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1. Vasco Translator
Vasco Translator rozpoznáva hlas a prekladá celé vety do podporovaných cudzích jazykov. Prekladač vyslovuje preložený text nahlas.
Úplný zoznam podporovaných jazykov nájdete na webovej stránke
výrobcu. Aby aplikácie správne fungovali, je potrebné, aby bol prístroj pripojený k sieti WiFi alebo k sieti GSM.

1.1

Voľba zdrojového a cieľového jazyka
Po stlačení tlačidla s vlajkou sa Vám rozvinie zoznam dostupných jazykov. Pre voľbu
príslušného jazyka je potrebné rolovať
zoznam hore alebo dole a následne stlačiť
zvolený jazyk.
Medzi jazykmi môžete rýchlo prepínať
klepnutím na vlajku. Ak chcete zobraziť preklad v rôznych jazykoch, nemusíte
znovu zadať text. Aktuálny text bude preložený automaticky hneď po zmene jazyka.

6

1.2

Rozpoznávanie reči
Ikona
s slúži na zadávanie textu pomocou funkcie rozpoznávania hlasu. Ak chcete
zadať akýkoľvek hovorený text, klepnite na
tlačidlo a po pípnutí povedzte, čo chcete
preložiť jasným a monotónnym hlasom, a
to vo vzdialenosti približne 15 cm.
Keď skončíte, preklad sa vykoná automaticky a trvá asi 2 sekundy.
Ikona
znamená, že rozpoznávanie
hlasu nie je dostupné pre zvolený jazyk.
Zadajte text pomocou klávesnice.

POZOR! Kvalita rozpoznávania reči môže byť horšia v hlasnom
prostredí.

1.3

Zadanie textu pomocou klávesnice

Textové pole slúži na zadanie textu pomocou klávesnice. Po stlačení
horného alebo dolného textového poľa sa objaví dotyková klávesnica, pomocou ktorej môžete zadať slovo alebo vetu, ktorú chcete
preložiť. Po zadaní vety stlačte „Enter“, čím spustíte preklad.
Môžete zmeniť jazyk klávesnice pridržaním medzerníka s názvom
jazyka a následne posunutím pomocou palca na Vami zvolený jazyk
ho zmeníte.
Pre zadanie diakritického znamienka stlačte a pridržte tlačidlo so zvoleným písmenom a presunutím palca po obrazovke vyberte Vami zvolený diakritický znak.
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Existuje možnosť zväčšenia horného alebo dolného textového poľa
pomocou tlačidla « zväčšiť »
. Pre uzavretie okna zväčšenia je
potrebné stlačiť tlačidlo « späť » .
Varovanie! Môžete zadať text pomocou hardvérovej klávesnice, ak
je k dispozícii.

1.4

Výslovnosť

Výslovnosť sa spustí automaticky, pokiaľ ju nevypnete v nastaveniach aplikácie alebo nie je k dispozícii pre zvolený jazyk.
Klepnutím

si vypočujete preklad znovu.

Ikona
znamená, že výslovnosť nie je k dispozícii pre vybratý
jazyk. Tlačidlo je neaktívne.

1.5
Tlačidlo

1.6

Vymazanie textu
slúži na vymazanie celého zadaného textu.

Menu

Klepnite na ikonu
alebo prejdite po obrazovke zľava doprava,
aby ste zobrazili menu Vasco Translatora.

1.6.1 Translator
Klepnutím na tlačidlo « Prekladač » zobrazíte hlavnú obrazovku
Vasco Translator.

1.6.2 Foto Prekladač
Foto prekladač umožňuje rozpoznať a preložiť text z obrázkov.
Klepnutím na ikonu
alebo posunutím obrazovky zľava doprava
zobrazíte ponuku Vasco Prekladača a vyberte Foto prekladač.
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Klepnutím na položku "Galéria" vyberte text
uložený v pamäti zariadenia alebo klepnutím na "Kamera" vytvoríte novú fotografiu.
Namierte fotoaparát na zvolený objekt.
Celý text by mal byť viditeľný na obrazovke.
Po zaostrení fotoaparátu sa dotknite ikony
spúšte.

Klepnutím na
Klepnutím na
fotografiu.

orežte fotografiu.
vytvoríte novú

Klepnite na položku „Rozpoznať text” a počkajte niekoľko sekúnd.
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Rozpoznaný text môžete upraviť klepnutím
naň.
Klepnutím na tlačidlo „Preložiť” spustite
preklad.

Klepnutím na názov jazyka v novom rozbaľovacom okne vyberte jazyk a klepnite na
položku „Preložiť”.

Text bude preložený do vybraného jazyka
aplikáciou Vasco Prekladač.
Prekladač tiež automaticky vysloví preložený text nahlas.

Ak sa rozhodnete vybrať fotografiu z galérie, opakujte kroky.
Klepnutím na
a "Nastavenia" vyberte presnosť rozpoznávania.
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1.6.3 História
Ak chcete zobraziť alebo vymazať históriu prekladov, otvorte menu
aplikácie a klepnite na položku «História»
Klepnite na vetu, aby sa zobrazila na hlavnej obrazovke.
Ak chcete odstrániť jeden preklad alebo
vymazať celú históriu, klepnite na
, začiarknite políčko
vedľa prekladu
alebo “vyber všetko”, klepnite na
a
potvrďte.
Ak chcete vyhľadávať, klepnite na

.

Ak chcete zväčšiť zvolený preklad, klepnite
na ikonu lupy.
Ak chcete zdieľať preklad, vyberte ho,
klepnite na
a vyberte aplikáciu zo
zoznamu.

1.6.4 Počítadlá
Počítadlá prekladov umožňujú riadiť počet
prekladov vykonaných cez WiFi a GSM.
Ak chcete vynulovať vybrané počítadlo,
klepnite a potvrďte kliknutím na tlačidlo
«Vynulovať počítadlá».
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1.6.5 Frázy
Ide o súbor z najužitočnejších fráz.
Klepnutím na ikony vlajok nastavíte dvojicu jazykov.
Klepnutím na tlačidlo «hľadaj» zobrazíte klávesnicu.
Začnite písať. Zobrazí sa zoznam existujúcich fráz obsahujúcich písmená / slová, ktoré píšete. Ak nič nevidíte, znamená to, že v zápise
nie je k dispozícii žiadny preklad.
Klepnutím

odstráňte text.

Vyberte frázu, ktorá vás zaujíma, a klepnite na ňu. Uvidíte jej preklad.
Klepnutím

si vypočujte preloženú frázu.

1.6.6 Konverzácia
“Konverzačná príručka” umožňuje viesť konverzáciu v cudzom
jazyku.
Klepnutím na vlajky nastavíte dvojicu
jazykov.
Poklepaním na tlačidlo «START» spustíte
rozhovor. Uvidíte ikonu
v spodnej
časti obrazovky.
Klepnite na vybranú vlajku a povedzte, čo
chcete. V tomto okamihu sa zobrazí ikona
namiesto ikony vlajky.
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Preklad by mal trvať asi 2 sekundy. Na obrazovke uvidíte rozpoznaný aj preložený text.
Výslovnosť sa automaticky spustí a ikona
sa zmení na
.
Ak chcete pokračovať v konverzácii, klepnite na zvolenú vlajku znova.
Pre zväčšenie vybraného prekladu stačí kliknúť na ikonu lupy.
Ak chcete vypočuť vybranú vetu, klepnite na ikonu
znova, alebo na riadok s
textom.

Po klepnutí na tlačidlo « Späť» sa preklad
automaticky uloží s predvoleným názvom
- «jazyk a dátum konverzácie».
Ak chcete premenovať alebo odstrániť uloženú konverzáciu, ťuknite naň a podržte
ho, kým sa na obrazovke nezobrazia okná
nastavenia.

13

1.6.7 Príslušenstvo
Menu "príslušenstvo" vám umožňuje nastaviť a pripojiť zariadenia kompatibilné s
Vasco Translator, ako je hardvérová klávesnica alebo slúchadlá.
Ak chcete pripojiť vybraté zariadenie, zapnite Bluetooth klepnutím na ikonu
, a klepnutím na ikonu
vedľa názvu
zariadenia.
Podrobnejšie informácie nájdete v užívateľských príručkách jednotlivého
príslušenstva.

1.6.8 Nastavenia
Nastavenia prekladača
Priebežný preklad
táto možnosť vám umožňuje vidieť proces prekladu počas hovoru.
Upozorňujeme, že na nepretržité prekladanie je potrebných viac
údajov. Ak nechcete stratiť kredit, zaškrtnite políčko "iba cez WiFi"
alebo "nikdy"
• Vždy
• Len prostredníctvom WiFi
• Nikdy
Preklad textu do reči
Automatický prevod textu na reč
•
•

Povolené
Zakázané

Rýchlosť reči - Táto možnosť vám umožňuje zvýšiť alebo znížiť
rýchlosť výslovnosti.
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Veľkosť písma - prejdite prstom doľava alebo doprava, ak chcete
zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť písma.
Ostatné
Som v Číne - Som v Číne - táto možnosť vám umožňuje používať
rozpoznávanie anglickej reči v Číne.
O zariadení - informácie o softvéri. Môžete vidieť verziu zariadenia a
prečítať si zmluvné podmienky.

2. Sygic
Vasco Traveler je vybavený jedným z najlepších a najpresnejších
navigačných systémov. Navigácia pracuje bez prístupu k Internetu.
Produktový kľúč možno nájsť na vnútornej strane ochranného krytu
(dodávaný s prístrojom), pod krytom batérie alebo v krabici. Použite
ho len vtedy, keď vidíte správu VLOŽIŤ KÓD PRODUKTU.
Pre správne fungovanie navigácie sa uistite, že je GPS aktívne a Wi-Fi
je vypnuté.
Keď prvýkrát aktivujete menu aplikácie a hlasovú komunikáciu,
sú zobrazené v angličtine. Ak chcete zmeniť jazyk menu, kliknite
na tlačidlo v pravom dolnom rohu obrazovky, potom prejdite do
NASTAVENIA> REGIONÁLNE> JAZYK a nastavte požadovaný jazyk.
Ak chcete zmeniť hlasový jazyk, kliknite na tlačidlo v pravom dolnom
rohu obrazovky, potom prejdite do NASTAVENIA> REGIONÁLNE>
HLAS a nastavte požadovaný jazyk.

2.1

Hlavná obrazovka

Vyhľadávanie / Navigovať na - pre nastavenie cieľového bodu
ťuknite na riadok VYHĽADÁVANIE/NAVIGOVAŤ NA. Kliknite na oblasť
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s červeným označením pre výber cieľa a potom zelenú bodku pre
nastavenie počiatočného bodu. Môžete si vybrať krajinu, PSČ alebo
ulicu a číslo domu. Existuje mnoho spôsobov, ako určiť východiskový a cieľový bod. Môžete počkať na signál GPS, zistiť vašu
polohu, alebo môžete manuálne nastaviť počiatočný bod.
mów
odtwarzaj
wyczyść
Rýchle vyhľadávanie - môžete
vyhľadávať
adresy zadaním
názvu mesta / obce v okne VYHĽADÁVANIE/NAVIGOVAŤ NA a
kliknite na tlačidlo OK.

História – jazdené trasy sú zobrazené vedľa ikony hodín. Vyberte si
jednu z nich ako referenčný bod. Prístup do Histórie umožňuje tiež
Kniha trás. Pozri časť 2.5 Rýchla voľba.
POI adresa (Bod záujmu) - určite trasu pomocou bodu záujmu
mów
odtwarzaj
wyczyść
(čerpacie stanice, kancelárie, nemocnice, atď), kliknutím na jednu z
modrých ikon (reprezentovanú kategóriou POI). Kliknutím na rozDATA
baľte zoznam POI.
Obľúbené - môžete ukladať svoje obľúbené miesta a neskôr použiť
na určenie trasy jazdy. Kliknite na ikonu
v kolónke VYHĽADÁVANIE/NAVIGOVAŤ NA
Kontakty – na určenie trasy môžete tiež použiť kontakty. Kliknutím
na ikonu
a potom na symbol
GPS súradníce – pre navigáciu po trase zadajte súradnice zemepisnej polohy.
Bydlisko - prednastavená domovská adresa vám umožní rýchlo
prejsť na požadované miesto. Kliknite na tlačidlo Menu a vyberte
BYDLISKO.
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Práca - preddefinovaná adresa pracoviska umožňuje rýchlu navigáciu na požadované miesto. Kliknite na tlačidlo Menu a vyberte
PRÁCA.
Vybrať z mapy - vyberte počiatočný bod, kliknite na ktorékoľvek
miesto na mape, vyberte názov, kliknite na "Získanie trasy" a vyberte
počiatočný bod trasy na mape a kliknite na "Vybrať".

2.2

Trasa

Navigácia vám umožňuje zmeniť trasu.
Ak chcete určiť trasu, kliknite na "Navigovať". Po vypočítaní trasy sa
vám zobrazí na mape.
Alternatívna trasa - môžete voliteľne zobraziť alternatívne trasy.
Môžete si vybrať medzi maximálne tromi trasami. Vybraná trasa
bude podsvietená.
Kliknite na "Štart" pre začatie navigácie.
Ísť cez - vyberte bod na mape a kliknite na "Ísť cez".
CHYŤ A PUSŤ - v režime zobrazenia mapy si môžete upraviť trasu
tým, že podržíte prst kdekoľvek na trase, kým sa neobjaví sivý
špendlík. Potom naň kliknite pre zvolenie novej pozície. Trasa bude
obnovená s daným miestom.

2.3

Rýchle menu

V navigačnom režime kliknite na ktorékoľvek miesto na obrazovke a
zobrazí sa "Rýchle menu". Počkajte, kým navigácia určí vašu pozíciu.
Zrušiť trasu - vymaže aktuálnu trasu
Stlmiť hlas / Pridať hlas – stlmí / umožňuje zvuky a hlasové
upozornenia

odtwarzaj

odtwarzaj
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wyczyść

Spínač pre peších - prepína medzi automobilovou navigáciou a
chôdzou
V blízkosti – umožňuje vybrať kategóriu POI a zobrazí vybraný bod
záujmu v okolí
Ukázať - ukazuje simuláciu určenej trasy

2.4

wyczyść

Menu

Stlačenie
otvorí záložku menu. K menu možno tiež pristupovať
DATA
posunutím obrazovky v pravo
Prihlásenie - umožňuje vytvoriť si zdarma účet v Sygic Obchode
Sygic Obchod - umožňuje prihlásenie užívateľa k nákupu ďalších
funkcií
Správa máp - môžete si stiahnuť alebo odstrániť mapu zo zariadenia
Nastavenia - umožňuje prispôsobiť nastavenie
Mapa - prispôsobiť nastavenie
•

POI Bod záujmu

•

Autozoom

•

Ísť v 2D Režime

•

Podrobnosti mapy

Plánovanie trasy - zapnuté / vypnuté
•

Platené cesty

•

Nespevnené cesty

•

Diaľnice

•

Trajekty

•

Vypočítavanie trasy
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Najkratšia cesta, ekonomická trasa
Regionálne
•

Jazyk

•

Jednotky vzdialenosti

•

Formát času

•

GPS súradnice

Upozornenia a zvuky - vypnuté / zapnuté
•

Hlasové inštrukcie

•

Čísla ciest

Hlas - umožňuje vybrať jazyk hlasových oznámení
•

Rýchlostné kamery

•

Rýchlostné limity

•

Dopravné oznámenia

•

Upozornenie pred ostrými zákrutami

•

Železničné priecestia

•

Lepšia cesta

•

Bluetooth

Displej
•

Farebnosť - Deň / Noc Automaticky (podľa vášho časového
pásma)

•

Bod záujmu na trase - Vyberte kategóriu BZ a spôsob, akým
sú zobrazené

•

Informačná lišta - umožňuje personalizovať informácie
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•

Lane Guidance - Cieľom je uľahčiť vodičovi orientáciu pri
zaraďovaní sa do pruhov na diaľnici. Ide o statický obrázok,
ktorý sa zobrazí približne 800 metrov pred odbočkou.

•

Informácie o smerovníkoch

•

Junction View - Navádzanie do jazdných pruhov

•

Aktuálna ulica

•

Sekundárny mód inštrukcií

•

Dopravné udalosti

•

Uzamknutie otáčania obrazovky

•

Celá obrazovka

•

Autoclose Dialog

•

Ponuka Parkovania

2.5

Rýchle vyhľadávanie

Rýchle vyhľadávanie je súčasťou hlavného menu, čo umožňuje jednoduchý prístup k často používaným funkciám a rýchlu navigáciu do
vašich obľúbených miest.
Domov - poklepaním definovať svoju domácu adresu
Práca - poklepaním definovať miesto výkonu práce
Cestovná kniha - ukladá všetky informácie o prejdených trasách a
zobrazuje obľúbené
SOS - umožňuje rýchlo privolať pomoc alebo nájsť najbližšiu nemocnicu, policajnú stanicu, lekáreň či čerpaciu stanicu
HUD - zobrazí obrazovku navigácie na čelnom skle
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DashCam záznamová kamera - začne nahrávať trasu počas navigácie pomocou fotoaparátu zariadenia. Záznam sa spustí po pípnutí.
Kliknutím na ikonu DashCam znova zakáže nahrávanie videa a uloží
zaznamenané video v galérii

3. Telefón
Vasco Traveler môže byť použitý ako telefón. Má vstavanú SIM kartu,
ktorá vám umožní prijímať prichádzajúce hovory zdarma po celom
svete.

3.1

Prichádzajúce hovory

Aby bolo možné prijať hovor, kliknite a držte ikonu telefónu a
posuňte ju doprava. Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor,
stlačte a presuňte ikonu telefónu v ľavo.
Teraz môžete prijímať prichádzajúce hovory zdarma vo viac ako 160
krajinách sveta. Návštívte www.vasco-electronics.com a získajte
detailné ceny.
UPOZORNENIE! Prichádzajúce hovory sú zadarmo za predpokladu,
že sú smerované na číslo Európskej vstavanej SIM karty, ktorá je
dodávaná so zariadením začínajúce číslicami +372.

3.2

Odchádzajúce hovory

Ak chcete volať, stlačte tlačidlo
stlačte tlačidlo
.

zadajte číslo na klávesnici a

Ak používate zabudovanú SIM kartu, nezabudnite vytočiť číslo
pomocou voľby kódu krajiny (napr. + 44 9875 ...). Váš hovor bude
okamžite ukončený a rýchlo prijmete prichádzajúci hovor. Prijmite
ho, počkajte a volajte.
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UPOZORNENIE! Náklady na odchádzajúce hovory sa môžu líšiť v
závislosti na krajine, z ktorej voláte. Viac informácií nájdete na www.
vasco-electronics.com.

4. Ľudia
Táto aplikácia vám umožňuje pridať niekoho meno a telefón a zobraziť zoznam kontaktov.

5. Sprievodca
Aplikácia „Sprievodca” obsahuje veľmi obsiahlu databázu turistických sprievodcov väčšiny krajín a miest po celom svete. Používanie tejto aplikácie nevyžaduje pripojenie k Internetu, pretože všetky
informácie boli zapísané do pamäte prístroja.
Po spustení aplikácie sa zobrazí hlavná stránka sprievodcu. Na hlavnej strane sú dostupné všeobecné informácie a skratky do obľúbených článkov.
Vyhľadávanie miest
Ak chcete začať prehliadať obsah, je treba zadať názov hľadaného
miesta. Články obsahujú informácie o kontinentoch, krajinách, turistických regiónoch, mestách a iných populárnych miestach.
Pokiaľ aplikácia "Sprievodca" nezobrazuje behom zadávania názvu
zoznam miest, je potrebné použiť iný názov miesta, zadať názov
regiónu , okresu alebo kraja, v ktorom sa vybrané miesto nachádza.
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Behom prehliadania článkov môžete naraziť aj na odkazy do iných
článkov alebo odkazy, ktoré Vás presmerujú na internetové stránky
(Pozor: tieto odkazy môžu vyžadovať pripojenie k Internetu).
POZOR! Sprievodcovia nie sú v slovenčine. Aplikácia je dostupná
v anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom, španielskom
a poľskom jazyku.

6. Núdzové čísla
Aplikácia núdzové čísla slúži k vyhľadávaniu miestneho núdzového
čísla.
Pokiaľ chcete nájsť núdzové číslo, stlačte rolovacie menu a následne
vyberte krajinu pobytu. Na zozname nižšie sa objavia dostupné
núdzové čísla.
Pre uskutočnenie hovoru stlačte riadok s vybraným telefónnym
číslom.
POZOR! Zoznam núdzových čísiel sa môže zmeniť v jednotlivých
krajinách a stratiť tak svoju aktualitu. Pred odjazdom preto odporúčame skontrolovať správnosť údajov so skutočnosťou.

7. Veľvyslanectvo
Aplikácia „Veľvyslanectvo” slúži k vyhľadávaniu adresy ambasády
alebo konzulátu v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.
Pokiaľ chcete nájsť adresu ambasády, stlačte rolovacie menu
a vyberte Vaše občianstvo.
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Po zvolení sa zobrazí Vami vybraná adresa ambasády, telefónne číslo,
emailová adresa (pokiaľ je dostupná), internetová stránka (pokiaľ je
dostupná).
V závislosti na verzii navigácie, ktorú máte, je možné automatické
vyhľadávanie adresy ambasády na mape. Stačí kliknúť na adresu
ambasády, aby sa zobrazila lokalizácia na mape. Pre zavolanie do
vybraného konzulátu stačí kliknúť na zobrazené telefónne číslo.
POZOR! Adresy ambasád, kontaktné čísla alebo emailové adresy sa
môžu zmeniť v jednotlivých krajinách a tým pádom už nebudú aktuálne. Pred odjazdom odporúčame skontrolovať správnosť údajov so
skutočnosťou.

8. Prevodník jednotiek
Aplikácia slúži k prevodu jednotiek. Pre výber jednotky k prepočtu
kliknite na hornú lištu a vyberte požadovanú jednotku.
Napíšte číslo do ľavého poľa a výsledok prepočtu sa Vám zobrazí
v pravom poli.
POZOR! Aplikácia si automaticky sťahuje aktuálny menový kurz. Je
možné zadať kurz meny ručne. Pre tento účel stlačte okno „ručné
zadanie kurzu“. Pri výbere ručného zadania kurzu meny názvy jednotiek zmiznú. Prevodník bude prepočítavať hodnotu z ľavého políčka
pomocou zadaného koeficientu. Výsledok prepočtu sa zobrazí v pravom poli.
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9. SOS
Aplikácia SOS slúži na odoslanie núdzovej SMS správy na skôr
zadané telefónne číslo s vopred pripraveným textom správy.
K správe je možné pripojiť aj GPS súradnice z miesta odoslania
správy pomocou zaznačeného poľa „pridať polohu“.
Pri prvom spustení aplikácie je potrebné zadať telefónne číslo na
ktoré má byť odoslaná SMS správa a aj text správy.
Pre odoslanie SOS je potrebné stlačiť červené tlačidlo s nápisom
„Odoslať SOS“.

10. Počasie
Aplikácia "Počasie" bola vytvorená cestovateľmi pre cestovateľov.
Zobrazuje aktuálne predpovede počasia.
Zariadenie automaticky vyhľadá vašu polohu a predpoveď počasia pre miesto, kde sa práve nachádzate, za predpokladu, že vaše
GPS umiestnenie je nastavené na "Vysoká presnosť". Presnosť GPS
môžete zmeniť v nastaveniach zariadenia.
Ak chcete manuálne pridať nové miesto, klepnite na
názov mesta a potom ho potvrďte klepnutím na
dotykovej obrazovky.

a zadajte
klávesnice

Ak chcete skontrolovať prognózu na akomkoľvek inom mieste,kliknite na
,potom na
a napíšte názov iného mesta a klepnite
na tlačidlo
znova.
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Zobrazia sa vaše nedávno vybrané miesta.
Funkcie
•
•
•

klepnutím pridáte alebo zmeníte aktuálnu polohu
klepnutím zmeníte zo stupňov Celsia na Fahrenheita
klepnutím obnovíte

11. Odosielanie správ
Aplikácia Odosielanie správ slúži na odoslanie a prijímanie krátkych
textových správ.

12. Fotoaparát
Po spustení aplikácie sa zobrazí podmenu. Vyberte fotoaparát
alebo galériu.
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Prístroj je vybavený dvomi fotoaparátmi: predným a zadným. Fotky
spravené fotoaparátom budú uložené v Galérii.
Pokiaľ chcete urobiť fotografiu, pridržte tlačidlo

.

Pokiaľ chcete obraz priblížiť, stlačte a presuňte pás so zoomom -/+.
Pokiaľ chcete prepnúť fotoaparát predný/zadný, stlačte ikonu

.

Pokiaľ chcete natočiť video alebo urobiť panoramatickú fotografiu,
stlačte ikonu
.
Pokiaľ chcete otvoriť pokročilé nastavenia fotoaparátu, stlačte
ikonu
.

13. Galéria
Používa sa k prehliadaniu snímok urobených fotoaparátom. Fotky
je možné zoradiť do albumov podľa miesta vyhotovenia, dátumu,
osôb nachádzajúcich sa na fotografiách alebo podľa dopísaných
menoviek.

14. Prehliadač
Táto aplikácia je internetový prehliadač. Umožňuje vám surfovať po
internete.
UPOZORNENIE! Niektoré internetové stránky môžu sťahovať veľké
množstvo dát. Odporúčame surfovať po internete cez Wifi sieť.
Do vyhľadávacieho poľa zadajte adresu stránky, frázu alebo slovo a
klepnite na klávesovú skratku "Go" na dotykovej klávesnici.
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Klepnutím

zadajte nastavenia.

Ak chcete stránky pridať do záložiek, prejdite na nastavenia a klepnite na
.
Klepnutím na

v spodnej časti obrazovky zobrazíte záložky.

Ikona
zobrazuje počet otvorených kariet a umožňuje vám
zobraziť karty v rozdelenom zobrazení.
Ak chcete otvoriť novú kartu, stlačte
a
nastavenia a vyberte možnosť "Nová karta".

alebo prejdite na

Ak chcete kartu zatvoriť, prejdite na rozdelený pohľad klepnutím na
a stlačte
alebo posuňte prst doľava alebo doprava.
Ak chcete zatvoriť všetky karty, prejdite na nastavenia a vyberte
možnosť "zatvoriť všetky karty".
Ak chcete zobraziť históriu, stlačte tlačidlo
v dolnej časti a
vyberte možnosť “Zobraziť celú históriu” alebo prejdite na nastavenia a vyberte položku “História”.

15. Kalkulačka
Kalkulačka nachádzajúca sa v prístroji má dva panely. Základný,
ktorý umožňuje previesť najčastejšie prevádzané matematické operácie a panel rozšírený, v ktorom môžeme prevádzať zložitejšie matematické operácie.
V závislosti na prístroji, kalkulačka má jeden základný a rozšírený
panel alebo dva panely. Pre prepnutie medzi panelmi, stlačte tlačidlo menu.
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16. Hodiny
Aplikácia zobrazuje aktuálny dátum a čas. Pokiaľ chcete zmeniť čas
alebo dátum, môžete tak urobiť v systémových aplikáciách.

17. Pripomenutie lieku
Táto aplikácia je určená k zapisovaniu pripomienok o liekoch, ktoré
si máme vziať, s možnosťou nastavenia frekvencie ich používania.
Vďaka tejto aplikácii veľmi jednoduchým spôsobom môžete spravovať dávkovanie liekov.
Stlačte na hlavnej obrazovke aplikácií tlačidlo
. Zobrazí sa Vám
editačné pole:
• Názov – do tohto poľa zadajte názov lieku, ktorý Vám má aplikácia pripomenúť.
•

Popis – uveďte dodatočný popis lieku.

•

Dátum pripomenutia – nastavíte dátum, od ktorého sa začne
pripomínať.

•

Frekvencia pripomínania – nastavte, ktorý deň sa bude pripomienka zobrazovať.

•

Doba pripomenutí – nastavte, o koľkej sa Vám bude upomienka zobrazovať.

•

Farba – nastavte farbu tabletky, ktorú nájdete v hlavnom menu
aplikácie.

•

Zvuk – nastavte zvukový signál pre pripomienku

•

Uložiť – uložte Vašu pripomienku o lieku.
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Stlačte názov lieku, aby ste editovali alebo odstránili pripomienky.
Zobrazí sa obrazovka pre dodávanie nového lieku. Zvoľte políčko,
ktoré chcete editovať.
Stlačte
Stlačte

a objavia sa červené ikony vedľa každej pripomienky.
aby ste odstránili zvolenú pripomienku.

Stlačte tlačidlo „Späť“, aby ste sa vrátili do hlavného menu.

18. Urobiť
Aplikácia umožňuje pripraviť zoznam vecí, ktoré je potrebné „urobiť“.
Kategórie
•

Pre vytvorenie vlastnej kategórie v hlavnom menu aplikácie
stlačte ikonu
.

•

Pre otvorenie vybranej kategórie vyberte zložku s uvedeným
názvom.

•

Pre odstránenie kategórie stlačte tlačidlo
kategóriu pre odstránenie.

a vyberte

Úlohy
•

Pre vytvorenie novej úlohy zvoľte

.

•

Pre editovanie alebo odstránenie úlohy stlačte a pridržte jej
názov.
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19. Kalendár
Aplikácia „Kalendár” umožňuje prehľadanie mesiacov a dní a zapísanie poznámok k vybraným dňom.

20. YouTube
Aplikácia YouTube je obľúbeným portálom umožňujúcim prezeranie
videí. Aplikácia vyžaduje pripojenie k Internetu. Pre využívanie portálu YouTube nemusíte mať založený účet. Pre vyhľadávanie kliknite
na ikonku s lupou a napíšte názov videa (filmu, piesne alebo klipu),
ktoré Vás zaujíma.

21. E-mail
Táto aplikácia umožní pripojiť Váš emailový účet. Pre nakonfigurovanie pošty je potrebné zadať emailovú adresu a heslo, a tiež servery
prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty POP3 i SMTP. Pokiaľ nepoznáte
názvy serverov, kontaktujte dodávateľa Vašej pošty alebo pohľadajte
informácie na stránkach dodávateľa pošty.
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22. Gmail
Aplikácia Gmail je obľúbenou emailovou aplikáciou. Pre používanie
Gmailu musíte mať založený účet. Účet je možné si založiť pomocou
aplikácie.

23. Stav účtu
Pre zistenie stavu účtu stlačte „Obnoviť
Môžete zistiť aj stav účtu prevedením ľubovoľného telefonického
spojenia. Obdržíte spätnú informáciu o stave Vášho účtu.

24. Obchod Play
Obchod Play je obchod s aplikáciami, hrami, hudbou, knižkami,
časopismi, filmami a TV programami pre operačný systém Android.
Obchod je od spoločnosti Google. Nachádzajú sa v ňom bezplatné
aj platné aplikácie.
Prvé spustenie
Behom prvého spustenia aplikácie budete požiadaný o pridanie
účtu Google (pokiaľ ste to už skôr nespravili). Toto konto môžeme
pridať, pokiaľ ho máme, voľbou tlačidla „Existujúce“ alebo vytvoriť
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nové, voľbou tlačidla „Nové“. Po pridaní účtu sa objaví hlavné okno
aplikácie.
Obchod
Pre vyhľadanie aplikácie stlačte tlačidlo lupy nachádzajúce sa na
vrchu obrazovky a zadajte pomocou dotykovej klávesnice hľadanú
frázu.
Odporúča sa využívanie siete WiFi počas sťahovania aplikácie
z dôvodu objemu sťahovaných dát. Využívaním siete GSM na tento
účel, veľmi rýchlo vyčerpáte limit na SIM karte!
Ďalšie možnosti sa nachádzajú v ikone

.

POZOR! Vasco Electronics nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie aplikácií pochádzajúcich od tretích strán.

25. Záznam zvuku
Záznam zvuku je aplikácia, ktorá umožňuje nahrávať a uložiť zvuk
priamo do zariadenia.

26. Videos
Táto aplikácia umožňuje sledovať videá a počúvať hudbu. Podporuje
väčšinu obľúbených formátov.
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