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Návod k použití
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Začínáme
Pozor! Vývoj operačního systému Android probíhá velmi progresivně. Je proto možné, že některé části operačního
systému mohou být oproti návodu inovovány, např. ovládací prvky mohou být zobrazeny v jiném místě obrazovky.
Sledujte prosím web www.aligator.cz/podpora pro aktualizované informace.

Tlačítko napájení
Dlouhým stiskem (2-3 sek.)
zapnete/vypnete přístroj.
Krátkým stiskem vypnete/zapnete
obrazovku a vyvoláte režim spánku. Když
je obrazovka vypnutá, tablet je v režimu
spánku a odběr el. proudu se sníží na
minimum. Nezapomeňte vždy vypnout
obrazovku, jakmile tablet nepoužíváte,
snížíte tím vybíjení baterie. V nastavení
tabletu je také možno upravit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne automaticky.

Nabíjení
Tablet se nabíjí pomocí dodané nabíječky. Nenechávejte tablet dlouho vybitý, můžete tím poškodit baterii.

Odemčení obrazovky

Položte prst na symbol

a posuňte ho doprava na symbol odemčeného zámku (viz obr.)

Základní ovládání
Položky na obrazovce můžete posouvat prstem. Chcete-li označit nebo vybrat položku menu, ťukněte na ni
prstem. Chcete-li zvětšit či zmenšit obsah obrazovky položte na ni dva prsty jedné ruky a přibližte je k sobě pro
zmenšení nebo oddalte pro zvětšení.

Hlavní obrazovka, ikony, tlačítka, lišty a informační panel
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Aplikace a widgety
Stiskem tlačítka
vpravo nahoře se zobrazí nabídky nainstalovaných aplikací a widgetů. Aplikace jsou
programy, které můžete na tabletu spouštět. Widgety jsou speciální aplikace, které se připnou na plochu hlavní
obrazovky a umožňují zobrazovat nějaké informace – např. hodiny. Je-li aplikací/widgetů více, jsou zobrazeny na
více stránkách. Mezi stránkami aplikaci a widgetů můžete listovat tahem prstu zleva doprava nebo obráceně.
Widget připnete na hlavní obrazovku tak, že ho na několik okamžiků přidržíte prstem. Uděláte-li totéž s aplikací,
připne se na plochu ikona jejího zástupce (podobně jako na PC). Aplikaci pak můžete spouštět přímo z hlavní
obrazovky stiskem ikony.

Práce s hlavní obrazovkou
Podobně jako na PC je na hlavní obrazovce zobrazena plocha, která umožňuje připnout ikony pro spouštění
aplikací a widgety pro zobrazení informací. Abyste mohli připnout více ikon a widgetů má plocha více stránek.
Mezi jednotlivými stránkami můžete přepínat tahem prstu vlevo nebo vpravo.
Chcete-li ikonu/widget přesunout na jiné místo plochy, stiskněte a přidržte ji na chvíli prstem, nepouštějte ji a
přetáhněte ji jinam. Přesunete-li ji až k levému či pravému okraji obrazovky, přesune se ikona na vedlejší stránku
plochy.
Chcete-li ikonu/widget smazat z plochy, přidržte ji prstem, dokud se nahoře uprostřed neobjeví symbol x.
Přetažením ikony na tento symbol ji vymažete.

Nastavení jazyka
Stiskněte tlačítko nastavení na spodní liště, a zvolte volbu System settings. Otevře se okno nastavení. V levé části
obrazovky ťukněte na položku Language & Input (položky v seznamu můžete prstem posouvat nahoru a dolů).
V pravé části obrazovky zvolte první položku nahoře Language. Otevře se seznam dostupných jazyků. Zvolte
Čeština nebo jiný jazyk, který potřebujete. Hotovo! Tlačítkem
se vrátíte na hlavní obrazovku. Je dobré po
změně jazyka tablet vypnout a zapnout aby se nastavení projevilo ve všech aplikacích.

Vkládání textu
Text se vkládá na virtuální klávesnici, které se objeví, když prstem ťuknete na pole pro zadání textu:

Pro vkládání čísel stiskněte tlačítko

, pro přepnutí na velká písmena stiskněte tlačítko

.

Chcete-li vkládat znaky s diakritikou, přidržte příslušné písmeno - například pro á stiskněte a přidržte písmeno a
dokud se nezobrazí tabulka se speciálními znaky. Držte prst stále na obrazovce a přesuňte jej na znak, který chcete
vložit. Pokud prst nepřesunete, vloží se znak, který je zvýrazněn.
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Připojení k počítači
Připojte tablet k počítači pomocí přiloženého USB kabelu. Po
chvíli na spodní liště uvidíte symbol
. Ťukněte na něj,
zvolte položku USB připojeno. Nyní můžete tlačítkem Zapnout
úložiště USB. Vnitřní úložiště tabletu a vložená Micro SD karta
budou nyní připojeny k PC jako vyměnitelné disky. Opětovným
stiskem tlačítka můžete tuto funkci vypnout a disky odpojit.

Připojení k síti
Tablet je vybaven bezdrátovým síťovým rozhraním WiFi. Pro
připojení k bezdrátové síti otevřete obrazovku nastavení (buď
stiskem tlačítka nastavení na hlavní liště nebo ikonou nastavení
mezi aplikacemi) a zvolte ťuknutím položku Bezdrátová
připojení a sítě - Wi-Fi. Opakovaným ťuknutím můžete Wi-Fi
rozhraní vypnout/zapnout.
V pravé části obrazovky se zobrazí seznam dostupných sítí.
Ťuknutím na položku se připojíte. Pokud je síť chráněna
heslem, budete vyzváni k jeho zadání.

Aplikace
Seznam instalovaných aplikací se zobrazí po stisku tlačítka
oddíl). Aplikaci spustíte tím že ťuknete prstem na její ikonu.

vpravo nahoře na hlavní obrazovce (viz předchozí

Chcete-li jakoukoli aplikaci dočasně zastavit a vrátit se na hlavní obrazovku, stiskněte tlačítko

Na spodní liště

obrazovky. Stiskem tlačítka
zobrazíte seznam spuštěných aplikací. Jednotlivé aplikace ze seznamu můžete
opět aktivovat ťuknutím, pokud je chcete uzavřít a odstranit ze seznamu přejeďte přes ně prstem zleva doprava.
Pomocí aplikace Google Play si můžete nainstalovat tisíce různých aplikací zdarma. Jsou však k dispozici i placené
verze aplikací. Přesto je řada zajímavých aplikací předinstalována na Vašem tabletu již v základní dodávce.

Předinstalované aplikace
Prohlížeč www stránek
Součástí dodávky je kvalitní internetový prohlížeč. Otevřete
seznam aplikací a ťukněte na ikonu
.
Pole pro zadání adresy stránky je v horní části obrazovky.
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Fotoaparát/Kamera
V seznamu aplikací zvolte ikonu
fotoaparátu.
Ťuknutím na spoušť

. Objeví se obrazovka

pořídíte snímek/video záznam.

Videokameru aktivujete ťuknutím na ikonu
zvolte

. Pro nastavení

.

Galerie
Zvolte v seznamu aplikací ikonu Galerie. Galerie je skvělý
prohlížeč médií. Díky této aplikaci si bleskově uděláte přehled o
médiích uložených v tabletu, či na Micro SD kartě. Můžete
prohlížet videozáznamy, filmy, obrázky, či fotografie, spustit
obrázkovou prezentaci atd.

Hudba
Hudební sobory snadno přehrajete pomocí aplikace Hudba.
Zvolte
v seznamu aplikací. Můžete hudbu třídit podle
různých kritérií – např. podle alba, interpreta, skladeb a dalších…

Kalendář
Už nikdy nemusíte zapomenout na schůzku! V tabletu máte
k dispozici jednoduchý kalendář. Zvolte
v seznamu aplikací
Můžete přepínat mezi zobrazením jednotlivých dnů, týdnů,
měsíců či seznamu připomínek-agendy.
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Kalkulačka
K dispozici máte v seznamu aplikací i jednoduchou kalkulačku.

Správce souborů
Soubory na interním úložišti i Micro SD kartě hravě zvládnete
organizovat předinstalovaným správcem souborů.
Zvolte v seznamu aplikací ikonu File manager.

Systémová nastavení
Váš tablet umožňuje nastavení řady parametrů a funkcí. V úvodní kapitole jsme již probrali nastavení jazyka a také
nastavení bezdrátové sítě Wi-Fi. Nyní si přiblížíme některá další nastavení.
Obrazovku nastavení můžete zobrazit dvěma způsoby: buď zvolte v seznamu aplikací ikonu Nastavení
na hlavní obrazovce ťukněte na tlačítko nastavení na spodní liště a zvolte položku Systémová nastavení:

nebo

V levé části obrazovky je seznam parametrů k nastavení. Vyberete-li některou položku ze seznamu ťuknutím, je
možné v pravé části obrazovky parametry měnit.
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Zvuk
Zde můžete nastavovat hlasitost a zvuky pro různé události apod.

Obraz
Nastavení vlastností zobrazení: Tapeta, jas, otáčení obrazovky, dobu nečinnosti pro automatické vypnutí
obrazovky a přechod do režimu spánku, velikost písma a další.
Pokud máte problémy se zobrazením některých her, zkuste experimentovat a zapnout/vypnout některou z voleb:
Accelerometer coordinate systém a Screen adaptation.

Aplikace
Umožňuje zobrazit přehled o instalovaných aplikacích, zjistit kolik paměti zabírají v úložišti, popř. vynutit jejich
zastavení, odinstalování nebo přesunutí do jiného úložiště (např. na MicroSD kartu).

Datum a čas
Nastavení data a času a parametrů pro jejich případné automatické nastavení pomocí internetu.

Možnosti pro vývojáře – zapnutí akcelerace zobrazení
Zde je možno nastavit řadu speciálních nastavení pro vývojáře – pokud nejste specialista raději nastavení
neměňte.
Zajímavou funkcí je však položka Vykreslování pomocí GPU, která může podstatně zvýšit rychlost a plynulost
zobrazení animací při práci s tabletem. Bohužel se to však může projevit zvýšenou spotřebou energie a snížením
výdrže baterie. Pokud máte problémy se zobrazením některých aplikací, zkuste tuto funkci vypnout.

Bezpečnost a ekologie













Zacházejte s přístrojem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před mechanickým poškozením a nečistotami.
Chraňte telefon a příslušenství před extrémními teplotami.
Přístroj nevhazujte do ohně ani nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu.
Chraňte přístroj a příslušenství před pádem na zem.
Nikdy přístroj ani příslušenství nerozebírejte.
Přístroj nepoužívejte blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení,
že rádiové vysílání přístroje neovlivňuje jejich činnost.
Přístroj může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů.
V letadle přístroj vždy zcela vypněte.
Nepoužívejte v blízkosti výbušnin.
Nepokládejte nebo neinstalujte přístroj popř. jeho držák ani příslušenství do prostoru nad airbagem
v automobilu.
Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s přístrojem hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se
mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem.
Nikdy nepoužívejte přístroj, když řídíte vozidlo.

Použitá elektrozařízení
Přístroj je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.
Vysloužilý přístroj nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!! Po ukončení používání musí
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být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto
pokynů je nezákonné. Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání
je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na
Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie
Tento přístroj obsahuje vestavěnou baterii. Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního
odpadu!!! Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Přístroj nerozebírejte a odevzdejte jej
na příslušném sběrném místě, kde zajistí vyjmutí baterie a její ekologickou likvidaci. Informujte se u
svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci
nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o.. Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými
pokyny je nezákonné!

Prohlášení o shodě
Č.13/06/16
Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE Directive 1999/5/EC
Výrobek:
Obchodní označení:
Dovozce:

Tablet PC
ALIGATOR T1000
ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je tablet PC a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce
tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna
kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro
posouzení shody byly použity následující harmonizované normy: EN 60950, ETSI EN 301 489, ETSI EN 300 440.
Výrobek je označen evropskou značkou shody CE v souladu s předpisy Evropské unie. Poslední dvojčíslí roku, kdy
bylo vystaveno prohlášení o shodě: 13
Vystaveno V Praze, dne 16.6.2013:
……………………………………….
ADART COMPUTERS s.r.o.
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Technické specifikace
Procesor

Allwinner A20 DUAL CORE + 3D grafický akcelerátor

Displej

10", kapacitní, multitouch, 1024x600

Paměť RAM

DDR3 1GB

Interní paměť

8 GB

Paměťová karta

MicroSD, max.32/64 GB

Možnost připojení USB periferií

ANO

Podpora 3G

ANO - externí, podporuje připojení běžných USB modemů, např.
Huawei a další

OS

Android 4.x, vícejazyčná verze vč. Češtiny

Podporované formáty médií

Video: HD 1080P, WMV,MKV, MOV, AVI,RM/RMVB,MPEG-2/4,
Audio: MP3,WMA,3GP,AAC,FLAC,WAV.OGG,
Ebook: PDF, TXT, etc

Webkamera

ANO 2x, přední VGA, zadní 2MPix

Senzor náklonu/otočení (G-senzor)

ANO

Automatické otáčení obrazovky

ANO

Rozměry:

263 x 155 x 11,5 mm

Připojení k internetu

Wi-Fi, 802.11 B/G/N

Baterie

Li-Pol, 6000 mAh

Obsah balení

Tablet, nabíječka, USB kabel, redukce USB/Micro USB, český návod k
použití.

Změny návodu, operačního systému a programového vybavení přístroje vyhrazeny.
Více informací naleznete na našich stránkách www.aligator.cz/podpora.
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