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BOOK ONE

Příručka pro rychlý start

Vítejte v Porsche Design!
Seznamte se se svým novým PORSCHE DESIGN BOOK ONE.
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1.

Informace k příručce pro rychlý start

Příručka pro rychlý start vám pomůže s prvním nastavením vašeho
nového notebooku 2v1 a představí vám základní vlastnosti a funkce
vašeho nového přístroje.
Rozsáhlejší a podrobnější informace k vlastnostem, funkcím a možnostem
přístroje, a také užitečné tipy pro efektivnější a kreativnější práci najdete
v Příručce uživatele.
Příručku uživatele si můžete přečíst nebo stáhnout na
www.porsche-design-computing.com. Upozorňujeme vás, že k tomu
musíte být připojeni k internetu.
Než začnete používat svůj nový notebook 2v1, pozorně si přečtěte
bezpečnostní pokyny v přiložené brožuře. Ta obsahuje všechny důležité
informace k bezpečnému používání vašeho přístroje.
Online příručka pro uživatele, přiložená příručka pro rychlý start a
doplňující brožura "Bezpečnostní pokyny a právní předpisy" jsou
neoddělitelnou součástí výrobku.
Přečtěte si prosím pozorně všechny tři dokumenty. Jsou v nich
uvedeny důležité informace k používání, bezpečnosti a likvidaci
přístroje.
Tyto dokumenty si pečlivě uschovejte a při případném předání přístroje
je v kompletním stavu předejte novému majiteli.
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2.

Popis přístroje

2.1 Ovládací prvky
2

3

4

5

1
6
7

13

8

12
9
10
11

1

Dotyková obrazovka

13,3palcový QHD-IPS displej nabízí rozlišení 3200 x 1800 px s
formátem obrazu 16:9.
Dotyková obrazovka zobrazuje zvolené obsahy (filmy, dokumenty,
webové stránky atd.) a navíc umožňuje precizní ovládání a volbu aplikací,
přesouvání prvků a přibližování obsahů obrazovky pomocí prstů.
Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu
"Možnosti zadávání" – "Použití dotykové obrazovky".
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2

Stereo reproduktor

2 x 2wattové stereo reproduktory se nacházejí na levé a pravé straně
horního okraje tabletové části. Reproduktory vydávají zvuk směrem k
uživateli a tím zaručují optimální a působivou kvalitu zvuku.
3

Kryt antény

Kryt antény umožňuje díky svým optimalizovaným materiálovým
vlastnostem bezvadný a efektivní provoz modulu dvoupásmové Wi-Fi a
Bluetooth®.
4

Přední kamera

Přední kamera s vysokým rozlišením 2592 x 1944 pixelů a integrovaným
mikrofonem slouží k pořizování fotografií s rozlišením až 5 Mpx, k
nahrávání videí v HD kvalitě (1080p) s formátem obrazu 16:9 a k
videokomunikaci (chat).
Jestliže svítí vlevo vedle kamery bílá LED, je kamera aktivní.
Kamera je vybavena infračervenou LED diodou k detekci obličeje. Díky
tomu můžete používat funkci "Windows Hello" a přihlašovat se do
Windows bez zadávání hesla.
Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu
"Windows Hello".
5

Vypínač

Notebook 2v1 zapnete stisknutím vypínače. Pomocí vypínače můžete
přístroj rovněž uvést do pohotovostního režimu a potom jej opět
aktivovat, pokud budete chtít znovu pokračovat v práci.
6

Nastavení hlasitosti

Tlačítkem "+" pro nastavení hlasitosti můžete zvýšit hlasitost.
Tlačítkem "-" můžete snížit hlasitost.
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7

Větrací štěrbiny

Větrací štěrbiny slouží k větrání přístroje. Optimální přenos tepla
umožňuje spolehlivý provoz přístroje.
VAROVÁNÍ
Nezakrývejte tyto otvory (např. postavením na nevhodný podklad jako
je postel, pohovka nebo koberec) a neustálou cirkulací tepla se vyhněte
nebezpečí požáru.
8

Dokovací stanice pro tablet

Dokovací stanice pro tablet vytváří spojení klávesnice s tabletovou
částí prostřednictvím zástrčkového připojení a vodicích kolíků tabletu a
zajišťuje tak oddělitelnost notebooku 2v1, tedy režim notebooku nebo
tabletu.
9

Aretační tlačítko

Tabletovou část oddělíte od klávesnice stisknutím aretačního tlačítka.
Uvolnění obou částí je signalizováno tichým kliknutím a opticky formou
svítícího symbolu otevřeného zámku (uprostřed dolního okraje tabletové
části). Pokud jste tyto signály zaregistrovali, můžete tabletovou část
oddělit.
Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu
"Režimy používání".
10

Klávesnice

Klávesnice slouží k obvyklému zadávání dat do notebooku 2v1.
Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu
"Možnosti zadávání" – "Použití klávesnice“.
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11

Distanční výstupek

Dva distanční výstupky umístěné na obou stranách klávesnicové části
chrání displej, pokud je připojený ke klávesnici, před mechanickým
poškozením.
12

Touchpad

Touchpad citlivý na dotyk nahrazuje myš a jako takový je opatřen
funkcí levého a pravého tlačítka myši. Kromě toho podporuje ovládání
Windows 10 pomocí gest.
Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu
"Možnosti zadávání" – "Použití touchpadu".
13

Kloub

Jedinečný kloub zjišťuje pohyb tabletové části v rozsahu 360° a
umožňuje tak nastavení různých plynule aretovatelných režimů
používání tohoto konvertibilního notebooku 2v1 (notebook | stan |
prezentace).
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2.2 Konektory

A
B
C

D

E

A

Konektor USB Type-C™ se standardem USB 3.1 (Gen 2)
a Thunderbolt 3

Přes toto univerzální rozhraní můžete připojit různé periferní přístroje
s USB (např. myš, tiskárnu, externí harddisk, ethernetový adaptér,
smartphone atd.). Konektor zaručuje při použití standardu USB 3.1
(Gen 1) velmi rychlý přenos dat o rychlosti až 10 GBit/s a při použití
standardu Thunderbolt 3 až 40 GBit/s.

i

ODKAZ

Rychlost přenosu dat bezprostředně závisí na použitém vybavení (kabel
| adaptér atd.).
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Kromě toho standard Thunderbolt 3 podporuje také DisplayPort a tím
kabelový přenos obrazu a zvuku.

i

ODKAZ

V tomto případě použijte například přiložený adaptér z USB Type-C™ na
HDMI®.
Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu
"Připojení ostatních přístrojů".
Toto připojení zajišťuje prostřednictvím Thunderbolt 3 ve spojení s
přiloženým síťovým adaptérem USB Type-C™ funkci rychlého nabíjení a
podporuje navíc standard USB Power Delivery.
Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu
"Nabíjení notebooku 2v1".
B

Konektor USB Type-C™ s USB 3.1

Přes toto univerzální rozhraní můžete připojit různé periferní přístroje
s USB (např. myš, tiskárnu, externí harddisk, ethernetový adaptér,
smartphone atd.). Tento konektor zajišťuje rychlý přenos dat až 5 GBit/s.
Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu
"Připojení ostatních přístrojů".
Toto připojení zajišťuje ve spojení s přiloženým síťovým adaptérem USB
Type-C™ funkci nabíjení.
Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu
"Nabíjení notebooku 2v1".
C

USB 3.0 Type A

Prostřednictvím těchto full-size USB 3.0 konektorů můžete rovněž
připojit různé periferní přístroje s USB (např. myš, tiskárnu, externí
harddisk, ethernetový adaptér, smartphone atd.).
Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu
"Připojení ostatních přístrojů".

11

D

Slot na paměťovou kartu

Slot na paměťovou kartu slouží ve spojení s microSD(HC/XC) kartami
(k dostání zvlášť) k přenosu dat nebo jako přídavné externí úložiště o
velikost až 512 GB.
E

Zvukový konektor

3,5 mm zvukový konektor je obousměrný (zvukový výstup /
mikrofonový vstup). Zde můžete připojit audiová zařízení (např.
reproduktory, sluchátka atd.) pro přehrávání hudby nebo headset
(sluchátka s mikrofonem) pro účast na telekonferencích.

2.3 Další technické údaje
Operační systém

Windows® 10 Pro

Procesor

Intel® Core™ i7-7500U
(4M Cache, až 3.50 GHz)

Operační paměť (RAM)

16 GB LPDDR3

Kapacita paměti

512 GB Intel® SSD (PCIe)

Grafický procesor

Intel® HD Graphics 620

Bezdrátová rozhraní

Dvoupásmové Wi-Fi | Bluetooth® 4.1 |
Wireless Display

Wi-Fi frekvence

802.11 abgn+ac 2.4 | 5 GHz

Baterie

lithium-polymerová (70 Wh)* |
nabíjení přes USB Type-C™

Rozměry (Š × V × H)

cca. 311,4 x 226,5 x 15,9 mm

Hmotnost

cca. 1600 g

Funkce a uložení

Teplotní rozsah: 5 °C až 30 °C
Relativní vlhkost vzduchu:
30 % až 70 %

* Baterii tohoto produktu nemůže měnit sám uživatel. | Další technické údaje, zejména
pro síťový adaptér, získáte v podrobné Příručce uživatele.
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2.4 Příslušenství - dotykové pero
Elegantní, klasické pero spojuje přirozený pocit z psaní s výhodami
digitální konektivity. Pero lze použít pro všechny aplikace, které
podporují zadávání pomocí ručního kreslení (jako např. kreslení, Word,
PowerPoint, OneNote a mnoho dalších).
Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu
"Možnosti zadávání" – "Použití dotykového pera".

1

2

1

Špička pera

3

4

Špičkou citlivou na tlak můžete psát a kreslit na displeji. Dotkněte se
špičkou pera displeje. Displej pero automaticky rozezná.
2

Funkční tlačítko

Funkční tlačítko umožňuje přístup ke kontextovým menu v aplikacích,
které podporují Microsoft Rukopis.

i

ODKAZ

Pokud není Microsoft Rukopis podporován, je funkční tlačítko podle
okolností obsazeno jinou funkcí.
3

Mazací tlačítko

Mazací tlačítko umožňuje pohodlné mazání nákresů a poznámek na
displeji.
4

Odnímatelné víčko

Odšroubujte víčko a vložte baterii AAAA kladným pólem ve směru ke
špičce pera. Po vložení baterie lze dotykové pero okamžitě používat.
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2.5 Rozsah dodávky
•

PORSCHE DESIGN BOOK ONE

•

Adaptér USB Type-C™ na HDMI® (max. Ultra HD videa)

•

Síťový adaptér USB Type-C™ (100 V – 240 V)

•

Dotykové pero

•

Baterie AAAA

•

Čisticí hadřík

•

Příručka pro rychlý start

•

Brožura "Bezpečnostní pokyny a právní předpisy"

Zkontrolujte úplnost a neporušenost rozsahu dodávky. Vyjměte k tomu
všechny výše uvedené komponenty z obalu. Odstraňte veškerý obalový
materiál včetně ochranných fólií.
Pokud zjistíte, že některé komponenty chybí nebo jsou poškozené,
obraťte se neprodleně na zákaznický servis.
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3.

První kroky

Nyní se seznamte se základními funkcemi svého nového notebooku 2v1.

3.1 Režimy používání notebooku 2v1
Notebook 2v1 lze používat v režimu tabletu a režimu notebooku.
Režim notebooku
Režim notebooku odpovídá stavu
při dodání. Tabletová část je s
klávesnicí spojena přes dokovací
stanici.
Pohyb tabletu okolo osy x v
rozsahu 360° umožňuje díky
speciálnímu otočnému kloubu
plynule aretovatelnou konvertibilní
funkci s režimem prezentace a
režimem stanu.
Režim prezentace
Tento režim využijete v případě, že
se chcete bez vynaložení většího
úsilí podělit s ostatními o dění
na obrazovce, anebo nemáte
jinou možnost prezentace (např.
odpovídající výstupní zařízení jako
monitor nebo beamer).
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Režim stanu
Tento režim se nabízí například pro
sledování napínavých filmů a videí v
HD rozlišení.

Režim tabletu
Odnímatelná funkce notebooku
2v1 umožňuje oddělit tabletovou
část od klávesnice.
Uvolnění obou částí je signalizováno
tichým kliknutím a opticky formou
svítícího symbolu otevřeného zámku
(uprostřed dolního okraje tabletové
části). Pokud jste tyto signály
zaregistrovali, můžete tabletovou
část oddělit.

i

ODKAZ

Obě části lze uvolnit jen v případě,
že je tabletová část dostatečně
nabitá.
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3.2 Nabíjení notebooku 2v1
Začněte tím, že zcela nabijete svůj notebook 2v1.
1.

Vložte USB konektor přiloženého síťového adaptéru do jedné z
USB Type-C™ zdířek na přístroji.

2.

Nyní vložte síťový adaptér do el. zásuvky.

i

ODKAZ

Jakmile je síťový adaptér připojen ke zdroji el. proudu,
rozsvítí se modrá LED na USB zástrčce síťového adaptéru.

3.3 Konfigurace notebooku 2v1
Nyní můžete provést konfiguraci notebooku 2v1 podle svých
požadavků. Všechny konfigurace a nastavení, které nyní provedete, lze
později opět změnit.
Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu
"Konfigurace a personalizace notebooku 2v1".
1.

Notebook 2v1 zapnete stisknutím vypínače přibližně na 2-3 sekundy.

2.

Spustí se systém Windows, který vás provede procesem
konfigurace. Proveďte konfiguraci notebooku 2v1 krok za krokem
podle pokynů průvodce konfigurací.

i

ODKAZ

V průběhu konfigurace budete vyzváni k přihlášení pomocí vašeho účtu
Microsoft. Pokud ještě účet Microsoft nemáte, můžete si jej na tomto
místě vytvořit.
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3.

Jestliže jste prošli všechny kroky konfigurace, váš přístroj se podle
vašich nastavení nakonfiguruje.
Tento proces může nějakou dobu trvat. Během této doby přístroj
nevypínejte a počkejte, dokud nebude konfigurace dokončena.

4.

Jakmile je konfigurace vašeho přístroje dokončena, zobrazí se
zámek obrazovky. Špičkou prstu potáhněte zámek na dotykovém
displeji směrem nahoru. Obrazovka se odblokuje.

i

ODKAZ

Je-li váš přístroj chráněn heslem, je nutné následně zadat i toto heslo.
Více informací k ochraně bezpečnosti přístroje najdete v Příručce
uživatele v oddílu "Ochrana osobních dat“.

4.

Důležité základní funkce

Zde se seznámíte s nejdůležitějšími základními funkcemi notebooku 2v1.

4.1 Zapnutí a vypnutí notebooku 2v1
Přístroj zapnete stisknutím vypínače přibližně na 2-3 sekundy.
Krátkým stisknutím vypínače můžete přístroj uvést do pohotovostního
režimu a potom jej opět aktivovat, pokud budete chtít znovu
pokračovat v práci.
Pokud budete chtít přístroj vypnout, otevřete nabídku Start klepnutím
na symbol systému Windows zobrazený na dotykovém displeji
(režim tabletu) nebo stisknutím klávesy Windows na klávesnici (režim
notebooku). Pro úplné vypnutí přístroje klepněte nebo klikněte v
nabídce Start na možnost "Napájení" a poté na možnost "Režim spánku".
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4.2 Úvodní obrazovka

Pomocí symbolů umístěných na hlavním panelu úvodní obrazovky lze
vyvolat různé funkce (mimo jiné nabídku Start [A | B]):
Symbol systému Windows
Pomocí symbolu systému Windows můžete otevřít a zavřít nabídku
Start [A | B] (také na klávesnici).
Nabídka Start umožňuje přístup ke všem nainstalovaným aplikacím a
různým obslužným programům . Nabídka Start je rozdělena na dvě
oblasti:
A: "klasický" vzhled navigační lišty
Abecedně uspořádaný seznam všech nainstalovaných aplikací
zobrazíte tak, že potáhnete navigační lištu směrem nahoru nebo
klepnete na položku "Všechny aplikace" nacházející se vlevo dole v
navigační liště.
B: personalizovatelná oblast aplikací
Zde můžete formou živých dlaždic individuálně uspořádat aplikace a
oblíbené položky.
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Cortana
Cortana je vaše osobní digitální hlasová asistentka. Připomíná vám
naplánované úkoly, termíny a poskytuje vám užitečné rady a tipy.
Zobrazení úloh
Pomocí tohoto symbolu aktivujete zobrazení úloh, které zobrazí
všechny otevřené programy včetně tlačítka "+ Nová plocha" pro
vytvoření virtuálních ploch.
Microsoft Edge
Pomocí tohoto symbolu otevřete internetový prohlížeč.
Symbol složky
Pomocí tohoto symbolu otevřete prohlížeč souborů (Explorer).
Microsoft Store
Pomocí tohoto symbolu otevřete Microsoft Store, ve kterém si můžete
stáhnout další aplikace.

i

ODKAZ

Některé aplikace jsou zpoplatněny.
Ukazatel stavu baterie
Ukazatel stavu baterie informuje o stavu nabití přístroje.
Nastavení hlasitosti
Posuvníkem nastavení hlasitosti můžete plynule nastavovat hlasitost
podle vašeho přání.
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Symbol poznámkového lístku
Pomocí tohoto symbolu otevřete informační centrum.
Informační centrum je vysunovací lišta, která obsahuje zástupce
důležitých funkcí přístroje (např. "Všechna nastavení", atd.)

i

ODKAZ

Informační centrum můžete vyvolat také tak, že potáhnete prst z
pravého okraje obrazovky směrem do jejího středu.

4.3 Aktivování funkce Wi-Fi
Aktivování funkce Wi-Fi je předpokladem například pro vyvolání
internetových obsahů. Wi-Fi aktivujete následujícím způsobem:
1.

V informačním centru vyvolejte možnost "Všechna nastavení".

2.

V nastaveních zvolte možnost "Sít´a internet".

3.

Na následující obrazovce zvolte vlevo možnost "Wi-Fi".

4.

U položky Wi-Fi uveďte přepínač z polohy "Vypnuto" do polohy
"Zapnuto".

5.

V zobrazeném seznamu dostupných sítí nyní vyberte síť, k níž se
chcete připojit.

6.

Pokud je to nutné, zadejte klíč sítě (heslo).

7.

Nyní potvrďte možnost "Připojit". Váš přístroj se připojí ke zvolené
síti.

4.4 Resetování notebooku 2v1
Pokud váš přístroj zamrzne a přestane reagovat, můžete jej resetovat.
Reset provedete podržením vypínače napájení nejméně po dobu 10
sekund, dokud se zařízení nevypne. Počkejte přibližně 20 sekund a
poté zařízení znovu zapněte obvyklým způsobem.
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5.

V případě technických dotazů a chyb

Zde pečlivě zapište
Sériové číslo

_____________________________

Datum nákupu _____________________________

Místo nákupu

_____________________________

Uschovejte si doklad o nákupu.
Pokud se na vašem zařízení vyskytnou chyby či závady, kontaktujte s
důvěrou zákaznický servis na www.porsche-design-computing.com
a domluvte si individuální termín, ve kterém vám má zákaznický servis
zavolat zpět.
Pro rychlejší a optimálnější vyřízení vašeho požadavku si prosím
připravte výše uvedené údaje pro identifikaci přístroje. Předem si
také poznamenejte všechna chybová hlášení související se vzniklým
problémem a pokud je to možné, mějte po ruce připravený zapnutý
přístroj.
Navštivte naši stránku www.porsche-design-computing.com a v
záložce "Support" (podpora) si přečtěte aktuální zprávy a upozornění
a informujte se o možnostech podpory, dostupných ovladačích a
stahování.
Zde najdete mimo jiné všechny informace o záruce vašeho notebooku 2v1.
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6. Autorská práva a ochranné známky
Porsche Design je značka akciové společnosti Dr. Ing. H. c. F. Porsche.
Microsoft a Windows 10 jsou registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Microsoft s platností v USA a/nebo
dalších zemích.
Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core a Core Inside jsou obchodní
značky společnosti Intel Corporation s platností ve Spojených státech
amerických a/nebo dalších zemích.
Značka Bluetooth a logo Bluetooth jsou registrované ochranné
známky společnosti Bluetooth SIG Inc. a každé jejich použití ze strany
společnosti probíhá na základě licence. Další značky a názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI
Licensing, LLC s platností v USA a/nebo dalších zemích.
Realtek je registrovaná ochranná známka společnosti Realtek
Semiconductor Corporation. Další značky a názvy jsou majetkem
příslušných vlastníků.
© 2017. Všechna práva vyhrazena. Další uvedená označení produktů a
firem mohou být obchodními nebo ochrannými známkami příslušných
vlastníků.
Tento dokument obsahuje technické údaje a informace o výrobku,
které odpovídají aktuálnímu stavu před předáním do tisku. Veškeré
informace obsažené v tomto dokumentu, včetně internetových adres a
odkazů na internetové stránky, mohou být změněny bez předchozího
ohlášení.
Některé obsahy se mohou v závislosti na regionu, specifikaci a
softwaru přístroje lišit od skutečného stavu vašeho přístroje.
Dodržujte ustanovení k ochraně vlastnických práv dle DIN ISO 16016.
Autorské právo zakazuje úplné i částečné kopírování, komerční
používání a předávání obsahu tohoto dokumentu (včetně obrázků,
referenčních dokumentů atd.) bez souhlasu majitele práv.
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Výrobce tímto prohlašuje, že rádiové zařízení PORSCHE DESIGN BOOK ONE splňuje
směrnici 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující
internetové adrese www.porsche-design-computing.com
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