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Společné informace
Vážení zákazníci, 
děkujeme, že jste si zvolili produkt Prestigio Smartbook. Než začnete Smartbook používat, přečtěte 
si prosím pečlivě tuto příručku, abyste se seznámili se všemi jeho funkcemi. Uschovejte si prosím 
tuto příručku, abyste do ní mohli v budoucnu nahlédnout, pokud byste měli jakýkoli dotaz týkající se 
zařízení. Tato příručka obsahuje informace o bezpečnostních pokynech, technických specifikacích 
zařízení Prestigio Smartbook, základních funkcích předinstalovaného softwaru, nastavení a mnoho 
dalších užitečných informací, které vám usnadní používání zařízení, operačního systému Windows 
a jednotlivých aplikací. 

Zřeknutí se odpovědnosti
U produktů společnosti Prestigio dochází k neustálému vývoji a zlepšování, takže u finálního 
zařízení lze najít určité drobné odlišnosti ve vzhledu či funkcích, jež jsou uváděny v této uživatelské 
příručce. Snažíme se zaručit přesnost a úplnost informací a postupů uvedených v této uživatelské 
příručce. Neneseme žádnou odpovědět za chyby či opomenutí.Společnost Prestigio si vyhrazuje 
právo bez upozornění provádět jakékoli změny tohoto produktu. 

Důležité bezpečnostní pokyny
Zařízení Prestigio Smartbook je vyrobeno a navrženo pro notebookové použití. Pečlivě si prosím 
prostudujte následující pokyny. Pomohou vám používat zařízení tak, aby nehrozila žádná 
bezpečnostní rizika, a jejich dodržováním udržíte svůj Smartbook v dobrém stavu: 
1. Nepokládejte na Smartbook žádné předměty, protože by mohly poškrábat displej.
2. Smartbook by neměl být vystavován extrémním změnám teploty.
3. Chraňte jej před přímým slunečním svitem a zdroji tepla.
4. Chraňte zařízení před vlhkostí, prašným prostředím i kouřem, protože by mohlo dojít k poškození
zařízení.
5. Smartbook nesmí přijít do styku s aktivními chemikáliemi.
6. Nepokládejte Smartbook ne nerovný či nestabilní povrch.Kdyby zařízení spadlo, mohlo by dojít k
poškození LCD displeje, na což se nevztahuje záruka.
7. Nevystavujte Smartbook silnému magnetickému či elektrickému záření.
8. Chraňte Smartbook před nárazy a extrémním tlakem.
9. Provozní teplota:Tento Smartbook lze používat pouze v prostředích s okolní teplotou mezi 0 °C
(32 °F) a 45 °C (113 °F).
 

10. Nepřipojujte k zařízení Smartbook jiná zařízení či předměty, jejich zdířky neodpovídají
standardu vašeho notebooku.
11. Nepoužívejte Smartbook za deště – NEJEDNÁ se o vodotěsné zařízení. Chraňte Smartbook
před prachem, nečistotami a vysokou vlhkostí.
12. Nepoužívejte Smartbook během řízení vozidla.
13. Používejte pouze nabíječky schválené výrobcem. Použití neoriginálních nabíječek může
poškodit zařízení a vás zranit.
14. Smartbook může během nabíjení či běžného používání vyzařovat teplo. Nepokládejte jej na
měkký povrch či na místa, která by mohla omezovat běžnému rozptylu tepla, což by mohlo vést k
přehřátí zařízení. Nenechávejte si Smartbook ležet v klíně nebo na jiné části těla, aby nedošlo k
problému či poranění způsobenému vystavením příliš vysoké teplotě.
15. Jakmile je Smartbook nabitý, odpojte jej z elektrické zásuvky.
16. Neovládejte dotykový displej pomocí pera či jiného ostrého předmětu. Dotykový displej čistěte
měkkým hadříkem. V případě potřeby můžete hadřík před čištěním i drobně navlhčit. Nikdy k čistění
nepoužívejte brusiva či čisticí prostředky.
17. NEROZMONTOVÁVEJTE Smartbook. Opravy může provádět pouze certifikovaný servisní
technik společnosti Prestigio.
18. Vždy Smartbook vypínejte, chcete-li nainstalovat či odebrat externí zařízení, která nepodporují
připojení za běhu.
19. Během vzlétání a přistávání letadla musí zůstat Smartbook vypnutý.

Informace o záruce
Informace o záruce naleznete na adrese prestigio.com/use. 

http://www.prestigio.com/service
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1.Rozbalení
Obsah balení

• Prestigio Smartbook • Adaptér
• Stručný návod k obsluze a záruční list

Přehled zařízení Smartbook
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2.Začínáme
Blahopřejeme k nákupu a vítáme vás ve světě Prestigio. 
Chcete-li si svůj produkt užít opravdu naplno a poznat všechny možnosti, 
které společnost Prestigio nabízí, přejděte na webovou stránku: 
https://prestigio.com/notebooks 

Další podrobnosti o tomto produktu se dozvíte na 
webové stránce: https://prestigio.com/use 

Před použitím si přečtěte “Právní a bezpečnostní upozornění” v Průvodci rychlým startem.

Chraňte LCD displej před kontaktem s vodou.Ve vlhkých podmínkách nebo při 
kontaktu s vodou může dojít k poruše LCD displeje. 

Nabíjení baterie
1. Sestavení napájecího adaptéru: zasuňte zástrčku do těla napájecího adaptéru, dokud

nezacvakne na místo.

2. Připojte adaptér k zařízení Smartbook a poté zapojte adaptér do elektrické zásuvky.

Během nabíjení je možné Smartbook používat. 

Optimalizace výkonu baterie
Zde se dozvíte několik rad, jak optimalizovat výkon baterie. 

- Snižte jas obrazovky: Otevřete Centrum akcí a klepnutím na [  ] upravte 
podsvícení. Čím je obrazovka jasnější, tím spotřebovává více energie. 

- Vyberte plán napájení, který šetří energii: Plán napájení je souhrn nastavení, které
určují, jak bude Smartbook spotřebovávat energii.
- Vypněte Wi-Fi a Bluetooth: Pokud víte, že nějakou dobu nebudete Wi-Fi nebo Bluetooth
potřebovat, můžete je vypnout a ušetřit tak energii baterie.

Zapnutí zařízení Smartbook
Smartbook zapněte stisknutím a několikasekundovým podržením tlačítka napájení. 
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Vložení paměťové karty
Paměť zařízení Smartbook můžete rozšířit přidáním Micro SD karty, čímž získáte více místa pro 
ukládání dalších multimediálních souborů. V závislosti na výrobci a typu vaší paměťové karty 
nemusí být zaručena kompatibilita konkrétní karty se zařízením. 
1. Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty mířily dolů.
2. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

Některé paměťové karty nemusí být se zařízením plně kompatibilní. Pokud použijete 
nekompatibilní kartu, může dojít k poškození zařízení nebo paměťové karty či k 
poškození dat, která jsou na ní uložena. 

Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet. 

Vyjmutí paměťové karty: zatlačte na kartu, a když se povysune ze zařízení, vytáhněte ji 
ven. 

Funkce gest touchpadu

5.Posunutí směrem nahoru 
třemi prsty Najednou, otevření 
rozhraní

4.Klepnutí na touchpad čtyřmi
prsty, otevření centra operací,
Simulace stisku Win+A

2.Poklepání na touchpad,
Simulace stisku pravého tlačítka
myši, otevření nabídky

3.Klepnutí třemi prsty na touchpad, 
otevření pole pro vyhledávání

1.Jedno klepnutí, poklepání na
touchpad, simulace stisku
levého tlačítka myši

8.Potažení současně dvěma prsty 
vlevo/vpravo, přepnutí na poslední/další 
projekt, slouží k procházení obrázků nebo 
spuštění a jinému posouvání v programu s 
vodorovným rozložením; potažení 
současně dvěma prsty nahoru/dolů, 
simulace otáčení kolečkem myši

9.Odtažení dvou prstů od 
sebe pro přiblížení, zvětšení
aktuální stránky; přitažení 
dvou prstů směrem k sobě
pro zmenšení tvaru, oddálení
aktuální stránky

7.Potažení současně třemi prsty 
vlevo/vpravo, rychlé přepínání 
mezi úlohami, simulace stisku 
Alt+Tab

6.Posunutí směrem dolů 
současně třemi prsty, pokus o 
minimalizaci všech oken, 
simulace stisku tlačítka plochy
Rozhraní
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3.Základy
Domovská obrazovka systému Windows 10
Domovská obrazovka je srdcem vašeho zařízení Smartbook – odsud spouštíte aplikace, 
sledujete aktivity přátel a přecházíte na oblíbené webové stránky. Jednotlivé dlaždice 
zobrazují různé informace, například nové e-mailové zprávy či další schůzky v kalendáři. 
• Na domovskou obrazovku se vrátíte stisknutím klávesy [ ] na klávesnici zařízení, nebo
klepnutím myší na tlačítko Start [ ] v levém spodním rohu obrazovky.

Přizpůsobení domovské obrazovky
Dlaždice na domovské obrazovce fungují jako rychlé odkazy na aplikace. Často používané 
aplikace můžete připnout na domovskou obrazovku a poté jejich dlaždice přesouvat či měnit 
jejich velikost. 

Připnutí aplikací na domovskou obrazovku
Způsob 1 
1. Vyberte tlačítko Start [ ], poté zvolte položku Všechny aplikace [ ].
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na aplikaci, kterou chcete připnout.
3. Vyberte položku Připnout na domovskou obrazovku.

Způsob 2 
Připněte aplikaci na domovskou obrazovku tím, že ji přetáhnete ze seznamu Nejpoužívanější 
nebo ze seznamu Všechny aplikace. 

Odepínání aplikací
Chcete-li aplikaci odepnout z domovské obrazovky, klepněte na dlaždici pravým tlačítkem myši a 

klepněte na volbu [ ]. 

Přesun dlaždic
Dlaždice lze přesouvat tak, že je přetáhnete na požadované místo. 

Změna velikosti dlaždic
Velikost dlaždice můžete změnit tak, že na dlaždici klepnete pravým tlačítkem myši a klepnete 

na [ ]. 
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4.Seznámení se s systémem
Windows 10
Operační systém Windows 10 poskytuje nové funkce a mnoho možností pro 
zábavu i práci ve škole, doma či na cestách. 
Nastavení systému Windows
Při prvním spuštění zařízení Smartbook se na obrazovce zobrazí průvodce, který vám pomůže s 
konfigurací základního nastavení operačního systému Windows 10. První spuštění: 
1. Zapněte Smartbook.
2. Nastavte jazyk a oblast.
3. Pečlivě si pročtěte licenční podmínky.Klepněte na volbu Přijímám.
4. Podle pokynů na další straně upravte nastavení.
5. Po vytvoření svého uživatelskému účtu vstoupíte na domovskou obrazovku.

Přihlášení pomocí účtu Microsoft
Do systému Windows se můžete přihlásit pomocí místního účtu nebo účtu Microsoft. 
Pro maximální využití služeb připojených ke cloudu se doporučuje použít účet Microsoft – 
e-mailovou adresu a heslo. Získáte tak přístup k aplikacím a hrám ve službě Windows Store,
bezplatnému online úložišti a budete moci využívat nastavení i jiné věci napříč více zařízeními
se systémem Windows.

Jak se přihlásit
1. Vyberte tlačítko Start, poté zvolte možnost Nastavení > Účty > Váš účet.
2. Vyberte možnost Přihlásit se místo toho pomocí účtu Microsoft.
3. Podle pokynů přepněte na účtu Microsoft.
Váš místní účet se přepne na účet Microsoft. Při příštím přihlášení do systému Windows
použijte jméno a heslo svého účtu Microsoft. Na vaše aplikace a soubory to nebude mít vliv.

Centrum akcí
Zde lze upravovat běžná nastavení, jako jsou konfigurace Wi-Fi, jas obrazovky, otevření 
aplikace OneNote, vytvoření bezdrátového připojení k jiné obrazovce a mnoho dalšího. Pokud 
na vás čekají nějaká oznámení, zobrazí se v horní části centra akcí. 

Otevření centra akcí
• Existují dva způsoby zobrazení centra akcí: klepněte na [  ] na hlavním panelu. 
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V centru akcí
Funkci zapnete/vypnete klepnutím na ikonu. 

Přepnutí z režimu tabletu do režimu stolního počítače. 

Otevření poznámky. 

Nastavení zařízení Smartbook. 

Připojení k ostatním zařízením. 

Úspora spotřeby baterie. 

Přidání připojení VPN. 

Zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth. 

Úprava jasu na 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 %. 

Zapnutí/vypnutí Wi-Fi. 

Nepřijímání oznámení. 

Zapnutí/vypnutí zjišťování polohy pro aplikace. 

Zapnutí/vypnutí režimu Letadlo. 
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Použití aplikací systému Windows
Integrované aplikace můžete použít z nabídky Start, další aplikace lze nainstalovat ze služby 
Windows Store. 

Vyhledání a otevření aplikací
Nainstalovanou aplikaci můžete najít a spustit jedním z následujících způsobů: 
• Hledání aplikace. Vyberte vyhledávací pole na hlavním panelu a zadejte název aplikace.
Výsledky hledání se aktualizují již během psaní. Aplikaci spustíte tak, že ji vyberete ve výsledcích
hledání.
• Přechod do nabídky Všechny aplikace.Klepnutím na [ ]>[ ] vyberte
aplikaci, kterou chcete spustit.

 Pokud jste aplikaci připnuli na domovskou obrazovku nebo na hlavní panel, můžete ji 
klepnutím přímo spustit. 

Otevírání aplikací
V zobrazení TapTask [ ] se zobrazí miniatury všech spuštěných aplikací. Klepněte na 
požadovanou aplikaci. 
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Použití aplikací zároveň (bok po boku)
V systému Windows 10 můžete okna aplikací přichytit na levou nebo pravou stranu obrazovky 
nebo dokonce do všech čtyř rohů obrazovky. Tímto způsobem můžete mít na obrazovce 
zobrazeny až čtyři aplikace najednou. 

1. Otevřete aplikaci, kterou chcete použít.
2. Přetáhněte horní část okna aplikace na stranu nebo roh obrazovky, až okno změní velikost.
3. Spusťte jinou aplikaci a ona se přichytí vedle ní.

 Chcete-li změnit velikost kteréhokoli z přichycených oken, přetáhněte pruh mezi aplikacemi. 

Zavření aplikace
V obou režimech se ke spuštěným aplikacím dostanete klepnutím na ikonu Zobrazení úkolů [ ]. 
Zavřít lze aplikace klepnutím na tlačítko zavření [ ]. 
Existuje i další způsob 
• V režimu stolního počítače můžete aplikace zavírat z hlavního panelu.

Připojení k internetu
Smartbook můžete připojit k internetu a procházet na něm webové stránky. Smartbook se k 
internetu připojuje, kdykoli je to potřeba, pomocí připojení Wi-Fi (je-li k dispozici). 

Wi-Fi
Chcete-li využívat služeb internetu nebo sdílet soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti 
Wi-Fi. Pokud chcete použít Wi-Fi, potřebujete přístup k bezdrátovému přístupovému bodu či 
hotspotu. 

Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se může lišit v závislosti na objektech, jako jsou budovy, 
nebo obyčejné zdi mezi pokoji, které musí signál Wi-Fi cestou zdolávat. 

 Vypnutím režimu Letadlo zapnete Wi-Fi. 

Zapnutí Wi-Fi 
1. Klepněte na ikonu bezdrátové sítě [ ] na hlavním panelu.
2. Vyberte přístupový bod ze seznamu dostupných připojení Wi-Fi, poté klepněte na volbu Připojit.
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3.Jakmile budete vyzvání k zadání hesla, zadejte heslo.

Při dalším připojování zařízení Smartbook k dříve přistupované bezdrátové síti již nebude 
třeba znovu zadávat bezpečnostní klíč. 

Odpojení od bezdrátové sítě 
1. Klepněte na ikonu bezdrátové sítě [ ] na hlavním panelu.
2. Klepněte na síť, jejíž stav je Připojeno, a poté klepněte na možnost Odpojit.

Připojení k zařízením Bluetooth

Připojení k reproduktoru nebo jinému zvukovému zařízení Bluetooth
1. Zapněte zařízení a nastavte, aby bylo zjistitelné pro ostatní zařízení.
2. Otevřete centrum akcí a zapněte funkci Bluetooth klepnutím na volbu Bluetooth.
3. V centru akcí vyberte volbu Připojit > název zařízení.
4. Spárujte zařízení se svým zařízením Smartbook

Připojení k myši nebo jinému zařízení Bluetooth 
1. Zapněte zařízení a nastavte, aby bylo zjistitelné pro ostatní zařízení.
2. Vyberte tlačítko Start, poté zvolte možnost Nastavení > Zařízení Bluetooth.
3. Zapněte Bluetooth > vyberte zařízení >Spárovat.
4. Dokončete párování podle pokynů.

Změna nastavení

Nastavení systému Windows
Systém Windows 10 nabízí obrazovku s jednodušším, efektivnějším přístupem pro úpravy 
nastavení. 
Přechod do nabídky Nastavení: 
1. V režimu stolního počítače klepněte na tlačítko Start a klepněte na Nastavení [ ].

Vyhledání nastavení 
Nastavení lze vyhledávat pomocí vyhledávacího pole na hlavním panelu. 
1. Klepněte do pole hledání a zadejte, co chcete najít. Pokud hledáte například nastavení zvuku,

napište „zvuk“.
2. Klepněte na požadované nastavení.

Ovládací panely 
Ovládací panely obsahují další nastavení, které nepoužíváte tak často, například přizpůsobení 
pracovní plochy. 
Otevření nabídky Ovládací panely: 
• Do vyhledávacího pole zadejte „ovládací panely“ a poté z výsledků hledání vyberte položku
Ovládací panely.
• Stiskněte a podržte tlačítko Start, v nabídce vyberte položku Ovládací panely.

Nápověda a podpora
Pokud máte jakékoli problémy s operačním systémem, nahlédněte do souboru 
Nápověda systému Windows. Získání souboru Nápověda systému Windows: 
• Na domovské obrazovce klepněte v seznamu Nejpoužívanější na volbu Začínáme.
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5.Specifikace

Položka Specifikace 

OS Windows 10 Home / Windows 10 Pro 
Procesor AMD A4 9120E(1.5-2.2GHz)
Paměť 4 GB RAM + 64 GB ROM 
Displej 14.1" IPS 
Rozlišení 1920*1080 
Fotoaparát Přední 0.3Mpx 
Rozhraní 

Wi-Fi 

USB 3.0*1, USB 2.0*1, Micro SD, vstup napájení, jack sluchátek, 
Mini HDMI port, TYPE-C 1 

Wi-Fi: 802.11 b/g/n 
Bluetooth Bluetooth 4.0 
Baterie 7.4V @ 4800mAh Li-Pol baterie 
Rozměry 333*220*19.85 mm 
Hmotnost 1306 g 
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Klávesnice Jazyk: EN, bez podsvícení pro PSB141C04CGH_MG
Klávesnice
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6.Odstraňování problémů
Když Smartbook zapnu, na obrazovce se nic nezobrazí. 
• Pokud je obrazovka prázdná, zkontrolujte, že:

- Napájecí adaptér je připojen k zařízení Smartbook a napájecí kabel je zapojen
do fungující elektrické zásuvky.
- Napájení zařízení Smartbook je zapnuto. Potvrďte to stisknutím a podržení tlačítka napájení po

dobu tří sekund. 
Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu sedmi sekund vynuťte vypnutí zařízení Smartbook. 

Poté stisknutím tlačítka napájení po dobu tří sekund zařízení restartujte. 
• Pokud toto vše provedete a obrazovka je stále prázdná, předejte Smartbook do servisu.

Obsah obrazovky zmizí, když je můj Smartbook zapnutý. 
• Aktivovala se správa napájení.Stiskem tlačítka Napájení probuďte zařízení z režimu spánku.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nepřesně. 
Pokud dotykový panel nereaguje správně, zkuste jedno z těchto řešení: 

- Sejměte z dotykového displeje všechny ochranné kryty. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v
rozpoznání dotykových vstupů a nejsou u zařízení s dotykovým displejem doporučeny.
- Ujistěte se, že máte při manipulaci s displejem čisté a suché ruce.
- Restartujte zařízení, aby se vyčistily případné dočasné softwarové problémy.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud máte displej poškrábaný nebo poškozený, vezměte jej ke svému místnímu dodavateli.

Zobrazí se chybová zpráva o vybité baterii a Smartbook se okamžitě vypne. 
• Baterie je vybitá.Připojte k zařízení Smartbook napájecí adaptér.Smartbook vstoupí do režimu
spánku ihned po zapnutí.
• Ujistěte se, že:

- Baterie je nabitá.
- Provozní teplota je v přijatelném rozsahu.

Pokud je baterie nabitá a teplota je v přijatelném rozsahu, postupujte takto: 
1. Stisknutím tlačítka napájení po dobu tří sekund zapněte Smartbook.
2. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu sedmi sekund vynuťte vypnutí zařízení.
3. Stisknutím tlačítka napájení po dobu dalších tří sekund zařízení
restartujte. Pokud problém přetrvává, předejte Smartbook do servisu.

Smartbook nelze probudit z režimu spánku a nefunguje. 
• Pokud se Smartbook neprobouzí z režimu spánku, může to být proto, že je vybitá baterie.
• Pokud je Smartbook v režimu spánku, připojte k němu napájecí adaptér.Poté stiskněte tlačítko Windows
nebo tlačítko napájení.
• Pokud je Smartbook vypnutý, připojte k němu napájecí adaptér.Poté zařízení zapněte stisknutím tlačítka
napájení.

Obrazovka je nečitelná nebo zkreslená. 
• Ujistěte se, že jsou správně nastaveny barvy a rozlišení.
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Na obrazovce se zobrazují nesprávné znaky. 
• Ujistěte se, že jsou správně nainstalovány programy i operační systém.

Z reproduktorů není slyšet žádný zvuk, přestože hlasitost není na minimu. 
• Ujistěte se, že:

- Funkce ztlumení je vypnuta.
- Nepoužíváte kombinovaný zvukový konektor.
- Jako zařízení pro přehrávání jsou vybrány reproduktory.

Smartbook se vypíná dřív, než ikona stavu baterie ukáže, že je baterie vybitá. 
• Dobijte baterii.

Zdá se, že se přehřívá baterie. 
• Možná používáte nabíječku, která není pro váš Smartbook určena. Ujistěte se, abyste vždy
používali pouze originální příslušenství dodávané se zařízením Smartbook.

Smartbook se nenabíjí. 
• Pokud byla baterie úplně vybitá, může trvat několik minut, než proběhne přednabití (v některých
případech až 5 minut), a teprve potom se na obrazovce zobrazí ikona nabíjení.

Operační systém Microsoft® Windows se nespouští. 
• Podrobnosti naleznete v kapitole „Obnova systému“.

Obnovení systémového oddílu do továrního nastavení se nezdařilo. 
• Systémový oddíl (např. velikost oddílu nebo kapacita jednotky C) byl změněn. Podporu vám
poskytne oficiální servisní centrum.

Smartbook nereaguje. 
• Vypněte Smartbook tak, že stisknete a podržíte tlačítko napájení po dobu alespoň sedmi sekund.
Pokud Smartbook nadále nereaguje, odpojte napájecí adaptér.
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7. Instalace pevného disku 7
Krok 1. Otevřete kryt pevného disku.

Krok 2. Přišroubujte HDD do jeho uložení.

Krok 3. Připojte HDD do konektoru základní desky, zajistěte šrouby.

Krok 4. Namontujte kryt, zajistěte jej šrouby a tím je instalace dokončena.
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