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Obsah balení
Balení obsahuje následující položky:

•	 Tablet T500 3G

•	 USB kabel

•	 Micro-USB nabíječka

•	 Uživatelská příručka

•	 Záruční list

Vnější vzhled
1. Displej

2. Přední kamera

3. Reproduktor

4. Hlasitost

5. Tlačítko On/Off

6. 3,5mm jack

7. Zadní kamera

8. Blesk

9. MicroUSB

10. Mikrofon
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Technická specifikace
Fyzikální vlastnosti

Typ baterie Li-Pol baterie, 2200 mAh/3.7 V 

Napájecí adaptér vstup AC 100 V-240 V, 

výstup USB 5 V, 2.0 A

Rozměry (mm) 192*110*10

Specifikace hardwaru

Procesor MT8321 Cortex-A7 Quad Core 1.3 GHz

RAM 1 GB DDR 

Flash paměť 8 GB 

Rozlišení 
obrazovky

7.0’’ 800*1280 IPS

WiFi 802.11 b/g/n

Bluetooth Bluetooth 4.0

3G WCDMA 900/2100 MHz 

2G 850/900/1800/1900 MHz

GPS ano

FM ano

Fotoaparát Přední 0.3 MP, Zadní 2.0 MP

SD slot MicroSD

Slot pro SIM kartu Duální SIM

Port pro nabíjení Micro-USB (5 V 2.0 A)

USB port Micro-USB

Konektor pro 
sluchátka

3.5 mm

Formát snímku JPEG, PNG, BMP, GIF

Formát videa AVI, MOV, TS, M2TS, FLV, 3GP, MP4, MPEG, DAT, 
MKV (XVID/Vidx/H.264), RM/RMBV

Formát zvukového 
záznamu MP3, WMA, APE, FLAC, OGG, WAV

Specifikace softwaru

OS Android™ 7.0

Poznámka: v případě upgradu se specifikace mohou změnit.
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Instalace a vyjmutí SIM karty
Instalace SIM karty:

1. Vypněte zařízení.

2. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SIM kartu.

3. Vložte SIM kartu do zařízení tak, aby kovové kontakty směřovaly dolů a zkosený roh směrem ven ze slotu.

Vyjmutí SIM karty:

1. Vypněte zařízení.

2. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SIM kartu.

3. Opatrně vyjměte SIM kartu.

Instalace a vyjmutí SD karty
Instalace SD karty:

1. Vypněte zařízení.

2. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SD kartu.

3. Vložte SD kartu do zařízení tak, aby kovové kontakty směřovaly dolů a zkosený roh směrem do slotu. Poté SD kartu zatlačte do 
pozice SD karty, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Vyjmutí SD karty:

1. Odpojte SD kartu přes Hlavní menu > Nastavení > Úložiště > Přenosné úložiště - klikněte šipku na pravou stranu pro odebrání 
SD karty.

2. Vypněte zařízení.

3. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SD kartu.

4. Lehce zatlačte SD kartu dovnitř slotu a uvolněte, karta se vysune.
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Účty
Použijte vaše účty pro synchronizaci dat – e-maily, kontakty, 
kalendář atd.

Přidání účtu

Jděte na    Hlavní menu  >    Nastavení, poté srolujte 
dolů do sekce “Účty”. Zvolte “Přidat účet”.

Váš účet můžete přidat v kterékoliv z těchto čtyř kategorií:

•	 Google – přidání účtu Gmail pro synchronizaci kalendáře, 
kontaktů, e-mailů, aplikačních dat, ale také služeb Google+.

•	 Firemní e-mail – přidání firemního účtu.

•	 IMAP e-mail – přidání osobního účtu (IMAP protokol).

•	 POP3 e-mail – přidání osobního účtu (POP3 protokol).

Kontakty
Můžete ukládat kontakty, telefonní čísla, e-mailové adresy a 
další související informace.

Nový kontakt
Přidání nového kontaktu:

1. Jděte na   > Kontakty  >    Nový kontakt.

2. Zadejte informace o kontaktu.

3. Stiskněte  “√“ (levý horní roh) pro uložení kontaktu.

Upravit kontakt

1. Stiskněte    pro otevření seznamu kontaktů.

2. Vyberte kontakt, který chcete upravit, poté stiskněte  .  
Po dokončení úprav stiskněte “√“ pro uložení změn.

Smazat kontakt

1. Stiskněte  pro otevření seznamu kontaktů.

2. Stiskněte a podržte kontakt, který chcete smazat.

3. Stiskněte  , v seznamu vyberte “Smazat“.

4. Označte kontakty, které chcete smazat, poté stiskněte “OK” 

Zálohovat kontakty

Kontaktní údaje můžete exportovat na externí paměťovou 
kartu.

1. Stiskněte    pro otevření seznamu kontaktů.

2. Stiskněte    >  “Import/Export“.

3. Vyberte možnost “Exportovat na úložiště“.

Importovat kontakty

1. Stiskněte   pro otevření seznamu kontaktů.
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 2. Stiskněte    >  “Import/Export“.

 3. Vyberte možnost “Importovat z úložiště“.

Oblíbené kontakty

Speciální nebo často používané kontakty můžete označit jako 
oblíbené pro rychlejší přístup. Vyberte kontakt ze seznamu 
vašich kontaktů, poté klikněte na ikonu hvězdičky vedle jmé-
na kontaktu.

Pro zobrazení vašich oblíbených kontaktů stiskněte “Všechny 
kontakty“ (levý horní roh) a vyberte z nabídky možnost 
“Oblíbené“.

Telefon
Volání

1. Stiskněte   .

2. Vyberte kontakt ze seznamu vašich kontaktů nebo 

stiskněte    pro zadání čísla pomocí číselné klávesnice. 
Pro vymazání poslední zadané číslice stiskněte   .

3. Stiskněte    pro uskutečnění hovoru.

Příjem telefonního hovoru

Při příchozím hovoru máte tři možnosti:

1. Přijmout hovor – stiskněte a přetáhněte ikonu    na 

ikonu   .

2. Nepřijmout hovor – stiskněte a přetáhněte ikonu    na 
ikonu   .

Nepřijmout hovor a napsat zprávu - stiskněte a přetáhněte 

ikonu    na ikonu   .

Historie volání

Pro zobrazení historie volání jděte na    Telefon >    His-
torie. Můžete si vybrat:

•	 Příchozí hovory  .

•	 Odchozí hovory  .

•	 Zmeškané hovor  .

Zprávy
Odeslání zprávy

1. Přejděte na     Zprávy >    Nová zpráva.

2. Zadejte číslo příjemce nebo stiskněte    a najděte 
adresáta v seznamu vašich kontaktů.
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 3. Napište text, který chcete poslat.

 4. Stiskněte    pro odeslání zprávy.

Odpověď na zprávu

Pokud dostanete novou zprávu, budete na ni upozorněni.

1. Přejděte na    Zprávy.

2. Vyberte zprávu, na kterou chcete odpovědět.

3. Napište text, který chcete poslat.

4. Stiskněte    pro odeslání zprávy.

MMS

1. Přejděte na     Zprávy  >    Nová zpráva.

2. Zadejte číslo příjemce nebo stiskněte    a najděte 

adresáta v seznamu vašich kontaktů.

3. V pravém horním rohu stiskněte ikonu klipu, poté vyberte 

jednu z následujících možností:

•	 Pořídit obrázek – pořídit snímek, který bude automaticky 
připojen ke zprávě.

•	 Pořídit video – pořídit video, které bude automaticky 

připojeno ke zprávě.

•	 Nahrát audio – nahrát zvukový soubor, který bude 
automaticky připojen ke zprávě.

•	 Obrázky – připojit obrázek uložený v zařízení.

•	 Video – připojit video soubor uložený v zařízení.

•	 Audio – připojit audio soubor uložený v zařízení.

•	 Prezentace – vytvořit obrazovou prezentaci a připojit ji ke 
zprávě.

4. Stiskněte    pro odeslání zprávy.
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Wi-Fi
Zapnutí a vypnutí Wi-Fi

Wi-Fi lze zapnout přes domovskou obrazovku. 

1. Stiskněte    v menu rychlého nastavení. Ikona zbělá, 
pokud je Wi-Fi zapnutá. 

2. Pokud stisknete ikonu znovu, Wi-Fi se vypne.

Alternativně:

1.  Jděte na    Hlavní menu >    Nastavení. 

2. V sekci “Bezdrátová připojení a sítě“ najděte položku “Wi-
Fi”.

3. Použijte přepínač vpravo k zapnutí/vypnutí Wi-Fi.

Připojení k síti Wi-Fi

Pokud je Wi-Fi zapnutá, objeví se ve stavovém řádku ikona  
 oznamující, že jsou k dispozici sítě Wi-Fi.  Pro připojení k 

síti:

1. Klikněte na levou stranu stavového řádku a přejeďte 
prstem dolů k zobrazení seznamu oznámení.

2. Klikněte na “Wi-Fi sítě k dispozici“. Zobrazí se seznam 
dostupných sítí. 

3. Vyberte ze seznamu vámi preferovanou síť. Pokud je síť 
chráněna heslem, budete vyzváni k jeho zadání. 

Pokaždé, když se zařízení připojí k  nové síti, uloží přihlašo-
vací údaje a připojí se k síti automaticky, pokud je k dispozici. 
Pokud nechcete, aby si zařízení pamatovalo přihlašovací údaje 
a nepřehlašovalo se automaticky k některé ze sítí, dlouze stisk-
něte název této sítě a poté zvolte “Odstranit záznam sítě“. 

Poznámka: s odstraněním záznamu sítě smažete i přihlašovací 
údaje k síti. Pokud se budete chtít znovu připojit k této síti, budete 
muset znovu zadávat přihlašovací údaje.

Mobilní síť
Chcete-li povolit přístup k mobilnímu internetu, stiskněte    

Hlavní menu >    Nastavení.

Poznámka: pro možnost využití mobilního internetu musíte mít 
nainstalovanou SIM kartu s datovým tarifem

Bluetooth
Vypnutí a zapnutí Bluetooth

Bluetooth lze zapnout přes domovskou obrazovku: 

1. Stiskněte    v  menu rychlého nastavení. Ikona zbělá, 
pokud je Bluetooth zapnuto. 
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 2. Pokud stisknete ikonu znovu, Bluetooth se vypne.

Alternativně:

1. Jděte na    Hlavní menu >    Nastavení.

2. Najděte položku “Bluetooth”. 

3. Použijte přepínač vpravo k zapnutí/vypnutí Bluetooth.

Připojení zařízení přes Bluetooth

1. Klikněte na položku Bluetooth pro vstup do nastavení 
Bluetooth. V  horní části obrazovky se nachází název 
zařízení a jeho viditelnost pro ostatní zařízení Bluetooth. 
Klikněte na položku pro přepnutí viditelnosti vašeho 
zařízení.

2. V sekci “Dostupná zařízení“ se zobrazí seznam zařízení, 
která jsou k dipozici. Klikněte na název zařízení, se kterým 
se chcete spárovat. V  další sekci s  názvem “Spárované 
přístroje“ se zobrazí seznam všech přístrojů spárovaných 
s vaším zařízením.

3. Ke zrušení spárování zařízení stiskněte    na pravé 
straně, poté stiskněte “Zrušit párování“.

Tethering&Portable hotspot
Datové připojení přístroje můžete sdílet s  jinými zařízeními. 
Nejprve zapněte mobilní připojení k internetu. Poté jděte na  

  Hlavní menu >    Nastavení a v  sekci “Bezdrátová 
připojení a sítě“ stiskněte “Více...“, poté “Tethering&Wi-Fi 
hotspot“. Zobrazí se několik možností sdílení.

Wi-Fi hotspot

1. Klikněte na položku Wi-Fi hotspot. 

2. Stiskněte “Nastavit Wi-Fi hotspot“. Otevře se nové okno.

3. Vyberte název pro vaše zařízení a vložte ho do textového 
pole “Síť SSID“.

4. Vyberte bezpečnostní protokol pro vaši síť nebo ponechte 
pole prázdné.

5. Pokud chcete, zadejte heslo pro ochranu vaší sítě.

6. Nastavte maximální počet připojení (1-8).

7. Zvolte “Uložit“.

8. Použijte přepínač v  pravém horním rohu k  vypnutí 
hotspotu.

USB tethering

Sdílení připojení k  internetu mezi dvěma zařízeními pomocí 
USB kabelu.

1. Připojte vaše zařízení k jinému zařízení.

2. Ve stavovém řádku se objeví ikona USB. V  seznamu 
oznámení uvidíte “Připojeno jako mediální zařízení“ (nebo 
jiný způsob připojení). V případě USB tetheringu nezáleží 
na způsobu připojení.
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 3. Jděte na    Hlavní menu >    Nastavení, pod sekcí “ 
Bezdrátová připojení a sítě ” vyberte možnost “Více...”, poté 
zvolte “Tethering&Wi-Fi hotspot“.

 4. Zaškrtněte políčko “USB tethering“ na pravé straně.

Bluetooth tethering

Sdílení připojení k  internetu mezi dvěma zařízeními spáro-
vanými přes Bluetooth.

1. Zapněte Bluetooth na obou zařízeních.

2. Spárujte zařízení.

3. Chcete-li používat internetové připojení druhého zařízení, 

stiskněte    u položky “Spárované přístroje”, poté 
zvolte “Přístup k internetu“.

4. Chcete-li sdílet připojení k internetu s druhým zařízením, 
proveďte krok 3 na tomto zařízení (v případě nutnosti 
využijte uživatelskou příručku druhého zařízení).

Fotoaparát
Fotoaparát vám umožňuje pořizovat snímky a nahrávat video.

Pro přístup k fotoaparátu stiskněte ikonu    na domovské 

obrazovce nebo jděte na    Hlavní menu >   Fo-

toaparát.

Stiskněte    pro přepínání mezi přední a zadní kamerou.

Pořízení snímku
 1. Zamiřte kamerou na vámi zvolený objekt.

 2. Pro přiblížení uchopte obrazovku dvěma prsty a táhněte 
jimi směrem od sebe. Pro oddálení táhněte prsty k sobě.

 3. Stiskněte    pro pořízení snímku. Snímek se 
automaticky uloží do galerie.

Nahrávání videa

1. Stiskněte    pro nahrávání videa. Ikona zčervená, 
v  dolním rohu obrazovky se objeví červené kolečko 
indikující nahrávání videa a časovač zobrazující délku 
nahrávaného záznamu.

2. Pro přiblížení a oddálení v  rámci nahrávaného záznamu 
postupujte stejně jako v případě pořízení snímku.

3. Stiskněte    ještě jednou pro ukončení nahrávání 
záznamu. Video se automaticky uloží do galerie.

Nastavení fotoaparátu

Stiskněte    pro otevření menu nastavení fotoaparátu. 

Menu je rozděleno do tří záložek –    Obecné,    Foto 
a    Video nastavení.

Stiskněte    pro otevření dalšího menu, kde je možné 
nastavit úroveň expozice, barevný efekt, vyvážení bílé a denní/
noční režim
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Po změně nastavení, klikněte kamkoliv na obrazovku pro 
opuštění menu nastavení.

Zobrazení galerie

Kliknutím na čtverce v dolním pravém rohu se přesunete do 
galerie, kde jsou uloženy všechny vaše obrázky a videa.

Zde můžete upravovat všechny položky v galerii (například 
ořezávat, otáčet, mazat atd.). Zvolte položku z  galerie, stisk-
něte    a vyberte ze seznamu, co s ní chcete provést.

Sdílení obrázků a videí

Zvolte položku z galerie, stiskněte    v pravém horním rohu 
obrazovky a ze seznamu vyberte způsob sdílení. Stiskněte  

  pro sdílení souborů přes Gmail (jako přílohu).

Zvukový záznam
1. Jděte na    Hlavní menu >    Zvukový záznam.

2. Stiskněte    pro začátek nahrávání. 

3. Stiskněte    pro zastavení nahrávání.

4. Stiskněte    pro přehrání záznamu.

5. Stiskněte “Uložit”, pokud chcete záznam uložit nebo 
“Zahodit“ pro smazání záznamu.

Nastavení zařízení
Chcete-li otevřít menu nastavení:

•	 Jděte na    Hlavní menu >    Nastavení.

•	 Klikněte na stavový řádek a v novém okně zvolte  .

Menu nastavení je rozděleno do 5 sekcí:

 1. Bezdrátová připojení a sítě – nastavení bezdrátových 
připojení jako je WiFi, Bluetooth, mobilní sítě atd.

 2. Zařízení – motiv, zvuk, displej, možnosti úložiště atd.

 3. Osobní – poloha, zabezpečení, jazyk, zálohování.

 4. Účty – Google a e-mailové účty.

 5. Systém – datum a čas, přístup, verze softwaru, právní 
informace atd.
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Bezdrátová připojení a sítě
SIM karty
Aktivace/deaktivace SIM karet pomocí přepínačů na pravé 
straně zařízení nebo editace SIM karet poklepáním na jejich 
příslušné záznamy.

Wi-Fi
Připojení k bezdrátovým sítím, zobrazení a editace nastavení 
připojení.

Bluetooth
Spárování zařízení s jinými zařízeními Bluetooth v okolí.

Využití dat
Zobrazení statistik o využití dat.
(Stiskněte “Více ...” pro přístup k níže uvedeným položkám)

Režim Letadlo

Zakázání veškeré komunikace s jinými přístroji.

Výchozí aplikace SMS

Nastavení výchozí aplikace pro zasílání zpráv.

Tethering&Wi-Fi hotspot 

Sdílení internetového připojení s jinými zařízeními.

VPN
Konfigurace virtuální privátní sítě.

Mobilní sítě
Povolení/zakázání mobilního datového připojení.

Zařízení
Displej
Nastavení tapety, upozornění, jasu, velikosti písma atd.
Úložiště
Výběr výchozího místa pro zápis na disk, zobrazení volného a 
využitého místa v paměti. 
Baterie
Zobrazení stavu baterie – aktuální stav, zbývající čas, využití 
baterie procesy.
Aplikace
Zobrazení a správa nainstalovaných aplikací.

Osobní
Poloha
Nastavení služby polohy
Zabezpečení

Nastavení zámku obrazovky, ochrana SIM karty a další bez-
pečnostní opatření.
Jazyk&Zadávání
Výběr preferovaného jazyka a metody zadávání.
Záloha&obnovení

Zálohování důležitých dat na serverech Google nebo obno-
vení továrního nastavení zařízení.
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Backup&reset

Backup your important data to Google servers or perform factory reset on your device.

Účty
Vytvoření, úprava a správa účtů Google a e-mailových účtů

Systém
Datum&Čas 
Nastavení aktuálního data a času, formát zobrazení data a času, nastavení časového pásma.

Automatické Zapnutí&Vypnutí
Nastavení automatického zapnutí / vypnutí zařízení v určitém čase.

Usnadnění
Možnosti usnadnění pro osoby zdravotně postižené.

O tabletu
Aktualizace, stav, číslo modelu, verze softwaru atd.
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Navitel Navigator
NavitelNavigator je multifunkční navigační aplikace sloužící k efektivnímu vyhledávání adres a plánování trasy. NAVITEL T500 3G 
Tablet disponuje předinstalovanou nejnovější verzí aplikace NavitelNavigator.

Stiskněteikonu              na domovské obrazovce pro spuštění aplikace. Budete si moci nainstalovat mapy 45 evropských zemí 
zdarma.

Chcete-li si zakoupit další mapy, stiskněte Hlavní menu > Můj Navitel> Koupit mapy. V seznamu vyberte oblast a následně stát, 
pro který chcete zakoupit mapy. Zobrazí se okno s informaci o dané mapě. Klikněte na tlačítko Koupit a následujte instrukce. Více 
informací o nákupech je k dispozici na http://navitel.cz/cz/support/instructions/buy-a-map.

Podrobný manuál k aplikaciNavitelNavigatorje dostupný na 
http://download.navitel.su/Manuals/Manual_NavitelNavigator_9_CZ.pdf

Bezpečnostní informace 
Přizpůsobte veškerá nastavení aplikace a naplánujte trasu před začátkem jízdy. Změny nastavení aplikace či úpravy trasy 
provádějte pouze po úplném zastavení vozidla na bezpečném místě.
Doporučujeme poslouchat hlasové povely a na obrazovku navigačního přístroje se dívat pouze v případě, že je to s ohledem na 
dopravní situaci bezpečné. Funkci hlasových povelů nastavte před začátkem jízdy. Vždy dodržujte dopravní předpisy daného 
státu. 

Důležité! Bezpečnost silničního provozu je na prvním místě!


