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Tento soubor je chráněn autorskými právy 
firmy LESAK s.r.o. 
Jeho kopírování a komerční distribuce je 
možná pouze se souhlasem autora 

Dovozce do ČR: 

NÁVOD K OBSLUZE 

MINI PC 10 
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1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ MINI PC 10 
 
1.1. CO OBSAHUJE DODÁVKA MINI PC 10: 
 
1ks MINI PC 10 
1ks Napájecí zdroj (síťový adaptér) AC100-240V/DC5V/2.4A 
1ks Návod k obsluze v českém jazyce 
  
 
1.2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ MINI PC 10 
 
MINI PC 10 se nesmí provozovat v elektromagneticky nebo elektrostaticky exponovaných prostředí, např. 
poblíž vysokonapěťových kabelů, elektromotorů, TV přijímačů,  a dalších zařízení. MINI PC 10 neobsluhujte  
v oděvech, které mohou vytvářet elektrostatický náboj. 
 
MINI PC 10 nevystavujte mechanickým rázům – mohlo by dojít k jeho poškození. 
 
MINI PC 10 není určeno do mokrého ani chemicky agresivního prostředí! Čištění displeje, provádějte 
suchým hadrem nebo vlhčeným ubrouskem na LCD displeje bez použití agresivních chemických čisticích 
prostředků, které mohou naleptat a zničit části MINI PC 10. Maximální přípustná vlhkost vzduchu je 80%. 
 
V případě jakékoliv poruchy nebo technického problému volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho 
prodejce nebo dovozce. Ve vlastním zájmu se vyhněte jakýmkoliv zásahům do MINI PC 10 od nepovolané 
osoby. 
 
MINI PC 10 je napájeno přes síťový adaptér DC 5V (ten je standardně dodán s MINI PC 10), který připojíte 
do běžné zásuvky 220 až 230V / 50Hz. MINI PC je též napájen z interní baterie s kapacitou 10Ah. 
 
2. INSTALACE A PŘIPOJENÍ MINI PC 10 
 
Doporučuje se, aby MINI PC 10 instalovala a připojila odborná servisní firma (vyškolený servisní technik).  
 
 
1.1. UMÍSTĚNÍ MINI PC 10 
MINI PC 10 lze položit na stůl nebo na poličku. 
 
1.2. POHLED ZEZADU 
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Vysvětlivky: 
1  : Zapínací tlačítko ON/OFF 
2  : Ovládání hlasitosti 
3  : Stavová dioda 
4  : USB porty – Tyto porty jsou určeny pouze pro aktivní zařízení (s externím napájením), pasivní zařízení 
                          (myš, klávesnice) nemusejí fungovat správně. 
5  : Konektor na sluchátka 
6  : Reproduktor 
7  : WiFi anténa 
8  : Slot na microSD kartu, max. 64GB 
9  : USB porty 
10: HDMI port 
11: LAN/Ethernet/RJ45 port 
12: Napájecí konektor DC 5V 
 
 
3. OBSLUHA MINI PC 10 
 

1. Připojte adaptér do zásuvky a do MINI PC 10, 
2. Zapněte MINI PC 10 dlouhým stiskem zapínacího tlačítka, až se rozsvítí červená diody vedle 

tlačítka. 
3. Můžete si zvolit operační systém Windows nebo Android. Zakroužkovaný systém se automaticky 

spustí.  
 

 
 

4. Ve Windows můžete MINI PC 10 přepnout na Android pomocí aplikace „WintoAnd“ na ploše. 
V aplikace stiskněte tlačítko „Switch to Android“. 
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5. V Androidu můžete MINI PC 10 přepnout na Windows stisknutím tlačítka „Menu“(6 teček v kolečku). 

Poté tahem z horní části obrazovky vysunete nabídku pro nastavení a zde stisknete tlačítko „OS 
SWITCH“. 
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4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 

PARAMETR: HODNOTA: 
Procesor Cherry trail Z8300  ，frekvence 1.84GHz 
Displej IPS 10.8”1920*1280, kapacitní sklo 
RAM 4GB DDR 3L 
Pevný disk SSD 64GB 
Operační systém Windows 10 Home + Android 
WiFi 2.4GHz, 802.11 b/g/n 
Bluetooth Verze 4.0 

Porty HDMI 1.4；3x USB 2.0, 1x USB 3.0 microSD slot, 3,5 mm jack, 
RJ45 

provozní teplota +5°C až +40°C 
skladovací teplota -20°C až +60°C 
vlastní hmotnost cca. 1015g 
napájení AC100-240V/DC5V/3000mA 
Baterie 10000mAh / 3,7V – 4 až 5 hodin provozu 
příkon max. 15W 
vnější rozměry šířka x délka x výška:      250 x 170 x 70mm 
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Záruční list    
 

Model 
MINI PC 10   

 
Záruční doba 
• Dodavatel poskytuje záruku na výše specifikované zboží po dobu …… měsíců ode dne nákupu. 
• Záruční doba se nevztahuje na spotřební materiál. 
• Místo plnění záručních podmínek se rozumí provozovna dodavatele. 
 
Podmínky záruky 
• Zboží bylo nainstalováno oprávněnou osobou. 
• Kupující dodržuje pokyny prodávajícího. 
• Kupující uplatňuje nárok na záruční opravu u dodavatele. 
• Kupující předloží řádně vyplněný záruční list. 
• V případě plnění záručních podmínek u zákazníka, tento hradí dopravní náklady, které vzniknou . 
• V době záruky, musí spotřební materiál (barvící pásky, papírové pásky,etikety,) nakupovat výhradně u 

prodejce. 
 
Důvody zániku nároku na záruční opravu pokud: 
• výrobek nebyl provozován nebo skladován v souladu s technickými podmínkami uvedenými v návodu na 

obsluhu. 
• výrobek obsluhovala neoprávněná osoba. 
• vada byla způsobena nešetrným zacházením s výrobkem (mechanické poškození, polití tekutinami, 

posypání všemi materiály). 
• vady způsobené vlivem prostředí (extrémní teploty, vlhkost, agresivní prostředí, biologičtí škůdci). 
• vady, které vznikli poruchou elektrické sítě (výpadkem proudu, podpětím, přepětím, elektromagnetickým 

polem, od poruchových interferencí a šumů). 

Uvedená záruka je platná pouze pro prvního majitele. 
 
FIRMA LESAK S.R.O. NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNA ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, 
NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM PRODANÉHO VÝROBKU, A TO ANI 
V PŘÍPADĚ PŘEDCHOZÍHO UVĚDOMĚNÍ FIRMY O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉTO ŠKODY. Zvlášť 
zdůrazněno, firma LESAK s.r.o. není zodpovědná za vzniklé náklady jako např.: újmy zisku nebo příjmů, 
ztráty zařízení, škody vzniklé používáním, ztráty softwarového vybavení a dat, nároky dalších subjektů nebo 
zástupců apod. 
 
 
 

Výrobní číslo:    Datum prodeje:   

Odběratel: Dodavatel: 

 Převzal: Nainstaloval a předal: 

 
 


