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Wprowadzenie
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Dziękujemy za zakup ZOOM.ME. Od dziś odbieraj prezenty każdego
dnia.
ZOOM.ME to nowe podejście do komunikacji z bliskimi. Sercem
funkcjonalności jest wykorzystanie estetycznego i prostego w obsłudze ekranu. Wyświetlają się na nim zdjęcia wysłane przez bliskich
ze smartfonów za pośrednictwem dedykowanej, darmowej aplikacji.
W chwili, którą Twoi bliscy chcą się podzielić, zrobią zdjęcie smartfonem i przez aplikację wyślą je bezpośrednio na Twoje ZOOM.ME.
Jako użytkownik ZOOM.ME nie musisz nic robić, zdjęcie wyświetla się
automatycznie. Razem z innymi zdjęciami przesłanymi przez bliskie
osoby, ZOOM.ME tworzy niepowtarzalny i zawsze aktualny album.
Dzięki ZOOM.ME każda chwila uchwycona na fotografii może stać się
prezentem. Zdjęcia można wysyłać na kilka ZOOM.ME jednocześnie.
Każde ZOOM.ME może odbierać obrazy od dowolnej liczby bliskich.

Zawartość
W zestawie znajduje się:
1. Ekran ZOOM.ME,
2. Zasilacz z przewodem i wtykiem-nóżką,
3. Skrócona instrukcja obsługi (Quick Start Guide),
4. Instrukcja obsługi + karta gwarancyjna.
Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Przed podłączeniem usuń wszystkie materiały ochronne i elementy
opakowania.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją
obsługi.
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Budowa urządzenia
Opis portów i przycisków

1

1.
2.

2

3

PORT MICROUSB do łączenia z komputerem,
PORT KARTY PAMIĘCI MICROSD do wykonania kopii zapasowej zdjęć,
3. PRZYCISK RESET (ponownego uruchomienia) urządzenia,
4.,5. GNIAZDA ZASILAJĄCE do podłączenia zasilacza,
6.	PRZYCISK ZASILANIA: włączenie i wyłączenie urządzenia.
Aktywacja trybu uśpienia,
7.	ODCHYLANIE OBUDOWY: Aby uzyskać dostęp do portu
karty microSD, oraz portu microUSB wduś tylną część obudowy
w specjalnie oznaczonym miejscu.
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Budowa urządzenia
Instalacja karty microSD
Karta microSD służy do wykonania kopii zdjęć znajdujących się
w pamięci urządzenia i musi być przeprowadzana przy włączonym
urządzeniu. Odchyl obudowę, następnie włóż kartę w odpowiedni
port 1 i zamknij obudowę.
Odpowiedz na komunikat wyświetlany na ekranie ZOOM.ME.

1

Budowa urządzenia
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Przycisk RESET
W razie niepoprawnego działania lub braku reakcji urządzenia należy
użyć przycisku reset umieszczonego w rozsuwanej części obudowy,
poprzez ostrożne wciśnięcie go cienkim przedmiotem.
Włączanie urządzenia
Aby włączyć urządzenie przytrzymaj przycisk zasilania przez około
5 sek., do chwili pojawienia się grafiki startowej na ekranie ZOOM.ME,
zwolnij przycisk i poczekaj na całkowite uruchomienie urządzenia.
Wyłączanie urzadzenia
Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj przycisk zasilania przez około
5 sek. Wyłączone urządzenie nie odbiera zdjęć od Twoich bliskich.
Zostaną one pobrane po ponownym włączeniu i zalogowaniu się
ZOOM.ME do sieci.
Usypianie urządzenia
Aby uśpić ZOOM.ME naciśnij krótko przycisk zasilania, ekran zostanie
wyłączony. W tym trybie urządzenie nadal odbiera zdjęcia od Twoich
bliskich.

Pozycja i podłączanie do zasilania
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Wybierz pozycje w jakiej chcesz oglądać zdjęcia na Twoim ZOOM.ME.
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego, a następnie włóż kwadratowy wtyk przewodu zasilającego do wybranego (ilustracja 1 lub
2 ) gniazda znajdującego się na tylnej (ciemnej) ścianie ZOOM.ME.
Usłyszysz charakterystyczny klik prawidłowego wpięcia.
1

2

Podłączenie zasilania
dla pozycji pionowej
ZOOM.ME

Podłączenie zasilania
dla pozycji poziomej
ZOOM.ME

Pierwsze uruchomienie
Po podłączeniu do zasilania i włączeniu urządzenia postępuj zgodnie
z poleceniami na ekranie.

Wybór języka
Wybierz język wyświetlania
komunikatów na Twoim
urządzeniu, a następnie
dotknij przycisk „Dalej”.

Podłączenie do
sieci WiFi
Aby odbierać wiadomości
od Twoich bliskich ZOOM.
ME musi być stale podłączona do sieci WiFi.
Z listy dostępnych
sieci wybierz preferowaną.
Następnie dotknij przycisk
„Dalej”. Jeśli jest to wymagane wprowadź hasło dostępowe do sieci
za pomocą wyświetlanej klawiatury ekranowej, która pojawi się po
dotknięciu pola do wpisywania. W razie potrzeby moz
esz zaznaczyć opcje „Pokaż hasło”, aby wyświetlić znaki podczas
wpisywania. Po zakończeniu edycji dotknij przycisku „Dalej”.
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Podłączenie do sieci WiFi
Jeśli sieć nie znajduje się na liście lub jest ukryta, dotknij „Dodaj sieć
WiFi ręcznie”, a następnie wpisz jej nazwę oraz hasło
w odpowiednie pola, dotknij „Dodaj”.
Wskazówka: Niektóre ekrany oraz listy można przewijać. Dotknij
ekran, a następnie przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewinąć
jego zawartość.
Wskazówka: Przesuwający się tęczowy pasek pod tytułem ekranu,
na którym się znajdujesz symbolizuje trwające zadania na Twoim
ZOOM.ME, jak np. wyszukiwanie.

Wyszukiwanie bliskich w sieci WiFi
Ta opcja umożliwia dodanie smartfonów Twoich
bliskich do Twojego
ZOOM.ME, przez wyszukanie ich w tej samej sieci
WiFi. Aktywne nadajniki
zostaną wyświetlone na
ekranie Twojego ZOOM.
ME. Zaznacz wszystkich bliski, których chcesz dodać do swojej listy akceptowanych
i umożliwić im wysyłanie zdjęć na Twoje ZOOM.ME.

9

Wyszukiwanie bliskich przez E-mail
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Ta opcja umożliwia dodanie
smartfonów Twoich bliskich
do Twojego ZOOM.ME,
przez wyszukanie ich adresu e-mail. W pole „e-mail”
wpisz adres bliskiej Ci
osoby, która zarejestrowała
go wcześniej w aplikacji
ZOOM.ME w swoim smartfonie. Następnie dotknij
przycisk ”Sprawdź”.
Twoje ZOOM.ME sprawdzi, czy podany e-mail jest zarejestrowany
i wyświetli powiązanego użytkownika. Następnie dotknij przycisk
„Potwierdź”, by dodać bliskiego do listy lub „Anuluj”. W razie podania
błędnego lub niezarejestrowanego adresu e-mail, ZOOM.ME wyświetli
stosowny komunikat.

Ekran dotykowy – gesty
Wysokiej klasy, dotykowy ekran IPS, w który wyposażony jest
ZOOM.ME, obsługiwany jest za pomocą gestów, które w intuicyjny
sposób pozwolą zarządzać Twoim ZOOM.ME.
Po ukończeniu wstępnej konfiguracji zostanie wyświetlony przewodnik
dotyczący podstaw obsługi ZOOM.ME. Zobacz jak to działa.

Ekran dotykowy – gesty
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PRZEWIŃ W LEWO po ekranie, by zobaczyć kolejne
zdjęcie w pokazie

PRZEWIŃ W PRAWO po ekranie, by zobaczyć
poprzednie zdjęcie w pokazie

DOTKNIJ I PRZYTRZYMAJ na ekranie, by zobaczyć
szybkie menu

PRZEWIŃ W DÓŁ po ekranie, by zobaczyć galerię

DOTKNIJ EKRANU podczas pokazu zdjęć,
a zostaniesz przeniesiony do najnowszego zdjęcia

Ekran dotykowy – gesty
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Po ukończeniu przewodnika Twoje ZOOM.ME jest gotowe do użycia.
Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz dokonywać zmian ustawień, zarządzać zdjęciami, które otrzymujesz od swoich bliskich bez
potrzeby korzystania z dodatkowych przycisków. ZOOM.ME zostało
zaprojektowane z myślą o maksymalnej prostocie obsługi i czerpaniu
satysfakcji z dzielenia się emocjami i chwilami z bliskimi.

Korzystanie z Twojego ekranu ZOOM.ME
Pozycja ekranu ZOOM.ME
Poprzez pozycję ekranu ZOOM.ME wybierz w jaki sposób chcesz
wyświetlać zdjęcia od Twoich bliskich. Aplikacja ZOOM.ME w telefonie
informuje Twoich bliskich jak ustawiony jest Twój ekran ZOOM.ME,
aby pomóc im w tworzeniu niepowtarzalnych ujęć.
Ustaw ZOOM.ME w poziomie, aby wyświetlać
zdjęcia w widoku horyzontalnym lub w pionie by
wybrać tryb portretowy.
Ustawienie możesz
zmieniać w dowolnym
momencie, a ekran ZOOM.
ME automatycznie wykryje
zmianę położenia.
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Pokaz zdjęć

Twoje ZOOM.ME wyświetla w sposób rotujący zdęcia znajdujące się w
pamięci urządzenia. Możesz dostosować czas lub ilość wyświetlanych
zdjęć, a także zatrzymać rotację na wybranym zdjęciu za pomocą
szybkiego menu.
Po aktywacji funkcji „blokowania nowego zdjęcia” w ustawieniach,
pokaz zdjęć zostanie zatrzymany przy każdym odebraniu nowego
zdjęcia przesłanego przez Twoich bliskich. Możesz wznowić pokaz
zdjęć poprzez przewinięcie w prawo po ekranie.

Lista Twoich bliskich
Umożliwia zarządzanie listą aplikacji ZOOM.ME Twoich bliskich,
akceptuj lub w razie potrzeby blokuj poszczególne osoby. Przejdź do
„Listy Twoich bliskich”: przewiń z góry ekranu ku dołowi 1 , w celu
wywołania widoku Galerii, następnie wybierz „bliscy” 2 .

1

2
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Lista Twoich bliskich
Dostępne są trzy zakładki:

TWOI BLISCY – są to aplikacje ZOOM.ME Twoich bliskich, które
zostały już akceptowane i możesz otrzymać od nich wiadomości oraz
zdjęcia.
OCZEKUJĄCY BLISCY – są to aplikacje ZOOM.ME Twoich bliskich,
które oczekują na przyjęcie lub zablokowanie.
ZABLOKOWANE OSOBY – są to aplikacje ZOOM.ME osób, które
nie mogą wysyłać Ci wiadomości oraz zdjęć.
Możesz w dowolnym momencie zarządzać listą Twoich bliskich.
Możesz zaznaczyć kilka bliskich osób na raz i wybrać pożądaną akcję.
Usunięci bliscy nie maja możliwości wysyłania wiadomości oraz zdjęć
na Twoje ZOOM.ME, aby im to umożliwić należy ich ponownie dodać
do listy.
Dodawanie bliskich do listy
Możesz dodawać bliskich za pośrednictwem Twojego ZOOM.ME.
Aby to zrobić wybierz jedną z dwóch opcji:
SZUKAJ BLISKICH
W SIECI WIFI

SZUKAJ BLISKICH
PRZEZ E-MAIL

Te funkcje zostały dokładniej opisane w rozdziale:
Pierwsze uruchomienie -> Wyszukiwanie bliskich...

Galeria
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Przejdź do „Galerii”: przewiń z góry ekranu ku dołowi. Wyświetlona
zostanie galeria Twoich zdjęć znajdujących się w pamięci urządzenia.
Zdjęcia otrzymane od Twoich bliskich posortowane są na linii czasu,
od najnowszego do najstarszego. Przesuwając się w dół galerii,
możesz zobaczyć znaczniki, informujące Cię kiedy zdjęcie zostało Ci
przesłane.
W galerii możesz zarządzać swoimi zdjęciami, dodawać je do ulubionych, bądź usuwać. Przytrzymaj wybrane zdjęcie, aby je zaznaczyć.
Kolejne możesz zaznaczać poprzez pojedyncze dotknięcie. Aby
odznaczyć zdjęcie dotknij je ponownie lub użyj przycisku „OK”, który
odznacza wszystkie wybrane wcześniej zdjęcia.
Ulubione
Możesz oznaczać szczególnie ważne dla Ciebie zdjęcia, poprzez
dodanie ich do ulubionych. Zdjęcia tak oznaczone będą zawsze
prezentowane w pokazie, niezależnie od wybranej liczby zdjęć do
wyświetlenia (na temat opcji wyświetlania zdjęć przeczytać możesz
w rozdziale Ustawienia). Dzięki tej opcji możesz być zawsze blisko
wspomnień i najważniejszych chwil.
Usuwanie zdjęć
W dowolnej chwili możesz usunąć niechciane zdjęcia z urządzenia.
Wystarczy w galerii zaznacz wybrane zdjęcia, a następnie wybrać
przycisk „Usuń”. Twoje ZOOM.ME poprosi o potwierdzenie usunięcia
tych zdjęć.
Aby powrócić do trybu pokazu, dotknij dowolnego zdjęcia.

Szybkie menu
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Podczas trwania pokazu zdjęć możesz przejść do Szybkiego menu
zawierającego takie opcje jak:
USTAWIENIA – Przejdź do ustawień,
ULUBIONE – Oznacz zdjęcia jako ulubione,
ZATRZYMAJ – Aktywuj funkcję „Zatrzymaj” dla danego zdjęcia,
USUŃ – Usuń aktualnie wyświetlane zdjęcie,
ANULUJ – Powrót do pokazu zdjęć.
Aby przejść do szybkiego menu dotknij i przytrzymaj zdjęcie wyświetlane na ekranie ZOOM.ME w pokazie zdjęć. Twój numer ZOOM.ME
jest to numer pozwalający zidentyfikować Twoje ZOOM.ME. Przekaż
go swoim bliskim, dzięki czemu będą mogli wysyłać do Ciebie zdjęcia.
Szybkie menu zawiera także informację o specjalnym adresie E-mail,
na który Twoi bliscy mogą wysyłać zdjęcia na Twoje ZOOM.ME.
Zaproś bliskich – poinformuj swoich bliskich o swoim ZOOM.ME, a
także o sposobach, w jaki mogą wysyłać Ci wiadomości.
Ważne: Aby wysyłać zdjęcia na Twoje ZOOM.ME bliska Ci
osoba musi zostać najpierw dodana do Twojej listy jako
zaakceptowana!

Szybkie menu
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FUNKCJA „ZATRZYMAJ” - pozwala zatrzymać rotację zdjęć
w pokazie na wybranym. Po przewinięciu w lewo lub w prawo pokaz
zostanie wznowiony.
Aby wyjść z szybkiego menu dotknij przycisku Anuluj, ZOOM.ME
powróci do ostatnio wyświetlanego zdjęcia.
Aby przejść do szybkiego
menu dotknij i przytrzymaj
zdjęcie wyświetlane na
ekranie ZOOM.ME w pokazie zdjęć.

Twój numer ZOOM.ME
jest to numer pozwalający
zidentyfikować Twoje
ZOOM.ME. Przekaż go
swoim bliskim, dzięki
czemu będą mogli wysyłać
do Ciebie zdjęcia.

Ustawienia

18

W tym ekranie możesz zarządzać wszystkimi ustawieniami swojego
ZOOM.ME, wybierz najwygodniejsze dla siebie opcje.
SIECI WIFI – podłącz i zarządzaj sieciami WiFi,
JASNOŚĆ EKRANU – dostosuj ustawienia jasności ekranu Twojego
ZOOM.ME za pomocą ruchomego suwaka,
GODZINY PRACY ZOOM.ME – określ, pomiędzy którymi godzinami
urządzenie ma być aktywne. Poza ustawionym zakresem ZOOM.ME
wygasi ekran i przejdzie w stan czuwania. Poza godzinami pracy
urządzenie nadal odbiera wiadomości oraz komunikaty,
LICZBA NOWYCH ZDJĘĆ W POKAZIE – określ liczbę najnowszych zdjęć wyświetlanych w pokazie na ekranie Twojego ZOOM.ME
podczas standardowego trybu pracy urządzenia – rotacji wyświetlanych zdjęć,
Wskazówka: Zdjęcia oznaczone jako Ulubione wyświetlają się w
pokazie, niezależnie od ustawionej ilości najnowszych zdjęć. Pozwala
to nie stracić z oczu wiadomości oraz zdjęć mających dla Ciebie
szczególne znaczenie.
CZAS WYŚWIETLANIA ZDJĘCIA – wybierz jedną z opcji określając
czas wyświetlania pojedynczego zdjęcia z pokazu,

Ustawienia
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WYBUDŹ ZOOM.ME NOWYM ZDJĘCIEM – przesuń suwak
w prawo, by Twoje ZOOM.ME aktywowało ekran w chwili otrzymania
nowego zdjęcia poza godzinami pracy,
UŚPIJ ZOOM.ME PO – określ czas po jakim ZOOM.ME ma zostać
ponownie uśpione po otrzymaniu nowego zdjęcia (poza godzinami
pracy),
WYŚWIETL AUTORA WIADOMOŚCI – przesuń suwak w prawo,
jeśli chcesz, żeby przy każdym zdjęciu był wyświetlany jego autor,
FUNKCJA BLOKOWANIA ZDJĘCIA – przesuń suwak w prawo, jeśli
chcesz, aby rotacja zdjęć zatrzymywała się wraz z otrzymaniem nowej
wiadomości,
WYBIERZ ANIMACJĘ POKAZU ZDJĘĆ - wybierz animację, określającą sposób przejścia pomiędzy rotującymi zdjęciami,
ANIMACJE LOSOWO - przesuń suwak w prawo, jeśli chcesz, aby
animacje przejść pomiędzy zdjęciami wybierane były losowo,
OPROGRAMOWANIE - dotknij, aby sprawdzić aktualność oprogramowania Twojego ZOOM.ME,
RESTART URZĄDZENIA - dotknij, aby zrestartować urządzenie w
przypadku, jeśli wystąpiły problemy z jego funkcjonowaniem,

Ustawienia
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CAŁKOWITY RESET URZĄDZENIA - dotknij, aby zresetować
urządzenie, jeśli nadal występują problemy techniczne,
Ważne: Wybranie tej opcji spowoduje przywrócenie ustawień
fabrycznych urządzenia.
Aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego widoku, dotknij
przycisku zapisz.

Eksport zdjęć na kartę SD
W łatwy sposób możesz wykonać kopię zapasową swoich zdjęć.
Upewnij się, że na karcie znajduję się odpowiednia ilość wolnego
miejsca. Umieść kartę w urządzeniu. Na ekranie Twojego ZOOM.ME
zostanie wyświetlone powiadomienie: „Czy chcesz wykonać kopię
zapasową na kartę pamięci?” Dotknij „Tak”, aby rozpocząć tworzenie
kopii wszystkich zdjęć.
Jeśli kart pamięci została wcześniej umieszczona w urządzeniu, należy
wyjąć i włożyć ponownie kartę w celu wywołania opcji kopiowania.
Ważne: Twoja karta pamięci musi posiadać format plików
FAT32, inaczej nie zostanie ona rozpoznana.

Podłączanie ZOOM.ME do komputera
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Aby nawiązać połączenie z komputerem podłącz urządzenie do portu
USB za pomocą odpowiedniego przewodu (niedołączony do zestawu). Po chwili komputer automatycznie wykryje ZOOM.ME. Możesz
kopiować lub usuwać zdjęcia z urządzenia.

O Twoim ZOOM.ME
Przejdź do ekranu „O Twoim ZOOM.ME”: przewiń z góry ekranu ku
dołowi, w celu wywołania widoku Galerii, następnie wybierz „o ZOOM.
ME”. Odczytasz tam ważne informacje o swoim urządzeniu, które
mogą być przydatne podczas korzystania z niego:
NUMER SERYJNY – tu możesz odczytać numer seryjny twojego
urządzenia.
WERSJA OPROGRAMOWANIA – tu możesz odczytać jaką wersję
oprogramowania posiada urządzenie,
WERSJA URZĄDZENIA – tu możesz odczytać jaką wersję urządzenia posiadasz,
WARUNKI UŻYCIA – w tym miejscu zdobędziesz informacje na
temat warunków użycia urządzenia,
POLITYKA PRYWATNOŚCI – w tym miejscu zdobędziesz informacje
na temat polityki prywatności.

Komunikaty na wyświetlaczu
Podczas pracy urządzenia na ekranie mogą pojawić się komunikaty
informujące Cię o nowym wydarzeniu lub wystąpieniu problemu.
Do najważniejszych należą:

Komunikaty na wyświetlaczu
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TWOJE ZOOM.ME NIE JEST PODŁĄCZONE DO
INTERNETU
Sprawdź swoje połączenie z siecią. Połączenie z siecią
jest niezbędne, aby otrzymywać zdjęcia od bliskich osób.
MASZ NOWE ZDJĘCIE
Jest to informacja o otrzymaniu nowego zdjęcia od bliskiej
Ci osoby. Wraz z tym komunikatem zobaczysz nowe
zdjęcie, wiadomość oraz autora.
...CHCE DOŁĄCZYĆ DO GRONA BLISKICH
Nowa osoba chce dołączyć do grona Twoich bliskich.
Możesz ją zaakceptować i umożliwić jej wysyłanie zdjęć
na Twoje ZOOM.ME lub odrzucić. Przycisk „Wstrzymaj”
przeniesie osobę do listy oczekujących na Twoją decyzję.
Zarządzaj listą bliskich, aby kontrolować listę osób mogących wysyłać Ci wiadomości.
DOSTĘPNA JEST NOWA WERSJA OPROGRAMOWANIA DLA ZOOM.ME
Urządzenie automatycznie sprawdza dostępność
aktualizacji. Po znalezieniu nowej wersji pobierze ją
automatycznie i rozpocznie proces instalacji. Na końcu
procesu aktualizacji ZOOM.ME uruchomi się ponownie i
będzie gotowy do dalszej pracy.

Często zadawane pytania
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Moje ZOOM.ME nie chce się włączyć.
Podłącz urządzenie do dołączonego w zestawie zasilacza, sprawdź
czy podłączeniu towarzyszy charakterystyczny, słyszalny klik. Jeżeli
urządzenie jest rozładowane, odczekaj kilka minut na jego podładowanie i spróbuj ponownie je włączyć, wciskając przycisk zasilania przez
ok. 5 sekund. Zaleca się stałe podłączenie do źródła zasilania, aby
zapewnić nieprzerwaną pracę ZOOM.ME.
Urządzenie nie reaguje na dotyk, nie działa prawidłowo.
Użyj funkcji restartu urządzenia w ustawieniach lub skorzystaj z przycisku reset znajdującego się na tylnej obudowie ZOOM.ME, wciskając
go cienkim przedmiotem.
Dlaczego niektóre zdjęcia nie są wyświetlane na pełnym ekranie?
ZOOM.ME automatycznie wyskaluje zdjęcie do odpowiedniego rozmiaru, aby zachować jak najlepsze proporcje wyświetlanego obrazu.
Obróć urządzenie do pionu lub poziomu, aby uzyskać skalowanie
horyzontalne lub portretowe.
Dlaczego ilość pamięci różni się od podanej w jego specyfikacji?
Pamięć FLASH podzielona jest na dwie główne części, jedna z
nich – niewidoczna dla Użytkownika – jest przeznaczona na dane
systemowe i cały system operacyjny, a pozostała to miejsce na pliki
Użytkownika.

Często zadawane pytania
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Dlaczego moje urządzenie nie chce połączyć się z siecią Wi-Fi?
Sprawdź czy Twoje źródło sygnału Wi-Fi działa prawidłowo. Odległość
pomiędzy routerem a odbiornikiem nie powinna być większa niż
50 metrów. Upewnij się, że nie ma pomiędzy urządzeniami żadnej
przeszkody mogącej osłabiać sygnał.
Czy mogę naładować urządzenie za pomocą innej ładowarki
niż Goclever?
Pamiętaj, że korzystanie z innej ładowarki niż ta, która jest dołączona
w zestawie, może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz nieprawidłowe funkcjonowanie, a także utratę gwarancji.
W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt z serwisem.

Specyfikacja techniczna
Pojemnościowy wyświetlacz: 7” LCD IPS, 1024 x 600 px
Pamięć wewnętrzna: 4 GB (oprogramowanie systemowe + dane
użytkownika)
Łączność: WiFi: b/g/na
Porty: microUSB 2.0, microSD do max 32 GB
Gniazdo zasilające: 5 V, wtyk DC 2.5 mm
Bateria: 1000 mAh
Wymiary: 195 x 126 x 18mm
Do urządzenia dostarczony jest zasilacz prądu stałego o parametrach:
wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A;
wyjście: 5,0 V 1,5 A

Czyszczenie i konserwacja
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Należy używać miękkiej, suchej szmatki do czyszczenia urządzenia
i zasilacza. Nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzyny lub innych
rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia.

Obsługa i naprawa
Naprawa może być wykonywana tylko przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Każda próba samodzielnej naprawy urządzenia lub
przez nieautoryzowane centra serwisowe powoduje utratę gwarancji
urządzenia. Użytkownik nie może sam w łatwy sposób wymienić
baterii w tym produkcie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Firma GOCLEVER nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, które
mogą zostać wywołane w czasie działania tego urządzenia.
Otwarcie obudowy lub rozmontowanie urządzenia albo któregokolwiek z jego akcesoriów z jakiegokolwiek powodu, może doprowadzić
do powstania uszkodzeń, które nie są objęte gwarancją.
W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem nie wolno samodzielnie
otwierać obudowy urządzenia. Wszystkie czynności serwisowe może
wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.
Urządzenie i zasilacz nie są wodoszczelne. Proszę nie używać ich w
łazience lub innych obszarów nadmiernie wilgotnych oraz unikać ich
zmoczenia w deszczu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

26

Urządzenia nie należy używać ani przechowywać w miejscu narażonym na działanie źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub przewody
powietrzne; bezpośrednie działanie promieni słonecznych; działanie
nadmiernie wysokiego poziomu pyłu; wilgoci lub deszczu; wibracji
mechanicznych lub wstrząsów; silnych magnesów lub głośników bez
ekranów magnetycznych; nadmiernie wysokich lub niskich temperatur
oraz wilgotności.
Wyłączenie urządzenia przyciskiem (zasilania) nie odłącza go całkowicie od źródła zasilania sieciowego. Aby w pełni odłączyć urządzenie,
należy odłączyć adapter (zasilacz) prądu zmiennego od sieci. Należy
korzystać z gniazdka, które zainstalowane jest w pobliżu sprzętu i
łatwo dostępne.

Funkcja bezprzewodowa
W niektórych sytuacjach lub środowiskach korzystanie z funkcji
bezprzewodowej może być ograniczone przez właściciela budynku
lub odpowiedzialnych przedstawicieli organizacji, na przykład na
pokładzie samolotu, w szpitalu lub w innym środowisku, w którym
ryzyko zakłóceń pracy innych urządzeń lub usług jest postrzegane lub
określone jako szkodliwe.
W przypadku wątpliwości co do zasad korzystania z funkcji bezprzewodowej w określonej organizacji lub środowisku, przed włączeniem
funkcji należy uzyskać pozwolenie.

Funkcja bezprzewodowa
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Należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub producentem osobistych urządzeń medycznych (rozruszniki serca, aparaty słuchowe, itd.)
odnośnie ograniczeń dotyczących korzystania z funkcji bezprzewodowej.
Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenie odbioru sygnału
radiowego/telewizyjnego, które ustępuje po wyłączeniu urządzenia,
zalecamy usunięcie problemu w jeden z następujących sposobów:
zmiana ustawienia lub położenia anteny odbiorczej‚ zwiększenie
odległości pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, zwrócenie się o
pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika, zajmującego
się sprzętem RTV. Firma GOCLEVER nie będzie ponosiła odpowiedzialności za zakłócenia sygnału radiowego/telewizyjnego, ani za inne
niepożądane skutki.

Zasilacz sieciowy
Zaleca się używanie oryginalnego zasilacza firmy GOCLEVER, dostarczonego specjalnie do tego produktu. Zasilacz ten jest przeznaczony
wyłącznie do stosowania z ekranem ZOOM.ME.
Proszę nie używać zasilacza, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony,
ponieważ może to spowodować zwarcie elektryczne, pożar lub
uszkodzenie urządzenia.

Zasilacz sieciowy
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Wyciągnięcie wtyczki z gniazda zasilającego powoduje odłączenie
zasilacza od napięcia sieci. Gniazdo zasilające powinno być łatwo dostępne. Podczas odłączania zasilacza, nie wolno ciągnąć za przewód,
lecz trzymać za główną część obudowy zasilacza.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny.
Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Deklaracja zgodności
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Niniejszym GOCLEVER Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie ZOOM.ME (model ZM73G / ZM7WIFI) jest zgodne
z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami poniżej wymienionych dyrektyw: EMC 2004/108/
EC, LVD 2006/95/EC, R&TTE 1999/5/EC, RoHS 2011/65/EC, ErP
2009/125/EC. Pełen dokument ze szczegółowymi informacjami
jest dostępny na naszej stronie internetowej produktu www.zoom.
me. Wszystkie inne znaki towarowe niebędące własnością firmy
GOCLEVER, które są pokazywane w tej instrukcji, są własnością ich
stosownych właścicieli.

Gwarancja i serwis
1.	GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
(62-081 Przeźmierowo) przy ul. Skórzewskiej 35 zwany dalej
Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki ZOOM.ME, jest wolne
od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć
jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi
dostarczona przy zawarciu umowy.
2.	Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
3.	Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia,
zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem
przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej
wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń
w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje
utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

Gwarancja i serwis
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4.	Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 24 miesiące,
licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie.
5.	Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR
to DOOR przysługuje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty
zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji.
Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać
uszkodzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt
po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA zgodnie z procedurą
reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie
pokrywa Gwarant.
6.	Gwarancja dla wyświetlaczy LCD i akumulatorów zamontowanych w urządzeniach GOCLEVER wynosi 6 miesięcy od daty
zakupu, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy od daty produkcji, w
ekranach TFT LCD 3,5” do 10” dopuszczalne jest wystąpienie do
5 błędnych pikseli (białe, czarne lub tzw. sub-piksele).
7.	Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np.
zasilacz itp.) wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży z wyłączeniem
uszkodzeń mechanicznych (nie dotyczy gwarancja door-to-door).
8.	Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w
możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia fizycznie do serwisu. W przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy,
termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
9.	Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez formularz
reklamacyjny na stronie rma.goclever.com. W przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru
reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.

Gwarancja i serwis
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10.	Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od
jej zaistnienia.
11.	Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym
opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność
za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego
ponosi nabywca.
12.	Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia
naprawy przepada na rzecz serwisu.
13.	W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego
urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz
transportu.
14.	Gwarancja nie obejmuje:
	jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis
zakresu jego pracy;
	roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są
one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub
innych dokumentach o charakterze normatywnym;
	uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń
mechanicz- nych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalania, przepięć, itp. wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu.
15.	W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany
części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta.
Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach
technicznych co najmniej równoważnych.

Gwarancja i serwis
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16.	Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb
gwarancyj- nych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub
stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych
urządzenia.
17.	Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi
gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne
itp.
18.	Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku
niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
19.	Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do
domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami
urządzenia.
20.	Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty
danych na nośnikach magnetycznych, informujemy również że
mapy przywracane będą zgodne ze stanem produkcyjnym.
21.	Postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia
odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
22.	Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku
do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.
23.	Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem
regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji.
Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że
wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Gwarancja i serwis
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:
www.rma.goclever.com
Infolinia techniczna, telefon: 61 848 87 67
(od pon. do pt. w godz. 9:00 - 16:30)
Wszelkie pytania prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres:
serwis@goclever.com
Producent:
GOCLEVER Sp. z o.o.
ul. Skórzewska 35
Wysogotowo (Poznań)
62-081 Przeźmierowo, Poland, EU.
ZOOM.ME Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk Poland, EU
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Wprowadzenie
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Dziękujemy za zakup ZOOM.ME. Od dziś odbieraj prezenty każdego
dnia.
ZOOM.ME to nowe podejście do komunikacji z bliskimi. Sercem
funkcjonalno- ści jest wykorzystanie estetycznego i prostego w obsłudze ekranu. Wyświetlają się na nim zdjęcia wysłane przez bliskich ze
smartfonów za pośrednictwem dedykowanej, darmowej aplikacji. W
chwili, którą Twoi bliscy chcą się podzielić, zrobią zdjęcie smartfonem
i przez aplikację wyślą je bezpośrednio na Twoje ZOOM.ME. Jako
użytkownik ZOOM.ME nie musisz nic robić, zdjęcie wyświetla się
automatycznie. Razem z innymi zdjęciami przesłanymi przez bliskie
osoby, ZOOM.ME tworzy niepowtarzalny i zawsze aktualny album.
Dzięki ZOOM.ME każda chwila uchwycona na fotografii może stać się
prezentem. Zdjęcia można wysyłać na kilka ZOOM.ME jednocześnie.
Każde ZOOM.ME może odbierać obrazy od dowolnej liczby bliskich.

Zawartość
W zestawie znajduje się:
1. Ekran ZOOM.ME,
2. Zasilacz z przewodem i wtykiem-nóżką,
3. Skrócona instrukcja obsługi (Quick Start Guide),
4. Instrukcja obsługi + karta gwarancyjna,
opcjonalne:
5. Karta SIM operatora telekomunikacyjnego.
Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Przed podłączeniem usuń wszystkie materiały ochronne i elementy
opakowania.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją
obsługi.

3

ZOOM.ME jako router 3G
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Twoje ZOOM.ME może pełnić funkcje HotSpotu w miejscu, w którym
zostanie umieszczone. Opcję HotSpotu lub routera WiFi można
włączyć w dwóch miejscach:
-	jedno to jest wywołanie „Szybkiego menu” poprzez przytrzymanie
palca na ekranie lub wykonania gestu przeciągnięcia palca od
dołu ekranu ku górze. Po wywołaniu Szybkiego menu, znajduje
się na nim opcja HotSpot. Kliknięcie jej włącza lub wyłącza opcje
routera WiFi,
-	drugim miejscem jest ekran Ustawienia, na którym znajduje się
przycisk: „włącz router WiFi” z opisem „udostępnij Internet w tym
pomieszczeniu przez swoje ZOOM.ME”. Po kliknięciu włączymy
również opcje routera WiFi, po włączeniu opcji widoczna będzie
sieć: ZOOM.ME HOTSPOT zabezpieczona hasłem, o domyślnej
wartości: 12345678. Hasło to można zmienić z poziomu ekranu
Ustawień, klikając przycisk: „Podaj hasło do HotSpot” i ustalić
wartość z 12345678 na dowolne inne hasło, które ma minimum 8
znaków.
-	funkcja routera umożliwia podłączenie do 5 urządzeń.
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Budowa urządzenia
Opis portów i przycisków

1

1.
2.
3.

2

3

4

PORT MICROUSB do łączenia z komputerem,
PORT KARTY SIM (MINI SIM) do łączności 3G,
PORT KARTY PAMIĘCI MICROSD do wykonania kopii zapasowej zdjęć,
4. PRZYCISK RESET (ponownego uruchomienia) urządzenia,
5.,6. GNIAZDA ZASILAJĄCE do podłączenia zasilacza,
7.	PRZYCISK ZASILANIA: włączenie i wyłączenie urządzenia.
Aktywacja trybu uśpienia,
8.	ODCHYLANIE OBUDOWY: Aby uzyskać dostęp do slotu karty
microSD, karty SIM oraz portu microUSB wduś tylną część
obudowy w specjalnie oznaczonym miejscu.

8
5
7

6

6

Budowa urządzenia
Instalacja karty microSD
Karta microSD służy do wykonania kopii zdjęć znajdujących się
w pamięci urządzenia i musi być przeprowadzana przy włączonym
urządzeniu. Odchyl obudowę, następnie włóż kartę w odpowiedni
port 1 i zamknij obudowę.
Odpowiedz na komunikat wyświetlany na ekranie ZOOM.ME.

1

7

Budowa urządzenia
Instalacja karty SIM

Wyłącz urządzenie, a następnie odchyl obudowę. Włóż kartę w odpowiedni port 2 , a następnie zamknij obudowę. Ponownie uruchom
urządzenie.

2

Budowa urządzenia
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Funkcjonalność 3G
-	po włożeniu karty SIM i uruchomieniu urządzenia, samoczynnie
rejestruje się w sieci GSM,
po zarejestrowaniu się do sieci GSM urządzenie automatycznie połączy się do Internetu za pomocą 3G,
-	w przypadku gdy użytkownik nie chce korzystać z połączenia 3G, można wejść w menu Ustawienia -> sieci WiFi i
podłączyć urządzenie do domowej sieci WiFi (w takim przypadku
urządzenie nie będzie korzystało z połączenia 3G).
Przycisk RESET
W razie niepoprawnego działania lub braku reakcji urządzenia należy
użyć przycisku reset umieszczonego w rozsuwanej części obudowy,
poprzez ostrożne wciśnięcie go cienkim przedmiotem.
Włączanie urządzenia
Aby włączyć urządzenie przytrzymaj przycisk zasilania przez około
5 sek., do chwili pojawienia się grafiki startowej na ekranie ZOOM.ME,
zwolnij przycisk i poczekaj na całkowite uruchomienie urządzenia.

Budowa urządzenia
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Wyłączanie urzadzenia
Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj przycisk zasilania przez około
5 sek. Wyłączone urządzenie nie odbiera zdjęć od Twoich bliskich.
Zostaną one pobrane po ponownym włączeniu i zalogowaniu się
ZOOM.ME do sieci.
Usypianie urządzenia
Aby uśpić ZOOM.ME naciśnij krótko przycisk zasilania, ekran zostanie
wyłączony. W tym trybie urządzenie nadal odbiera zdjęcia od Twoich
bliskich.

Pozycja i podłączanie do zasilania
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Wybierz pozycje w jakiej chcesz oglądać zdjęcia na Twoim ZOOM.ME.
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego, a następnie włóż kwadratowy wtyk przewodu zasilającego do wybranego (ilustracja 1 lub
2 ) gniazda znajdującego się na tylnej (ciemnej) ścianie ZOOM.ME.
Usłyszysz charakterystyczny klik prawidłowego wpięcia.
1

2

Podłączenie zasilania
dla pozycji pionowej
ZOOM.ME

Podłączenie zasilania
dla pozycji poziomej
ZOOM.ME

Pierwsze uruchomienie
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Po podłączeniu do zasilania i włączeniu urządzenia postępuj zgodnie
z poleceniami na ekranie.

Wybór języka
Wybierz język wyświetlania
komunikatów na Twoim
urządzeniu, a następnie
dotknij przycisk „Dalej”.

Podłączenie do
sieci WiFi
Aby odbierać wiadomości
od Twoich bliskich ZOOM.
ME musi być stale podłączona do sieci WiFi.
Z listy dostępnych
sieci wybierz preferowaną.
Następnie dotknij przycisk
„Dalej”. Jeśli jest to wymagane wprowadź hasło dostępowe do sieci
za pomocą wyświetlanej klawiatury ekranowej, która pojawi się po
dotknięciu pola do wpisywania. W razie potrzeby moz
esz zaznaczyć opcje „Pokaż hasło”, aby wyświetlić znaki podczas
wpisywania. Po zakończeniu edycji dotknij przycisku „Dalej”.

Podłączenie do sieci WiFi
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Jeśli sieć nie znajduje się na liście lub jest ukryta, dotknij „Dodaj sieć
WiFi ręcznie”, a następnie wpisz jej nazwę oraz hasło
w odpowiednie pola, dotknij „Dodaj”.
Wskazówka: Niektóre ekrany oraz listy można przewijać. Dotknij
ekran, a następnie przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewinąć
jego zawartość.
Wskazówka: Przesuwający się tęczowy pasek pod tytułem ekranu,
na którym się znajdujesz symbolizuje trwające zadania na Twoim
ZOOM.ME, jak np. wyszukiwanie.

Wyszukiwanie bliskich w sieci WiFi
Ta opcja umożliwia dodanie smartfonów Twoich
bliskich do Twojego
ZOOM.ME, przez wyszukanie ich w tej samej sieci
WiFi. Aktywne nadajniki
zostaną wyświetlone na
ekranie Twojego ZOOM.
ME. Zaznacz wszystkich bliski, których chcesz dodać do swojej listy akceptowanych
i umożliwić im wysyłanie zdjęć na Twoje ZOOM.ME.

Wyszukiwanie bliskich przez E-mail
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Ta opcja umożliwia dodanie
smartfonów Twoich bliskich
do Twojego ZOOM.ME,
przez wyszukanie ich adresu e-mail. W pole „e-mail”
wpisz adres bliskiej Ci
osoby, która zarejestrowała
go wcześniej w aplikacji
ZOOM.ME w swoim smartfonie. Następnie dotknij
przycisk ”Sprawdź”.
Twoje ZOOM.ME sprawdzi, czy podany e-mail jest zarejestrowany
i wyświetli powiązanego użytkownika. Następnie dotknij przycisk
„Potwierdź”, by dodać bliskiego do listy lub „Anuluj”. W razie podania
błędnego lub niezarejestrowanego adresu e-mail, ZOOM.ME wyświetli
stosowny komunikat.

Ekran dotykowy – gesty
Wysokiej klasy, dotykowy ekran IPS, w który wyposażony jest
ZOOM.ME, obsługiwany jest za pomocą gestów, które w intuicyjny
sposób pozwolą zarządzać Twoim ZOOM.ME.
Po ukończeniu wstępnej konfiguracji zostanie wyświetlony przewodnik
dotyczący podstaw obsługi ZOOM.ME. Zobacz jak to działa.

Ekran dotykowy – gesty
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PRZEWIŃ W LEWO po ekranie, by zobaczyć kolejne
zdjęcie w pokazie

PRZEWIŃ W PRAWO po ekranie, by zobaczyć
poprzednie zdjęcie w pokazie

DOTKNIJ I PRZYTRZYMAJ na ekranie, by zobaczyć
szybkie menu

PRZEWIŃ W DÓŁ po ekranie, by zobaczyć galerię

DOTKNIJ EKRANU podczas pokazu zdjęć,
a zostaniesz przeniesiony do najnowszego zdjęcia

Ekran dotykowy – gesty
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Po ukończeniu przewodnika Twoje ZOOM.ME jest gotowe do użycia.
Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz dokonywać zmian ustawień, zarządzać zdjęciami, które otrzymujesz od swoich bliskich bez
potrzeby korzystania z dodatkowych przycisków. ZOOM.ME zostało
zaprojektowane z myślą o maksymalnej prostocie obsługi i czerpaniu
satysfakcji z dzielenia się emocjami i chwilami z bliskimi.

Korzystanie z Twojego ekranu ZOOM.ME
Pozycja ekranu ZOOM.ME
Poprzez pozycję ekranu ZOOM.ME wybierz w jaki sposób chcesz
wyświetlać zdjęcia od Twoich bliskich. Aplikacja ZOOM.ME w telefonie
informuje Twoich bliskich jak ustawiony jest Twój ekran ZOOM.ME,
aby pomóc im w tworzeniu niepowtarzalnych ujęć.
Ustaw ZOOM.ME w poziomie, aby wyświetlać
zdjęcia w widoku horyzontalnym lub w pionie by
wybrać tryb portretowy.
Ustawienie możesz
zmieniać w dowolnym
momencie, a ekran
ZOOM.ME automatycznie
wykryje zmianę położenia.
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Pokaz zdjęć

Twoje ZOOM.ME wyświetla w sposób rotujący zdęcia znajdujące się w
pamięci urządzenia. Możesz dostosować czas lub ilość wyświetlanych
zdjęć, a także zatrzymać rotację na wybranym zdjęciu za pomocą
szybkiego menu.
Po aktywacji funkcji „blokowania nowego zdjęcia” w ustawieniach,
pokaz zdjęć zostanie zatrzymany przy każdym odebraniu nowego
zdjęcia przesłanego przez Twoich bliskich. Możesz wznowić pokaz
zdjęć poprzez przewinięcie w prawo po ekranie.

Lista Twoich bliskich
Umożliwia zarządzanie listą aplikacji ZOOM.ME Twoich bliskich,
akceptuj lub w razie potrzeby blokuj poszczególne osoby. Przejdź do
„Listy Twoich bliskich”: przewiń z góry ekranu ku dołowi 1 , w celu
wywołania widoku Galerii, następnie wybierz „bliscy” 2 .

1

2
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Lista Twoich bliskich
Dostępne są trzy zakładki:

TWOI BLISCY – są to aplikacje ZOOM.ME Twoich bliskich, które
zostały już akceptowane i możesz otrzymać od nich wiadomości oraz
zdjęcia.
OCZEKUJĄCY BLISCY – są to aplikacje ZOOM.ME Twoich bliskich,
które oczekują na przyjęcie lub zablokowanie.
ZABLOKOWANE OSOBY – są to aplikacje ZOOM.ME osób, które
nie mogą wysyłać Ci wiadomości oraz zdjęć.
Możesz w dowolnym momencie zarządzać listą Twoich bliskich.
Możesz zaznaczyć kilka bliskich osób na raz i wybrać pożądaną akcję.
Usunięci bliscy nie maja możliwości wysyłania wiadomości oraz zdjęć
na Twoje ZOOM.ME, aby im to umożliwić należy ich ponownie dodać
do listy.
Dodawanie bliskich do listy
Możesz dodawać bliskich za pośrednictwem Twojego ZOOM.ME.
Aby to zrobić wybierz jedną z dwóch opcji:
SZUKAJ BLISKICH
W SIECI WIFI

SZUKAJ BLISKICH
PRZEZ E-MAIL

Te funkcje zostały dokładniej opisane w rozdziale:
Pierwsze uruchomienie -> Wyszukiwanie bliskich...

Galeria
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Przejdź do „Galerii”: przewiń z góry ekranu ku dołowi. Wyświetlona
zostanie galeria Twoich zdjęć znajdujących się w pamięci urządzenia.
Zdjęcia otrzymane od Twoich bliskich posortowane są na linii czasu,
od najnowszego do najstarszego. Przesuwając się w dół galerii,
możesz zobaczyć znaczniki, informujące Cię kiedy zdjęcie zostało Ci
przesłane.
W galerii możesz zarządzać swoimi zdjęciami, dodawać je do ulubionych, bądź usuwać. Przytrzymaj wybrane zdjęcie, aby je zaznaczyć.
Kolejne możesz zaznaczać poprzez pojedyncze dotknięcie. Aby
odznaczyć zdjęcie dotknij je ponownie lub użyj przycisku „OK”, który
odznacza wszystkie wybrane wcześniej zdjęcia.
Ulubione
Możesz oznaczać szczególnie ważne dla Ciebie zdjęcia, poprzez
dodanie ich do ulubionych. Zdjęcia tak oznaczone będą zawsze
prezentowane w pokazie, niezależnie od wybranej liczby zdjęć do
wyświetlenia (na temat opcji wyświetlania zdjęć przeczytać możesz
w rozdziale Ustawienia). Dzięki tej opcji możesz być zawsze blisko
wspomnień i najważniejszych chwil.
Usuwanie zdjęć
W dowolnej chwili możesz usunąć niechciane zdjęcia z urządzenia.
Wystarczy w galerii zaznacz wybrane zdjęcia, a następnie wybrać
przycisk „Usuń”. Twoje ZOOM.ME poprosi o potwierdzenie usunięcia
tych zdjęć.
Aby powrócić do trybu pokazu, dotknij dowolnego zdjęcia.

Szybkie menu
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Podczas trwania pokazu zdjęć możesz przejść do Szybkiego menu
zawierającego takie opcje jak:
USTAWIENIA – Przejdź do ustawień,
ULUBIONE – Oznacz zdjęcia jako ulubione,
ZATRZYMAJ – Aktywuj funkcję „Zatrzymaj” dla danego zdjęcia,
USUŃ – Usuń aktualnie wyświetlane zdjęcie,
ANULUJ – Powrót do pokazu zdjęć,
ROUTER – udostępnij Internet za pomocą ZOOM.ME. Dotknij, aby
włączyć funkcję routera lub ją wyłączyć.
Aby przejść do szybkiego menu dotknij i przytrzymaj zdjęcie wyświetlane na ekranie ZOOM.ME w pokazie zdjęć. Twój numer ZOOM.ME
jest to numer pozwalający zidentyfikować Twoje ZOOM.ME. Przekaż
go swoim bliskim, dzięki czemu będą mogli wysyłać do Ciebie zdjęcia.
Szybkie menu zawiera także informację o specjalnym adresie E-mail,
na który Twoi bliscy mogą wysyłać zdjęcia na Twoje ZOOM.ME.
Zaproś bliskich – poinformuj swoich bliskich o swoim ZOOM.ME, a
także o sposobach, w jaki mogą wysyłać Ci wiadomości.
Ważne: Aby wysyłać zdjęcia na Twoje ZOOM.ME bliska Ci
osoba musi zostać najpierw dodana do Twojej listy jako
zaakceptowana!

Szybkie menu
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FUNKCJA „ZATRZYMAJ” - pozwala zatrzymać rotację zdjęć
w pokazie na wybranym. Po przewinięciu w lewo lub w prawo pokaz
zostanie wznowiony.
Aby wyjść z szybkiego menu dotknij przycisku Anuluj, ZOOM.ME
powróci do ostatnio wyświetlanego zdjęcia.
Aby przejść do szybkiego
menu dotknij i przytrzymaj
zdjęcie wyświetlane na
ekranie ZOOM.ME w pokazie zdjęć.

Twój numer ZOOM.ME
jest to numer pozwalający
zidentyfikować Twoje
ZOOM.ME. Przekaż go
swoim bliskim, dzięki
czemu będą mogli wysyłać
do Ciebie zdjęcia.

Ustawienia
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W tym ekranie możesz zarządzać wszystkimi ustawieniami swojego
ZOOM.ME, wybierz najwygodniejsze dla siebie opcje.
SIECI WIFI – podłącz i zarządzaj sieciami WiFi,
JASNOŚĆ EKRANU – dostosuj ustawienia jasności ekranu Twojego
ZOOM.ME za pomocą ruchomego suwaka,
GODZINY PRACY ZOOM.ME – określ, pomiędzy którymi godzinami
urządzenie ma być aktywne. Poza ustawionym zakresem ZOOM.ME
wygasi ekran i przejdzie w stan czuwania. Poza godzinami pracy
urządzenie nadal odbiera wiadomości oraz komunikaty,
LICZBA NOWYCH ZDJĘĆ W POKAZIE – określ liczbę najnowszych zdjęć wyświetlanych w pokazie na ekranie Twojego ZOOM.ME
podczas standardowego trybu pracy urządzenia – rotacji wyświetlanych zdjęć,
Wskazówka: Zdjęcia oznaczone jako Ulubione wyświetlają się w
pokazie, niezależnie od ustawionej ilości najnowszych zdjęć. Pozwala
to nie stracić z oczu wiadomości oraz zdjęć mających dla Ciebie
szczególne znaczenie.
CZAS WYŚWIETLANIA ZDJĘCIA – wybierz jedną z opcji określając
czas wyświetlania pojedynczego zdjęcia z pokazu,

Ustawienia
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WYBUDŹ ZOOM.ME NOWYM ZDJĘCIEM – przesuń suwak
w prawo, by Twoje ZOOM.ME aktywowało ekran w chwili otrzymania
nowego zdjęcia poza godzinami pracy,
UŚPIJ ZOOM.ME PO – określ czas po jakim ZOOM.ME ma zostać
ponownie uśpione po otrzymaniu nowego zdjęcia (poza godzinami
pracy),
WYŚWIETL AUTORA WIADOMOŚCI – przesuń suwak w prawo,
jeśli chcesz, żeby przy każdym zdjęciu był wyświetlany jego autor,
FUNKCJA BLOKOWANIA ZDJĘCIA – przesuń suwak w prawo, jeśli
chcesz, aby rotacja zdjęć zatrzymywała się wraz z otrzymaniem nowej
wiadomości,
WYBIERZ ANIMACJĘ POKAZU ZDJĘĆ - wybierz animację, określającą sposób przejścia pomiędzy rotującymi zdjęciami,
ANIMACJE LOSOWO - przesuń suwak w prawo, jeśli chcesz, aby
animacje przejść pomiędzy zdjęciami wybierane były losowo,
WŁĄCZ ROUTER WIFI - udostępnij Internet za pomocą ZOOM.ME.
Dotknij, aby włączyć funkcję routera i ustawić hasło dostępu do Twojej
sieci WiFi udostępnionej przez ZOOM.ME,
OPROGRAMOWANIE - dotknij, aby sprawdzić aktualność oprogramowania Twojego ZOOM.ME,

Ustawienia
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RESTART URZĄDZENIA - dotknij, aby zrestartować urządzenie w
przypadku, jeśli wystąpiły problemy z jego funkcjonowaniem,
CAŁKOWITY RESET URZĄDZENIA - dotknij, aby zresetować
urządzenie, jeśli nadal występują problemy techniczne,
Ważne: Wybranie tej opcji spowoduje przywrócenie ustawień
fabrycznych urządzenia.
DOŁADUJ KONTO LUB AKTYWUJ USŁUGĘ - opcja ta pozwala
wprowadzać kody operatora służące do doładowania konta lub
aktywacji usługi.
Aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego widoku, dotknij
przycisku „Zapisz”.

Eksport zdjęć na kartę SD
W łatwy sposób możesz wykonać kopię zapasową swoich zdjęć.
Upewnij się, że na karcie znajduję się odpowiednia ilość wolnego
miejsca. Umieść kartę w urządzeniu. Na ekranie Twojego ZOOM.ME
zostanie wyświetlone powiadomienie: „Czy chcesz wykonać kopię
zapasową na kartę pamięci?” Dotknij „Tak”, aby rozpocząć tworzenie
kopii wszystkich zdjęć.
Jeśli kart pamięci została wcześniej umieszczona w urządzeniu, należy
wyjąć i włożyć ponownie kartę w celu wywołania opcji kopiowania.
Ważne: Twoja karta pamięci musi posiadać format plików
FAT32, inaczej nie zostanie ona rozpoznana.

Podłączanie ZOOM.ME do komputera
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Aby nawiązać połączenie z komputerem podłącz urządzenie do portu
USB za pomocą odpowiedniego przewodu (niedołączony do zestawu). Po chwili komputer automatycznie wykryje ZOOM.ME. Możesz
kopiować lub usuwać zdjęcia z urządzenia.

O Twoim ZOOM.ME
Przejdź do ekranu „O Twoim ZOOM.ME”: przewiń z góry ekranu ku
dołowi, w celu wywołania widoku Galerii, następnie wybierz „o ZOOM.
ME”. Odczytasz tam ważne informacje o swoim urządzeniu, które
mogą być przydatne podczas korzystania z niego:
NUMER SERYJNY – tu możesz odczytać numer seryjny twojego
urządzenia.
WERSJA OPROGRAMOWANIA – tu możesz odczytać jaką wersję
oprogramowania posiada urządzenie,
WERSJA URZĄDZENIA – tu możesz odczytać jaką wersję urządzenia posiadasz,
WARUNKI UŻYCIA – w tym miejscu zdobędziesz informacje na
temat warunków użycia urządzenia,
POLITYKA PRYWATNOŚCI – w tym miejscu zdobędziesz informacje
na temat polityki prywatności.

Komunikaty na wyświetlaczu
Podczas pracy urządzenia na ekranie mogą pojawić się komunikaty
informujące Cię o nowym wydarzeniu lub wystąpieniu problemu.
Do najważniejszych należą:

Komunikaty na wyświetlaczu
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TWOJE ZOOM.ME NIE JEST PODŁĄCZONE DO
INTERNETU
Sprawdź swoje połączenie z siecią. Połączenie z siecią
jest niezbędne, aby otrzymywać zdjęcia od bliskich osób.
MASZ NOWE ZDJĘCIE
Jest to informacja o otrzymaniu nowego zdjęcia od bliskiej
Ci osoby. Wraz z tym komunikatem zobaczysz nowe
zdjęcie, wiadomość oraz autora.
...CHCE DOŁĄCZYĆ DO GRONA BLISKICH
Nowa osoba chce dołączyć do grona Twoich bliskich.
Możesz ją zaakceptować i umożliwić jej wysyłanie zdjęć
na Twoje ZOOM.ME lub odrzucić. Przycisk „Wstrzymaj”
przeniesie osobę do listy oczekujących na Twoją decyzję.
Zarządzaj listą bliskich, aby kontrolować listę osób mogących wysyłać Ci wiadomości.
DOSTĘPNA JEST NOWA WERSJA OPROGRAMOWANIA DLA ZOOM.ME
Urządzenie automatycznie sprawdza dostępność
aktualizacji. Po znalezieniu nowej wersji pobierze ją
automatycznie i rozpocznie proces instalacji. Na końcu
procesu aktualizacji ZOOM.ME uruchomi się ponownie i
będzie gotowy do dalszej pracy.

Często zadawane pytania
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Moje ZOOM.ME nie chce się włączyć.
Podłącz urządzenie do dołączonego w zestawie zasilacza, sprawdź
czy podłączeniu towarzyszy charakterystyczny, słyszalny klik. Jeżeli
urządzenie jest rozładowane, odczekaj kilka minut na jego podładowanie i spróbuj ponownie je włączyć, wciskając przycisk zasilania przez
ok. 5 sekund. Zaleca się stałe podłączenie do źródła zasilania, aby
zapewnić nieprzerwaną pracę ZOOM.ME.
Urządzenie nie reaguje na dotyk, nie działa prawidłowo.
Użyj funkcji restartu urządzenia w ustawieniach lub skorzystaj z przycisku reset znajdującego się na tylnej obudowie ZOOM.ME, wciskając
go cienkim przedmiotem.
Dlaczego niektóre zdjęcia nie są wyświetlane na pełnym ekranie?
ZOOM.ME automatycznie wyskaluje zdjęcie do odpowiedniego rozmiaru, aby zachować jak najlepsze proporcje wyświetlanego obrazu.
Obróć urządzenie do pionu lub poziomu, aby uzyskać skalowanie
horyzontalne lub portretowe.
Dlaczego ilość pamięci różni się od podanej w jego specyfikacji?
Pamięć FLASH podzielona jest na dwie główne części, jedna z
nich – niewidoczna dla Użytkownika – jest przeznaczona na dane
systemowe i cały system operacyjny, a pozostała to miejsce na pliki
Użytkownika.

Często zadawane pytania
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Dlaczego moje urządzenie nie chce połączyć się z siecią Wi-Fi?
Sprawdź czy Twoje źródło sygnału Wi-Fi działa prawidłowo. Odległość
pomiędzy routerem a odbiornikiem nie powinna być większa niż
50 metrów. Upewnij się, że nie ma pomiędzy urządzeniami żadnej
przeszkody mogącej osłabiać sygnał.
Czy mogę naładować urządzenie za pomocą innej ładowarki
niż Goclever?
Pamiętaj, że korzystanie z innej ładowarki niż ta, która jest dołączona
w zestawie, może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz nieprawidłowe funkcjonowanie, a także utratę gwarancji.
W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt z serwisem.

Specyfikacja techniczna
Pojemnościowy wyświetlacz: 7” LCD IPS, 1024 x 600 px
Pamięć wewnętrzna: 4 GB (oprogramowanie systemowe + dane
użytkownika)
Łączność: WiFi: b/g/na, 2G/3G
Funkcja routera WiFi - tethering do 5 urządzeń
Porty: microUSB 2.0, microSD do max 32 GB, SIM (Mini SIM)
Gniazdo zasilające: 5 V, wtyk DC 2.5 mm
Bateria: 1000 mAh
Wymiary: 195 x 126 x 18mm

Specyfikacja techniczna
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Urządzenie ZOOM.ME 3G przeznaczone jest do użytku w sieci GSM
o częstotliwości 2G: 850MHZ/900MHZ/1800MHZ/1900MHZ oraz 3G:
900MHZ/2100MHZ.
Do urządzenia dostarczony jest zasilacz prądu stałego o parametrach:
wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A;
wyjście: 5,0 V 1,5 A

Czyszczenie i konserwacja
Należy używać miękkiej, suchej szmatki do czyszczenia urządzenia
i zasilacza. Nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzyny lub innych
rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia.

Obsługa i naprawa
Naprawa może być wykonywana tylko przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Każda próba samodzielnej naprawy urządzenia lub
przez nieautoryzowane centra serwisowe powoduje utratę gwarancji
urządzenia. Użytkownik nie może sam w łatwy sposób wymienić
baterii w tym produkcie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Firma GOCLEVER nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, które
mogą zostać wywołane w czasie działania tego urządzenia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
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Otwarcie obudowy lub rozmontowanie urządzenia albo któregokolwiek z jego akcesoriów z jakiegokolwiek powodu, może doprowadzić
do powstania uszkodzeń, które nie są objęte gwarancją.
W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem nie wolno samodzielnie
otwierać obudowy urządzenia. Wszystkie czynności serwisowe może
wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.
Urządzenie i zasilacz nie są wodoszczelne. Proszę nie używać ich w
łazience lub innych obszarów nadmiernie wilgotnych oraz unikać ich
zmoczenia w deszczu.
Urządzenia nie należy używać ani przechowywać w miejscu narażonym na działanie źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub przewody
powietrzne; bezpośrednie działanie promieni słonecznych; działanie
nadmiernie wysokiego poziomu pyłu; wilgoci lub deszczu; wibracji
mechanicznych lub wstrząsów; silnych magnesów lub głośników bez
ekranów magnetycznych; nadmiernie wysokich lub niskich temperatur
oraz wilgotności.
Wyłączenie urządzenia przyciskiem (zasilania) nie odłącza go całkowicie od źródła zasilania sieciowego. Aby w pełni odłączyć urządzenie,
należy odłączyć adapter (zasilacz) prądu zmiennego od sieci. Należy
korzystać z gniazdka, które zainstalowane jest w pobliżu sprzętu i
łatwo dostępne.

Funkcja bezprzewodowa
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W niektórych sytuacjach lub środowiskach korzystanie z funkcji
bezprzewodowej może być ograniczone przez właściciela budynku
lub odpowiedzialnych przedstawicieli organizacji, na przykład na
pokładzie samolotu, w szpitalu lub w innym środowisku, w którym
ryzyko zakłóceń pracy innych urządzeń lub usług jest postrzegane lub
określone jako szkodliwe.
W przypadku wątpliwości co do zasad korzystania z funkcji bezprzewodowej w określonej organizacji lub środowisku, przed włączeniem
funkcji należy uzyskać pozwolenie.
Należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub producentem osobistych urządzeń medycznych (rozruszniki serca, aparaty słuchowe, itd.)
odnośnie ograniczeń dotyczących korzystania z funkcji bezprzewodowej.
Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenie odbioru sygnału
radiowego/telewizyjnego, które ustępuje po wyłączeniu urządzenia,
zalecamy usunięcie problemu w jeden z następujących sposobów:
zmiana ustawienia lub położenia anteny odbiorczej‚ zwiększenie
odległości pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, zwrócenie się o
pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika, zajmującego
się sprzętem RTV. Firma GOCLEVER nie będzie ponosiła odpowiedzialności za zakłócenia sygnału radiowego/telewizyjnego, ani za inne
niepożądane skutki.

Zasilacz sieciowy
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Zaleca się używanie oryginalnego zasilacza firmy GOCLEVER, dostarczonego specjalnie do tego produktu. Zasilacz ten jest przeznaczony
wyłącznie do stosowania z ekranem ZOOM.ME.
Proszę nie używać zasilacza, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony,
ponieważ może to spowodować zwarcie elektryczne, pożar lub
uszkodzenie urządzenia.
Wyciągnięcie wtyczki z gniazda zasilającego powoduje odłączenie
zasilacza od napięcia sieci. Gniazdo zasilające powinno być łatwo dostępne. Podczas odłączania zasilacza, nie wolno ciągnąć za przewód,
lecz trzymać za główną część obudowy zasilacza.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny.
Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
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Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W
celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Deklaracja zgodności
Niniejszym GOCLEVER Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie ZOOM.ME (model ZM73G / ZM7WIFI) jest zgodne
z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami poniżej wymienionych dyrektyw: EMC 2004/108/
EC, LVD 2006/95/EC, R&TTE 1999/5/EC, RoHS 2011/65/EC, ErP
2009/125/EC. Pełen dokument ze szczegółowymi informacjami
jest dostępny na naszej stronie internetowej produktu www.zoom.
me. Wszystkie inne znaki towarowe niebędące własnością firmy
GOCLEVER, które są pokazywane w tej instrukcji, są własnością ich
stosownych właścicieli.

Gwarancja i serwis
1.	GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
(62-081 Przeźmierowo) przy ul. Skórzewskiej 35 zwany dalej
Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki ZOOM.ME, jest wolne
od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć
jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi
dostarczona przy zawarciu umowy.

Gwarancja i serwis
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2.	Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
3.	Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia,
zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem
przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej
wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń
w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje
utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
4.	Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 24 miesiące,
licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie.
5.	Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR
to DOOR przysługuje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty
zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji.
Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać
uszkodzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt
po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA zgodnie z procedurą
reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie
pokrywa Gwarant.
6.	Gwarancja dla wyświetlaczy LCD i akumulatorów zamontowanych w urządzeniach GOCLEVER wynosi 6 miesięcy od daty
zakupu, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy od daty produkcji, w
ekranach TFT LCD 3,5” do 10” dopuszczalne jest wystąpienie do
5 błędnych pikseli (białe, czarne lub tzw. sub-piksele).
7.	Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np.
zasilacz itp.) wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży z wyłączeniem
uszkodzeń mechanicznych (nie dotyczy gwarancja door-to-door).

Gwarancja i serwis
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8.	Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w
możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia fizycznie do serwisu. W przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy,
termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
9.	Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez formularz
reklamacyjny na stronie rma.goclever.com. W przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru
reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.
10.	Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od
jej zaistnienia.
11.	Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym
opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność
za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego
ponosi nabywca.
12.	Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia
naprawy przepada na rzecz serwisu.
13.	W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego
urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz
transportu.
14.	Gwarancja nie obejmuje:
-	jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis
zakresu jego pracy;
-	roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są
one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub
innych dokumentach o charakterze normatywnym;

Gwarancja i serwis
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-	uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń
mechanicz- nych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalania, przepięć, itp.
-	wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu.
15.	W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany
części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta.
Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach
technicznych co najmniej równoważnych.
16.	Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb
gwarancyj- nych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub
stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych
urządzenia.
17.	Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze
siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.
18.	Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku
niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
19.	Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do
domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami
urządzenia.
20.	Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty
danych na nośnikach magnetycznych, informujemy również że
mapy przywracane będą zgodne ze stanem produkcyjnym.
21.	Postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia
odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Gwarancja i serwis
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22.	Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku
do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.
23.	Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem
regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji.
Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że
wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:
www.rma.goclever.com
Infolinia techniczna, telefon: 61 848 87 67
(od pon. do pt. w godz. 9:00 - 16:30)
Wszelkie pytania prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres:
serwis@goclever.com
Producent:
GOCLEVER Sp. z o.o.
ul. Skórzewska 35
Wysogotowo (Poznań)
62-081 Przeźmierowo, Poland, EU.
ZOOM.ME Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk Poland, EU
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Korzystanie z pozostałych aplikacji i funkcji
dostępnych na urządzeniu ZOOM.ME
W zakupionym urządzeniu jest możliwość uruchomienia także innych
programów w celu skorzystania z pozostałych funkcji urządzenia jakim
jest mobilne urządzenie internetowe ZOOM.ME.
W urządzeniu ZOOM.ME zaimplementowano dwa sposoby
umożliwiające użytkownikowi uruchomienie lub zainstalowanie
dowolnych programów użytkownika.
A. Menu urządzenia
Procedura przeznaczona dla fabrycznie zainstalowanej wersji
aplikacji ZOOM.ME 07.10.2014.
Należy wejść w menu /o ZOOM.ME/, następnie należy 8 razy
kliknąć pole numer seryjny, urządzenie uruchomi się ponownie.
Po ponownym uruchomieniu, należy znów wybrać menu
/o ZOOM.ME/ i 8 razy kliknąć w pole numer seryjny, zostanie
uruchomiony widok Ustawień w systemie operacyjnego Android.
B. Połączenie poprzez ADB (Android Debug Bridge)
Interfejs ADB służy do komunikacji i zarządzania urządzeniem z Android
z dowolnego komputera przez kabel USB. Pozwala na wykonanie wielu
operacji, na przykład kopiowanie plików z, oraz do pamięci urządzenia,
instalowanie oraz odinstalowywanie aplikacji, zarządzanie procesami,
wykonywanie kopii zapasowych, a także wiele innych, zaawansowanych
operacji.

