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1. Ovládání přístroje
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1. Reproduktor     7. Reproduktor
2. Vstup na Sluchátka    8. SIM Karta
3. Vstup USB     9. SD Karta
4. Otevírání krytu   10. Fotoaparát
5. Hlasitost     11. Reset
6. Zapni/Vypni      
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1.1 Funkční tlačítka
Tlačítko Zapni/Vypni
• Když je přístroj vypnutý: přidržte tlačítko cca 5 sekund, aby pří-

stroj zapnout.

• Když je zařízení v provozu:

• Stiskněte tlačítko, aby zablokovat; stiskněte ho znovu, aby 
odblokovat obrazovku přístroje. 

• Aby zapnout přístroj, přidržte tlačítko cca 2 vteřiny a stisk-
něte „Vypnout“. 

Tlačítko hlasitosti

• Když je zařízení v provozu: zmáčkněte nahoru nebo dolů, aby 
zvýšit nebo snížit hlasitost. Na obrazovce se objeví pásek infor-
mující o této činnosti  

• Níže zobrazený pásek znázorňující úroveň hlasitosti můžete vyu-
žít také pro ovládání hlasitosti jednoduše tak, že budete posou-
vat modré kolečko doleva (aby ztišit) nebo doprava (aby zvýšit 
hlasitost).

 

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.
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POZOR: Nabíjení baterie by se mělo provádět v dobře větrané 
místnosti v teplotě od -10oC do +35oC. K nabíjení baterie je tře-
ba používat nabíječku dodanou výrobcem. Použití neatestova-
né 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 zakou-
pili 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.

1.4.2 Stav účtu
Aby zkontrolovat stav účtu, v hlavním menu otevřete aplikace a zde 
zvolte „Stav účtu“ a otevřete aplikaci.  

Informace o stavu účtu se objevuje také před každým navázáním tele-
fonního hovoru. Možné je také zjistit stav účtu vytočením čísla 099. 
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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 končí po 2 letech od poslední operace. 
Aby prodloužit platnost karty, je třeba použít přístroj (uskutečnit 
hovor, odeslat SMS zprávu, nebo použít aplikaci, která vyžaduje při-
pojení k internetu). Platnost finančních prostředků na SIM kartě je 
24 měsíců.

POZOR: Neohýbejte ani nemalujte po SIM kartě. Karta SIM ne-
může přijít do styku s vodou, kouřem ani elektřinou.

1.4.5 Telefonní číslo
Vaše telefonní číslo začíná předvolbou +372. Celé telefonní číslo 
najdete uvnitř krabice, obalu nebo pod krytem přístroje.

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. 
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POZOR: Využívání vlastní SIM karty může způsobit další ná-
klady spojené s využíváním roamingu v zahraničí. Před začát-
kem používání 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. Výběr jazyka změní 
celkové nastavení přístroje – jazyk a druh klávesnice. Následně je 
třeba potvrdit, že jste rozuměli a že to akceptujete. 

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

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

2.1 Sítě
2.1.1 Nastavení WiFi
Z hlavního menu Vasco Traveler přejděte do Nastavení Vasco 
a  následně vyberte „Nastavení WiFi“. Zde se můžete připojit 
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k libovolné síti WiFi. Slouží k  ručnímu připojení k  těm sítím WiFi, 
které požadují heslo. Pokud je síť WiFi chráněná heslem které znáte, 
klikněte na síť, zadejte heslo a zmáčkněte „Připojit“.

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. Po vepsání hesla ikonka zámku nezmizí.

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 Přístroj
2.2.1 Jazyk menu
Umožňuje rychlou změnu jazyka menu.

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

2.2.2 Jas obrazovky - nastavte jas obrazovky ručně nebo zvolte 
„automatický“.

2.2.3 Automatické otáčení obrazovky - zapnout/vypnout otá-
čení obrazovky.

2.2.4 Automatické aktualizace v pozadí – zapíná/vypíná aktu-
alizace na pozadí.
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2.2.5 Zkontrolovat aktualizaci
Veškeré nově dostupné aktualizace jsou zdarma. Tlačítko „zkontro-
lovat aktualizace“ umožňuje zkontrolovat, zdali jsou dostupné nové 
verze softwaru. Pokud je Vaše verze aktuální, zobrazí se informace: 
„Nejsou nové aktualizace“.

Pokud jsou aktualizace dostupné, budete požádáni o potvrzení 
instalace. Po skončení instalování stiskněte tlačítko OK.

Pokud se Vám zobrazí informace „Přístroj není zaregistrován“, kon-
taktujte Vašeho dodavatele. 

POZOR: Veškeré aktualizace je třeba stahovat pomocí sítě WiFi.

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

3. Nastavení
Zde můžete změnit pokročilé nastavení takové jak:

Bezdrátová připojeni a sítě.

• WiFi

• Bluetooth

• SIM karty

• Využiti dat

• Dalši… 

• Režim Letadlo

• Sdílené připojeni a přenosný hotspot (pro pokročilé uživatele)

• Sít‘ VPN – Virtual Private Network (pro pokročilé uživatele)
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• Mobilní sítě

• Datový roaming 

• Předvolby 

• Názvy přistupových bodů (APN)

• Sítoví operátoři 

Zařizeni

• Obrazovka

• Zvuk a oznámení

• Aplikace (pro pokročilé uživatele)

• Úložiště a USB

• Baterie

• Paměť

• Uživatele

Osobní

• Poloha

• Zabezpečení

• Účty

• Google

• Jazyk a zadávání

• Záloha a obnova dat

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

Systém

• Datum a čas

• Naplánovat zapnutí/vypnutí

• Přístupnost
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• Tisk

• Informace o tabletu

3.1 Nastavení sítě GSM
Přístroj má tovární SIM kartu, která umožňuje připojení k mobilnímu 
internetu po celém světe. Pokud má přístroj přístup k mobilní síti, 
připojí se k síti GSM automaticky.

Pokud překladač nefunguje a objevuje se hlášení „chyba sítě“ ujis-
těte se, že SIM karta, která je součástí balení, je správně vložená do 
přístroje. 

Zkontrolujte, zdali je zapnutá funkce transfer dat. Pro tento účel 
v hlavním menu zvolte „Nastavení“. 

• Následně zvolte „SIM Karty” a zapněte modem 3G přesunutím 
pásku doprava:

      

• Následně nastavte „Datové připojení“ na „EE EMT”:
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• Nyní se vraťte do menu „Nastavení“ a zvolte „Další“

    

      

• Nyní zvolte aplikaci Roaming: „Mobilní sítě -> Datový roaming“:

• Následně zvolte „Názvy přístupových bodů (APN)“.

• Zvolte „EMT Internet”, následně „Název přístupového bodu APN” 
a odstraňte pomocí klávesnice nacházející se tam text a napište 
tam: send.ee.

Nyní překladač Vasco Traveler by měl správně fungovat společně 
s tovární SIM kartou. Pokud i nadále nefunguje, ujistěte se, že máte 
finanční prostředky na účtu nebo kontaktujte dodavatele.

POZOR: Zavedení nesprávných údajů v tomto místě způsobí vy-
pnutí mobilního připojení!



Technická specifikace

Displej 7’’ IPS kapacitní multitouch, 
1024 × 600

Procesor MT 8321 A7 Quad Core, 4x 1.3 
GHz

Paměť RAM 1 GB, DDR3

Paměť ROM 8 GB

Přenos dat 2G, 3G

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Baterie 2800 mAh, lithium-iontová

Rozměry 189 × 109 × 11 mm

Hmotnost 279 g (s baterií)

Vstup na sluchátka 3,5 mm

Vstup USB Micro USB

Vstup SD Micro SD (do 32GB)

Fotoaparát Přední: 2 Mpx / Zadní: 5 Mpx
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