porsche design
COMPUTING

BOOK ONE
Príručka so stručným návodom

Víta Vás Porsche Design!
Zoznámte sa so svojím novým zariadením
PORSCHE DESIGN BOOK ONE.
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1.

Informácie k príručke so stručným návodom

Príručka so stručným návodom vám pomôže pri prvom nastavení
nového notebooku 2 v 1 a predstaví Vám základné vlastnosti a funkcie
vášho nového zariadenia.
Rozsiahlejšie a podrobnejšie informácie o vlastnostiach, funkciách a
možnostiach zariadenia, ako aj tipy na produktívnu a kreatívnu prácu,
nájdete v návode na obsluhu.
Návod na obsluhu si môžete prečítať a stiahnuť na adrese
www.porsche-design-computing.com. Je na to potrebné pripojenie na
internet.
Pred začatím používania nového notebooku 2 v 1 je nevyhnutné
prečítať si bezpečnostné pokyny uvedené v priloženej brožúre, v ktorej
nájdete všetky dôležité bezpečnostné informácie týkajúce sa vášho
zariadenia.
Online príručka pre používateľa, priložená príručka so stručným
návodom a doplňujúca brožúra "Bezpečnostné pokyny a právne
ustanovenia" sú neoddeliteľnou súčasťou produktu.
Pozorne si prečítajte všetky tri dokumenty. Obsahujú dôležité
informácie týkajúce sa používania, bezpečnosti a likvidácie zariadenia.
Dôkladne tieto dokumenty uschovajte a v prípade odovzdania zariadenia
novému majiteľovi mu ich odovzdajte v kompletnom stave.
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2.

Popis zariadenia

2.1 Ovládacie prvky
2

3

4

5

1
6
7

13

8

12
9
10
11

1

Dotyková obrazovka

13,3-palcová (33,8 cm) obrazovka QHD-IPS poskytuje rozlíšenie
3200 x 1800 px s pomerom strán 16:9.
Na dotykovej obrazovke sa zobrazuje obsah, ktorý vyberiete (filmy,
dokumenty, webové stránky atď.). Dotyková obrazovka zároveň umožňuje
presné ovládanie a výber aplikácií, posúvanie prvkov a používanie lupy na
obsah na obrazovke pomocou prstov.
Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu v časti "Možnosti zadávania
údajov – používanie dotykovej obrazovky".

6

2

Stereo reproduktory

Stereo reproduktory s výkonom 2 x 2 W sú umiestnené vľavo a vpravo
na hornom okraji jednotky tabletu. Vysielajú zvuk smerom dopredu v
smere používateľa a zabezpečujú tým optimálny a pôsobivý zvuk.
3

Kryt antény

Vlastnosti použitého materiálu krytu antény umožňujú bezporuchovú a
efektívnu prevádzku modulov Dual-Band-WLAN a Bluetooth®.
4

Predná kamera

Predná kamera s vysokou rozlišovacou schopnosťou s rozlíšením
2592 x 1944 pixelov a zabudovaným mikrofónom slúži na snímanie
fotografií v kvalite až 5 MP, na nahrávanie videí v HD kvalite (1080p)
s pomerom strán 16:9, ako aj na videokomunikáciu (chat).
Ak svieti biela LED dióda vedľa kamery, kamera je aktívna.
Kamera je vybavená infračervenou LED diódou na rozpoznávanie tvárí.
Vďaka nej môžete používať funkciu "Windows Hello" a prihlasovať sa do
systému Windows bez zadania hesla.
Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v návode na obsluhu v časti
"Windows Hello".
5

Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Ak chcete notebook 2 v 1 zapnúť, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.
Tlačidlom zapnutia/vypnutia môžete zariadenie aj prepnúť do
pohotovostného režimu, a keď budete chcieť pokračovať v práci,
môžete zariadenie znova aktivovať.
6

Regulácia hlasitosti

Tlačidlom "+" môžete hlasitosť zvýšiť. Tlačidlom "-" môžete hlasitosť znížiť.
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7

Ventilačné štrbiny

Ventilačné štrbiny slúžia na ventiláciu zariadenia a pomocou optimálneho
prenosu tepla zabezpečujú spoľahlivú prevádzku.
VAROVANIE
Tieto otvory nikdy nezakrývajte a zariadenie neumiestňujte na nevhodné
povrchy (napríklad posteľ, gauč alebo koberec). Správnou cirkuláciou
tepla predídete nebezpečenstvu požiaru.
8

Dok tabletu

Dok tabletu zabezpečuje pomocou zástrčkového pripojenia a vodiacich
kolíkov pripojenie klávesnice k jednotke tabletu, ako aj funkciu odpojenia
notebooku 2 v 1, a tým aj režim notebooku, resp. tabletu.
9

Tlačidlo odblokovania

Ak chcete odpojiť jednotku tabletu od klávesnice, stlačte tlačidlo
odblokovania.
Odblokovanie sa prejaví akusticky – tichým kliknutím, a opticky – rozsvieti
sa biely symbol otvoreného zámku (v strede spodného okraja jednotky
tabletu). Ak sú tieto signály prítomné, môžete jednotku tabletu vybrať.
Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v návode na obsluhu v časti
"Režimy používania".
10

Klávesnica

Klávesnica slúži na zadávanie požadovaných údajov do notebooku 2 v 1.
Ďalšie informácie o používaní klávesnice nájdete v návode na obsluhu v
časti "Možnosti zadávania údajov – používanie klávesnice".
11

Chrániče obrazovky

Chrániče obrazovky, obojstranne umiestnené na jednotke klávesnice,
chránia obrazovku pred mechanickým poškodením, keď je položená na
klávesnici.
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12

Touchpad

Touchpad je citlivý na dotyky. Je náhradou myši a takisto plní funkciu
klikania ľavým a pravým tlačidlom. Okrem toho podporuje ovládanie
gestami v systéme Windows 10.
Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu v časti "Možnosti zadávania
údajov – používanie touchpadu".
13

Kĺbový spoj

Jedinečný kĺbový spoj umožňuje 360° pohyblivosť jednotky tabletu,
a tým zabezpečuje prepínanie medzi rôznymi plynule nastaviteľnými
režimami používania notebooku 2 v 1 (Notebook | "Stan" | Prezentácia).
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2.2 Pripojenia

A
B
C

D

E

A

Pripojenie USB Type-C™ so štandardom USB 3.1 (Gen 2)
a Thunderbolt 3

Prostredníctvom tohto univerzálneho rozhrania môžete pripojiť rôzne
periférne zariadenia s pripojením USB (napríklad myš, tlačiareň,
externý pevný disk, Ethernet adaptér, smartfón atď.). Zabezpečuje
prostredníctvom štandardu USB 3.1 (Gen 1) výkonný prenos údajov
rýchlosťou až 10 GBit/s a prostredníctvom štandardu Thunderbolt 3
rýchlosťou až do 40 GBit/s.

i

POZNÁMKA

Rýchlosť prenosu údajov priamo závisí od použitých zariadení (kábel |
adaptér atď).

10

Okrem toho je prostredníctvom štandardu Thunderbolt 3 podporované
aj rozhranie DisplayPort a tým aj káblový prenos obrazu a zvuku.

i

POZNÁMKA

Sem môžete pripojiť napríklad priložený adaptér z USB Type-C™ na
HDMI®.
Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v návode na obsluhu v časti
"Pripojenie ďalších zariadení".
Toto pripojenie navyše zabezpečuje cez Thunderbolt 3 v spojení
s priloženým sieťovým adaptérom USB Type-C™ funkciu rýchleho
nabíjania a podporuje aj štandard USB Power Delivery.
Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v návode na obsluhu v časti
"Nabíjanie notebooku 2 v 1".
B

Pripojenie USB Type-C™ s rozhraním USB 3.1

Prostredníctvom tohto univerzálneho rozhrania môžete pripojiť rôzne
periférne zariadenia s pripojením USB (napríklad myš, tlačiareň, externý
pevný disk, Ethernet adaptér, smartfón atď.). Umožňuje rýchly prenos
údajov s rýchlosťou až 5 GBit/s.
Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v návode na obsluhu v časti
"Pripojenie ďalších zariadení".
Toto pripojenie v spojení s priloženým sieťovým adaptérom USB Type-C™
poskytuje funkciu nabíjania.
Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v návode na obsluhu v časti
"Nabíjanie notebooku 2 v 1".
C

USB 3.0 typ A

Prostredníctvom obidvoch pripojení Full-Size USB 3.0 môžete tiež
pripojiť rôzne periférne zariadenia s pripojením USB (napríklad myš,
tlačiareň, externý pevný disk, Ethernet adaptér, smartfón atď.).
Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v návode na obsluhu v časti
"Pripojenie ďalších zariadení".
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D

Zásuvka na pamäťovú kartu

Zásuvka na pamäťovú kartu slúži v spojení s kartami microSD(HC/XC)
(dodávajú sa samostatne) na prenos údajov alebo ako prídavná externá
pamäť až do 512 GB.
E

Audio konektor

3,5 mm audio port je dvojsmerné pripojenie (Audio out/Mic in – audio
výstup/mikrofón vstup). Sem môžete pripojiť zvukové zariadenia
(napríklad reproduktor, slúchadlá atď.) pre výstup hudby alebo
náhlavnú súpravu s mikrofónom pre účasť na telekonferenciách.

2.3 Ďalšie technické údaje
Operačný systém

Windows® 10 Pro

Procesor

Intel® Core™ i7-7500U 		
(vyrovnávacia pamäť 4MB;
do 3,50 GHz)

Operačná pamäť (RAM)

16 GB LPDDR3

Kapacita pamäte

512 GB Intel® SSD (PCIe)

Grafický procesor

Intel® HD Graphics 620

Bezdrôtové rozhrania

Dual-Band WLAN | Bluetooth® 4.1 |
Wireless Display

WLAN-Frequenzen

802.11 abgn+ac 2.4 | 5 GHz

Batéria

Li-Polymer (70 Wh)* |
(nabíjanie cez USB Type-C™)

Rozmery (š × v × h)

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

Hmotnosť

cca. 1 600 g

Prevádzka a skladovanie

teplotný rozsah od 5 °C do 30 °C
relat. vlhkosť vzduchu od 30 % od 70 %

* Používateľ nesmie sám vymieňať batériu tohto výrobku. | Ďalšie technické údaje,
predovšetkým údaje týkajúce sa sieťového adaptéra, nájdete v podrobnom návode na
obsluhu.
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2.4 Príslušenstvo – dotykové pero
Elegantné pero s klasickým dizajnom spája prirodzený dojem z písania
s prednosťami digitálneho pripojenia. Dotykové pero môžete používať
vo všetkých aplikáciách, ktoré podporujú zadávanie rukou písaných
údajov (ako sú napríklad aplikácie na kreslenie, Word, PowerPoint,
OneNote a mnohé ďalšie).
Ďalšie informácie o používaní dotykového pera nájdete v návode na
obsluhu v časti "Možnosti zadávania údajov – používanie dotykového pera".

1

1

2

3

4

Hrot pera

Hrotom citlivým na tlak môžete písať a kresliť na obrazovku. Dotykovým
perom sa dotýkajte obrazovky. Obrazovka rozpozná dotykové pero
automaticky.
2

Funkčný kláves

Funkčný kláves umožňuje prístup ku kontextovým ponukám v aplikáciách,
ktoré podporujú technológiu Microsoft Inking.

i

POZNÁMKA

Ak Microsoft Inking nie je podporovaný, v niektorých prípadoch má
funkčný kláves iné možnosti využitia.
3

Tlačidlo vymazania

Tlačidlo vymazania umožňuje pohodlné vymazanie kresieb a poznámok
z displeja.
4

vyberateľná čiapočka

Vyskrutkujte čiapočku a vložte batériu typu AAAA kladným pólom v
smere hrotu pera. Dotykové pero môžete používať, ak je vložená batéria.
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2.5 Obsah balenia
•

PORSCHE DESIGN BOOK ONE

•

adaptér USB Type-C™ na HDMI® (max. videá Ultra HD)

•

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

•

dotykové pero

•

batéria typu AAAA

•

čistiaca handrička

•

príručka so stručným návodom

•

brožúra Bezpečnostné pokyny a právne informácie

Skontrolujte obsah balenia, či je úplný a neporušený. Vyberte
všetky súčasti z balenia. Úplne odstráňte obalový materiál vrátane
ochranných fólií.
Ak niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené, ihneď sa obráťte na
svojho predajcu alebo na oddelenie služieb zákazníkom.
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3.

Prvé kroky

Oboznámte sa s prvými základnými funkciami vášho nového
notebooku 2 v 1.

3.1 Režimy používania notebooku 2 v 1
Notebook 2 v 1 môžete používať v režime tabletu aj v režime
notebooku.
Režim notebooku
Notebook sa dodáva v stave
zodpovedajúcom režimu
notebooku. Jednotka tabletu
je cez dok tabletu prepojená s
klávesnicou.
360° pohyblivosť jednotky tabletu
okolo osi X pomocou špeciálneho
otočného kĺbového spoja umožňuje
plynule zmeniť režim na režim
prezentácie alebo režim "stan".

Režim prezentácie
Tento režim je vhodný, ak chcete
bez veľkej námahy nechať
ostatných, aby sa zúčastňovali
diania na obrazovke, alebo ak
nie sú k dispozícii iné vhodné
zobrazovacie zariadenia, ako sú
monitory alebo premietačky.

15

Režim "stan"
Tento režim je vhodný napríklad na
to, aby bolo pozeranie filmov a videí
v kvalite HD príjemnejšie.

Režim tabletu
Funkcia odpojenia notebooku 2 v 1
umožňuje vybratie jednotky tabletu.
Odblokovanie sa prejaví akusticky
– tichým kliknutím, a opticky
– rozsvieti sa biely symbol
otvoreného zámku (v strede
spodného okraja jednotky tabletu).
Ak sú tieto signály prítomné,
môžete jednotku tabletu vybrať.

i

POZNÁMKA

Odblokovanie je možné vykonať
len vtedy, ak je jednotka klávesnice
dostatočne nabitá.
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3.2 Nabíjanie notebooku 2 v 1
Najprv je potrebné notebook 2 v 1 úplne nabiť.
1.

Zapojte konektor USB priloženého sieťového adaptéra pevne do
jedného z portov USB Type-C™ v zariadení.

2.

Sieťový adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.

i

POZNÁMKA

Keď je sieťový adaptér pripojený ku zdroju napájania, rozsvieti sa modrá
LED dióda na konektore USB sieťového adaptéra.

3.3 Nastavenie notebooku 2 v 1
Teraz môžete nastaviť zariadenie 2 v 1 podľa svojich potrieb. Všetky
nastavenia, ktoré tu vykonáte, môžete neskôr zmeniť.
Ďalšie informácie o nastavení notebooku nájdete v návode na obsluhu
v časti Nastavenie a prispôsobenie notebooku 2 v 1.
1.

Ak chcete zapnúť notebook 2 v 1, stlačte tlačidlo zapnutia/
vypnutia na cca 2 – 3 sekundy.

2.

Spustí sa systém Windows a prevedie vás procesom
nastavovania. Pri nastavovaní notebooku 2 v 1 postupujte podľa
jednotlivých krokov asistenta pri spustení.

i

POZNÁMKA

V priebehu procesu nastavovania sa zobrazí výzva, aby ste sa prihlásili
pomocou svojho konta Microsoft. Ak ešte konto Microsoft nemáte,
vytvorte si ho.
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3.

Po ukončení celého procesu nastavovania budú vo vašom
zariadení nakonfigurované požadované nastavenia a zariadenie
bude pripravené na používanie.
Tento proces môže chvíľu trvať. Zariadenie zatiaľ nevypínajte –
počkajte, kým sa proces konfigurácie dokončí.

4.

Keď bude zariadenie pripravené na spustenie, zobrazí sa
obrazovka uzamknutia. Obrazovku odomknete tak, že potiahnete
prstom po dotykovej obrazovke smerom nahor.

i

POZNÁMKA

Ak je vaše zariadenie chránené heslom, musíte ho následne zadať.
Ďalšie informácie o zabezpečení zariadenia nájdete v návode na
obsluhu v časti "Ochrana osobných údajov".

4.

Dôležité základné funkcie

V tejto časti sa môžete oboznámiť s najdôležitejšími základnými
funkciami notebooku 2 v 1.

4.1 Zapnutie a vypnutie notebooku 2 v 1
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na cca
2 – 3 sekundy. Krátkym stlačením tlačidla na zapnutie/vypnutie môžete
zariadenie prepnúť do pohotovostného režimu, a keď budete chcieť
pokračovať v práci, môžete zariadenie znova aktivovať.
Ak chcete zariadenie vypnúť, ťuknite na symbol Windows na dotykovej
obrazovke (v režime tabletu) alebo stlačte tlačidlo Windows na
klávesnici (v režime notebooku).
Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, v ponuke Štart ťuknite alebo kliknite
na položku "Napájanie" a potom na položku "Zastavenie".
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4.2 Domovská obrazovka

Pomocou symbolov na paneli úloh domovskej obrazovky môžete spúšťať
rôzne funkcie (vrátane ponuky Štart [A | B]):
Symbol Windows
Symbolom Windows môžete otvoriť alebo zavrieť ponuku Štart [A | B]
(aj na klávesnici).
Ponuka Štart umožňuje prístup ku všetkým nainštalovaným aplikáciám
a k rôznym obslužným programom. Ponuka Štart je rozdelená na dve
časti:
A: "klasický" vzhľad navigačného zoznamu
Na jeho zobrazenie potiahnite navigačné lišty smerom nahor alebo
ťuknite vľavo dole v navigačnej lište na položku "Vse aplikacije".
B: oblasť aplikácií s možnosťou prispôsobenia
Tu môžete organizovať aplikácie a obľúbené položky ako dynamické
dlaždice.
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Cortana
Cortana je vaša osobná digitálna asistentka (hlasová). Pripomenie vám
nadchádzajúce úlohy a termíny a poskytne vám rôzne rady a tipy.
Zobrazenie úloh
Týmto symbolom môžete aktivovať zobrazenie úloh a zobraziť všetky
otvorené programy vrátane tlačidla "+ Nová pracovná" plocha na
vytvorenie virtuálnych pracovných plôch.
Microsoft Edge
Týmto symbolom otvoríte webový prehliadač.
Symbol zoraďovača spisov
Týmto symbolom otvoríte Prieskumníka.

Microsoft Obchod
Týmto symbolom otvoríte Microsoft Store (Microsoft Obchod), v ktorom
si môžete stiahnuť ďalšie aplikácie.

i

POZNÁMKA

Nie všetky aplikácie sú bezplatné.
Zobrazenie stavu batérie
Tento indikátor udáva stav nabitia batérie zariadenia.
Regulácia hlasitosti
Posuvným regulátorom hlasitosti môžete plynule nastaviť hlasitosť tak,
ako vám vyhovuje.
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Symbol poznámkového lístka
Otvorí informačné centrum.
Info-Center (Informačné centrum) je lišta s prepojeniami na niektoré
dôležité funkcie zariadenia (napríklad "Vse nastavite" atď.). Túto lištu
možno zobraziť alebo skryť

i

POZNÁMKA

Lištu Info Center otvoríte tak, že potiahnete prstom z pravého rohu
obrazovky smerom do stredu.

4.3 Aktivácia funkcie WLAN
Aktivácia funkcie WLAN môže byť potrebná napríklad na prezeranie
internetového obsahu. Funkciu WLAN môžete aktivovať nasledovne:
1.

Prostredníctvom lišty Info Center prejdite na položku "Vse nastavite".

2.

V nastaveniach prejdite na položku "Omrežje in internet".

3.

Na nasledujúcej obrazovke vyberte možnosť "Wi-Fi".

4.

Posuňte ikonu WiFi z polohy "Izklopljeno" do polohy "Vklopljeno".

5.

V zozname dostupných sietí, ktorý sa zobrazí, kliknite na sieť, ku
ktorej sa chcete pripojiť.

6.

V prípade potreby zadajte sieťový kľúč (heslo).

7.

Potvrďte možnosť "Vzpostavi povezavo". Zariadenie sa pripojí do
zvolenej siete.

4.4 Reštartovanie notebooku 2 v 1
Ak zariadenie "zamrzne" a nereaguje, môžete ho reštartovať. Stlačte
a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia minimálne 10 sekúnd, kým sa
zariadenie nevypne. Počkajte približne 20 sekúnd a opäť ho normálne
zapnite.
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5.

Technické otázky a riešenie problémov

Starostlivo si poznačte
Sériové číslo			_____________________________

Dátum zakúpenia zariadenia

_____________________________

Miesto zakúpenia zariadenia

_____________________________

Doklad o zakúpení zariadenia uschovajte.

Ak sa na vašom zariadení objavia nedostatky alebo poruchy, s dôverou
sa obráťte na oddelenie služieb zákazníkom na webovej stránke
www.porsche-design-computing.com a dohodnite si termín, ktorý vám
bude vyhovovať.
Pripravte si vyššie uvedené identifikačné údaje o vašom zariadení, aby
sme vám mohli poskytnúť rýchlu a optimálnu pomoc. Podľa možnosti
si vopred poznamenajte všetky chybové hlásenia, ktoré s daným
problémom súvisia a – ak je to možné – poskytnite nám zapnuté
zariadenie.
Navštívte webovú stránku www.porsche-design-computing.com.
V sekcii "Support" (Technická podpora) nájdete aktuálne oznamy a
pokyny, rady a dostupné ovládače a súbory na stiahnutie.
Na stránke nájdete tiež všetky informácie týkajúce sa záruky
notebooku 2 v 1.
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6.

Autorské práva a ochranné známky

Porsche Design je značka akciovej spoločnosti Dr. Ing. H. c. F. Porsche.
Microsoft a Windows 10 sú buď registrované ochranné známky, alebo
ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených
štátoch amerických a/alebo iných krajinách.
Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core a Core Inside sú obchodné
značky spoločnosti Intel Corporation v Spojených štátoch amerických
a/alebo iných krajinách.
Slovná značka Bluetooth a logá Bluetooth sú registrované ochranné
známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG Inc. a akékoľvek
použitie týchto značiek prebieha na základe licencie. Ostatné značky a
názvy sú vlastníctvom príslušných majiteľov.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné
známky, resp. registrované ochranné známky spoločnosti HDMI
Licensing, LLC v Spojených štátoch amerických a/alebo iných krajinách.
Realtek je registrovaná ochranná známka spoločnosti Realtek
Semiconductor Corporation. Ostatné značky a názvy sú vlastníctvom
príslušných majiteľov.
© 2017. Všetky práva vyhradené. Pri ďalších uvedených označeniach
výrobkov alebo spoločností môže ísť o ochrannú značku tovaru alebo
obchodnú značku príslušného vlastníka.
Tento dokument obsahuje technické informácie a informácie o
výrobku, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stavu pred vytlačením
dokumentu. Všetky informácie uvedené v tomto dokumente, vrátane
internetových adries a prepojení na webové stránky, sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho oznámenia.
Jednotlivý obsah sa môže od vášho zariadenia líšiť v závislosti od
oblasti, špecifikácií zariadenia a softvéru zariadenia.
Dbajte na ochranné nápisy v zmysle normy DIN ISO 16016. V zmysle
autorského práva je zakázané bez súhlasu majiteľa práv kopírovať,
predávať a šíriť obsah tohto dokumentu (obrázky, referenčné
dokumenty atď.) vcelku a takisto po častiach.
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Spoločnosť týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu PORSCHE DESIGN BOOK ONE
vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode platného v EÚ je
dostupné na webovej stránke: www.porsche-design-computing.com
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