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POPIS PRODUKTU 

 

 

1. Predná šošovka: 0.3Mpx 

2. LCD obrazovka: Dotykový displej, ktorý slúži aj ako hlavný spôsob ovládania. Obraz na displeji sa  

    otáča automaticky v závislosti na aktuálnej polohe tabletu. 

3. Vol+: Tlačítko pre zvýšenie hlasitosti. 

4. Vol-: Tlačítko pro zníženie hlasitosti. 

5. Tlačítko Power: Tlačítko pre zapnutie tabletu / prechod do pohotovostného režimu / aktiváciu displeja.  

Pridržaním tlačidla vstúpite do ponuky umožňujúcej vypnutie tabletu. 

6. Reproduktor: Zvukový výstup. 

7. Slot pre SD kartu: Dierka určená pre zapojenie pamäťové karty typu Micro SD. 

8. USB slot: Dierka pre pripojenie konektora typu mini-USB - slúži na prepojenie s počítačom. 

9. Zadná šošovka: 2Mpx 

10. Tlačítko Reset: Použite v prípade problémov. 

11. Zdierka pre slúchadlá: Kompatibilné s konektormi typu Jack. Poznámka: Po pripojení slúchadiel sa  

automaticky vypne vstavaný reproduktor. 
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Procesor Rockchip RK3026 Cortex-A9 1.0G Mali-400MP2 GPU, OPENGL ES1.1/2.0 

Operační systém Android 4.2.2 

Pamäť 1GB 

Kapacita pevného 

disku HDD 

 

8GB 

 

LCD 7" 1024x600 ,TFT Displej 

Dotyková obrazovka 5 bodový kapacitný dotykový displej 

Bezdrôtové pripojenie WIFI 802.11b/g/n 

 

Otáčanie obrazu Senzor rozoznávajúci 4 polohy 

Fotoaparát / Kamera Zabudovaná predná šošovka (0.3Mpx) a zadná šošovka (2Mpx) 

3G techonológia USB 3G Dongle EVO/WCDMA 

Vstup / Výstup Micro USB 2.0-1x (DC JACK), Slúchadlový jack-1x, Mikrofón-1x 

Možnosti pripojenia Pamäťová karta typu T Flash (max. 32GB) 

Audio Podporované audio formáty: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV 

Podporované video formáty: AVI, VP8, RMVB, RM, MOV, MPG, MP4, 3GP, 

DAT, FLV, MKV atd. 

Podporované formáty obrázkov: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG 

 

Multimédia Podporované audio formáty: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV 

Podporované video formáty: AVI, VP8, RMVB, RM, MOV, MPG, MP4, 3GP, 

DAT, FLV, MKV atd. 

Podporované formáty obrázkov: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG 

 

Software Podporované funkcie: Inštalácia aplikácií, nastavenie systému, svetový čas, 

prehliadač, Google Play Store, Email, Gmail, Google Talk, záznam zvuku, 

kalendár,  

videokamera, kalkulačka, hodiny, hudobný prehrávač 

Batéria Lithiová batéria 3.7V/2600mAh 

 

Napájací adaptér 5V, 2A 

 
 
 
 

ODOMKNUTIE TABLETU 
 
Ak je tablet vypnutý alebo prepnutý do pohotovostného režimu / zamknutý, stlačte pre jeho zapnutie 
tlačidlo Power. Zobrazí sa úvodná obrazovka so zámkom - tzn. tablet je uzamknutý a je potrebné ho 
odomknúť.  
 
Odomykanie: Priložte prst na zámok a presuňte ikonu von z kruhu. Následne sa systém prepne do 
hlavného rozhrania.  
 
Režim nastavenia ponúka niekoľko variantov úvodného zobrazenia - pri zmene nastavenia sa vždy 
riaďte príslušnými pokynmi. 
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HLAVNÁ OBRAZOVKA 

 

 
 
 
 
A. Hlavný panel 

B. Indikátor USB pripojenia. Stlačte ikonu a skopírujte súbory z / do počítača. 

C. Indikátora funkcie pre ladenie USB (tzv. USB Debugging). Pre deaktiváciu funkcie kliknite na ikonu. 
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D. Indikácia SD karty 

E. Tlačítko Späť 

F. Ukazovateľ sily WiFi signálu 

G. Tlačítko Plocha 

H. Ukazovateľ stavu batérie 

J. Hodiny 

K. Ikona Vyhľadávať 

L. Tlačítko Aplikacie 

M. Tlačítko Menu 

N. Plocha 

 

Ak si prajete vytvoriť záložku na ploche, vstúpte do rozhrania s požadovanou funkciou / aplikácií a 

pridržte na niekoľko sekúnd prst na príslušnej ikone - ikona sa pretiahne na plochu.  

 

Pokiaľ si prajete záložku z plochy zmazať, pridržte na niekoľko sekúnd prst na ikone záložky - zobrazí 

sa ikona Kôš. Pre odstránenie z plochy pretiahnite záložku do koša. 

 

 

 

 

 

HLAVNÁ PONUKA 
 
Pre vstup do hlavnej ponuky stlačte tlačidlo Aplikácie. 
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NASTAVENIE WiFi PRIPOJENIA 
 
Vstúpte do režimu nastavenia "WIRELESS & NETWORK" a stlačte tlačidlo "Wi-Fi". Vyberte 

požadovanú sieť a podľa pokynov sa k nej pripojte - na hlavnom paneli sa zobrazí ikona . Teraz 
môžete otvoriť webový prehliadač. 
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WEBOVÝ PREHLIADAČ 
 

Ak je WiFi alebo 3G pripojenie úspešné, otvorte webový prehliadač  a zadajte webovú 
adresu (URL) stránok, ktoré si prajete navštíviť. Zväčšenie / zmenšenie náhľadu stránok sa 
vykonáva pohybom dvoch prstov od seba / k sebe. 

 
 
 

PREHLIADAČ OBRÁZKOV A VIDEOSÚBOROV 

 

Pre vstup do rozhrania pre prehliadanie obrázkov a videosúborov stlačte v hlavnej ponuke ikonu . 
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Pre otvorenie obrázkov / videosúboruov stlačte zodpovedajúci náhľad. 
 

 
 
 

SPRÁVCA SÚBOROV 

 

Software pre správu dokumentov otvoríte stlačením ikony  

 
Stlačte tlačidlo Výber pre zvolenie úkonu (otvoriť / kopírovať / zmazať) 
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HUDOBNÝ PREHRÁVAČ 
 

Pre spustenie prehrávača stlačte zodpovedajúcu záložku alebo ikonu  v hlavnej ponuke. 
 

 
 
 

INSTALÁCIA  APLIKACII 

 
Celá rada aplikácií pracujúcich v systéme ANDROID je k dispozícii online.  
Stiahnutý softvér vo formáte .apk možno skopírovať na pamäťovú kartu a následne otvoriť v 
Správcovi súborov ("File Manager"). 
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Záručné podmienky, reklamácie 
 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 

predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 

uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení 

neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 

znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach 

týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 

IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

 

Adresa predajní:  

 inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín  +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

 Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

 Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 
917 866 622, predajnake@insportline.sk 

 

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý 

spotrebiteľom nie je. 

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 

rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúcí, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za 

účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou 

kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy 

uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a 

záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude 

stranami dohodnuté inak.  

 

Záručné podmienky 
 
Záručná doba 
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ zo záručného listu, 

faktúry ku tovaru, dodacieho listu, príp. iného dokladu ku tovaru nevyplýva odlišná dĺžka záručnej doby 

poskytovaná predávajúcim. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá. 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
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Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre 

použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

 
Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: 
 
zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou,  
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi 
 
nesprávnou údržbou 
 
mechanickým poškodením 
  
opotrebovaním dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé  
mechanizmy, atď.)  
 
neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 
 
neodbornými zásahmi 
 
nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 
teploty,  pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi 
 

Reklamačný poriadok 
 
Postup pri reklamácii vady tovaru 
 
Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia 

škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, 

ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť 

reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými 

istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, 

má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, 

závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, 

ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného 

zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na 

dopravu.  

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za 

neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s 

neoprávnenou reklamáciou.  
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V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných 

podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny 

chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený 

dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo 

lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca 

náleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ 

nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo 

vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný 

vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné  riešenie. Pokiaľ k takej dohode 

nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  

 

 
 
 
Dátum predaja:                                                                                   Razítko  a podpis predajca: 
 

 


