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SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU “TAK AKO JE”, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK 
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PODMIENKY TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ 
ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK 
NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD  
SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK 
SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY 
ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firem�é oz�ače�ia, ktoré sa objavujú v tomto �ávo�e, môžu a �emusia byť obcho��ými z�ačkami 
alebo autorskými právami patrič�ých spoloč�ostí a používajú sa iba �a oz�ače�ie alebo �a vysvetľova�ie, a to 
v prospech ich vlast�íkov a bez zámeru ich porušova�ia. 

TECHNICKÉ ŠPECI�IKÁCIE A IN�ORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE 
IN�ORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM 
BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ 
ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU 
V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SO�TVÉRU.

Autorské práva © �013 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhra�e�é.

Obmedzenie zodpovednosti
Môže �ôjsť k okol�ostiam, ke�y kvôli za�e�ba�iu zo stra�y spoloč�osti ASUS, alebo kvôli i�ej zo�pove��osti 
máte �árok poža�ovať o� spoloč�osti �áhra�u za ško�y. V kaž�om takomto prípa�e, bez ohľa�u �a výcho�isko, 
�a zákla�e ktorého ste opráv�e�í poža�ovať u spoloč�osti Asus �áhra�u škô�, je spoloč�osť Asus zo�pove��á 
za �ie viac, �ež za osob�é pora�e�ie (vráta�e smrti) a ško�u �a �eh�uteľ�om majetku a h�uteľ�om osob�om 
majetku, alebo za akékoľvek skutoč�é a priame ško�y vyplývajúce zo za�e�ba�ia alebo zabu��utia spl�iť 
záko�om sta�ove�é povi��osti vyplývajúce z tohto prehláse�ia o záruke, a to �o výšky uve�e�ej zmluv�ej 
ce�y kaž�ého výrobku.

Spoloč�osť ASUS bu�e zo�pove��á za, alebo vás o�ško��í za stratu, poško�e�ia alebo �ároky zmluv�e 
usta�ove�é, alebo vyplývajúce z poruše�ia alebo priestupku zo stra�y spoloč�osti Asus voči tejto záruke.

Táto hra�ica sa týka aj �o�ávateľov a pre�ajcov spoloč�osti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoloč�osť 
ASUS, jej �o�ávatelia a váš pre�ajca spoloč�e zo�pove��í.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA 
POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (�) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH 
ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA 
AKÉKOĽVEK EKONOMICKY VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI 
SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH IN�ORMOVANÍ.

Servis a podpora
Navštívte �ašu viacjazyč�ú strá�ku �a a�rese http://support.asus.com
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Informácie o tejto príručke
Táto príručka poskytuje i�formácie o fu�kciách har�véru a softvéru �o�epa�u a 
zostave�á je �o �asle�ujúcich kapitol:

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru
Táto kapitola po�rob�e opisuje har�vérové   kompo�e�ty �o�epa�u.

Kapitola 2: Používanie Fonepadu
Táto kapitola vám ukáže, ako používať rôz�e časti �o�epa�u.

Kapitola 3: Práca s Android®
Táto kapitola poskytuje prehľa� o používa�í systému A��roi�® v �o�epa�e.

Kapitola 4: Predinštalované aplikácie
Táto kapitola obsahuje pre�i�štalova�é aplikácie v �o�epa�e.

Prílohy
Táto časť obsahuje poz�ámky a vyhláse�ia o bezpeč�osti týkajúce sa  
�o�epa�u.
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Dohody používané v tomto návode
Na z�ôraz�e�ie hlav�ých i�formácií v tomto �ávo�e sa používajú �asle�ujúce 
správy:

DÔLEŽITÉ! Táto správa obsahuje �ôležité i�formácie, ktoré je �ut�é �o�ržiavať �a 
�oko�če�ie úlohy. 

POZNÁMKA: Táto správa obsahuje �oplňujúce i�formácie a tipy, ktoré pomôžu pri 
�oko�če�í úloh.

VÝSTRAHA! Táto správa obsahuje �ôležité i�formácie, ktoré je �ut�é �o�ržiavať �a 
zaiste�ie vašej bezpeč�osti pri vyko�áva�í určitých úloh a �a zabrá�e�ie poško�e�ia 
ú�ajov a prvkov vášho �o�epa�u.

Typografické prvky
Tučné písmo =  Oz�ačuje po�uku alebo položku, ktoré musíte zvoliť.

Kurzíva =  Oz�ačuje klávesy, ktoré musíte stlačiť �a kláves�ici.
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Bezpečnostné opatrenia
Nabíjanie batérií
Pre� prvým použitím �o�epa�u v režime �apája�ia z batérie po �lhšiu �obu musí 
byť batériový mo�ul úpl�e �abitý. Nezabú�ajte, že sieťovým a�aptérom �abíjate 
batériový mo�ul počas �oby jeho pripoje�ia k sieti. Uve�omte si, že �abiť batériu 
počas �oby, ke�y sa �o�epa� používa trvá �lhšiu �obu.

DÔLEŽITÉ! Po úpl�om �abití �e�echávajte �o�epa� pripoje�ý k �apájaciemu 
z�roju. �o�epa� �ie je stava�ý �a zap�utie �o �apájacieho z�roja po �lhšiu �obu.

Používanie Fonepadu
Te�to �o�epa� sa môže používať le� v prostre�iach s teplotou okolia v rozsahu 0 °
C (3� °�) až 35 °C (95 °�).

Dlho�obou expozíciou �a veľmi vysoké alebo �ízke teploty sa batéria môže rýchlo 
vyčerpať a skrátiť jej život�osť. Na zaiste�ie optimál�eho výko�u sa batéria môže 
vystaviť o�porúča�ému teplot�ému rozsahu okolitého prostre�ia.

Upozornenia pre používanie na palubách lietadiel
Spojte sa s leteckou spoloč�osťou ohľa��e služieb, ktoré môžete počas letu 
používať a obme�ze�iach, ktoré musíte pri používa�í �o�epa� počas letu 
�o�ržiavať.

DÔLEŽITÉ! Svoj �o�epa� môžete �echať prejsť rö�tge�ovými zaria�e�iami 
(pre�mety, ktoré sa môžu vziať �a palubu lieta�iel, �a �oprav�íkových pásoch), ale 
�evystavujte ho úči�kom mag�etických �etektorov a s�ímačov.
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Obsah balenia

 

 

Napájací a�aptér

ASUS �o�epa� Kábel micro USB

user manual

 

Používateľská príručka Záruč�ý list

POZNÁMKY:

• Ak je poško�e�á alebo chýba ktorákoľvek položka, oz�ámte to svojmu pre�ajcovi. 

• Do�áva�á �apájacia zástrčka sa líši po�ľa kraji�y alebo regió�u.
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Kapitola 1:  
 
Nastavenie hardvéru
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Spoznajte svoj Fonepad

Pohľad spredu

Dotykový panel
Dotykový pa�el vám umožňuje ovlá�ať �o�epa� pomocou �otykového 
pera alebo �otykovými gestami.

Slúchadlo
Slúcha�lo umožňuje počuť osobu �a �ruhom ko�ci li�ky.
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Snímač detekujúci blízke objekty
Te�to s�ímač �etekuje vz�iale�osť me�zi vami a �o�epa�. Keď pomocou 
�o�epa� voláte alebo prijímate hovory, automaticky zablokuje �otykovú 
fu�kciu a vyp�e po�sviete�ie.

Predná kamera
Táto zabu�ova�á 1-megapixelová kamera umožňuje pomocou �o�epa� 
fotografovať alebo �ahrávať vi�eá.

Snímač okolitého svetla
S�ímač okolitého svetla zisťuje m�ožstvo okolitého svetla v �a�om 
prostre�í. Umožňuje, aby systém automaticky upravoval jas �ispleja v 
závislosti �a stave okolitého svetla.

Port Micro USB 2.0
Na �abíja�ie batériového mo�ulu alebo �apájacieho z�roja pre �o�epa� 
používajte micro USB (u�iverzál�a sériová zber�ica) �.0. Te�to port tiež 
umožňuje pre�os �át z počítača �o �o�epa� a �aopak.

POZNÁMKA: Keď �o�epa� zapojíte �o portu USB vo vašom počítači, bu�e 
sa �abíjať iba v režime �ízkej spotreby (vyp�utá obrazovka) alebo je vyp�utý.
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Pohľad zozadu

Audio reproduktory
Vstava�ý repro�uktor umožňuje počuť zvuky priamo z �o�epa�. �u�kcie 
zvuku sú ria�e�é softvérovo.

Zadná kamera
Táto zabu�ova�á 3-megapixelová kamera umožňuje pomocou �o�epa� 
fotografovať alebo �ahrávať vi�eá s vysokým rozlíše�ím.

POZNÁMKA: Dostup�osť za��ej kamery sa líši po�ľa kraji�y alebo regió�u.

Mikrofón
Zabu�ova�ý mo�o mikrofó� je mož�é používať počas vi�eo ko�fere�cií, 
�a hlasové rozhovory alebo �a je��o�uché zvukové �ahrávky.
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Zadná priehradka
Za��á priehra�ka obsahuje zásuvku pre kartu micro SIM (Subscriber 
I�e�tity Mo�ule) (Mo�ul �a i�e�tifikáciu pre�platiteľa), zásuvku pre kartu 
microSD, otvor �a ruč�é resetovamie a otvor premikrofó�.

POZNÁMKA: �u�kcie v�útri za��ej priehra�ky si pozrite v časti Vnútro 
zadnej priehradky.

Tlačidlo Power (Napájanie)
Ak chcete �o�epa� zap�úť alebo ho zap�úť z pohotovost�ého režimu, 
tlači�lo Power (Napája�ie) stlačte približ�e �a �ve (�) seku��y. 

Ak chcete �o�epa� vyp�úť, stlačte tlači�lo Power (Napája�ie) približ�e �a 
(�) seku��y a po výzve poklepte �a tlači�lo Vypnúť a potom �a tlači�lo 
OK.

Ak chcete �o�epa� zablokovať alebo ho prep�úť �o pohotovost�ého 
režimu, stlačte a rýchlo uvoľ�ite tlači�lo Power (Napája�ie).

V prípa�e, že �o�epa� presta�e reagovať, tlači�lo Power (Napája�ie) 
stlačte a po�ržte približ�e �a šesť (6) sekú��, kým sa vyp�e.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

• Keď je �o�epa� �eči��ý po �obu pät�ástich (15) sekú��, automaticky sa 
prep�e �o pohotovost�ého režimu.

• Pri vy�úte�om reštarte systému môže �ôjsť k strate �át. Dôraz�e 
o�porúčame, aby ste si pravi�el�e zálohovali svoje �áta.

Tlačidlo Volume (Hlasitosť)
Tlači�lo Volume (Hlasitosť) umožňuje zvýšiť alebo z�ížiť úroveň hlasitosti 
vášho �o�epa�. 

Pomocou tlači�la Volume (Hlasitosť) môžete okrem toho vyko�ať aj 
�iektorú z �asle�ujúcich či��ostí:

• Stlače�ím a po�rža�ím tlači�la Volume (Hlasitosť) môžete zap�úť 
režim Vibrate (Vibrovať).

• Ak chcete telefó� prep�úť �o režimu Sile�t (Stlmiť), v režime Vibrate 
(Vibrovať) raz stlačte tlači�lo Volume Dow� (Z�ížiť hlasitosť).
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Port na zapojenie reproduktora/náhlavnej súpravy
Te�to port umožňuje pripojiť �o �o�epa� repro�uktory so zosilňovačom 
alebo �áhlav�ú súpravu.

DÔLEŽITÉ! Te�to port �epo�poruje vo�kajší mikrofó�.
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Vnútro zadnej priehradky

Otvor pre mikrofón
Otvor pre mikrofó� umožňuje, aby zvuk prechá�zal �o vstava�ého 
mikrofó�u pre šta��ar��é fu�kcie mikrofó�u.

Otvor pre kartu Micro SIM
�o�epa� sa �o�áva so vstava�ou zásuvkou pre kartu micro SIM (Subscriber 
I�e�tity Mo�ule) (Mo�ul �a i�e�tifikáciu pre�platiteľa), ktorá po�poruje 
sieťové pásma GSM, WCDMA a LTE.

POZNÁMKA: Viac po�rob�ostí �áj�ete v časti Vkladanie karty Micro SIM.
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Otvor na ručné vynulovanie
Ak systém presta�e reagovať, �o otvoru �a ruč�é resetova�ie vložte 
vyrov�a�ú ka�celársku spi�ku a �o�epa� �úte�e reštartujte.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pri vy�úte�om reštarte systému môže �ôjsť k 
strate �át. Dôraz�e o�porúčame, aby ste si pravi�el�e zálohovali �ôležité 
�áta.

POZNÁMKA: Viac po�rob�ostí �áj�ete v časti Resetovanie Fonepad.

Slot pre mikro SD kartu
�o�epa� sa �o�áva so vstava�ou zásuvkou pre čítačku pamäťových kariet, 
ktorá po�poruje formáty kariet microSD, microSDHC a microSDXC.

POZNÁMKA: Viac po�rob�ostí �áj�ete v časti Vkladanie karty Micro SD.
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Kapitola 2:  
 
Používanie Fonepadu
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Nastavenie Fonepad

Vkladanie karty Micro SIM
Skôr, ako bu�ete môcť vyko�ávať hovory, o�osielať textové správy alebo �o�epa� 
pripojiť k mobil�ej širokopásmovej sieti, musíte �ai�štalovať kartu micro SIM 
(Subscriber I�e�tity Mo�ule) (Mo�ul �a i�e�tifikáciu pre�platiteľa).

Vlože�ie karty Micro SIM:

1. Zo za��ej priehra�ky �o�epa� o�stráňte kryt.
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�. Kartu micro SIM vyrov�ajte a vložte ju �o zásuvky pre kartu micro SIM. 

3. Kryt priehra�ky založte späť �a miesto. 
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Vkladanie karty Micro SD
Vlože�ie karty Micro SD:

1. Zo za��ej priehra�ky �o�epa� o�stráňte kryt.

�. Kartu micro SD vyrov�ajte a vložte ju �o zásuvky pre kartu micro SD. 
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3. Kryt priehra�ky založte späť �a miesto. 

Resetovanie Fonepad
Akchcete �o�epa� resetovať:

1. Zo za��ej priehra�ky �o�epa� o�stráňte kryt.
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�. �o otvoru �a ruč�é resetova�ie vložte vyrov�a�ú ka�celársku spi�ku.

3. Kryt priehra�ky založte späť �a miesto. 

Otvor �a ruč�é vy�ulova�ie
Otvor pre mikrofó�
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Nabíjanie Fonepad

Pre� používa�ím �o�epa� v režime �apája�ia z batérie po prvý krát 
sa musí �abíjať po �obu ôsmich (8) ho�í�.

Kábel micro USB zapojte �o sieťového a�aptéra.

Ko�ektor micro USB zapojte �o �o�epa�.

Sieťový a�aptér zapojte �o uzem�e�ej elektrickej zásuvky.

Nabíja�ie �o�epa�:
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

• Na �abíja�ie �o�epa� používajte le� �o�a�ý �apájací a�aptér a kábel micro USB. 
Používa�ím i�ého sieťového a�aptéra sa môže �o�epa� poško�iť.

• Pre� �abíja�ím �o�epa� o�stráňte z �apájacieho a�aptéra a kábla micro USB 
ochra��ú fóliu, aby sa zabrá�ilo �ebezpeče�stvu alebo zra�e�iu. 

• Zástrčku �apájacieho a�aptéra musíte zapojiť �o prísluš�ej elektrickej zásuvky so 
správ�ym me�ovitým vstup�ým �apätím. Výstup�é �apätie tohto a�aptéra je DC 
5V je��osmer�ý prú�, � A.

• Po úpl�om �abití �e�echávajte �o�epa� pripoje�ý k �apájaciemu z�roju. �o�epa� 
�ie je stava�ý �a zap�utie �o �apájacieho z�roja po �lhšiu �obu.

• Pri používa�í �o�epa� v režime s �apájacím a�aptérom musí byť elektrická 
zásuvka blízko pri zaria�e�í a ľahko prístup�á.

POZNÁMKY:

• �o�epa� mož�o �abíjať pomocou USB portu v počítači je�i�e v režime �ízkej 
spotreby (vyp�utá obrazovka) alebo keď je vyp�uté.

• Doko�če�ie �abíja�ia pomocou portu USB môže trvať �lhšiu �obu.

• Ak váš počítač �eposkytuje �ostatok e�ergie �a �abíja�ie �o�epa�, �abíjajte ho 
zapoje�ím �o elektrickej zásuvky.
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Zapnutie Fonepad
�o�epa� zap�ite tak, že 
hlav�ý vypí�ač po�ržíte 
stlače�ý približ�e �ve (�) 
seku��y.
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Gestá pre Fonepad
Na �otykovom pa�eli mož�o vyko�ávať �asle�ov�é gestá �a �avigova�ie, 
komu�ikova�ie a spúšťa�ie exkluzív�ych fu�kcií v �o�epa�e.

Ak chcete aplikáciu presu�úť, klep�ite a po�ržte túto aplikáciu a presuňte ju 
�a �ovú pozíciu.

•

Ak chcete aplikáciu vymazať z hlav�ej obrazovky, klep�ite a po�ržte túto 
aplikáciu a presuňte ju k hor�ému okraju obrazovky. 

•

Ak chcete zachytiť obraz �a obrazovke, klep�ite �a tlači�lo  a po�ržte 
ho. 

POZNÁMKA: Ak chcete povoliť toto �astave�ie, voj�ite �o  > Prispôsobené 
nastavenie ASUS a potom zaškrt�ite políčko Nasnímať snímky obrazovky 
podržaním klávesu Recent Apps.

•

Presunúť/Klepnúť a Podržať/Dlho stlačiť
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Klepnúť/Dotknúť

Aplikáciu spustíte klep�utím �a ňu. •

Súbor vyberte a otvorte tak, že �aň klep�ete v aplikácii Správca súborov.•

Zmenšenie

Obraz v zložke Galéria, Mapy alebo Miesta zme�šite spoje�ím �voch prstov �a 
�otykovom pa�eli.



Používateľská príručka pre ASUS �o�epa��o�epa�30

Priblíženie

Obraz v zložke Galéria, Mapy alebo Miesta zväčšite roztiah�utím �voch prstov �a 
�otykovom pa�eli.

Posunúť

Posúva�ím prsta �oprava alebo �oľava �a �otykovom pa�eli môžete prepí�ať 
me�zi obrazovkami alebo listovať strá�ky v e-k�ihe alebo v galérii obrázkov.
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Kapitola 3:  
 
Práca s Android®
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Prvé spustenie
Keď svoj �o�epa� zap�ete po prvý raz, zobrazí sa séria obrazoviek, ktoré vás preve�ú 
ko�figurova�ím zákla��ých �astave�í vášho operač�ého systému A��roi�®.

Ak zapí�ate �o�epa� po prvý raz:

1. Svoj �o�epa� zap�ite.

�. Vyberte jazyk a potom klep�ite �a tlači�lo . 

3. Vyberte metó�u vstupu alebo formát kláves�ice a potom klep�ite �a tlači�lo 
. 

4. Na pripoje�ie k i�ter�etu vyberte typ siete (mobil�ý operátor alebo Wi-�i 
alebo oboje) a potom poklepte �a tlači�lo . 

5. V zoz�ame �ostup�ých sietí Wi-�i poklepte �a �ázov siete a potom poklepte 
�a tlači�lo . Ak chcete preskočiť pripoje�ie k sieti, poklepte �a 

tlači�lo .

POZNÁMKA:  Niektoré siete Wi-�i vás môžu vyzvať �a za�a�ie hesla.

6. Ak chcete �astaviť �asle�ujúce položky, postupujte po�ľa poky�ov �a 
obrazovke:

 • Nastave�ia a služby Google
 • Ko�to Google
7. Ak chcete vstúpiť �a úvo��ú obrazovku, �astavte miest�y �átum a čas a 

potom klep�ite �a tlači�lo .
8. Ak chcete spustiť �avigáciu �o�epa�, �a úvo��ej obrazovke poklepte �a 

tlači�lo OK.
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Vstup do režimu fotoaparátu
Klep�ite �a iko�u zámku a presuňte ju �a iko�u fotoaparátu.

Obrazovka zamknutia systému Android®
Odomknutie zariadenia
Klepte �a iko�u zámku a presuňte ju �a iko�u o�omk�utého zámku.
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Vstup do Google Now
Klep�ite �a iko�u zámku a presuňte ju �a iko�u Google.

Vstup do voliča núdzového telefónneho čísla
Ak chcete vytočiť �ú�zové telefó��e číslo, poklepte �a tlači�lo .

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Nú�zové telefó��e čísla sa me�ia po�ľa kraji�y.
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Google Now
Google Now je váš osob�ý asiste�t �o�epa�u, ktorý vám poskytuje okamžité 
aktualizácie o poveter�ost�ých po�mie�kach, �ajbližších reštauráciách, letových 
poria�koch, plá�ova�ých stret�utiach a ďalšie súvisiace i�formácie �a zákla�e 
vašej webovej histórie, sy�chro�izova�ých kale��árov a upomie�ok. 
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Otvorte obrazovku 
Aplikácie

Zástupca pre pomoc�é 
programy A��roi�®

Otvore�ie vyhľa�áva�ia 
Google Text

Iko�y

Návrat �a 
pre�chá�zajúcu 

obrazovku

Späť �a úvo��ú 
obrazovku

Zobraze�ie �e�áv�o 
použitých aplikácií

Iko�y

Zobraze�ie �oruče�ej 
e-mailovej pošty. 
Poklepa�ím prvýkrát 
�ako�figurujete 
e-mailové ko�to a 
�eskôr poklepa�ím 
prečítate �eprečíta�ú 
poštu v prieči�ku 
�oruče�ej e-mailovej 
pošty. 

Otvore�ie vyhľa�áva�ia 
Google Voice

Oblasť oz�áme�í a 
�astave�ia

Úvodná obrazovka

Zobrazuje miest�y 
�átum, i�formácie o 
počasí a čas bu�íka. 

Poklepa�ím �a 
túto iko�u môžete 

prispôsobiť �astave�ia 
zástupcu i�formácií o 

počasí a aktualizácie 
frekve�cie.
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Zobrazenia na celú obrazovku
Gravitač�ý se�zor vstava�ý v �o�epa�e umožňuje automatické otáča�ie 
obrazovky v závislosti �a tom, ako ju �ržíte. Natáča�ím �o�epa�u �oľava alebo 
�oprava môžete rýchlo prepí�ať me�zi zobraze�ím �a šírku alebo �a výšku. 

Zobrazenie na šírku

Zobrazenie na výšku
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Zamknutie orientácie obrazovky
Obrazovka �o�epa�u šta��ar��e automaticky zme�í svoju orie�táciu z režimu 
La��scape (Naležato) a opač�e v závislosti o� spôsobu, ako �ržíte �o�epa�.

Ak chcete fu�kciu automatického otáča�ia obrazovky vyp�úť, postupujte po�ľa 
týchto krokov:

1. Klep�utím �a tlači�lo 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 �a úvo��ej obrazovke otvorte obrazovku Aplikácie.

�. Výber zrušte klep�utím �a tlači�lo  > Uľahčenie prístupu a potom 

klep�ite �a tlači�lo Automatické otáčanie obrazovky.

POZNÁMKA: �u�kciu Automatické otoče�ie môžete tiež aktivovať alebo vyp�úť z 
mož�osti Rýchle nastavenie ASUS. Viac po�rob�ostí si pozrite v časti Nastavenia.

Používanie funkcií volania
Telefonovanie
Ak chcete telefo�ovať:

1. Na úvo��ej obrazovke poklepte �a iko�u .

�. Ak chcete za�ať číslo, �a ktoré chcete zatelefo�ovať, poklepte �a tlači�lá.

3. Ak chcete vytočiť číslo, poklepte �a iko�u .

4. Ak chcete hovor uko�čiť, poklepte �a iko�u .

Nastavenie vašich známych
Ak chcete �astaviť svojich z�ámych, môžete vyko�ať je��u z �asle�ujúcich akcií:

• Na úvo��ej obrazovke poklepte �a iko�u  a potom vyberte mož�osť 

Vytvoriť nový kontakt. Nového z�ámeho pri�ajte po�ľa poky�ov 
zobrazova�ých �a obrazovke.

• Z�ámych importujte z karty micro SIM �o �o�epa�u. Ak chcete importovať 
z�ámych z karty micro SIM:
1. Kartu micro SIM vložte �o �o�epa�u.
�. Ak chcete spustiť aplikáciu People, �a úvo��ej obrazovke poklepte �a 

iko�u .
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Pripojenie k svetu
Pripojenie do sietí Wi-Fi 
Tech�ológia bez�rôtovej siete Wi-�i umožňuje bez�rôtovú výme�u ú�ajov v rámci 
siete. Ak chcete používať sieť Wi-�i, v �o�epa�e aktivujte fu�kciu Wi-�i a pripojte 
k bez�rôtovej sieti. Niektoré bez�rôtové siete sú zabezpeče�é kľúčom alebo sú 
chrá�e�é �igitál�ymi certifikátmi a �astave�ie si vyža�uje ďalšie kroky; i�é sú 
otvore�é a môžete sa k �im ľahko pripojiť. 

POZNÁMKA: �u�kciu Wi-�i vyp�ite, keď ju �epoužívate, čím sa šetrí e�ergiu batérie.

Ak chcete aktivovať fu�kciu Wi-�i a pripojiť sa k sieti Wi-�i:

1. Klep�utím �a tlači�lo 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 prej�ite �a obrazovku Aplikácie a potom klep�ite 

�a tlači�lo .

�. Prepí�ač Wi-�i prep�ite �o polohy ZAPNÚŤ. Váš �o�epa� vyhľa�á �ostup�é 
siete Wi-�i, ak je to povole�é.

3. Klep�utím �a �ázov siete sa pripojíte k tejto sieti. Ak je sieť zabezpeče�á alebo 
chrá�e�á, v ďalších povere�iach bu�ete vyzva�í �a za�a�ie hesla alebo kľúča.

POZNÁMKA: Ak �o�epa� �áj�e sieť, ku ktorej ste sa už skôr pripojili, automaticky sa 
k �ej pripojí.

3. V hor�om pravom rohu obrazovky poklepte �a mož�osť 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 > Import a 
export.

4. Ak chcete vybrať z�ámych, ktorých chcete importovať �o vášho 
�o�epa�u, poklepte �a mož�osť Import z karty SIM.

5. Po �oko�če�í poklepte �a tlači�lo .
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Používanie Bluetooth
Povolenie alebo zakázanie funkcie Bluetooth vo vašom 
zariadení
Bluetooth je bez�rôtový šta��ar� �a výme�u ú�ajov �a krátke vz�iale�osti. 
�u�kcia Bluetooth sa používa v m�ohých pro�uktoch, ako sú i�telige�t�é 
telefó�y, počítače, tablety a �áhlav�é súpravy. 

�u�kcia Bluetooth je veľmi užitoč�á pri pre�ose ú�ajov me�zi �voma alebo 
viacerými zaria�e�iami, ktoré sú blízko seba.
Pri prvom pripoje�í k zaria�e�iu Bluetooth musíte toto zaria�e�ie spárovať s 
vaším �o�epa�om. 

POZNÁMKA: �u�kciu Bluetooth vyp�ite, keď ju �epoužívate, aby sa šetrila e�ergia 
batérie.

Párovanie Fonepadu so zariadením Bluetooth
Pre� pripoje�ím k zaria�e�iu Bluetooth musíte �ajprv svoj �o�epa� spárovať s 
týmto zaria�e�ím. Zaria�e�ia zosta�ú spárova�é, pokiaľ me�zi �imi �ezrušíte 
spoje�ie párova�ia.
Ak chcete �o�epa� spárovať so zaria�e�ím:

1. Poklepa�ím �a iko�u 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 voj�ite �a obrazovku Všetky aplikácie a potomvoj�ite �a obrazovku Všetky aplikácie a potom 

poklepte �a iko�u . Prepí�ač Bluetooth prep�ite �o polohy ZAPNUTÉ.

�. Poklepa�ím �a �ápis Bluetooth sa zobrazia všetky �ostup�é zaria�e�ia 
Bluetooth, ktoré sú v �osahu. 

POZNÁMKY:
• Ak zaria�e�ie, ktoré chcete spárovať, �ie je v zoz�ame, zap�ite jeho fu�kciu 

Bluetooth a �astavte ako zistiteľ�é. 

• V tech�ickej �okume�tácii �o�a�ej spolu so zaria�e�ím �áj�ete postup zap�utia 
jeho fu�kcie Bluetooth a �astave�ia ako zistiteľ�é.

Ak chcete vo vašom �o�epa�e povoliť alebo zakázať fu�kciu Bluetooth, môžete 
vyko�ať �iektorý z �asle�ujúcich krokov:

• Poklepa�ím �a iko�u 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 voj�ite �a obrazovku Všetky aplikácie a potomvoj�ite �a obrazovku Všetky aplikácie a potom 

poklepte �a iko�u . Prepí�ač Bluetooth prep�ite �o polohy ZAPNUTÉ.

• Poklepa�ím �a správovú oblasť sa zobrazí pa�el Rýchle nastavenie ASUS a 

potom poklepte �a iko�u .
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Zapojenie Fonepadu do zariadenia Bluetooth
Po spárova�í �o�epa�u so zaria�e�ím Bluetooth ho môžete k �emu z�ovu 
je��o�ucho ruč�e pripojiť, keď je späť v �osahu.

Ak chcete pripojiť �o zaria�e�ia Bluetooth:

Zrušenie párovania a konfigurácia zariadenia Bluetooth
Ak chcete zrušiť párova�ie alebo �ako�figurovať zaria�e�ie Bluetooth:

1. Poklepa�ím �a iko�u 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 voj�ite �a obrazovku Všetky aplikácie a potomvoj�ite �a obrazovku Všetky aplikácie a potom 

poklepte �a iko�u . Prepí�ač Bluetooth prep�ite �o polohy ZAPNUTÉ.

�. V zoz�ame SPÁROVANÉ ZARIADENIA poklepte �a �ázov spárova�ého 
zaria�e�ia.

1. Poklepa�ím �a iko�u 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 voj�ite �a obrazovku Všetky aplikácie a potomvoj�ite �a obrazovku Všetky aplikácie a potom 

poklepte �a iko�u . Prepí�ač Bluetooth prep�ite �o polohy ZAPNUTÉ.

�. Poklepte �a �ápis Bluetooth a potom �a iko�u 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 ve�ľa zaria�e�ia 
Bluetooth, ktorému chcete zrušiť párova�ie alebo ho chcete �ako�figurovať.

3. Na obrazovke Spárova�é zaria�e�ie Bluetooth môžete vyko�ať ktorýkoľvek z 
�asle�ov�ých krokov:

Ak chcete zrušiť párova�ie zaria�e�ia, poklepte �a mož�osť Zrušiť 
párovanie.
Ak chcete preme�ovať zaria�e�ie Bluetooth, poklepte �a mož�osť 
Premenovať.
Poklepa�ím �a �iektorý z uve�e�ých profilov môžete te�to profil povoliť 
alebo zakázať.

4. Poklepa�ím �a iko�u 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 sa vráťte späť �a pre�chá�zajúcu obrazovku.

•

•

•

3. Ak váš �o�epa� �oko�čil vyhľa�áva�ie skôr, ako je zaria�e�ie Bluetooth 
priprave�é, poklepte �a mož�osť VYHĽADAV. ZARIADENIA.

4. V zoz�ame �ostup�ých zaria�e�í poklepte �a zaria�e�ie Bluetooth, s ktorým 
ho chcete spárovať. Postupujte po�ľa poky�ov �a obrazovke a �oko�čite 
párova�ie. Ak je to �ut�é, pozrite sa �o tech�ickej �okume�tácie �o�a�ej so 
zaria�e�ím.
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Správa aplikácií
Vytváranie zástupcov aplikácií
Získajte ľahký prístup k �iektorej z vašich obľúbe�ých aplikácií pomocou 
zástupcov aplikácií �a úvo��ej obrazovke. 

Ak chcete vytvoriť zástupcov aplikácií:

1. Klep�utím �a tlači�lo 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 prej�ite �a obrazovku Aplikácie.

�. Na obrazovke Aplikácie klep�ite a po�ržte iko�u aplikácie a potom ju 
presuňte �a úvo��ú obrazovku.

Odstránenie aplikácie z úvodnej obrazovky
Miesto pre �ových zástupcov aplikácií uvoľ�ite o�strá�e�ím existujúcich 
zástupcov aplikácií �a úvo��ej obrazovke.  Ak chcete o�strá�iť zástupcov 
aplikácií:

1. Klep�ite �a aplikáciu a po�ržte ju, kým sa v hor�ej časti obrazovky �ezobrazí 
príkaz Odstrániť X.

�. Ak chcete aplikáciu o�strá�iť z úvo��ej obrazovky, po�ržte ju a potiah�ite �a 
príkaz Odstrániť X.
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Prezeranie informácií o aplikácii
Pri vytvára�í zástupcu aplikácie si môžete prezerať po�rob�é i�formácie o tejto 
aplikácii. Po�rža�ím aplikácie �a obrazovke Aplikácie sa �isplej prep�e �a úvo��ú 
obrazovku a v hor�ej časti úvo��ej obrazovky sa zobrazí Informácie o aplikácii. 
Ak chcete zobraziť po�rob�é i�formácie o tejto aplikácii, po�ržte ju a potiah�ite 
�a text Informácie o aplikácii.
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Vytvorenie zložky aplikácií
Na usporia�a�ie zástupcov �a úvo��ej obrazovke si môžete vytvoriť zložky.

Ak chcete vytvoriť zložku App (Aplikácie):

1. Na úvo��ej obrazovke klep�ite �a aplikáciu alebo zástupcu a presuňte ho �a 
i�ú aplikáciu, kým sa �eobjaví čier�y kruh.

POZNÁMKY: 

• Vytvore�á zložka je zobraze�á v čier�om kruhu.

• Do zložky môžete pri�ať viac aplikácií.

�. Ak chcete zložku preme�ovať, poklepte �a �ovú zložku a potom poklepte �a 
Nepomenovaný priečinok. 
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Prezeranie aplikácií na obrazovke Nové aplikácie
Na obrazovke Nové aplikácie si môžete prezerať zoz�am zástupcov aplikácií po�ľa 
�e�áv�o spuste�ých aplikácií. Pomocou obrazovky Nové aplikácie sa môžete 
ľahko vrátiť späť alebo prepí�ať me�zi �e�áv�o spuste�ými aplikáciami.

Ak chcete vstúpiť �a obrazovku Nové aplikácie: 

1. Klep�ite �a tlači�lo 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 v ľavom hor�om rohu úvo��ej obrazovky.

�. Zobrazí sa zoz�am, v ktorom sa uvá�zajú všetky vaše �e�áv�o spuste�é 
aplikácie. Klep�ite �a aplikáciu, ktorú chcete spustiť.



Používateľská príručka pre ASUS �o�epa��o�epa�46

1. Ak chcete zobraziť po�uku, klep�ite �a �ovú aplikáciu a po�ržte ju. 

�. Ak chcete aplikáciu o�strá�iť zo zoz�amu, zvoľte mož�osť Odstrániť zo 
zoznamu. Ak chcete zobraziť i�formácie o tejto aplikácii, zvoľte mož�osť 
Informácie o aplikácii.

POZNÁMKA: Novú aplikáciu môžete tiež o�strá�iť zo zoz�amu jej potiah�utím 
�oľava alebo �oprava.

Ak chcete zobraziť po�uky �ových aplikácií:
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Task Manager (Správca úloh) 
Aplikácia ASUS Správca úloh zobrazuje zoz�am aktuál�e spuste�ých �ástrojov 
a aplikácií v MeMO Pa�e spolu s ich využitím v perce�tách.  Spuste�é aplikácie 
môžete je��otlivo otvoriť a zatvoriť alebo zatvoriť Aplikácie a �ástroje �araz 
pomocou fu�kcie Vyčistiť jedným kliknutím.

Ak chcete spravovať aplikáciu Správca úloh:

1. Klep�utím �a tlači�lo 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 prej�ite �a obrazovku Aplikácie a potomprej�ite �a obrazovku Aplikácie a potom 

klep�utím �a text Miniaplikácie zobrazte po�uku zástupcov.

�. Klep�utím �a aplikáciu ASUS Task Manager (ASUS Správca úloh) a jej 
po�rža�ím zobrazíte �a úvo��ej obrazovke pole ASUS Správca úloh.

3. Klep�utím �a ovlá�ací prvok a jeho po�rža�ím sa zobrazia zátvorky 
�ime�zova�ia.  Ak chcete zobraziť úpl�ý zoz�am úloh, zátvorku �ime�zova�ia 
presuňte hore alebo �ole.

4. Spuste�ú aplikáciu zatvorte klep�utím �a tlači�lo 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 ve�ľa �ej. Ak chceteve�ľa �ej. Ak chcete 
�araz zatvoriť všetky spuste�é aplikácie, klep�ite �a iko�u Vyčistiť jedným 
kliknutím.
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Vstupovanie do vonkajšieho pamäťového zariadenia
Ak chcete vstúpiť �o vo�kajšieho pamäťového zaria�e�ia:
1. Presu�utím správového pa�ela �o hor�ej časti obrazovky zobrazíte správovú 

oblasť.
�. Klep�utím �a iko�u  zobrazíte obsah vašej karty microSD. Kartu microSD 

o�pojte z �o�epa�u klep�utím �a iko�u .

DÔLEŽITÉ! Pre� o�poje�ím karty microSD z �o�epa�u si �ezabu��ite uložiť ú�aje 
ulože�é �a karte microSD.

Správca súborov 
Pomocou aplikácie Správca súborov môžete je��o�uchým spôsobom vyhľa�ať a 
spravovať svoje ú�aje buď vo v�útor�ej pamäti, alebo v pripoje�ých vo�kajších 
pamäťových zaria�e�iach.

Vstúpenie do vnútornej pamäte
Ak chcete vstúpiť �o v�útor�ej pamäte:

1. Klep�utím �a tlači�lo 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 prej�ite �a obrazovku Aplikácie.prej�ite �a obrazovku Aplikácie.

�. Klep�utím �a iko�u  > Vnútorná pamäť �a ľavom pa�eli zobrazíte obsah 

�o�epa�u a potom klep�ite �a položku, ktorú chcete vybrať. Ak je vlože�á 
karta microSD, klep�utím �a MicroSD zobrazíte obsah karty microSD.

3. Ak sa chcete vrátiť �o zákla��ého a�resára Moja pamäť, klep�ite �a iko�u 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

.
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Prispôsobenie obsahu
V aplikácii Správca súborov môžete kopírovať, vystrih�úť, z�ieľať a vymazať obsah 
vášho zaria�e�ia a �ai�štalova�ého pamäťového zaria�e�ia.

Keď prispôsobujete súbor alebo zložku, začiark�ite políčko ve�ľa súboru alebo 
zložky a v pravom hor�om rohu obrazovky sa zobrazí lišta priebehu.

POZNÁMKY:

• Akcia  sa zobrazí le� vte�y, keď prispôsobujete súbor alebo súbory ulože�é 
v zložke.

• Môžete tiež zaškrt�úť súbor alebo zložku a potom ju presu�úť a umiest�iť �a 
poža�ova�ú cieľovú zložku. 

Lišta priebehu



Používateľská príručka pre ASUS �o�epa��o�epa�50

Nastavenia
Na obrazovke Nastave�ia môžete ko�figurovať �astave�ia zaria�e�ia �o�epa�. 
Pomocou tejto systémovej aplikácie môžete �ako�figurovať bez�rôtové 
pripoje�ie �o�epa�u, har�vér, osob�é ú�aje, ko�to a �astave�ia systému.

Na obrazovku Nastavenia sa môžete �ostať �voma spôsobmi.

1. Ak chcete zobraziť po�uku, �a obrazovke Aplikácie klep�ite �a iko�u .

�. Ak chcete zobraziť pa�el Rýchle nastavenie ASUS, správovú lištu presuňte �o 
hor�ej časti obrazovky a potom klep�ite �a iko�u . 

Rýchle �astave�ie ASUS
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Rýchle nastavenie ASUS

Panel ASUS s funkciou Quick Setting Adjustment (Úprava rýchleho 
nastavenia ASUS).
Ak chcete túto fu�kciu aktivovať alebo zablokovať, poklepte �a je��otlivé iko�y 
obslž�ého programu.

Nastave�ia zobraze�ia

Zobrazuje miest�y 
�átum a čas.

Ruč�é �astave�ie jasu

Po�uka Nastave�iaPa�el s fu�kciou Úprava 
rýchleho �astave�ia. 

Ak chcete túto fu�kciu 
zap�úť/vyp�úť, poklepte 

�a je��otlivé iko�y.
Automatické �astave�ie 
jasu

Nastave�ia Wi-�i

Au�io Wizar�

GPS

BluetoothWi-�i Vibrova�ieMobil�é �áta Okamžitý slov�ík

Keď je aktivova�á, 
rozsvieti sa iko�a a 

zákla��ý ria�ok

Aktív�y bo� Wi-�iI�telige�t�é 
ukla�a�ie

Automatické otáča�ie
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POZNÁMKA: Ak chcete položku o�strá�iť zo zoz�amu, oz�áme�ie posuňte vpravo 
alebo vľavo.

Správové panely
Po� okie�kom Rýchle �astave�ie sa zobrazia správové okie�ka pre výzvy alebo 
aktualizácie v aplikáciách, prichá�zajúce e-maily a stav obsluž�ého programu.
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Vypnutie Fonepadu
�o�epa� môžete vyp�úť vyko�a�ím je��ého z �asle�ov�ých krokov: 

Stlačte tlači�lo Napája�ie približ�e �a (�) seku��y a po výzve klep�ite �a 
tlači�lo Vypnúť a potom �a tlači�lo OK.
Ak váš �o�epa� �ereaguje, stlačte a po�ržte tlači�lo �apája�ia po �obu aspoň 
ôsmich (8) sekú��, kým sa �o�epa� vyp�e.

DÔLEŽITÉ! Núte�ým vyp�utím zaria�e�ia môže �ôjsť k strate ú�ajov. Nezabu��ite 
si pravi�el�e zálohovať ú�aje.

Prepnutie Fonepadu do režimu nízkej spotreby
Ak chcete �o�epa� prep�úť �o režimu �ízkej spotreby, raz stlačte tlači�lo 
�apája�ia.

•

•
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Kapitola 4:  
 
Predinštalované aplikácie
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Odporúčané predinštalované aplikácie
Hudba Play
Pomocou aplikácie Prehrať hu�bu, čo je i�tegrova�é rozhra�ie pre hu�ob�ú 
kolekciu, môžete prehrávať hu�ob�é súbory ulože�é vo v�útor�ej pamäti alebo z 
�ai�štalova�ého vo�kajšieho pamäťového zaria�e�ia.

Všetky zvukové súbory môžete pomiešať a prehrávať ich �áho��e, alebo 
preklope�ím vyberte poža�ova�ý album a vychut�ajte si hu�bu.

Ak chcete prehrávať hu�ob�é súbory, �a úvo��ej obrazovke klep�ite �a iko�u 

.

Nastave�ia aplikácie Prehrať 
hu�bu

Vyhľa�ať hu�ob�ý súbor

Posúva�ím �o stra�y môžete 
hu�ob�é súbory zobraziť po�ľa 

Rece�t (posle��ého) súboru, 
Albums (albumov), So�gs 
(pies�í), Playlist (zoz�amu 

skla�ieb) a Ge�res (žá�rov).
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POZNÁMKY:

Zvukový a obrazový ko�ek po�porova�ý �o�epa�:

• Dekodér

 Zvukový kodek: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv�(rozšíre�é AAC+), AMR-
NB, AMR-WB, MP3, �LAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, li�eár�e 
WAV PCM, WMA 10, Bezstratové WMA, WMA Pro LBR

 Obrazový kodek: H.�63, H.�64, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8 

• Kódovač

 Zvukový kodek: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB 

 Obrazový kodek: H.�63, H.�64, MPEG4
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Nastave�ia zobraze�ia

Veľkosť obrazu

Ukážka

Režim Fotoaparát
Zobrazenie na výšku

Expozícia

Prepí�ač režimu

Tlači�lo �as�íma�ia

Nastave�ia fotoaparátu

Vyváže�ie bielej

Posuv�ý ovlá�ač priblíže�ia

Prepí�ač fotoaparátu

Nastave�ia režimu

Efekty

Fotoaparát
Aplikácia �otoaparát vám umož�í pomocou �o�epa�u fotografovať a �ahrávať 
vi�eo. 

Ak chcete spustiť aplikáciu �otoaparát, �a úvo��ej obrazovke klep�ite �a tlači�lo 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 a potom klep�ite �a iko�u . Až �oko�číte.

POZNÁMKA: Súbory s obrázkami a vi�eami sa automaticky ukla�ajú �o zložky 
Galéria.
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Zobrazenie na šírku

Režim Video (Video)
Zobrazenie na výšku

Nastave�ia 
režimu

Efekty

Veľkosť 
obrazu

Expozícia

Vyváže�ie 
bielej

Nastave�ia 
zobraze�ia

Nastave�ia 
fotoaparátu

Prepí�ač 
režimu

Tlači�lo 
�as�íma�ia

Posuv�ý 
ovlá�ač 
priblíže�ia

Ukážka

Prepí�ač 
fotoaparátu

Nastave�ia zobraze�ia

Ukážka

Expozícia

Nastave�ia fotoaparátu

Vyváže�ie bielej

Prepí�ač fotoaparátu

Prepí�ač režimu

Tlači�lo �as�íma�ia

Nastave�ia režimu

Efekty

Kvalita obrazu
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Zobrazenie na šírku

Nastave�ia 
režimu

Efekty

Kvalita 
obrazu

Expozícia

Vyváže�ie 
bielej

Nastave�ia 
zobraze�ia

Nastave�ia 
fotoaparátu

Prepí�ač 
režimu

Tlači�lo 
�as�íma�ia

Ukážka

Prepí�ač 
fotoaparátu



K004 61

Galéria
Pomocou aplikácie Galéria si môžete v �o�epa�e prezerať obrázky a prehrávať 
vi�eá. Táto aplikácia tiež umožňuje upravovať, z�ieľať alebo o�strá�iť súbory s 
obrázkami a vi�eami, ktoré sú ulože�é v �o�epa�e. Zo zložky Galéria môžete 
obrazy zobraziť v preze�tácii alebo klep�utím zobrazíte vybra�ý súbor s obrazmi 
alebo vi�eom. 

Ak chcete spustiť aplikáciu Galéria, �a úvo��ej obrazovke klep�ite �a tlači�lo 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 a potom klep�ite �a iko�u .

Nastave�ie aplikácie Galéria

Klep�ite �a túto iko�u, ak chcete 
rýchle spustiť fotoaparát

Klep�ite �a túto iko�u, ak 
chcete trie�iť vi�eá a fotografie

Hlavná obrazovka Galéria
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Zdieľanie a odstránenie albumov
Ak chcete z�ieľať album, klep�ite �a te�to album a po�ržte ho, kým sa v hor�ej 
časti obrazovky �ezobrazí pa�el �ástrojov. Vybra�é albumy môžete �ahrať alebo 
z�ieľať o�-li�e alebo o�strá�iť z �o�epa�u.

Vybra�ý album z�ieľajte pomocou aplikácií 
ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, 
Google+® alebo Gmail®.

Klep�utím �a túto iko�u o�stráňte vybra�ý 
album.

Pa�el �ástrojov



K004 63

Zdieľanie, odstránenie a úprava obrázkov
Ak chcete z�ieľať, upraviť alebo o�strá�iť obraz, obraz otvorte klep�utím �aň a 
potom klep�utím �a obraz spustite pa�el �ástrojov v hor�ej časti obrazovky.

Zdieľanie obrazov
Ak chcete z�ieľať obraz:

1. Na obrazovke Galéria otvorte album obsahujúci obraz, ktorý chcete z�ieľať.
�. Klep�utím vyberte obraz a potom klep�ite �a iko�u 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 a vyberte zo 
zoz�amu z�ieľa�ých aplikácií.
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Ak chcete z�ieľať viac obrazov:

1. Na obrazovke Galéria otvorte album obsahujúci obraz, ktorý chcete z�ieľať.
�. Klep�ite �a obraz, po�ržte ho a potom klep�ite �a ďalšie obrazy.

3. Klep�ite �a iko�u 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 a potom vyberte zo zoz�amu z�ieľa�ých aplikácií.a potom vyberte zo zoz�amu z�ieľa�ých aplikácií.
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Úprava obrazu
Ak chcete upraviť obraz:

1. Na obrazovke Galéria otvorte album obsahujúci obraz, ktorý chcete upraviť.
�. Obraz otvorte klep�utím �aň a potom klep�ite �a tlači�lo 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 > Upraviť.
3. Úpravu spustite klep�utím �a e�itovacie �ástroje.

Zrušiť

Z�ovu
Vracia �a pre�chá�zajúcu 

obrazovku
Uložiť

E�itovacie �ástroje
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Odstránenie obrazov
Ak chcete o�strá�iť obraz:

1. Na obrazovke Galéria otvorte album obsahujúci obraz, ktorý chcete o�strá�iť.
�. Obraz otvorte klep�utím �aň a potom klep�ite �a iko�u 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

.
3. Klep�ite �a tlači�lo OK.

Ak chcete o�strá�iť viac obrazov:

1. Na obrazovke Galéria otvorte album obsahujúci obrazy, ktoré chcete o�strá�iť.
�. Klep�ite �a je�e� obraz, po�ržte ho a potom klep�ite �a ďalšie obrazy.
3. Klep�ite �a iko�u 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 a potom klep�ite �a tlači�lo OK.
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Vstup do zástupcu Galéria
Pomocou ovlá�acieho prvku Fotogaléria môžete priamo z úvo��ej obrazovky 
okamžite vstupovať �o svojich obľúbe�ých fotografií alebo albumov.

Ak chcete zobraziť zástupcu Galéria fotografií �a úvo��ej obrazovke:

1. Klep�utím �a tlači�lo 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 prej�ite �a obrazovku Aplikácie.prej�ite �a obrazovku Aplikácie.

�. Ak chcete zobraziť po�uku Miniaplikácie, poklepte �a po�uku ovlá�acích 
prvkov.

3. Klep�ite �a tlači�lo Fotogaléria a po�ržte, kým sa pole zástupcu �epresu�ie 
�a úvo��ú obrazovku a �ezobrazí sa �ialógové okie�ko Vybrať obrázy.

4. V �ialógovom okie�ku Vybrať obrázy zvoľte obraz, ktorý chcete umiest�iť 
ako zástupcu �a úvo��ej obrazovke.
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4. Vyko�ajte ko�figuráciu pre Možnosti účtu a 
potom klep�ite �a tlači�lo Ďalej.

E-mail
Aplikácia E-mail umožňuje pri�ávať ko�tá POP3, IMAP a Excha�ge, pomocou 
ktorých môžete e-maily prijímať, vytvárať a prezerať priamo z �o�epa�u. 

DÔLEŽITÉ! Aby ste mohli pri�ať e-mailové ko�to alebo e-maily o�osielať a prijímať z 
pri�a�ých ko�t, musíte byť pripoje�ý k i�ter�etu. 

Nastavenie e-mailového konta
Ak chcete �astaviť e-mailové ko�to:

1. Klep�utím �a tlači�loKlep�utím �a tlači�lo 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 prej�ite �a obrazovkuprej�ite �a obrazovku 

Aplikácie.

�. Klep�utím �a iko�u 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 spustite e-mailovúspustite e-mailovú 

aplikáciu.
3. Na obrazovke aplikácie E-mail za�ajte svoju 

e-mailovú a�resu a heslo a potom klep�ite �a 
tlači�lo Ďalej.

POZNÁMKA: Počkajte, kým �o�epa� 
automaticky sko�troluje �astave�ia servera 
prichá�zajúcej a o�chá�zajúcej pošty.
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5. Za�ajte �ázov ko�ta, ktorý chcete zobraziť v 
o�chá�zajúcich správach, a potom klep�utím 
�a tlači�lo Ďalej sa prihláste �o vašej schrá�ky 
�ošlej pošty.

Pridanie e-mailových kont
Ak chcete pri�ať e-mailové ko�tá:

1. Klep�utím �a tlači�loKlep�utím �a tlači�lo 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 prej�ite �a obrazovku Aplikácie.prej�ite �a obrazovku Aplikácie.

�. Klep�ite �a iko�u 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 a prihláste sa pomocou svojho ko�ta.a prihláste sa pomocou svojho ko�ta.

3. Klep�ite �a tlači�lo 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 > Nastavenia. Potom 
klep�ite �a text Pridať účet v pravom hor�om 
rohu obrazovky.
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POZNÁMKY:

• Poklepte �a tlači�loPoklepte �a tlači�lo Nový, ak �emáte vytvore�é 
Účtu Google.

• Ak chcete �astaviť svoje ko�to, pri prihláse�í 
bu�ete musieť počkať, kým �o�epa� �oko�čí 
komu�ikáciu so servermi Google.

4. Svoje ko�to služby Google môžete použiť �a 
zálohova�ie a ob�ovu Vašich �astave�í a ú�ajov. 
Ak sa chcete prihlásiť �a ko�to Gmail, klep�ite 
�a iko�u . 

Gmail
Pomocou aplikácie Gmail môžete vytvoriť �ové ko�to Gmail alebo sy�chro�izovať 
existujúce ko�to Gmail, aby ste mohli e-maily o�osielať, prijímať a prezerať priamo 
z �o�epa�u. Aktivova�ím tejto aplikácie môžete vstupovať �o i�ých aplikácií 
Google, �apríkla� Obcho� Play, ktoré si môžu vyža�ovať ko�to Google.

Nastavenie konta Gmail
1. Klep�utím �a tlači�loKlep�utím �a tlači�lo 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 prej�ite �a obrazovkuprej�ite �a obrazovku 

Aplikácie.

�. Klep�utím �a iko�u 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 spustite aplikáciuspustite aplikáciu 

Gmail. 
3. Poklepte �a zložkuPoklepte �a zložku Existujúci a vstúpte �o 

existujúceho Email a Heslo a potom poklepte �a 
tlači�lo . 

DÔLEŽITÉ! Ak okrem ko�ta služby Gmail máte 
�iekoľko ďalších e-mailových ko�t, pomocou 
po�uky Poslať E-mail ušetrite svoj čas a získajte 
�araz prístup k všetkým svojím e-mailovým 
ko�tám.
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DÔLEŽITÉ! Pre zaria�e�ia A��roi�® si stiah�ite �aj�ovšiu verziu A�obe �lash Player.

Obchod Play
Pomocou svojho ko�ta Google môžete vstupovať �o m�ožstva zábav�ých hier a 
aplikácií.

DÔLEŽITÉ! Do aplikácie Obcho� Play môžete vstúpiť iba po prihláse�í sa �a svoje 
ko�to Google. 

Vstúpenie do aplikácie Obchod Play
Ak chcete vstúpiť �o Obcho� Play:

1. Na úvo��ej obrazovke klep�ite �a iko�u . 

�. Ak už máte ko�to Google, klep�ite �a tlači�lo Existujúci a za�ajte svoje   
e-mailové ko�to a heslo. Ak �emáte vytvore�é ko�to, klep�ite �a tlači�lo 
Nový a ko�to vytvorte po�ľa poky�ov �a obrazovke. 

3. Po prihláse�í môžete začať sťahovať aplikácie z Obcho� Play a �ai�štalovať ich 
�o vášho �o�epa�u.
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Mapy
Aplikácia Google Maps umožňuje vyhľa�ať i�štitúcie, prehlia�ať mapy a 
vyhľa�ávať trasy. Táto aplikácia tiež umožňuje zistiť Vašu aktuál�u polohu a 
i�formácie z�ieľať s i�ými ľuďmi.

Používanie aplikácie Google Maps
Ak chcete používať aplikáciu Google Maps:

1. Klep�utím �a tlači�lo 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 zobrazte obrazovku Aplikácie a potom klep�ite �azobrazte obrazovku Aplikácie a potom klep�ite �a 

iko�u .

�. Vyhľa�áva�ie môžete prispôsobiť pomocou pa�ela �ástrojov v hor�ej časti 
obrazovky.

Aktuál�a pozícia

Smery

Rozšíre�é �astave�ia

Vyhľa�áva�ie

POZNÁMKY:
• O�strá�e�é aplikácie �e�okážete ob�oviť, ale pomocou rov�akých prihlasovacích 

ú�ajov sa môžete prihlásiť a prevziať si ich z�ova.
• Niektoré aplikácie sú bezplat�é a za �iektoré bu�ete musieť zaplatiť kre�it�ou 

kartou. 

Zobrazenie na výšku
Pa�el �ástrojov
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Zobrazenie na šírku

Vyhľa�áva�ie Pa�el �ástrojov

Aktuál�a pozícia

Smery

Rozšíre�é �astave�ia

Vrstvy

Lokál�e miesta
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Aplikácia MyLibrary
I�tegrova�é rozhra�ie MyLibrary pre vaše zbierky k�íh umožňuje umiest�iť a 
trie�iť vaše zakúpe�é alebo prevzaté e-k�ihy po�ľa �ázvu, autora a �átumu.

Ak chcete spustiť aplikáciu MyLibrary, klep�utím �a tlači�lo 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 zobraztezobrazte 

obrazovku Aplikácie a potom klep�ite �a iko�u 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

.

DÔLEŽITÉ! Na otvore�ie �iektorých e-k�íh bu�ete potrebovať prehrávač  
A�obe �lash®. Pre� používa�ím MyLibrary si stiah�ite prehrávač A�obe �lash®. 

POZNÁMKA: MyLibrary po�poruje elektro�ické k�ihy vo formáte ePub, PD� a TXT. po�poruje elektro�ické k�ihy vo formáte ePub, PD� a TXT.

Hlavná obrazovka MyLibrary 

Klep�utím �a túto iko�u 
presuňte alebo o�stráňte 
e-k�ihy

Naposle�y číta�á e-k�iha

Trie�e�ie po�ľa titulu, 
autora, �átumu alebo 

Moje usporia�a�ie.

Vyhľa�ať e-k�ihu

Vaše k�iž�é poličky

Rozšíre�é �astave�ia

K�ihy �a vybra�ej polici �a 
k�ihy
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Čítanie elektronických kníh
Keď bu�ete čítať e-k�ihu, potiah�ite prstom �oľava, ak chcete prejsť �a 
ďalšiu strá�ku, alebo potiah�ite prstom zľava �oprava, ak sa chcete vrátiť �a 
pre�chá�zajúcu strá�ku.

Vyhľa�ať kľúčové slová
Zoz�am kapitol

Popisoval

Zoz�am záložiek a režim 
Deň/Noc
Vlože�ie záložky
Priblíže�ie
O��iale�ie

Pretáča�ie stra�y

�u�kcia Prevo� textu �a reč
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Prevracanie strán
Ak chcete prejsť �a ďalšiu strá�ku, prstom potiah�ite sprava �oľava. Ak sa chcete 
vrátiť �a pre�chá�zajúcu strá�ku, prstom prej�ite zľava �oprava. 
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Ak chcete umiest�iť záložku:

1. Klep�utím �a ľubovoľ�é miesto �a obrazovke sa zobrazí pa�el �ástrojov. 
�. Poklepa�ím �a iko�u 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 oz�ačte strá�ku. Môžete tiež oz�ačiť toľko strá�ok, 
koľko chcete. 

3. Ak chcete zobraziť strá�ky so záložkou v texte, klep�ite �a tlači�lo 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 > 
Zoznam záložiek a potom klep�ite �a strá�ku, ktorú chcete otvoriť.

Umiestnenie záložky
Záložka umožňuje oz�ačiť strá�ky v k�ihe, takže sa môžete ľahko vrátiť �a 
posle��ú strá�ku, ktorú ste čítali. 
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Pa�el 
akcií

Ak chcete �a strá�ke uviesť poz�ámku:

1. Klep�ite �a poža�ova�é slovo alebo vetu a po�ržte, kým sa �ezobrazí pa�el 
�ástrojov a slov�ík s poz�ámkami.

POZNÁMKA: Ak chcete oz�ačiť slov�é spoje�ie, poklepte �a slovo a po�ržte ho a potom toto slovo 
vyberte potiah�utím prstom. Keď vyberiete slov�é spoje�ie, slov�ík s poz�ámkami sa �ezobrazí.

Robenie poznámok na stránke
Robe�ím poz�ámok vo vašich e-k�ihách môžete spoz�ať �efi�íciu slova, 
skopírovať slovo alebo slov�é spoje�ie, z�ieľať prostre��íctvom e-mailu alebo 
počúvať pomocou fu�kcie Prevo� textu �a reč.

Robenie poznámok k slovu Robenie poznámok k slovnému 
spojeniu

�. Na pa�eli akcií vyberte je��u z �asle�ujúcich mož�ostí:
a. Ak chcete oz�ačiť slovo alebo slov�é spoje�ie, poklepte �a tlači�loAk chcete oz�ačiť slovo alebo slov�é spoje�ie, poklepte �a tlači�lo Zvýrazniť.
b. Ak chcete oz�ačiť slovo alebo slov�é spoje�ie, poklepte �a tlači�loAk chcete oz�ačiť slovo alebo slov�é spoje�ie, poklepte �a tlači�lo Poznámka. 
c. Ak si chcete vypočuť vybra�é slovo alebo slov�é spoje�ie, klep�ite �a text Text na 

reč.
�. Ak chcete skopírovať vybra�é slovo alebo slov�é spoje�ie a vložiť ho �o textovejAk chcete skopírovať vybra�é slovo alebo slov�é spoje�ie a vložiť ho �o textovej 

aplikácie, poklepte �a tlači�lo Kopírovať.
e. Ak chcete z�ieľať slov�é spoje�ie, vyberte aplikáciu, ktorú chcete z�ieľať, a 

poklepte �a mož�osť Zdieľať.
f. Ak chcete vi�ieť prekla� vybra�ej frázy, poklepte �a mož�osť Preklad. 
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SuperNote Lite
SuperNote Lite je ľahko použiteľ�á aplikácia, ktorá vám umož�í robiť si poz�ámky, 
kresliť, zachytiť a vložiť fotografie a �ahrávať zvuky a vi�eoklipy pre väčší 
i�teraktív�y zážitok.

Pomocou Vášho ko�ta ASUS WebStorage môžete tiež z�ieľať svoje zápis�íky.

Ak chcete spustiť SuperNote Lite, �aSuperNote Lite, �a, �a úvo��ej obrazovke poklepte �a iko�u 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

.

Hlavná obrazovka SuperNote Lite

Klep�ite �a túto iko�u, ak 
chcete zobraziť po�ľa typu

Klep�ite �a túto iko�u, ak 
chcete pri�ať �ový zápis�ík

Nastaviť, zálohovať, ob�oviť

Klep�ite �a túto iko�u, ak 
chcete strá�ky vyberať a 
o�strá�iť, skopírovať, presu�úť 
alebo exportovať a importovať

Klep�ite �a túto iko�u, 
ak chcete �ahrať svoje 

zápis�íky �a Vaše ko�to 
ASUS WebStorage  

Všetky vaše zápis�íky
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Vytváranie nového zápisníka
Ak chcete vytvoriť �ový zápis�ík:

1. Klep�ite �a text Nová.
�. Za�ajte �ázov súboru a pre veľkosť strá�ky 

vyberte mož�osť Pre Pad alebo Pre Telefón. 
3. Vyberte šabló�u. Okamžite sa zobrazí �ová 

strá�ka �a poz�ámky.
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Spät�ý ka�ál

Pa�el �ástrojov Zápis�ík

Uložiť
Z�ieľať a exportovať

Nastave�ia

POZNÁMKA: Nastave�ia režimu a pa�el �ástrojov zápis�íka sa zme�ia, keď klep�ete 

�a iko�u režimu , iko�u režimu  alebo iko�u režimu .

Rozhranie nového zápisníka SuperNote

Nová strá�ka
Zrušiť strá�ku

Nastave�ia režimu 
a čísla strá�ok

Pre�chá�zajúca strá�ka

Ďalšia strá�ka
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Úprava zápisníka
SuperNote vám so zápis�íkmi umož�í byť kreatív�ym. Na pa�eli �ástrojov môžeteNa pa�eli �ástrojov môžete 
zvoliť �iekoľko �ástrojov, ktoré vám umož�ia prispôsobiť Vaše zápis�íky.

POZNÁMKA: Nastave�ia �a pa�eli �ástrojov sa môžu líšiť v závislosti o� režimu, 
ktorý ste vybrali.

Ak chcete zápis�ík upraviť:

1. Na hlav�ej obrazovke SuperNote poklepte �a zápis�ík, ktorý chcete upraviť.

�. Ak chcete spustiť úpravu zápis�íka, klep�ite �a �iektorú z iko� �a pa�eli 
�ástrojov.

POZNÁMKY: 

• Ak chcete aktivovať režim Rukopis, �a pa�eli �ástrojov zápis�íka klep�ite �a 

tlači�lo  a v prípa�e potreby klep�ite �a iko�u  pre poky�y krasopisu.

• Ak chcete aktivovať fu�kcie Rukopis a Strojopis, klep�utím �a tlači�lo  

vyberte text alebo ťahy farbou a hrúbku čiary.

V zápis�íku klep�ite �a 
túto iko�u, ak chcete 

kresliť, písať rukou alebo 
strojom.

Klep�ite �a túto iko�u, 
ak chcete vybrať typ 
čiary, hrúbku čiary a 

�epriehľa��osť.

Klep�ite �a túto iko�u, ak chcete 
zopakovať posle��ú akciu.
Klep�ite �a túto iko�u, ak chcete 
zrušiť aktuál�u akciu.
Klep�ite �a túto iko�u, ak chcete 
zme�iť veľkosť vlože�ého 
objektu alebo ho presu�úť.

Klep�ite �a túto iko�u, ak chcete 
vložiť text alebo me�iál�y súbor.
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Režim SuperNote Read-only

Klep�ite �a túto iko�u, ak chcete 
aktivovať režim Upraviť

Premenovanie zápisníka
Ak chcete zápis�ík preme�ovať:

1. Na hlav�ej obrazovke SuperNote klep�ite �a súbor Zápis�ík a po�ržte ho a 
potom klep�ite �a tlači�lo Premenovať.

�. Za�ajte �ázov súboru a klep�ite �a tlači�lo OK.
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1. Na hlav�ej obrazovke SuperNote klep�ite �a súbor Zápis�ík, po�ržte ho a 
potom klep�ite �a tlači�lo Zamk. skryť.

�. Za�ajte heslo a potom klep�ite �a tlači�lo OK.

POZNÁMKY:

• Keď skryjete zápis�ík prvýkrát, bu�ete vyzva�ý �a za�a�ie �ového hesla.

• Ak chcete �a hlav�ej obrazovke zobraziť skryté zápis�íky, klep�ite �a iko�u  a 

potom �a text Uk. zam. poz. blok.

1. Na hlav�ej obrazovke SuperNote klep�ite �a súbor Zápis�ík, po�ržte ho a 
potom klep�ite �a tlači�lo Odstrániť.

�. O�strá�e�ie zápis�íka potvrďte klep�utím �a tlači�lo Odstrániť.

Skrytie zápisníka
Ak chcete zápis�ík skryť:

Vymazanie zápisníka
Ak chcete zápis�ík vymazať:
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ASUS Studio
ASUS Stu�io je aplikácia, ktorá Vám umož�í spravovať fotografie a vi�eá ulože�é 
v �o�epa�e. Pomocou aplikácia ASUS Stu�io môžete prehľa�ávať a trie�iť svoje 
fotografie a vi�eá, upravovať fotografie a efekty filtra; vytvárať perso�alizova�é 
albumy a z�ieľať ich prostre��íctvom e-mailu alebo sociál�ych sietí.

Ak chcete spustiť aplikáciu ASUS Stu�io, �a úvo��ej obrazovke klep�ite �a 

tlači�lo 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 a potom klep�ite �a iko�u 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

.

Súbory s fotografiami a vi�eami

Trie�iť po�ľa typu

Trie�iť po�ľa času Trie�iť po�ľa miesta

Trie�iť po�ľa albumu

Hlavná obrazovka ASUS Studio

Zobrazenie uložených fotografií
Ak chcete zobraziť fotografie, klep�ite �a fotoalbum a potom v ulože�ých 
obrazoch rolujte posúva�ím prsta �ahor alebo �a�ol.

Sledovanie uložených videí
Ak si chcete pozerať svoje ulože�é vi�eá, klep�ite �a vi�eo album a potom 
klep�utím vyberte vi�eo, ktoré si chcete pozrieť.

Nastave�ia
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Prispôsobenie uložených fotografií
Ak chcete upraviť fotografiu, otvorte album, ktorý obsahuje fotografiu, ktorú 
chcete upraviť, a potom klep�utím �a túto fotografiu vyberte a spustite pa�el 
�ástrojov.

Klep�ite �a túto iko�u, ak 
sa chcete vrátiť späť �a 

pre�chá�zajúcu obrazovku.

Klep�ite �a túto iko�u, ak chcete 
fotografiu z�ieľať.

Pa�el �ástrojov obsahuje �asle�ov�é fu�kcie:

Klep�ite �a túto iko�u, ak chcete fotografiu pri�ať ako obľúbe�é.

Klep�ite �a túto iko�u, ak chcete fotografiu oz�ačiť a vybrať kategóriu.

Klep�ite �a túto iko�u, ak chcete fotografiu upraviť.

Klep�ite �a túto iko�u, ak chcete fotografiu o�strá�iť.

Nastave�ia

Pa�el �ástrojov
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Úprava fotografie
Ak chcete upraviť fotografiu: 

1. Poklepte �a iko�u  �a pa�eli �ástrojov.

�. Úpravu spustite klep�utím �a e�itovacie �ástroje.

Úprava pa�ela �ástrojov

Klep�ite �a túto iko�u, ak 
chcete fotografiu orezať

Klep�ite �a túto iko�u, ak 
sa chcete vrátiť späť �a 

pre�chá�zajúcu obrazovku

Klep�ite �a túto iko�u, ak 
chcete fotografiu otočiť

Klep�ite �a túto iko�u, ak 
chcete zrušiť vyko�a�é zme�y

Klep�ite �a túto iko�u, ak 
chcete zopakovať zme�y

Klep�ite �a túto iko�u, ak 
chcete uložiť vyko�a�é zme�y
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BuddyBuzz
Bu��yBuzz je exkluzív�y agregátor sociál�ej siete ASUS, ktorý Vám umož�í prístup 
k viacerým Vašim ko�tám �a sociál�ych sieťach �a je��om mieste. Pomocou 
Bu��yBuzz môžete prepí�ať me�zi Vašimi ko�tami sociál�ych sietí, ako �apríkla� 
�acebook, Twitter a Plurk.

POZNÁMKA: Keď používate Bu��yBuzz prvýkrát, musíte si zaregistrovať svoje ko�tá 
sociál�ych sietí.

Používanie BuddyBuzz
Ak chcete používať Bu��yBuzz:

1. Na úvo��ej obrazovke klep�ite �a tlači�lo 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 a potom klep�ite �a iko�u 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone
.

�. Ak chcete spustiť hlav�ú obrazovku Bu��yBuzz, klep�ite �a iko�u .

Hlavná obrazovka BuddyBuzz

Klep�ite �a túto iko�u, ak 
chcete o�oslať svoj stav

Klep�ite �a túto iko�u, ak 
chcete zobraziť svoju aktuál�u 
pozíciu

Poklepa�ím �a túto iko�u 
zobrazíte aktuál�e správy o� 

svojich priateľov, oz�ače�é 
spravo�ajské webové strá�ky 

a u�alosti

Poklepa�ím �a túto iko�u 
�ako�figurujte ko�to a 
všeobec�é �astave�ie

Poklepa�ím �a túto iko�u 
�ačítate aktualizácie a zobrazíte 
fotografie, ktoré ste zverej�ili v 
zložke Môj pa�el.

Poklepa�ím �a túto iko�u 
zobrazíte svojich priateľov a 

ich profily

Poklepa�ím �a túto iko�u 
pri�áte obľúbe�ých priateľov a 
zobrazíte obľúbe�é príspevky.

Poklepa�ím �a túto iko�u 
zobrazíte oz�áme�ia, ktoré sú 
oz�ače�é vo vašom profile

Poklepa�ím �a túto iko�u 
zobrazíte �aj�ovšie oz�amy 
priateľov alebo smerova�ie 

fotografií
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AudioWizard
Aplikácia Au�ioWizar� umožňuje prispôsobiť zvukové režimy �o�epa�u pre 
jas�ejší výstup zvuku, ktorý sa ho�í pre aktuál�e používa�é sce�áre.

Ak chcete spustiť aplikáciu Au�io Wizar�, �a úvo��ej obrazovke klep�ite �a 
tlači�lo 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 a potom klep�ite �a iko�u 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

.

Klep�ite �a túto iko�u, 
ak chcete aplikáciu 

Au�ioWizar� vyp�úť

Pre��astave�é režimy

Klep�ite �a túto iko�u, 
ak chcete potvr�iť výber 
režimu

Používanie AudioWizard
Ak chcete používať aplikáciu Au�ioWizar�:

1. V ok�e Au�ioWizar� klep�ite �a zvukový režim, ktorý chcete aktivovať.

POZNÁMKA: Ak chcete �eaktivovať �iektorý zo zvukových režimov, ktoré ste skôr 
uložili, klep�ite �a tlači�lo OFF (VYPNÚŤ).

�. Ak chcete uložiť zvole�ý zvukový režim a uko�čiť ok�o Au�ioWizar�, klep�ite 
�a tlači�lo OK.
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MyPainter
MyPai�ter je exkluzív�a aplikácia maľova�ia v ASUS, ktorá vám umož�í vytvoriť 
súbor s obrázkom alebo �o existujúceho súboru s obrázkom pri�ať krasopis, 
efekty a fotografie.

Ak chcete spustiť aplikáciu MyPai�ter, �a úvo��ej obrazovke klep�ite �a tlači�lo 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 a potom klep�ite �a iko�u 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

.

Obrazovka MyWorks

Vaše maľby

Klep�ite �a 
túto iko�u, ak 

chcete vytvoriť 
maľbu

Klep�ite �a 
túto iko�u, ak 
chcete maľbu 
o�strá�iť

Vytvorenie maľby
Ak chcete vytvoriť maľbu:

1. Na obrazovke MyWorks klep�ite �a tlači�lo .
�. Ak chcete vybrať šabló�u, �a obrazovke Šabló�y klep�ite �a túto iko�u. 
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Editovacia obrazovka MyPainter

Pa�el �ástrojov 
Maľova�ie

Klep�ite �a túto 
iko�u, ak chcete 
maľbu z�ieľať

Klep�ite �a túto 
iko�u, ak chcete 
vytvoriť �ovú 
maľbu

Klep�ite �a túto 
iko�u, ak chcete 
maľbu uložiť

Úprava maľby
Ak chcete upraviť maľbu: 

1. Na obrazovke MyWorks klep�ite �a túto iko�u a vyberte maľbu.
�. Úpravu spustite klep�utím �a e�itovacie �ástroje.
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App Locker (Zámok aplikácie)
Zámok aplikácie je bezpeč�ost�á aplikácia, ktorá Vám umož�í chrá�iť Vaše 
súkrom�é   aplikácie pre� �eopráv�e�ým používa�ím. 

Používanie Zámok aplikácie
Ak chcete používať fu�kciu Zámok aplikácie:

1. Na úvo��ej obrazovke klep�ite �a tlači�lo 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 a potom klep�ite �a iko�u 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

.

�. Klep�ite �a tlači�lo Štart a potom za�ajte svoje heslo.

3. Poklepa�ím �a tlači�lo OK pokračujte �a obrazovku App Locker (Zámok 
aplikácií).
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POZNÁMKY:

• Na úvo��ej obrazovke sa ve�ľa zablokova�ých aplikácií zobrazia symboly zámku. 

• Vž�y, keď bu�ete chcieť vstúpiť �o zablokova�ých aplikácií, bu�ete požia�a�ý 
za�ať svoje heslo. 

Obrazovka App Locker (Zámok aplikácií)

Poklepa�ím �a túto iko�u 
�ako�figurujte �astave�ia App 
Locker (Zámok aplikácií). 

Poklepte �a aplikácie, ktoré 
chcete zamk�úť. Ak chcete 
aplikáciu o�omk�úť, stačí 
poklepať �a skôr zamk�utú 
aplikáciu. 

Posu�utím posúvača �oprava 
aktivujte aplikáciu Locker a 
otvorte zoz�am aplikácií.
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App Backup (Zálohovanie aplikácií) 
Aplikácia Backup umožňuje zálohovať a chrá�iť heslom �ai�štalova�é aplikácie a 
ú�aje �a v�útor�ú pamäť �o�epa�u alebo �a exter�é pamäťové zaria�e�ie. Táto 
aplikácia tiež umožňuje ob�oviť aplikácie a ú�aje, ktoré ste pre�tým o�strá�ili 
z vášho �o�epa�u, po aktualizova�í firmvéru zaria�e�ia alebo po resetova�í 
zaria�e�ia �a pre�vole�é �astave�ia.

Ak chcete spustiť fu�kciu Zálohova�ie aplikácií, �a úvo��ej obrazovke klep�ite �a 

tlači�lo 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 a potom klep�ite �a iko�ua potom klep�ite �a iko�u 

File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

.

DÔLEŽITÉ!
• Pomocou fu�kcie App Backup (Zálohova�ie aplikácie) sa aplikácie �e�ajú ob�oviť 

bez overe�ia ko�ta.

• Pre� aktualizáciou firmvéru v zaria�e�í alebo jeho resetova�ím �a pre�vole�é 
�astave�ia si �ezabu��ite zálohovať svoje aplikácie a ú�aje �a kartu microSD.

POZNÁMKA: Ak chcete ob�oviť aplikácie a ú�aje, musíte za�ať heslo.

Obrazovka Zoznam záloh
Klep�ite �a túto iko�u, ak chcete 

zálohovať aplikácie a ú�aje Klep�ite �a túto iko�u, ak chcete 
�a zálohova�ie vybrať Aplikácie 
a ú�aje

Vyberte typ zálohova�ia

Zoz�am �ai�štalova�ých 
aplikácií a ú�ajov

Klep�ite �a túto iko�u, ak chcete 
zálohovať Aplikácie a ú�aje
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3. Za�ajte �ázov súboru pre 
zálohova�ý súbor a potom klep�ite 
�a tlači�lo OK.

POZNÁMKA: Ak chcete uložiť kópiu 
zálohova�ého súboru, zaškrt�ite 
text Kopírovať záložný súbor do: a 
potom vyberte zložku klep�utím �a 
iko�u .

4. Za�ajte heslo pre zálohova�ý súbor 
a potom klep�ite �a tlači�lo OK.

Zálohovanie aplikácií a údajov
Ak chcete zálohovať svoje aplikácie a ú�aje:

1. Ak chcete zobraziť zoz�am �ai�štalova�ých aplikácií a ú�ajov, �a hlav�ej 
obrazovke Zálohova�ie aplikácií klep�ite v ľavom ok�e �a položku  
Zozn. záloh.

�. Zaškrt�ite aplikácie, ktoré chcete zálohovať, a potom klep�ite �a iko�u 

.
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5. Ak chcete pokračovať v zálohova�í 
aplikácie, klep�ite �a tlači�lo OK.

6. Po sko�če�í procesu zálohova�ia 
klep�ite �a tlači�lo OK.
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Obrazovka Zoznam Obnoviť

Klep�ite �a túto iko�u, ak 
chcete zálohovať súbory Klep�ite �a túto iko�u, ak 

chcete vybrať všetky zálohova�é 
súbory

Klep�ite �a túto iko�u, ak 
chcete spustiť aplikáciu Správca 
súborov

Zoz�am zálohova�ých súborov

Klep�ite �a túto iko�u, ak chcete 
o�strá�iť zálohova�é súbory
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Obnovenie aplikácií a údajov
Ak chcete ob�oviť aplikácií a ú�aje:

1. Na hlav�ej obrazovke Zálohova�ie aplikácií, klep�ite v ľavom ok�e �a položku 
Zozn. Obnov.

�. Klep�ite �a súbor, ktorý chcete 
ob�oviť, a potom klep�ite �a 
tlači�lo OK.

3. Za�ajte heslo, ktoré ste �astavili 
pri vytvára�í zálohového súboru, a 
potom klep�ite �a tlači�lo OK.

4. Vyberte súbor, ktorý chcete ob�oviť, 
a potom klep�ite �a tlači�lo OK.
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6. Po sko�če�í procesu ob�ovy 
klep�ite �a tlači�lo OK.

5. Ak chcete pokračovať v ob�ovova�í 
aplikácií vo Vašom systéme, klep�ite 
�a tlači�lo OK.
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Miniaplikácie
Zástupcovia sú mi�iatúr�e aplikácie, ktoré umožňujú poho�l�ý prístup k 
užitoč�ým a zábav�ým aplikáciám �a úvo��ej obrazovke �o�epa�u.

Ak chcete zobraziť zástupcov, �a úvo��ej obrazovke klep�ite �a tlači�lo 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 a 

potom klep�ite �a text Miniaplikácie.

Zobrazenie zástupcu na úvodnej obrazovke
Ak chcete vybrať zástupcu, �a obrazovke so zástupcami potiah�ite prstom �oľava 
alebo �oprava. Klep�ite a po�ržte vybra�ého zástupcu a potom ho potiah�ite �a 
úvo��ú obrazovku.

DÔLEŽITÉ!  

• Skôr, �ež bu�ete môcť použiť vybra�ého zástupcu, môžete byť vyzva�ý �a 
vyko�a�ie ďalších úloh, ako je registrácia alebo aktivácia.

• Ak �a obrazovke, k�e ste umiest�ili zástupcu, �ie je �ostatok miesta, zástupca 
�ebu�e pri�a�ý �a túto obrazovku.
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Odstránenie zástupcu z úvodnej obrazovky
Na úvo��ej obrazovke klep�ite a po�ržte zástupcu, kým sa �ezobrazí  
Odstrániť X. Ak chcete zástupcu o�strá�iť z úvo��ej obrazovky, potiah�ite 
prísluš�ého zástupcu bez z�vih�utia prsta �a Odstrániť X.

O�strá�e�ie zástupcu z 
úvo��ej obrazovky
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ASUS Battery
ASUS Battery je špeciál�y zástupca, ktorý je urče�ý �a zobraze�ie stavu batérie v 
�o�epa�e a v jeho pripoje�om prísluše�stve po�ľa perce�ta a farby. 

Ak chcete zobraziť zástupcu ASUS Battery, �a úvo��ej obrazovke klep�ite �a 

tlači�lo 
File Manager Settings Play Store

Gallery Polaris Office MyLibrary Lite Camera Play Music Maps

Email

Gmail SuperNote MyNet

MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite AudioWizard ASUS Studio

MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone

 a potom klep�ite �a text Miniaplikácie.

Zobrazenie zástupcu ASUS Battery na úvodnej obrazovke
Ak chcete vyhľa�ať zástupcu ASUS Battery, �a obrazovke so zástupcami potiah�ite 
prstom �oľava alebo �oprava. Klep�ite a po�ržte vybra�ého zástupcu a potom ho 
potiah�ite �a úvo��ú obrazovku.

POZNÁMKA:  Stav batérie v �o�epa�e si môžete tiež pozrieť v mož�osti Rýchle 
�astave�ie ASUS a v správovej oblasti. Po�rob�ejšie i�formácie �áj�ete v častiach 
Rýchle nastavenie ASUS a Správový panel.
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Prílohy
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EC vyhlásenie o zhode
Te�to výrobok vyhovuje �aria�e�iam smer�ice o rá�iových zaria�e�iach a 
ko�cových telekomu�ikač�ých zaria�e�iach R&TTE č. 1999/5/ES. Vyhláse�ie o 
zho�e si môžete prevziať z lokality http://support.asus.com.

Prevencia pred stratou sluchu
Aby sa zabrá�ilo mož�ému poško�e�iu sluchu, �epočúvajte pri vysokých 
úrov�iach hlasitosti po �lhšiu �obu.

Pre �ra�cúzsko je toto zaria�e�ie testova�é v súla�e s požia�avkami �a akustický 
tlak v tech�ických �ormách N� EN 5033�-�:�00 a N� EN 5033�-1:�003, fra�cúzsky 
člá�ok č. L. 5�3�-1.

 
À pleine puissance, l’écoute 
prolongée du baladeur peut 
endommager l’oreille de l’
utilisateur.

Označenie CE

Označenie CE pre zariadenia bez bezdrôtovej LAN/Bluetooth
Do�áva�á verzia tohto zaria�e�ia vyhovuje požia�avkám smer�íc  EHS č. 
�004/108/ES „Elektromag�etická kompatibilita“ a č. �006/95/ES „Smer�ica o 
�ízkom �apätí“.

Najvyššia ho��ota CE SAR pre toto zaria�e�ia je 1,65 W/kg. Te�to �o�ePa� bol 
testova�ý vo vz�iale�osti 0,5 cm o� tela s prístrojom vysielajúcim �a �ajvyššej 
certifikova�ej výko�ovej úrov�i vo všetkých testova�ých frekve�č�ých pásmach. 
Aby boli spl�e�é požia�avky �a expozíciu rá�iovým frekve�ciám (R�) CE, me�zi 
�o�ePa� a užívateľom sa musí u�ržiavať mi�imál�a me�zera 0,5 cm.
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Informácie o expozícii účinkom rádiovej frekvencie 
(SAR) - CE
Toto zaria�e�ie spĺňa požia�avky EÚ (1999/519/ES) o obme�ze�í vystave�ia 
širokej verej�osti elektromag�etickým poliam po�ľa spôsobu ochra�y z�ravia.

Tieto limity sú súčasťou rozsiahlych o�porúča�í �a ochra�u širokej verej�osti. 
Tieto o�porúča�ia vypracovali a ko�trolovali �ezávislé ve�ecké orga�izácie 
prostre��íctvom pravi�el�ých a rozsiahlych ho��ote�í ve�eckých štú�ií. „
Špecifická miera absorpcie (SAR)“ je mer�á je��otka pre o�porúča�ý limit 
sta�ove�ý Európskou ra�ou pre mobil�é zaria�e�ia, a limit SAR je �,0 W/kg 
v priemere �a 10 g teles�ého tka�iva. Táto mer�á je��otka spĺňa požia�avky 
Me�zi�áro��ej komisie �a ochra�u pre� �eio�izujúcim žiare�ím (ICNIRP).

Toto zaria�e�ie bolo testova�é pre prevá�zku v tes�ej blízkosti tela a spĺňa 
požia�avky smer�ice expozície ICNRP a európskych �oriem č. EN 6�311 a EN 
6��09-�. SAR sa meria so zaria�e�ím priamo v ko�takte s telom pri vysiela�í 
�ajvyššej úrov�e certifikova�ého výstup�ého výko�u vo všetkých frekve�č�ých 
pásmach mobil�ého zaria�e�ia.

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania
Výrobky s ho��otami elektrického prú�u �o 6A a vážiace viac �ež 3kg sa musia 
používať so schvále�ými sieťovými káblami väčšími alebo rov�ajúcimi sa: H05VV-�, 
3G, 0.75mm� alebo H05VV-�, �G, 0.75mm�.

Služby na recykláciu/odovzdanie výrobkov ASUS
Programy �a recyklova�ie a o�ovz�áva�ie výrobkov ASUS vyko�ávame v rámci 
�ášho záväzku k �ajvyšším šta��ar�om ochra�y �ášho život�ého prostre�ia. 
Veríme, že vám poskytujeme rieše�ia �a zo�pove��é recyklova�ie �ašich 
výrobkov, ďalších kompo�e�tov ako aj baliacich materiálov. Po�rob�é i�formácie 
o recyklova�í v rôz�ych regió�och si pozrite �a i�ter�etovej strá�ke  
http://csr.asus.com/e�glish/Takeback.htm.

Poznámka týkajúca sa náteru
DÔLEŽITÉ! Na zabezpeče�ie elektrickej izolácie a zachova�ie elektrickej bezpeč�osti 
je �a zaria�e�í �a�ese�á izolač�á vrstva s vý�imkou oblastí, k�e sa �achá�zajú 
vstup�é a výstup�é porty.
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Nebezpečenstvo výbuchu, keď sa batéria vymení za nesprávny 
typ. Staré batérie zlikvidujte podľa pokynov.

Batériu NEVYHADZUJTE �o komu�ál�eho o�pa�u. Symbol 
preškrt�utého o�pa�kového koša �a kolieskach z�ame�á, že batériu 
by ste �emali likvi�ovať spolu s komu�ál�ym o�pa�om.

�o�epa� NEVYHADZUJTE �o komu�ál�eho o�pa�u. Te�to výrobok 
bol �avrh�utý tak, aby sa zabezpečilo správ�e opätov�é použitie 
súčastí a recyklova�ie. Symbol preškrt�utého o�pa�kového koša 
�a kolieskach z�ame�á, že výrobok (elektrické alebo elektro�ické 
zaria�e�ie a člá�ková batéria s obsahom ortuti) �ie je mož�é 
likvi�ovať spolu s bež�ým komu�ál�ym o�pa�om. Overte si miest�e 
�aria�e�ia týkajúce sa likvi�ácie elektro�ických výrobkov.

�o�epa� NEHÁDŽTE �o ohňa. Ko�takty NESKRATUJTE. �o�epa� 
NEROZOBERAJTE.

Názov mo�elu:  K004 (ME371MG)

Správna likvidácia

Výrobca ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa: 4�, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 11�, TAIWAN
Autorizovaný zástupca v 
Európe

ASUS COMPUTER GmbH

Adresa: HARKORT STR. �1-�3, 40880 RATINGEN, GERMANY

Upozornenie týkajúce sa snímateľného krytu
DÔLEŽITÉ!  Na za��om kryte priehra�ky je upev�e�á a�té�a, ktorá umožňuje 
vyko�ávať alebo prijímať hovory.  Keď o�strá�ite za��ý kryt priehra�ky za účelom 
vlože�ia karty micro SIM alebo karty microSD, musíte ho pev�e založiť späť �a svoje 
miesto.
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EC Declaration of Conformity 
We, the undersigned, 

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. 
Address, City: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN 
Country: TAIWAN 

 Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH 
Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country: GERMANY

declare the following apparatus: 
Product name : ASUS FonePad 

Model name : K004 

conform with the essential requirements of the following directives: 

2004/108/EC-EMC Directive 
 EN 55022:2010 
 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

 EN 55024:2010 
 EN 61000-3-3:2008 
 EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R &TTE Directive 
 EN 300 328 V1.7.1(2006-10) 
 EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) 
 EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) 
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03) 
 EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) 
 EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) 
 EN 301 893 V1.4.1(2005-03) 
 EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) 
 EN 50360:2001 
 EN 62209-1:2006 
 EN 62311:2008 
 EN 62209-2:2010 
 EN 62479:2010

 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) 
 EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) 
 EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08) 
 EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) 
 EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) 
 EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05) 
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) 
 EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) 
 EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) 
 EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05) 
 EN 302 623 V1.1.1(2009-01) 
 EN 50371:2002 
 EN 50385:2002 

2006/95/EC-LVD Directive 

 EN 60950-1 / A11:2009 

EN 50332-2:2003 

 EN 60065:2002 / A2:2010 

 EN 60065:2002 / A12:2011 

2009/125/EC-ErP Directive 

 Regulation (EC) No. 1275/2008 

 Regulation (EC) No. 642/2009 

 Regulation (EC) No. 278/2009 

2011/65/EU-RoHS Directive                                                                                  Ver. 121001

CE marking

Declaration Date: Feb. 01 , 2013 
Year to begin affixing CE marking:2013 

Position :  CEO
Name : Jerry  Shen

Signature : __________

(EC conformity marking) 
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