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Spravovanie súborov
• Ako mám vstupovať do údajov, ktoré sú uložené na microSD karte, 

SD karte a USB pamäťovom zariadení?
 Vo výzve poklepte na SD kartu alebo ikonu USB v dolnom pravom 

rohu. Poklepte na ikonu zložky a zobrazia sa vám všetky údaje vo 
vybranom pamäťovom zariadení. Viac podrobností nájdete v návode pre 
používateľa.

• Ako mám presunúť vybraný súbor do inej zložky?
 Zaškrtnite požadovaný súbor a poklepte buď na ikonu Copy 

(Skopírovať), alebo Cut (Vybrať). Ak chcete súbor presunúť, vstúpte 
do požadovanej cieľovej zložky a poklepte na ikonu Paste (Prilepiť) v 
hornom pravom robu.

 Ak chcete skopírovať viac súborov naraz, zaškrtnite požadované súbory 
alebo poklepte na ikonu Select All (Vybrať všetky), a potom poklepte 
na ikonu Copy (Skopírovať) alebo Cut (Vybrať). Ak chcete súbory 
presunúť, vstúpte do požadovanej cieľovej zložky a poklepte na ikonu 
Paste (Prilepiť) v hornom pravom robu.

• Ako mám skopírovať a prilepiť vybraný súbor do pripojeného 
externého pamäťového zariadenia?

 Postupujte podľa predchádzajúcich pokynov a svoju požadovanú 
cieľovú zložku vyhľadajte v externom pamäťovom zariadení. 

Zastavenie alebo odinštalovanie aplikácie
• Ako môžem zastaviť spustenú aplikáciu?
 Pre rozhranie Android 3.x Honeycomb (Včelí plást): 
 Ak chcete zastaviť práve spustenú aplikáciu, poklepte na ponuku Apps 

(Aplikácie) > Settings (Nastavenia) > Applications (Aplikácie) > 
Running services (Spustené služby). Vyberte aplikáciu a poklepte na 
tlačidlo Stop (Zastaviť). 

 Môžete tiež poklepať na tlačidlo Recent Apps (Naposledy spustené 
aplikácie) dolu vľavo, a potom poklepte na znak x v príslušnej aplikácii, 
ktorá je uvedená na paneli.

 Pre rozhranie Android 4.x Ice Cream Sandwich (Zmrzlinový sendvič): 
 Poklepte na ponuku Apps (Aplikácie) > Settings (Nastavenia) > Apps 

(Aplikácie) > RUNNING (Spustenie). Vyberte aplikáciu a poklepte na 
tlačidlo Stop (Zastaviť). 

 V dolnej ľavej časti môžete tiež poklepať na tlačidlo Recent Apps  (Nové 
aplikácie) a potom ju zo zoznamu vyberte  posúvaním doľava alebo 
doprava. Ponuku môžete tiež zobraziť poklepaním a podržaním novej 
aplikácie a potom vybrať možnosť Remove from list (Odstrániť zo 
zoznamu).
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Systém nereaguje
• Čo mám robiť, keď môj Transformer nereaguje?
 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí ponuka Power off 

(Vypnúť napájanie), poklepte na tlačidlo OK, a potom stlačte a podržte 
tlačidlo napájania, kým sa systém znovu nezapne, alebo stlačte a podržte 
resetovacie tlačidlo (malý otvor na ľavej strane Transformera), kým sa 
systém znovu nespustí. Po úspešnom spustení systému sa na obrazovke 
zobrazí logo ASUS.

• Obrazovka My Transformer (Môj Transformer) je vypnutá a 
zariadenie nemôžem prebudiť. 

 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí ponuka Power off 
(Vypnúť napájanie), poklepte na tlačidlo OK, a potom stlačte a podržte 
tlačidlo napájania, kým sa systém znovu nezapne, alebo stlačte a podržte 
resetovacie tlačidlo (malý otvor na ľavej strane Transformera), kým sa 
systém znovu nespustí. Po úspešnom spustení systému sa na obrazovke 
zobrazí logo ASUS.

• Čo mám robiť, ak už nechcem stiahnutú aplikáciu? 
 Pre rozhranie Android 3.x Honeycomb (Včelí plást): 
 Ak chcete odinštalovať nepotrebnú aplikáciu, poklepte na ponuku 

Apps (Aplikácie) > Settings (Nastavenia) > Applications (Aplikácie) 
> Manage applications (Spravovať aplikácie) > Downloaded 
(Stiahnuté). Vyberte aplikáciu a poklepte na tlačidlo Uninstall 
(Odinštalovať).

 Pre rozhranie Android 4.x Ice Cream Sandwich (Zmrzlinový sendvič): 
 Poklepte na  ponuku Apps (Aplikácie) > Settings (Nastavenia) > Apps 

(Aplikácie) > DOWNLOADED (Stiahnuté). Vyberte aplikáciu a poklepte 
na tlačidlo Uninstall (Odinštalovať).

• Kde môžem skontrolovať stav alebo podrobné informácie o 
aplikácii?

 Pre rozhranie Android 3.x Honeycomb (Včelí plást): 
 Ak si chcete prezrieť informácie o aplikácii, poklepte na ponuku Apps 

(Aplikácie) > Settings (Nastavenia) > Applications (Aplikácie) > 
Manage applications (Spravovať aplikácie) > All (Všetky). Vyberte 
aplikáciu, o ktorej chcete zobraziť podrobné informácie. 

 Pre rozhranie Android 4.x Ice Cream Sandwich (Zmrzlinový sendvič): 
 Poklepte na ponuku Apps (Aplikácie) > Settings (Nastavenia) > Apps 

(Aplikácie) > All (Všetky). Vyberte aplikáciu, o ktorej chcete zobraziť 
podrobné informácie. 



Externé pamäťové zariadenie
• Už som do svojho Transformera vložil microSD kartu, ale na 

obrazovke nie je zobrazená jej ikona.
 Pamäťovú kartu vyberte z Transformera a znovu vložte.

• Už som pripojil USB diskovú jednotku, ale na obrazovke 
Transformera nie je zobrazená jej ikona.

 Transformer vyberte z mobilnej dokovacej stanice a znova vložte, alebo z 
Transformera vyberte USB diskovú jednotku a znovu vložte. 

Zachytávanie snímok obrazovky
• Ako môžem vo svojom Transformeri zachytávať snímky obrazovky?
 Áno. Poklepte na ponuku Apps (Aplikácie) > Settings (Nastavenia) 

> ASUS Customized Setting (Vlastné nastanie ASUS) a zaškrtnite 
možnosť Screenshot (Snímka obrazovky). Ak chcete zachytiť 
požadované snímky obrazovky, stlačte a podržte tlačidlo Recent Apps 
(Naposledy spustené aplikácie). Ak ste svoj Transformer vložili do 
dokovacej stanice, priamo na klávesnici stlačte klávesovú kombináciu. 

 Na vykonanie predvolenej funkcie Screenshot (Snímka obrazovky) 
môžete tiež súčasne stlačiť kláves Volume Down (Zníženie hlasitosti) a 
tlačidlo Power (Napájanie). (iba Android 4.x)(iba Android 4.x)

Batéria
• Ako mám predĺžiť životnosť batérie v mojom Transformeri?
 V možnosti Settings (Nastavenia) skontrolujte časový limit vypnutia 

obrazovky. Nastavením časového limitu vypnutia obrazovky na 
Never (Nikdy) sa batéria bude rýchlejšie vybíjať. Svoje spustené 
aplikácie spravujte a zatvorte, keď nie sú potrebné. Pokyny si pozrite 
v časti Stopping or uninstalling applications (Zastavenie alebo 
odinštalovanie aplikácií).

• Čo mám robiť, ak je batéria úplne vybitá?
 Zapojte sieťový adaptér a nabite batériu vo svojom Transformeri. Svoj 

Transformer môžete spravidla zapnúť za 10 minút.
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• Prečo sa môj Transformer úplne nenabije pomocou mobilnej dokovacej 
stanice? 

 Keď je váš Transformer vložený do dokovacej stanice a sieťový adaptér 
je odpojený, mobilná dokovacia stanica nabije batériu vo vašom 
Transformeri maximálne na 90%, aby sa chránila batéria a predĺžila jej 
životnosť.   Mobilná dokovacia stanica začne nabíjať batériu vo vašom 
Transformeri, keď jej výkon klesne pod 70%.  

 Sieťovým adaptérom sa batéria vo vašom Transformeri nabije na 100% a 
znovu sa začne nabíjať, keď jej výkon klesne pod 95%.

• Prečo nabíjanie môjho Transformera trvá dlhšie?
 Keď je váš Transformer vložený do dokovacej stanice, napájací adaptér 

nabíja aj Transformer aj dokovaciu stanicu, preto nabíjanie Transformera 
trvá dlhšie. 

Poznámka týkajúca sa nabíjania Transformera: 
40-kolíkový konektor napájacieho adaptéra vložte úplne do 
Transformera alebo dokovacej stanice, čím sa zabezpečí riadne 
zapojenie vášho Transformera do zdroja napájania. 

Prehľadávač
• Ako môžem upraviť zobrazenie môjho prehľadávača?
 Otvorte webový prehľadávač. Poklepte na tlačidlo Tool (Nástroje) v 

hornom pravom rohu a vyberte možnosť Settings (Nastavenia). Na 
prispôsobenie vyberte možnosti nastavenia.

Aktualizácia systému
• Ako mám aktualizovať svoj systém?
 Svoj Transformer nemusíte ručne aktualizovať. Spoločnosť ASUS vás 

upozorní pomocou prekrývacieho hlásenia na nové aktualizácie. Musíte 
sa pripojiť na internet a prihlásiť sa na vaše konto Google.

MyNet
• Ako môžem používať funkciu MyNet?
 Uistite sa, že v počítači máte spustenú aplikáciu Microsoft Media Player 

(verzia 10 alebo vyššia).  Zariadenie Transformera a počítač tiež pripojte 
k rovnakému prístupovému bodu bezdrôtovej siete. Viac podrobností 
nájdete v návode pre používateľa.



Prednastavené hodnoty z výroby
• Ako mám resetovať svoj Transformer na prednastavené hodnoty z 

výroby?
 Pre rozhranie Android 3.x Honeycomb (Včelí plást): 
 Poklepte na možnosť Settings (Nastavenia) > Privacy (Ochrana 

osobných údajov) > Factory data reset (Resetovať parametre 
nastavené z výroby). Poklepaním na možnosť Reset tablet (Resetovať 
tablet) sa vymažú všetky údaje z vášho Transformera.

 Pre rozhranie Android 4.x Ice Cream Sandwich (Zmrzlinový sendvič): 
 Poklepte na možnosť Settings (Nastavenia) > Backup & reset 

(Zálohovanie a obnovenie) > Factory data reset (Obnoviť údaje z 
výroby). Poklepaním na možnosť Reset tablet (Resetovať tablet) sa 
vymažú všetky údaje z vášho Transformera.

Pred resetovaním vášho Transformera si nezabudnite zálohovať všetky 
dôležité údaje.

E-mailové prílohy
• Môžem otvárať a ukladať e-mailové prílohy do môjho Transformera? 
 Áno, môžete, ale veľkosť súboru nesmie prekročiť 5 MB.

Príjem signálu
• Môžu na funkciu GPS v mojom Transformeri vplývať tepelno-

izolačné ochranné fólie na oknách v mojom vozidle?
 Áno, tepelno-izolačné ochranné fólie na oknách vo vozidle môžu zoslabiť 

alebo blokovať signály GPS vstupujúce do vášho Transformera.  

Transformer a funkciu GPS nepoužívajte z bezpečnostných dôvodov 
počas jazdy s vozidlom. 

Ak chcete vo vašom Transformeri urýchliť získanie počiatočnej pozície 
pomocou GPS, pred aktivovaním sledovania pomocou GPS zariadenie 
najskôr pripojte k internetu.
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