
Čeština

NextDrive Plug – bezdrátové rozšíření USB portu
Stručná příručka

Důležité bezpečnostní pokyny
Přečtěte si následující bezpečnostní upozornění; jejich dodržováním předejdete poškození zařízení NextDrive Plug 
a škodám na majetku i na zdraví uživatele. 

1. Neumísťujte zařízení poblíž zdrojů tepla nebo otevřeného plamene.
2. Neumísťujte zařízení do mokrých nebo vlhkých prostor. Nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama.
3. Odpojte zařízení z elektrické sítě za bouřky a také tehdy, pokud je dlouho nepoužíváte; zabráníte tak poškození 
    zařízení vlivem případných poruch sítě nebo napěťových špiček.
4. Nepoužívejte zařízení ve stísněných nebo uzavřených prostorách (knihovny, šatníky, skříňky atd.).
5. Do USB zdířky zapojujte pouze protikus USB konektoru, nevkládejte do ní jakékoliv jiné předměty, zvláště ne 
    kovové. 
6. Pokud zařízení nefunguje správně, vydává nezvyklé zvuky nebo z něj vychází zápach spáleniny, okamžitě je 
    odpojte z elektrické sítě a kontaktujte servis. 
7. Nikdy se nesnažte rozebírat nebo propichovat (ani nijak jinak mechanicky namáhat) kryt zařízení, 
    předejdete tím riziku zničení zařízení a úrazu elektrickým proudem. Pečlivě si přečtěte a dodržujte upozornění       
    a pokyny v Uživatelské příručce. 

Kompletní Uživatelská příručka je ke stažení ve formátu PDF na stránkách www.nextdrive.cz.

Záruční a servisní podmínky
Záruka je poskytována v délce 24 měsíců od data prodeje. Pokud během normálního používání produktu dojde       
k poruše, která je způsobena vadou zařízení (potvrzenou autorizovaným servisem), bude výrobek bezplatně 
opraven nebo vyměněn. Kosmetické vady na plášti zařízení nejsou důvodem k reklamaci.

Upozornění
• Součástí opravy zařízení je reset do továrního nastavení. Žádná uživatelská data ani nastavení    
   nebudou zachována. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za ztrátu jakýchkoliv dat během  
   opravy.
• Během opravy může dojít k výměně některých částí a příslušenství. Po opravě tedy nemusí být zařízení 
   (nebo jeho části) totožné s původním produktem.

Výjimky ze záruky
Následující situace můžou způsobit zánik záruky. V takovém případě hradí zákazník všechny servisní úkony              
a materiál, které byly vynaloženy pro opravu zařízení. Oprava bude účtována dle platného ceníku servisních prací     
a náhradních dílů.
1. Výrobní číslo na zařízení se neshoduje s výrobním číslem na dodacím/záručním listu, případně je výrobní číslo    
    na zařízení poškozené nebo nečitelné.
2. Je zřejmé, že poškození bylo zaviněno nesprávným používání, např. kvůli velké síle, která působila na jakoukoliv 
    část zařízení, pádu zařízení, havárii, vystavení vysoké vlhkosti, dešti, ponoření do vody, vystavení vysoké teplotě, 
    nedovolenému zásahu do zařízení, chybějícím částem atd., případně vinou nerespektování návodu k použití.
3. Škrábance a opotřebení na plášti nebo odpojitelných částech vzniklé běžným opotřebením nejsou důvodem          
     k uplatnění záruční opravy.
4. K poškození zařízení došlo díky katastrofě (povodeň, zemětřesení atd.) nebo působením vyšší moci.
5. K poškození zařízení došlo v důsledku lidské chyby (neopatrností, záměrným poškozením, nesprávným  
    použitím, nedovolenou úpravou, nesprávným napájecím napětím atd.).
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Kompletní Uživatelská příručka je ke stažení ve formátu PDF na webu 
ww.nextdrive.cz

6. Zásah do zařízení nebo úprava provedená neoprávněnou osobou, poškození, chyby vzniklé nepovolenými  
    zásahy do zařízení nebo úpravami, stejně jako použití neoriginálního příslušenství.
7. Problémy a chyby vzniklé instalací nebo nastavením software, počítačovými viry.
8. Špatný stav signálu způsobený poskytovatelem mobilního připojení nebo internetového připojení.
9. Záruka se vztahuje jen na originální hardware dodávaný výrobcem, nikoliv na software ani další vybavení.

Upozornění
1. Aplikace NextDrive Connect je poskytována bezplatně. Váš operátor však při stahování instalačních souborů 
    může účtovat poplatky za přenesená data. Podrobnosti vám sdělí váš mobilní operátor.
2. Tato rychlá příručka slouží pouze k základní orientaci v používání aplikace NextDrive Connect. Obrázky a texty       
    v příručce jsou ilustrační, nemusí přesně odpovídat grafické podobě aplikace. Skutečný vzhled závisí na modelu 
    a programovém vybavení vašeho mobilního telefonu/tabletu a na aktuální verzi aplikace NextDrive Connect. 
    (aplikace samotná je však dostatečně názorná). Více na www.nextdrive.cz.

         Nainstalujte zařízení NextDrive Plug

Nasaďte na tělo přístroje NextDrive Plug vidlici s EU kolíky (součást balení) a připojte zařízení k napájení. Zařízení 
začne nabíhat (LED bliká). Až se LED rozsvítí trvale modře, je zařízení připraveno.

         Stáhněte aplikaci NextDrive Connect

Na portálu Google Play (pro Android), respektive Apple Store (pro iOS) vyhledejte aplikaci „NextDrive Connect“ 
(nebo naskenujte níže vyobrazený QR kód), stáhněte ji a nainstalujte.

Indikátor LED

USB port

Indikátor LED: 

Bliká modře – start zařízení (boot)
Svítí modře – zařízení i Wi-Fi síť jsou připraveny
Svítí bíle – připojeno k internetu
Bliká červeně – chyba zařízení
Bliká modře a červeně – probíhá aktualizace 
firmware nebo reset do továrního nastavení
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Pro zařízení s OS Android 
(portál Google Play) 

Pro zařízení s iOS 
(portál Apple Store)
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    4         Nastavte asociaci s telefonem nebo tabletem

Ťukněte na ikonu      uprostřed.            Povolte funkci Bluetooth.        
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3          Přidejte NextDrive Plug

Vyberte své zařízení Plug.

         Nastavte heslo

Nastavte heslo správce.                  

         Začleňte NextDrive Plug do sítě Wi-Fi            

Začleňte Plug do sítě Wi-Fi.                         Vyberte svou Wi-Fi síť.       
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         Přidejte NextDrive Plug

Vyberte své zařízení Plug.

6         Pokračování

Zadejte heslo k Wi-Fi síti (2x).

         Nastavení je hotovo

Nastavení je hotovo.                                        Můžete přepínat Plug a telefon.                   
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8         Připojte do portu USB zařízení Plug disk / CD-ROM / kameru                

Připojte do portu USB přenosný disk / flashdisk / CD mechaniku / kameru (ikona tím mění svůj vzhled).


