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ÚVODEM

Vážený  zákazníku,

Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Otis S
od společnosti Vonino.

Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě tento 

uživatelský manuál, který vám poskytuje informace nejen o samotném 

tabletu ale také o používání a funkcích operačního systému Google 

Android, o němž najdete detailnější informace a pokyny na webu 

www.android.com. Naopak bližší informace týkající se již nainstalova-

ných aplikací nebo stažených pak najdete přímo v aplikaci Google Play.

Vonino na trh neustále uvádí nové produkty. Proto sledujte náš web 

www.vonino.eu, kde o nich naleznete informace.

Děkujeme vám za spolupráci,

Společnost Vonino
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POZNÁMKY K TOMUTO MANUÁLU:

Popsaný návod vychází z továrního nastavení vašeho zařízení.

Obrázky a snímky obrazovek v manuálu se mohou lišit od 

konkrétního vydání firmwaru nebo verzí operačního systému 

GoogleAndroid.  Pro více informací proto sledujte webové stránky 

www.vonino.eu nebo  se v případě potíží i dotazů obraťte na 

technickou podporu společnosti Balao s.r.o., dodavatele pro Českou a 

Slovenskou republiku, a to na e-mailové adrese podpora@balao.cz.

Aplikace a dostupné funkce se mohou lišit podle dané země, regionu 

nebo specifikací hardwaru. Výrobce ani dodavatel nezodpovídá 

za problémy způsobené instalací aplikací třetích stran a negarantuje 

jejich správnou funkčnost.

Zvukové soubory, pozadí a obrázky nahrané v zařízení nesmí být 

dále šířeny, podléhají licenci mezi společností Vonino a držiteli 

příslušných autorských práv. Kopírování a používání těchto materiálů pro 

komerční účely je porušením autorského zákona. Vonino není  nijak za 

podobné zneužití ze strany uživatele zodpovědné!

Výrobce ani dodavatel nezodpovídá za problémy způsobené 

nesprávným nastavením operačního systému, případně zásahů do něj, 

či samotného zařízení.
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1.�BEZPE�NOSTNÍ�OPAT�ENÍ
Nesprávné používání produktu (dále zařízení) v rozporu 

s manuálem může vést až k jeho poškození a ztrátě záruky. Aby 

nedošlo ke zranění vás, ostatních osob nebo ke zničení tohoto 

zařízení, je třeba si ještě před jeho použitím přečíst následující 

informace:

Doporučujeme vám, abyste vhodně nastavili hlasitost. Když 

máte v přístroji zapojená sluchátka, nenastavujte jeho hlasitost 

na maximální hodnoty. Pokud máte problémy  se sluchem, 

nastavte si nižší hlasitost.

Neuchovávejte zařízení na horkém, vlhkém nebo prašném 

místě.

Zabraňte pádu nebo nárazu zařízení.

Prosím nabijte zařízení v následujících situacích: pokud ikona 

akumulátoru znázorňuje, že je vybitý; se systém po spuštění 

automaticky vypne; tlačítka nereagují; objeví se červené světlo 

v pravém dolním rohu zařízení. Neodpojujte přívodní elektrický 

kabel, pokud formátujete paměť, nahráváte nebo stahujete 

soubory. Jeho odpojení totiž může vést k chybě v dané aplikaci 

nebo dokonce systému.

Nepokoušejte se zařízení rozmontovat.

K čištění zařízení nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzen ani jiné  

další prostředky, u nichž není výslovně uvedeno, že jsou určeny 

k čištění displejů a plastů. 

Zařízení nepoužívejte na místech, kde je to zakázáno 

(například v letadle nebo na čerpací stanici).
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Nepoužívejte zařízení při řízení automobilu nebo při běhu.

Nepoužívejte poškozené kabely, konektory nebo elektrické 

zásuvky. 

Toto zařízení není voděodolné. Nedotýkejte se proto 

přívodního kabelu mokrýma rukama. Neodpojujte nabíječku 

zataháním za kabel.

Neohýbejte a jinak nepoškozujte přívodní kabel k nabíjecímu 

adaptéru.

Vyhněte se pádu přístroje, před pádem chraňte i nabíjecí 

adaptér.

Nenabíjejte akumulátor nabíjecím adaptérem, který nebyl 

dodán společně se zařízením v obsahu balení . Používejte pouze 

příslušenství dodávané výrobcem.

Nepoužívejte zařízení během bouřky, pokud se zrovna nabíjí. 

Vaše zařízení by poté nemuselo fungovat správně, navíc zde hrozí 

vyšší riziko elektrického šoku. 

Nikdy nevhazujte akumulátor ani samotné zařízení do ohně. 

Při likvidaci akumulátoru i zařízení se řiďte podle zákona. 

Nepokládejte zařízení dovnitř nebo na přístroje, které slouží 

k ohřevu (například mikrovlnné trouby, kamna apod.). Pokud 

dojde k přehřátí zařízení, akumulátor může explodovat. Stejně tak 

na akumulátor netlačte ani jej nepropichujte a vyhněte se tomu, 

aby byl vystaven vysokému tlaku. 

Pokud je to možné, vyhněte se používání zařízení v blízkosti 

kardiostimulátoru ve vzdálenosti menší než 15 cm. Zařízení totiž 

může funkci kardiostimulátoru narušovat. 

Nenoste zařízení v zadní kapse kalhot nebo kolem pásku. 

V případě pádu jej můžete poškodit nebo se zranit.
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Vyhrazujeme si právo na průběžné zdokonalování našich produktů. 

Fotografie zveřejněné v tomto manuálu jsou pouze orientační. 

Specifikace zařízení a konstrukční prvky se mohou bez předchozího 

upozornění změnit.
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I.�POPIS�PRODUKTU

1.1 Vzhled a popis zařízení

1. Přední kamera   6. Zdířka pro nabíjení

2. Slot na paměť. kartu   7.  + / - hlasitost

3. Tlačítko Power  8. Slot na paměť. karty

4. Výstup na sluchátka  9. Reset

5. microUSB port
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1.2 Technické specifikace

T Android tabletyp zařízení: 

Operační systém: Google Android 4.1.x Jelly Bean

Procesor: Dvoujádrový Amlogic 8726MXL, ARM Cortex-A9 

na 1,5 GHz

Grafika: Dvoujádrová Mali-400

Operační paměť: 512 MB DDR3

Interní paměť: 8 GB Nand-flash; Slot na microSD paměťové karty 

(až 32 GB včetně)

Displej:  7" 800 x 480 px, kapacitní multidotykový

Připojení a porty: Wireless WiFi 801.11b/g/n ;  Výstup 

na sluchátka 3.5mm jack; microUSB

Nabíjení a akumulátor: Nabíjecí adaptér;  Li-ion, 3,7 V, 2 800 mAh

Další výbava: Přední kamera 0,3 Mpx s podporou video hovorů; 

Reproduktor; Mikrofon;  G-Sensor

Podporované formáty: video: AVI (H.264, DivX, XviD), RM/RMVB, 

MKV, FLV, MPEG1,2,4, 3GP, VMW, MP4, DAT, MOV; foto: BMP, JPG, TIF, 

PNG, GIF; dokumenty: TXT, PDF, EPUB, Windows Office

*POZNÁMKA: Paměťová karta není obsahem balení!

1.3 Obsah balení
1 x Vonino Otis S

1 x Nabíjecí adaptér

1 x Quick start guide v češtině



II.�ZAPNUTÍ�A�VYPNUTÍ

Zařízení zapnete stisknutím a podržením tlačítka Power   po dobu 

5 sekund.

K vypnutí také stiskněte a držte tlačítko Power po dobu 5 sekund. 

Po objevení dialogového okna klikněte na OK.

Naopak krátkým stisknutím tlačítka Power    uzamknete nebo naopak 

aktivujete obrazovku. Pro odemknutí obrazovky je třeba ve výchozím 

nastavení kliknout na ikonku zámku  , táhnout s ní na ikonku 

odemknutého zámku    a pustit. V Nastavení si však můžete jiný typ 

zámku obrazovky. K uzamknutí a přechodu do pohotovostního režimu 

(stand-by) ovšem dochází nejen po stisknutí tlačítka, ale také 

při nastavené době nečinnosti.

Jestliže se váš tablet během používání zablokuje, můžete provést ruční 

restart. K tomuto účelu použijte tlačítko reset. Lze jej zmáčknout 

například za pomoci kancelářské sponky nebo jehly.
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UPOZORNĚNÍ: Pokud je akumulátor vybitý, zařízení se vypne nebo jej 

nebude možné spustit. Při následném úplném vybití nejdříve připojte 

nabíjecí adaptér na dobu alespoň 15 minut a až poté jej zapněte. Pokud 

zařízení delší dobu nepoužíváte, doporučujeme alespoň jedno nabití za 

měsíc - zabráníte tak nadměrnému vybití.
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III.�U�IVATELSKÉ�PROST�EDÍ
3.1 Stálá tlačítka

T l a č í t k o  Z p ě t 

zmáčkněte  v  p ř ípadě ,  že 

se chcete vrátit na předchozí 

stránku nebo nabídku v aplikaci.

I k o n u  z m á č k n ě t e 

dlouze pro spuštění jakékoliv 

aplikace, která běží na pozadí.

I k o n u  z m á č k n ě t e 

k vyvolání nabídky v systému 

nebo v aplikaci

Zobrazení času.

Síla signálu bezdrá-

tového připojení.

Síla 3G signálu.

Stav nabití akumulá-

toru.

Tuto ikonu stiskněte 

pro přístup do menu s nainsta-

lovanými aplikacemi.

Stisknutím této ikony 

spustíte rychlé vyhledávání.
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3.2 Aplikace a widgety

Po kliknutí na tuto ikonu         , uvidíte programy a widgety nainstalo-

vané ve vašem zařízení - jako například hudební přehrávač, přehrávač 

videa, webový prohlížeč a další.
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Pokud krátce stisknete tuto ikonu          , uvidíte programy a widgety 

aktuálně spuštěné ve vašem zařízení - jako například hudební přehrávač, 

přehrávač videa, webový prohlížeč a další.

Chcete-li aplikaci / widget přesunout na jinou obrazovku, musíte 

zmáčknout a držet ikonu aplikace / widgetu tak dlouho, než se odpoutá. 

Poté jí přetáhněte do nového umístění a pusťte.

K odstranění aplikace / widgetu z jedné z hlavních obrazovek 

stiskněte a držte ikonu aplikace / widgetu a přetáhněte ji na ikonu koše, 

která se automaticky objeví v horní části přístroje a pusťte.

Abyste se dostali k aplikacím běžícím na pozadí, zmáčkněte ikonu 

a poté uvidíte všechny spuštěné aplikace.

Po zobrazení aplikace klikněte na její náhled. Táhnutí směrem (na 

obrázku výše zleva doprava) do volné plochy obrazovky můžete aplikace 

ukončit.
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IV.�NASTAVENÍ

V menu Nastavení       si můžete svůj tablet přizpůsobit tak, aby se 

choval podle vašich potřeb:
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4.8             Bezpečnost

4.9              Jazyk a zadávání

4.10            Zálohování a obnovení dat

4.11            Google

4.12            Přidat účet

4.13            Přidat účet

4.14           Usnadnění

4.15            Vývojářské možnosti

4.16            Informace o tabletu

Seznam jednotlivých podmenu Nastavení:

4.1               Wi-Fi

4.2              Zvuk

4.3              Displej

4.4              Úložiště

4.5              Baterie

4.6              Aplikace

4.7            Určování polohy       

4.1           Wi-Fi

Nastavení připojení k dostupných hotspotům, respektive routerům. 

Nejdříve zapnete táhnutím, poté se po kliknutí zobrazí seznam 

nalezených sítí k připojení. V případě zabezpečení musíte zadat heslo 

a kliknout na Připojit.
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4.2          Zvuk
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NASTAVENÍ

Ovládání hlasitosti: hlasitost upozornění, budíku a mediálního obsahu; 

Přednastavená oznámení: Nastavení oznámení; Zvuky při dotyku: při 

dotyku na obrazovku zazní tón; Zvuk uzamčení obrazovky: po 

uzamčení/odemčení obrazovky zazní tón.
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4.3          Displej

Jas: Nastavení jasu; Tapeta: vyberte obrázek na pozadí; Autom. otočení 

obrazovky: zaškrtněte nebo naopak odškrtněte kliknutím; Velikost písma: 

výběr z uvedených možností… 

4.4                Úložiště

Zjištění dostupné paměti. Po připojení zařízení k počítači se zobrazí 

dvě úložiště. Jedno k interní paměti a jedno k paměťové kartě.
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Použití microSD karty:�Po připojení zařízení k počítači se vám 

na počítači (na Windows v Tento Počítač nebo jen Počítač) zobrazí dvě 

diskové jednotky. První je integrovaná paměť zařízení a druhá je 

paměťová karta typu microSD (podporována kapacita 128 MB - 32 GB 

včetně). Pokud karta není vložena, nebude druhé úložiště dostupné. 

Pokud chcete paměť. kartu vložit do zařízení, opatrně jí zasuňte 

do určeného slotu. Krátce na to jí budeme moci hned začít využívat. 

Pokud chcete kartu vyjmout, nejdříve klikněte na nabídku Vyjmout SD 

kartu v podkategorii Úložiště, a pak jemně na vloženou microSD kartu 

zatlačte (směrem dovnitř). Karta se tím uvolní a vy ji můžete vytáhnout.

4.5           Baterie

Zobrazení stavu akumulátoru a jeho využití. Spotřeba energie záleží 

na tom, co děláte (např. surfování po internetu, poslech hudby, 

přehrávání videí). Zařízení může být nabíjenopřes nabíjecí adaptér nebo 

USB kabel. Připojte tedy buď USB kabel do počítače, nebo napájecí 

adaptér do zásuvky a konektor připojte do označené zdířky na zařízení.
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4.6           Aplikace

Zobrazení a správa nainstalovaných aplikací. Zde můžete vidět 

všechny stažené a spuštěné aplikace. Po kliknutí na aplikaci můžete zjistit, 

kolik zabírá paměti, vynutit její ukončení, přesunout jí na jiné úložiště 

nebo odinstalovat.

4.7           Služby pro zjišťování polohy
 

Nastavení vypnutí nebo naopak zapnutí přes WiFi připojení nebo 

GPS, pokud má zařízení integrovaný modul. GPS signál může být slabší 

podle místa. 

K využívání určování polohy je třeba v nastavení zapnout Satelity 

GPS, případně také zaškrtnout Poloha Wi-Fi a mobilní sítě.
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4.8            Zabezpečení

Zámek obrazovky: Zde můžete nakonfigurovat přístup  na 

obrazovku. Zobrazovat hesla: Neznámé zdroje: Povolí instalaci aplikací i z 

jiných zdrojů, než z Google Play.

4.9           Jazyk a zadávání

Možnost změny jazyka a metody zadávání. Zařízení může být 

po prvním zapnutí v angličtině. V takovém případě jděte v nabídce 

aplikací do Settings ( Nastavení) | Language & input (Jazyk a zadávání) 

a pod Language (Jazyk) vyberte Čeština.
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4.10             Zálohování a obnovení dat

Zde můžete přes Obnovení továrních dat resetovat systém 

do původního nastavení nebo nastavit zálohování přes služby 

společnosti Google.

4.11          Google

V této podkategorii najdete všechny účty synchronizované s vaším 

zařízením. Zároveň zde máte přístup k personalizovaným službám 

od společnosti Google.

4.12           Přidat účet

Klikněte na službu, u které chcete nastavit přístup k účtu.

4.13           Datum a čas

Nastavení data, času, časové zóny a formátu hodin. 
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4.14           Usnadnění

Nastavení většího textu, automatické rotace obrazovky a dalších 

možností...

4.15           Vývojářské možnosti

Nastavení možností pro vývojáře...
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4.16           Info

Zde najdete krom jiného nainstalovanou verzi operačního systému.
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V.�P�IPOJENÍ

5.1 Připojení k počítači

Přenos dat: pokud je telefon připojen k počítači prostřednictvím 

USB, zobrazí se vám v dolní části obrazovky příslušná ikona.

Aby bylo možné přesouvat anebo synchronizovat soubory na/z 

vašeho počítače, aktivujte funkci Povolit úložiště USB. Až bude přesun 

ukončen, vypněte funkci ještě před odpojením USB kabelu z počítače a 

zařízení.

5.2 OTG

microUSB OTG (On The Go) adaptér umožňuje k zařízení připojit 

externí USB zařízení jako například USB flash disk.

5.3 Konfigurace ethernetu
V sekci Nastavení vypněte Wi-fi připojení a zapojte ethernetový USB 

adaptér do USB portu prostřednictvím OTG adaptéru. Systém připojené 

zařízení automaticky rozpozná; V sekci Nastavení zvolte podkategorii 

Další možnosti a pak Ethernet; Pokud potřebujete nastavit IP adresu 

a bránu, zvolte Pokročilá nastavení. 

24
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POZNÁMKA: Vzhledem k neustále se rozšiřující škále USB zařízení 

na trhu, je možné, že některé z nich nebudou se zařízením kompatibilní. 

Bude je možné používat až po případné aktualizaci systému nebo vůbec. 

Jakékoli připojené externí zařízení spotřebovává energii a proto bude 

klesat i výdrž vašeho zařízení na akumulátor. Pokud stav akumulátoru 

klesne pod 20 %, doporučujeme externí zařízení odpojit nebo připojit 

zařízení k nabíjecímu adaptéru.
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VI.�APLIKACE

6.1 Instalace a odinstalace aplikací

Na zařízení je předinstalováno mnoho aplikací. Vedle toho máte 

možnost stáhnout a nainstalovat řadu dalších placených i neplacených 

aplikací přes Google Play (dříve Android Market). Instalace aplikací skrze 

o chod s aplikacemi je velmi jednoduchá: vyhledejte si a zvolte danou 

aplikaci a poté jen zmáčkněte tlačítko Instalovat. 

Následně se automaticky zobrazí okno s nabídkou, kde klikněte na 

Přijmout a stáhnout.
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Po dokončení stahování a instalace se vám u ikony s danou aplikací 

zobrazí tlačítko Otevřít nebo Odinstalovat. Pokud zvolíte možnost 

Otevřít, nainstalovanou aplikaci tím spustíte. Jestliže si vyberete 

Odinstalovat, aplikaci budete moci ze zařízení odstranit.

V případě, že si chcete nainstalovat aplikaci mimo Google Play, je 

třeba mít instalační soubor s danou aplikaci ve formátu “něco.apk” 

u l o ž e n ý 

ve vnitřní paměti zařízení nebo na paměťové kartě. Poté soubor spusťte 

kliknutím na tlačítko Instalovat, pak už stač použít tlačítko Dokončit 

a následně můžete vaši aplikaci začít používat.

Pokud chcete aplikaci odinstalovat, jděte do Nastavení | Aplikace. 

Poté kliknete na aplikaci a následně na tlačítko Odinstalovat. Následně už 
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6.2 Přehrávání multimediálních souborů

V nabídce najdete také aplikaci s názvem Galerie    . Jejím 

prostřednictvím máte přístup k videím a fotografiím uloženým ve vašem 

zařízení, respektive vložené paměťové kartě.

Přehrávání video souborů: vyberte kliknutím video soubor, 

přehrávač se spustí automaticky.

Vyberte ikonu Přehrát     , která se zobrazí uprostřed obrazovky, 

a video soubor začne hrát. Pokud se během přehrávání krátce dotknete 

obrazovky, zobrazí se ovládací panel.
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Průběh přehrávání uvidíte na horní straně obrazovky. Kliknutím 

a přetáhnutím můžete přehrávání posunout dál nebo se vrátit zpátky 

v čase. Ovládací tlačítka se zobrazují na dolní části obrazovky, najdete zde 

následující ikony: ztlumení hlasitosti, zvýšení hlasitosti, přehrát předchozí 

soubor, přehrát / zastavit, přehrát další soubor, menu, návrat 

na obrazovku s přehledem šech uložených videí.

Přehrávač podporuje video soubory s maximálním rozlišením 1080p.

Zobrazení titulků: Podporované titulky jsou ve formátu SRT. Pokud 

má soubor s titulky stejný název jako video soubor, automaticky se načte 

společně se spuštěním přehrávaného videa. 

Přehrávání audio souborů: spusťte aplikaci na přehrávání hudby 

a následně se vám zobrazí menu se všemi audio skladbami uloženými 

ve vašem zařízení nebo na paměťové kartě.
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Pro přehrání souboru krátce klikněte na jeho ikonu. Následně se vám 

objeví menu se všemi soubory, které je možno přehrát.

V horní části obrazovky se nachází ikona pro seznam audio souborů, 

ikona pro náhodné přehrávání a ikona pro kontinuální přehrávání. V dolní 

části obrazovky je pak ikona sloužící k přehrávání předchozího souboru, 

ikona pro přehrávání/pozastavení, ikona pro přehrávání dalšího souboru 

a ikona zobrazující průběh přehrávání.

Texty písní: pokud se název souboru s textem písně shoduje s 

názvem audio souboru ve složce s hudbou, pak přehrávač obojí 

automaticky zobrazí. Podporovány jsou textové soubory ve formátu LRC.

Prohlížení obrazových souborů: skrze aplikaci Galerie, zde 

vyberete ikonu odpovídající vybraným obrázkům. Vše je umístěno v horní 

části obrazovky.  
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Klikněte na obrázek, který chcete zobrazit.

In the upper-left corner of each image displayed you can find the 

icon for continuous display of images and the Image menu icon.

6.3 Kalendář

Pro přístup do Kalendáře stiskněte v hlavním menu stejnojmennou 

ikonu. Než si do něj budete moct vkládat své události, nejprve si vytvořte 

účet.
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6.4 Záznam zvuku

Pro přístup do Záznamu zvuku stiskněte v hlavním menu 

stejnojmennou ikonu. Poté můžete začít nahrávat zvuk nebo 

si poslechnout nahrávku, kterou jste předtím zaznamenali.

6.5 Kalkulačka

Pro přístup do Kalkulačky stiskněte v hlavním menu stejnojmennou 

ikonu. Kalkulačku můžete používat tak, jak jste na to zvyklí.
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6.5  Nastavení data času

Chcete-li změnit datum a čas na vašem zařízení, a nebo třeba časové 

pásmo, je třeba v sekci Nastavení zvolit možnost Datum a čas. Zde si také 

můžete vybrat automatickou aktualizaci data a času.
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VII.�TOVÁRNÍ�NASTAVENÍ

Resetování zařízení

Pokud už operační systém nebo nainstalované aplikace nefungují 

delší dobu správně, můžete zařízení resetovat kliknutím na Obnovit 

tovární data a poté potvrdit přes Resetovat zařízení. 

Aktualizace operačního systému

Aktualizací operačního systému lze zlepšit výkon a fungování 

zařízení. Pokud operační systém aktualizovat nebudete, na správnou 

funkci zařízení by to ovšem nemělo mít vliv. Aktualizace operačního 

systému může mít vliv na řádné fungování zařízení, zejména v případě 

chyby v průběhu samotné aktualizace. Přečtěte si proto pozorně postup 

na následující straně ještě před jejím provedení!
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POZNÁMKY K AKTUALIZACI OPERAČNÍHO SYSTÉMU:

1. Ujistěte se, že akumulátor je nabitý z více než 60 procent. Přerušení 

aktualizace může mít za následek, že dojde k poškození zařízení a nebude 

možné jej spustit.

2. Během aktualizace zařízení nevypínejte ani neresetujte. Vyhněte 

se také případným pádům, které mohou vést k přerušení procesu.

3. Během aktualizace budou všechna data uložená na zařízení 

vymazána. Proto vám doporučujeme zálohu dat.

4. Operační systém není kompatibilní s jinými modely. Vonino 

ani dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za důsledky vzniklé 

nedodržením výše uvedených podmínek.

5. Vydání aktualizace operačního systému je vydávána pro konkrétní 

model zařízení. Nepokoušejte se proto instalovat aktualizaci na produkt, 

ke kterému není určena!
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VIII.��E�ENÍ��ASTÝCH�POTÍ�Í

P: Zařízení se nespustilo nebo náhle přestalo pracovat.

O: Zkontrolujte stav nabití akumulátoru a připojte zařízeník napájení.

O: Pokud se zařízení nespustí ani po dobití akumulátoru,kontaktujte 

autorizovaný servis.

P: Nejsou slyšet žádné zvuky.

O: Zkontrolujte nastavenou hlasitost zařízení a to buď softwarově nebo 

pomocí hardwarových tlačítek (viz Popis zařízení).

O: Ověřte, zda je soubor kompatibilní s nainstalovaným 

multimediálním přehrávače a není poškozený například kvůli chybě při 

kopírování.

P: Funkce USB u počítače není k dispozici nebo není povolena:

O: Zapněte funkci USB úložiště.

O: Podívejte se, kolik má zařízení volné paměti.

O: Ověřte, pokud není poškozený kabel USB nebo zkuste použít jiný.

O: Zkontrolujte, zda nejsou poškozené konektory USB na zařízení.

P: Wi-fi připojení bylo přerušeno nebo jej nelze navázat.

O: Pokud je aktivován pohotovostní režim (stand-by), připojení Wi-fi 

bude přerušeno z důvodu úspory baterie. Poté, co je zařízení opět 

aktivováno, se připojení přes Wi-fi obnoví zhruba do 5 sekund.

O: V případě, že se připojujete k zabezpečenému WiFi hotspotu, 

zkontrolujte správnost zadávaného hesla.

P: Některé aplikace nefungují správně.

O: Vývojáři přinášejí velké množství aplikací, které nebyly testovány z 

hlediska kompatibility s operačním systémem nebo konfigurací 

hardwaru mnoha modelů. Může se tedy stát, že některé soubory APK 

nebudou s vaším zařízením plně kompatibilní.

P: Nezobrazuje se stav nabití akumulátoru

O: Když je stav baterie velmi nízký, je třeba připojit napájení alespoň na 

30 minut. Teprve poté se začne stav opět zobrazovat.
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Copyright

Copyright © 2012 Advanced Technologies.

Tento návod se řídí mezinárodními zákony o ochraně autorských 

práv. Žádná jeho část nesmí být reprodukována, distribuována, 

překládána nebo převáděna v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem, 

elektronicky nebo fyzicky, zejména nesmí být kopírována, nahrávána ani 

ukládána v jakékoliv paměti nebo systému, bez písemného svolení 

společnosti Advanced Technologies.

VONINO a logo VONINO jsou registrovanými obchodními značkami 

společnosti Advanced Technologies.

Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, 

YouTube™, Android Market™ and Google Talk™ jsou obchodními 

značkami společnosti Google, Inc. 

Oracle a Java jsou registrovanými obchodními značkami společnosti 

Oracle a/nebo jejích partnerů. Další obchodní značky mohou být 

majetkem jejich právoplatných vlastníků.

Windows Media Player® je registrovanou obchodní značkou 

společnosti Microsoft Corporation.

Wi-fi®, logo Wi-fi CERTIFIED a logo Wi-fi jsou registrovanou 

obchodní

 načkou společnosti Wi-fi Alliance.

DivX®, DivX Certified ® a související loga jsou registrovanou 

obchodní značkou společnosti DivX, Inc. a jsou používána na základě 

oprávnění. Tato oprávnění vyplývají z následujících patentů USA: Patent 

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

I veškeré další obchodní značky a autorská práva jsou majetkem 

příslušnýchvlastníků.
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O VIDEO FORMÁTU DIVX

DivX ® je digitální formát videa vytvořený společností DivX. Inc. 

Vonino je oficiální zařízení DivX Certified ®, které přehrává video formát 

DivX. Více informací najdete na internetových stránkách www.divx.com. 

Naleznete zde také software ke konverzi vašich souborů do video 

formátů DivX.

Zařízení DivX ® Certified přehrává DivX ® videa až do rozlišení 720 p 

HD, včetně prémiového obsahu videa. Přehrávat lze DivX videa až po Full 

HD rozlišení.

 DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Toto DivX Certified ® zařízení musí být registrováno, pokud chcete 

přehrávat obsah videí zakoupených jako DivX Video na požádání (VoD). 

Pro obdržení registračního čísla zvolte na vašem zařízení možnost DivX 

VoD. Více informací pro dokončení vaší registrace najdete na 

internetových stránkách vod. divx.com.

Certifikační údaje o specifické míře absorbce (SAR - 
Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie (EU), které limitují vystavení 

lidského těla radiofrekvenční energii (RF) vyzařované radiovými a 

telekomunikačními přístroji. Tyto standardy brání prodeji mobilních 

zařízení, které překračují maximální míru expozice (známá jako SAR) ve 

výši 2,0 W/kg.

Během testů bylo zjištěno, že maximální hodnota SAR vyzařovaná 

tímto modelem je 1,07 W/kg. Při běžném používání přístroje bude 

uvedená hodnota pravděpodobně mnohem nižší. Zařízení bylo totiž 

navrženo tak, aby vyzařovalo jen takové množství energie, které je 

potřebné pro přenos signálu k nejbližššímu vysílači. Pokud je to tedy 

možné, zařízení automaticky vydává nižší hodnoty záření, čímž snižuje 

celkové vystavení RF energii. Prohlášení o shodě na konci této příručky 

dokládá, že zařízení splňuje evropské směrnice týkající se 

telekomunikačních koncových zařízení a rádií (R&TTE).
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JAK TENTO VÝROBEK SPRÁVNĚ ZLIKVIDOVAT

(Odpadní elektrická a elektronická zařízení)

(Platí v zemích Evropské unie a v dalších státech využívajích systémy 

třídění odpadu.) 

Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (nabíjecí adaptér, USB 

kabel a další) by neměly být po konci jejich používání likvidovány společně 

s ostatním komunálním odpadem. Vzhledem k tomu, že nekontrolovatelné 

odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí nebo lidské zdraví, 

oddělte je prosím od ostatního odpadu a přistupte zodpovědně k jejich 

recyklaci. Podpoříte tím udržitelné využívání druhotných surovin. 

Domácnosti by měly kontaktovat prodejce, který jim výrobek prodal, a nebo 

se u místních úřadů informovat, kde a jak mohou být tyto předměty 

ekologicky zklikvidovány. Komerční uživatelé musí kontaktovat své 

dodavatele a konzultovat s nimi podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek 

a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidovány spolu s dalším 

komerčním odpadem.

Ustanovení o likvidaci použitých akumulátorů

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s odděleným sběrem 

použitých baterií a akumulátorů.) 

Takováto značka na akumulátoru, návodu nebo obalu znamená, že 

nesmí akumulátor a zařízení nesmějí být na konci jejich životního cyklu 

likvidovány společně společně  s jiným komunálním odpadem. Pokud 

objevíte značky chemických zkratek Hg, Cd nebo Pb, jedná se o upozorňění, 

že akumulátor obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo  v množství 

překračujícím referenční úrovně stanovené ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2006/66/ES. Pokud není akumulátor řádně zlikvidován, 

mohou tyto látky poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí. V zájmu 

o c h r a n y  p ř í r o d n í c h  z d r o j ů 

a recyklace, oddělte prosím akumulátor od ostatního odpadu a recyklujte jej 

prostřednictvím zpětného odběru akumulátorů a elektrozařízení v blízkosti 

vašeho bydliště. Uživatel nesmí měnit akumulátor zabudovaný v tomto 

zařízení.

Pro informace ohledně případné výměny se prosím obraťte 

na dodavatele nebo přímo na autorizované servisní středisko iRoom. 

Dodavatel, společnost Balao s.r.o., využívá kolektivního systému REMA 
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