíznemu prijímaču alebo monitoru prostredníctvom konektoru HDMI.
Na vašom TV prijímači/monitore zvoľte režim vstupného signálu port HDMI. Poznámka: pokiaľ váš
televízny prijímač / monitor podporuje automatickú zmenu vstupného portu, prepne sa automaticky
(pre bližšie informácie si prosím prečítajte manuál k vášmu TV prijímaču / monitoru).
Základný popis funkcií bezdrôtovej myši:
Ľavé tlačidlo myši - jednoduché kliknutie: potvrdenie „OK“
Ľavé tlačidlo myši - pridržanie v stlačenej polohe + pohyb do strán: presúvanie ikon, rolovanie
obrazovky a pod.
Pravé tlačidlo myši: návrat, ukončenie
Stručný popis grafického rozhrania operačného systému Android:
Pripojte napájací adaptér pomocou káblu USB - Mikro USB (súčasť balenia) k zariadeniu a napájací
adaptér zasuňte do elektrickej siete. Na obrazovke sa zobrazí štartovacie logo a po cca. minúte
pracovná plocha Operačného systému Android.

Základná práca s ikonami v grafickom rozhraní
Presúvanie
Uchopte ikonu, ktorú si želáte presunúť (dlhším stlačením ľavého tlačidla myši) a presuňte ju na
želanú pozíciu.

Vymazanie
Uchopte ikonu, ktorú si želáte vymazať (dlhším stlačením ľavého tlačidla myši) a presuňte ju na
symbol X na vrchu pracovnej plochy.

Rolovanie pracovnej plochy
Držte stlačené ľavé tlačidlo myši kdekoľvek nad prázdnou plochou a posuňte myšou doľava/ doprava
Túto operáciu je možné vykonať aj za pomoci skrolovacieho tlačidla myši.

Zoznam nainštalovaných programov
Pre zobrazenie zoznamu nainštalovaných programov kliknite na ikonu v pravom hornom rohu

Pripojenie do domácej Wi-Fi siete

Kliknite na ikonu „nastavenia“
Prejdite do menu Wi-Fi:

.

Zvoľte vašu domácu bezdrôtovú sieť Wi-Fi a kliknite na „Pripojiť“.
Pokiaľ používate vo vašej bezdrôtovej sieti bezpečnostné heslo, zadajte ho do dialógového okna
a kliknite na „Pripojiť/ Connect“.

Výber Jazyka systému a klávesnice
Toto zariadenie disponuje možnosťou výberu z 54 jazykových mutácií.
Pre zmenu jazykovej mutácie kliknite na ikonu nastavenia a následne vyberte „Language and input /
jazyk a vstup”. V záložke „Language / Jazyk“ zvoľte požadovaný nový jazyk systému.

Jazyk klávesnice sa automaticky zmení podľa zvoleného jazyka prostredia.

Android market / Google Play / Obchod Play

Aplikácia slúži na sťahovanie a inštalovanie nových aplikácií (hier/programov/utilít/widgetov a pod.) do
vášho Android zariadenia.
Pre plnohodnotné využívanie tejto aplikácie je nutné mať okrem aktívneho pripojenia do siete internet
aj vytvorený vlastný účet!
Vytvorenie vlastného účtu pomocou aplikácie Obchod Play:
Kliknite na ikonu aplikácie Obchod Play (vyobrazenú vyššie).
Kliknite na „Novy“.

Zadajte vaše meno a priezvisko

Zadajte používateľské meno (email), pod ktorým sa budete odteraz prihlasovať do služieb spoločnosti
google prostredníctvom tohto zariadenia.

Zadajte vaše nové prihlasovacie heslo:

Zvoľte si svoju bezpečnostnú otázku (pre prípad zabudnutia hesla):

Zadajte overovací text z obrázku vľavo:

Pokiaľ si neželáte využívať platené aplikácie kliknite na „Teraz nie“.
Po od kliknutí súhlasu so všeobecnými podmienkam používania služby sa Vám zobrazí úvodná
obrazovka aplikácie:

Otázky a odpovede
Obrazovka bliká alebo je neustálený obraz: skontrolujte či je HDMI konektor v poriadku a dostatočné
zasunutý vo Vašom TV prijímači/ monitore
Zariadenie sa neustále reštartuje : skontrolujte prosím, či je zariadenie dostatočne napájané.
Niektoré externé HDD môžu spôsobiť nadmerný odber prúdu z portu USB, v takomto prípade použite
HDD s externým napájaním.
Obsah SD karty alebo pamäťového USB kľúča nebol rozpoznaný: skontrolujte či bolo prídavné
zariadenie dostatočne zasunuté a uistite sa, že ste prídavné zariadenia neodpojili prostredníctvom
systémových nastavení.

Správna likvidácia výrobku
Po skončení použiteľnosti výrobku ho nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu. Odovzdajte ho na
zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo ho vráťte predajcovi na
likvidáciu. Správna manipulácia s odpadom pomáha predchádzať znečisťovaniu životného prostredia
a poškodzovaniu ľudského zdravia.

