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Splošne informacije 
Spoštovani Kupec, 

hvala, ker ste izbrali tablični računalnik Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G (PMP7480D3G_QUAD). Pred prvo uporabo 

tabličnega računalnika Vas prosimo, da natančno preberete ta priročnik in se seznanite z vsemi funkcijami naprave. Prosimo 

shranite ta priročnik in se nanj obrnite v primeru, če bi v prihodnje imeli vprašanja povezana z napravo. 

Ta priročnik vsebuje varnostna opozorila, tehnične specifikacije o tabličnem računalniku Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G 

(PMP7480D3G_QUAD), opis osnovnih funkcij prednaložene programske opreme, informacije o nastavitvi in ostale uporabne 

informacije, ki vam bodo pomagale izboljšati uporabo te naprave, operacijskega sistema Android in aplikacij. 

Za informacije o pomenu uporabljenih izrazov v tem priročniku, se prosimo obrnite na poglavje "Slovarček izrazov" na koncu 

priročnika, kot tudi na druge odprte vire informacij ali na linijo za podporo uporabnikom Prestigio.  

 

Izjava o omejitvi odgovornosti 
Ker se Prestigio izdelki nenehno posodabljajo in izboljšujejo, se lahko programska oprema pri vaši napravi malenkost razlikuje 

ali ima spremenjeno delovanje od opisanega v priročniku. Zelo se trudimo, da bi zagotovili največjo možno točnost informacij 

in postopkov v tem priročniku. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v tisku. 

Prestigio si pridržuje pravice za kakršnekoli spremembe brez predhodne najave, za katerikoli tukaj opisan izdelek. 

 

Pomembni varnostni napotki 
Vaš tablični računalnik Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G (PMP7480D3G_QUAD) je izdelan in oblikovan za mobilno 

uporabo. Prosimo natančno preberite sledeča navodila. To bo pripomoglo h varni uporabi naprave in bo vašo tablico ohranilo 

v dobro delujočem stanju: 

 

1. Na napravo MultiPad ne postavljajte predmetov, saj bi ti lahko opraskali zaslon.  
2. Naprave MultiPad ne izpostavljajte izjemno visokim spremembam temperature.  
3. Zaščitite napravo pred direktno sončno svetlobo in viri toplote.  
4. Varujte napravo pred vlago in pred prašnim in zadimljenim okoljem, saj to lahko poškoduje napravo.  
5. Vaše naprave MultiPad ne shranjujte v bližini aktivnih snovi.  
6. Naprave MultiPad ne postavljajte na neravno in nestabilno podlago. Padec naprave lahko poškoduje LCD zaslon, česar      
    garancija ne krije.  
7. Naprave MultiPad ne izpostavljajte močnemu magnetnemu ali električnemu sevanju. 
8. Zaščitite vašo napravo MultiPad pred padci in izjemnimi pritiski. 
9. Temperatura delovanja: Ta naprava MultiPad se sme uporabljati le v okolju s prostorsko temperaturo med 0°C (32°F) in    
40°C (104°F). 
10. V napravo MultiPad ne vstavljajte naprav ali predmetov, ki nimajo ustreznih ležišč.  
11. Naprave MultiPad ne uporabljajte na dežju - to NI vodoodporna naprava. Zaščitite Multipad pred prahom, umazanijo in    
       visoko vlažnostjo. 
12. Naprave MultiPad ne uporabljajte med vožnjo.  
13. Uporabljajte le polnilce, ki so odobreni s strani proizvajalca. Uporaba neoriginalnih polnilcev lahko povzroči škodo na  
      napravi in je lahko škodljiva za vaše zdravje.  
14. Naprava MultiPad in napajalnik se lahko med normalnim delovanjem ali polnjenjem relativno segrejeta. Izogibajte se 

postavljanju naprave na mehke površine ter drugim površinam in pogojem, ki bi napravi onemogočili pravilno razporeditev 
toplote, kar bi povzročilo pregrevanje naprave. Ne puščajte naprave MultiPad v vašem naročju ali na drugih delih vašega 
telesa in s tem preprečite neugodje ali možne poškodbe zaradi izpostavljanja vročini. 

15. Po končanem polnjenju napravo MultiPad izključite iz električne vtičnice. 
16. Ne uporabljajte svinčnika ali ostrega predmeta za pritiskanje po zaslonu. Zaslon očistite z mehko krpo. Če je potrebno, jo 

lahko malenkost navlažite. Nikoli ne uporabljajte sredstev za poliranje ali čistil. 
17. Naprave MultiPad v nobenem primeru NE RAZSTAVLJAJTE sami, to lahko stori le tehnični strokovnjak, ki je certificiran s 
strani podjetja Prestigio. 
18. Vedno izključite napravo MultiPad ko nameščate ali odstranjujete zunanje naprave, ki ne podpirajo vklopa/izklopa med 

delovanjem  (hot-plug). 
19. Vašo napravo MultiPad morate med pristajanjem ali vzletom letala izključiti.  

Informacije o garanciji 
Informacije o garanciji lahko najdete na www.prestigio.com/service.  Življenjska doba tablice MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G 

(PMP7480D3G_QUAD) je dve leti. 

http://www.prestigio.com/service
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1 
1. Pregled izdelka 

 
1.1 Vsebina paketa : 

MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G (PMP7480D3G_QUAD) – 1x 
Potovalni polnilec - 1x 
Prenosna torbica  - 1x 
AC napajalnik - 1x 
USB kabel - 1x 
OTG kabel - 1x 
Hitri začetni priročnik - 1x 
Pravna in varnostna opozorila - 1x 
Garancijski list - 1x 

1.2 Pregled naprave 

Kontrolni gumbi in povezljivost: 
 

 
 

_ 
 
Gumb za 
vklop/izklop  

Vključi/izključi tablico. 
Zaklep/odklep tablice 

| 
Gumb za 

glasnost 

Pritisnite za nastavitev 
glasnosti. 

 Nazaj 

Tapnite za vrnitev na 

prejšnji zaslon. 

Tapnite, če želite skriti 
zaslonsko tipkovnico.   

 Domov Tapnite za vrnitev na  
domači zaslon. 

Tapnite in držite za 
dodajanje ali brisanjestrani  
na domačem zaslonu. 

 
Nedavne 

aplikacije 

Tapnite za prikaz seznama 
nedavno odprtih aplikacij. 

 

Seznam 

aplikacij 

Tapnite za prikaz seznama 
aplikacij. 
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Tehnične specifikacije: 
Procesor 
Centralno procesna enota (CPE) Quad Core ARM Cortex A7 MTK8389 

HItrost CPE 1.20 GHz 

Zaslon 
Velikost zaslona 8.0 palcev (20,32 cm) 

Ločljivost zaslona 1024 x 768 slikovnih pik 

Tehnologija LCD z In-plane Switching (IPS) tehnologijo 

Funkcije Kapacitivni večtočkovni zaslon na dotik 

Obračanje zaslona  G-tipalo 

Pomnilnik 
Velikost notranjega pomnilnika 16 GB 

Velikost namešč. pomnilnika RAM 1 GB DDR3 

Bliskovna pomnilniška kartica Podpira 32GB Mikro SD / Mikro SDHC kartice 

Lastnosti telefona 
tehnologija 3G 

Protokoli GSM, GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA+ 

Frekvence GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, WCDMA 2100, WCDMA 900 

Vmesniki 
Razpoložljivi vhodi vmesnikov Wi-Fi, BT, Mikro SDHC, Mikro SDXC, Mikro USB 2.0, SIM kartica 

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 

Bluetooth Bluetooth  

USB 1 x Mikro USB 

Zvok (avdio) 1 x 3.5 mm mini vtičnica 

Večpredstavnost 
Digitalni fotoaparat Spredaj : 2 M sl.pik / Zadaj: 8 M sl.pik AF (by Software) 

Podrpra večpredstavnost Video predvajanje, Zvočno predvajanje, slike, E-knjige 

Video funkcije  Predvajanje videa v polni visoki ločljivosti Full HD 

Avdio funkcije Stereo zvočno predvajanje  

Programska oprema 
Operacijski sistem Android 4.2 

Baterija 
Tehnologija baterije Litij ionska polimerna 

Tokovna kapaciteta 4850 mAh 

Stanje pripravljenosti Do 320 ur 

Razno 
Vgrajene naprave Mikrofon, Stereo zvočniki, FM radio, GPS sprejemnik, GSM Modul, Čitalec kartic 

Vključeni dodatki Hitri začetni priročnik, Modna usnjena torbica, Napajalnik, garancijski list, USB kabel 

Sistemske zahteve Apple Mac OS X 10.4 ali novejši, Linux 2.4.0 ali novejši, Microsoft Windows 2000, 
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP 

Nameščene aplikacije Google Play, Barcode Scanner, Blue, Računalo, Koledar, FreeNote, Stock Alert, 
Pretvornik valut, E-knjiga, Glasba, Video predvajalnik, Galerija Office Suite 

Dimenzije in teža naprave 
Širina (mm) 204  

Višina (mm) 154  

Debelina (mm) 9.6  

Nominalna teža (kg) 0.453  

Garancija 
Čas garancije (v mesecih) 24 mesecev 

Temperatura in vlažnost 
Temperatura shranjevanja 0°C (32°F) ~ +60°C (140°F) 

Temperatura delovanja 0°C (32°F) ~+40°C (104°F) 
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2 
2. Začetni koraki 

2.1 Polnjenje baterije 

Prestigio MultiPad je opremljen z vgrajeno litij-polimerno baterijo za polnjenje 

in je oblikovan tako, da lahko uporabljate le originalne baterije in dodatno opremo, ki 

jo navede proizvajalec. Stanje baterije na napravi MultiPad lahko vidite v statusni vrstici v spodnjem 

desnem kotu domačega zaslona. Operacijski sistem Android ima sistem za zaznavo stanja baterije in 

opozori uporabnika, če je baterija skoraj prazna in je napravo potrebno priključiti na napajanje. Če boste 

zagledali takšno sporočilo ali se vaša naprava ne bo zagnala, priključite originalni AC napajalnik in 

napolnite napravo. Najprej povežite napajalnik s tabličnim računalnikom, šele nato ga vtaknite v 

električno vtičnico. Za zagotavljanje daljše življenjske dobe baterije priporočamo, da jo vsakokrat 

napolnite do konca. 

Prosimo, da napravo pred prvo uporabo popolnoma napolnite. 

[Opomba]: Popolnoma običajno je, da se naprava med polnjenjem segreva. Uporabljate jo lahko kot 

običajno, le sledite varnostnim navodilom.  

Prosimo pomnite, da se priložena litij-polimerna baterija smatra kot potrošni material vaše naprave 

MultiPad in se lahko njena ocenjena zmogljivost zniža tudi za 50% v prvih dveh letih od datuma nakupa; 

takšen padec zmogljivosti se ne šteje kot okvara in je garancija ne krije.  

2.2 Uporaba pomnilniške kartice 

Vaš novi tablični računalnik Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G (PMP7480D3G_QUAD) je 

opremljen z režo za pomnilniško kartico Mikro SD, s katero lahko razširite razpoložljivi pomnilnik naprave. 

Kompatibilna je s formati kartic Mikro SD/ Mikro SDHC do kapacitete 32GB. Ob uporabi pomnilniških 

kartic višje kapacitete pravilnega delovanja ni mogoče zagotoviti.    

 

Vstavljanje pomnilniške kartice Micro SD/SDHC:  

 Naprava podpira kartice mikro SD/SDHC. 
  Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzdol. Potisnite pomnilniško kartico 

v režo, da se zaskoči na svoje mesto.  

 Za ogled datotek na kartici izberite ikono File Manager in tapnite na Kartica SD. 

[Opomba]: Med branjem datoteke, ki je shranjena na kartici SD, kartice SD ne odstranjujte, sicer naprava 

lahko ne bo delovala pravilno.   

Kartice ravno tako ne odstranjujte ali vstavljajte, ko je naprava vključena. Kartico SD lahko odstranite ali 

vstavite  šele, ko je naprava izključena.  

Pregledovanje datotek na pomnilniški kartici  

Če želite poiskati datoteke, lahko to storite na naslednji način: 

 Za ogled datotek na kartici izberite ikono “Raziskovalec”; 

 Za pregledovanje datotek lahko namestite in uporabite tudi aplikacije tretjih ponudnikov. 

Odstranjevanje pomnilniške kartice  

Preden odstranite kartico je pomembno, da prenehate z uporabo datotek/programov na kartici, 

nato v meniju izberete Nastavitve > Pomnilnik > Izpni kartico SD  in varno odstranite kartico. 

Pomnilniško kartico odstranite tako, da jo s prstom nežno pritisnete v režo, kar bo sprostilo 
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varnostno zaporo in kartica bo izskočila. Nato jo lahko preprosto izvlečete. 

[Opomba]:  

1. Prepričajte se, da sta lokacija in smer kartice med vstavljanjem pravilna.  

2. Da bi se izognili težavam ali nezdružljivosti spominske kartice z vašo napravo MultiPad, vam 

priporočamo uporabo boljših znamk spominskih kartic. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih ali počenih 

kartic, saj lahko to poškoduje MultiPad ali povzroči izgubo vaših podatkov. 

2.3 Vstavljanje pomnilniške kartice med delovanjem 

 Prosimo, ne vstavljajte spominske kartice med uporabo in brskanjem dokumentov. 

Na primer, če med zagonom aplikacij Glasba/Predvajalnik filmov/Galerija odstranite kartico SD, se ta 

lahko poškoduje, oz. se poškodujejo dokumenti na njej, v kolikor ni bila prej primerno pripravljena. Za 

podrobnejše informacije o vstavljanju/odstranjevanju pomnilniške kartice si oglejte poglavje 2.2 

Uporaba spominske kartice.  

2.4 Pomnilniški prostor 

 Zmogljivost vgrajenega bliskovnega čipa je 16GB. Naprava vsebuje 2 spominski particiji: notranji 

pomnilnik in NAND bliskovni pomnilnik. Prostor je razdeljen tako, da shranjuje aplikacije, nastavitve in 

uporabniške podatke. Del pomnilnika je rezerviran za sistemske vire in ni na voljo uporabniku. Natančna 

velikost razpoložljivega pomnilnika se lahko razlikuje, odvisno od verzije vgrajene programske opreme.

 MultiPad podpira razširljiv pomnilnik – kartice Mikro SD do velikosti največ 32GB. 

2.5 Vstavljanje kartice SIM 

     MultiPad ima režo za kartico SIM , kar vam omogoča, da vanjo vstavite kartico SIM. 

Vstavite kartico SIM do konca v režo tako, da so zlati kontakti kartice obrnjeni navzdol in tako, da je njen 
odrezani kot navzven. Nežno potiskajte kartico SIM v režo, dokler se ne zaskoči na svoje mesto. Zaprite 
pokrovček reže za spominsko kartico in kartico SIM.  

 

 

 

Za odstranitev kartice, nežno pritisnite rob kartice, da popusti varnostna zaponka in povlecite  

   kartico iz reže. 

[Opomba]:  

1. Prosimo, ne vstavljajte ali odstranjujte SIM kartice, ko je tablica vključena.  

2. Naprava podpira 3G (samo UMTS) kartico. 3G modul ne podpira vstavljanja SIM kartice med 

delovanjem. Multipad morate popolnoma izključiti, vstaviti SIM kartico, kot je opisano zgoraj in ponovno 

vključiti tablico. 



UPORABNIŠKI PRIROČNIK |  MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G | PMP7480D3G_QUAD 8 

 

2.6 Vklop/izklop 

1. Vklop: Pritisnite gumb za vklop in ga nekaj časa držite, da se naprava vključi. Baterija mora biti 

zadovoljivo napolnjena.  

2. Izklop: Pritisnite gumb za vklop in ga držite približno 3 sekunde, nato v pojavnem meniju izberite 

Izklop za izklop naprave.  

3. Zaklepanje zaslona：Enkrat na kratko pritisnite gumb za izklop, da ugasnete zaslon v namen 

varčevanja energije. Za aktivacijo zaklepa še enkrat na kratko pritisnite gumb za izklop. Po odklepu bo 

naprava prikazala zaslon kot pred zaklepom. 

2.7 Čarovnik za zagon 

 Prestigio čarovnik za zagon vas bo vodil skozi začetno nastavitev vaše naprave MultiPad. Čarovnik se 

pojavi ob prvem vklopu in ga sestavlja več korakov. Sledeče informacije vam bodo pomagale pri 

morebitnih vprašanjih pri prvem vklopu.  

 Zaslon Welcome! Vam omogoča izbiro želenega jezika operacijskega sistema naprave Prestigio 

MultiPad. Pritisnite na tipko “Change language” za dostop do seznama razpoložljivih jezikov, nato se 

boste vrnili nazaj na zaslon Dobrodošli. Pritisnite Naprej, nato za nadaljevanje preberite in potrdite 

Splošne pogoje uporabe.  

Prosimo, upoštevajte, da v primeru izbire (EULA) gumba Opusti (Dismiss) ne boste mogli nadaljevati z 

aktivacijo.  
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 Zaslon Jezik tipkovnice vam omogoča različne postavitve za Android tipkovnico. 

 

Na izbiro imate več postavitev tipkovnice (npr. Angleščina (ZDA) ali Nemščina), odvisno kateri kvadratek 

označite s kljukico. Tapnite   in za nadaljevanje pritisnite . 

 

Zaslon Datum in čas je pomemben za nastavitev natančnega časovnega pasu. Privzeto bo naprava 

MultiPad poskušala pridobiti podatke o času preko internetnih časovnih strežnikov. Če trenutno nimate 

dostopa do interneta, lahko uporabite tipko Napredne nastavitve in datum ter čas nastavite ročno.  
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Pritisnite gumb Naprej za nadaljevanje na zaslon Povezava Wi-Fi. 
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Če se želite povezati z brezžičnim omrežjem Wi-Fi, pritisnite tipko Nastavi WiFi, izberite SSID ime omrežja 
na seznamu in vnesite geslo v pojavnem meniju:  
 

 

Označite lahko opcijo Prikaži geslo, da bo geslo vidno, vendar pri tem upoštevajte možna varnostna 
tveganja. 

Po uspešni povezavi se bo v vrstici stanja pojavila ikona Wi-Fi . 

Tapnite   in  zsa nadaljevanje. 

 



UPORABNIŠKI PRIROČNIK |  MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G | PMP7480D3G_QUAD 12 

 

Zaslon Aplikacije tretjih strank omogoča uporabniku namestitev paketov aplikacij, ki obogatijo 

funkcionalnost naprave MultiPad. Odvisno od programske opreme so na voljo različne možnosti. 

Privzeto Android orodje Aplikacije tretjih strank. V primeru te možnosti (glejte posnetek zaslona spodaj) 

lahko uporabnik izbira med možnostjo, da namesti prednaloženo vsebino s pritiskom na tipko Namesti ali 

preskoči korak aplikacije tretjih strank. Če izberete možnost Ne namesti se bo čarovnik samodejno 

premaknil na zadnjo stran. Sicer se bo namestitev nadaljevala. 

 

 
 

Namesto čarovnika za namestitev aplikacij tretjih oseb lahko uporabite  Installer Prestigio. 
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Ta možnost ima v primerjavi s privzeto aplikacijo tretjih strank razširjene funkcije. Uporabniku omogoča 

boljša orodja za upravljanje prednaloženih aplikacij in iger. Namestitveni program Installer Prestigio 

preišče MultiPad za namestitvene datoteke, ki so prenaložene med izdelavo in prikaže seznam najdenih 

aplikacij. Poleg tega omogoča uporabniku, da poišče v zbirki Prestigio nove aplikacije in igre za ta določen 

model in regijo. Za uporabo te možnosti pritisnite tipko Preveri na spletu. Na seznamu bo prikazano ime 

aplikacije, skupaj s kratkim opisom in velikostjo.  

Poiščite tiste, ki so vam všeč in nato pritisnite tipko Naloži in namesti. Potem ko sprejmete pogoje 

uporabe, se prične namestitev. Ko je namestitev uspešno končana, bo čarovnik samodejno preskočil na 

zadnji zaslon: 
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Sedaj pritisnite tipko OK in pričnite z uporabo vašega tabličnega računalnika MultiPad. Upamo, da boste 

uživali v tej izkušnji. Hvala! 

  



UPORABNIŠKI PRIROČNIK |  MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G | PMP7480D3G_QUAD 15 

 

3 
3. Domači zaslon 

 
 

Domači zaslon je vaša začetna točka za dostop do vseh funkcij na vaši napravi. Prikazuje ikone aplikacij, 

pripomočkov, bližnjic in ostalih funkcij. Domači zaslon si lahko prilagodite po vaši željah z različnimi ozadji 

in pripomočki ter prikažete predmete, ki jih želite. Oglejte si poglavje Po meri v tem priročniku. 

Ko zaženete tablični računalnik se prikaže spodnji zaslon. 

 

Način spanja 

Način spanja vašo napravo postavi v stanje mirovanja, zaslon se ugasne in tako varčuje z energijo. V 

načinu spanja boste lahko še vedno prejemali sporočila. 

[Opomba]: Naprava samodejno vstopi v način spanja v primeru, da je ne uporabljate več kot 2 minuti. Ta 

čas lahko spremenite ali izključite, in sicer tako, da v meniju izberete Nastavitve-Naprava-Zaslon-Spanje.  

 

Izhod iz načina spanja 

Če želite zbuditi vašo napravo, pritisnite gumb za vklop. Pojavil se bo zaklenjeni zaslon. 

 

Odklepanje zaslona 

Dotaknite se ikone za zaklep   , pridržite jo in jo podrsajte proti ikoni za odklep. 

Prosimo pomnite, da lahko ikono za odklep povlečete v več smeri V prvem primeru  odklenete 

Multipad in vstopite na domači zaslon, lahko pa zaženete Fotoaparat . 

V nasprotnem primeru je možno neposredno zagnati Nastavitve. 
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. 

 

Druge načine odklepanja (npr. PIN koda, vzorec, itd.) lahko nastavite v Nastavitve-Osebno-Varnost-

Varnost zaslona-Zaklepanje zaslona. 

Brskanje po domačem zaslonu 

Domači zaslon lahko razširite tako, da s prstom podrsate vodoravno po zaslonu v levo ali v desno.  

Pritisnite na ikono   za ogled vseh aplikacij na vaši napravi. 
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3.1 Stanje in obvestila 

Pojavi se lahko ikona stanja ali obvestilna ikona. 

Vrstica stanja vsebuje različne informacije, kot so čas in datum, stanje baterije, stanje brezžične 

povezave, aktivna obvestila operacijskega sistema Android ali nameščenih aplikacij, ipd. Ko je aplikacija 

zagnana, se bo pojavila ustrezna obvestilna ikona na obvestilni tabli. Pogoste ikone, ki jih lahko opazite 

so:  

Ikone stanja in njihov pomen 

 Pritisni za vrnitev na domači zaslon 

 
Nazaj 

 Pogled predhodno uporabljenih aplikacij 

 
Ikona menija 

 
Razhroščevalnik aplikacij Android je omogočen 

 
Povezava z omrežjem Wi-Fi in prikaz moči signala 

 
Bluetooth indikator 

 
GPS indikator (lokacijske storitve) 

 
Računi in sinhronizacija  

 
Zaslon (svetlosts) 

 

Stanje baterije 

 

Obvestilne ikone in njihov pomen 

 Novo sporočilo Gmail (Google Mail) 

 Novo sporočilo E-pošte 

 
Zagnan je predvajalnik glasbe 

 
Zagnan je video predvajalnik  

 
Kartica SD je vpeta 

 
Vzpostavljena povezava USB 

 
Nastavitve  
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Odpiranje obvestilne table 

Če se prikaže nova obvestilna ikona v vrstici stanja, se dotaknite in pridržite vrstico stanja, nato podrsajte 

s prstom navzgor in odprite obvestilno tablo kot sledi:   

 

Če imate več obvestil, se lahko pomaknete navzdol in si ogledate vsa obvestila.  

V obvestilni tabli se nahajajo tudi bližnjice za hitri dostop do zavihkov Nastavitve in Wi-Fi. 

 

Zapiranje obvestilne table 

Na napravi se preprosto dotaknite tipke Nazaj.  
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3.2 Bližnjice za dodajanje pripomočkov 

Pripomočki prikazujejo pomembne informacije in predstavnostne vsebine na vašem domačem zaslonu. 

Nekateri pripomočki so že dodani na vaš domači zaslon. Lahko izbirate med različnimi pripomočki na 

tabličnem računalniku, lahko jih pa tudi dodatno naložite. 

 

Dodajanje pripomočka na vaš domači zaslon 

Za dodajanje pripomočkov na domači zaslon, se lahko:  

-Tapnite    na domačem zaslonu, kar bo prikazalo vse naložene aplikacije na tablici: 

 

 
 

- Tapnite   (PRIPOMOČKI) 

- Izberite želeni element. S prstom se dotaknite in pridržite izbran pripomoček. Izberite željeno mesto za 

pripomoček na domačem zaslonu in ga premaknite tja.  

 

[Opomba]: Medtem ko pripomoček držite s prstom, ga lahko premikate med domačimi zasloni v levo ali 

desno in ga odložite na želeni poziciji. 
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Primeri pripomočkov:  

 

 
 

Odstranjevanje pripomočka z domačega zaslona 

Če želite odstraniti pripomoček, se ga dotaknite in ga s prstom pridržite, dokler se na vrhu zaslona ne 

prikaže ikona “X Odstrani” ali “X”. Pripomoček nato s prstom premaknite proti mestu ikone, in ko se 

obarva rdeče, ga izpustite. 

3.3 Upravljanje s prsti  

Tapnite : Kadar želite tipkati, uporabljati tipkovnico ali izbrati predmet na zaslonu, npr. določeno 

aplikacijo,  ikono za Nastavitve in/ali uporabiti gumb na zaslonu, se enostavno samo dotaknite s prstom. 

 

Pritisnite in držite: V kolikor želite odpreti razpoložljive možnosti za določen predmet (npr. Stik ali 

spletno stran), se enostavno dotaknite in pridržite predmet. 

 

Podrsajte: S prstom na hitro podrsajte preko zaslona. Podrsate lahko horizontalno ali vertikalno.  

 

povlecite: Preden povlečete predmet, ga najprej pridržite. Ne izpustite ga toliko časa, dokler ne  

dosežete  želene pozicije 

 

Obračanje/rotacija zaslona: Za večino zaslonov velja, da lahko samodejno spreminjate orientacijo 

zaslona iz pokončnega v ležeč položaj z obračanjem tablice. Ko vnašate besedilo, lahko napravo obrnete 

ležeče in prikazala se bo večja tipkovnica. Za več informacij preberite še poglavje o nastavitvah.  
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3.4 Kopiranje datotek na in iz spominske kartice 

Kopirajte glasbo, slike in druge datoteke na tablico MultiPad in tako personalizirajte vašo napravo.  

1. Uporabite USB kabel, ki ste ga prejeli skupaj z vašo napravo in ga priključite v USB vhod na vašem 

računalniku.  

2. Ko se na obvestilni tabli pojavi ikona  , jo odprite in pritisnite na Povezan z USB (USB 
connected), da se pojavi spodnji zaslon: 

 

 

 
 

3. Tapnite  , preberite pojavno sporočilo, pritisnite “OK” in ko se obvestilna 

ikona  obarva rumeno, bo računalnik vašo napravo prepoznal kot izmenljivi disk; 

4. Poiščite izmenljivi disk na računalniku in ga odprite. Storite nekaj od sledečega: 

 Kopirajte datoteke iz računalnika na korensko mapo SD kartice. 

 Kopirajte datoteke iz SD kartice v mapo na vašem računalniku ali na računalniško namizje. 

5. Ko ste prekopirali datoteke, lahko izključite USB. Če želite, da vaša naprava ostane povezana z 

računalnikom in je branje pomnilniške kartice iz Androida omogočeno, odprite obvestilno tablo in 

pritisnite na  . Če bi želeli fizično izključiti napravo iz računalnika, prosimo 

najprej izpnite izmenljivi disk (t.j. vašo napravo), kot to zahteva operacijski sistem vašega računalnika 

in nato varno odstranite napravo.  

6. Izključite napravo iz računalnika. 
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4 
4. Po meri  

4.1 Sprememba zvonjenja za obvestila 

1. Izbirate lahko med zvonjenji, ki so na voljo na vaši napravi. Prav tako si lahko na vašo pomnilniško 

kartico naložite ali kopirate zvonjenja ali pesmi in za zvonjenje izberete eno od teh. Da bi izvedeli, kako 

poteka kopiranje datotek(e) na vašo pomnilniško kartico, si prosimo oglejte poglavje “Kopiranje datotek 

na in iz spominske kartice ” 

2. Na domačem zaslonu pritisnite Nastavitve >Naprava > Zvočni profili> Splošno>Privzeta obvestila. 

3. Pritisnite na zvonenje za obvestila, ki ga želite izbrati. Izbrano zvonjenje za kratek čas zazvoni. 

4. Pritisnite V redu. 

4.2 Sprememba ozadja 

Ozadje vašega domačega zaslona lahko hitro zamenjate z vašo najljubšo fotografijo in tako spremenite 

vzdušje ter ji podarite nov, svež izgled. Preiščite kolekcijo ozadij na napravi ali uporabite slike, ki ste jih 

posneli s fotoaparatom. 

Če želite spremeniti ozadje na domačem zaslonu ali ohranjevalnik zaslona: 

1. Na domačem zaslonu se dotaknite in pridržite prst na prostem predelu. Pojavil se bo meni Izberite 

ozadje iz.  

[Opomba]: Lahko pritisnite tudi ikono  Nastavitve>Zaslon>Ozadje in prav tako pridete do menija Izberite 

ozadje iz.  

2. Izberite vir in ozadje, ki ga želite uporabiti.  

Lahko storite nekaj od sledečega: 

 Tapnite Galerija in izberite fotografijo/sliko, ki ste jo posneli s fotoaparatom ali ste jo kopirali na vašo 

spominsko kartico. Pritisnite Obreži, da obrežete fotografijo/sliko in nastavite obrezano sliko kot 

ozadje. 

 Tapnite Ozadja in izberite med naloženimi ozadji, nato pritisnite Namesti ozadje. 

 Tapnite  Živa ozadja in izberite med naloženimi živimi ozadji, nato pritisnite Namesti 

       ozadje. 

4.3 Domači zaslon z mapami po meri 

Uporabite mape in združite podobne aplikacije ter druge bližnjice in tako ohranite vaš domači zaslon čist 

in organiziran. 

4.3.1. Dodajanje map na vaš domači zaslon 

Pritisnite in pridržite bližnjico aplikacije ter jo povlecite v drugo bližnjico s katero jo želite združiti, nato 

spustite prst in tako ustvarite mapo. Povlecite še katerokoli drugo bližnjico aplikacije v novo mapo.  

Preimenovanje mape: 

1. Pritisnite na mapo in jo odprite. 
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2. Pritisnite na Neimenovana mapa, da odprete tipkovnico.  

3. Vnesite novo ime in pritisnite tipko Enter. 

4.3.2. Odstranjevanje map z domačega zaslona 

Pritisnite na mapo, ki jo želite odstraniti in jo odprite. Bližnjice aplikacij eno za drugo povlecite iz mape. 

Ko bo v mapi ostala le še ena bližnjica, se bo mapa samodejno izbrisala. 

[Opomba]: Vaše bližnjice se med delom z mapami ne odstranijo. 

4.4 Preureditev pripomočkov in bližnjic na vašem domačem zaslonu 

Preuredite pripomočke in bližnjice na vašem domačem zaslonu, s tem pridobite prostor za dodajanje 

novih ikon na zaslon. 

4.4.1. Premik pripomočka ali bližnjice 

1. Nežno se dotaknite in pridržite pripomoček ali bližnjico, ki jo želite premakniti.  

      Na pripomočku ali bližnjici se bo pojavil moder rob. Ne spustite prsta. 

2. Povlecite pripomoček ali bližnjico na novo lokacijo na domačem zaslonu.  

Ustavite se na levem ali desnem robu zaslona, da povlečete pripomoček ali bližnjico na drugi del 

domačega zaslona. 

3. Ko sta pripomoček ali bližnjica tam kjer želite, spustite prst.  

Če ste spustili prst in se pojavi sporočilo, da na tem mestu ni dovolj prostora za pripomoček ali 

bližnjico, jih ponovno povlecite levo ali desno na drugo stran domačega zaslona. 

4.4.2. Odstranjevanje bližnjic 

Če želite odstraniti bližnjico, se jo dotaknite in pridržite, dokler se na vrhu zaslona ne pojavi ikona “X 

Odstrani” ali “X”. Povlecite bližnjico k ikoni in ko se bližnjica, ki jo želite izbrisati obarva rdeče, spustite 

prst. 
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5 
5. Brskanje po spletu  

Uporabnik se lahko poveže na splet preko brskalnika. 

 

Pritisnite na ikono Brskalnika  na domačem zaslonu in ga odprite, kot je opisano spodaj:  

 

 
 
Uporabite tipkovnico in vtipkajte URL naslov ali poiščite frazo v vrstici za naslov.  

 

Prosimo pomnite, da brskalnik podpira zavihke in lahko odprete več zavihkov v enem samem oknu 

brskalnika. Med njimi preklapljate z enim samim dotikom ali zavihke po vaši želji zaprete. 

Pritisni  in odprite nov zavihek. 

Pritisni  in zaprite zavihek. 

 Ta ikona vam omogoča ponovno nalaganje aktivne strani. 

Za izhod iz brskalnika pritisnite gumb Nazaj   . 
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6 
6. Upravljanje aplikacij  

 

Vašo napravo MultiPad si lahko uredite povsem po vaši meri in obogatite vašo izkušnjo z njo tako, da 

nanjo namestite aplikacije iz široke ponudbe brezplačnih ali plačljivih aplikacij, pa najsi bodo za 

povečanje produktivnosti, za zabavo ali igre. Ko najdete program, ki vam je všeč, ga lahko preprosto 

naložite in namestite na vaš MultiPad v samo nekaj korakih, kot je opisano spodaj:  

 

 Kako namestiti Android programe 

 

Tapnite  na domačem zaslonu za vstop v vmesnik vseh aplikacij. Zaženite aplikacijo Play 

Store.  Pri prvem zagonu aplikacije bo ta zahtevala prijavo ali registracijo novega računa. Če že imate 

registriran Google račun, vnesite vaš elektronski naslov in geslo. Sicer pritisnite na Ustvari račun (Create 

account) in sledite navodilom. 

1. Po vpisu boste lahko iskali, nalagali ali nameščali aplikacije iz aplikacije Play Store. Nekatere aplikacije   

so brezplačne, nekatere so lahko plačljive. 

2. Uporabite Play Store vmesnik in namestite program na vašo napravo.  
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Kako odstraniti nameščene programe Android    

Za odstranitev programa: 

1. Pojdite v  meni Nastavitve > Aplikacije> Naložene  

2. Pritisnite na program, ki ga želite odstraniti  

3. V pojavnem meniju pritisnite na Odstrani in v redu.  

 
 

[Opomba]: Lahko uporabite tudi drug način za odstranitev programa: vstopite v seznam aplikacij, 

pritisnite na aplikacijo, ki jo želite odstraniti, držite jo in povlecite k ikoni “Odstrani” na vrhu zaslona. 
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7 
7. Tipične aplikacije  

7.1 Predvajalnik glasbe 

Uživajte v poslušanju pesmi in glasbe na vašem tabličnem računalniku MultiPad z uporabo glasbene 

aplikacije. Da bi aplikacijo lahko uporabljali, morate na vašo napravo najprej naložiti glasbene datoteke. 

Za informacije o tem, kako lahko kopirate datoteke, si preberite poglavje “Kopiranje datotek na in iz 

spominske kartice”. Podprte zvočne formate preverite v tehnični specifikaciji na začetku tega priročnika. 

Pritisnite ikono   na domačem zaslonu za vstop v naslednji zaslon:  
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Vaša glasba je organizirana v različne kategorije kot so Izvajalec, Pesmi in Albumi. Izberite enega od 

zavihkov. Izberite pesem na seznamu in za začetek predvajanja pritisnite nanjo, kot je opisano spodaj:  

 
Pritisnite za premik na prejšnjo pesem.. 

 

Pritisnite za predvajanje, premor ali nadaljevanje 

predvajanja pesmi. 

 
Pritisnite za premik na naslednjo pesem. 

 

Pritisnite za menjavo med naslednjimi načini 
ponavljanja: ponovi vse pesmi; ponovi trenutno 
pesem; ne ponavljaj.  

 
Pritisnite za naključno predvajanje pesmi na 
trenutnem seznamu. 

 
Trenutno predvajanje 

 

Kadar se zaslon med predvajanjem glasbe izključi, lahko nastavljate glasnost z gumbi ob strani naprave  

Vol+\Vol-.  
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7.2 Video predvajalnik 

Pritisnite ikono  na  domačem zaslonu in nato na ikono video predvajalnika  da vstopite v 

naslednji vmesnik: 

 
Dvakrat kliknite na video datoteko za zagon predvajanja.  

 

Za izhod iz video predvajalnika pritisnite na ikono Nazaj   neposredno v vrstici stanja.  
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7.3 Galerija 

Uporabite Galerijo za ogled slik in predvajanje video posnetkov, ki ste jih posneli z vašo kamero 

/fotoaparatom in ste jih naložili ali kopirali na vašo SD kartico. Tu lahko izvedete tudi osnovne popravke 

na slikah in jih namestite za ozadje ali sliko za stike. Slike ali video posnetke lahko delite tudi s prijatelji. 

 

Na domačem zaslonu pritisnite ikono  in zatem še ikono Galerija . Slike in video posnetki so za 
lažji pogled ločeni. Zagnala se bo Galerija in vmesnik kot je prikazano spodaj:  
 

 
 

Poiščite in uredite fotografije/slike  

Pritisnite na album, da ga odprete in si ogledate njegovo vsebino; 
 

 to ikono lahko najdete v zgornjem desnem kotu zaslona. S pomočjo tega gumba si lahko 

slike/videoposnetke ogledate v obliki diapozitivov. 
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Izberite sliko, ki si jo želite ogledati na celotnem zaslonu; povlecite prst levo ali desno in se tako 

pomaknite na prejšnjo/naslednjo sliko v albumu; povlecite prste skupaj ali narazen za 

pomanjšanje/povečanje slike.  

 - ta gumb vam omogoča, da slike delite s prijatelji preko elektronske pošte ali aplikacij Twitter, 
Facebook itd. 

Uporabite ikono   za izbris izbranih slik. 

Pritisnite ikono   za prikaz pojavnega menija za upravljanje:  
 

 
 

 - prične s prikazom vseh slik v albumu v načinu diapozitivov;  
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 - za ureditev izbrane slike. Ko sliko povečate, povlecite sliko in si oglejte dele, ki trenutno niso vidni. 

Če je slika v velikosti zaslona, povlecite prst levo/desno za ogled prejšnje/naslednje slike v albumu.  

 or  za obračanje slike za 90° v smeri urinega kazalca ali v obratni smeri 

urinega kazalca; 

 

Če pritisnete na ikono    se bo pojavil okvir za obrezovanje slike: 
 

 

 
Povlecite iz notranjosti orodja za obrezovanje; povlecite rob orodja za obrezovanje za povečanje po želji; 

povlecite kot orodja za obrezovanje za povečanje s fiksnimi razmerji. 

Pritisnite   in shranite kopijo obrezane slike. Originalna (neobrezana) verzija ostaja na vaši 

pomnilniški kartici;  

 

  za nastavitev trenutne slike kot ozadja; 

 

  za ogled podrobnosti o trenutni sliki. 
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7.4 Upravitelj datotek 

Predstavitev upravitelja datotek 

Pritisnite ikono  za pregled aplikacij na vašem zaslonu. V seznamu aplikacij pritisnite ikono 

upravitelja datotek (Raziskovalec)  da se odpre okno kot prikazano spodaj: 

 

Upravljanje datotek  
V zgornjem zaslonu lahko upravljate vaš pomnilnik in upravljate z datotekami na lokalnem disku in vaši 

spominski kartici: kopirajte/prilepite, izbrišite, premaknite in preimenujte datoteke in mape in jih pošljite 

preko elektronske pošte ali Skype-a.   

Izberite element in pridržite prst na ikoni nekaj sekund, da se prikaže seznam. Nato izberite želeno 

dejanje iz spodnjega seznama: 
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7.5 Orodja za preprosto sporočanje 

Z Google Play lahko na vašo napravo prenesete in namestite orodne aplikacije za klepet, kot so npr. 
Skype, Fring, ICQ itd. 

7.6 E-pošta 

Na domačem zaslonu pritisnite ikono  za prikaz vseh aplikacij, za zagon e-poštnih aplikacij se 

dotaknite ikone Email/Gmail.  

    
S pomočjo tabličnega računalnika Prestigio MultiPad lahko:  

1. Kreirate nove e-poštne račune 

2. Ustvarjate nova e-sporočila 

3. Prejemate in pošiljate e-pošto  

4. Prenašate in odpirate priponke  

7.7 Fotoaparat/Snemalnik 

Kamera je kombinacija fotoaparata in video snemalnika. Z izbiro ustrezne ikone lahko izbirate med 

načinom   in  . 

Za zajem fotografije ali video posnetka se dotaknite ikone   na domačem zaslonu ali na zaslonu vseh 

aplikacij. 
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8. Prednaložene aplikacije  
 
 
 
 
Vaš novi tablični računalnik MultiPad vsebuje številne nameščene aplikacije s strani 

podjetja Prestigio, kar vam omogoča udobno uporabo naprave že takoj, ko jo vzamete iz škatle. 

 

Sledeče aplikacije lahko najdete na seznamu vseh aplikacij tako, da pritisnite na ikono  na domačem 

zaslonu: 

 
Aplikacija  Opis 

 

 
 
eBralnik Prestigio 

 
Prestigio knjigarna. Tu si lahko naložite in berete vaše 
najljubše knjige. Podrobnejše informacije o e-Bralniku 
Prestigio boste našli v dodatku na koncu tega priročnika. 

 

 
 
Twitter 

 
 
Vaša najljubša aplikacija Twitter je sedaj vedno z vami. 
Ustvarjajte in pošljajte vaša sporočila kjerkoli ste.    

 

 
 
Office Suite 

 
 
Povečajte vašo produktivnost z aplikacijo mobilna pisarna.  

 

 
 
Igre 

 
 
In seveda igrice. Angry Birds – najljubša igrica milijonov 
uporabnikov! Classic Chess (klasični šah) – igra vseh časov!  

 

 
SugarSync 

 
Sinhronizirajte vaše pomembne datoteke kjerkoli se 
nahajate! Aplikacija služi shranjevanju datotek v oblaku. 

 

 
File Manager 

  
S to aplikacijo upravljajte vaše datoteke.   
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9 
9. Nastavitve  

Upravljajte in prilagodite nastavitve naprave v zaslonu Nastavitve. 

Če želite odpreti nastavitve, pritisnite na ikono  na domačem zaslonu. 

Po zaslonu se lahko pomikate navzgor in navzdol in si tako ogledate vse možnosti nastavitev. 

9.1 Brezžično in omrežja 

Na vaši napravi nastavite brezžične povezave, npr. Wi-Fi, navidezna zasebna omrežja (VPN) ali nastavite 

možnosti za prenosno dostopno točko. 

 

Wi-Fi 

Za vklop/izklop brezžične povezave Wi-Fi, s prstom podrsajte levo ali desno po kontrolni vrstici.  
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Bluetooth 

Vključite Bluetooth, če želite vašo tablico seznaniti z drugimi Bluetooth napravami, kot so npr. oprema 
za prostoročno telefoniranje, tipkovnica ali mobilni telefon.   
 

 
 

Poraba podatkov 

Poraba podatkov vam omogoča nadzor nad podatkovno povezavo 2G/3G, spremlja celotno porabo 

glede na tip omrežja in omogoča omejitev prenosa podatkov. 
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Več…  

Ta meni vam omogoča nastavitev navideznega zasebnega omrežja (VPN) ali prenosne dostopne točke Wi-

Fi (hotspot).  

 

 

9.2 Zvočni profili 

Nastavite tip zvonenja na napravi in zvonenje za obvestila, nastavite glasnost zvonenja in sistemskih 

zvokov. 
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Glasnost 
Za prilagoditev glasnosti predstavnostnih medijev, zvonenja, obvestil ali alarmov:   

1. Tapnite  Nastavitve > Zvočni profili >Splošno> Glasnost; 

2. Povlecite kontrolno vrstico levo/desno za povečanje/zmanjšanje glasnosti za predstavnostne medije in 

obvestila; 

3. Tap  V redu. 

 

Zvonjenje za obvestila 

Za nastavitev zvonenja za obvestila:  

4. Tapnite  Nastavitve > Zvočni profili >Splošno >  Privzeta obvestila 

5. Pritisnite na izbrano zvonenje in ga poslušajte  

6. Pritisnite V redu in tako vklopite izbrano zvonenje.  

 

Sistemski zvoki 

Tap Nastavitve > Zvočni profili >Splošno >  Sistem. Označite ustrezne kvadratke na zaslonu in 

omogočite/onemogočite zvok tipk ali zvok zaklepanja zaslona. 

9.3 Zaslon 

Nastavite svetlost zaslona, možnost samodejne rotacije, ozadje, čas izklopa zaslona in velikosti pisave. 

 

Svetlost  
Uporabite drsnik za nastavitev željene stopnje svetlosti, ko uporabljate napravo MultiPad. Za najboljše 

delovanje vaše baterije izberite najnižjo stopnjo svetlosti, ki je za vas še udobna. 

Ozadje 

Pritisnite za izbiro in nastavitev ozadja na vašo napravo. 
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Samodejno obračanje zaslona 

S kljukico označite za vklop ali odznačite za izklop samodejno obračanje zaslona, ko obračate napravo.  

 

Spanje 

Z dotikom odprite pogovorno okno in določite časovni razpon do izklopa zaslona, odkar ste se zadnjič 

dotaknili zaslona ali pritisnili katerokoli tipko. Za najbolj učinkovito rabo baterije izberite najkrajši možni 

čas. 

 

Velikost pisave 

Z dotikom odprite pogovorno okno in določite velikost pisave. 

 

9.4 Pomnilnik 

Preverite pogoje uporabe pomnilniškega prostora na notranji in zunanji pomnilniški kartici. Na 

pomnilniški kartici lahko izbrišete vse podatke in izpnete zunanjo kartico SD za varno odstranitev.  

Izpnite SD pomnilniško kartico: Pritisnite Nastavitve > Pomnilnik > Izpni SD kartico > V redu.  

.  
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9.5 Aplikacije  

Upravljanje aplikacij in namestitev novih programov. 

 

 

Aplikacije 
Odprite seznam vseh nameščenih aplikacij in druge programske opreme na vašem tabličnem računalniku 

MultiPad. Poleg vsake aplikacije bo razvidna tudi njena velikost. Prikazane so samo prenešene aplikacije 

in so razvrščene po abecednem redu Za prikaz aplikacij po velikosti se dotaknite ikone  in nato 

pritisnite Razvrsti po velikosti. Za prikaz dodatnih informacij se dotaknite posamezne aplikacije.  

Za upravljanje/odstranjevanje nameščenih aplikacij pritisnite Nastavitve>Aplikacije>Prenešeno.   

 

Zagnane storitve 

Za oznako in upravljanje zagnanih storitev, pritisnite Nastavitve > Aplikacije > Zagnane. 

9.6 Računi in sinhronizacija 

Prijavite ali odjavite se iz vaših računov na socialnih omrežjih, na Google računu in/ali Exchange 

ActiveSync računu. Hkrati lahko sinhronizirate podatke in urejate dodatne nastavitve vaših računov. 

 

Pritisnite  (Dodaj račun) v zgornjem delu zaslona za dodajanje novega računa in sledite zaslonskim 

navodilom. Pritisnite ikono  , da zaženete upravljanje vaših računov na naslednjem zaslonu 

(sinhronizacija):   
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Za vklop/izklop sinhronizacije označite/odznačite  , dotaknite se ikone menija   in nato za izbris 

izbranega računa z vaše naprave pritisnite   (Odstrani račun).  
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9.7 Lokacijska storitev 

Označite to možnost, če želite omogočiti aplikacijam uporabo podatkov iz virov kot so Wi-Fi in mobilna 

omrežja, za določitev vaše lokacije in izboljšanje iskalnih rezultatov v Google iskalniku. 

 

9.8 Varnostne nastavitve 

Nastavite način za zaklepanje zaslona in informacij o lastniku, kodirajte vašo napravo, upravljajte z gesli in 

vašo napravo. 

 
Za prilagoditev zaklepanja vaše naprave, pritisnite Nastavitve > Varnost> Zaklepanje zaslona  

Na izbiro so sledeče možnosti: 
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- Brez – v tem primeru odklepanje zaslona v nobenem primeru ne bo omogočeno.  

- Podrsaj – v tem primeru morate za odklep zaslona podsati po zaslona v določeno smer (Odkleni-

fotoaparat-Google spletna stran). 

- Vzorec – vam omogoča, da zaslon odklenete tako, da s prstom narišete preprost vzorec. Ta 

možnost je nekoliko varnejša kot odklepanje z obrazom.  

- PIN – če izberete to možnost boste morali vnesti 4 mestno številko za odkleapanje Multipada. 

Geslo – To je najvarnejša možnost, če seveda izberete dovolj močno geslo.  

[Opomba]: V primeru, da pozabite vaše nastavljeno geslo/pin/vzorec za odklepanje - ne obstaja 

nikakršna možnost, da bi te podatke spet pridobili. Edini način za ponoven odklep naprave je popolna 

ponastavitev, oz. ponovna namestitev programske opreme. Vse uporabniške aplikacije in datoteke bodo 

v tem primeru izbrisane. 

 

Podatki o lastniku 

Na zaklenjenem zaslonu so lahko prikazani podatki o lastniku. Izberite to možnost v tem meniju in 

vnesite besedilo, ki ga želite prikazati na zaslonu. 

 

Gesla 

Označite to možnost, v kolikor želite, da so gesla vidna med vnosom.  

 

Upravljanje naprave 

Tu si lahko ogledate upravitelje naprav in jih deaktivirate, prav tako lahko tu omogočite namestitev 

aplikacij neznanih virov (poleg Google Play trgovine).  

 

Neznani viri 

Označite če želite dovoliti namestitev aplikacij, ki jih pridobite iz spletnih strani, elektronske pošte ali 

drugih lokacij, ki ne prihajajo iz Google Play Store trgovine.  
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9.9 Nastavitve jezika in vnosa 

Nastavite jezik operacijskega sistema in regijo tako, da se dotaknete ikone za nastavitev  . Prav tako 
lahko nastavite možnosti za zaslonsko tipkovnico. 

 

9.10 Varnostno kopiranje in ponastavitev 

Funkcijo samodejnega varnostnega kopiranja lahko omogočite ali onemogočite in/ali ponastavite 
napravo. 
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[Opomba]: Ob ponastavitvi naprave na tovarniške nastavitve, se bodo v tem primeru izbrisale tudi vse 

nameščene aplikacije in osebne nastavitve. Pred ponastavitvijo priporočamo, da varnostno kopirate vse 

datoteke in aplikacije ter odstranite pomnilniško kartico.  

9.11 Nastavitev datuma in časa 

Nastavite datum in čas, časovni pas in format datuma in časa. Če želite izključiti samodejno sinhronizacijo 
časa, enostavno odznačite to možnost in tako boste lahko datum in čas nastavili ročno. 
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9.12 Nastavitve za ljudi s posebnimi potrebami 

 

Govori gesla: Označite, če želite glasovni odziv na vnešena gesla. 

Pritisni in drži z zakasnitvijo: ko pritisnite in držite pripomoček ali ikono so na voljo 3 stopnje 

zakasnitve,– Kratka, Srednja in Dolga. Uravnava dolžino pritisnjenega predmeta pred nadaljnjimi dejanji 

 

9.13 Načrtovan vklop/izklop 

Pritisnite na gumb ON (VKLOP) ali OFF (IZKLOP) za nastavljanje ure in datuma , ko želite, da se vasa 

tablica vkluči, oziroma izključi.    
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9.14 Možnosti za razvijalce 

Nastavite lahko način za razhroščevanje preko USB ali nastavite nepretrgano budnost zaslona med 

polnjenjem ipd. Prav tako lahko nadzirate uporabniški vmesnik in aplikacije.  

 

 
 

USB razhroščevanje: Označite, če želite dovoliti razhroščevalna orodja na vašem računalniku za 

komuniciranje z vašo napravo MultiPad preko povezave USB.  

Ostani buden: Označite, če želite preprečiti, da se zaslon ugasne in zaklene medtem, ko je MultiPad 

priključen na polnilec ali na USB napravo, ki ga napaja. Teh nastavitev pri napravi MultiPad ne 

uporabljajte s statično podobo na zaslonu dlje časa, saj se lahko ta podoba vtisne v vaš zaslon.  

Dovoli prikrite lokacije: Označite, če želite dovoliti razvojno orodje na računalniku za nadziranje lokacije 

naprave MultiPad, namesto da bi za ta namen uporabili notranje metode. 
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9.15 O tabličnem računalniku 

Preverite status naprave, kot je npr. tip omrežja, ime omrežja in nivo baterije. Prav tako lahko preverite 

porabo baterije glede na posamezne aplikacije, si ogledate pravne informacije in verzijo vgrajene 

programske opreme. (Številka vgradnje; symboli vx.x.x) na vaši napravi MultiPad. 
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10. Odpravljanje težav 

10.1 Prisilna zaustavitev  

Uporabite sponko za papir in pritisnite gumb v luknjici za ponastavitev (označen je kot “mic/reset”) na 
hrbtišču vaše naprave MultiPad in naprava se bo prisilno izključila. To dejanje lahko povzroči izgubo vaših 
podatkov, zato vas prosimo, da redno varnostno kopirate vse podatke.  

10.2 Povrnitev tovarniških nastavitev 

Za povrnitev tovarniških nastavitev, pritisnite Nastavitve > Varnostno kopiranje & ponastavitev> 
Povrnitev tovarniških nastavitev.  
Opozorilo: Po izvedenem dejanju ponastavitve naprave na tovarniške nastavitve bodo podatki o vašem 
računu Google, vaše nastavitve po meri in nameščene aplikacije odstranjene iz vaše naprave. 
Predlagamo, da pred tem  dobro razmislite, če želite izvesti povrnitev tovarniških nastavitev. Preden to 
storite vam priporočamo, da najprej varnostno kopirate vse podatke in aplikacije.  

10.3 Posodobitev sistema  

Po posodobitvi/nadgradnji sistema se lahko zgodi, da aplikacije tretjih strank ne bodo delovale, možna je 
izguba podatkov in/ali poškodba aplikacij. To je normalen pojav in ni napaka sistema. Vse aplikacije 
tretjih oseb je potrebno še enkrat namestiti na napravo. Predlagamo vam, da pred 
nadgradnjo/posodobitvijo sistema naredite varnostno kopijo aplikacij.  

Prosimo pomnite, da Prestigio svojim strankam nudi storitev posodobitve OTA (Over-the-Air). Samodejne 
posodobitve lahko vključite/izključite v spodnjem zaslonu, do katerega dostopate v Nastavitve>O 
napravi>Sistemske posodobitve: 
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11. Slovarček izrazov 

 

 
Android 4.2 operacijski system za tablične računalnike in pametne telefone na osnovi Linux; 

 
Google Play Store– spletna trgovina s programsko opremo za operacijski sistem Android; 

 
Google račun - registriran uporabniški račun, ki vam omogoča uporabo storitev Google in registracijo 

vaše naprave MultiPad: 

 
MultiPad– – Zaščitena znamka tabličnih računalnikov podjetja Prestigio; 

 
Gmail – Klient za elektronsko pošto znamke Google; 

 
Widgets (Pripomočki) – preprosti programi na namizju tabličnega računalnika, ki prikazujejo različne 

informacije ali bližnjice do nameščene programske opreme. 
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Dodatek 

Priročnik za eBralnik Prestigio 

 

1. Zagon aplikacije. 

Odprite seznam aplikacij ali okno glavnega namizja in poiščite ikono e-Bralnik (e-Reader) Prestigio  

Pritisnite na ikono za zagon aplikacije.  Prosimo, počakajte, dokler vrteč krog v desnem zgornjem kotu ne 

izgine.  

 

 
 

Medtem ko se aplikacija nalaga, bo sistem pregledal privzeto mapo in njeno razpoložljivo vsebino 

(mnt/sdcard/Books) ter jo prikazal na policah.  
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Nekaj vsebine je že bilo prednaložene v času izdelave in razdeljene po različnih jezikih, za vam udobnejšo 

uporabo.  

Pritisnite “Moje knjige”, s tem boste odprli seznam prednaloženih map in izberite tisto v vašem jeziku. 

Ostale možnosti lahko izbrišete preko možnosti za urejanje. 
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2. Glavna tabla za urejanje 

V nastavitve lahko vstopite preko obvestilne table . Uporabite odprte možnosti za hitro iskanje, 
osvežitev vsebine ali vstop v nastavitve.  

 

 
Lokalizacija. Nastavite jezik za vašo aplikacijo, ki se lahko razlikuje od tistega, ki je nastavljen za 

Android sistem.  

Direktoriji. Nastavite direktorij, iz katerega bodo na voljo knjige na policah.  

Adobe aktivacija naprave. Nastavite Adobe ID, da lahko z dovoljenjem uporabljate z Adobe DFR 

zaščitene knjige.  

3. Navigacija in glavni zavihki.  

 
 

Moja Polica je grafični prikaz vsebine in njenega upravljanja.  

Moja knjižnjica je drevo datotek in samodejnega združevanja knjig med različnimi kategorijami: Zbirke, 

Priljubljene, Nedavne, … 

Knjigarna je spletna trgovina s knjigami, ki jih Prestigio predlaga svojim strankam v 22 jezikih in 

možnostjo, da poišče in kupi katerokoli knjigo preko aplikacije.   

 

 

4. Kontrolna vrstica vsebine.  

 

 

 

 

–  Razvrstite trenutne police po naslovih, imenu avtorja, imenu, priljublenjih ali nedavno dodanih 

–  Oštevičenje strani. Pojdite na naslednjo polico v okviru enake zbirke ali vnesite številko police, če         

jih imate več.  

– Poiščite knjigo po naslovu ali po imenu avtorja. Za iskanje je dovolj, če vnesete le del imena. Najdene 

knjige bodo prikazane na polici. Za vrnitev na ogled zbirk morate najprej izbrisati vsebino v iskalniku in 

nato pritisnite Dokončano.  

5. Seznam zbirk. Aplikacija uporablja mape, če že imate svojo knjižnjico na računalniku jih lahko    kopirate na e-

bralnik Prestigio ali ustvarite  oznake na katerikoli knjigi . 
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6. Upravljanje z zbirkami. 

 

“Moje knjige” vsebuje vse knjige iz izbranega direktorija. To je privzeta zbirka, ki je ne morete odstraniti 

ali preimenovati.  

Pritisnite na “Moje knjige” ali “Zbirke” in se pričnite pomikati po seznamu prednastavljenih ali 

prednaloženih zbirk.  

 

 
 

Seznam zbirk lahko urejate preko tipke Uredi ali Dodaj.  

 

 
 

Uredi. Možnosti vam omogočajo preimenovanje zbirk ali brisanje katerekoli izbrane zbirke z oznakami. 

Če izbrišete zbirko to ne pomeni, da bodo knjige fizično izbrisane iz vaše naprave.  

 
 

Katerokoli knjigo ali skupino knjig lahko premikate iz ene zbirke v drugo, jo izbrišete iz naprave ali zbirke. 

Izberite tipko  na glavni polici in pričnite upravljati s knjigami.  

Prikazala se bo nova kontrolna vrstica.  

 

 
 

Premakni – vam omogoča premik knjige iz ene zbirke v drugo izbrano zbirko.  

Izbriši – Odstranite vse izbrane knjige iz aplikacije in naprave.  

Izberi vse – ta možnost bo označila vse knjige ne samo na odprti polici, temveč na vseh policah zbirke. 

Bodite zelo previdni, ker to omogoča tudi izbris vseh knjig v zbirki.  

Dokončano – Pritisnite ko ste končali z vsemi dejanji.  
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Ko je možnost Uredi omogočena, lahko na polici označite katerokoli knjigo samo z dotikom na 

naslovnico. Ostale možnosti vam bodo omogočile Premikanje ali Brisanje izbrane vsebine.  

 

7. Branje knjige 

Za branje knjige je dovolj, če pritisnete na naslovnico knjige na polici.  

Možnosti nastavitev lahko odprete preko kontekstnega menija .  

 

 
  

Informacije o knjigi. Prikaže informacije o knjigi 

Zaznamki.  Vrnite se nazaj na najbolj zanimiva mesta v knjigi s pomočjo zaznamkov.  

Noč. Privzeto se vsaka knjiga bere v dnevnem načinu (belo ozadje in črni napisi). Enostavno lahko 

preklopite na nočni način in tako zavarujete svoje oči.  

Iskanje. Vam omogoča, da najdete besedo ali izraz v besedilu knjige.  

Nastavitve. Možnost prilagajanja vam omogoča, da knjigo berete na vam najljubši način. Nastavite: 

Izgled, Velikost besedila, Pisavo, Barve in Ozadja, Premikanje po strani in Indikatorje.   

Več… Odprite navigacijsko tablo in skočite na katerokoli želeno stran v knjigi, prilagodite svetlost ali 

velikost pisave z enim dotikom.   

Knjiga, ki jo trenutno berete se bo pojavila na polici glavnega zaslona med Nedavno branimi knjigami.  
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Pritisnite na knjigo na polici za nadaljevanje branja od zadnje brane strani.  

8. Delo s knjigarno 

Knjigarna na napravi je na voljo v obliki OPDS kataloga: enostavna oblika seznama knjig, ki spominja na 

spletno trgovino www.ebooks.prestigioplaza.com.  

 

Skozi katalog se pomikate po drevesni strukturi z dvema glavnima kategorijama: Teme & žanri in Avtorji.  

 
 

Nadaljujte s premikanjem po strani, dokler ne najdete knjige ali žanra, ki vas zanima.  

 

Za iskanje po točno določenem avtorju ali knjigi uporabite možnost Iskanje po spletu.  

 

Možnost Posodobi kataloge lahko uporabite v primeru, v kolikor ste se s knjigarno prvič povezali brez 

internetne povezave.  

 
 

Najdena knjiga bo prikazana s podrobnimi informacijami in cenami, če so te na voljo. Pri brezplačnih 

knjigah se namesto tipke Kupi prikaže tipka Naloži …  

 

 

http://www.ebooks.prestigioplaza.com/
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Za nakup knjige pritisnite  Kupi  in nato Prijavi se ali Registriraj moj račun Prestigio. Če je račun aktiven in 

je na njem dovolj sredstev, da lahko opravite transakcijo, se bo nalaganje samodejno pričelo.  

 

 
` 

Pozor: v primeru, da je internetna povezava šibka ali če se nalaganje ni pričelo, v aplikaciji prosimo 

preverite Moja naročila ali obiščite vaš Prestigio Cabinet na spletni strani, preverite naročilo in naložite 

knjigo ločeno.  
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 Prestigio Cabinet lahko najdete na glavnem zaslonu OPDS kataloga v spodnji vrstici.  

 

Možnost Moj račun se prikaže le prijavljenim uporabnikom.  

 Moj Prestigio vam bo pomagal upravljati z vašim 

stanjem, osebnimi podatki in naročili in pri tem vam 

ne bo potrebno obiskati Prestigio spletne strani.  
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Pregled. Splošne informacije o računu in podatki o stanju.   

Osebni podatki. Prijava, ime/priimek, država bivanja in telefonska številka.  Tu je tudi možnost za 

menjavo gesla. 

Jezik. Željeni jezik za branje knjig.  

Moje stanje. Hitra možnost za polnjenje računa in nadaljevanje nakupa knjig z enim samim pritiskom.  

Moja naročila. Seznam vseh transakcij, ki jih je opravil uporabnik v aplikaciji ali na spletni strani Prestigia  

www.ebooks.prestigioplaza.com.  

 

 

Če povezave za nalaganje niso potekle, je možno dobiti knjigo preko podrobnosti o 

naročilu na mobilno napravo. Potem ko pritisnete Osveži zbirke, bo naložena knjiga na 

voljo na zavihku “Moje knjige”, z uporabo datotečnega drevesa jo lahko najdete v sekciji 

Moja knjižnjica.  
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