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1 O tomto dokumentu 

Děkujeme, že jste si vybrali HUAWEI MediaPad. 

Tento dokument je určen pro zařízení HUAWEI MediaPad s uživatelským rozhraním 

Emotion 2.3. 

Obrázky v tomto dokumentu obsahují snímky displeje při vybraném motivu 

Brightness. Přepnutím motivu na Brightness si usnadníte orientaci v tomto návodu. 

Další informace naleznete v části Změna motivu. 

  Ne všechny modely podporují volání, SMS a další funkce mobilní sítě.  

 Některé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu a regionu. 
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2 Začínáme 

Ikony stavu a oznámení 

Ikony stavu a oznámení umožňují zobrazení následujících ikon informujících o 

stavu zařízení HUAWEI MediaPad. 

 Režim letadlo  Bluetooth zapnuto 

 Náhlavní souprava připojena  Nabíjení 

 Baterie plně nabitá  Baterie extrémně vybitá 

 Nový e-mail  Wi-Fi hotspot zapnut 

 Karta SIM není vložena  Příprava karty microSD 

 Blížící se událost  Alarmy zapnuté 

 
Nahrávání nebo odesílání 

souborů  
Stahování nebo přijímání 

souborů 

 Paměť je plná  Systémová výjimka 

 Synchronizace dat  Synchronizace selhala 

 Připojeno k síti VPN  
Tethering pomocí USB 

zapnut 

 Jsou k dispozici sítě Wi-Fi  Připojeno k síti Wi-Fi 

 Ladění USB zapnuto   

Společná tlačítka 

 Více  Sdílet 

 Dokončeno  Upravit 

 Příloha  Přidat 

 Hledat  Nastavit 

 Obnovit  Odstranit data 
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 Oblíbené  Uložit 

 Vyčistit prostředí systému  Volat 

Zkrácené operace 

 Otevření aplikace: Na domovské obrazovce klepněte na příslušnou aplikaci. 

 Přepínání mezi domovskou obrazovku a rozšířeními: Na domovské obrazovce 

rychle tahejte prstem vlevo nebo vpravo. 

 Přizpůsobení domovské obrazovky: Klepněte a přidržte prázdnou oblast na 

domovské obrazovce. V zobrazené nabídce možností nastavte tapetu, widgety a 

více.  

 
 Rychlým tahem z horní části obrazovky zobrazte ikony oznámení a zkratek.  
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3 Zadávání textu 

Zařízení HUAWEI MediaPad je vybaveno několika metodami zadávání. Text můžete 

rychle psát pomocí klávesnice na obrazovce.  

 Po klepnutí do zadávacího pole se na obrazovce otevře klávesnice. 

 Při dokončení zadávání klepnutím na  skryjte klávesnici na obrazovce. 

Úpravy textu 

Umožňuje kopírovat, vyjmout a vložit text. 

 Výběr textu: Klepněte a přidržte textové pole do zobrazení  a . Přetá

hnutím  a  vyberte text, který chcete upravit, případně klepnutím na 

Vybrat vše vyberte celý text. 

 Kopírování textu: Po výběru textu klepněte na Kopírovat. 

 Vyjmutí textu: Po výběru textu klepněte na Vyjmout. 

 Vložení textu: Klepněte na místo, kam chcete text vložit. Přetažením značky  

přesunete místo vložení. Klepnutím na Vložit vložíte text, který jste zkopírovali 

nebo vyjmuli.  

Volba metody zadávání textu 

HUAWEI MediaPad nabízí několik způsobů zadávání textu. Vyberte si způsob zadáv

ání, který vám nejlépe vyhovuje.  

1. Klepnete-li na obrazovce pro úpravu textu do textového pole, zobrazí se klá

vesnice na obrazovce.  

2. Rychlým tahem z oznamovacího panelu zobrazíte oznamovací panel. 

3. V oznamovacím panelu klepněte na Vybrat metodu zadávání. 

4. V zobrazené nabídce možností vyberte požadovaný způsob zadávání. 
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4 Připojení k síti 

Připojení k síti Wi-Fi 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení > Wi-Fi.  

2. Klepněte na klávesu vedle Wi-Fi nebo přetáhněte klávesu na . Vaše zařízení 

HUAWEI MediaPad potom začne automaticky vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi. 

3. Vyberte požadovanou síť Wi-Fi a postupujte podle pokynů na obrazovce. 

HUAWEI MediaPad má po zapnutí sítě Wi-Fi vyšší spotřebu energie. Chcete-li šetř

it energii baterie, vypněte síť Wi-Fi, pokud je nepoužíváte.  

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS 

Podporuje-li použitý bezdrátový směrovač funkci Wi-Fi Protected Setup (WPS), lze 

se k síti Wi-Fi rychle připojit pomocí WPS. 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení > Wi-Fi.  

2. Klepněte na  > Tlačítko WPS nebo Zadat kód PIN pro WPS. A potom 

podle pokynů na obrazovce proveďte operace na bezdrátovém směrovači. 

Zapnutí mobilního datového připojení (Pouze 

u vybraných modelů) 

Při použití mobilních datových služeb mohou být účtovány poplatky za přenos dat. 

Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.  

 Je-li současně k dispozici síť Wi-Fi i mobilní síť, zařízení HUAWEI MediaPad se ve 

výchozím nastavení připojí k síti Wi-Fi. Jestliže se síť Wi-Fi odpojí, zařízení 

HUAWEI MediaPad se automaticky připojí k mobilní síti.  

 
Při výběru sítě Wi-Fi se skrytým identifikátorem SSID klepněte na  > Přidat síť 

a podle pokynů na obrazovce zadejte požadované informace o síti (včetně identifik

átoru SSID) a připojte se k síti Wi-Fi.  
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1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení.  

2. Klepněte na Mobilní sítě v nabídce > BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ. 

3. Zaškrtnutím políčka Povolit přenos dat povolte datovou službu. 
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5 Sdílení sítě 

Umožňuje použít různé způsoby sdílení datového připojení zařízení HUAWEI 

MediaPad s jinými bezdrátovými zařízeními. 

Sdílení sítě pomocí Wi-Fi hotspotu (Pouze u 

vybraných modelů) 

Po nastavením zařízení HUAWEI MediaPad jako Wi-Fi hotspot lze mobilní sítě sdílet 

s jinými zařízeními. 

Před sdílením datového připojení povolte datové služby v zařízení HUAWEI 

MediaPad. Další informace naleznete v části Zapnutí mobilního datového připojení 

(Pouze u vybraných modelů). 

Když ostatní zařízení surfují na Internetu pomocí datového připojení vašeho zaří

zení HUAWEI MediaPad, přenesená data se budou počítat do spotřeby vašeho zaří

zení HUAWEI MediaPad. 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení. 

2. Klepněte na Další... > Tethering a přenosný hotspot v nabídce BEZDRÁTOVÁ P

ŘIPOJENÍ A SÍTĚ. 

3. Zaškrtnutím políčka Přenosný hotspot Wi-Fi zapněte funkci Wi-Fi hotspot.  

4. Klepněte na Konfigurace hotspotu WiFi a podle pokynů na obrazovce nastavte 

požadované informace, jako je název sítě Wi-Fi a heslo. 

Po dokončení nastavení Wi-Fi hotspotu může jiné zařízení s povolenou funkcí hled

ání Wi-Fi vyhledat vaši síť a připojit se k Wi-Fi hotspotu vašeho poskytovatele 

HUAWEI MediaPad. 

Sdílení datového připojení přes tethering 

pomocí USB 

Síť HUAWEI MediaPad lze sdílet s počítačem pomocí kabelu USB. 
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1. Pomocí kabelu USB dodávaného se zařízením HUAWEI MediaPad připojte počíta

č k zařízení. 

2. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení.  

3. Klepněte na Další... > Tethering a přenosný hotspot v nabídce BEZDRÁTOVÁ P

ŘIPOJENÍ A SÍTĚ. 

4. Zaškrtněte políčko Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB. Podle 

pokynů na obrazovce zjistěte, zda byl tethering pomocí USB úspěšný. 

Pak můžete surfovat na Internetu pomocí datového připojení vašeho zařízení 

HUAWEI MediaPad. 

Sdílení datového připojení použitím 

tetheringu pomocí Bluetooth (Pouze u 

vybraných modelů) 

S tetheringem pomocí Bluetooth lze sdílet datové připojení vašeho zařízení 

HUAWEI MediaPad s jinými zařízeními Bluetooth. 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení.  

2. Klepněte na Další... > Tethering a přenosný hotspot v nabídce BEZDRÁTOVÁ P

ŘIPOJENÍ A SÍTĚ. 

3. Zaškrtnutím políčka Tethering přes Bluetooth zapněte funkci Wi-Fi hotspot.  

4. V zařízení, pro které chcete sdílet datové připojení, zapněte Bluetooth a spárujte 

toto zařízení s vaším zařízením HUAWEI MediaPad pomocí Bluetooth. 

Po navázání připojení lze na daném zařízení surfovat na Internetu pomocí datové

ho připojení vašeho zařízení HUAWEI MediaPad. 

 Při použití funkce tetheringu pomocí USB, nelze současně používat HUAWEI 

MediaPad jako paměťové zařízení USB. 

 Některá zařízení Android mohou vyžadovat po navázání připojení před surfování

m na Internetu provedení následujících operací: Na obrazovce seznamu zařízení 

Bluetooth klepněte na  vedle HUAWEI MediaPad a zaškrtnete políčko Přístup 

k internetu. 
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6 Správa aplikací 

Instalace aplikace 

K dispozici jsou tyto možnosti získání a instalování aplikace: 

 Stáhnutí aplikace z online obchodu app store pomocí prohlížeče. Po stažení 

aplikace nainstalujte aplikaci podle postupu uvedeném na obrazovce. 

 Připojte zařízení HUAWEI MediaPad k počítači. Stáhněte aplikaci pomocí HiSuite 

nebo softwaru jiného dodavatele. Po stažení aplikace postupujte podle instalační

ch pokynů na obrazovce. 

 K odeslání aplikace z jiných zařízení, jako jsou telefon nebo tablet, do vašeho zaří

zení HUAWEI MediaPad použijte Bluetooth nebo technologii Wi-Fi Direct. Po 

dokončení přenosu kliknutím na aplikaci spusťte její instalaci. 

 Stáhněte aplikaci z počítače. Potom zkopírujte aplikaci do zařízení HUAWEI 

MediaPad. Po dokončení kopírování klepněte na Nástroje > Instalace 

aplikací na domovské obrazovce zařízení HUAWEI MediaPad. Vyberte aplikaci a 

klepněte na Instalovat. 

Vymazání mezipaměti aplikací 

Občasné vymazání mezipaměti aplikací pomáhá zařízení HUAWEI MediaPad běžet 

plynuleji. 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení > Spravovat aplikace.  

2. Rychlým tahem a klepnutím na VŠE zobrazíte seznam aplikací. 

3. Klepněte na Vymazat mezipaměť.  

 Pokud instalujete aplikaci může se zobrazit zpráva „Instalace byla zablokována“. 

Zprávu si pečlivě přečtěte. Pokud chcete pokračovat v instalaci, postupujte podle 

pokynů na obrazovce.  

 Některé aplikace jiných dodavatelů nemusí být kompatibilní s vašim zařízením 

HUAWEI MediaPad. Aplikace nemusí správně fungovat a zařízení HUAWEI 

MediaPad se může vypnout. Doporučujeme stahovat aplikace pouze z důvě

ryhodných zdrojů. 
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Odinstalace aplikace 

Na obrazovce přidržte prst na ikoně aplikace, kterou chcete odinstalovat, a přetáhně

te ji na . 

 Některé předinstalované aplikace nelze odinstalovat. 
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7 E-mail 

Přidání e-mailového účtu 

Při přidání e-mailového účtu musí být nastaveny parametry e-mailu. Podrobné 

informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb.  

1. Na domovské obrazovce klepněte na E-mail.  

2. Na obrazovce Přidat účet vyberte požadovaný typ účtu. 

3. Do Nastavení účtu zadejte e-mailovou adresu a heslo.  

4. Klepněte na Další a postupem podle pokynů na obrazovce doplňte více nastaven

í. 

Po přidání e-mailového účtu, klepnutím na  > Nastavení > Přidat účet přidá

te více účtů.  

Konfigurace e-mailového účtu 

Umožňuje konfigurovat e-mailový účet, například e-mailový podpis, velikost písma, 

frekvenci obnovování doručené pošty a tón oznámení e-mailu. 

1. Na domovské obrazovce klepněte na E-mail.  

2. Klepněte na  > Nastavení. Nyní lze: 

 Klepnutím na Obecné změňte velikosti písma v e-mailu nebo nastavte obrázek, 

který bude zobrazen po odstranění e-mailu. 

 Vyberte e-mailový účet, u kterého chcete změnit podpis, nastavit frekvenci 

obnovování doručené pošty nebo změnit tón oznámení e-mailu. 

Odstranění e-mailového účtu 

Odstranění e-mailového účtu neodstraní e-maily uložené na serveru. K přihlášení 

do poštovní schránky a kontrole e-mailů lze použít prohlížeč nebo jiné zařízení. Po 

 
Neměňte libovolně výchozí hodnotu Nastavení serveru, jinak by odesílání a přijí

mání mohlo selhat. 
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odstranění e-mailového účtu zastaví zařízení HUAWEI MediaPad odesílání a přijím

ání e-mailů pomocí daného účtu.  

1. Na domovské obrazovce klepněte na E-mail.  

2. Klepněte na  > Nastavení.  

3. V seznamu e-mailových účtů vyberte e-mailový účet, který chcete odstranit. 

4. Na obrazovce rychle táhněte prstem nahoru a klepněte na Odebrat účet. 
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8 Multimédia 

Import fotografií (Pouze u vybraných modelů) 

Umožňuje importovat fotografie z fotoaparátu nebo jiného úložiště (např. USB 

flashdisku nebo telefonu) do zařízeníHUAWEI MediaPad za pomocí pouze kabelu 

USB OTG. 

1. Kabelem USB OTG připojte fotoaparát k zařízení HUAWEI MediaPad.  

 
2. Na domovské obrazovce zařízení HUAWEI MediaPad klepněte na Nástroje. > 

Správce souborů > Místní > USB.  

3. Klepněte na  nebo , vyberte fotografie nebo složky, které chcete 

importovat do zařízení HUAWEI MediaPad.  

4. Klepněte na Kopírovat nebo Vyjmout. 

5. Zvolte, kam chcete soubory uložit, a klepněte na VLOŽIT. 

 
Chcete-li koupit kabel USB OTG, obraťte se na autorizovaného dodavatele Huawei 

nebo dodavatele vašeho zařízení. 
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Prohlížení fotografií nebo videa 

Galerie vám umožňuje pohodlně zobrazovat fotografie a videa. Automaticky vyhled

ává a organizuje fotografie a videa uložená v interním úložišti vašeho zařízení 

HUAWEI MediaPad a na kartě microSD pro vaši snadnou orientaci.  

1. Na domovské obrazovce klepnutím na Galerie otevřete galerii. 

2. Klepnutím na fotografii nebo video je zobrazíte v režimu celé obrazovky. Rychlým 

tahem prstu doleva nebo doprava přes obrazovku zobrazíte předchozí nebo další 

soubor. 

Při zobrazování fotografie nebo přehrávání videa můžete: 

 Upravit obrázky. 

 Otevřít fotoaparát. 

 Sdílet fotografie nebo videa. 

 Přehrávat fotografie nebo videa v malém okně. 

 Zobrazit více nabídek možností. 

Pořízení panoramatické fotografie 

HUAWEI MediaPad umožňuje snadno pořizovat panoramatické fotografie bez š

irokoúhlého objektivu. 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Fotoaparát.  

2. Klepnutím na  >  Panorama vstupte do režimu panoramatického sním

ání.  

3. Klepnutím na  spustíte snímání. Pomalým posouváním zařízení HUAWEI 

MediaPad zachyťte panorama. 

 Stažením nebo roztažením dvou prstů dosáhnete přiblížení nebo oddálení.  

 
Pokud hledáček zčervená, snímek nebude exponován. K tomu může dojít, pokud 

budete zařízením HUAWEI MediaPad pohybovat příliš rychle, nebo rozsah hledáčku 

přesáhne hranici panoramatického zobrazení. Zkuste pohybovat zařízením HUAWEI 

MediaPad pomaleji. 
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4. Klepnutím na  snímání zastavíte. Zařízení HUAWEI MediaPad poté 

automaticky vytvoří panoramatickou fotografii.  

Sdílení fotografie nebo videa 

Umožňuje sdílet fotografií a videí pomocí Bluetooth a e-mailu. Vezměte si své zaří

zení HUAWEI MediaPad a začněte sdílet.  

1. Na domovské obrazovce klepnutím na Galerie otevřete galerii. 

2. Podržte prst na snímku, který chcete sdílet.  

3. Klepněte na  a vyberte, jak chcete sdílet vybraný soubor, například pomocí 

rozhraní Bluetooth nebo funkce Wi-Fi Direct. Potom postupujte podle pokynů na 

obrazovce. Další informace naleznete v části Sdílení souborů. 
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9 Přizpůsobení nastavení 

HUAWEI MediaPad umožňuje nastavit požadovanou fotografii jako tapetu, design 

widgetů domovské obrazovky a nastavit požadovaná vyzvánění.  

Změna motivu 

Zařízení HUAWEI MediaPad se dodává s několika motivy, které umožňují v zařízení 

snadné přepínání motivů a změnu vzhledu tak často, jak budete chtít. 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Motivy.  

2. Vyberte požadovaný motiv. Potom klepněte na POUŽÍT. 
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Přidávání widgetů na domovskou obrazovku 

Umožňuje přidat widgety, jako je kalendář a záložky na domovskou obrazovku. 

1. Na domovské obrazovce klepněte a přidržte prázdnou oblast. 

2. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na Widgety. 

3. Klepněte a přidržte widget, přetáhněte jej na požadovanou pozici a uvolněte jej. 
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Správa domovské obrazovky 

1. Na domovské obrazovce klepněte a přidržte prázdnou oblast. 

2. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na Miniatury. 

3. Na obrazovce miniatur lze provést tyto operace: 

 Klepnutím a přidržením miniatury domovské obrazovky ji přesuňte. 

 Klepnutím na  přidáte domovskou obrazovku. 
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 Klepnutím na  odstraníte prázdnou domovskou obrazovku. 

 

 

Nastavení vyzvánění 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení > Zvuk.  

2. Vyberte požadovaný typ vyzvánění. 

3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a jako vyzvánění si vyberte svou oblí

benou hudbu nebo záznam. 

Nastavení velikosti písma 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení > Obrazovka. 

2. Klepněte na Velikost písma.  

3. Vyberte požadovanou velikost písma. 
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Nastavení jasu obrazovky 

HUAWEI MediaPad je vybaven senzorem osvětlení, který automaticky upravuje jas 

obrazovky v závislosti na okolním osvětlení. Jas displeje lze nastavit i ručně.  

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení > Obrazovka > Jas.  

2. Pro nastavení jasu obrazovky přetáhněte posuvník vlevo nebo vpravo. 

Povolení kapesního režimu (Pouze u 

vybraných modelů) 

Povolením kapesního režimu zajistíte, že při příchozím hovoru bude zařízení 

HUAWEI MediaPad umístěné v kapse nebo kabelce postupně zvyšovat hlasitost 

vyzvánění a intenzitu vibrací.  

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení > Hovory.  

2. Zaškrtněte políčko Kapesní režim.  

 
Chcete-li snížit spotřebu energie vašeho zařízení HUAWEI MediaPad, snižte jas 

displeje.  
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10 Sdílení souborů 

Sdílení souborů pomocí technologie Wi-Fi 

Direct 

Wi-Fi Direct je funkce pro připojení bezdrátového zařízení používajícího síť Wi-Fi. 

Po připojení bezdrátových zařízení mohou mezi sebou rychle sdílet soubory. 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení > Wi-Fi.  

2. Klepnutím na klávesu vedle Wi-Fi nebo přetažením klávesy na  zapněte Wi-

Fi.  

3. Klepněte na WI-FI DIRECT. Na přijímacím zařízení zapněte funkci Wi-Fi Direct. Za

řízení HUAWEI MediaPad potom automaticky vyhledá dostupná zařízení. 

4. Vyberte zařízení pro párování s vašim zařízením HUAWEI MediaPad.  

5. V zařízení HUAWEI MediaPad klepněte a přidržte soubor, který chcete sdílet. V 

zobrazené nabídce možností klepněte na Sdílet > Wi-Fi Direct. 

6. V zobrazené nabídce možností vyberte požadované zařízení a nakonec klepnutí

m na tlačítko zařízení přijměte soubor. 

Sdílení souborů přes Bluetooth 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení > Bluetooth.  

2. Klepnutím na tlačítko vedle Bluetooth nebo přetažením tlačítka na  zapněte 

Bluetooth.  

3. Klepnutím na název zařízení HUAWEI MediaPad je zviditelníte pro ostatní zařízen

í Bluetooth. Zapněte Bluetooth na zařízení, které bude přijímat soubory. Zařízení 

HUAWEI MediaPad potom automaticky vyhledá dostupná zařízení. 

4. Vyberte zařízení, se kterým se má vaše zařízení HUAWEI MediaPad spárovat.  

 
Pokud bylo zařízení HUAWEI MediaPad a druhé zařízení připojeno do stejné sítě 

Wi-Fi a u obou je funkce Wi-Fi Direct zapnuta, lze mezi nimi přímo sdílet soubory 

bez jejich spárování. 
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5. V zařízení HUAWEI MediaPad klepněte a přidržte soubor, který chcete sdílet. V 

zobrazené nabídce možností klepněte na Sdílet > Bluetooth.  

6. V zobrazené nabídce možností vyberte požadované zařízení. V zařízení klepněte 

na tlačítko pro přijetí souboru. 

Zobrazení více obrazovek 

Fotografie, videa a hry lze v zařízení HUAWEI MediaPad pro větší pohodlí vyvolat 

na velké obrazovce, jako například na televizoru. Pokud váš televizor podporuje 

HDMI a rozlišení 720p nebo vyšší, můžete jej použít s zařízením HUAWEI MediaQ 

pro zobrazení více obrazovek. 

1. Pomocí kabelu HDMI připojte zařízení HUAWEI MediaQ k televizoru.  

2. Zapněte HUAWEI MediaQ a televizor a přepněte vstup televizoru na HDMI. Hlavní 

rozhraní HUAWEI MediaQ se potom zobrazí na televizoru.  

3. Pomocí některého z následujících způsobů připojte zařízení HUAWEI MediaPad 

ke stejné síti Wi-Fi, jako zařízení HUAWEI MediaQ:  

 Připojte zařízení HUAWEI MediaPad k síti Wi-Fi nastavené pomocí HUAWEI 

MediaQ. Název sítě Wi-Fi a heslo HUAWEI MediaQ najdete v levém horním rohu 

televizoru.  

 
 



23 

  Připojte zařízení HUAWEI MediaPad a zařízení HUAWEI MediaQ k vaší domácí s

íti Wi-Fi.  

 
4. Na domovské obrazovce HUAWEI MediaPad rychlým táhnutím prstem od stavov

ého řádku dolů otevřete oznamovací panel. 

5. Klepněte postupně na  >  a název televizoru. 

Kopírování souborů z počítače 

Pomocí kabelu USB připojte zařízení HUAWEI MediaPad k počítači. Podle pokynů 

na obrazovce zařízení HUAWEI MediaPad vyberte způsob připojení. Nyní můžete př

enášet soubory mezi zařízením HUAWEI MediaPad a počítačem. 

 

 

 

 

 Další informace naleznete v uživatelské příručce HUAWEI MediaQ.  
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Režim př

ipojení 

Funkce Operace 

Mediální zaří

zení (MTP) 

 Zobrazení a správa souborů 

uložených v zařízení 

HUAWEI MediaPad a na kart

ě microSD v počítači. 

 Zobrazení a správa 

multimediálních souborů 

uložených v zařízeníHUAWEI 

MediaPad a na kartě 

microSD pomocí programu 

Windows Media Player verze 

11 nebo novější v počítači. 

 Klikněte na nově zobrazené 

písmeno jednotky ve vašem 

počítači. Potom přenášejte 

soubory mezi zařízením 

HUAWEI MediaPad a počítač

em. 

 Spusťte program Windows 

Media Player v počítači. Při p

řenášení multimediálních 

souborů mezi zařízením 

HUAWEI MediaPad a počítač

em postupujte podle pokyn

ů na obrazovce. 

HiSuite 

 (Pouze u 

vybraných 

modelů) 

 Správa souborů (např. 

kontakty a obrázky) v zaří

zení HUAWEI MediaPad 

pomocí softwaru HiSuite. 

 Zobrazení a správa souborů 

uložených v zařízení 

HUAWEI MediaPad a na kart

ě microSD v počítači. 

 Při provádění operací 

postupujte podle pokynů na 

obrazovce softwaru HiSuite.  

 Klikněte na nově zobrazené 

písmeno jednotky ve vašem 

počítači. Potom přenášejte 

soubory mezi zařízením 

HUAWEI MediaPad a počítač

em. 

USB 

flashdisk 

Zobrazení a správa souborů 

uložených na kartě microSD v 

počítači. 

 Tento způsob je k dispozici 

pouze v případě, že je v zaří

zení HUAWEI MediaPad vlož

ená karta microSD . 

Klikněte na nově zobrazené pí

smeno jednotky ve vašem počí

tači. Potom přenášejte soubory 

mezi kartou microSD a počítač

em. 
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11 Kontakty 

Vytvoření kontaktu 

1. Na domovské obrazovce klepnutím na Kontakty zobrazte kontakty. 

2. Klepněte na .  

3. Zadejte příslušné informace, jako je jméno kontaktu, číslo telefonu a e-mailová 

adresa. 

4. Klepnutím na Přidat další pole přidejte více informací.  

5. Klepněte na ULOŽIT. 

Synchronizace kontaktů 

Umožňuje synchronizovat kontakty uložené ve vašich účtech Gmail a Exchange do 

zařízení HUAWEI MediaPad a naopak. 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení.  

2. Pod položkou ÚČTY klepněte na druh účtu, který chcete synchronizovat. 

3. Klepněte na účet, který chcete synchronizovat. 

4. Zaškrtněte políčko Synchronizace aplikace Podrobnosti o lidech. 

Pokud nebyl účet, který chcete synchronizovat, přidán do vašeho zařízení HUAWEI 

MediaPad, klepněte na Přidat účet a postupem podle pokynů na obrazovce př

idejte účet. Po jeho přidání provede zařízení HUAWEI MediaPad automaticky 

synchronizaci. 

 
Při prvním vytváření kontaktů zařízení HUAWEI MediaPad zobrazí výzvu pro výběr 

umístění úložiště. Při dalším vytváření kontaktů jsou nové kontakty ukládány ve 

výchozím nastavení do stejného umístění úložiště. Kromě toho se umístění úložišt

ě zobrazí na obrazovce nových kontaktů, kde lze klepnutím vybrat nové umístění 

úložiště. 
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Import kontaktů 

Umožňuje importovat kontakty z karty SIM nebo microSD do HUAWEI MediaPad. 

Pro import kontaktů z jiných zařízení Bluetooth lze použít Bluetooth. 

1. Na domovské obrazovce klepnutím na Kontakty zobrazte kontakty. 

2. Klepněte na  > Import/Export.  

3. Vyberte způsob importu a při importu kontaktů postupujte podle pokynů na 

obrazovce. 

Zálohování kontaktů 

Umožňuje zálohovat vaše kontakty na kartu microSD pro případ, že kontakty nechtě

ně odstraníte nebo ztratíte. 

1. Na domovské obrazovce klepnutím na Kontakty zobrazte kontakty. 

2. Klepněte na  > Import/Export.  

3. Klepněte na Exportovat do úložiště. 

Sdílení kontaktů 

Kontakty lze v zařízení HUAWEI MediaPad sdílet s rodinou a přáteli pomocí e-mailu, 

připojení Bluetooth apod. 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Kontakty.  

2. V seznamu kontaktů můžete:  

 Sdílet informace o jednom kontaktu: Klepněte na kontakt a potom  > Sdí

let . 

 Sdílet vícero kontaktů: Klepněte na  > Import/Export > Sdílet kontakty a 

vyberte kontakty, které chcete sdílet. 

3. Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce. Další 

informace naleznete v části Sdílení souborů.  

 
Pokud zvolíte import kontaktů z jiného zařízení pomocí Bluetooth, zapněte na dan

ém zařízení Bluetooth a postupem podle pokynů na obrazovce je spárujte s vaším 

zařízením HUAWEI MediaPad. 
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12 Hovory (Pouze u vybraných 

modelů) 

Tísňové volání 

I v případě naléhavé situace budete mít možnost provést tísňové volání bez použití 

karty SIM. Nicméně musíte být stále v oblasti pokrytí. 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Vytáčení.  

2. Zadejte místní tísňové číslo a klepněte na . 

Uskutečnění konferenčního hovoru 

Se zařízením HUAWEI MediaPad lze snadno uskutečnit konferenční hovory mezi přá

teli, rodinou i spolupracovníky.  

1. Zavolejte prvního účastníka.  

2. Když je hovor spojen, klepněte na  >  a zavolejte druhého účastníka. 

Hovor s prvním účastníkem je přidržen. 

3. Jakmile je spojen druhý hovor, klepnutím na  zahajte konferenční hovor. 

4. Chcete-li přidat více účastníků, opakujte kroky 2 a 3. 

Hovor ukončíte klepnutím na . 

 
Tísňová volání závisí na kvalitě mobilní sítě, použitém prostředí, politikách 

poskytovatele služeb a místních zákonech a směrnicích. Nikdy se nespoléhejte 

pouze na zařízení HUAWEI MediaPad, když potřebujete vyřídit kritickou 

komunikaci v naléhavé situaci.  

 
Před uskutečněním konferenčního hovoru se ujistěte, že máte službu konferenčních 

hovorů aktivovanou. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.  
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Přidání neznámého čísla k vašim kontaktům 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Vytáčení.  

2. V protokolu hovorů klepněte na  vedle neznámého čísla.  

3. Klepnutím na Vytvořit nový kontakt nebo Uložit do existujícího kontaktu př

idejte číslo ke svým kontaktům. 

Vymazání výpisů volání 

Odstranění jednoho protokolu hovorů: Na obrazovce Vytáčení podržte prst na 

položce a v zobrazené nabídce možností zvolte Odstranit záznam. 

Odstranění vícero nebo všech protokolů hovorů: Na obrazovce Vytáčení klepně

te na  > Odstranit protokol hovorů a podle pokynů na obrazovce vyberte zá

znamy, které chcete odstranit. Potom klepněte na SMAZAT. 
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13 SMS a MMS (Pouze u 

vybraných modelů) 

Hledání zprávy 

Pokud máte potíže najít konkrétní zprávu v řadě dalších zpráv, tato funkce vás dost 

možná zachrání.  

1. Na domovské obrazovce klepněte na SMS a MMS.  

2. Klepněte na  > Vyhledávání.  

3. Do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo. 

4. V seznamu výsledků vyberte požadovanou zprávu a otevřete ji.  

Přizpůsobení nastavení správ 

Chcete-li přizpůsobit nastavení multimediálních zpráv, tónů oznámení zpráv a další

ch položek ze seznamu zpráv, klepněte na  > Nastavení.  
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14 Nastavení 

Řízení pohybu (Pouze u vybraných modelů) 

Řízení pohybu vám umožní ovládat zařízení HUAWEI MediaPad pomocí 

jednoduchých pohybů. Lze například rychle ztlumit telefon nebo volat a přijímat 

hovory. 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení. 

2. Klepněte na Řízení pohybu. 

3. Na obrazovce Řízení pohybu vyberte možnost a vyberte pohyb, kterým ji povolí

te. 

Plovoucí tlačítko (Pouze u vybraných modelů) 

Plovoucí tlačítko obsahuje paletu užitečných funkcí a klávesových zkratek, které vá

m umožní rychle spouštět nástroje, jako například Kalendář, SMS a MMS a Pozná

mky, a rychle provádět běžné funkce, jako například návrat na domovskou 

obrazovku a vyčištění paměti.  

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení. 

2. Klepnutím na Plovoucí tlačítko zapněte plovoucí tlačítko. Tlačítko  se 

potom zobrazí na všech obrazovkách kromě obrazovky uzamčení a oznamovací

ho panelu.  

3. Klepnutím na  rozbalte plovoucí tlačítko. 

Nastavení prodlevy vypnutí obrazovky 

Nastavením prodlevy vypnutí obrazovky zajistíte, aby zařízení HUAWEI MediaPad 

automatickým vypnutím obrazovky šetřilo energii. 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení > Obrazovka > Režim sp

ánku.  
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2. Vyberte prodlevu vypnutí. 

Nastavení uzamknutí obrazovky 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení > Zabezpečení > Zámek 

obrazovky.  

2. Vyberte způsob zamykání a postupujte podle pokynů na obrazovce. 

Je-li nastaven zámek obrazovky, obrazovka zařízení HUAWEI MediaPad se po 

uplynutí zadané doby nečinnosti automaticky zamkne. Obrazovku lze zamknout tak

é klepnutím na tlačítko napájení.  

Nastavení hlasitosti 

Umožňuje nastavit hlasitosti pro vyzvánění, média, alarmy a oznámení.  

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení > Zvuk > Hlasitost.  

2. Hlasitost nastavíte přetažením posuvníků vlevo a vpravo. 

Hlasitost běžících aplikací lze také upravovat pomocí tlačítek hlasitosti.  

Kontrola stavu paměti 

Před přemístěním velkého souboru do interního úložiště vašeho zařízení HUAWEI 

MediaPad nebo na kartu microSD zkontrolujte dostupný výsledný prostor úložiště.  

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení.  

2. Klepnutím na Úložiště zobrazte informace o paměti. 

Nastavení data a času 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení > Datum a čas.  

2. Zrušte výběr Automatické datum a čas. 

3. Při nastavení data a času postupujte podle pokynů na obrazovce. 
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Uzamykání karty microSD (Pouze u vybraných 

modelů) 

Pro zabránění ztráty informací na kartě microSD lze kartu microSD používanou zaří

zením HUAWEI MediaPad uzamknout. Při prvním použití uzamčené karty microSD v 

jiném zařízení musí být u karty úspěšně dokončeno ověření hesla, aby byla karta 

rozpoznána. 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení > Zabezpečení > 

ZABEZPEČENÍ SD KARTY.  

2. Vyberte Zamknout kartu SD a postupem uvedeným na obrazovce nastavte heslo. 

Formátování paměťové karty microSD 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení.  

2. Klepněte na Úložiště > Smazat kartu SD.  

Je-li zařízení HUAWEI MediaPad nastaveno tak, aby automaticky aktualizovalo 

datum a čas, získá datum a časové údaje ze sítě a upraví je pro vaše časové pá

smo. V tomto případě nelze časové pásmo, datum ani čas zobrazený v zařízení

HUAWEI MediaPad měnit ručně. 

 

  Některé značky karet microSD nepodporují funkci uzamykání karty microSD. Při 

pokusu o uzamčení nebo odemčení může u těchto karet microSD dojít k 

výjimce. Před uzamčením karty microSD doporučujeme data na kartě zálohovat.  

 Zařízení, které nepodporuje funkci uzamčení karty microSD, uzamčenou kartu 

microSD nedokáže rozpoznat. 

 Nezapomeňte heslo karty microSD. Pokud heslo zapomenete, jedinou 

dostupnou možností je postupem uvedeným na obrazovce vynutit vymazání 

hesla. Dojde k odstranění všech dat z karty microSD. Formátování uzamčené 

karty microSD heslo karty microSD nesmaže. 

Zrušením výběru Zamknout kartu SD bude heslo na kartě microSD vymazáno.  

 Než naformátujete kartu microSD, zálohujte veškerá důležitá data.  
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Obnovení továrního nastavení 

1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení > Zálohování a obnovení 

dat.  

2. Klepněte na Obnovení továrních dat a postupujte podle pokynů na obrazovce 

pro zálohování dat nebo přímo obnovte tovární nastavení. 

Aktualizace zařízení HUAWEI MediaPad 

1. Informace o systému zobrazíte tím, že na domovské obrazovce klepnete na 

Cloudové aplikace> Aktualizace systému.  

2. Klepnutím na Online aktualizace stáhněte a nainstalujte aktualizace ze serveru 

společnosti Huawei, nebo klepnutím na Místní aktualizace aktualizujte svoje zaří

zení HUAWEI MediaPad místně. 

 Obnovení továrního nastavení zařízení HUAWEI MediaPad vymaže všechna vaše 

osobní data ze zařízení včetně e-mailových účtů, nastavení systému a aplikací a 

nainstalovaných aplikací. Zálohujte si důležitá data v zařízení HUAWEI MediaPad, 

než obnovíte tovární nastavení. 

  Aktualizace zařízení HUAWEI MediaPad může způsobit vymazání všech ulož

ených dat. Před aktualizací zařízení HUAWEI MediaPad zálohujte důležitá data.  

 Pokud používáte neautorizovaný software k aktualizaci systému, může dojít k 

selhání aktualizace nebo ztrátě vašich osobních informací. Aktualizujte zařízení 

HUAWEI MediaPad online nebo pomocí autorizovaného softwaru. 

 
Pokud se rozhodnete aktualizovat zařízení HUAWEI MediaPad místně, pozorně si p

řečtěte pokyny týkající se aktualizace, které jsou součástí balíčku aktualizace. 
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15 Zabezpečení osobních 

informací a údajů 

Používání některých funkcí nebo aplikací od třetích stran ve vašem zařízení může v

ést ke ztrátě vašich osobních informací a údajů nebo k jejich zpřístupnění jiným 

stranám. Proto se k ochraně osobních údajů a důvěrných informací doporučuje 

provést několik opatření. 

 Umístěte své zařízení na bezpečné místo, abyste jej chránili před neoprávněným 

použitím. 

 Nastavte zámek obrazovky a vytvořte heslo nebo odblokovací vzor, který bude 

zapotřebí k jejímu odemčení. 

 Pravidelně si zálohujte osobní informace uchovávané na SIM/UIM kartě, paměť

ové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo sma

žte veškeré osobní informace na svém původním přístroji. 

 Obáváte-li se virů v příchozích zprávách nebo e-mailech od cizích osob, můžete 

je smazat, aniž byste je otevřeli. 

 Používáte-li zařízení k prohlížení internetu, nevstupujte na webové stránky, které 

mohou představovat bezpečnostní riziko, abyste tak zabránili krádeži vašich 

osobních informací. 

 Používáte-li služby jako např. Wi-Fi Tether nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služ

by hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Pokud tyto služby nevyužívá

te, vypněte je. 

 Nainstalujte a udržujte aktualizovaný bezpečnostní software a pravidelně jej spou

štějte ke skenování virů. 

 Při získávání aplikací od třetích stran se vždy ujistěte, že pocházejí z legitimního 

zdroje. Aplikace stahované od třetích stran skenujte antivirovým programem. 

 Nainstalujte bezpečnostní software nebo záplaty vydávané společností Huawei 

nebo poskytovateli aplikací třetích stran. 

 Některé aplikace vyžadují přenos informací ohledně umístění. V důsledku toho 

může třetí strana získávat informace o poloze, kde se nacházíte. 

 Vaše zařízení může provádět detekci a poskytovat poskytovatelům aplikací třetí

ch stran diagnostické informace. Prodejci těchto třetích stran pak tyto informace 

využívají k vylepšování svých produktů a služeb. 

 Obáváte-li se o bezpečnost svých osobních informací a údajů, obraťte se na 

mobile@huawei.com. 
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16 Právní upozornění 

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Všechna práva 

vyhrazena. 

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a 

jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei 

Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost 

Huawei“). 

Produkt popsaný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a pří

padných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí 

uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompilovat, 

disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat 

nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právní

mi předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli 

autorských práv. 

Ochranné známky a oprávnění 

,  a  jsou ochranné známky nebo registrované ochranné zná

mky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. 

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. 

Logotyp a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společ

ností Bluetooth SIG, Inc. a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na z

ákladě licence.  

LTE je ochranná známka organizace ETSI. 

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být 

majetkem příslušných vlastníků. 

Upozornění 

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou z

ávislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto 

nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli 

služeb sítě. 

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho přísluš

enství, které jste zakoupili. 
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Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací 

nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozorně

ní a bez jakékoli odpovědnosti. 

Prohlášení o softwaru třetích stran 

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a 

aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu spole

čnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace tř

etích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využí

vají software a aplikace třetích stran, ani nenese odpovědnost za funkčnost a 

vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran. 

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukonč

eny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí 

strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástroj

ů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustné

m použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že 

neposkytuje odškodnění a nenese odpovědnost za služby poskytované třetími 

stranami ani za přerušení či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran. 

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jaké

hokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či 

stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru 

apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl 

třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci. 

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. 

Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu 

nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní 

platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem t

řetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost 

Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje 

veškerou svou odpovědnost. 

VYLOUČENÍ ZÁRUK 

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘ

ESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, 

VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ 

ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. 

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, 
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NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽ

ITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČ

EKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘ

EDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ. 

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST 

ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽ

ITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ 

PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU 

ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU. 

Dovozní a vývozní omezení 

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo 

vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této pří

ručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potř

ebná povolení a licence. 

Zásady ochrany osobních údajů 

Nejlépe pochopíte, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud si přečtete zásady 

ochrany osobních údajů na webu http://consumer.huawei.com/privacy-policy. 
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