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Nabíjení vaší baterie
Před delším používáním zařízení Fonepad v režimu baterie 
zcela nabijte baterii.� �apájecí adapt�r nabíjí baterii�� po�ud je �apájecí adapt�r nabíjí baterii�� po�ud je�apájecí adapt�r nabíjí baterii�� po�ud je 
připojen �e zdroji střídav�ho napájení.� �abíjení trvá mnohem�abíjení trvá mnohem 
d�le�� �dyž se Fonepad b�hem nabíjení používá.�Fonepad b�hem nabíjení používá.� b�hem nabíjení používá.�

DŮLEŽITÉ! Po pln�m nabití nenechávejte zařízení Fonepad 
připojen� � ele�tric�� síti.� Přístroj Fonepad není ur�en �Přístroj Fonepad není ur�en � 
dlouhodob�mu připojení �e zdroji napájení.�

Letecká bezpečnostní opatření
Ohledn� možnosti používání zařízení Fonepad v letadle a 
možnosti využití služeb �onta�tujte letec��ho dopravce.�

DŮLEŽITÉ! Zařízení Fonepad může procházet rentgenovým 
zařízením (používaným �e �ontrole předm�tů na dopravní�ov�m 
pásu)�� ale chraňte jej před magnetic�ými a ru�ními dete�tory.�

Bezpečnostní opatření
Tento Fonepad smí být použit pouze za teploty o�olí 0 °C až  
35 °C.�
Při dlouhodob�m vystavení extr�mn� vyso�� nebo níz�� 
teplot� může dojít � rychl�mu vybíjení nebo z�rácení životnosti 
baterie.� Pro zajišt�ní optimálního vý�onu uchovávejte baterii 
při doporu�en� o�olní teplot�.�
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Obsah dodávky

POZNÁMKA:

•  Po�ud n��terá z polože� chybí nebo je poš�ozena�� 
�onta�tujte prodejce.�

•  Přiložený napájecí adapt�r se liší podle zem� nebo regionu.�

 

 

ASUS Fonepad �apájecí adapt�r

user manual

Kabel Micro USB Technic�á do�umentace a 
záru�ní list
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Vaše zařízení Fonepad
Pohled zpředu

Dotykový panel
Doty�ový panel umožňuje ovládat zařízení Fonepad 
pomocí stylusu nebo doty�ových gest.�

Sluchátko
Sluchát�o umožňuje slyšet osobu na druh� stran� 
lin�y.�
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Snímač blízkosti
Sníma� blíz�osti snímá vzdálenost mezi vámi a 
vaším přístrojem Fonepad.� Když us�ute�ňujete 
nebo přijímáte volání pomocí přístroje Fonepad�� 
automatic�y dea�tivuje doty�ovou fun�ci a vypne 
podsvícení.�

Přední kamera
Zabudovanou �ameru s rozlišením 1��2 megapixel lze 
použít � fotografování nebo záznamu videa pomocí 
zařízení Fonepad.�

Snímač okolního osvětlení
Sníma� o�olního osv�tlení dete�uje množství o�olního 
sv�tla.� Syst�m do�áže automatic�y přizpůsobit jas 
displeje o�olnímu sv�tlu.�

Port Micro USB �.0
Port mi�ro USB (Universal Serial Bus) 2.�0 slouží � 
nabíjení baterie nebo � napájení přístroje Fonepad.� 
Tento port rovn�ž umožňuje přenášet data z po�íta�e 
do zařízení Fonepad a naopa�.�

POZNÁMKA:  Po připojení zařízení Fonepad � portu 
USB po�íta�e se zařízení Fonepad bude nabíjet pouze�� 
�dyž se nachází v režimu spán�u (vypnutá obrazov�a) 
nebo ve vypnut�m stavu.�
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Reproduktory
Zabudovaný zvu�ový reprodu�tor umožňuje 
poslouchat zvu� přímo z přístroje Fonepad.�  Zvu� je 
řízen softwarov�.�

Pohled zezadu
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Port pro připojení reproduktoru / sluchátek s 
mikrofonem
Tento port umožňuje připojit přístroj Fonepad � 
reprodu�torům se zesilova�em nebo �e sluchát�ům s 
mi�rofonem.�

DŮLEŽITÉ!  Tento port nepodporuje externí mi�rofon.�

Mikrofon
Integrovaný monofonní mi�rofon lze používat při 
video�onferencích�� při vypráv�ní nebo � jednoduchým 
zvu�ovým nahráv�ám.�

Tlačítko hlasitosti
Tla�ít�o hlasitosti slouží �e zvyšování nebo snižování 
úrovn� hlasitosti přístroje Fonepad.� 

Krom� toho lze pomocí tla�ít�a hlasitosti provád�t 
následující operace:
• Stis�nutím a podržením tla�ít�a snížení hlasitosti 

a�tivujete režim vibrací.�
• Stis�nutím a podržením tla�ít�a snížení hlasitosti v 

režimu vibrací přejdete na tichý režim.�



ASUS Fonepad�

Vypínač
Stis�nutím a podržením vypína�e asi dv� (2) se�undy 
zapnete přístroj Fonepad nebo jej probudíte z 
pohotovostního režimu.� 

Chcete-li přístroj Fonepad vypnout�� stis�n�te a 
podržte vypína� asi dv� (2) se�undy a po zobrazení 
výzvy �lepn�te na Power Off (Vypnout) a potom na 
OK.�

Chcete-li přístroj Fonepad zam�nout nebo přepnout 
do pohotovostního režimu�� stis�n�te a rychle uvoln�te 
vypína�.�

Po�ud přístroj Fonepad přestane reagovat�� stis�nutím 
a přidržením tla�ít�a napájení asi šest (6) se�und 
přístroj natvrdo vypn�te.�

DŮLEŽITÉ!

• Po patnácti (15) minutách ne�innosti se přístroj 
Fonepad automatic�y přepne do pohotovostního 
režimu.�

• Vypnutím syst�mu natvrdo může dojít �e ztrát� 
dat.� Důrazn� doporu�ujeme pravideln� zálohovat 
data.�
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Zadní přihrádka
Zadní přihrád�a obsahuje slot pro �artu micro SIM 
(Subscriber Identity Module)�� slot pro �artu microSD�� 
otvor pro ru�ní resetování a otvor mi�rofonu.�

POZN.:  Používání vybavení uvnitř zadní přihrád�y viz 
�ást Uvnitř zadní přihrádky.�
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Otvor mikrofonu
Otvorem mi�rofonu prochází zvu� do zabudovan�ho 
mi�rofonu se standardními fun�cemi.�

Uvnitř zadní přihrádky
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Slot na kartu Micro SIM
Přístroj Fonepad je vybaven zabudovaným slotem pro 
�artu mi�ro SIM (Subscriber Identity Module)�� �terý 
podporuje síťová pásma GSM�� WCDMA a LTE.�

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz �ást Vložení karty 
micro SIM.�

Otvor ručního resetu
Po�ud syst�m přestane reagovat�� zatla�ením 
napřímen� �ancelářs�� svor�y do otvoru pro ru�ní 
resetování natvrdo resetujte přístroj Fonepad.�

VAROVÁNÍ! Vynucení vypnutí syst�mu může v�st �e 
ztrát� dat.� Siln� doporu�ujeme pravideln� zálohování 
dat.�

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz �ást Resetování 
přístroje Fonepad.�

Slot pro kartu Micro SD
Zařízení Fonepad je vybaveno zabudovanou �te��ou 
pam�ťových �aret�� �terá podporuje formáty �aret 
microSD�� microSDHC�� a microSDXC.�

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz �ást Vložení karty 
micro SD.�
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Vložení karty micro SIM
Aby se bylo možn� us�ute�ňovat volání�� zasílat textov� zprávy 
nebo připojovat přístroj Fonepad � mobilní širo�opásmov� síti�� 
je třeba vložit �artu micro SIM (Subscriber Identity Module).�

Po�yny pro vložení �arty micro SIM:

1.� Sejm�te �ryt zadní přihrád�y z přístroje Fonepad.�
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2.� Vložte �artu micro SIM do slotu pro �artu micro SIM podle 
obráz�u níže.�

3.� Řádn� nasaďte �ryt přihrád�y zp�t na místo.� 
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Vložení karty micro SD
Po�yny pro vložení �arty micro SD:

1.� Sejm�te �ryt zadní přihrád�y z přístroje Fonepad.�

2.� Vložte �artu micro SD do slotu pro �artu micro SD podle 
obráz�u níže.�
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3.� Řádn� nasaďte �ryt přihrád�y zp�t na místo.� 

Resetování přístroje Fonepad
Po�yny pro resetování přístroje Fonepad:

1.� Sejm�te �ryt zadní přihrád�y z přístroje Fonepad.�
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2.� Zasuňte napřímenou �ancelářs�ou svor�u do otvoru pro 
ru�ní resetování.�

POZOR!  �ezasunujte napřímenou �ancelářs�ou svor�u ani 
žádný jiný předm�t do otvoru mi�rofonu!

3.� Řádn� nasaďte �ryt přihrád�y zp�t na místo.� 

Otvor ru�ního resetu
Otvor mi�rofonu
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Před prvním použitím v režimu baterie nechte 
zařízení Fonepad osm (8) hodin nabíjet.�

Nabíjení zařízení Fonepad

Připojte �abel micro USB � napájecímu adapt�ru.�

Připojte �one�tor micro USB � zařízení Fonepad.�

Připojte napájecí adapt�r � uzemn�n� ele�tric�� 
zásuvce.�

Pokyny pro nabíjení zařízení Fonepad:
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DŮLEŽITÉ!

• K nabíjení zařízení Fonepad používejte pouze dodaný napájecí 
adapt�r a �abel micro USB.� Použitím jin�ho napájecího 
adapt�ru může dojít � poš�ození zařízení Fonepad.�

• Aby se zabránilo nebezpe�í zran�ní�� před nabíjením zařízení 
Fonepad odstraňte ochranný film z napájecího adapt�ru a 
�abelu micro USB.� 

• Z�ontrolujte�� zda připojujete napájecí adapt�r �e správn� 
ele�tric�� zásuvce se správným jmenovitým vstupem.� 
Výstupní nap�tí tohoto adapt�ru je DC5 V�� 2 A��

• Po pln�m nabití nenechávejte zařízení Fonepad připojen� �Po pln�m nabití nenechávejte zařízení Fonepad připojen� � 
ele�tric�� síti.� Přístroj Fonepad není ur�en � dlouhodob�mu 
připojení �e zdroji napájení.�

• Při používání zařízení Fonepad v režimu napájecího adapt�ru 
se musí v blíz�osti zařízení nacházet snadno přístupná 
uzemn�ná ele�tric�á zásuv�a.�

POZNÁMKY:

• Zařízení Fonepad lze nabíjet prostřednictvím portu USB 
po�íta�e pouze�� �dyž se nachází v režimu spán�u (vypnutá 
obrazov�a) nebo ve vypnut�m stavu.�

• �abíjení prostřednictvím portu USB může trvat d�le.�

• Po�ud po�íta� nepos�ytuje dostate�n� množství energie 
pro nabití zařízení Fonepad�� nabijte zařízení Fonepad 
prostřednictvím ele�tric�� zásuv�y.�
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Příloha
Prohlášení o shodě EC
Tento produ�t vyhovuje požadav�ům sm�rnice R&TTE 1999/5/
ES.� Prohlášení o shod� je � dispozici �e stažení na webu  
http://support.�asus.�com.�

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Mohou nastat ta�ov� o�olnosti�� že v důsled�u selhání ze strany 
firmy ASUS nebo z jin� odpov�dnosti budete mít právo na 
náhradu š�ody od firmy ASUS.� V �ažd�m ta�ov�m případ��� bez 
ohledu na důvod�� pro �terý máte právo požadovat náhradu od 
firmy ASUS�� nebude ASUS odpovídat za víc než za š�ody �vůli 
zran�ní (v�etn� smrti) a poš�ození nemovitostí a hmotn�ho 
osobního majet�u; nebo ja���oliv s�ute�n� a přím� š�ody v 
důsled�ů opomenutí nebo nepln�ní zá�onných povinností 
dle t�to záru�y�� až do výše cení�ov� smluvní ceny �ažd�ho 
výrob�u.�

Firma ASUS bude odpov�dná nebo vás odš�odní jen za ztrátu�� 
š�ody nebo re�lamace na zá�lad� t�to smlouvy�� pře�inu nebo 
porušení cizích práv dle t�to záru�y.�

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy 
ASUS.� To je maximum�� za �ter� jsou firma ASUS�� její dodavatel� 
a váš prodejce �ole�tivn� odpov�dní.�



ASUS Fonepad�0

ZA ŽÁD�ÝCH OKOL�OSTÍ �EBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT 
ZA �ÁSLEDUJÍCÍ: (1) �ÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH STRA� �A 
VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU �EBO POŠKOZE�Í VAŠICH 
ZÁZ�AMŮ �EBO DAT (3) ZVLÁŠT�Í�� �AHODILÉ �EBO �EPŘÍMÉ 
ŠKODY �EBO JAKÉKOLIV EKO�OMICKÉ �ÁSLED�É ŠKODY 
(VČET�Ě ZTRÁTY ZISKU �EBO ÚSPOR)�� DOKO�CE I KDYŽ BY 
ASUS BYL UPOZOR�Ě� �A MOŽ�OST TAKOVÝCH ŠKOD.�

Prevence ztráty sluchu
V zájmu předcházení ztrát� sluchu neposlouchejte dlouhodob� 
při vyso�� hlasitosti.�

 

Pro Francii podle �lán�u 5232-1 francouzs��ho zá�ona toto 
zařízení na zá�lad� testování splňuje požadave� na a�ustic�ý 
tla� podle norem �F E� 50332-1:2000�F a E� 50332-2:2003.�
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Varovná značka CE

Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě 
LAN/Bluetooth
Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje sm�rnicím EEC 
2004/108/EC „Ele�tromagnetic�á �ompatibilita“ a 2006/95/EC „
Sm�rnice pro slaboproudá zařízení“.�

Hodnota CE SAR tohoto zařízení je 1��65 W/�g.� Tento přístroj 
FonePad byl testován při vysílání nejvyšším certifi�ovaným 
vý�onem ve všech testovaných fre�ven�ních pásmech 
ve vzdálenosti 0��5 cm od lids��ho t�la.� Aby byly spln�ny 
požadav�y vystavení RF CE�� musí být mezi přístrojem FonePad a 
uživatelem udržována vzdálenost minimáln� 0��5 cm.� 

Informace o vystavení elektromagnetickým 
polím (SAR) - CE
Toto zařízení splňuje požadav�y EU (1999/519/EC) na omezení 
vystavení veřejnosti ele�tromagnetic�ým polím prostřed�y na 
ochranu zdraví.�
Tyto limity jsou sou�ástí rozsáhlých doporu�ení na ochranu 
veřejnosti.� Tato doporu�ení vytvořily a ov�řily nezávisl� v�dec�� 
organizace prostřednictvím pravideln�ho a dů�ladn�ho 
hodnocení v�dec�ých studií.� M�rná jednot�a doporu�en�ho 
limitu Evrops�� rady pro mobilní zařízení je „m�rný absorbovaný 
vý�on“ (SAR) a limit SAR je 2��0 W/�g v prům�ru na 10 gramů 
t�án�.� Splňuje požadav�y organizace IC�IRP (International 
Commission on �on-Ionizing Radiation Protection).�
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Požadavek na elektrickou bezpečnost
U výrob�ů s hodnotou ele�tric��ho proudu od 6 A a hmotností 
vyšší než 3 �g je nutn� používat schválen� napájecí �abely v�tší 
nebo rovn�: H05VV-F�� 3G�� 0��75 mm2 nebo H05VV-F�� 2G�� 0��75mm2.�

Služba recyklace/zpětného odběru ASUS
Programy recy�lace/zp�tn�ho odb�ru ASUS jsou vyjádřením 
našeho odhodlání maximáln� chránit životní prostředí.� V�říme�� 
že má smysl nabízet řešení umožňující zodpov�dnou recy�laci 
našich produ�tů�� baterií�� dalších sou�ástí a obalových materiálů.� 
Podrobn� informace o recy�laci v různých regionech najdete na 
http://csr.�asus.�com/english/Ta�ebac�.�htm.�

�a zá�lad� testování používání tohoto zařízení v blíz�osti 
lids��ho t�la splňuje zásady vystavení IC�RP a evrops�ou 
normu E� 62311 a E� 62209-2.� SAR se m�ří při přím�m 
�onta�tu zařízení s t�lem při vysílání na nejvyšší certifi�ovaný 
výstupní vý�on ve všech fre�ven�ních pásmech mobilního 
zařízení.�



ASUS Fonepad ��

Poznámka k odnímatelnému krytu
Kryt ur�ený pouze pro příležitostn� používání OPERÁTOREM�� 
napří�lad při instalaci příslušenství�� lze odejmout�� po�ud návod 
na použití obsahuje po�yny pro správn� sejmutí a nasazení 
�rytu.�

Informace o povlaku
DŮLEŽITÉ! Pe�ujte o ele�tric�ou izolaci a udržujte ele�tric�ou 
ochranu.� Zařízení je zaizolováno s výjim�ou oblastí�� �de se 
nacházejí IO porty.�
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Správná likvidace

V případě použití nesprávného typu baterií 
hrozí nebezpečí exploze. Likvidujte použité 
baterie podle instrukcí.

�EVHAZUJTE baterii do �omunálního odpadu.� 
Symbol přeš�rtnut� popelnice s �ole��y u�azuje�� 
že tato baterie nesmí být li�vidována spole�n� s 
�omunálním odpadem.�

�EVHAZUJTE zařízení Fonepad do �omunálního 
odpadu.� Tento výrobe� byl navržen ta��� aby Tento výrobe� byl navržen ta��� aby 
umožňoval opa�ovan� používání sou�ástí a 
recy�laci.� Tento symbol přeš�rtnut� popelnice 
na �ole��ách znamená�� že výrobe� (ele�tric�á�� 
ele�tronic�á zařízení a �noflí�ov� baterie s 
obsahem rtuti) by se nem�l vyhazovat do 
�omunálního odpadu.� Ov�řte si lo�ální předpisy 
pro li�vidaci ele�tronic�ých výrob�ů.�

�EVHAZUJTE zařízení Fonepad do ohn�.� 
�EZKRATUJTE �onta�ty.� �EROZEBÍREJTE zařízení 
Fonepad.�
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Výrobce ASUSTe� COMPUTER I�C.�
Adresa, město 4F�� �o.� 150�� LI-TE RD.��� PEITOU�� 

TAIPEI 112�� TAIWA�
Země TAIWA�
Autorizovaný 
zástupce v Evropě

ASUS COMPUTER GmbH

Adresa, město HARKORT STR.� 21-23�� 40880 RATI�GE�
Země GERMA�Y

Informace o autorských právech
Žádná �ást t�to příru��y�� v�etn� výrob�ů a softwaru v příru�ce 
popsaných�� nesmí být reprodu�ována�� přenesena�� přepsána�� 
uložena v syst�mu pro u�ládání dat�� ani přeložena do 
žádn�ho jazy�a v žádn� podob� a žádným způsobem�� �rom� 
do�umentace uložen� �upujícím pro ú�el zálohování�� bez 
písemn�ho souhlasu firmy.� ASUSTeK COMPUTER I�C.� (“ASUS”).�

ASUS a logo Fonepad jsou ochrann� znám�y spole�nosti 
ASUSTe� Computer Inc.� 

Informace v tomto do�umentu mohou podl�hat zm�nám bez 
upozorn�ní.�

Copyright © �01� ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva 
vyhrazena.

�ázev modelu:  K004 (ME371MG)
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