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 (s možností aktualizace na Windows10) a Office 365 s roční licencí.
Pokud chcete mít tablet s W10, otevřete si v prohlížeči https://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/windows10 a následně
pokračujte podle pokynů. POZOR, pokud zvolíte upgrade na W10 přijdete o licenci na spuštění Office 365. Nejdříve tedy aktivujete Office
365 a pak proveďte upgrade na W10. U modelu TB880 je potřeba pro upgrade na W10 využít externí paměťovou kartu o velikosti
minimálně 16GB – podrobné informace o upgrade na W10 najdete na http://www.accent-mobile.cz/transformery/wifi/tb-880 v záložce
soubory ke stažení.
Pro aktivaci Windows a jeho aktualizaci je potřeba nastavit správné datum a čas a nechat PC dostatečně nabít. K NABITÍ PC POUŽÍVEJTE JEN
PŘILOŽENOU NABÍJEČKU, se standardní nabíječkou nebude zařízení kvalitně fungovat a hrozí jeho poškození.
Přejeďte prstem přes pravý okraj obrazovky (pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a
potom klikněte) klikněte na Nastavení – dále na Změnit nastavení počítače – dále na Aktivovat Windows. Dále pokračujte podle pokynů.
Pokud máte komunikaci ve Francouzštině nebo Angličtině po aktualizaci systému bude PC v Českém jazyce. Pokud nemáte zobrazenou
položku Aktivovat Windows, systém jen již aktivní.
Jak aktualizovat systém Windows 8.1 a nastavení českého jazyka (pokud chcete W10 otevřete si adresu - viz třetí řádek tohoto postupu):
1. Připojte zařízení k internetu: přejeďte prstem přes pravý okraj obrazovky a klikněte na Nastavení a vyberte 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 ručnímu restartování PC.
Přejeďte prstem přes pravý okraj obrazovky a klikněte na Nastavení – dále na symbol Vypnutí a z rolety zvolte Aktualizovat a Restartovat.
Body 2 a 3 opakujte, dokud se v sekci Aktualizace neobjeví hláška, že Nejsou k dispozici žádné aktualizace. Po cca 6 až 8 aktualizaci se zařízení
nastaví do češtiny.
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 (pro aktivaci Offce 365 a další možnosti práce s PC)
Účet potřebujete pro 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 používáte 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. POZOR, pokud zvolíte nejdříve upgrade
na Win10 přijdete o licenci na spuštění Office 365. Nejdříve tedy aktivujete Office 365 a pak proveďte upgrade na Win10.
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.

Přejeme Vám příjemné chvíle se zařízením Accent, ať se bude jednat o práci nebo zábavu.
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