Návod k použití Arnova 7
Arnova 7 – Návod k použití
Popis zařízení
1. Vypínač: posunutím a přidržením vypínače
v levé pozici zařízení zapnete/vypnete.
Posunutím vypínače do pravé pozice
uzamčen dotykovou obrazovku.
Přidržením vypínače vlevo, když je zařízení
zapnuté, se objeví okno možností. Volbou
“Vypnout“ dojde k úplnému vypnutí Vašeho
zařízení. Volbou “Uspat“ přejde do
pohotovostního režimu, ze kterého jej lze
probrat jednoduše klepnutím na displej. Pokud
nechcete, aby se zařízení samo z pohotovostního stavu zapnulo náhodným dotykem např. ve
váčku, uzamkněte vypnutou dotykovou
obrazovku přepnutím vypínače do pravé pozice.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Čtečka Micro-SD karet
Kontrolka nabíjení: Červená: baterie se nabíjí/ Žlutá: baterie je nabita
Reproduktory
Jack konektor pro sluchátka
Nabíjecí konektor: pro připojení nabíječky
Micro-USB port: připojte Vaše zařízení k PC (pro přenos souborů) přiloženým USB kabelem.
K zařízení můžete rovněž připojit klávesnici, myš, nebo USB vysokokapacitní úložiště. Jděte na

obrazovku dnes a stiskněte ikonu nabídky
a v nastavení zvolte režim USB. Pokud je USB Host
vypnutý, zapněte jej. Důležité: po použití Host port vypněte.
8. Stojánek: jeho vysunutím můžete zařízení postavit na stabilní rovný povrch.

DŮLEŽITÉ:
Vaše zařízení je zaseknuté. Můžete ho vypnout. Přidržte vypínač v levé pozici po dobu
10 sekund, nebo stiskněte tlačítko reset.
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Návod k použití Arnova 7
Začínáme
Dříve než poprvé použijete Vaše ARNOVA zařízení, plně nabijte baterii!

Nabíjení baterie
1. Připojte nabíjecí kabel nabíječky do nabíjecího konektoru zařízení a nabíječku zapojte do zásuvky.
2. Zařízení ARNOVA se zapne a začne se nabíjet. Během nabíjení je kontrolka nabíjení červená,
jakmile je baterie plně nabita změní se na žlutou.

Průvodce instalací
Když poprvé spustíte Vaše ARNOVA zařízení, průvodce instalací Vás provede několika obrazovkami,
které Vám pomůžou nastavit základní nastavení, jako jsou: jazyk, země, čas, apod.

ZMĚNA ÚDAJŮ VYHRAZENA
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