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1. Ovládání přístroje

1. Zapnout/Vypnout, 2. Reset, 3. Hlasitost, 4. Hlasitost,  
5. Zapnout kameru/Tlačítko spouště, 6. Menu,7. Domů, 
8. Mikrofon,  9. Zpět, 10. Přední kamera, 11. Zadní kamera,  
12. Reproduktor 13. USB/ Vstup na sluchátka,
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1.1 Funkční tlačítka
Tlačítko Zapni/Vypni 

• Když je přístroj vypnutý: přidržte tlačítko cca 5 sekund, aby pří-
stroj zapnout. 

• Zapnutý přístroj: 

• Zmáčkněte tlačítko, aby přístroj zablokovat, zmáčkněte znovu, 
aby odblokovat displej přístroje. 

• Aby vypnout přístroj, přidržte tlačítko cca 1 vteřinu a poté 
zmáčkněte „Vypnout“.

• Aby znovu zapnout přístroj, přidržte tlačítko cca 1 vteřinu a 
vyberte „Reboot”.

• Aby zapnout režim letadlo, přidržte tlačítko cca 1 vteřinu a 
vyberte „Režim letadlo“. Po zapnutí této funkce přístroj ztratí 
připojení GSM, WiFi a GPS. Stejným způsobem můžete tento 
režim vypnout.

• Aby zcela vypnout zvuky v přístroji, přidržte tlačítko cca 1 vte-
řinu a vyberte ikonku  přeškrtnutého reproduktoru.

• Aby nastavit v přístroji režim vibrací, přidržte tlačítko cca 1 vte-
řinu a zmáčkněte na ikonku .s vibracemi.

• Aby zapnout zvuk, přidržte tlačítko cca 1 vteřinu a vyberte 
ikonku  s reproduktorem.

Hlasitost

• Když je přístroj zapnutý, zmáčkněte tlačítko 1 nahoru nebo dolů, 
aby zvýšit nebo snížit hlasitost. Na obrazovce se objeví pásek 
informující o této činnosti.

• Níže zobrazený pásek znázorňující úroveň hlasitosti můžete vyu-
žít také pro ovládání hlasitosti jednoduše tak, že budete posouvat 
modré kolečko doleva (aby ztišit) nebo doprava (aby zvýšit hlasitost). 
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1.2 Nabíjení baterie
• Aby nabít baterii je třeba vložit nabíječku do zásuvky a následně 

nabíjecí kabel do přístroje. 

• Když připojíte nabíječku, přejde přístroj do režimu nabíjení. 

• Baterie je zcela nabitá po cca 4 hodinách.

• Po nabití přístroje vytáhněte nabíjecí kabel z přístroje a nabíječku 
ze zásuvky. 

POZOR: Nabíjení baterie by se mělo provádět v dobře 
větrané místnosti v teplotě od -10°C do +35°C. K nabíjení bat-
erie je třeba používat nabíječku dodanou výrobcem. Použití 
neatestované baterky může způsobit poškození přístroje. 

1.3 Paměťová karta
Přístroj je vybaven tovární mezinárodní SIM kartou. Vyjmutí karty nebo 
její porucha může způsobit nesprávné fungování přístroje. V případě 
poruchy karty kontaktujte distributora u kterého jste zakoupili přístroj. 

1.4 Tovární SIM karta
Přístroj je vybaven tovární mezinárodní SIM kartou, která umožňuje 
zdarma přijímat hovory ve více než 160 zemích. Aby zjistit aktuální 
seznam zemí a dostupné služby navštivte www.vasco-electronics.com. 

Tovární SIM karta je předplacenou SIM kartou. Není potřeba mít 
smlouvu ani platit paušál. 

1.4.1 Nabití karty

Při nákupu je karta aktivní a nabitá za částku $10. Aby nabít účet, 
navštivte stránku www.vasco-sim.com/cs nebo kontaktujte 
dodavatele.
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1.4.2 Stav účtu

Aby zjistit stav účtu, otevřete v  hlavním menu záložku aplikace. 
Vyhledejte aplikaci „stav účtu“ a otevřete ji. Vepište Vaše číslo začí-
nající +372. Číslo najdete uvnitř obalu. 

Informace o stavu účtu se zobrazuje také před navázáním spojení.

1.4.3 Ceny hovorů

Ceny hovorů a textových zpráv se liší dle země, ve které se zrovna 
nacházíte. Aby zjistit ceny hovorů a ceny transferu dat v jednotlivých 
zemích, navštivte stránku www.vasco-electronics.com.

Osoba, která Vám volá nese náklady za hovor dle tarifu operátora sítě 
u kterého má daná osoba předplacený tarif. Hovor na telefonní číslo 
+372 je považován za hovor do země Evropské unie. 

1.4.4 Platnost karty

Platnost tovární SIM karty vyprší po 2 letech od poslední operace. 
Pokud chcete prodloužit dobu platnosti karty, jednoduše použijte 
přístroj (zavolejte, pošlete SMS zprávu nebo využijte aplikaci, která 
vyžaduje připojení k internetu pomocí sítě GSM). Platnost finančních 
prostředků na SIM kartě je 24 měsíců.

1.4.5 Telefonní číslo

Vaše telefonní číslo začíná předvolbou +372. Celé telefonní číslo 
naleznete pod krytem přístroje nebo na vnitřní straně krabičky. 

POZOR! Neohýbejte ani nemalujte po SIM kartě. Karta SIM ne-
může přijít do styku s vodou, kouřem ani elektřinou. 
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1.5 Vlastní SIM karta
Přístroj je vybaven dvěma vstupy na SIM kartu. V jednom se nachází 
tovární SIM karta. Druhý vstup může být využit pro vložení Vaší 
vlastní SIM karty.

POZOR! Využívání vlastní SIM karty může způsobit další náklady 
spojené s využíváním roamingu v zahraničí. Před začátkem pou-
žívání Vaší SIM karty kontaktujte Vašeho operátora a zeptejte se 
na ceník. Prodejce přístroje nebere odpovědnost za fungování 
SIM karet jiných než je tovární SIM karta a nebere odpovědnost 
za náklady vzniklé v důsledku používání jiných SIM karet než je 
tovární SIM karta. 

Po vložení Vaší SIM karty do přístroje v „Nastavení“ zvolte „Spravá 
SIM“ a zde můžete nastavit využívání obou SIM karet.

1.6 První spuštění přístroje
Při prvním spuštění přístroje je třeba vybrat uživatelský jazyk 
a  následně se seznámit s podmínkami uživatele. Následně se 
seznamte také s podmínkami používání. 

Volba jazyka mění regionální nastavení zařízení – jazyk zobrazování 
a druh klávesnice. 

Po spuštění přístroje uvidíte hlavní obrazovku se seznamem dostup-
ných funkcí a aplikací. Přesouvejte prstem nahoru nebo dolů abyste 
se mohli pohybovat mezi funkcemi a aplikacemi. Stiskněte název 
vybrané aplikace, aby ji spustit. 
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Ve spodní části seznamu se nacházejí pomocná tlačítka, která slouží 
k rychlému přecházení mezi obrazovkami. Šípka doleva přesměrovává 
na obrazovku „Ke stažení“ a šípka doprava na obrazovku „Více aplikací“. 

Přesuňte palec doprava. Uvidíte obrazovku „Ke stažení“. Nacházejí se 
zde aplikace doporučené spolčeností Vasco Electronics. Aby nainsta-
lovat doporučené aplikace je potřeba mít google účet. 

Všechny nainstalované aplikace jsou přenesené na obrazovku „Více 
aplikací“. 

Chcete-li zobrazit obrazovku „Více aplikací“, přesuňte prstem doleva. 
Nacházejí se tam i jiné stažené a nainstalované aplikace v přístroji. 

2. Nastavení 
Nastavení Vasco obsahují základní funkce přístroje, tzn. počítadlo 
překladů, spravování sítí WiFi a užitečná nastavení přístroje.

2.1 Překlady
Z  hlavního menu Vasco Traveler přejděte do Nastavení Vasco 
a následně zvolte „Počítadlo překladů“. 

Počítadlo překladů umožňuje kontrolovat aktuální počet překladů 
provedených v síti WiFi a GSM. Aby vynulovat zvolené počítadlo, 
zmáčkněte na jeho název a potvrďte vynulování. Můžete vynulovat 
všechna počítadla pomocí tlačítka „Vynulovat počítadlo“. 
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2.2 Sítě
2.2.1 Nastavení WiFi 

Z hlavního menu Vasco Traveler přejděte do Nastavení Vasco 
a následně vyberte „Nastavení WiFi“.  Zde se můžete připojit k libo-
volné síti WiFi. Pokud vidíte nápis „WiFi je vypnuté“ – zmáčkněte 
ikonku WiFi nacházející se dole obrazovky. Přístroj vyhledá dostupné 
sítě WiFi. 

Aby se připojit k vybrané síti, zmáčkněte na její název. 

Zámek označuje síť zabezpečenou heslem. Aby se k této síti připojit, 
klikněte na název sítě WiFi a následně napište heslo. Pokud neznáte 
heslo, vyberte jinou síť. 

Ikonka dosahu ukazuje sílu signálu WiFi. Čím je více zelených čárek, 
tím je signál WiFi silnější. 

POZOR: WiFi síť bez zámku znamená, že je daná síť veřejná. K při-
pojení k této síti nepotřebujete heslo. Některé veřejné sítě můžou 
vyžadovat dodatečné činnosti, jako například akceptování pod-
mínek. Budete přesměrování na příslušnou stránku a požádání o 
akceptování podmínek nebo o provedení jiné činnosti.

2.2.2 Automatické WiFi

Výběrem této funkce způsobíte, že se přístroj bude k veřejným sítím 
WiFi připojovat automaticky. Je třeba mít na paměti, že některé 
veřejné sítě WiFi mohou vyžadovat vepsání hesla nebo jiné doda-
tečné činnosti takové jak např. odsouhlasení podmínek používání.

2.2.3 Změnit upřednostňovaného operátora ručně 

Tato funkce umožňuje vyhledat upřednostňované sítě v zemi, ve 
které se právě nacházíte a následně se k vybrané síti připojit. 
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POZOR: Funkci nejde vidět v případě, že není SIM karta v přístroji! 

Z  hlavního menu Vasco Traveleru přejděte do Nastavení Vasco 
a následně vyberte „Změnit upřednostňovaného operátora ručně“ a: 

• Ujistěte se, že jste připojení k síti WiFi nebo GSM. 

• Vyberte kontinent, na kterém se nacházíte. 

• Vyberte zemi, ve které se nacházíte. 

• Seznamte se s informací, kteří operátoři v dané zemi jsou upřed-
nostnění a zmáčkněte na tlačítko „Operátoři sítě“. Zobrazí se 
varování, že zavedení špatných údajů může způsobit problémy 
s připojením. Aby přejít do nastavení připojení je třeba potvrdit, 
že jste se seznámili s těmito informacemi.

• Na další obrazovce vyberte „Select manually”.

• Přístroj vyhledá všechny dostupné sítě GSM. 

• Vyberte jednu z nabízených a vyčkejte chvíli na zaregistrování 
do sítě GSM. 

• Hotovo. Nyní můžete využívat služby jiného operátora. 

POZOR! Pokud přístroj ztrácí dosah operátora zvoleného ručně, 
nepřipojí se k jinému operátorovi automaticky. Aby změnit tuto 
volbu v nastavení, opakujte všechny kroky a vyberte „select au-
tomatically”.

2.3 Přístroj
2.3.1 Jazyk menu 

Umožňuje rychlou změnu jazyka menu. 
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Z hlavního menu Vasco Traveleru přejděte do Nastavení Vasco 
a následně vyberte „Jazyk menu”. Vyberte jazyk, ve kterém má pří-
stroj fungovat. 

2.3.2 Zkontrolovat aktualizaci 

Všechny nově dostupné aktualizace jsou zdarma. Tlačítko „zkontro-
lovat aktualizace” umožňuje zkontrolovat zdali jsou dostupné nové 
verze programování. Pokud je Vaše verze aktuální, zobrazí se infor-
mace „Nejsou nové aktualizace“. 

Pokud jsou nějaké aktualizace dostupné, budete požádáni o potvr-
zení instalace. Po skončení instalace zmáčkněte tlačítko OK. 

Pokud se Vám zobrazí hlášení „Přístroj není zaregistrován“. Kontak-
tujte Vašeho dodavatele. 

POZOR! Aby stáhnout aktualizace, je nutné být připojen k síti WiFi. 

2.3.3 O přístroji

Má licenci a podmínky používání přístroje. Najdete zde také infor-
mace o verzi programování a unikátní identifikátor přístroje.

2.4 Správné nastavení přístroje Vasco 
Přístroj má tovární SIM kartu, která umožňuje připojení k mobilnímu 
internetu po celém světě. Pokud má přístroj v dosahu mobilní síť, při-
pojí se k ní automaticky. 

Pokud překladač nefunguje a objeví se hlášení „chyba sítě“ ujistěte se, 
že SIM karta, která je součástí přístroje, je správně nainstalována ve 
Vašem přístroji. 
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Zkontrolujte, zdali je zapnutý přenos dat. Pro tento účel v hlavním 
menu Vasco Translatoru přejděte do „Nastavení“. 

• Vyberte záložku „Správa SIM“ a zapněte modem 3G přesouvajíc 
pásek doprava:

        

• Následně nastavte přenos dat na EE EMT:

        

• Nyní přejděte do záložky „Roaming”, následně do „Údaje o roa-
mingu“ a vyberte EE EMT a potvrďte výběr na roaming: 

        

• Nyní se vraťte do hlavního menu „Nastavení“ a zvolte „Dalši“

        

• Následně přejděte do záložky „Mobilní sítě“ a „Názvy přístupo-
vých bodů (APN)“.

• Zvolte „EMT Internet”, následně „Název přístupového bodu 
(APN)” a odstraňte pomocí klávesnice zobrazenou tam hodnotu. 
Zaveďte tam novou hodnotu: send.ee.

Nyní překladač Vasco Traveler by měl fungovat správně i s připo-
jenou SIM kartou. Pokud i nadále nefunguje ujistěte se, že máte 
finanční prostředky na kartě nebo kontaktujte dodavatele.
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POZOR! Zavedení zde nesprávných údajů způsobí vypnutí mo-
bilního připojení! 

2.5 Pokročilé nastavení
Zde můžete změnit pokročilé nastavení takové jak: 

• Správa SIM. Nastavení SIM karty a přenosu dat. Pokud chcete 
použít vlastní SIM kartu, musíte zde zavést patřičné údaje. 
Pokud nevíte jaké – kontaktujte operátora Vaši SIM karty.

• WiFi

• Bluetooth

• Přenos dat

• Další…

•  Režim v letadle

• Výchozí aplikace SMS

• NFC

• Tethering a přenosný hotspot (pro pokročilé uživatele)

• Síť VPN – Virtual Private Network (pro pokročilé uživatele)

• Mobilní sítě: přenos dat, 3G, přístupové body, volba operátora 

• Zvukové profily: normální, tichý, schůzka, venku

• Displej

• Úložiště

• Baterie

• Aplikace

• Poloha

• Přistup k poloze

• Zabezpečení
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• Jazyk a zadávání

• Zálohování a obnovení dat

• Přidat účet

• Datum a čas

• Naplánovat zapnutí/vypnut

• Usnadněni

• Tisk

• Pro vývojáře

• Info o telefonu

POZOR! Obnovením továrního nastavení odstraníte všechny 
aplikace nainstalované v přístroji! Obnova dat nebude možná. 
V případě náhodného odstranění dat, kontaktujte dodavatele.
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Technické specifikace

Displej 4” IPS kapacitní multitouch, 800x480 pix.

Procesor MTK 6572, 1.3GHz Dual Core

Paměť RAM 1GB, DDR3

Paměť ROM 8 GB

Přenos dat 2G, 3G

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Baterie 3000 mAh, lithium-iontová

Rozměry 134 x 73 x 18 mm

Hmotnost 220 g

Vstup na sluchátka 3.5 mm

Vstup USB Micro USB

Vstup SD Micro SD (do 32GB)

Fotoaparát Přední: 2 Mpx / Zadní: 5 Mpx

Ochrana IP IP-68, voděodolnost a odolnost proti 
prachu
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