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V horním řádku na displeji uvidíte indikátory, které Vás informují o stavu tabletu. Stavy jsou 
následující: 
 

Oznámení (Notifications) : Oznámení mohou pocházet ze systému, her nebo aplikací jako jsou 
e-mail nebo hudební a video přehrávač.  

 

Rychlé nastavení (Quick Settings) : Klikněte zde pro nejčasteji používané operace nastavení 
tabletu. Jsou to zamykání a odemykání displeje, otáčení displeje, nastavení hlasitosti, nastavení 
jasu a kontrastu, WiFI přístup, synchronizace, ovládání hudby (pokud zrovna hraje).  

Klikněte na         a zobrazí se další nabídka nastavení tabletu Kindle Fire.  

 

Wi-Fi indikátor (WiFi indicator) : Čím více máte čárek vyplněných bílou barvou, tím silnější 
signál máte k dispozici. X u WiFi ikonky značí, že máte WiFi signál, ale nejste připojeni 
k internetu. Tato situace může nsatat např. na WiFi hotspotu, jako jsou letiště nebo hotel. 
Otevřete webový prohlížeč a uvidíte dostupné možnosti přístupu na internet. 

 

Indikátor stavu baterie (Battery indicator) : Tato ikonka ukazuje stav nabití baterie. Pokud je 
plně nabitá, nabíjecí indikátor zezelená a indikátor stavu baterie bude celý vyplněný.  
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Vyhledávání (Search) 
 
Klikněte do políčka Search. Nyní můžete prohledávat obsah tabletu nebo vyhledávat na 
internetu.  
 

Obsah (Content)  
 
Přistupujte k obsahu tabletu nebo internetu tím, že kliknete na název oblasti, která Vás zajímá. 
Volby obsahu se nacházejí v horní části úvodní obrazovky (Home Screen). Možnosti obsahu 
jsou následující: 
Časopisy (Newsstand), Knihy (Books), Hudba (Music), Video, Dokumenty (Docs), Aplikace 
(Apps) a Internet (Web).  
 

Kolotoč (otáčivý posuvník) - Carousel 

Nedávno otevřené knihy, hudbu, videa, noviny, magazíny, internetové stránky a aplikace jsou 
automaticky přidány do Kolotoče (Carousel). Prstem můžete otáčet Kolotoč a prohlížet si obsah 
v chronologickém pořadí. Nejaktuálněiší (naposledy otevřený) obsah uvidíte jako první.                       
 

Oblíbené (Favorites) 

Pokud chcete přidat knihu, magazín, noviny, hudební playlist, video, webovou stránku nebo 
aplikaci do Oblíbených, stiskněte a podržte chvíli tuto položku, objeví se kontextové menu, kde 
zvolíte Přidat do oblíbených (Add to Favorites). Položka Oblíbené se vždy zobrazuje v knihovně 
a přehledu daného typu obsahu (hudba, video, aplikace apod.). K odstranění obsahu 
z oblíbených  opět stiskněte položku a v menu vyberte Odstranit položku (Remove from 
Favorites). 

 

Kindle Fire - hardware  
 
 
Spušt ění tabletu  – stiskněte spouštěcí tlačítko (Power Button).  
 
Přechod do úsporného režimu  – Krátce stiskněte spouštěcí tlačítko (Power button). 
 
Vypnutí za řízení – stiskněte a držte spouštěcí tlačítko (Power button) dokud se na displeji 
neobjeví zpráva, zda chcete opravdu vypnout tablet. 
 
Restart za řízení – pokud tablet přestane reagovat, je nutné jej restartovat. Restart se provádí 
tak, že podržíte spouštěcí tlačítko (Power button)  po dobu 20 vteřin. 
 
Výystup na sluchátka (Headphone input)  – konektor pro připojení sluchátek (3,5 jack) 
 
Nabíjení baterie  – připojte USB kabel (Power Cable) do konektoru (viz. obrázek níže). Nebo                                
připojte USB kabel do zásuvky. Po připojení se rozsvítí dioda. Pokud se tablet nabíjí, dioda svítí          
oranžově. Jakmile bude tablet plně nabitý, dioda bude svítit zeleně. Doba nabíjení bude kolem                           
4 hodin. 
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Registrace tabletu Kindle Fire 
 
 
K plnému využití všech dostupných funkcí a vlastností tabletu Kindle Fire je potřeba jej 
zaregistrovat na Váš Amazon účet. Pokud nejste na Amaztonu registrováni, učiňte to nyní 
prosím. Zaregistrovat se můžete přes PC nebo přímo z tabletu. Pokud se chcete zaregistrovat 
přímo z tabletu, klikněte na ikonu Rychlého nastavení (Quick Settings), poté zvolte WiFi. 
Vyberte Vaši síť. Poté klikněte opět na Rychlé nastavení (Quick Settings), klikněte na Více 
(More) a zvolte My Account – budete přessměrováni na web Amazon.com, kde se můžete 
zaregistrovat.  
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Kapitola  2       
Nakupování  
   
Amazon nabízí široký výběr knih, novin, časopisů, aplikací, hudby, filmů a televizních pořadů pro 
váš Kindle Fire. Chcete-li koupit tituly, stačí klepnout na „Store>" odkaz v pravém horním rohu 
jakéhokoli obsahu knihovny. Chcete-li ukončit nakupování  a vrátit se do obsahu knihovny, 
klepněte na "Knihovna>" 

 

V každém obchodě si můžete vyhledat titul, procházet podle kategorií, podívat se na nejlepší 
prodejce nebo zobrazit doporučení. Před zakoupením můžete vždy vyzkoušet ukázky knih 
zdarma, ukázky písniček a filmové upoutávky. Všechny předplatné novin a časopisů začínají 
prvními bezplatnými čísly. 

 

Po Vaší objednávce Amazon pošle titul přímo do vašeho tabletu Kindle Fire prostřednictvím 
WiFi připojení. Noviny a časopisy jsou odesílány do zařízení jakmile jsou zveřejněny. Často 
dříve, než jsou k dispozici v tištěné podobě. Pokud váš Kindle Fire není připojen k síti WiFi, 
časopis bude stažen do tabletu při prvním příštím připojení k internetu přes WiFi síť. 
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Obsah Kindle Fire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cloudové úložiště (Cloud) 

Obsah zakoupený od Amazonu je bezpečně uložen na úložišti Amazonu a je dostupný v Cloudu. 
Pokud se chystáte přejít do režimu offline, přepněte do Cloudu a stáhněte do svého přístroje 
obsah, který chcete mít k dispozici v režimu offline.   
 

Stavový řádek Možnosti (Options Bar) 
 
Stavový řádek Možnosti se nachází v dolní části displeje pod knihovnami s obsahem (viz. 
obrázek).  
 
 
 
 
 

Standardní stavový řádek obsahuje:  

Domů (Home):  Klikněte na tuto ikonku a odkudkoliv v tabletu se dostanete na úvodní obrazovku 

Kindle Fire 

Zpět (Back):  Tímto tlačítkem se vždy vrátíte o krok zpět  

Menu : Zvolte Menu a zobrazí se další možnosti týkající se typu obsahu 

Hledat (Search):  Klikněte na ikonku lupy a můžete vyhledávat v obsaku tabletu  
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Stavový řádek může být skrytý, pokud běží jiné aplikace (viz. obrázek).  
 

 
Stavový řádek může být opět rozšířen klepnutím na šipku v dolní části okna nebo přetažením 

nahoru od spodní části zařízení. 

 

Knihovny s obsahem 

Novinový stánek (Newsstand)  

 

Můžete si prohlédnout své časopisy a noviny klepnutím na Newsstand na domovské 
obrazovce. Chcete-li přepnínat mezi zobrazením obsahu, klepněte na      ikonu v nabídce 
stavového řádku Možnosti. 

Starší čísla časopisu jsou seskupena u sebe, aby byl novinový stánek (Newsstand) dobře 
organizován. Všimněte si, že pro většinu periodik Kindle Fire automaticky odstraní starší čísla, 
která jsou starší více než sedm čísel dozadu. Uvolní tím místo pro nový obsah. Chcete-li 
uchovat starší čísla, která byla stažena do vašeho přístroje, klikněte na toto číslo a podržte prst. 
Objeví se kontextové menu s zvolte možnost Zachovat (Keep). Přidáte-li jakékoliv číslo do 
oblíbených (Favorites), zůstane v paměti Vašeho Kindle Fire, dokud ji neodstraníte. 

Kindle Fire zobrazuje magazínyv několika formátech. Časopisy a noviny, které jsou objednány z 
obchodu Newsstand, budou uloženy v Newsstand knihovně. Některé časopisy a noviny jsou k 
dispozici jako interaktivní aplikace. Můžete si koupit tato interaktivní periodika z Appstore a 
zobrazit je ve Vaší Apps knihovně. 

 
Magazíny (Magazines) 
Většina magazínu má v Kindle Fire 2 druhy formátování.  

• Stránkové formátování (Page view): Magazíny mají stejné formátování jako v tištěné 
podobě. 
• Textové formátování (Text view):  Nemá formátování v tiskové podobě. Usnadňuje to tedy 
čtení na displeji Kindle Fire. 

Použití Page view  – k otočení stránky klepněte do prvé části displeje nebo udělejte prstem 
gesto otáčení stránky (horizontální potažení prstu po displeji). Pro přechod na předcházející 
stranu klepněte do levé části displeje. 

Chcete-li procházet časopis, klepněte na střed obrazovky a použíjte miniatury v dolní polovině 
obrazovky. Chcete-li zobrazit stránku, klepněte na miniaturu stránky, kterou chcete zobrazit, a 
poté klepněte na střed obrazovky pro skrytí miniatur. 

Kindle Fire také poskytuje rychlý způsob, jak zobrazit náhled všech článků v časopise. Chcete-li 
otevřít tento seznam, klepněte na střed obrazovky        k vyvolání panelu Možnosti (Options) v 
dolní části obrazovky a potom klepněte na ikonu Obsah. 

Stránkové zobrazení (Page view) není k dispozici pro všechny časopisy. Někteří vydavatelé 
vydavájí časopisy pouze v textovém zobrazení. Časopisy, které podporují zobrazení stránky, jsou 
označeny “Includes Page View” v obchodě Newsstand a budou otevřeny v tomto formátování 
automaticky. Můžete přepnout do režimu textového zobrazení klepnutím na tlačítko Text View v 
pravém horním rohu obrazovky. 

Použití Text view - Chcete-li číst článek v textovém zobrazení, stačí klepnout na tlačítko Text 
view v pravém horním rohu obrazovky časopisu. Všimněte si, že Text view tlačítko je k dispozici 
pouze na stránkách s články, nikoliv u inzerátů. 

Kindle Fire poskytuje rychlý způsob, jak upravit vzhled Text view změnou písma, typu písma, 
řádkování, okrajů, a barevného režim. Chcete-li získat přístup k těmto nastavení, klepněte na 
střed obrazovky k vyvolání panelu Možnosti (Options) a pak klepněte na ikonu Aa. 
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Chcete-li přejít na další stránku článku, klepněte na pravou stranu obrazovky. Chcete-li přejít 
na předchozí stranu, klepněte do levé části displeje. Chcete-li zjistit jak jste daleko v článku, 
klepněte na střed obrazovky. Zobrazí se Progress bar a ukáže, na které stránce článku jste. 
Chcete-li přejít na další článek, klepněte na tlačítko Další (Next) v Progress baru. Chcete-li 
přejít na předchozí článek, klepněte na tlačítko Previous. 

Chcete-li zobrazit všechny články v časopise, klepněte na ikonu         v panelu Možnosti 
(Options).  
 
Noviny (Newspapers) 
Noviny si můžete prohlédnout klepnutím na novinový stánek na domovské obrazovce. Chcete-li 
otevřít noviny, klepněte na jejich obálku. Při prvním otevření novin se zobrazí seznam všech 
obsažených článků. Pohyby prsty nahoru a dolů se pohybujte v seznamu článků, pak klepněte 
na článek, který si chcete přečíst. 

Kindle Fire poskytuje rychlý způsob, jak upravit vzhled Text view změnou písma, typu písma, 
řádkování, okrajů, a barevného režim. Chcete-li získat přístup k těmto nastavení, klepněte na 
střed obrazovky k vyvolání panelu Možnosti (Options) a pak klepněte na ikonu Aa. 

Chcete-li přejít na další stránku článku, klepněte na pravou stranu obrazovky. Chcete-li přejít 
na předchozí stranu, klepněte do levé části displeje. Chcete-li zjistit jak jste daleko v článku, 
klepněte na střed obrazovky. Zobrazí se Progress bar a ukáže, na které stránce článku jste. 
Chcete-li přejít na další článek, klepněte na tlačítko Další (Next) v Progress baru. Chcete-li 
přejít na předchozí článek, klepněte na tlačítko Previous. 

Chcete-li vyhledávat v novinách, klepněte na ikonu Hledat (Search) v panelu Možnosti 
(Options), zadejte heslo, které Vás zajímá a klepněte na Go.  

Knihy (Books)  

Knihy si můžete prohlédnout klepnutím na Books na domovské obrazovce. Klepněte na knihu v 
knihovně. Chcete-li přejít na další stránku v knize, klepněte na pravou stranu obrazovky. 
Chcete-li přejít na předchozí stránku, klepněte na levou stranu obrazovky. 

Kindle Fire poskytuje rychlý způsob, jak upravit vzhled Text view změnou písma, typu písma, 
řádkování, okrajů, a barevného režim. Chcete-li získat přístup k těmto nastavení, klepněte na 
střed obrazovky k vyvolání panelu Možnosti (Options) a pak klepněte na ikonu Aa. 

Chcete-li zjistit jak daleko jste v knize, klepněte na střed obrazovky. Progress bar Vám ukáže, 
kde se v knize nacházíte a kolik procent máte přečteno. Chcete-li se pohybovat po knize 
klepněte na Menu v panelu Options a zde si můžete zvolit, zda chcete přejít na obálku knihy, 
obsah, úvod nebo jinou část knihy, kterou si můžete specifikovat 

Chcete-li přidat poznámku, klepněte na slovo v knize nebo prstem přetáhněte několik slov. 
Jakmile se zobrazí kontextové menu, klepněte na tlačítko Poznámka (Note) a pomocí 
klávesnice na obrazovce zadejte poznámku. Na zvýraznění pasáží knihy (Highlight), klepněte 
na displej a podržte, dokud se neobjeví zvětšovací okno. Přetáhněte prstem na poslední slovo, 
které chcete zvýraznit a uvolněte. Když se objeví kontextové menu, klepněte na tlačítko 
Zvýraznit (Highlight). Kindle Fire automaticky uloží místo v jakékoli knize, kde jste přestali číst. 
Můžete také vytvořit ručně záložku (Bookmark). Chcete-li přidat záložku, klepněte na obrazovku 
a potom klepněte na ikonu záložky (Bookmark) v v pravém horním rohu obrazovky. Chcete-li 
odstranit záložku, klepněte na ni. Chcete-li zobrazit poznámky, zvýraznění, a záložky, klepněte 
na obrazovku vyvolejte panel Možnosti (Options) a pak klepněte na ikonu Menu. 

Kindle Fire obsahuje slovník New Oxford American Dictionary. Stačí klepnout a podržet slovo, 
pro které chcete zobrazit výklad. Chcete-li zobrazit delší definice, klepněte na příkaz Full 
definition v panelu Options. 

Můžete synchronizovat knihy Kindle Fire s ostatními podporovanými zařízeními, které 
vlastníte. Technologie Amazon Whispersync udržuje záznam o posledním místě čtení v každé 
knize, dále záložky a poznámky. Například si můžete přečíst pár stránek pomocí Kindle 
aplikace na vašem iPhonu nebo Android zařízení a poté opět pokračovat ve čtení v tabletu 
Kindle Fire. 
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Dětské knihy 
Na Kindle Fire nyní můžete číst dětské knihy mnohem lépe. Tablet je vybaven funkcí Kindle 
Text Pop-Up pro čtení textu přes sugestivní, plnobarevné obrázky. Jen poklepejte na 
libovolnou textovou oblast a ta se rozšíří pro snadné čtení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Můžete přecházet mezi oddíly Text Pop-Up přejetím nebo klepnutím na pravou stranu (dopředu) 
a levou stranu (zpět) na obrazovce. Chcete-li ukončit Text Pop-Up a vrátit se do normálního čtení, 
prostě poklepejte na libovolné místo na obrazovce. 
 
Komiksy 
Grafické romány můžete prohlížet na Kindle Fire pomocí Kindle Panel View. Dvakrát poklepejte 
na kteroukoliv část, která se poté zvětší (viz. následující obrázek). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Můžete se také pohybovat po komiksu přejetím dopředu nebo dozadu. Budete se pohybovat po 
jednotlivých panelech. Pořadí se řídí prostřednictvím pořadí, které určují autoři komiksů. 
Chcete-li ukončit zobrazení panelů a vrátit se k plnému zobrazení stránky, jednoduše 
poklepejte na libovolné místo na obrazovce. 
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Hudba (Music)  
Můžete si zobrazit hudební knihovnu klepnutímna Music na domovské obrazovce. Jakmile jste 
si vybrali hudbu, kterou chcete poslouchat, klepněte na název skladby a spustí se přehrávání. 
Můžete si vytvořit Playlist ze seznamu skaldeb. 

Chcete-li přehrát skupinu písní, jako je album, všechny skladby od jednoho interpreta nebo 
playlist - klepněte na libovolnou písničku ve skupině. Celá skupina se začne přehrávat od názvu 
skladby, kterou jste vybrali. 

Při poslechu hudby si můžete prohlédnout písničky ve frontě tak, že klepnete na ovládací panel 
přehrávače v dolní části hudební knihovny nebo obchodu, pak klepněte na zobrazení seznamu 
ikonu v pravém horním rohu obrazovky Now Playing. Můžete také nastavit hlasitost pomocí 
ovládacích prvků hudebního přehrávače nebo klepnutím na ikonu        Quick Settings ve 
stavovém řádku. 

Hudbu můžete přidat do hudební knihovny třemi způsoby: 

•  Zakoupit ji v obchodě s hudbou. Klepněte na "Store>" v pravém horním rohu hudební 
knihovny. Poté můžete procházet hudební obchod Amazon Store. Když si zakoupíte hudbu, 
budete dotázáni, zda ji chcete ukládat v cloudu nebo si ji stáhnout do svého zařízení. Pokud si 
hudbu stáhnete do tabletu, nebude uložena v cloudu. Pokud se rozhodnete uložit ji do cloudu, 
můžete ji později stáhnout z cloudu do vašeho přístroje.  

•  Nahrát hudbební kolekci z vašeho počítače (např. iTunes) do Amazon Cloud Drive pomocí Cloud 
Amazon Player (www.amazon.com/cloudplayer). Amazon Cloud podporuje nahrávání z Mac OS 
i Windows. 

•  Převod přímo z vašeho počítače do tabletu Kindle Fire přes micro-USB kabel (prodává se 
odděleně). Vezměte prosím na vědomí, že ve vaší hudební knihovně jsou podporovány pouze 
MP3 (.mp3) a AAC (.m4a) soubory. 

Hudbu uloženou v Cloudu můžete  mít dostupnout také offline. Můžete tedy poslouchat i bez 
připojení (například v letadle). Stačí klepnout na  Cloud ve vaší hudební knihovně, pak stiskněte 
a podržte playlist, interpreta, album nebo skladbu a zvolte "Download". Váše stažená hudba 
bude k dispozici v zařízení na kartě Hudební knihovny pro případ přehrávání offline. 

Video  
Videa můžete sledovat videa klepnutím na Video na domovské obrazovce. Video obchod na 
vašem Kindle Fire poskytuje přístup k více než 100.000 filmů a televizních pořadů. Členové 
Amazon Prime získají přístup ke streamu více než 10.000 filmů a televizních pořadů bez 
příplatku. 

Pokud chcete pronajmout nebo koupit film nebo TV show (v rámci videopůjčovny), zadejte titul 
do panelu hledání. Při nákupu klepněte na položku Watch Now pro okamžité přehrávání nebo 
klepněte na Download pro uložení videa do zařízení pro pozdější zhlédnutí. Okamžité přehrávání 
a stahování vyžaduje Wi-Fi připojení k internetu. Zatímco stažené video lze sledovat i v režimu 
offline. Chcete-li sledovat film nebo TV pořad, který jste již zakoupili nebo pronajali, klepněte na 
tlačítko Library a vyberte titul. 

Chcete-li najít Prime Instant Video, můžete procházet Prime tituly na domovské stránce Video 
obchodu. Použijte Prime filtr při procházení video kategorií nebo vyhledávání videí, která mají 
Prime logo. Ačkoli Prime instantní videa nelze stáhnout, stejné videa jsou k dispozici na 
pronájem nebo nákup a pak mohou být stažena do zařízení pro prohlížení offline. Pro detaily  a 
další informace přejděte na: www.amazon.com/help/primevideo. 

Během přehrávání videa, můžete klepnout na obrazovku pro přístup ovládacímu panelu jako je 
hlasitost, pauza a další. Technologie Amazon Whispersync udržuje místo a polohu ve videu, 
takže můžete pokračovat ve sledování, kde jste skončili na Kindle Fire, PC, Mac, nebo některé 
ze stovek kompatibilních televizorů, Blu-ray přehrávačů a dalších zařízení. 



 
 
 
Kindle Fire Manuál 12 

Kapitola  3 Obsah Kindle Fire  

www.azmobil.cz  
 

 

 

Dokumenty (Docs)  
Dokumenty si můžete prohlížet klepnutím na Docs na domovské obrazovce. Vy a vaše 
schválené kontakty mohou posílat dokumenty do vašeho tabletu Kindle Fire pomocí Vaší  
Kindle e-mailové adresy, kterou naleznete v knihovně dokumentů. Chcete-li upravit adresy nebo 
přidat adresy do schváleného seznamu odesílatelů, přejděte na www.amazon.com/Myk. Kindle 
emailová adresa je použita pouze pro zasílání dokumentů do tabletu Kindle. Chcete-li nastavit 
svůj osobní e-mail, přejděte do knihovny Apps a klepněte na E-mail ikonu. Pro více informací, 
viz. Nastavení e-mailu. 

Pro přístup k osobním dokumentům, které máte v tabletu Kindle Fire, klepněte na Docs na 
úvodní obrazovce. Můžete posílat dokumenty Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, 
RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC, MOBI  soubory do tabletu Kindle Fire a číst je v Kindle 
formátu. Můžete také číst dokumenty ve formátu PDF nativně. Více v kapitole Kopírování 
obsahu do Kindle Fire. Zde najdete instrukce pro přenos obsahu do Kindle Fire přímo z Vašeho 
počítače. Vezměte prosím na vědomí, že osobní obsah přenášený do Kindle Fire je uložen 
pouze na vašem přístroji a není archivovaný v cloudu. Pro více informací se podívejte na: 
www.amazon.com / kindlepersonaldocuments.  

Aplikace (Apps) 
Aplikace můžete zobrazit klepnutím na Apps na domovské obrazovce. Aplikace lze zakoupit 
přímo z vašeho Kindle Fire klepnutím na "Store>" v pravém horním rohu obrazovky Apps 
knihovny. Zde můžete získat skvělé placené aplikace zdarma každý den, procházet nejlepší 
placené a bezplatné aplikace, hledat aplikace nebo prozkoumat obsah kategorií jako jsou 
novinky (New), hry (Games), zábava (Entertainment) a životní styl (Lifestyle). Jakmile jste si 
vybrali aplikaci, klepněte na oranžové tlačítko s cenou a potvrďte svůj nákup stiskem zeleným 
tlačítkem Get/Buy. Aplikace bude stažena, nainstalována, a umístí se do vaší Apps knihovny. 

 
Chcete-li spustit aplikaci, klepněte a podržte ikonu aplikace v Apps knihovně,  kolotoč 
(Carousel) nebo Oblíbené (Favorites) nebo klepněte na tlačítko Otevřít na stránce produktu v 
obchodě. Klepněte na ikonu Menu v panelu Možnosti (Options) a zobrazí se specifické app-
menu. Klepnutím na displej nabídku ukončite. 

Chcete-li přidat aplikaci do oblíbených, stiskněte a podržte App ikonu v Apps knihovně a vyberte 
Přidat k oblíbeným (Add to Favorites). Chcete-li zobrazit seznam aplikací nainstalovaných na 
vašem zařízení, klepněte na Devices v horní části Apps knihovny.  

Pokud chcete odinstalovat aplikaci, stiskněte a podržte ikonu, zvolte možnost Odebrat ze 
zařízení (Remove from Device) a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud ji budete chtít 
později znovu nainstalovat, najdete ji ve své Apps knihovně v Cloudu. 
 
Nastavení E-mailu 
Váš Kindle Fire obsahuje e-mailovou aplikaci, která umožňuje zobrazit více e-mailových účtů 
v jednom sjednoceném. Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na ikonu E-mail v Apps knihovně. 
Kindle Fire podporuje emaily Google Gmail, Yahoo! Mail, Hotmail, AOL a většinu standardních 
IMAP a POP e-mailových systémů. Jednoduše klepněte na ikonu E-mail v Apps knihovně a 
spustí se průvodce nastavením a konfigurací Vašeho účtu.  

S prohlížečem dokumentů Quickoffice ®, můžete snadno prohlížet dokumenty ve Wordu, 
Excelu a prezentace v PowerPointu, které jsou odeslány jako přílohy. Klepněte na tlačítko 
Otevřít vedle přílohy, kterou chcete zobrazit. Pokud se přiložený soubor automaticky neotevře, 
vyberte Quickoffice.  

Všimněte si, že dokumenty zaslané na osobní e-mailovou adresu nejdou přes Kindle. Osobní 
dokumenty nebudou uloženy v knihovně dokumentů.  

Integrovaná e-mailová aplikace na vašem Kindle Fire nepodporuje firemní e-maily Microsoft 
Exchange Server ®. Aplikace, které toto podporují jsou k dispozici v obchodě AppStore 
Amazon.
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Internet (Web)  
Kindle Fire nabízí Amazon Silk, nový webový prohlížeč vyvinutý Amazon Web Services (AWS). 
Jedná se o nový internetový prohlížeč optimalizovaný pro tablet Kindle Fire, který běží na 
systému Android. Tento prohlížeš využívá sílu Cloudu.  Servery mají mnohonásobně lepší 
procesory a RAM, tedy těžší části stránek, jako je například HTML, CSS a především 
JavaScript se automaticky pošle na servery Amazonu a tím se mnohonásobně sníží zátěž na 
hardware tabletu. Co se týče času má být díky tomuto systému s využitím cloudu mnohem 
rychlejší. 
 
Pro přístup k Amazon Silk, klepněte na Web na domovské obrazovce. Silk podporuje záložky, 
historii a vyhledávání. Když otevřete nové okno, zobrazí se seznam vašich  nejnavštěvovanějších 
stránek pomocí miniatur. Stačí klepnout na miniaturu pro návrat na tuto stránku. Chcete-li 
navštívit novou stránku, zadejte adresu URL do pole v horní části stránky a klepněte na tlačítko 
Pokračovat (Go). V menu můžete kdykoliv vymazat navštívené stránky  výběrem "Clear History". 
Chcete-li vyhledat, zadejte hledané heslo do políčka pro vyhledávání a klepněte na tlačítko Go. 
Chcete-li otevřít nové okno prohlížeče, klepněte na symbol "+" v pravém horním rohu prohlížeče. 

Panel Options v dolní části obrazovky obsahuje tlačítko Home, Dopředu, Zpět, ikonu Menu a 
ikonu záložek. 

 

Správa Vašeho obsahu 
 
Správa Vašeho obsahu Kindle Fire na webu Amazon.com (přístupná z www.amazon.com/Myk) 
nabízí šikovný způsob jak spravovat své Kindle zařízení, knihy, periodika a další. 
 

Přenášení obsahu do Kindle Fire  
 
Můžete přenášet různé typy obsahu do svého Kindle Fire přes micro-USB konektor, včetně 
hudby, videa, fotografií a dokumentů. Upozorňujeme, že osobní data přenesená do Kindle Fire 
jsou uložena pouze v přístroji a nejsou archivovány v Cloudu. 

Obsah z PC do Kindle Fire přenesete následujícím postupem:  

1. Připojte Kindle Fire k PC pomocí micro USB kabelu (není součástí balení)  

2. Odblokujte Kindle Fire potazeni po displeji ve směru šipky  

3. Otevřete si disk Kindle Fire v počítači. Kindle Fire se jeví jako externí disk v počítači. Všimněte  
si, že s tabletem Kindle Fire nelze pracovat, pokud je připojen k PC 

4. Přetáhněte obsah, který chcete přenést do odpovídající složky. Např. Music, Video atd..  

5.Po dokončení přenosu stiskněte tlačítko Disconnect  ve spodní části displeje Kindle  
 Fire. Poté odpojte USB kabel  

 

Mazání obsahu z Kindle Fire  

Chcete-li odstranit obsah, stiskněte a podržte položku pro zobrazení kontextového menu, pak 
vyberte možnost Odebrat ze zařízení (Remove from device). Obsah zakoupený od Amazonu 
zůstane uložen v Cloudu pro případ, že byste ho chtěli později znovu stáhnout. 
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   Ikonu, umístěnou ve stavovém řádku (viz. obrázek). Otevře 
se Vám nabídka s moýnostmi natavení tabletu Kindle Fire a ovládání hlasitosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je-li puštěná hudba, po stiskuntí Quick Settings se objeví přehrávač. Použijte jej a uvidíte co v 
současné době hraje, můžete ovládat přehrávání (přehrát / pauza, další a předchozí). Klepněte 
na právě přehrávanou skladbu pro zobrazení přehrávanho seznamu. 
 
Zamknout / odemknout (Locked / Unlocked) : Vyberte pro zamknutí / odemknutí otáčení 
obrazovky.  
Hlasitost (Volume) : Umožňuje nastavit hlasitost.  

Jas (Brightness) : Pomocí posuvníku nastavte jas obrazovky.  

Wi-Fi : Umožňuje zapínatat a vypínat bezdrátovou síť. Zobrazí se seznam detekovaných Wi-Fi 
sítí, nebo přidat novou síť.  

Synchronizace (Sync) : Klepněte pro synchronizaci zařízení s cloud obsahem. Musíte mít 
připojení k síti a synchronizaci.  

Klepněte na           pro přístup k dalším nastavením: 

Nápověda (Help & Feedback) : Obsahuje témata nápovědy Kindle Fire, zákaznický 
servis, kontaktní informace a formulář pro zasílání zpětné vazby.  

Můj účet (My Account) : Zobrazí jméno Amazon účtu, ke kterému je Kindle Fire 
registrován. K dispozici je také tlačítko pro registraci / zrušení registrace zařízení. Můžete 
změnit název svého zařízení a e-mail na webu Amazonu v oddílu Manage Your Kinde: 
www.amazon.com/myk  

Zvuk (Sounds) : Umožňuje nastavit hlasitost a vybrat zvuk, který vás upozorní na příchozí 
oznámení.  

Zobrazení (Display) : Umožňuje nastavit jas obrazovky, a zadat počet minut, po kterých 
Kindle Fire přejde do režimu spánku.  

Zabezpečení (Security): Umožňuje nastavit heslo zařízení pro omezení přístupu k 
Vašemu Kindle Fire.  

Aplikace (Applications) : Zobrazí seznam aplikací nainstalovaných na Kindle Fire. Můžete 
zobrazit všechny aplikace, filtrovat pouze spuštěné aplikace nebo aplikací třetích stran. 
Klepněte na název aplikace pro zobrazení nastavení souvisejícího s touto aplikací.  

Datum a čas (Date & Time) : Ruční nastavení data a času. Zvolte "Automatic" a Kindle 
Fire bude upravovat čas a datum automaticky.  

Bezdrátová sí ť (Wireless Network) : Umožňuje přepínat zapínání a vypínání 
bezdrátové sítě. V tomto nastavení se zobrazí seznam detekovaných Wi-Fi sítí, tlačítko 
přidat síť a přístup k pokročilému nastavení bezdrátové sítě.  
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Klávesnice (Kindle Keyboard) : Používejte klávesnici k ovládání vašeho tabletu Kindle 
Fire. Můžete si nastavit zvuk při stisknutí tlačítka, automatické nastavení velkých písme a 
rychlé opravy. 

Zařízení (Device) : Zobrazuje dostupné volné místo v paměti, sériové číslo tabletu, Wi-Fi 
MAC adresu, verzi systému a možnost resetovat do továrního nastavení. Vezměte prosím 
na vědomí, že resetování Kindle Fire do původního továrního nastavení odstraní všechna 
osobní data, informace o Amazon účtu, stažený obsah a aplikace z Vašeho přístroje. 
Amazon obsah bude zálohován do cloudu. 

Právní upozorn ění (Legal Notices) : Poskytuje ochranné známky, autorská práva a další 
upozornění o softwaru nainstalovaném na vašem Kindlu. 

Podmínky použití (Terms of Use):  Zobrazí Vám Podmínky použití a licenční podmínky.
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Chcete-li zobrazit nápovědu pro používání Kindle Fire, klepněte na Help & Feedback App v 
knihovně Apps. Tato aplikace obsahuje Často kladené otázky (FAQ), tipy pro odstraňování 
problémů, a zákaznický servis. Prosím, použijte Feedback kartu a pomozte nám vylepšit a 
vyvíjet naše produkty. Rádi bychom o Vás slyšeli!  

Nápovědu můžete také zobrazit klepnutím na ikonu Rychlé nastavení         na stavovém řádku, 
pak klepněte na More              a vyberte možnost Help & Feedback.  

Další nápověda je k dispozici na webových stránkách na adrese: 
www.amazon.com/kindlesupport. 
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Všechny čtečky Kindle včetně velkého výběru příslušenství 
naleznete v našem obchodě www.azmobil.cz 

 
 
 


