Návod k použití
Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS!
Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení.
V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení, přejděte na stránku:
twitter.com/archos
www.facebook.com/archos
Blog

https://blog.archos.com/
http://faq.archos.com/
www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Poprodejní podpora
www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Prohlášení o shodě

Jelikož u našich produktů dochází k neustálému vývoji a zlepšování, může se software zařízení
drobně lišit ve vzhledu či funkcích, jež jsou uváděny v této příručce.
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Obsah balení

y
Warrant

ARCHOS Diamond 2 Plus

Adaptér nabíječky

Záruční, právní a bezpečnostní
upozornění

USB kabel
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Stručný návod
k obsluze

Popis zařízení
Konektor sluchátek
Světelný
Notifikační dioda senzor Reproduktor telefonu Blesk
Blesk
Přední
fotoaparát
SIM
a paměťové
karty

Hlasitost
+/–

Zadní fotoaparát
Redukce hluku
Laserové
ostření
Čtečka
otisků prstů

Zapnutí/
vypnutí

Nabíjecí USB kabel typ C
Reproduktor
Reproduktor
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Mikrofon

Sestavení
Po vybalení krabice mobilního telefonu:
1. Pomocí přiloženého bodce vyjměte přihrádku na kartu.
2. Vložte 1 micro SIM kartu do slotu 1 a micro SD paměťovou kartu
do slotu 2 NEBO 2 micro SIM karty do slotu 1 a 2 (viz nákres)
3. Umístěte přihrádku do správné pozice a zatlačte ji dovnitř.
4G

slot 1

Micro-SIM

4G

slot 2

Micro-SIM

Micro SD karta

slot 2

O

Micro
SD

Při vkládání SIM karty nebo Micro SD karty
se řiďte obrázkem, jinak by mohlo dojít
k poškození slotu či karty.
OR
Micro
Micro
SD
SD

4

Začínáme
5. Klepněte na název sítě Wi-Fi, ke které se
Úplné nabití baterie
Připojte nabíjecí kabel k Micro USB portu a adaptér chcete připojit.
Soukromé sítě se zobrazují s ikonou zámku
zapojte do elektrické zásuvky.
Před prvním použitím zařízení nabijte baterii na maximum. a budou od vás vyžadovat zadání hesla.
Čtečka otisků prstů
Zapnutí
1. Press and hold the ON/OFF button to turn on Použijte možnost odemykání otiskem prstu jako zabezpečení
1. Zvolte Nastavení>Zabezpečení, poté Otisk prstu
the device.
2. Zvolte Pokračovat
2. Nastavte zařízení podle uvedených pokynů.
3. Zvolte vzorec (kód) jako alternativu pro případ,
Aktivace mobilních dat (4G)
1. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů že byste nemohli použít možnost pdemknutí
pomocí otisku prstu.
jej zobrazíte.
2. Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá 4. Postupujte podle pokynů na displeji.
5. Načtěte otisk prstu v různých pozicích pro
nastavení.
snazší detekci.
3. Vyberte ikonu Nastavení.
6. Můžete přidat až 5 otisků.
4. V části Bezdrátová připojení a sítě vyberte
Laserové ostření
položku Datové využití, poté kartu SIM karta.
5. Mobilní data zapnete/vypnete pomocí přepínačeLaserové ostření zlepšuje zaostření fotoaparátu
a tím pomáhá pořizovat kvalitnější fotografie. Jděte do
Mobilní data.
Nastavení>Laserové ostření pro aktivaci nebo deaktivaci.
Wi-Fi připojení
1. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů Turbo stahování
Stahujte velké soubory rychleji pomocí kombinace
jej zobrazíte.
2. Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá nastavení. Vašeho datového a WiFi připojení.
3. Klepnutím na ikonu Wi-Fi aktivujete WiFi
1. Jděte do Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě
připojení .
2. Zvojte Turbo stahování, poté je zapněte
4. Vyberte volbu „Wi-Fi“ pod ikonou WiFi.
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Odstraňování problémů
-- Mou SIM kartu nelze detekovat: Ujistěte se, že máte platnou SIM kartu. Vložte SIM kartu podle
návodu na stránce Sestavení. Je-li karta vadná, kontaktujte svého operátora.
-- Mé zařízení zamrzlo: stiskněte tlačítko ON/OFF na déle než deset sekund nebo vyjměte a znovu
vložte baterii poté zapněte zařízení.
-- Mé zařízení nefunguje správně: Jděte do Nastavení > o telefonu > Zkontrolujte aktualizace pro
případný update systému. Je-li verze Vašeho zařízení aktuální, zkuste jej resetovat cestou Nastavení
> Obnovení továrních nastavení > Záloha a obnovení. Doporučujeme před tímto krokem zálohovat
veškerá data.
-- Pokud je příjem signálu Wi-Fi příliš slabý:
Ujistěte se, že se nenacházíte příliš daleko od Wi-Fi hotspotu.
Aktualizujte firmware zařízení: http://www.archos.com/support.
Resetujte a znovu definujte parametry připojení.
Kontaktujte svého poskytovatele Wi-Fi připojení
-- Startovací logo zařízení se přehrává pořád dokola: musíte zcela restartovat zařízení. Navštivte stránku
faq.archos.com a zvolte své zařízení. V menu Záloha a obnovení zvolte Jak znovu spustit můj ARCHOS
-- Mé zařízení nerozezná mé heslo či PIN: Při nastavení zámku obrazovky tvolte kód, který si snadno
zapamatujete. V některých případech musíte vložit i svou e-mailovou adresu nebo zcela resetovat
zařízení. Podívejte se na často kladené dotazy.
POKUD BUDETE POTŘEBOVAT DALŠÍ ODPOVĚDI TÝKAJÍCÍ SE TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ, NAVŠTIVTE
NAŠI STRÁNKU: FAQ.ARCHOS.COM
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