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1
Práca na vašom tablete

Pred servisným úkonom v tablete

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste sa vyhli prípadnému poškodeniu tabletu a zaistili 
svoju osobnú bezpečnosť. Pokiaľ nie je uvedené inak, každý postup uvádzaný v tomto dokumente 
predpokladá, že je splnená nasledujúca podmienka:

• Prečítali ste si bezpečnostné informácie, ktoré boli dodané spolu s tabletom.

VÝSTRAHA: Skôr než začnete pracovať vnútri tabletu, prečítajte si bezpečnostné pokyny dodané s 
tabletom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so 
zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance .

VAROVANIE: Veľa opráv smie vykonávať iba oprávnený servisný technik. Vy môžete vykonávať iba 
postupy riešenia problémov a jednoduché opravy, na ktoré vás oprávňuje dokumentácia k 
produktu alebo pokyny internetového alebo telefonického tímu servisu a technickej podpory. Na 
škody spôsobené opravami, ktoré neboli autorizované spoločnosťou Dell, sa nevzťahuje záruka. 
Prečítajte si bezpečnostné informácie, ktoré boli dodané spolu s produktom, a dodržujte ich.

VAROVANIE: Uzemnite sa pomocou uzemňovacieho remienka na zápästí alebo opakovaným 
dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napr. konektora na zadnej strane tabletu), aby 
ste predišli elektrostatickému výboju.

VAROVANIE: So súčiastkami a kartami zaobchádzajte opatrne. Nedotýkajte sa komponentov ani 
kontaktov na karte. Kartu držte za jej okraje alebo za jej kovový montážny držiak.

VAROVANIE: Ak odpájate kábel, ťahajte ho za konektor alebo pevný ťahací jazýček, nie za 
samotný kábel. Niektoré káble majú konektor zaistený západkami; pred odpojením takéhoto 
kábla stlačte západky. Konektory od seba odpájajte plynulým ťahom v rovnom smere – zabránite 
tým ohnutiu kolíkov. Skôr než niektorý kábel zapojíte, presvedčte sa, či sú oba konektory správne 
orientované a zarovnané.

POZNÁMKA: Farba tabletu a niektorých komponentov sa môže odlišovať od farby uvádzanej v 
tomto dokumente.

V záujme predchádzania poškodeniu tabletu vykonajte pred začatím prác vo vnútri tabletu nasledujúce 
kroky.

1. Pracovný povrch musí byť rovný a čistý, aby sa nepoškriabal kryt tabletu.

2. Vypnite tablet (pozrite časť Vypnutie tabletu).

3. Ak je tablet pripojený dokovaciemu zariadeniu (ukotvený), ako sú napríklad voliteľná dokovacia 
stanica alebo dok klávesnice, odpojte ho.

4. Odpojte napájací adaptér z tabletu.

5. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte spínač napájania, aby ste odstránili zvyškové napätie zo systémovej 
dosky.

VAROVANIE: Aby ste predišli elektrickému šoku, vždy odpojte svoj tablet z elektrickej 
zásuvky.
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VAROVANIE: Skôr než sa dotknete akéhokoľvek komponentu vo vnútri tabletu, uzemnite sa 
dotykom nenatretého kovového povrchu, napríklad kovovej zadnej strany tabletu. Počas 
práce sa pravidelne dotýkajte nenatreného kovového povrchu, aby sa rozptýlila statická 
elektrina, ktorá by mohla poškodiť vnútorné komponenty.

6. Vyberte pamäťovú kartu SD z tabletu.

Vypnutie vášho tabletu
Vypnutím vášho tabletu sa tablet úplne vypne. Svoj tablet môžete vypnúť dvomi spôsobmi:

• Pomocou tlačidla napájania

• Pomocou ponuky kľúčových tlačidiel

1. Vypnutie tabletu pomocou tlačidla napájania:

a. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Napájanie  kým neuvidíte správu „PC vypnete posunutím 

prsta“ na obrazovke. 

POZNÁMKA: Ak stlačíte a podržíte tlačidlo Napájanie , správa „PC vypnete posunutím prsta“ 
sa predvolene zobrazí iba v prípade modelu Venue 10 Pro 5055. . Nastavenie tlačidla 
napájania môžete zmeniť voľbou Ovládací panel > Možnosti napájania > Zmeniť nastavenie 
plánu > Zmeniť rozšírené nastavenia napájania. . Ak chcete otvoriť Ovládací panel, prejdite 
prstom od pravého okraja obrazovky, ťuknite na možnosť Vyhľadávať, do vyhľadávacieho 
políčka zadajte Ovládací panel a kliknite na položku Ovládací panel.

b. Posunutím prsta vypnite svoj tablet.

POZNÁMKA: Tablet môžete vypnúť aj bez posunutia prsta nadol na obrazovke. Stlačte a podržte 

tlačidlo Napájanie  na >10 sekúnd, aby sa tablet vypol. Toto nútené vypnutie môžete 
využiť, ak tablet nereaguje, správa sa nepredvídateľne alebo nefungujú dotykové vstupy.

2. Vypnutie tabletu pomocou ponuky kľúčových tlačidiel:

a. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila ponuka kľúčových tlačidiel.
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b. Dotknite sa položiek Nastavenie  —> Napájanie  —> Vypnúť, aby sa tablet vypol. 

7



2
Vlastnosti
Tabuľka 1.

1. Kamera

2. Kontrolka stavu kamery

3. Mikrofóny

4. Tlačidlo napájania

5. Tlačidlo Windows

6. Čítačka pamäťových kariet 
MicroSD

7. Čítačka kariet micro-SIM 
(iba modely LTE/HSPA+)

8. Reproduktor

9. Otvor pre bezpečnostný 
kábel Noble

10. Zadná kamera

11. Vodiace zásuvky doku

12. Dokovacie kolíky

13. Etiketa servisného štítka

14. Kontrolka Wi-Fi / WWAN 
(voliteľná)

15. konektor USB 2.0

16. Reproduktor

17. Kontrolka stavu batérie

18. Konektor Micro USB pre 
napájanie

19. Konektor Micro HDMI

20. Tlačidlá ovládania 
hlasitosti

21. Zvukový konektor

Dok klávesnice (voliteľný)

22. Dokovací konektor

23. Západky doku

24. Tlačidlo na uvoľnenie 
doku

25. Dotyková plocha

Dotykové pero (voliteľné)

26. Hrot pera (vymeniteľný)

27. Tlačidlá

28. Pútko pera
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3
Inštalácia tabletu
 

Nabíjanie tabletu

VAROVANIE: Batériu nabíjajte pri teplote prostredia 0 °C až 40 °C.

VAROVANIE: Používajte iba napájací adaptér a napájací kábel, ktoré sa dodávajú spolu s 
počítačom. Použitie neautorizovaných napájacích adaptérov alebo napájacích káblov môže 
spôsobiť vážne poškodenie vášho tabletu.

POZNÁMKA: Batéria nie je úplne nabitá v čase rozbalenia tabletu.

1. Pripojte napájací kábel k napájaciemu adaptéru.

2. Pripojte napájací adaptér k elektrickej zásuvke a nabíjajte tablet, kým nie je batéria úplne nabitá.

POZNÁMKA: Úplné nabitie tabletu batérie trvá približne 4 hodiny.

Stav nabitia batérie tabletu môžete skontrolovať’ pomocou:

• Kontrolka nabíjania batérie na prednej strane tabletu:

LED, správanie sa Popis

Neprerušovane svieti biele svetlo Batéria sa nabíja.

Nesvieti Batéria sa nenabíja. Napájací adaptér nie je 
pripojený alebo je batéria úplne nabitá.

Prechodne svieti oranžové svetlo – Kontrolka LED svieti oranžovou farbou 2 
sekundy, potom sa zmení na nepretržité 
biele. Znamená to, že systém sa nemôže 
zapnúť pri aktuálnom stave nabitia, ale 
batéria sa nabíja.

– Batéria sa nabíja

– Tablet sa nezapne.

POZNÁMKA: Presnú úroveň nabíjania môžete skontrolovať spustením operačného systému.

• Ikony batérie zobrazené na obrazovke:
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Ikona batérie Popis

Batéria je úplne nabitá a napájací adaptér je 
pripojený.

Batéria sa nabíja z napájacieho adaptéra.

Váš tablet je napájaný z batérie a batéria sa 
vybíja.

Tablet je pripojený a batéria sa rozpoznala alebo 
batéria nefunguje správne.

Úroveň nabitia batérie je nízka.

Úroveň nabitia batérie je kritická.

Zapnutie vášho tabletu

POZNÁMKA: Tablet používajte pri teplote prostredia medzi 0 °C až 40 °C.

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Napájanie  na 2 sekundy, aby sa tablet zapol.

2. Ak sa zobrazí obraz obrazovky uzamykania, potiahnutím prsta z dolného okraja displeja prepnite na 
prihlasovaciu obrazovku, potom zadaním hesla sa prihláste do systému Windows. 

Tablet je pripravený na použitie po zobrazení obrazovky Štart systému Windows.

POZNÁMKA: Ak prihlasovacia obrazovka nie je povolená v systéme Windows 8.1, z obrazovky 
uzamykania sa priamo dostanete na úvodnú obrazovku.

POZNÁMKA: Obrazovka uzamykania sa zobrazuje len po návrate zo stavu spánku.
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Vypnutie obrazovky

Pomocou tlačidla napájania

Stlačením tlačidla Napájanie  vypnite obrazovku.

Pomocou kľúčových tlačidiel

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.

2. Dotknite sa položiek Nastavenie  → Napájanie  → Spánok aby sa vypla obrazovka.

POZNÁMKA: Ak je váš tablet v stave spánku, stlačením tlačidiel Napájanie  alebo 

Windows  raz zapnite obrazovku.
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4
Používanie vášho tabletu
 

Orientácia obrazovky

Pre optimálne prezeranie obsahu sa orientácia obrazovky automaticky zmení na formát na výšku alebo na 
šírku podľa toho, ako držíte tablet.

POZNÁMKA: Niektoré aplikácie nepodporujú automatické otáčanie obrazovky na formát na šírku 
alebo na výšku.

Ako uzamknúť/odomknúť orientáciu obrazovky
1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.

2. Dotknite sa položiek Nastavenie  → Obrazovka .

3. Dotykový  prepnite na uzamknutie orientácie obrazovky alebo dotykom  prepnite na 
odomknutie orientácie obrazovky.

Nastavenie jasu obrazovky

Môžete tu nastaviť aj jas obrazovky pomocou jazdca pod prepínačom  ponuky.
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Gestá

Váš tablet má viacdotykový displej. Tablet môžete ovládať dotknutím sa obrazovky.

Ovládanie gestami Funkcie

Dotykový

Jemne sa dotknite displeja špičkou prsta.

• Vyberajte položky na obrazovke, vrátane 
možností, vstupov, obrázkov a ikôn

• Spúšťajte aplikácie

• Dotknite sa tlačidiel na obrazovke

• Zadávajte text pomocou klávesnice na obrazovke

Dotyk a podržanie

Dotknite sa displeja a podržte na ňom prst

• Zobrazte podrobné informácie o položke

• Otvorte kontextovú ponuku vzťahujúcu sa na 
položku pre ďalšie operácie

Presúvanie

1. Dotknite sa položky na obrazovke a podržte 
na nej prst

2. Udržujte kontakt prstom na displeji a 
pohybujte hrotom prsta na želané miesto

3. Zdvihnite prst z displeja, aby sa položka 
presunula na želané miesto

Presúvajte položky ako sú obrázky a ikony na 
obrazovke

Pohyb prstom alebo listovanie

Pohybujte svojím prstom na obrazovke vo 
zvislom alebo vodorovnom smere

• Rolujte po obrazovke Štart, na webových 
stránkach, v zoznamoch, položkách, fotografiách, 
kontaktoch a podobne

• Zatvorte aplikáciu. (Stiahnite aplikáciu ku 
spodnému okraju displeja.)
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Ovládanie gestami Funkcie

Priblíženie

Dotknite sa displeja dvomi prstami a odtiahnite 
ich od seba

Zväčšite pohľad na obrázok alebo webovú stránku

Vzdialenie

Dotknite sa displeja dvomi prstami a priblížte ich 
k sebe

Zmenšite pohľad na obrázok alebo webovú stránku

Otáčanie

Dotknite sa displeja dvomi prstami a otáčajte ich 
po oblúku doprava alebo doľava

Otáčajte objekt o 90 stupňov

Kliknutie pravým tlačidlom

Ak chcete vykonať operáciu kliknutia pravým tlačidlom vo svojom tablete, dotknite sa a podržte svoj prst 
na 2 sekundy na ktorejkoľvek časti obrazovky alebo ikony, potom zdvihnite prst.

Na obrazovke sa objaví ponuka s možnosťami.
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Obrazovka Štart systému Windows

Obrazovka Štart systému Windows zobrazuje zoznam predvolených a vlastných živých dlaždíc, ktoré 
predstavujú skratku k aplikáciám Ovládací panel, Windows Prieskumník, Počasie, RSS, Windows Obchod, 
Internet Explorer a ďalším nainštalovaným aplikáciám.

Živé dlaždice na vašej obrazovke Štart sa menia a aktualizujú v reálnom čase, preto môžete získať 
aktuality z oblasti správ alebo športu, sledovať, čím sa zaoberajú vaši priatelia, a získať najnovšie 
predpovede počasia.

Používateľské rozhranie založené na dlaždiciach vám ponúka priamy prístup k vašim naposledy 
používaným aplikáciám, e-mailom, fotografiám, hudbe, filmom, kontaktom, novinkám na stránkach 
Facebook a Twitter a často navštevovaným webovým stránkam. Svoje obľúbené alebo často používané 
aplikácie si môžete pripnúť ako živé dlaždice a tak si prispôsobiť obrazovku Štart.

Obrazovku Štart môžete prispôsobiť nastavením svojho obľúbeného obrazu ako pozadie.

POZNÁMKA: Živé dlaždice môžete pridávať alebo odoberať pomocou možností Pripnúť  resp. 

Zrušiť pripnutie  .

Prístup k obrazovke Štart

Na obrazovku Štart sa dostanete niektorou z nasledujúcich spôsobov:

• Stlačte tlačidlo Windows .

• Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel, a dotknite sa 

ikony Štart .

Zoznámte sa so systémom Windows 8.1

Dotknutím sa dlaždice Pomocník+tipy na obrazovke Štart sa vyvolá okno pomocníka a tipov pre 
používanie systému Windows 8.1.
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Pohyb prstom vpravo

Pohyb prstom od pravého okraja displeja smerom dnu otvorí ponuku kľúčových tlačidiel. Kľúčové tlačidlá 
poskytujú prístup k systémovým príkazom, ako sú Štart, Vyhľadávanie, Zdieľanie, Zariadenia a Nastavenia.

Ak je vo vašom tablete spustená aplikácia alebo vykonáva akcie, stlačenie ikony Štart  vás vráti späť na 

obrazovku Štart. Ak ste na obrazovke Štart, stlačenie ikony Štart  vás vráti do naposledy používanej 
aplikácie alebo na naposledy zobrazenú obrazovku.

POZNÁMKA: Funkcionalita ikony Štart  je totožná s tlačidlom Windows .

Pohyb prstom doľava

• Pomalým pohybom prsta od ľavého okraja k pravému okraju obrazovky sa zobrazia miniatúry 
otvorených aplikácií a rotujú sa miniatúry otvorených aplikácií.

• Pohyb prstom smerom dnu alebo von z ľavého okraja displeja zobrazí zoznam naposledy otvorených 
aplikácií.

Pohyb prstom nahor/nadol

• Pohyb prstom z dolného alebo horného okraja displeja zobrazí ikonu Všetky aplikácie . Dotknutím 
sa ikony Všetky aplikácie sa zobrazí abecedný zoznam všetkých aplikácií inštalovaných do vášho 
tabletu.

• Pohyb prstom z dolného alebo horného okraja aplikácie smerom dnu ukotví alebo zatvorí aplikáciu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o obrazovke Štart systému Windows, navštívte stránku 
windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial.

Kameru (prednú) môžete povoliť aj keď je obrazovka v uzamknutom režime. Ak chcete povoliť kameru, 
keď je obrazovka v uzamknutom režime:

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.

2. Kliknite na položky Nastavenie  → Zmeniť nastavenie PC → Počítač a zariadenia
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3. Rolujte nadol a nájdite položku Kamera.

4. Pohybom prstom zapnite funkciu, aby ste mohli používať kameru, keď je obrazovka v uzamknutom 
režime.

Ak sa chcete uistiť, že môžete používať kameru, keď je obrazovka v uzamknutom režime.

1. Stlačením tlačidla Napájanie  vypnite obrazovku.

2. Stlačením tlačidla Napájanie  znova povoľte režim uzamknutej obrazovky.

3. Pohybom prstom nadol povoľte kameru.

Rozdelená obrazovka

Možnosť rozdelenia obrazovky umožní otvoriť dve aplikácie na jednej obrazovke, čo pomôže pri práci 
typu multitasking. Ak chcete rozdeliť obrazovku:

1. Otvorte akékoľvek dve aplikácie, ktorými chcete rozdeliť obrazovku.

2. Potiahnutím prstom od ľavého okraja otvorte druhú aplikáciu a podržte na nej svoj prst, kým sa 
obrazovka nerozdelí.

3. Zdvihnutím prsta položte druhú aplikáciu.

POZNÁMKA: Windows 8.1 umožní rozdeliť obrazovku na rozličné šírky.

Používanie slúchadiel

Na počúvanie hudby a zvukov, nahrávanie zvuku a telefonovanie môžete použiť slúchadlá.

Po pripojení zariadenia k zvukovému portu sa objaví vyskakovacie okno s možnosťami. vyberte vhodnú 
možnosť a kliknite na tlačidlo OK.

POZNÁMKA: Sú to predvolené možnosti tabletu, ktoré sa zobrazia iba po pripojení zariadenia k 
zvukovému portu. V závislosti od vášho zariadenia môžete vybrať ktorúkoľvek z týchto možností.

VÝSTRAHA: Dlhodobé počúvanie hlasnej hudby môže viesť k strate sluchu.
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1. Pripojte slúchadlá zvukovému portu (3,5 mm) na tablete. 

2. Vložte slúchadlá do uší a nastavte úroveň hlasitosti na komfortnú úroveň.

POZNÁMKA: Ak pripájate slúchadlá alebo externé zvukové zariadenie ku zvukovému konektoru, 
reproduktory vstavané do tabletu sa automaticky stlmia.

VAROVANIE: Keď odpájate slúchadlá od tabletu, ťahajte za konektor a nie za kábel, aby ste 
predišli ich poškodeniu.

POZNÁMKA: Odporúčame, aby ste stíšili úroveň hlasitosti pred odpojením slúchadiel, a potom ju 
nastavili na komfortnú úroveň. Náhle vystavenie sa hlasnému zvuku môže spôsobiť poškodenie 
sluchu.

Vloženie karty Micro-SIM (voliteľné)
1. Povoľte skrutku, ktorá drží dvierka zásuvky pre kartu.

2. Otvorte dvierka zásuvky pre kartu.

3. Kartu micro-SIM zasuňte do príslušnej zásuvky a potlačte, až kým kliknutím nenaskočí na miesto. 

4. Zatvorte dvierka zásuvky pre kartu. 

5. Utiahnite skrutku, ktorá drží dvierka zásuvky pre kartu.

VAROVANIE: Otváranie dvierok bez povolenia skrutky môže poškodiť dvierka.

POZNÁMKA: Typ skrutky sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie tabletu.

POZNÁMKA: Skontrolujte, či je karta správne zarovnaná a úplne vsunutá.

POZNÁMKA: Pred vložením karty micro‑SIM vypnite zariadenie.
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Vloženie karty MicroSD
1. Kartu zasuňte do príslušnej zásuvky a potlačte, až kým kliknutím nenaskočí na miesto. 

POZNÁMKA: Skontrolujte, či je karta správne zarovnaná a úplne vsunutá.

POZNÁMKA: Pred vložením karty microSD vypnite zariadenie.
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5
Spravovanie nastavení vášho tabletu
 

Nastavenie siete Wi-Fi

Zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.

2. Dotknite sa položiek Nastavenie  → Zmeniť nastavenie PC→ Siete→ Režim Lietadlo.

3. Potiahnite prstom ikonu Wi-Fi doprava alebo doľava pre zapnutie alebo vypnutie siete Wi-Fi. 

Pripojenie do siete

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.

2. Dotknite sa položiek Nastavenie  → Dostupné  → Vybrať dostupnú sieť→ Pripojiť

.
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Nastavenie mobilnej širokopásmovej siete

Zapnutie/vypnutie mobilnej širokopásmovej siete

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.

2. Dotknite sa položiek Nastavenie  →Zmeniť nastavenie PC → Siete → Režim Lietadlo.

3. Potiahnite prstom ikonu Mobilné širokopásmové pripojenie doľava alebo doprava pre zapnutie 
alebo vypnutie mobilného širokopásmového pripojenia.

Pripojenie na širokopásmovú mobilnú sieť

1. Skontrolujte, či je aktívna karta SIM vložená do tabletu. 
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2. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.

3. Dotknite sa položiek Nastavenie  → Siete → Pripojenia  → Váš poskytovateľ služieb → 
Pripojiť.

4. Odhadované využitie údajov sa zobrazí, keď je povolená mobilná širokopásmová sieť. 

POZNÁMKA: Môžete zvoliť možnosť Pripojiť automaticky, ak chcete pripojiť automaticky mobilnú 
širokopásmovú sieť automaticky.

POZNÁMKA: Váš tablet automaticky uprednostní siete Wi-Fi pred mobilnými širokopásmovými 
sieťami, ak sú obidve k dispozícii. Ak je váš tablet pripojený k mobilnej širokopásmovej sieti a 
dostávate sa do dosahu niektorého z uložených pripojení Wi-Fi, odpojí sa od mobilnej siete a 
automaticky sa pripojí k sieti Wi-Fi.

Odpojenie sa od mobilnej širokopásmovej siete

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.

2. Dotknite sa položiek Nastavenie  →Siete  → Váš poskytovateľ služieb → Odpojiť.

POZNÁMKA: Ak sa váš tablet odpojí od mobilnej širokopásmovej siete, možnosť Pripojiť 
automaticky sa zruší tiež.

Možnosti mobilnej širokopásmovej siete

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.

2. Dotknite sa položiek Nastavenie  →Siete  .

3. Dotknite sa a podržte stlačenú možnosť Váš poskytovateľ služieb alebo ak je ukotvený, kliknite 
pravým tlačidlom myši.

• Dotknite sa položky Zobraziť odhadované využitie údajov/Skryť odhadované využitie údajov, ak 
chcete zobraziť alebo skryť odhadované využitie údajov.

• Dotknite sa položky Nastaviť ako pripojenie účtované podľa objemu údajov/Neúčtované podľa 
objemu údajov ak chcete, aby bolo konkrétne pripojenie nastavené ako účtované/neúčtované 
podľa objemu údajov.
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• Dotknite sa položky Zobraziť vlastnosti pripojenia pre zobrazenie vlastností pripojenej mobilnej 
širokopásmovej siete.

POZNÁMKA: Ak je možnosť Nastaviť ako pripojenie účtované podľa objemu údajov povolené, 
nástroj Windows Update nebude automaticky preberať aktualizácie, len ak sú to kritické 
bezpečnostné aktualizácie s vysokou prioritou.

Informácie o hardvéri poskytovateľa služieb

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.

2. Dotknite sa položiek Nastavenie  → Zmeniť nastavenie PC → Sieť. 

3. Dotknite sa položky Váš poskytovateľ služieb, ak chcete prezerať informácie o hardvéri, vrátane 
účastníckych informácií a medzinárodného identifikátora mobilného zariadenia International Mobile 
Equipment Identity (IMEI).

Povolenie uzamknutia kódom PIN

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.

2. Dotknite sa položiek Nastavenie  → Sieť .

3. Dotknite sa a podržte stlačenú možnosť Váš poskytovateľ služieb alebo ak je ukotvený, kliknite 
pravým tlačidlom myši.

4. Dotknite sa položky Zobraziť vlastnosti pripojenia→Zabezpečenie→Použitie PIN kódu.

5. Zadajte PIN kód svojej karty SIM.

POZNÁMKA: Váš poskytovateľ služieb znamená poskytovateľa sieťových služieb dostupného vo 
vašej lokalite.

VAROVANIE: Ak zadáte nesprávny PIN kód, mobilné širokopásmové pripojenie sa nevytvorí. Ak 
trikrát zadáte nesprávny kód, vaša karta SIM za zablokuje. Pre odblokovanie karty SIM kontaktujte 
svojho poskytovateľa služieb a získajte osobný odblokovací kód Personal Unblocking Key (PUK) a 
odblokujte kartu SIM.

POZNÁMKA: Pred kontaktovaním svojho poskytovateľa si pripravte svoje číslo IMEI.

Aktualizácia / Obnovenie / Resetovanie vášho tabletu

Svoj tablet môžete aktualizovať / obnoviť / vrátiť do pôvodného stavu z výroby.

1. Prejdite prstom od pravého okraja obrazovky, aby sa otvorila lišta kľúčových tlačidiel.

2. Dotknite sa položiek Nastavenie  → Zmeniť nastavenie PC → Aktualizácia a obnovenie → 
Obnovenie.

• Obnovenie počítača bez ovplyvnenia súborov

• Všetko odstrániť a preinštalovať systém Windows

• Rozšírené spustenie

3. Voľbou niektorej možnosti obnovenia dokončite úlohu.

Obnovenie počítača bez ovplyvnenia súborov

Táto voľba umožní aktualizovať váš tablet bez straty fotografií, hudby, filmov a ostatných osobných 
súborov. Ak chcete vykonať túto operáciu:
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1. Kliknite na možnosť Začíname. Otvorí sa okno Obnoviť nastavenie PC.

2. Kliknite na položku Ďalej.

3. Kliknite na možnosť Obnoviť.

Kliknutím na tlačidlo Zrušiť sa akcia zruší.

Všetko odstrániť a preinštalovať systém Windows

Táto voľba umožní úplne recyklovať alebo znovu nainštalovať váš tablet a vrátiť predvolené / výrobné 
nastavenie. Ak chcete vykonať túto operáciu:

1. Kliknite na možnosť Začíname. Otvorí sa okno Obnoviť váš PC.

2. Kliknite na položku Ďalej.

Po kliknutí na možnosť Ďalej musíte vybrať niektorú z nasledujúcich dvoch možností pre dokončenie 
úlohy:

• Len odstrániť súbory – Ak zvolíte túto možnosť, Windows odstráni všetky vaše súbory vrátane 
fotografií, hudby, filmov a ostatných osobných súborov.

• Úplne vyčistiť jednotku – Ak zvolíte túto možnosť, Windows obnoví nastavenia vášho tabletu z 
výroby.

VAROVANIE: Obnovenie výrobného stavu vášho tabletu odstráni všetky údaje z tabletu, vrátane 
konfigurácie vášho konta, hudby, obrázkov, súborov a podobne. Pred vykonaním operácie sa 
uistite, že ste urobili bezpečnostnú kópiu potrebných údajov.

Kliknutím na tlačidlo Zrušiť sa akcia zruší.

Rozšírené spustenie

Táto možnosť umožní spustiť systém zo zariadenia alebo kompaktného disku (ako sú disky DVD alebo 
jednotka USB) a zmeniť nastavenie firmvéru vášho tabletu, zmeniť nastavenia spúšťania systému Windows 
alebo obnoviť systém Windows z obrazu systému. Ak chcete vykonať túto operáciu, kliknite na možnosť 
Reštartovať teraz.

POZNÁMKA: Aplikácie tretích strán sa odstránia.
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6
Synchronizácia vášho tabletu
 

Použitie účtu Microsoft

Ak je vo vašom počítači nainštalovaný systém Microsoft Windows 8.1, môžete synchronizovať 
používateľské nastavenia svojho tabletu so svojím počítačom pomocou konta Microsoft. Ak sa prihlásite 
so svojím kontom Microsoft do svojho tabletu, môžete automaticky synchronizovať vaše nastavenia, 
vrátane histórie prezerania internetu, nastavení aplikácií a osobných súborov atď. s ďalšími počítačmi 
Windows 8.1 a tabletmi Windows 8.1.

POZNÁMKA: Potrebujete bezdrôtové pripojenia pre svoj počítač aj tablet.

1. Otvorte lištu kľúčových tlačidiel, potom kliknutím na možnosti Nastavenie  → Zmeniť nastavenie 
PC →Kontá → Pripojiť ku kontu Microsoft prepnite miestne konto svojho počítača na konto 
Microsoft.

2. Nová možnosť sa pridá do zoznamu Nastavenie PC pod názvom Synchronizácia nastavenia

3. Kliknutím na položky Nastavenie  → Zmeniť nastavenie PC → Ďalšie nastavenia PC → 
Synchronizácia nastavenia zobrazte všetky druhy prepínačov pre synchronizáciu svojich údajov a 
nastavení.

Kopírovanie hudby, fotografií a videoklipov
1. Pripojte USB kľúč alebo kartu Micro-SD k počítaču a skopírujte potrebné súbory.

2. Po dokončení kopírovania použite sprievodcu Bezpečné odstránenie hardvéru na odstránenie 
tabletu z počítača.

3. Na kopírovanie hudby, fotografií a videoklipov môžete použiť aj funkciu Skydrive systému Win 8.1.
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7
Príprava dotykového pera na použitie
1. Otočte valček doľava.

2. Vložte batériu AAAA kladnou stranou v smere k hrotu pera.

POZNÁMKA: Riaďte sa miestnymi a regionálnymi predpismi a nariadeniami pre likvidáciu batérií.

3. Bezpečne zložte valček znova.

 

Použitie dotykového pera s vaším tabletom 

Ergonomický dizajn dotykového pera umožní dlhodobú prácu s vaším tabletom. Používateľ môže bez 
problémov striedať ovládanie perom a prstom bez manuálneho prepínania režimu. Dotykové pero 
podporuje funkcie ako odmietanie vstupu dlaňou, vznášanie a snímanie tlaku, čo ho zaradí medzi špičku 
vo svojej triede, a zabezpečí jednoduché ovládanie bez nutnosti kalibrácie. Dve tlačidlá slúžia na 
vykonávanie kliknutí myšou (kliknutie ľavým a pravým tlačidlom). Hrotom dotykového pera môžete kresliť 
útvary, vybrať text, otáčať strany a písať či podpisovať dokumenty vo svojom tablete.

Môžete aj stlačiť tlačidlo na strane dotykového pera a vykonávať funkcie kliknutia ľavým a pravým 
tlačidlom svojho tabletu.
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8
Dokovanie tabletu k doku klávesnice 
1. Otočte dok klávesnice do 90-stupňového uhla.

POZNÁMKA: Záves bude v otvorenej polohe, keď svoj tablet vložíte do doku klávesnice.

2. Vložte tablet do doku klávesnice.

POZNÁMKA: Po vytvorení spojenia musíte manuálne vypnúť klávesnicu na obrazovke, ak sa 
zobrazila.

 

Odpojenie tabletu z doku klávesnice
1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo na doku Mobile Keyboard.

2. Nadvihnite tablet z doku Mobile Keyboard.
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9
Čistenie vášho tabletu

VAROVANIE: Pred čistením svojho tabletu odpojte všetky káble. Na čistenie tabletu používajte 
mäkkú utierku navlhčenú vo vode. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky, ktoré 
môžu obsahovať horľavé látky.

1. Vypnite svoj tablet. Viac informácii o vypnutí tabletu nájdete v časti Vypnutie tabletu.

2. Odpojte všetky pripojené zariadenia, slúchadlá, reproduktory a dok klávesnice od tabletu a odpojte 
ich z elektrických zásuviek.

3. Odstráňte prípadné vložené karty micro-SD a micro-SIM. Ďalšie informácie o odstránení kariet 
micro-SD a micro-SIM si prečítajte časti Vyberte kartu micro-SD a Vyberte kartu micro SIM.

4. Navlhčite mäkkú utierku (ktorá nezanecháva vlákna) vo vode alebo v čistiacom prostriedku na 
displeje a utrite povrch tabletu dočista. Dbajte, aby sa voda z utierky nestiekla na porty tabletu a 
tlačidlo Windows.

POZNÁMKA: Postupujte podľa pokynov pribalených k produktu, aby ste zabránili poškodeniu tabletu 
alebo displeja.

POZNÁMKA: Klávesnicu nečistite vlhkou utierkou.
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10
Troubleshooting
 

Problém s batériou

Problémy Možné príčiny Možné riešenia

Batéria sa nenabíja • Vytiahnite napájací 
adaptér Dell z elektrickej 
zásuvky a skontrolujte, že 
je zásuvka funkčná.

• Skontrolujte všetky 
káblové spojenia a zasuňte 
prípojku do elektrickej 
zásuvky, potom naspäť do 
tabletu.

• Skontrolujte všetky 
konektory, aby ste 
zabezpečili konektivitu.

POZNÁMKA: Úplné 
nabitie tabletu batérie 
trvá približne 4 hodiny.

Teplota tabletu je pod 0 °C alebo nad 
40 °C.

Batériu nabíjajte pri teplote 
prostredia medzi 0 °C až 40 
°C.

Batéria alebo napájací adaptér je 
poškodený.

Kontaktujte autorizovaného 
predajcu Dell a vymeňte 
batériu alebo napájací 
adaptér.

Batéria sa rýchlo vybíja, aj keď 
je tablet v pohotovostnom 
režime

Ak tablet nie je v dosahu siete, ku ktorej 
sa môže pripojiť, neustálym vysielaním 
signálov hľadá základnú stanicu a čerpá 
energiu z batérie.

• Dočasne vypnite tablet.

• Preneste tablet do dosahu 
siete, ku ktorej sa môže 
pripojiť, alebo dočasne 
vypnite bezdrôtové 
pripojenie vo svojom 
tablete.

• Použite svoj tablet v 
režime Lietadlo.

32



Problém so systémom

Problémy Možné príčiny Možné riešenia

Tablet sa nezapína Batéria je úplne vybitá. 1. Nabíjajte tablet aspoň na 4 
hodiny.

2. Stlačte a podržte stlačené 
tlačidlo Napájanie na 4 
sekundy.

Tablet sa nevypína Stlačte a podržte stlačené tlačidlo 
Napájanie na 11 sekúnd pre 
hardvérové vypnutie.

Tablet zamŕza
1. Stlačte a podržte stlačené 

tlačidlo napájania na 11 
sekúnd pre hardvérové 
vypnutie.

2. Odstráňte napájací zdroj a 
odpojte/zapojte batériu.

Tablet nereaguje alebo sa správa 
nepredvídateľne

• Porucha ovládača

• Chyba operačného systému

• Vírus/Škodlivý softvér

1. Vypnite a reštartujte svoj 
tablet.

2. Obnovte tablet.

3. Kontaktujte službu podpory 
spoločnosti Dell. Navštívte 
stránku dell.com/support 
alebo dell.com/contactdell.

Softvér alebo funkcia nefunguje 
podľa očakávania

Reštartujte svoj tablet. Je možné, 
že sa v pozadí prevzali 
aktualizácie softvéru. Prejdite 
prstom od pravého okraja 
obrazovky, aby sa otvorila 
ponuka kľúčových tlačidiel a 
dotknutím sa položiek 
Nastavenie→ Napájanie→ 
Reštart reštartujte tablet.

Dokovacia stanica nefunguje 
podľa očakávania

Odpojte a pripojte znovu tablet k 
doku. Ak problém pretrváva, 
vypnite a zapnite svoj tablet na 
doku.

Problém s dotykovou obrazovkou

Problémy Možné príčiny Možné riešenia

Dotyková obrazovka reaguje 
pomaly alebo nesprávne

Ochranný kryt zabraňuje tabletu 
rozpoznávanie vášho vstupu.

• Vypnite a reštartujte svoj 
tablet.

• Opatrne utrite displej čistou a 
suchou utierkou.
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• Odstráňte ochranné kryty z 
dotykovej obrazovky.

• Ak sa preinštaloval operačný 
systém, uistite sa, že boli 
všetky ovládače 
nainštalované.

Problém so sieťou

Problémy Možné príčiny Možné riešenia

Neexistuje bezdrôtové pripojenie 1. Skontrolujte, či je zapnuté 
bezdrôtové zariadenie. 
Prečítajte si časť Nastavenie 
siete Wi-Fi.

2. Skúste sa presunúť bližšie k 
prístupovému bodu.

3. Skúste sa pripojiť k inému 
známemu bezdrôtovému 
prístupovému bodu.

4. Ak používate súkromnú sieť, 
resetujte bezdrôtový 
smerovač; ak používate 
verejnú sieť, otvorte 
prehliadač a pozrite si 
úvodnú stránku.

5. Obráťte sa pre pomoc na 
svojho poskytovateľa 
internetových služieb.

Neexistuje mobilná 
širokopásmová sieť

• Mobilná širokopásmová sieť je 
obmedzená.

• Chýba signál od 
poskytovateľa služby.

1. Skontrolujte, či je mobilná 
širokopásmová sieť zapnutá. 
Prečítajte si časť Nastavenie 
mobilnej širokopásmovej 
siete.

2. Preneste svoj tablet na 
miesto s lepším príjmom 
signálu.

Kontaktujte svojho poskytovateľa 
služieb, aby zmenil váš balík 
služieb širokopásmovej siete.
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11
Program System Setup
Program System Setup umožní spravovanie hardvéru vášho počítača a zadanie nastavení na úrovni 
systému BIOS. Z programu System Setup môžete:

• Zmeniť informácie NVRAM po pridaní alebo odstránení hardvéru počítača

• Zobraziť konfiguráciu systémového hardvéru

• Povoliť alebo zakázať integrované zariadenia

• Nastaviť hraničné hodnoty týkajúce sa výkonu a správy napájania

• Spravovať zabezpečenie vášho počítača

Prístup k možnostiam nástroja na nastavenie systému (BIOS):

1. Pripojte svoj tablet k doku klávesnice alebo pripojte klávesnicu s rozhraním USB k svojmu tabletu.

2. Stlačením tlačidla Napájanie  zapnite svoj tablet alebo reštartujte svoj tablet, ak je už zapnutý.

3. Keď sa zobrazí logo Dell, stlačte kláves F2.

POZNÁMKA: Je možné, že budete musieť stlačiť kláves F2 opakovane, kým vás systém Windows 
presmeruje na možnosti nástroja pre nastavenie systému.

Prístup k možnostiam nástroja na nastavenie (BIOS) bez externej klávesnice:

1. Stlačením tlačidla Napájanie  zapnite svoj tablet alebo reštartujte svoj tablet, ak je už zapnutý.

2. Keď sa zobrazí logo Dell, stlačte a podržte stlačené tlačidlo Zvýšenie hlasitosti.

3. Keď sa zobrazí ponuka F12 Boot Selection (F12 Voľba možnosti zavedenia systému), stlačením 
tlačidla Zvýšenie hlasitosti zmeňte voľbu zavedenia systému na možnosť BIOS Setup (Nastavenie 
systému BIOS).

POZNÁMKA: Tlačidlo Zvýšenie hlasitosti listuje medzi možnosťami v ponuke (Boot Options, 
BIOS Setup, Diagnostics atď. Želanú možnosť môžete vybrať stlačením tlačidla Zvýšenie 
hlasitosti.)

4. Stlačením tlačidla Zníženie hlasitosti vyberte želanú možnosť.

 

Možnosti programu System Setup (BIOS)
Tabuľka 2. System Information (Informácie o systéme)

Možnosť Funkcia

System Time Zobrazuje čas systému.

System Date Zobrazuje dátum 
systému.

BIOS Version Zobrazí číslo revízie BIOS.
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Možnosť Funkcia

EC Version Zobrazuje číslo verzie 
systému EC

Product Name Zobrazí názov výrobku 
tabletu.

Service Tag Zobrazí servisný štítok tabletu.

Asset Tag Zobrazí inventárny štítok tabletu. Umožňuje 
vytvoriť inventárny štítok systému, ak ešte nebol 
nastavený. Táto možnosť nie je v predvolenom 
nastavení nastavená.

CPU Type Zobrazí typ CPU vášho tabletu.

CPU Speed Zobrazí rýchlosť CPU vášho tabletu.

CPU Cache Zobrazí veľkosť 
vyrovnávacej pamäte 
CPU nainštalovanej do 
tabletu.

Internal eMMC Zobrazuje vstavanú 
multimediálnu kartu 
tabletu.

System Memory Zobrazí veľkosť pamäte nainštalovanej do tabletu.

Memory Speed Zobrazí rýchlosť pamäte.

Tabuľka 3. Advanced (Pokročilé)

Možnosť Funkcia

Intel(R)SpeedStep Táto možnosť je v predvolenom nastavení 
povolená.

Virtualization Táto možnosť je v 
predvolenom nastavení 
povolená.

External USB Ports Táto možnosť je v predvolenom nastavení 
povolená.

XHCI Controller Táto možnosť je v predvolenom nastavení 
povolená.

Camera Táto možnosť je v 
predvolenom nastavení 
povolená.

Internal Bluetooth Táto možnosť je v 
predvolenom nastavení 
povolená.
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Možnosť Funkcia

Internal WLAN Táto možnosť je v 
predvolenom nastavení 
povolená.

Media Card Reader Táto možnosť je v 
predvolenom nastavení 
povolená.

Lid Switch Táto možnosť je v 
predvolenom nastavení 
povolená.

COMMs operating LED status Táto možnosť je v 
predvolenom nastavení 
povolená.

POZNÁMKA: 
Predvolené 
nastavenia sa môžu 
líšiť v závislosti od 
konfigurácie 
tabletu. 

Tabuľka 4. Security (Zabezpečenie)

Možnosť Funkcia

Admin Password Heslo správcu je používateľom konfigurovateľné heslo, ktoré zabráni 
modifikovať väčšinu polí v nastaveniach systému BIOS, kým sa 
nezadá správne heslo správcu na výzvu „Unlock Setup“ (Odomknúť 
nastavenia) v nástroji na nastavenie systému BIOS. Môže sa používať 
aj namiesto systémového hesla v čase zavádzania systému. Umožní 
nastaviť, zmeniť alebo odstrániť heslo správcu (admin) (známe aj ako 
heslo pre nastavenie). Heslo správcu sprístupní viacero funkcií. 
Disková jednotka nemá v predvolenom nastavení nastavené heslo.

Pridanie nového hesla:

• Enter the old password (Zadať staré heslo)

• Enter the new password (Zadať nové heslo)

• Confirm the new password (Potvrdiť nové heslo)

Po zadaní údajov hesla kliknite na tlačidlo OK.

System Password Systémové heslo je používateľom konfigurovateľné heslo, ktoré 
zabráni zavedeniu systému, kým sa nezadá systémové heslo, heslo 
správcu, ak existuje, alebo hlavné heslo. Heslo je možné povoliť, 
zakázať alebo modifikovať pomocou nástroja na nastavenie systému. 
Disková jednotka nemá v predvolenom nastavení nastavené heslo. 
Pridanie nového hesla:

• Enter the old password (Zadať staré heslo)

• Enter the new password (Zadať nové heslo)

• Confirm the new password (Potvrdiť nové heslo)
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Možnosť Funkcia

Po zadaní údajov hesla kliknite na tlačidlo OK.

Password Change Umožňuje určiť, či je zmena 
hesla systému a hesla pevného 
disku povolená, keď je nastavené 
heslo správcu.

• Allow Non-Admin Password 
Changes (Povoliť zmeny 
hesiel bez oprávnenia 
správcu) (predvolené)

Tabuľka 5. Boot (Zavedenie)

Možnosť Funkcia

Network Stack Táto možnosť je v predvolenom nastavení 
povolená.

File Browser Add Boot Option Táto možnosť je v predvolenom nastavení 
povolená.

File Browser Del Boot Option Táto možnosť je v 
predvolenom nastavení 
povolená.

Secure Boot Táto možnosť je 
v predvolenom 
nastavení zakázaná.

Boot Option Priorities • Možnosť zavedenia 
1: Windows Boot 
Manager

• Možnosť zavedenia 
2: Windows Boot 
Manager ( HDD1–
UEFI OS (pevný disk)

Tabuľka 6. Exit (Skončiť)

Možnosť Funkcia

Save Changes and Reset Umožňuje uložiť zmeny a reštartovať.

Discard Changes and Reset Umožňuje zrušiť zmeny a reštartovať.

Restore Defaults Umožňuje obnoviť 
predvolené nastavenia

Discard Change Umožňuje zrušiť zmeny.

Save Changes Umožňuje uložiť zmeny.
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Aktualizácia systému BIOS 
Odporúča sa aktualizovať BIOS (nastavenie systému) v prípade výmeny systémovej dosky alebo ak je k 
dispozícii aktualizácia. Pre tablety sa uistite, že batéria je úplne nabitá a pripojená k elektrickej zásuvke

1. Reštartujte tablet.

2. Choďte na stránku dell.com/support.

3. Zadajte Service Tag (Servisný štítok) alebo Express Service Code (Kód expresného servisu) a kliknite 
na tlačidlo Submit (Odoslať).

POZNÁMKA: Ak chcete nájsť svoj servisný štítok, kliknite na možnosť Where is my Service Tag? 
(Kde nájdem svoj servisný štítok?)

POZNÁMKA: Ak nemôžete nájsť svoj servisný štítok, kliknite na možnosť Detect My Product 
(Zistiť môj produkt). Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

4. Ak nemôžete nájsť servisný štítok, vyberte svoj produkt zo zoznamu produktov v časti General 
Support (Všeobecná podpora).

5. Vyberte zo zoznamu Product Type (Typ produktu).

6. Vyberte model svojho produktu a objaví sa stránka Product Support (Podpora produktu) vášho 
produktu.

7. Kliknite na položku Get drivers (Získať ovládače) a kliknite na možnosť View All Drivers (Zobraziť 
všetky ovládače).

Otvorí sa stránka Drivers and Downloads (Ovládače a stiahnuteľné súbory).

8. Na obrazovke Ovládače a prevzatia v rozbaľovacom zozname Operating System (Operačný systém) 
vyberte možnosť BIOS.

9. Nájdite najnovší súbor BIOS a kliknite na tlačidlo Download File (Prevziať súbor).

Môžete analyzovať aj to, ktoré ovládače vyžadujú aktualizáciu. Ak to chcete urobiť pre svoj produkt, 
kliknite na možnosť Analyze System for Updates (Analyzovať systém pre aktualizácie) a postupujte 
podľa pokynov na obrazovke.

10. V okne Please select your download method below (Vyberte spôsob preberania nižšie) vyberte 
želaný spôsob preberania a kliknite na tlačidlo Download File (Prevziať súbor).

Zobrazí sa okno File Download (Prevziať súbor).

11. Kliknutím na možnosť Save (Uložiť) uložte súbor do svojho tabletu.

12. Kliknutím na možnosť Run (Spustiť) nainštalujte aktualizované nastavenia do svojho tabletu.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
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12
Technické údaje

POZNÁMKA: Ponuka sa môže líšiť podľa oblasti. Nasledujúce technické údaje obsahujú len 
informácie, ktorých dodanie s počítačom je požadované zákonom. Ďalšie informácie týkajúce sa 
konfigurácie počítača získate na stránke Pomoc a technická podpora v operačnom systéme 
Windows a vyberte možnosť zobrazenia informácií o počítači.

Informácie o systéme

Systémová čipová sada Intel Bay Trail-T CR Z3735F

Šírka zbernice DRAM 1CH, DDR3L-RS na doske

Flash EPROM 8 MB SPI

Procesor

Typ procesora Intel Bay Trail-T CR Z3735F

Frekvencia externej zbernice 1333 MHz (DDR3L-RS)

Pamäť

Kapacita pamäte 2 GB

Typ pamäte DDR3L-RS pre 2 GB

Frekvencia pamäte 1333 MHz

Minimálna pamäť 2 GB

Maximálna pamäť 2 GB

Video

Typ videa
Gen7 vstavané v Bay Trail-T CR SoC

Dátová zbernica

Grafická karta Gen7 dekodér médií podporuje DX*11, OpenGL 3.0 
( OGL 3.0), OpenCL 1.1 ( OCL 1.1), OpenGLES 2.0 
(OGLES 2.0). Plná hardvérová akcelerácia pre 
dekódovanie 1080p60/P30 ( H.264, VP8, WMV9, VC1)

Komunikačné rozhrania

Sieťový adaptér LTE, HSPA+, EGPRS, GPRS

Bezdrôtové pripojenie WLAN 11a/b/g/n , Bluetooth 4.0
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Porty a konektory

Zvuk jeden konektor 3,5 mm jack

Video jeden konektor Micro HDMI

USB jeden konektor USB 2.0

Micro USB jeden konektor micro USB

Čítačka pamäťových kariet jedna čítačka kariet microSD

Port na pripojenie dokovacej stanice jeden 6-kolíkový konektor doku Dell

Port na kartu SIM (modul identity predplatiteľa) jedna zásuvka na kartu Micro SIM

Displej

Typ
LED-LCD s rozhraním MIPI, HD (1280x800) a Full-HD 
(1920x1200)

Veľkosť Uhlopriečka 10,1"

Rozmery:

Výška 227,72 mm (8,97")

Šírka 147,8 mm (5,82")

Hĺbka 2,45 mm (0,10")

Aktívna oblasť (X/Y) 216,81 mm x 135,50 mm

Maximálne rozlíšenie 1920 x 1200 pixlov

Maximálny jas 400 nitov

Obnovovacia frekvencia 60 Hz

Minimálne pozorovacie uhly:

Vodorovný 80/80

Zvislý 80/80

Rozstup pixlov 0,11292 mm x 0,11292 mm

Kamera (predná)

Typ 1,2 MP Lite-On Module 13P2SF130B so snímačom 
Aptina 1040 SOC

Rozlíšenie 1280 x 720 pixlov

Kamera (zadná)

Typ 5 MP modul LiteOn 13P2BA520A so snímačom OV5693

Rozlíšenie 3264 x 2448 pixlov
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Ukladacie zariadenia

Ukladacie zariadenia eMMC 4.5.1 32/64 GB (HS200)

Batéria

Typ Dobíjateľná batéria Li-ion (32 Wh)

Rozmery

Hĺbka 224,2 mm (8,83")

Výška 4,45 mm (0,18")

Šírka 78,5 mm (3,09")

Hmotnosť 170,00 g (0,38 lb)

Napätie 3,7 V= (menovité) a 4,35 V= (maximálne)

Teplotný rozsah

V prevádzke Nabíjanie:

0 °C až 50 °C; 32 °F až 122 °F

Vybíjanie:

0 °C až 70 °C; 32 °F až 158 °F

Mimo prevádzky -20 °C až 60 °C; 4 °F až 140 °F

Gombíková batéria 3 V CR1220 lítium-iónová

Napätie: 3 V

Kapacita: 35 mAh (23 +/-3 stupne)

Hmotnosť: 0,8 g

Teplota: -20 ~ +60 stupňov.

Napájací adaptér

Typ

Vstupné napätie 100 V~ až 240 V~

Vstupný prúd (maximálny) 0,3 A

Vstupná frekvencia 50 Hz až 60 Hz

Výstupný výkon 10 W

Výstupný prúd 5 V= / 2 A

Menovité výstupné napätie 5 V=

Teplotný rozsah:

V prevádzke 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
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Napájací adaptér

Mimo prevádzky -40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)

Fyzické vlastnosti

Výška 9,9 mm (0,39")

Šírka 262,6 mm (10,34")

Hĺbka 175,8 mm (6,92")

Hmotnosť (minimálna) 656,9 g (1,45 lb)

Nároky na prostredie

Teplota:

V prevádzke 0 °C až 40 °C

Skladovanie -40 °C až 65 °C

Relatívna vlhkosť (maximálna):

V prevádzke V prevádzke 10% až 90% (nekondenzujúca)

Skladovanie Skladovanie 5 % až 95 % (nekondenzujúca)

Nadmorská výška (maximálna):

V prevádzke -16 m až 3048 m (-50 až 10 000 stôp)

Mimo prevádzky -15,2 m až 10 668 m (-50 stôp až 35 000 stôp)

Hladina vzduchom prenášaných 
kontaminantov

G1 v súlade s definíciou v norme ISA-71.04-1985
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13
Kontaktovanie spoločnosti Dell

POZNÁMKA: Ak nemáte aktívne pripojenie na internet, kontaktné informácie nájdete vo faktúre, 
dodacom liste, účtenke alebo v produktovom katalógu spoločnosti Dell.

Spoločnosť Dell ponúka niekoľko možností podpory a servisu on-line a telefonicky. Dostupnosť sa však 
líši v závislosti od danej krajiny a produktu a niektoré služby nemusia byť vo vašej oblasti dostupné. 
Kontaktovanie spoločnosti Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo službami 
zákazníkom:

1. Choďte na stránku dell.com/support.

2. Vyberte kategóriu podpory.

3. Overte vašu krajinu alebo región v rozbaľovacej ponuke Choose a Country/Region (Vybrať krajinu/
región) v spodnej časti stránky.

4. V závislosti od konkrétnej potreby vyberte prepojenie na vhodnú službu alebo technickú podporu.
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