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 1. Vasco Translator

Vasco Translator to je zařízení, které rozeznává řeč a překládá 
dokonce i složité texty a vyslovuje přeložené věty. Úplný seznam 
podporovaných jazyků naleznete na stránkách výrobce. Aby apli-
kace správně fungovala je potřeba, aby byl přístroj připojen k síti 
WiFi, anebo k síti GSM. 

1.1  Volba zdrojového a cílového jazyka 

Po zmáčknutí tlačítka s vlajkou se Vám roz-
vine seznam dostupných jazyků. Aby zvolit 
příslušný jazyk, je třeba rolovat seznamem 
nahoru nebo dolů a následně stisknout na 
zvolený jazyk. 

Změna jazyka po překladu věty způsobí 
další překlad této věty do zvoleného jazyka.

Tato funkce je užitečná především tehdy, 
když potřebujete rychlý překlad do více 
jazyků.
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1.2  Rozeznávání řeči

Tlačítko   slouží k zadání textu pomocí 
technologie rozeznávání řeči. Aby zadat 
text, stiskněte tlačítko a následně po usly-
šení zvukového signálu monotónním 
tónem, zřetelně a ze vzdálenosti cca 15 cm 
od přístroje vyslovte celou větu  

Když skončíte vyslovovat větu, překlad se 
začne provádět automaticky. Překlad trvá 
cca 2 vteřiny. 

Ikonka  znamená, že rozeznávání řeči 
není pro zvolený jazyk dostupné a je nutné 
text, který chcete přeložit zadat do překla-
dače pomocí klávesnice. 

POZOR! Kvalita rozeznávání řeči může být horší v hlasitém 
prostředí.

1.3  Vepsaní textu pomocí klávesnice

Textová pole slouží k vepsání textu pomocí klávesnice. Po zmáčknutí 
horního nebo dolního textového pole se objeví dotyková klávesnice, 
pomocí které můžete vepsat slovo nebo větu, kterou chcete přeložit. 
Po vepsání věty zmáčkněte „Hotovo“, aby spustit překlad. 

Můžete změnit jazyk klávesnice přidržením mezerníku s  názvem 
jazyka a následně posunutím pomocí palce na Vámi zvolený jazyk 
jej změníte. 

Aby zadat diakritická znaménka zmáčkněte a přidržte tlačítko se zvo-
leným písmenem a přesunutím palce po obrazovce vyberte Vámi 
zvolený diakritický znak. 
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Existuje možnost zvětšení horního nebo dolního textového pole 
pomocí tlačítka  « zvětšit ». Aby zavřít okno zvětšování je třeba 
zmáčknout tlačítko « zpět » .

Do některých zařízení můžete zadat text pomocí mechanické klá-
vesnice, kterou lze pořídit současně s některými modely překladače.

1.4 Výslovnost

Přístroj automaticky vysloví přeloženou větu, pokud tato funkce 
nebyla vypnutá v nastavení aplikace nebo výslovnost není pro daný 
jazyk dostupná. 

Stisknutí tlačítka  způsobí opětovné vyslovení přeloženého 
textu.

Ikonka  znamená, že pro daný jazyk není výslovnost dostupná. Toto 
tlačítko není aktivní.

1.5 Vymazání textu 
Stisknutím tohoto tlačítka  odstraníte celý zadaný text. Aby 
vymazat jednotlivé písmena je třeba použít tlačítko k vymazání na 
dotykové klávesnici. 

1.6 Menu
Stiskněte toto tlačítko  nebo přesuňte obrazovku od levého 
okraje do pravého, aby zobrazit menu.

1.6.1 Překladač
Stisknutím záložky « Překladač » se dostanete na hlavní obrazovku 
aplikace Vasco Translator.
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1.6.2 Překladač fotografií
Překladač fotografií umožňuje rozeznávání a překlad textu z foto-
grafií. Stiskněte  nebo přesuňte obrazovku doprava, aby zobra-
zit menu Překladače Vasco a následně zvolte Překladač fotografií.

Stiskněte “Galerie”, aby zvolit fotografii ulo-
ženou v paměti zařízení nebo zvolte “Foto-
aparát” aby udělat novou fotografii. 

Namiřte fotoaparát na objekt tak, aby byly 
celý text viditelný na obrazovce. 

Když fotoaparát nastaví automaticky ost-
rost, vyfotografujte zvolený objekt. 

Stiskněte  aby oříznout fotografii.  

Stiskněte  aby udělat novou fotografii.

Stiskněte “Rozeznat text” a počkejte něko-
lik sekund.
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Můžete editovat rozeznaný text, když na 
něho stiskněte v libovolném místě.  

Stiskněte “Překládat” aby začít překládání. 

V novém okně stiskněte na název jazyka, 
aby zvolit jazyk, a následně stiskněte 
“Překládat”. 

Text bude přeložený do zvoleného jazyka 
pomocí aplikace Vasco Translator

Překladač automaticky vysloví na hlas pře-
ložený text. 

Pokud se rozhodnete vybrat fotografii z galerie, zopakujte výše 
popsané kroky.
Stiskněte  , a následně “Nastavení”, aby zvolit přesnost rozezná-
vání textu.
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1.6.3   Historie

Aby zobrazit, upravit nebo odstranit historii překladů, otevřete 
menu a následně stiskněte Historie.

Aby zobrazit danou frázi v hlavním okně 
aplikace, stačí stisknout na daný překlad.

Aby odstranit zvolený překlad nebo celou 
historii, stiskněte , označte  vedle 
zvolené věty nebo zvolte políčko “označit 
vše” a následně stiskněte  a potvrďte 
volbu. 

Aby vyhledat překlad stiskněte  .

Aby zvětšit zvolený překlad, stačí stisknout 
tlačítko .

Aby sdílet překlady, označte je a následně 
stiskněte  a zvolte aplikaci. 

1.6.4 Počítadla překladů

Počítadlo překladů umožňuje kontrolovat 
aktuální počet překladů, provedených v síti 
GSM nebo během připojení k síti WiFi.

Aby vynulovat zvolené počítadlo, stiskněte 
 a potvrďte jeho vynulování stisknutím na 

“Vynulovat počítadlo”.
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1.6.5 Užitečné fráze

Je to souhrn nejčastěji používaných frází a vět během cestování.

Po spuštění se objeví okno pro výběr jazykového páru.

• První pole výběru se týká jazyka, ve kterém bude fráze nebo 
věta zavedena do přístroje. 

• Druhé pole výběru se týká jazyka, na který bude fráze nebo věta 
přeložena.

Po stisknutí políčka “Vyhledat” se objeví klávesnice. Začněte psát 
pomocí klávesnice začátek věty. Můžete odstranit vepsaný text 
pomocí tlačítka . Po zadání textu se objeví seznam s nápově-
dami. Vyberte větu ze seznamu. Překlad se objeví automaticky 
uprostřed obrazovky. Pokud si chcete přeloženou frázi poslechnout, 
stiskněte  .

1.6.6 Konverzace

Tato aplikace umožňuje vést konverzaci mezi dvěma osobami ve 
dvou jazycích.

Aby vybrat jazyk, stiskněte tlačítko s vlaj-
kou.

Aby začít konverzovat, stiskněte tlačítko 
« START ».

Když se vlajka změní na  , vyslovte libo-
volnou větu. 
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Překlad trvá cca 2 vteřiny. 

Přístroj ihned vysloví překlad a ikonka  
se změní na  . Aby pokračovat v konver-
zaci, stiskněte znovu na jednu z vlajek.

Aby zvětšit zvolený text, je třeba stisknout 
tlačítko zvětšení. .

Pokud chcete znovu přehrát hlasový pře-
klad dané věty, stiskněte tlačítko  nebo 
řádek s překladem.

Po stisknutí tlačítka « zpět » v přístroji, bude 
překlad automaticky uložen s výchozím 
názvem: jazyk konverzace a datum.

Pokud chcete změnit název nebo odstra-
nit konverzaci, stiskněte a přidržte ji až do 
chvíle kdy se objeví okno s nastavením 
konverzace
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1.6.7 Příslušenství 

Záložka « Příslušenství » slouží k připojení a 
nastavení zařízení spolupracujících s překla-
dačem Vasco, takových jak mechanická klá-
vesnice nebo sluchátka.

Aby připojit zvolené zařízení k přístroji 
Vasco, zapněte Bluetooth stisknutím  , 
a následně  vedle jeho názvu.

Více informací týkajících se připojení vybra-
ného příslušenství ,naleznete v návodě 
daného příslušenství, které je součástí 
dodání daného zařízení. 

1.6 8  Nastavení
Nastavení překladače 

Kontinuální překlad

Tato možnost umožňuje překlad v reálném čase. Kontinuální pře-
klad vyžaduje větší množství dat. Pokud nechcete nést dodatečné 
náklady zvolte možnost „Pouze prostřednictvím WiFi“ nebo „Nikdy“.

 Vždy

 Pouze WiFi

 Nikdy

Nastavení výslovnosti

Automatická výslovnost

 Povolit

 Nepovolit

Rychlost výslovnosti - umožňuje zrychlit nebo zpomalit 
výslovnost.  
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Velikost písma - přesuňte posuvník doleva nebo doprava, aby 
zmenšit nebo zvětšit velikost písma.

Ostatní
Jsem v Číně -tato funkce umožňuje používat rozeznáváni řeči v 
anglickém jazyce v Číně. 

O aplikaci- zobrazuje podmínky používání a informace týkající se 
verze zařízení.

 2. Sygic
Vasco Traveler je vybaven jednou z nejlepších a nejpřesnějších 
navigací Sygic. Navigace funguje offline (bez připojení k internetu). 
Váš klíč k navigaci naleznete na vnitřní straně obalu připojeného k 
sadě, pod krytem nebo v krabici. Použijte ho pouze tehdy, když se 
na obrazovce objeví zpráva: „Napište kód výrobku“.

Aby navigace fungovala správně, ujistěte se, že GPS modul v pří-
stroji je aktivní a síť WiFi je vypnutá.

Při prvním spuštění menu aplikace a hlasové zprávy jsou v anglic-
kém jazyce. Aby změnit jazyk, stiskněte tlačítko  v levém horním 
rohu obrazovky, následně otevřete „Settings”, „Regional”, „Language” 
a nastavte zvolený jazyk. Po změně jazyka spusťte aplikaci znovu.

Aby změnit jazyk hlasových pokynů stiskněte tlačítko  v levém 
horním rohu obrazovky, následně otevřete „Settings”, „Notifi¬cati-
ons & Sounds”, „Voice” a nastavte zvolený jazyk.



15

2.1 Hlavní obrazovka 

Vyhledat / Navigovat - aby určit cílový bod stiskněte pásek s nápi-
sem „Vyhledat/Navigovat do“. Stiskněte políčko s červeným připí-
náčkem a následně pole se zelenou tečkou, aby určit místo odkud 
navigovat. Můžete vybrat zemi, směrovací číslo nebo ulici a číslo 
popisné.

Existuje mnoho možností určení výchozího a cílového bodu

Můžete počkat na GPS signál a vyhledání Vaší polohy nebo nastavit 
místo, ze kterého má navigace vyznačit trasu.

Rychlé vyhledávání – můžete vyhledat adresu vepsáním názvu 
místa, do kterého chcete navigovat do okna „Vyhledat/Navigovat 
do“ a následně stisknutím tlačítka „OK“ na dotykové klávesnici.

Historie – dříve projeté trasy se zobrazují vedle ikonek hodin. Zvolte 
jednu z nich, aby ji použít na určení cílu cesty. Přístup k Historii zís-
káte také z Cestovní knihy. Viz bod 2.5. „Rychlá volba“. 

Adresa POI – určete cíl cesty pomocí bodu zájmu (benzínová 
pumpa, úřad, nemocnice, atd.), stisknutím jedné z modrých ikon 
symbolizujících kategorii POI. Stiskněte 

mów odtwarzaj wyczyść

mów odtwarzaj wyczyść

DATA , aby otevřít seznam POI

Oblíbené – můžete uložit Vaše oblíbená místa, aby je použít k 
nastavení trasy, stisknutím ikony záložky na pásku „Vyhledat/Navi-
govat do“ a následně stiskněte 

Kontakty – můžete také použít kontakty k určení trasy. Pro tento 
účel stiskněte ikonku „záložky“ a následně symbol kontaktů.

Souřadnice GPS – Napište zeměpisné souřadnice místa, do kte-
rého chcete navigovat. 
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Domov – přednastavená adresa domů umožňuje rychlou navigaci 
do zvoleného místa. Stiskněte tlačítko Menu a zvolte „Domů“ v sekci 
„Rychlá volba“. 

Práce – přednastavená adresa do místa práce umožňuje rychlou 
navigaci do zvoleného místa. Stiskněte tlačítko Menu a zvolte 
„Práce“. 

Vyberte z mapy – aby vybrat výchozí bod, stiskněte kterékoliv 
místo na mapě, stiskněte na jeho název a následně stiskněte „ukázat 
instrukce“ a zvolte začátek trasy na mapě a stiskněte „Vybrat“. 

2.2 Trasa 
Navigace umožňuje změnit možnosti trasy. 

Aby určit trasu stiskněte „Navigovat“. Po skončení přepočítávání se 
trasa zobrazí na mapě. 

Alternativní trasa – případně mohou být také zobrazeny alter-
nativní trasy. Můžete volit mezi třemi trasami. Zvolená trasa bude 
zvýrazněna.

Stiskněte „Start“ aby spustit navigaci.

Jet přes – po zvolení trasy vyberte z mapy libovolné místo a stisk-
něte „Jet přes“. 

Přidržet a pustit – v režimu prohlížení mapy můžete editovat 
trasu tak, že přidržíte prst v libovolném místě trasy až do chvíle, kdy 
se objeví šedý připínáček. Následně ji dotykem stiskněte, abyste 
mohli vybrat novou pozici. Trasa bude vést přes zvolené místo.

2.3 Rychlé menu

Můžete počkat na signál GPS a vyhledání Vaší polohy, nebo 



17

nastavit místo, ze kterého navigace má vyznačit trasu následujícím 
způsobem:

V režimu navigace se dotkněte obrazovky v libovolném místě, aby 
se zobrazilo „Rychlé menu“. Počkejte na načtení pozice.

Odstranit trasu – odstraní stávající trasu. 

Ztlumit / Zapnout – ztlumí, zapne zvuk a hlasové povely.

Přepnout na chůzi – přepíná mezi automobilovou navigací a pěší 
navigací.

V blízkosti – přenese Vás do výběru v kategorii POI a zobrazí 
vybrané body zájmu v okolí. 

Ukázat – ukazuje simulaci vypočtené trasy. 

2.4 Menu

Stisknutím tlačítka 

mów odtwarzaj wyczyść

mów odtwarzaj wyczyść

DATA  otevřete záložku menu, ke které je možné 
získat jednoduchý přístup jejím vysunutím z levé strany obrazovky.

Zaregistrovat – umožňuje vytvořit si účet zdarma do obchodu 
Sygic Store. 

Obchod Sygic – umožňuje přihlášeným uživatelům nákup doda-
tečných funkcí. 

Spravovat mapy – můžete stáhnout nebo odstranit mapy z 
přístroje 

Nastavení – umožňuje přizpůsobit nastavení 

Mapa – přizpůsob si svoje nastavení

•  Body zájmu
•  Ovládání zoomu
•  Automatické přiblížení 
•  Ponechat v režimu 2D 
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•  Podrobnosti mapy 

Plánování trasy – vypnout/zapnout

•  Zpoplatněné silnice
•  Nezpevněné cesty
•  Dálnice 
•  Trajekty 
•  Volby plánování 
•  Trasa nejrychlejší, nejkratší, ekonomická 

Nastavení regionální

 Nastavit jazyk aplikace 
 Jednotky vzdálenosti
 Formát času
 Souřadnice GPS 
Upozornění a zvuky – zapnout/vypnout 

 Hlasové instrukce
 Čísla silnic
Hlas – umožňuje vybrat jazyk hlasových pokynů během navigace.

 Bezpečnostní kamera 
 Rychlostní omezení
 Dopravní upozornění
 Oznámení na ostrou zatáčku 
 Železniční přejezdy
 Lepší trasa
 Bluetooth 
Pohled

 Barevné schéma – Den/Noc/Automatické (podle místního 
časového pásma) 
 Bod zájmu na trase – zvolte kategorii bodů zájmu a způsob 
jejich zobrazení 

 Informační panel – umožňuje přizpůsobit a určit umístění 
informačního pásku 
 Navádění do jízdních pruhů
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 Informace směrových tabulí
 Zobrazení křižovatky
 Aktuální ulice
 Režim sekundárních pokynů
 Dopravní nehody
 Zobrazit zámek otáčení
 Celá obrazovka
 Automatické zavírání dialogových oken 
 Nabídnout parkování

2.5 Rychlá volba

Rychlá volba to je část hlavního panelu menu, umožňující jedno-
duchý přístup k nejčastěji používaným funkcím a rychlou navigaci 
do oblíbených míst.

Domů – stiskněte, aby zadat adresu domů 

Práce – stiskněte, aby zadat adresu do práce

Cestovní deník – ukládá všechny informace o přejetých trasách a 
zobrazuje „Oblíbené” 

SOS – umožňuje rychle zavolat pomoc nebo najde nejbližší 
nemocnici, policejní stanici, lékárnu nebo benzínovou pumpu 

Displej HUD – zobrazuje obrazovku navigace na čelním skle auta 

DashCam – zapne nahrávání trasy během navigování, pomoci 
kamery, která je v přístroji. Nahrávání začne po zvukovém upo-
zornění. Opětovné stisknutí ikonky DashCam přeruší nahrávání a 
umožňuje uložit nahrávku do galerie. 
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 3. Telefon
Vasco Traveler může být používán jako telefon. Díky vestavěné SIM 
kartě, umožňuje přijímat hovory zdarma po celém světě.

3.1 Příchozí hovory
Aby přijmout hovor, stiskněte na ikonku telefonu a přesuňte ji 
doprava. Pokud chcete odmítnout příchozí hovor, stiskněte a pře-
suňte sluchátko doleva.

Příchozí hovory jsou zdarma ve více než 160ti zemích světa. V ostat-
ních zemích jsou příchozí hovory zpoplatněny. Aby zobrazit aktu-
ální ceník příchozích hovorů a seznam zemí ve kterých jsou příchozí 
hovory zdarma, navštivte stránku www.vasco-electronics.pl.

POZOR! Příchozí hovory jsou zdarma pod podmínkou, že jsou 
směřovány na evropské telefonní číslo shodné s tovární SIM kar-
tou připojenou k zařízení a začínající předčíslím +372.

3.2 Odchozí hovory
Pokud chcete zavolat, stiskněte tlačítko  , napište na klávesnici 
telefonní číslo a stiskněte 

V případě využívání tovární SIM karty je třeba napsat telefonní číslo 
i se směrovacím číslem země, do které voláte (např. v případě České 
Republiky +420 …). Hovor bude ihned automaticky ukončen a za 
chvíli obdržíte příchozí hovor. Přijměte hovor a počkejte na spojení.
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POZOR! Ceny odchozích hovorů se liší v závislosti na zemi, do 
které voláte. Aktuální ceník naleznete na stránkách www.vasco-
-electronics.pl.

 4. Kontakty
Aplikace umožňuje přidávat a prohlížet kontakty. 

 5. Průvodce
Aplikace „Průvodce” obsahuje velmi obsáhlou databázi turistických 
průvodců po většině zemí a míst po celém světě. Používání této apli-
kace nevyžaduje připojení k internetu, protože všechny informace 
byly zapsány do paměti přístroje.
Po spuštění aplikace se zobrazí hlavní strana průvodců. Na hlavní 
straně jsou dostupné všeobecné informace a zkratky do oblíbených 
článků.

Vyhledávání míst
Chcete-li začít prohlížet obsah, je třeba vepsat název hledaného 
místa. Články obsahují informace o kontinentech, zemích, vojvod-
stvích, turistických regionech, městech a jiných populárních místech.

Pokud aplikace „průvodce“ nezobrazuje během vepsávání názvu 
seznam míst, je třeba použít jiný název místa, vepsat název regionu 
nebo vojvodství, ve kterém se vybrané místo nachází.
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Během prohlížení článků, můžete narazit také na odkazy do jiných 
článků nebo odkazy přesměrovávající na internetové stránky (Pozor: 
tyto odkazy mohou vyžadovat připojení k internetu).

POZOR! Aplikace je dostupná v anglickém, německém, fran-
couzském, italském, španělském a polském jazyce. 

 6. Čísla tísňového volání
Aplikace nouzová čísla slouží k vyhledávání místního nouzového čísla. 

Pokud chcete najít nouzové číslo, zmáčkněte rozevírací menu a 
následně vyberte zemi pobytu. Na seznamu níže se objeví dostupná 
nouzová čísla. 
Pro uskutečnění hovoru zmáčkněte řádek s vybraným telefonním 
číslem. 

POZOR! Seznam nouzových čísel se může změnit v jednotlivých 
zemích a ztratit tak svou aktualitu. Před odjezdem proto doporu-
čujeme zkontrolovat správnost údajů se skutečností. 

 7. Ambasády
Aplikace „Ambasády” slouží k vyhledávání adresy ambasády nebo 
konzulátu v zemi, ve které se právě nacházíte. 
Pokud chcete najít adresu ambasády, zmáčkněte rozevírací menu a 
vyberte Vaše občanství. 
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Po zvolení se zobrazí Vámi vybraná adresa ambasády, telefonní číslo, 
emailová adresa (pokud je dostupná), internetová stránka (pokud je 
dostupná). 

V závislosti na verzi navigace, kterou máte, je možné automatické 
vyhledávání adresy ambasády na mapě. Stačí kliknout na adresu 
ambasády, aby se zobrazila lokalizace na mapě. Aby zavolat do 
vybraného konzulátu, stačí kliknout na zobrazené telefonní číslo. 

POZOR! Adresy ambasád, kontaktní čísla nebo emailové adresy 
se můžou změnit v jednotlivých zemích a tím pádem už nebu-
dou aktuální. Před odjezdem doporučujeme zkontrolovat správ-
nost údajů se skutečností. 

 8. Převodník jednotek
Aplikace slouží k převodu jednotek. Pomocí aplikace můžeme pře-
počítat: měny, délku, hmotnost, tlak, rychlost, teplotu a objem. 

Aby vybrat jednotku k přepočtu, klikněte na horní lištu a vyberte 
požadovanou jednotku.

Napište číslo do levého pole a výsledek přepočtu se Vám zobrazí v 
pravém poli.

POZOR! Aplikace si automaticky stahuje aktuální měnový kurz. 
Je možné vepsat kurz měny ručně. Pro tento účel zmáčkněte 
okno „ruční vložení údajů“. Převodník bude přepočítávat hod-
notu z levého políčka pomocí vepsaného koeficientu. 
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 9. SOS
Aplikace SOS slouží k odeslání nouzové SMS zprávy na dříve vepsané 
telefonní číslo s připraveným dříve textem zprávy. Ke zprávě je 
možné připojit také GPS souřadnice z místa odesílání zprávy pomocí 
zaznačení pole „přidat polohu“. 

Při prvním spuštění aplikace je třeba vepsat telefonní číslo na které 
má být odeslaná SMS zpráva a také text zprávy. 

Aby odeslat SOS je třeba zmáčknout červené tlačítko s nápisem 
„Odeslat SOS“. 

 10. Počasí
Aplikace Počasí byla vytvořena cestovateli pro cestovatele. Obsahuje 
informace o aktuálním počasí a ukazuje předpověď počasí na nej-
bližší dny. 

Zařízení automaticky stahuje aktuální počasí v místě, ve kterém se 
právě nacházíte, pod podmínkou, že je v přístroji zapnuté GPS a 
zároveň je nastavené na vysokou přesnost. Můžete zapnout GPS a 
změnit jeho přesnost v nastavení zařízení v sekci “lokalizace”. 

Můžete přidávat místa pomocí dotykové klávesnice.  

Aby přidat nové místo, stiskněte , napište název města a stisk-
něte  na dotykové klávesnici.  
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Aby se podívat na předpověď počasí v jiném místě stiskněte  , 
následně  , vepište název dalšího města a znovu stiskněte  . 

Aplikace si zapamatovává vyhledaná města. 

Funkce

•  přidávání a změna lokalizace 

•  změna stupňů Celsia na stupně Fahrenheita

•  aktualizace počasí pro zvolenou lokalizaci 

 11. Zasílání zpráv
Aplikace SMS slouží k odesílání a přijímání krátkých textových zpráv. 

 12. Fotoaparát
Po spuštění aplikace se zobrazí podmenu. Vyberte fotoaparát nebo 
galerii.
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Přístroj je vybaven dvěma fotoaparáty: předním a zadním. Fotky 
pořízené fotoaparátem budou uloženy v Galerii. 

Pokud chcete udělat fotografii, přidržte  tlačítko. 

Pokud chcete obraz přiblížit, zmáčkněte a přesuňte pásek se zoo-
mem -/+.

Pokud chcete přepnout fotoaparát přední/zadní, zmáčkněte  
 ikonu. 

Pokud  chcete udělat video nebo udělat panoramatickou 
fotografii zmáčkněte ikonu.

Pokud chcete otevřít pokročilé nastavení fotoaparátu,  
 zmáčkněte ikonu.

 13. Galerie
Používá se k prohlížení snímků pořízených fotoaparátem. Fotky je 
možné seřadit do alb dle místa pořízení, data pořízení, osob nachá-
zejících se na fotografiích nebo podle dopsaných jmenovek.

 14. Prohlížeč
Aplikace Prohlížeč umožňuje surfovat po internetu. 

POZOR! Některé internetové stránky mohou stahovat velké množ-
ství dat. Doporučujeme surfovat po internetu po připojení k síti WiFi. 
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Aby vepsat adresu stránky, hledanou frázi nebo slovo, stiskněte na 
vyhledávací políčko. Následně vepište text pomocí dotykové klá-
vesnice. Aby otevřít požadovanou stránku nebo zobrazit výsledky 
vyhledávání, stiskněte “OK” na dotykové klávesnici. 

Aby otevřít nastavení prohlížeče, stiskněte tlačítko . 

Aby přidat stránku k záložce, otevřete nastavení a následně stisk-
něte . 

Aby zobrazit záložky, stiskněte  nacházející se dole obrazovky. 

Ikona  ukazuje množství aktuálně otevřených záložek. Stisknu-
tím ikonky je otevřete. 

Aby otevřít novou záložku, stiskněte , a následně  nebo ote-
vřete nastavení, kde zvolíte “nová záložka”. 

Aby zavřít záložku, otevřete všechny aktuálně otevřené záložky stisk-
nutím na  , a následně stiskněte   nebo přesuňte záložku 
doprava nebo doleva. 

Aby zavřít všechny záložky, otevřete nastavení a zvolte “zavřít 
všechny záložky”. 

Aby zobrazit historii stiskněte   dole obrazovky a následně zvolte 
“zobrazit celou historii” nebo otevřete nastavení a zvolte “historie”. 

 15. Kalkulačka
Kalkulačka nacházející se v přístroji má dva panely. Základní, který 
umožňuje provádět nejčastěji prováděné matematické operace a 
panel rozšířený, ve kterém můžeme provádět složitější matematické 
operace. 
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V závislosti na přístroji, kalkulačka má jeden základní a rozšířený 
panel nebo dva panely. Aby přepínat mezi panely, zmáčkněte tla-
čítko menu. 

 16. Hodiny
Aplikace zobrazuje aktuální datum a čas. Pokud chcete změnit čas 
nebo datum je to třeba provézt v systémových aplikacích.

 17. Připomínka léků
Tato aplikace je určená k zapisování připomínek o lécích, které si 
máme vzít, z možností nastavení frekvence jejich používání. Díky 
této aplikaci velmi jednoduchým způsobem můžete spravovat dáv-
kování léků. 

Zmáčkněte na hlavní obrazovce aplikace tlačítko  Zobrazí 
se Vám editační pole: 
• Název – do tohoto pole vepište název léku, o kterém Vám má 

aplikace připomenout. 

• Popis – vepište dodatečný popis léku. 

• Datum připomenutí – nastavíte datum, od kterého se začne 
připomínat. 

• Frekvence připomínání – nastavte co kolik dnů se bude upo-
mínka zobrazovat. 

• Doba připomenutí – nastavte v  jakých hodinách Vám bude 
upomínka signalizovat. 
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• Barva – nastavte barvu tabletky, kterou najdete v hlavním menu 
aplikace.

• Zvuk – nastavte zvukový signál pro upomínku. 

• Uložit – uložte Vaši upomínku o léku. 

Stiskněte na název léku, aby editovat nebo odstranit upomínku. 
Zobrazí se obrazovka pro dodávání nového léku. Zvolte políčko, aby 
ho editovat. 

Stiskněte  a objeví se červené ikony vedle každé upomínky. 

Stiskněte , aby odstranit zvolenou upomínku. 

Stiskněte tlačítko „Zpět“, aby se vrátit do hlavního menu. 

 18. Úkoly
Aplikace umožňuje připravit seznam věcí, které je třeba udělat.

Kategorie

• Aby vytvořit vlastní kategorii, v hlavním menu aplikace stiskněte 
na ikonu  .

• Aby otevřít vybranou kategorii, vyberte složku s  uvedeným 
názvem.

• Aby odstranit kategorii, zmáčkněte tlačítko  a vyberte 
kategorii k odstranění.

Úkoly

• Aby vytvořit nový úkol zvolte  .

Aby editovat nebo odstranit úkol, zmáčkněte a přidržte jeho název.
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 19. Kalendář
Aplikace „Kalendář” umožňuje prohlížení měsíců a dnů a zapsání 
poznámek k vybraným dnům.

 20. YouTube 
Aplikace YouTube je oblíbeným portálem umožňujícím prohlížení 
videí. Aplikace vyžaduje připojení k internetu. Aby využívat portál 
YouTube nemusíte mít založený účet. Pro vyhledávání klikněte na 
ikonku s lupou a napište název videa (filmu, písničky nebo klipu), 
které Vás zajímá.

 21. Pošta

Tato aplikace umožní připojit Váš emailový účet. Aby zkonfigurovat 
poštu je třeba vepsat emailovou adresu a heslo, a také servery pří-
chozí a odchozí pošty POP3 i SMTP. Pokud neznáte názvy serverů, 
kontaktujte dodavatele Vaší pošty nebo pohledejte informace na 
stránkách dodavatele pošty.
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 22. Gmail
Aplikace Gmail je oblíbenou emailovou aplikací. Pro používání 
Gmailu musíte mít založený účet. Účet je možné si založit pomocí 
aplikace.

 23. Stav účtu
Aby zjistit stav účtu, zmáčkněte „Obnovit“.

Můžete také zjistit stav účtu provedením libovolného telefonického 
spojení. Obdržíte zpětnou informaci o stavu Vašeho účtu.

 24. Obchod Play
Obchod Play to je obchod s aplikacemi, hrami, hudbou, knížkami, 
časopisy, filmy a TV programy pro operační systém Android. Obchod 
je od společnosti Google. Nacházejí se v  něm aplikace zdarma i 
placené. 

První spuštění
Během prvního spuštění aplikace budeme požádání o přidání účtu 
Google (pokud jsme to už dříve neudělali). Toto konto můžeme 
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přidat, pokud ho máme, volbou tlačítka „Existující“ nebo vytvořit 
nové, volbou tlačítka „Nové“. Po přidání účtu se objeví hlavní okno 
aplikace. 

Obchod
Aby vyhledat aplikace, stiskněte tlačítko lupy nacházející se na hoře 
obrazovky a vepište pomocí dotykové klávesnice hledanou frázi.

Doporučuje se využívání sítě WiFi během stahování aplikace s ohle-
dem na velikost stahovaných dat. Využíváním pro tento účel sítě 
GSM, velmi rychle vyčerpáte limit na SIM kartě!

Další možnosti se nacházejí v ikoně  .

POZOR! Vasco Electronics nenese odpovědnost za nesprávné 
fungování aplikací pocházejících od třetích osob.

 25. Záznam zvuku
Záznam zvuku to je aplikace, která umožňuje nahrávat a ukládat 
zvuk přímo do zařízení. 

 26. Videa 
Aplikace umožňuje přehrávat multimediální soubory. Přehrává vět-
šinu populárních formátu audio a video. 
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