Základní uživatelský manual pro zařízení
Accent transformer TB880, TB890 a TB900

Úvod
Tento uživatelský manuál obsahuje důležité informace k bezpečnému používání zařízení, jejichž cílem
je předcházet jeho poškození a rizikovým situacím. Přečtěte si je důkladně a brožuru uschovejte na
bezpečném místě.
Děkujeme za nákup zařízení Accent transformer řady TB (dale jen PC).
V PC je přeinstalován systém Windows 8.1 (s možností upgrade na window 10) a Office 365 s roční
licencí. Pro plnohodnotnou práci je potřeba aktivovat a aktualizovat systém Windows a aktivovat
Office 365. Řiďte se prosím postupem, který mate na listu Důležité pokyny: první start zařízení řady
TB, který je přiložen nebo ho získáte na www.accent-mobile.cz v sekci Tablet PC / Soubory ke stažení.
Bezpečnostní opatření
Před prvním použitím tabletu si prosím přečtěte následující informace obsažené v tomto manuálu a
přiloženém listu Důležité pokyny: první start zařízení řady TB.
Tablet nabíjejte jen přiloleženou nabíječkou a přiloženým USB kabelem. Standardní nabíječka z
mobilního telefonu tablet nenabije (má slabší výkon) a tablet se začne extrémně zahřívat.
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Nikdy nepoužívejte tablet během řízení vozidla, mohli byste tak způsobit nehodu. Pokud tablet
používáte venku, zachovejte pozornost a opatrnost, zejména když přecházíte ulici.
Neposlouchejte hudbu na sluchátkách při velmi vysoké hlasitosti, mohlo by to neodvratitelně
poškodit váš sluch.
Tablet udržujte v čistotě a neuschovávejte jej v dosahu tepelného zdroje nebo na špinavých,
vlhkých či mokrých místech. Tablet uschovávejte mimo dosah přímých slunečních paprsků.
Tablet neuschovávejte na místech s vysokou teplotou (přes 40ºC), zejména v nahřátém automobilu
se zavřenými okénky za slunečního počasí nebo na parapetu oken.
Vyhýbejte se silným magnetickým polím.
Nezapínejte zařízení na místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno nebo kde by
jejich používání mohlo způsobit nebezpečí nebo interferenci.
S tlačítky tabletu zacházejte opatrně, nemačkejte příliš silně. Příliš silné zmáčknutí by mohlo
způsobit jejich poškození.
Tablet nepoužívejte na místech, kde jsou elektronická zařízení zakázána, např. v letadle.
Tablet nepoužívejte v krajně suchém prostředí, mohlo by to vést k elektrostatickému výboji a
poškodit zařízení.
Zařízení nevystavujte silným úderům a neupouštějte na zem.
Nepokoušejte se zařízení rozmontovávat nebo opravovat. Veškeré opravy by se měly provádět
pouze kvalifikovaným personálem.
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Výrobce nenese zodpovědnost za ztráty paměti zařízení způsobené jeho poškozením,
vlastnoručními opravami nebo jinými příčinami.
Tablet lze čistit pouze po odpojení od zdroje elektřiny.
Pokud chcete předejít systémovým chybám zařízení, neodpojujte jej od počítače během
stahování, nahrávání nebo formátování.
Na čištění tabletu použijte lehce navlhčený, nežmolkující hadřík. Tablet nerozebírejte, na čištění
povrchu nepoužívejte alkohol, rozpouštědlo nebo benzen.

Základní prvky zařízení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vypnutí / zapnutí
Ovládání hlasitosti
Vstup sluchátek
HDMI konektor
USB konektor
Kryt microSD karty a SIM karty (ve verzi TB900)
Přední kamera
Zadní kamera
Magnet pro spojení s klávesnicí
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Plocha – základní informace
Na úvodní obrazovce Window 8.1
jsou předinstalovány některé
programy. Tyto aplikace jsou
zobrazeny v podobě ikon. Aplikace
se spustí po kliknutím na ikonu.
Pokud chcete mít přístup ke všem
aplikacím, před spuštěním systémů
aplikací se přihlaste ke svému
Microsoft účtu – viz Důležité
pokyny: první start zařízení řady
TB
.

Aplikace, menu nastavení a obrazovka

Pro procházení mezi spuštěnými
aplikacemi přesuňte prst po levém okraji
zleva doprava.

Pro otevření nastavovacího menu (tzv
Charm bar) přesuňte prstem po pravém
okraji zprava doleva.

Zmenšení nebo zvětšení displeje
Pokud chcete zmenšit nebo zbětšit obrázek, přibližte nebo roztáhněte k sob ě dva prsty.

Zobrazení všech aplikací.
přejedte prstem po obrazovce “metro” doleva a ve spodní části se zobrazí malá bílá šipka. Po kliknutí na ní, se
zobrazí všechny nainstalované aplikace.
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Stisknutím a podržením nebo kliknutím pravým tlačítkem vyberte
aplikace, které chcete připnout a klikněte na Prřpnout na Úvodní
obrazovku nebo Připnout na hlavní panel. (Pokud chcete myší
vybrat víc aplikací, stiskněte a podržte klávesu CTRL a pak
klikněte pravým tlačítkem na jednotlivé aplikace.)
Stejným postupem můžete aplikaci take odinstalovat

Charm bar (boční menu)
Pro otevření charm baru přesuňte prstem po obrazovce zprava
doleva. Charm menu zahrnuje následující funkce: start, zařízení,
nastavení, sdílet, hledat aplikaci.

Pomocí charm baru můžete
Hledat soubory a aplikace nainstalovány v PC
Sdílet programy prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mailu.
Přes Start se snadno vrátíte k úvodní obrazovce (pokud se nacházíte na úvodní obrazovce, použijte funkci
charm baru, pokud se chcete vrátit k poslední otevřené aplikaci).
Přes Zařízení můžete číst, psát, sdílet soubory a připojit tablet k extérní obrazovce nebo k tiskárně.
Přes Nastevní se dostanete do sekc pro připojení k interntu a další nastavení PC

Menu vyhledávání

Menu sdílení

Menu zařízení

Menu nastavení
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Klidový režim, restart a vypnutí
PC vypnete (uspíte) přes boční menu, dale na tlačítko
Vypnutí, kde e zobrazí menu Režim spánku / Vypnout /
Restartovat

Pro zabezpečení a další nastavení PC zvolte v bočním
menu položku Nastavení a dale Z,ěnit nastavení počíteče.
V levém menu pak vyberte požadovanou sekci nastevení.

Řešení problemů s Windows na www.windows.cz nebo
pro Office 365 www.office365.cz

Specifikace zařízení Accent řady TB
Rozměry

8,9" IPS dotyková obrazovka

Rozlišení:

Model TB880 1280x800px
Model TB890 a TB990 1920x1200px

LCD displej

Operační systém

Windows 8.1 + Office 365 s roční licencí

CPU

Quad Core, Intel Baytrail-T CR 3735F, 1.33 GHz

RAM / Paměť:

Model TB880 1 GB DDR3 / 16GB
Model TB890 a TB900 2 GB DDR3 / 32GB

Konektivita

Wi-Fi 802.11b/g/n a Bluetooth, u modelu TB900 3G modem

Fotoaparát

Model TB880 a TB890 - přední 2MPx / zadní 2MPx
Model TB900 - přední 2MPx / zadní 5MPx

Rozšíření kapacity

Podpora Micro SD karet do velikosti 64 GB

Napájení

Vestavěná 6000 mAh, lithiová nabíjecí baterie, 5V@2.0A

Provozní teploty:

5 až max. 40 °C

Jazykové verze

Zařízení podporuje mnoho jazyků – plnohodnotné jazykové sady po
aktualizaci systemu Windows.

Rozměry / hmotnost

220 x 157 x 9 (s klávesnicí 19) mm, / 480g (s klávesnicí 730g)

Audio přehrávač
Video přehrávač

MP3,WMA,3GP,AAC,FLAC,WAV.OGG
WMV,MKV, MOV,AVI,RM/RMVB,MPEG-2/4

Příslušenství

Uživatelský manuál, Důležité pokyny: první start zařízení řady TB
záruční list, USB nabíječka, USB adapter, USBA kabel, klávesnice

5

Důležité pokyny: první start zařízení řady TB
Děkujeme Vám za nákup zařízení transformer Accent řady TB 880, 890 a 900 (dále jen PC).
V PC je předinstalován systém Windows 8.1 a Office 365 s roční licencí. Pro plnohodnotnou práci je potřeba
aktivovat a aktualizovat systém Windows a aktivovat Office 365. Následujte prosím níže uvedených pokynů:
Po zapnutí PC budete vyzváni k aktivaci systému Windows. Doporučujeme postupovat dle nabízených kroků a pro
aktivaci využijte telefonickou aktivaci na čísle 225 990 844 a následné zaslání potvrzovacího kódu na Váš mobilní
telefon ve formě sms.
Pokud se Vám hláška o aktivaci Windows neukáže, máte systém Windows již předinstalovaný a připraven k použití.
Nyní se Vám ukazuje plocha s ikonami (tak zvané „metro“) ve francouzštině nebo angličtině. Pro češtinu, ale i
celkovou aktualizaci postupujte podle bodů níže.
Pro plnou funkci systému Windows (včetně jazykové sady pro „metro“) a Office 365 budete potřebovat připojení k
internetu.
U systému Windows se může stát, že po jeho první aktualizaci budou některé jeho ikony dále ve francouzštině nebo
angličtině, ale po stáhnutí a všech aktualizací (2 – 3 aktualizace + restart PC) bude systém plně v Českém jazyce.
Jak aktualizovat systém Windows:
1. Připojte zařízení k internetu: přejeďte prstem přes pravý okraj obrazovky a klikněte na Nastavení, zde vyberte
ikonu Internetu (pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a
potom klikněte na Nastavení a ikonu internetu).
2. Aktualizujte SW: přejeďte prstem přes pravý okraj obrazovky a klikněte na Nastavení – dále na Změnit nastavení
počítače – dále na Aktualizace a obnovení – dále ve složce Windows Update klikněte na Nainstalovat. Rychlost
instalace je závislá na Vašem internetovém připojení. V průběhu aktualizace se může PC sám restartovat.
3. Pokud nedojde k automatické aktivaci nainstalovaných aktualizací nebo se objeví hláška o chybě, přejdete k
restartování PC. Přejeďte prstem přes pravý okraj obrazovky a klikněte na Nastavení – dále na symbol Vypnutí a
zvolte Aktualizovat a Restartovat. Body 2 a 3 opakujte, dokud se v sekci Aktualizace neobjeví hláška, že Nejsou k
dispozici žádné aktualizace.
Windows defender
Při aktualizaci Windows nebo aktivaci Office můžete být vyzváni k obnovení antivirového programu Windows
defender. V prvém dolním rohu na ploše je malý praporek s vykřičníkem, klikněte na něj, objeví se okno, kde klikněte
na Aktualizovat.
Založení účtu Microsoft
Účet potřebujete aktivaci Office 365, ale také pro Microsoft Store, kde lze stahovat řadu aplikací. Postupujte
následovně.
1. Přejeďte prstem přes pravý okraj obrazovky a klikněte na Nastavení – dále na Změnit nastavení počítače.
2. Klepněte nebo klikněte na Účty a potom na Další účty a potom Přidat účet.
3. Zadejte informace o účtu pro toho, kdo se bude přihlašovat do Windows. Dá se to udělat čtyřmi způsoby:
- Pokud účet máte, zadejte tento účet.
- Pokud účet nemáte, vytvořte ho přes libovolnou (existující) emailovou adresu, kterou používá nejčastěji.
- Pokud nemáte emailovou adresu, klepněte nebo klikněte na Nový e-mail. Je to zdarma.
4. Dokončete nastavení účtu podle pokynů.
Aktivace Office 365
Office 365 je balík kancelářských programů Word, Excel, Outlook a další. Je práci s jednotlivými programy je potřeba
provést aktivaci a instalaci. Budete k tomu potřebovat připojení k internetu a Váš účet Microsoft – viz předchozí krok.
Vyhledejte položku Microsoft Office (použijte pole pro hledání vpravo nahoře). Pokud se Vám zobrazí vstupní
obrazovka ve francouzštině, klikněte dále na políčko Activer. Další postup a aktivace bude v Českém jazyce.
V případě problému s instalací volejte naší Accent help linku 603 510 682.
Řešení problemů s Windows na www.windows.cz nebo pro Office 365 www.office365.cz
Přejeme Vám příjemné chvíle se zařízením Accent, ať se bude jednat o práci nebo zábavu.
phoneLEVEL.eu GSM s.r.o. – oficiální distributor značky Accent, www.accent-mobile.cz
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