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ASUSU TRANSFORMER PRIME 

Popis zariadenia: 

- Skladá sa z dvoch častí, tabletu a klávesnice 

- Zapnutie a vypnutie tabletu: vyznačené tlačidlo

 
- Pred pripojením klávesnice je nutné odstrániť tri plastové (gumené) záslepky vyznačené na 

obrázku. Spojenie tabletu a klávesnice nastane až po „hlasitom“ zacvaknutí oboch častí  

- Z bočnej strany tabletu sa nachádza regulátor hlasitosti, výstup na slúchadlá, slot na 

pamäťovú kartu, microHDMI výstup a napájací konektor 

- Na klávesnici sa nachádza nabíjací konektor a konektor USB 

- Obe časti disponujú vlastnou batériou, po zapojení tabletu do klávesnice sa celková výdrž 

zariadenia blíži k 18-tim hodinám prevádzky 

Práca so zariadením: 

- Na zariadenie Vám bol nainštalovaný najnovší firmware a niekoľko základných aplikácií 

(antivírus, správca súborov... ) 

- Obrazovku je možné ovládať dotykom, gestami a po pripojení klávesnice aj klasicky myšou 

(trackpadom) 

  

zapnúť/vypnúť

hlasitosť
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Nastavenie wifi: 

- Kliknúť na ikonku Nastavenia  

 

- Vojdite do menu Wi-Fi, kliknite na položku eduroam a zadajte vaše údaje na prihlásenie do 

siete eduroam (pozor, nie tie isté údaje ako prihlasovacie údaje do AIS). Žiadne ďalšie 

nastavenia nie sú potrebné, vypĺňa sa iba políčko IDENTITA a HESLO 
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Nastavenie pošty: 

- Kliknite na veľkú ikonku poštovej obálky na ploche 

 

- Následne nastavte vaše emailové meno a heslo (meno v tvare vase.meno@stuba.sk a heslo z 

AIS) a kliknite na ĎALEJ. 

 

- Z ponuky vyberte IMAP a použite nastavenia ako na obrázkoch 

mailto:vase.meno@stuba.sk
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Základná plocha: 

 

- Ikonky v ľavej dolnej časti: Späť, Návrat na domovskú obrazovku, ponuka naposledy 

otvorených aplikácií 

- Čas, počasie, hodiny, poštová aplikácia 
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- Pre sťahovanie ďalších aplikácií, programov, hier atď. je potrebné mať vytvorený účet na 

stránke WWW.GMAIL.COM (ak už máte na gmail emailové konto, nie je potrebné vytvárať 

ďalšie konto). Kliknite na ploche na ikonku MARKET a zadajte svoje prihlasovacie údaje do 

gmail-u. Po príhlasení sa dostanete do „obchodu“, kde sú niektoré aplikácie platená a iné 

zdarma. 

 

 

 

http://www.gmail.com/
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Tipy a triky: 

- Do klávesnice je možné pripojiť klasický USB kľúč a pracovať so súbormi v aplikácii Správca 

súborov 

- Tabletová časť má zabudované dve kamery, prednú a zadnú. Ovládajú sa cez aplikáciu 

Fotoaparát 

- Prepínanie medzi aplikáciami: ikonka Posledné aplikácie 

 

 
- V nainštalovaných aplikáciách, do ktorých sa dostanete kliknutím na túto ikonku (v pravom 

hornom rohu), sa nachádza základný kancelársky balík, kalkulačka, navigácia atď

 
- Podržaním prstu kdekoľvek na ploche môžete meniť pozadie 

- Podržaním prstu na ľubovoľnej ikone s ňou môžete pohybovať a umiestniť ju inde 

- Zavináč napíšete stlačením kombinácie kláves ALT GR/ ALT + V 

- Zmazanie ikony z plochy: keď podržíte prst na ikonke, v hornej časti obrazovky sa zobrazí 

veľké písmenko X. Ikonku treba presunúť na toto písmeno a ikonka bude vymazaná. 


