Uživatelská příručka

U5
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™

a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti
Google, Inc.

Popisy v tomto návodu vycházejí z výchozího nastavení zařízení. Obrázky a snímky
použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit. Část
obsahu této uživatelské příručky se může od podoby kontrétních produktu či softvéru
poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez
předchozího upozornění.
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Uživatelská příručka
Pokyny pro bezpečné a účinné používaní
Péče o telefon a jeho údržba
VAROVÁNÍ
Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené pro tento konktrétny model
telefonu. Používání jiných typů může zrušit oprávnění k používání nebo záruku, které jsou
platné pro telefon a může být nebezpečné.
Nerozebírejte prřstroj. Pokud jí potřebná oprava, svěřte ji kvalifikant servisnímu technikovi.
Opravy v rámci záruky mohou, podle uvážení společnosti AKAT KFT. zahrnovat náhradní díly
nebo desky, které jsou nové nebo reparované, pod podmínkou, že spĺňajú stejnou funkci jako
vyměňované díly. Udržujte telefon ve větší vzdálenosti od elektrických zařízení, jako televizory,
rádiá nebo osobní počítače.
Nenechávejte telefon v blízkosti zdrojů tepla, jako radiátory a sporáky.
Zabraňte pádu telefonu na zem.
Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím ani nárazům. V prostorách, kde to stanoví
zvláštní předpisy, telefon vypněte.
Telefon nepoužívejte, např. v nemocnicích, kde by mohl ovlivnit citlivé zdravotnické přístroje.
Během nabíjení nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo vážnemu poškození telefonu. Nenabíjejte telefon blízko hořlavých
materiálů, protože se během nabíjení zahřívá, čímž vzniká riziko požáru. Pro čistění povrchu
přístroje používejte suchý hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako např. benzen nebo alkohol).
Telefon nenabíjejte pokud se nachází na měkké podložce. Telefon nabíjejte v dobře větrané
místnosti. Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři, ani prachu.
Nenechávejte telefon v blízkosti kreditních karet nebo jízdenek, protože může způsobit na
informace magnetických pásech. Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže
dôjsť k poškodeniu telefónu. Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti. Príslušenstvo, napr.
slúchadlá používajte opatrne. Nedotýkejte se antény, , pokud to není nezbytně nutné .
Nepoužívejte , nedotýkejte se ani se nepokoušejte odstranit nebo opravit rozbité , rozbité
sklo.. Záruka se nevztahuje na poškození skla displeje vinou tlustého nebo nevhodného
užívání. Váš telefon je elektronické zařízení , které při běžném provozu vytváří teplo. Příliš
dlouho trvající , přímý kontakt s pokožkou bez přiměřeného větrání může způsobit mírnou
bolest nebo popálení . Proto buďte opatrní při zacházení s telefonem během a bezprostředně
po použití.
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Uživatelská příručka
Pokyny pro bezpečné a účinné používaní
Efektívní provoz telefonu

Všechny mobilní telefony mohou být náchylné na rušení , což může mít vliv na jejich výkon.
Mobilní telefon nepoužívejte v blízkosti lékařských přístrojů , aniž jste si vyžádali povolení .
Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátorů , např . do náprsní kapsy . Mobilní telefony
mohou rušit i některé naslouchací aparáty . Rušení menšího rozsahu může ovlivnit
televizory , rádia , počítače atd .

Bezpečnost na silnici

Prostudujte si zákony a pravidla o používání mobilních telefonů v zemi , kde řídíte.
Nepoužívejte při řízení telefon , který se drží v ruce . Věnujte plnou pozornost řízení . Opusťte
vozovku a zaparkujte , pokud potřebujete volat nebo přijmout hovor , pokud to jízdní
podmínky vyžadují .
Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy v motorovém vozidle , jako např.
stereo soupravu či bezpečnostní systém .
Když je vozidlo vybavena airbagem , neumisťujte na něj žádné nainstalovaným nebo
přenosným bezdrátovým zařízením . Mohlo by dojít k selhání airbagu nebo vážnému
poranění v důsledku jeho nesprávné funkce .
Pokud posloucháte hudbu, když jste venku , nezapomeňte mít hlasitost nastavenou na
přiměřenou úroveň tak , abyste věděli o okolních zvucích . Je to důležité zejména v okolí
silničních komunikací .

Ochrana před poškozením sluchu

Abyste zabránili poškození sluchu , neposlouchejte dlouhodobě hudbu při vysoké hlasitosti.
Pokud jste déle vystaveni hlasitým zvukem , může to poškodit váš sluch . Proto vám
doporučujeme , abyste svůj telefon nazapínali ani nevypínali v blízkosti svých uší .
Doporučujeme vám také , abyste hlasitost hudby a hovorů nastavili na rozumnou úroveň .
Když používáte sluchátka a neslyšíte lidi kolem vás mluvit se , případně pokud osoba sedící
vedle vás slyší , co posloucháte , snižte hlasitost .
POZNÁMKA: Nadměrná hlasitost a akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé části vašeho mobilního telefonu jsou vyrobeny ze skla . Tyto skleněné části se
mohou rozbít , pokud dojde k pádu vašeho mobilního telefonu na tvrdý povrch nebo pokud
telefon vystaven silnému nárazu .
Pokud se skleněná část rozbije , nedotýkejte se jí, ani se nepokoušejte rozbitou část odstranit.
Mobilní telefon nepoužívejte , dokud poškozenou skleněnou část nevymění autorizovaný
servis .
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Uživatelská příručka
Pokyny pro bezpečné a účinné používaní
Výbušné prostředí

Nepoužívejte telefon na místech , kde se odpalují nálože .
Dodržujte omezení a postupujte podle předpisů nebo pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Telefon nepoužívejte na čerpacích stanicích.
Nepoužívejte telefon v blízkosti skladů paliva nebo chemických látek.
Nepřevážejte a neskladujte hořlavé plyny , kapaliny nebo výbušné materiály ve stejném
prostoru vozidla a mobilní telefon nebo jeho příslušenství .

V letadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle
Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Děti

Telefon odkládejte na bezpečné místo mimo dosah malých dětí . Obsahuje malé části , které
by při uvolnění hrozí riziko udušení .

Tísňová volání

Tísňová volání nemusí být dostupné ve všech mobilních sítích. Proto byste při tísňových
volání neměli závislí jen od vašeho mobilního telefonu. Informujte se u místního
poskytovateleslužeb.

Informace o baterií a údržba

Před nabíjení není nutné baterii zcela vybít.
Na rozdíl od jiných bateriových systémů nemá baterie přibalena nedochází k paměťovému
efektu , který by mohl snížit její výkon . Používejte pouze baterie a nabíječky značky
iLIKE(AKAI). Nabíječky iLike jsou navrženy tak , aby maximalizovaly životnost baterie .
Vyměňte baterii , pokud již neposkytuje přijatelný výkon . Životnost baterie může být až
několik stovek nabíjecích cyklů .
Pokud jste baterii delší dobu nepoužívali, dobijte ji, abyste maximalizovali její použitelnost.
Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunečnímu záření, ani ji nepoužívejte v prostředí s
vysokou vlhkostí, např . v koupelně.
Baterii nenechávejte na horkých ani studených místech, protože by se tím mohl zhoršit její
výkon. V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklovat. Nelikvidujte
spolu s domovním odpadem.
Pokud je nutná výměna baterie, zaneste ji do nejbližšího ILIKE(AKAI’ autorizované servisu
nebo k prodejci výrobků společnosti. Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku z
elektrické zásuvky, abyste předešli zbytečné spotřebě energie nabíječkou.
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Uživatelská příručka
Pokyny pro bezpečné a účinné používaní

Likvidace starého přístroje
Na produktu zobrazen symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek
podléha směrnici EU 2002/96/ES.
Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od
komunálního odpadu prostřednictvím k tomu určených sběrných zařízení , která
byla stanovena vládou nebo organy místní správy.
Správnou likvidací starých zařízení pomáhá zamezit možným negativním
následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.
Podrobnější informace o likvidaci starých zařízení najdete na místním úřadě , ve
službě na likvidaci odpadu nebo u prodejce , kde jste tento produkt zakoupili.

Likvidace použitých baterií
Zobrazen symbol přeškrtnuté popelnice na baterii znamená, že baterie podléha
směrnici EU 2006/66/EC
Tento symbol může být kombinován se symboly chemických značek rtuti (Hg)
nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002% kamia
nebo 0,004% olova.
Všechny baterie měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu
prostřednictvím k tomu určených sběrných zařízení, která byla stanovena vládou
nebo organy místní správy.
Správnou likvidací starých zařízení pomáhá zamezit možným negativním
následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.
Podrobnější informace o likvidaci starých zařízení najdete na místním úřadě , ve
službě na likvidaci odpadu nebo u prodejce , kde jste tento produkt zakoupili.
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Uživatelská příručka
Obecné informace
Před použitím telefonu , prosíme přečtěte si tyto pokyny

Než telefon přinesete do servisního střediska nebo zavolat zástupci servisního střediska ,
ověřte si, zda některý z problémů s vaším telefonem není popsán v této části návodu k
použití.

Paměť telefonu

Když je ve vašem telefonu méně než 2MB volné paměti, telefon nemůže přijímat nové zprávy.
Je třeba zkontrolovat paměť telefonu a uvolnit více paměti odstraněním některých údajů, např.
aplikací nebo zpráv.

Odstranění aplikací

Vyberte následující možnosti: Nastavení>Aplikace
Když se objeví všechny aplikace, nalistujte a zvolte aplikace, které chcete odinstalovat.
Poklepejte na možnost Odinstalovat

Optimalizace životnost baterie

Životnost baterie můžete prodloužit tím, že vypnete funkce, které nepotřebujete neustále
spuštěné v pozadí. Můžete monitorovat jak aplikace a systémové zdroje spotřebovávají
energii baterie.

Prodloužení životnosti baterie telefonu

Vypněte radiokomunikační zařízení, které nepoužíváte. Pokud nepoužíváte připojení WiFi,
Bluetooth nebo funkci GPS, vypněte je. Snižte jas displeje a nastavte kratší časový limit pro
vypnutí obrazovky. Vypněte Google Mail™, Kalendář , Kontakty a automatickou synchronizaci
jiných aplikací. Některé stažené aplikace mohou zkracovat výdrž baterie.

Monitorování a kontrola úrovně nabití baterie

Vyberte následující možnosti: Nastavení>Baterie
Čas používání baterie se zobrazuje na obrazovce. Ukazuje čas užívání baterie od posledního
připojení telefonu ke zdroji napájení. Na obrazovce se nachází seznam aplikací nebo služeb
seřazeny podle množství spotřebované energie - od největšího po nejmenší množství.

Používání položek

Do jedné složky lze kombinovat více ikon aplikací. Posuňte jednu ikonu aplikace na druhou
na úvodní obrazovce, takto víte je dát do jedné složky.
POZNÁMKA: Po otevření jedné aplikace zvčajne můžete změnit nastavení tak, že vyberete
položky z ikony Menu, která je umístěna na horní nebo v blízkosti dolní části úvodní
obrazovky.
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Obecné informace
Varování před instalací aplikace a operačního systému typu Open Source
(s otevřeným zdrojovým kódem)

Pokud nainstalujete a používáte jiný operační systém než systém poskytnutý výrobcem, váš
telefon nemusí fungovat správně. Na telefon se v takovém případě nebude vztahovat záruku.
V zájmu ochrany vašeho telefonu a osobních údajů stahujte aplikace pouze z dôverohodných
zdrojů, jako je např . GooglePlayStore. Pokud některé aplikace v telefonu nejsou správně
nainstalovány, telefon nemusí fungovat správně nebo se mohou vyskytnout vážné chyby. Tyto
aplikace jako i všechny údaje a nastavení těchto aplikací musíte z telefonu odinstalovat.

Otevírání aplikací a přepínání mezi jednotlivými aplikacemi

Systém Android umožňuje snadné přepínání mezi několika úkoly, můžete v něm mít
současně spuštěné několik aplikací. Před otevřením určité aplikace není nutné zavřít tu
předchozí. Používejte a přepínejte mezi několika otevřenými aplikacemi. Operační systém
Android spravuje všechny aplikace , zastavuje nebo spouští je dle potřeby, čímž zajišťuje, že
nečinné aplikace zbytečně spotřebovávají zdroje telefonu.

Zobrazení seznamu naposledy používaných aplikací
Držte stisknuté tlačítko Domů

Zastavení aplikací

Poklepejte na možnost: Nastavení>Aplikace>Spuštěné aplikace
Přejděte dolů a klikněte na požadovanou aplikaci, k zastavení klepněte na tlačítk Zastavení

Držte telefon ve svislé poloze

Držte telefon ve svislé poloze jako běžný telefon. Dávejte pozor, aby nepoškrábali ani
nepoškodili zadní část telefonu, protože hrozí riziko snížení výkonu.
Při přijímání nebo uskutečňování hovoru nebo při odesílání a přijímání dat, nedržte dolní část
telefonu, kde je umístěna anténa. Takové držení může mít vliv na kvalitu hovoru.

Zamrzlá obrazovka

Pokud obrazovka zamrzne nebo nereaguje při pokusu užívání vyjměte baterii, pak dejte ji
zpět. Následně zapněte telefon nebo stiskněte 10 sekund tlačítko Zap./Vyp./Uzamčení pro
vypnutí telefonu.
Pokud vám telefon stále nefunguje, obraťte se na autorizovaný servis.

7

Uživatelská příručka
Obecné informace
Přehled telefonu

Zapnutí telefonu: stiskněte a podržte tlačítko Zap./Vyp
Na vypnutí telefonu stiskněte a podržte tlačítko Zap./Vyp . alespoň 3 sekund, pak klepněte na
možnost Vypnout

VAROVÁNÍ
Umístění těžkého předmětu na telefon nebo sezení na telefonu může poškodit funkčnost
displeje LCD a dotykové obrazovky telefonu.
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Obecné informace
Instalace SIM karty a baterie

Než začnete používat telefon musíte jej nastavit.
Instalace SIM karty: pokud chcete odstranit zadní kryt, pevně uchopte telefon do jedné ruky.
S druhou rukou zvedněte a sejměte zadní kryt s pomocí drážky pro tento účel.
SIM kartu zasuňte do příslušné složky. Dbejte na to, aby část se zlatými kontakty směřovala
dolů. Baterii vložte na místo, srovnejte přitom zlaté kontakty telefonu, a baterii jemně zatlačte,
aby zapadla do příslušné polohy. Nasaďte zadní kryt telefonu.

Nabíjení telefonu

Připojte nabíječku a zapojte ji do elektrické zásuvku. Telefon je třeba tak dlouho nabíjet,
dokud se nezobrazí znak
POZNÁMKA: Baterie se musí na začátku plně nabít, aby se prodloužila její životnost.
VAROVÁNÍ
Používejte nabíječku a datový kabel vhodný pouze pro daný typ telefonu, protože tyto jsou
navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie. Používání neschválených nabíječek
baterií , protože může vést k delšímu nabíjení baterie nebo k zobrazení hlášení o pomalém
nabíjení .

Vložení paměťové karty

POZNÁMKA: Telefon podporuje paměťové karty s kapacitou do 32GB.
Paměťovou kartu zasuňte do slotu na paměťové karty. Dbejte na to, aby část paměťové karty
se zlatými kontakty směřovala dolů. Nasaďte zadní kryt telefonu.

Vyjmutí paměťové karty

Opatrně vyjměte paměťovou kartu. Při silném fyzickém nátlaku může se poškodit karta a
zásuvka karty.
VAROVÁNÍ
Nevkládejte zda vybírejte paměťovou kartu, když je telefon zapnutý. V opačném případě se
může dojít k poškození karty nebo telefonu a dat uložených na paměťové kartě.
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Obecné informace
Formátování paměťové karty

Může nastat, že paměťová karta už je naformátovaná. Pokud není, před zahájením užívání ji
musíte naformátovat.
POZNÁMKA: Během formátování se z paměťové karty odstraní všechny soubory.
Na otevření Menu Aplikací stiskněte na domovské obrazovce na záložku Aplikace
Nalistuje a stiskněte tlačítko Úložný prostor. Dotkněte se položky Smazat kartu SD a potvrďte
vymazání.
Pokud máte nastaveno uzamčení vzorem, zadejte vzor pro odemknutí a vyberte položku
Vymazat vše.
POZNÁMKA: Pokud je na paměťové kartě neaky obsah, struktura složek, se může po
formátování změnit, protože se všechny soubory odstraní.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Pokud telefon chvíli nepoužíváte, obrazovka se vypne a automaticky uzamkne. Tato funkce
pomáhá předcházet náhodnému poklepáním a šetří baterii.
Pokud jsou během uzamčení obrazovky spuštěné neaky programy, mohou být nadále
spuštěny i v režimu uzamčení. Před vstupem do režimu uzamknutí vám doporučujeme
ukončit všechny programy, abyste zabránili zbytečným poplatkům, např. telefonní hovory,
přístup na web a přenos dat.
Telefon znovu aktivujete stiskem tlačítka Zap./Vyp./Uzamknout. Zobrazí se uzamčena
obrazovka. Domovskou obrazovku odemknete dotykem se uzamčené obrazovky a její
posunutím směrem nahoru. Otevře se naposledy predhliadaná obrazovka. Když telefon
nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím tlačítka Zap./Vyp./Uzamknout.

Ochrana obrazovky

Dotykový displej můžete uzamknout s funkcí uzamčení. Telefon vyžaduje kód pro odemknutí
při zapnutí telefonu nebo při odemknutí dotykového displeje.
Společnost AKAT KFT. nepřebírá odpovědnost za žádné ztráty bezpečnostních kódů,
osobních údajů nebo za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Nastavení uzamčení / odemčení obrazovky tažením prstu

Poklepejte na položku
pro otevření seznamu aplikací a vyberte následující možnosti:
Nastavení>Zabezpečení>Uzamčení obrazovky>Vyberte zámek
Zatáhněte prst přes celou obrazovku pro odemknutí obrazovky.
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Obecné informace
Nastavení zámku obrazovky
Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko Nabídka

pro otevření seznamu aplikací a

vyberte následující možnosti:
Nastavení>Zabezpečení>Uzamčení obrazovky>Vyberte uzamčení obrazovky>Vzor
Viz pokyny a příklady na vzorku uzamčení, pak vyberte možnost Další. Prstem nakreslíte
jednu vzorek spojením alespoň 4 bodů. Vyberte možnost Dále.
Na potvrzení opakujte nákres vzorku. Stiskněte tlačítko Potvrzení

Odemknutí telefonu pomocí PIN kódu
Na domovské obrazovce klepněte na položku

pro otevření seznamu aplikací a vyberte

následující možnosti: Nastavení>Zabezpečení>Vyberte zámku obrazovky>PIN
Zadejte nový kód PIN (numerický), a zmáčkněte tlačítko OK.

Odemknutí telefonu pomocí hesla
Na domovské obrazovce klepněte na položku

pro otevření seznamu aplikací a vyberte

následující možnosti:
Nastavení>Zabezpečení>Uzamčení obrazovky>Vyberte zámku obrazovky>Heslo
Zadejte nové heslo a poté stiskněte OK.
POZNÁMKA: Potřebné bezpečnostní opatření při používání uzamčení vzorem. Je velmi
důležité, abyste si zapamatovali vzor pro odemknutí, který jste nastavili. Pokud pětkrát
použijete nesprávný vzor, PIN či heslo přístup do vašeho telefonu se zablokuje. Když jste
zapomněli svůj vzor, PIN nebo heslo pro odemknutí obrazovky, odešlete zařízení do
autorizovaného servisu.
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Domovská obrazovka
Tipy pro dotykovou obrazovku

Následující část uvádí tipy na ovládání vašeho telefonu.
Ťuknutí nebo dotyk – jedno ťuknutí prstem slouží na výběr položek propojení, odkazů na
obrazovce.
Stisknutí a podržení – stisknutí a podržení položky na obrazovce provedete poklepáním na
položku, přičemž z ní nepozvedni prst, dokud se neuskuteční prísušná operace.
Tažení - pro pomalé rolování či pohyb seznamu, posuňte prst pomalu na dotykové obrazovce.
Potažení nebo posouvání prstem - pokud se chcete po obrazovce pohybovat tažením nebo
posouváním prstu, proveďte po prvním poklepání rychlý pohyb prstem po povrchu.obrazovky
bez zastavení. Posouváním prstu po obrazovce nahoru nebo dolů můžete např. rolovat
v seznamu.
POZNÁMKA: Chcete-li vybrat položku, poklepejte na střed ikony. Při stlačování nepoužívejte
nadměrnou sílu. Dotyková plocha je dostatečně citlivá, aby položku bylo možné vybrat i
jemným, ale důrazným poklepáním. Na požadovanou možnost poklepejte konečkem prstu.

Domovská obrazovka

Přejeďte doleva nebo doprava po domovské obrazovce. Domovskou obrazovku můžete
přizpůsobit přidáním aplikací, widgetů nebo změnou tapet.
POZNÁMKA: Některé snímky na obrazovce se mohou lišit v závislosti od poskytovatele
služeb. Ve spodní části domovské obrazovky můžete vidět pole rychlí tlačítek.
Poskytuje přístup na jeden dotyk k funkcím v kterémkoliv prostředí domovské obrazovky.
Když chcete uskutečnit hovor poklepáním na položku
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otevřete klávesnici s tlačítky.

Uživatelská příručka
Domovská obrazovka
Odstranění položky z domovské obrazovky
Domovská obrazovka> stiskněte a podržte ikonu,
kterou chcete odstranit>táhni k znaku
X Zrušení
Pro otevření menu Zprávy poklepejte na položku
Zprávy. Zde můžete poslat novou zprávu.
Poklepejte na položku Kontakty na otevření
seznamu kontaktů.
Poklepejte na položku Aplikace na spodku
obrazovky, takto můžete podívat všechny
nainstalované aplikace.
Pro otevření kterékoliv aplikace jednoduše
poklepejte na položku, kterou jste vybrali ze
seznamu aplikací.

Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku si můžete přizpůsobit
přidáním aplikací, miniaplikací nebo změnou
tapet .
Na pohodlnější použití telefonu můžete přidat
vaše oblíbené aplikace.
Chcete-li přidat ikonu aplikace na domovskou
obrazovku, v nabídce Aplikace se dotkněte
aplikace, kterou chcete přidat, a podržte ji.
Hovor Kontakty Aplikace Zprávy Prohlízeč
Přidána položka se zobrazí na domovské
obrazovce.
S rolováním doleva či doprava přetáhněte ji
prstem na požadované místo a potom zvedněte prst.
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Domovská obrazovka
Návrat do nedávno používaných aplikací

Stiskněte a podržte tlačítko Domů. Zobrazí se seznam naposledy používaných aplikací.
Požadovanou aplikaci otevřete poklepáním na příslušnou ikonu. S poklepáním na tlačítko
Zpět se vrátíte na předchozí obrazovku.

Panel upozornění

Panel upozornění se nachází v horní části obrazovky. Za správu upozornění dotkněte se
ikony v horním pravém rohu. Zde můžete zkontrolovat a spravovat funkce Jasnost, WiFi,
Bluetooth a Režim za letu, Nastavení, Automatické otáčení obrazovky, Baterka, Datový spoj,
GPS nebo Budík.

Klávesnice na displeji

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice se automaticky zobrazí na
obrazovce, když potřebujete zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, dotkněte se
textového pole, do kterého chcete zadávat text.

Používání klávesnice a zadávání textu
Chcete-li, aby bylo následující napsáno písmeno velké, klepněte jednou. Klepněte
dvakrát nebo držte, aby byly velké všechny písmena.
Klepnutím přepínáte mezi numerickou a symbolovou klávesnicí. Držte na něm prst
na zobrazení nabídky Nastavení
Klepnutím vložíte mezeru.
Klepnutím přejděte na nový řádek.
Klepnutím vymažete předchozí znak.

Zadávání písmen s diakritikou

Pokud např. chcete zadat " á " , stiskněte a podržte klávesu " a " , dokud se klávesa nezobrazí
větší a nezobrazí se znaky pro různé jazyky. Poté vyberte požadovaný speciální znak.
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Domovská obrazovka
Indikační ikony ve stavovém řádku

Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení např . signál
sítě, nové zprávy, úroveň baterie, jakož i Bluetooth a aktivní stav ostatních režimů přenosu
dat.

Ikony uvedené v tabulce níže jsou některé z těch nejběžnějších

POZNÁMKA: Pozice ikon ve stavovém řádku se může lišit v závislosti na funkci nebo služby.
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Nastavení účtu Google
Při prvním zapnutí telefonu máte možnost aktivovat síť, přihlásit se do účtu Google a vybrat
způsob používání některých služeb Google.

Nastavení účtu Google

Pomocí zobrazené obrazovky nastavení se přihlaste do účtu Google a l e b o dotkněte se
položky karta Aplikace > Nastavení > vyberte aplikaci Google , jako např . Gmail > vyberte
položku Nový , abyste vytvořili nový účet.
Pokud již máte účet Google, poklepejte na možnost Stávající, zadejte svou e - mailovou
adresu a heslo a potom poklepejte na tlačítko Přihlášení.
Po vytvoření a nastavení účtu Google v telefonu, telefon se automaticky synchronizuje s
vaším účtem Google na webu. Vaše kontakty, zprávy ze služby Gmail, akce v kalendáři a
ostatní informace z těchto aplikací a služeb na webu se synchronizují s telefonem.
(Toto bude zavést od vašich nastavení synchronizace ) Po přihlášení můžete v telefonu
používat služby Gmail ™ a využívat výhod služeb od společnosti Google.

Důležité

Některé aplikace, jako Kalendář, používají pouze první přidáno účet Google. Chcete-li použít
s telefonem více účtů Google, tak přihlaste se nejprve do toho, se kterým chcete používat tyto
aplikace.
Po přihlášení vaše kontakty, zprávy ze služby Gmail, akce v kalendáři a ostatní informace z
těchto aplikací a služeb na webu synchronizují s telefonem.
Když při nastavení se nepřihlásí do účtu Google, a spustíte takovou aplikaci ke které je to
nutné, jako např. Gmail, systém vás požádá, abyste se přihlásili nebo vytvořili účet Google.
Když používáte firemní účet, může se nastat, že při přihlášení se budete muset dodržovat
speciální pokyny z IT oddělen.
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Připojení k sítím a zařízením
WiFi

Prostřednictvím připojení WiFi můžete používat vysokorychlostní internetové připojení v rámci
pokrytí bezdrátového přístupového bodu ( AP ). Využívejte internet pomocí rozhraní WiFi bez
zbytečného placení.

Připojení do sítě WiFi

Chcete-li v telefonu používat připojení WiFi, musíte se připojit k bezdrátovému přístupovému
bodu nebo přístupovému místu " hot spot ". Některé přístupové body jsou otevřené a můžete
k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo používají jiné zabezpečovací prvky; na
připojení k těmto přístupovým bodům musíte telefon správně nastavit. Na prodloužení
životnosti baterie, vypněte připojení WiFi, když ho nepoužíváte.
POZNÁMKA: Pokud se nacházíte mimo zóny WiFi, nebo jste nastavili funkci WiFi možnost
Vypnuto ., Váš mobilní operátor vám může účtovat poplatky za používání mobilního datového
připojení.

Zapnutí připojení WiFi a připojení k síti WiFi

Poklepejte na Menu > Systémová nastavení > WiFi
Položku WiFi nastavte na možnost Zap., čímž ji zapnete a vyhledejte dostupné sítě WiFi.
Znovu klepněte na nabídku WiFi, abyste zobrazili seznam aktivních sítí WiFi a sítí WiFi v
dosahu.
Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku. K síti se připojíte poklepáním na její název.
Pokud je síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření.
(Podrobnosti vám poskytne váš správce sítě)
Stavový řádek zobrazuje ikony, které indikují stav připojení WiFi.

Bluetooth

Na odesílání data pomocí rozhraní Bluetooth můžete použít příslušnou aplikaci, ale ne
nabídku Bluetooth, jak je to možné ve většině mobilních telefonů.
POZNÁMKA: Společnost AKAT KFT. není odpovědná za ztrátu, zachycení nebo zneužití dat
odeslaných nebo přijatých prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Vždy se ujistěte,
že sdílím a přijímáte údaje ze zařízení, které jsou důvěryhodné náležitě zabezpečeny. Pokud
jsou mezi zařízeními překážky, provozní vzdálenost se může snížit.
Některá zařízení, zejména ty, které nebyly testovány a schváleny společností Bluetooth SIG,
mohou být se zařízením nekompatibilní.
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Připojení k sítím a zařízením
Zapnutí rozhraní Bluetooth a spárování telefonu se zařízením Bluetooth

Před připojením musíte přístroj spárovat s jiným zařízením.
1. Klepněte na položku: Menu > Systémová nastavení > nastavte Bluetooth na možnost
Zap.
2. Znovu klepněte na nabídku Bluetooth. Poté klepněte na možnost Vyhledání zařízení,
čímž zobrazíte zařízení v dosahu signál Bluetooth. Pokud zařízení, které chcete
spárovat se nenachází v seznamu, ujistěte se zda zařízení je ve viditelném režimu.
Znovu klepněte na možnost Vyhledání zařízení.
3. V seznamu vyberte zařízení, se kterým chcete spárovat telefon. Když párování
proběhne úspěšně, přístroj se připojí k příslušnému přístroji.
POZNÁMKA: Některá zařízení, zejména sluchátkové soupravy nebo soupravy bez použití
rukou do auta, mohou mít fixní Bluetooth PIN, např. 0000. Pokud druhé zařízení používá kód
PIN, budete používat daný kód.

Odesílání dat pomoci bezdrátové funkcie Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku (např. Kontakt, událost kalendáře nebo mediální soubor)
v příslušné aplikaci nebo v nabídce Na stěhování.
2. Zvolte možnost na odesílání dat prostřednictvím rozhraní Bluetooth

POZNÁMKA: Metoda pro výběr možnosti se může lišit v závislosti na typu dat.
3. Vyhledejte zařízení s podporou rozhraní Bluetooth a proveďte párování.

Příjem dat pomoci bezdrátové funkce Bluetooth

Chcete-li, aby vaše zařízení bylo viditelné pro ostatní zařízení stiskněte
Menu tlačítko > Systémová nastavení > Bluetooth > nastavte možnost Bluetooth na hodnotu
ZAP.
POZNÁMKA: Chcete-li vybrat čas, dokdy bude vaše zařízení viditelné, poklepejte na
Menu > Časový limit viditelnosti
Vyberte položku Spárovat na potvrzení toho, že si přejete přijímat data z tohoto zařízení.
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Připojení k sítím a zařízením
Sdílení datového připojení vašeho telefonu

Funkce USB Tethering a přenosný WiFi hotspot jsou výhodné v případě, když nejste v
dosahu bezdrátových sítí. Mobilní datové připojení vašeho telefonu můžete sdílet s jedním
počítačem pomocí kabelu USB: priväzujúce připojení (tzv . Tethering).
Mobilní datové připojení telefonu můžete zároveň sdílet s více než jedním zařízením
současně, a to tak, že svůj telefon proměníte na přenosné hotspot WiFi.
Pokud telefon sdílí své datové připojení, ve stavovém řádku se zobrazí ikona jako dočasné ve
schránce oznámení.
Nejnovější informace o priväzujúcom připojení a přenosných přístupových místech hotspot,
včetně podporovaných operačních systémů a dalších informací naleznete na adrese
www.android.com/tether

Změna nastavení přenosného WiFi hotspotu

Poklepejte na tlačítko Nabídka > Systémová nastavení > Následující > Sdílení a přenos
príst.bod > WiFi hotspot > vyberte opce, které chcete nastavit.

TIP! Pokud je ve vašem počítači nainstalován operační systém Windows 7 nebo novější

distribuce Linuxu (jako např. Ubuntu), obvykle nebývá nutné připravit počitač na tethering.
Pokud však máte starší verzi operačního systému Windows nebo jiný operační systém, může
být nutné připravit počítač na síťové připojení přes USB. Nejnovější informace o tom, které
operační systémy podporují priväzujúce připojení USB a jak je třeba nakonfigurovat,
naleznete na webu www.android.com/tether

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového místa hotspot

Můžete změnit název sítě WiFi vašeho telefonu ( SSID ) a zajistit jeho síť WiFi.
1. Na základní obrazovce dotkněte se položky Menu > Systémová nastavení
2. Dotkněte se položky Více ... a vyberte položku Přenosný hotspot WiFi
3. Ujistěte se, že je zaškrtnutá možnost Přenosný hotspot WiFi
4. Dotkněte se položky Nastavení pro WiFi přístupový bod
Otevře se dialogové okno Nastavení pro WiFi přístupový bod. Můžete změnit SSID
(název) sítě, který vidí jiné zařízení při vyhledávání sítí WiFi.
Poklepáním na položku Bezpečnost můžete také nakonfigurovat síť se zabezpeční
prostřednictvím chráněného přístupu WPA2 s předem zdiaľaným klíčem ( PSK ).
Pokud klepněte na možnost zabezpečení WPA2 PSK, v dialogovém okně nastavení
WiFi přístupového bodu objeví se pole hesla. Pokud zadáte heslo, toto heslo budete
muset zadat při připojení k přístupovému místu hotspot telefonu pomocí počítače nebo
jiného zařízení.
19

Uživatelská příručka
Nastavením položky Otevřít v nabídce Zabezpečení můžete odstranit zabezpečení vaší
sítě WiFi .
Poklepejte na položku Uložit

Připojení k sítím a zařízením
Připojení k PC přes USB

Zjistěte, jak připojit vaše zařízení k počítači pomocí kabelu USB v režimu připojení USB.
Pokud připojíte telefon k počitači, můžete přenášet data přímo do a ze zařízení.
1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
Přetáhněte stavový řádek dolů > poklepejte na
položku USB připojení
2. V místním okně vyberte požadovanou možnost.
3. Dotkněte se položky zapnutí USB úložišt
(USB storage ). V tomto případě PC
automaticky rozpozná telefon.
4. Pak můžete zobrazit obsah velkokapacitního
paměťového zařízení v počítači a přenášet
soubory.
5. Po dokončení přenosu souborů mezi PC a
telefonem, odpojte telefon v systému Windows
a poté fyzicky odpojte kabel USB.
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Hovory
Uskutočnenie hovoru
Poklepáním na položku

otevřete klávesnici s tlačítky. Pomocí klávesnice zadejte číslo.

Chcete-li odstranit číslici, poklepejte na tlačítko
Poklepáním na tlačítko
uskutečníte hovor. Pro ukončení hovoru klepněte na ikonu

TIP! Chcete-li zadat symbol " + " pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte tlačítko

Videohovor
Poklepáním na položku

otevřete klávesnici s tlačítky. Pomocí klávesnice zadejte číslo.

Na uskutečnění video hovoru stiskněte možnost Videohovor. Pokud nechcete použít funkci
Reproduktor, stiskněte ikonu reproduktoru a připojte sluchátka.
Během videohovoru vidíte vlastní obraz, zatímco druhá strana hovor přijme a odpoví a objeví
se její obraz na obrazovce.
Pro ukončení videohovoru poklepejte na možnost Konec.
Skrytí obrazu: změna zobrazení obrazu
Vytáčení: zadejte číslo
Podržení: ztlumení zvuku a pauza videa
Ztlumení: ztlumení zvuku
Reproduktor: zapnutí/vypnutí reproduktora

Menu videohovoru

Snímek – pořízení fotografie druhé osoby
Spínač kamery – možnost přepnutí kamery
Spuštění záznamu – možnost nahrání konverzace
Nastavení videa

Volání kontaktům

1. Dotykem na ikonu Kontakty, otevřete své kontakty.
2. Přejděte seznam kontaktů nebo zadejte několik prvních písmen kontaktu, kterému
chcete volat, a stiskněte tlačítko Vyhledávání kontaktů.
3. V seznamu poklepejte na kontakt, kterému chcete volat.

Přijetí a odmítnutí hovoru
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Pokud vám někdo volá a váš telefon je v uzamčeném stavu, zatáhněte
Chcete-li hovor odmítnout, zatáhněte

položku prstem.

položku prstem.

Hovory
Zobrazení protokolů hovorů

Na základnej obrazovke poklepte na položku
a vyberte položku Záznam hovorov.
Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hovorov.

TIP!

• Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku
hovoru.
• Dotknite sa tlačidla Ponuka a potom dotykom na možnosť Odstrániť všetky odstráňte všetky
zaznamenané položky.

Nastavení hlasitosti hovoru

Chcete-li během hovoru upravit hlasitost příchozího hovoru, použijte tlačítko zvýšení nebo
snížení hlasitosti na pravé straně telefonu.

Uskutečnění druhého hovoru

Během prvního hovoru stiskněte tlačítko Nabídka > a položky Přidat hovor a vytočte číslo.
Rovněž můžete přijít do seznamu nedávných voleb stisknutím položky
vyhledávař v kontaktech stisknutím položky
Dotykem na položku

nebo můžete

a vybrat kontakť, kterému chcete zavolat.

uskutečníte hovor. Na obrazovce hovoru se zobrazí oba hovory.

První hovor bude zablokován a podržen. Poklepáním na zobrazené číslo přepínáte mezi
hovory. Případně můžete poklepat na možnost

Sloučit hovory, čímž začnete konferenční

hovor. Chcete-li ukončit aktivní hovory, poklepejte na položku Konec nebo stiskněte tlačítko
Domů, přetáhněte dolů lištu s upozorněními a vyberte ikonu Ukončit hovor
POZNÁMKA: Zpoplatňuje se každý provedený hovor.
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Kontakty
Umožňuje do telefonu přidávat kontakty a synchronizovat je s kontakty účtu Google nebo
jiných účtů, které podporují synchronizaci kontaktů.

Vyhledávání kontaktu
Na domovské obrazovce stisknutím ikony

otevřete své kontakty. Dotkněte se položky

Vyhledávání kontaktů a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Přidání nového kontaktu
Klepnutím na ikonu

otevřete své kontakty. Dotkněte se položky Přidat do kontaktů a

vyberte umístění paměti. Pokud máte více kontaktů, zvolte ten ke kterému chcete kontakt
přiřadit, např. telefon nebo Google.
Poklepejte na možnost informace o kontaktu a zadejte podrobnosti o kontaktu. Poklepejte na
položku Uložit, aby se kontakt uložil do paměti telefonu.
Kontakt můžete přidat i z obrazovky vytáčení. Dotkněte se ikony

>

na otevření

obrazovky vytáčení. Zadejte telefonní číslo. Dotkněte se položky Nabídka > opci Přidat do
kontaktů a následně vyberte umístění paměti. Pokud máte více kontaktů, zvolte ten ke
kterému chcete kontakt přiřadit, např. telefon nebo Google.
Poklepejte na možnost informace o kontaktu a zadejte podrobnosti o kontaktu. Poklepejte na
položku Uložit, aby se kontakt uložil do paměti telefonu.

Přidání kontaktu mezi oblíbené
Dotykem ikony

otevřete své kontakty. Stisknutím daného kontaktu zobrazte jeho

podrobnosti.
Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu.
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Odesílání/Přijatí zprávy
Telefon kombinuje zprávy SMS a MMS do jedné intuitivní a snadno použitelný nabídky.

Odesílání zprávy

1. Prázdnou zprávu otevřete stisknutím položky Zprávy na základní obrazovce a
stisknutím tlačítka Nové zprávy
2. Zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu do pole Na. Při zadávání jména kontaktu
se budou zobrazovat kontakty shodující se zadávaným kontaktem. Můžete dotykem
stisknout nabízeného příjemce. Můžete přidat více než jeden kontakt.

POZNÁMKA: Poplatek vám bude účtován za každou textovou zprávu, kterou odešlete
jednotlivým osobám.
3. Stiskněte pole Napsat zprávu a začněte vytvářet zprávu.
4. Chcete-li přidat přílohu, klepněte na znamení +
5. Klepněte na znamení SIM karty, se kterou chcete odeslat zprávu.
Použití emotikon
Oživte vaše správy s použitím emotikonov. Pri písaní novej správy ťuknite na tlačidlo
emotikon.

Změna nastavení MMS zpráv

Nastavení zpráv ve vašem telefonu jsou předdefinované, takže můžete odesílat zprávy
okamžitě. Tato nastavení lze změnit podle vašich preferencí. Poklepejte na ikonu Zprávy na
základní obrazovce, pak na ikonu Nabídka a následně na položku Nastavení.
POZNÁMKA: Pokud obdržíte SMS zprávu v průběhu hovoru, telefon zapípá.
VAROVÁNÍ
• Limit 160 znaků se může v jednotlivých zemích lišit v závislosti na jazyku a kódování SMS.
• Pokud přidáte ke zprávě SMS obrázek, video nebo zvukový soubor, automaticky se změní
na zprávu MMS a bude podle toho i zpoplatněna.

Schránka strukturovaných zpráv

Nepřečtené zprávy ( SMS , MMS ) jsou umístěny nahoře. Další zprávy vyměněny s druhým
účastníkem lze zobrazit v chronologickém pořadí, takže si můžete pohodlně prohlédnout
přehled vaší konverzace.
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E-mail
Aplikaci E-mail můžete použít ke čtení e-mailů ze služeb, jako např. Gmail. Aplikace E-mail
podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange. Váš poskytovatel služeb nebo
správce systému vám v případě potřeby poskytne nastavení účtu.

Zpráva e-mailového účtu

Při prvním otevření aplikace E-mail se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže
nastavit e-mailový účet.

Přidání dalšího e-mailového účtu

Vyberte následující možnosti: Aplikace > E - mail > Nastavení účtu
Po počátečním nastavení aplikace E-mail zobrazí obsah složky Přijaté. Pokud jste přidali více
než jeden účet, mezi účty můžete přepínat.

Odstranění e-mailového účtu

Vyberte následující možnosti: Aplikace > E-mail > stiskněte možnost Účty > a položku
Odebrat účet

Obrazovka patřící k e-mailovému účtu

Poklepáním na některý účet, můžete otevřít k němu patřící přijaté maily. Standardně použité
účet na odeslání zprávy je označeno značkou zaškrtnutí.
- Chcete-li otevřít složce účtu, poklepejte na ikony složky. Telefon stáhne pouze

nejnovější zprávy.

Složky kont

Každé účet má složky Přijaté , K odeslání , Odeslané , a Koncepty. V závislosti na funkcích
podporovaných vaším poskytovatelem účtu můžete mít k dispozici další složky.

Vytvoření a odesílání e-mailu
1. V aplikáci E-mail se dotkněte ikony
2. Zadejte adresu zamyšlení příjemce zprávy. Při zadávání textu budou ze sekcích
tržiště vašich kontaktů navrhované vyhovující adresy. Pokud máte Několik adres,
oddělte je středník.
3. Přidejte pole pro kopii nebo skrytou kopii a je-li třeba přiložte soubory
4. Vložte text zprávy.
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5. Dotkněte se položky

. Pokud nejste připojeni k síti, např. tehdy, pokud pracujete v

režimu za letu, odesílané zprávy se uloží do složky Schránka odeslaných zpráv,
dokud se znovu nepřipojíte k síti. Pokud Schránka odeslaných zpráv obsahuje nějaké
neodeslané zprávy, zobrazí se na obrazovce Účet .
TIP! Telefon vás při doručení nového e-mailu upozorní zvukem nebo vibrováním. Na
zastavení upozornění, dotykem stiskněte na oznámení e-mailu.

Fotoaparát

Chcete-li otevřít aplikaci Fotoaparát, na domovské obrazovce klepněte na položku
Fotoaparát.
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Fotoaparát
Fotografování

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. Držte telefon ve vodorovné poloze a nasměrujte a nasměrujte objektiv ke směru
objektu, který chcete fotografovat.
3. Klepněte na tlačítko Snímání fotografie

POZNÁMKA: Pokud se pokusíte fotografovat v interiéru, vzhledem k vlastnostem kamery,
může nastat problém v souvislosti s stíny. (Pod problémem stínování rozumíme, že barvy ve
středu a na okraji fotografie nejsou zcela jednotné)
4. Získaný obrázek naleznete v Galerii. Fotografii můžete sdílet s různými způsoby, jako
např. prostřednictvím zpráv či rozhraní Bluetooth, E - mail, Gmail nebo s použitím
jiné podporované aplikace.
POZNÁMKA: Při přebírání zpráv MMS v roamingu se mohou vybírat zvláštní poplatky.

Pokročilé nastavení

V tomto nastavení najdete dodatečné pokročilé funkce pomocí kterých můžete fotografie dále
přizpůsobovat. Mezi takové patří například: korekce expozice, vyvážení bílé.

Prohlížení uložených fotografií

K uložením fotografiím se dostanete přes režim fotoaparátu. Jen klepněte na ikonu Galerie a
zobrazí se vaše galerie.
Stisknutím tlačítka Nabídka (Menu) otevřete všechny rozšířené možnosti: Prezentace, Výběr
položky, Seskupení
Tlačítko Menu stisknutím na fotografii: Vymazat, Prezentace, Upravit, Oříznout, Nastavit
obrázek jako, Podrobnosti, Vytlačování
Fotografii můžete sdílet s různými způsoby, jako např. prostřednictvím zpráv či rozhraní
Bluetooth. Ve spodní části obrazovky se objeví režim úpravy.

TIP! Chcete-li vidět více fotografií nebo videa sjeďte doleva nebo doprava.
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Videokamera
Počas prehrávania videa máte možnosť nastaviť rozlíšenie, rýchlosť dekódovania videa.

Prehrávanie videa

1. Dotykom stlačte na ikonu Aplikácie>tlačidlo Videoprehrávač
2. Jedným dotknutím sa videa spustíte jeho prehrávanie. Dlhým stlačením zobrazíte
ďalšie možnosti nastavení. Vymazať – Podrobnosti.
3. Ťuknutím na video počas prehrávania, zobrazí sa na hornom riadku displeja možnosť
zdieľania.

Nastavenie hlasitosti počas prehrávania videa

Počas prehrávania videa, tlačidlami hlasitosti na pravej strane zariadenia zmeníte hlasitosť.
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Multimédia
Přidání hudobních/video súborů do telefonu

Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Objeví se oznámení, že USB je připojeno,
vyskočí okénko USB režim připojení. Otevřete složku, který si chcete prohlédnout v počítači.
Při stahování hudby nebo videosouborů, musí být respektována autorská práva. Poškozené
nebo vadné soubory mohou poškodit telefon.

Přehrávání videosúborů na telefónu

Vyhledejte ve videopřehrávači soubor, který chcete spustit, pro přehrávání klepněte na
vybrané video.

Hudební přehrávač

Ve vašem telefonu je zabudovaný přehrávač hudby, který umožňuje přehrávat všechny vaše
oblíbené skladby. Chcete-li otevřít přehrávač hudby, poklepejte na položku
> karta Aplikace>Hudba

Přehrávání hudební skladby
1. Dotkněte se položky

>karta Aplikace>Hudba.

2. Dotkněte se položky Skladby.
3. Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
4.
Této položky se dotkněte, pokud chcete pozastavit přehrávání hudby.
5.
Stisknutím přejdete na následující skladbu.
6.
Stisknutím a podržením přejdete dozadu. Klepněte dvakrát a přejdete na
předchozí skladbu. Chcete-li upravit hlasitost během poslechu hudby, stiskněte
tlačítka na zvýšení a na snížení hlasitosti umístěné na pravé straně telefonu.
7. Stiskněte a podržte jakoukoli skladbu v seznamu. Zobrazí se možnosti Přehrát, Přidat do
seznamu skladeb, Sdílet, Nastavit jako vyváňanie, Smazat, Podrobnosti a Hledat.
Stisknutím tlačítka Nabídka zobrazí se možnosti: Všechno přehrát , Party režim, Náhodně,
Zvuky, Hledat
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Multimédia
Používání playlistů

Vytvářením playlistů, víte organizovat vaše hudební soubory do skupiny, které můžete přehrát
podle vašich nastavení nebo v náhodném pořadí.

Vytvoření playlistu

1. Při zobrazení knihovny, stiskněte a podržte jednu skladbu.
2. Klepněte na položku Přidat k playlistu > Nová
3. Zadejte název nového playlistu, pak klepněte na tlačítko OK.

Odstranění skladby z playlistu

1. Otevřete playlist.
2. Stiskněte a podržte požadovanou skladbu, kterou chcete odstranit, pak klepněte na
položku Odebrat z playlistu.
.

Přejmenování nebo vymazání playlistu

1. Otevřete knihovnu Playlist.
2. Stiskněte a podržte Playlist k zobrazení nabídky, pak klepněte na Odstranit nebo
Přemenovat.

POZNÁMKA: Autorská práva vztahující se na hudební soubory, mohou být chráněny
mezinárodními smlouvami a národními zákony o autorských právech. V důsledku toho může
být na reprodukci nebo kopírování hudby třeba získat povolení nebo licenci. V některých
zemích národní zákony zakazují kopírování materiálů chráněného autorským právem. Před
převzetím nebo zkopírované souboru si ověřte národní legislativu dané země týkající se
použití tohoto druhu materiálů.
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Pomůcky
Nastavení budíku
1. Dotkněte se položky

> karty Aplikace>položky Hodiny

2. Pro   přidání nového budíku klepněte na znak hodinek v levém rohu a nastavte čas
buzení.
3. Upravte ostatní nastavení dle vlastního výběru a stiskněte tlačítko OK
4. Klepněte na tlačítko Vypnutí pro vymazání buzení nebo stiskněte tlačítko Nabídky pro
změnu nastavení buzení.

Používání kalkulačky
1. Dotkněte se položky

> karty Aplikace>položky Kalkulačka

2. Stisknutím číselných tlačítek zadávejte čísla.
3. Při jednoduchých výpočtech dotykem stiskněte požadovanou funkci ( + , - , x nebo ÷ )
a poté = .
4. Pokud chcete dělat složitější výpočty dotkněte se položky Nabídky, zvolte Rozšíření
panel a poté zvolte funkci sin, cos, tan, log atd.

Přidávání událostí do kalendáře

POZNÁMKA: Pro používání funkce Kalendář je třeba založit Google účet.
1. Dotkněte se položky

> karty Aplikace>položky Kalendář

2. Pro   zobrazení události, klepněte na daný datum. Události, které se konají v ten
den pod Kalendářem se zobrazí v Měsíčním zobrazení. Pro zobrazení podrobností
dotkněte se dané události. Jestli chcete přidávat událost, stiskněte tlačítko Nabídka.
3. Dotkněte se položky Nová událost a zadejte název nové události. Zkontrolujte datum,
zadejte čas začátku a konce události.
4. Dotkněte se položky Umístění a zadejte umístění.
5. Chcete-li k události přidat poznámku, dotkněte se položky Popis a zadejte
podrobnosti.
6. Chcete-li budík opakovat, nastavte hodnoty pro položky Opakovat a Připomenutí ( v
případě potřeby )
7. Stisknutím položky Uložit událost uložíte do kalendáře. V kalendáři barevný čtvereček
označuje dnů na nichž jsou uloženy události. Pokud nastavíte čas začátku události, v
určeném čase zazní alarm.
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Změna zobrazení kalendáře
1. Dotkněte se položky

> karty Aplikace>položky

2. Dotkněte se položky
Diář nebo Měsíc.

v levém rohu kalendáře, která ukazuje položky Den, Týden,

Kalendář

Pomůcky
Na stěhování

Umožňuje rychlý přístup ke kartám, které obsahují poslední internetové a ostatní převzaty
seznamy internetových souborů.
1. Dotkněte se položky

>karta Aplikace>Na stěhování

Vyberte jednu z dostupných kategorií (internetové stažení nebo Jiné stažení) a
vyberte požadovaný soubor.

FM rádio

Zařízení iLike X3 má zabudovanou funkci rádia FM, takže své oblíbené stanice si můžete
naladit a poslouchat kdekoliv.
POZNÁMKA: Chcete-li poslouchat rádio, je třeba použít sluchátka. Zasuňte jej do konektoru
pro sluchátka v telefonu.

Hlasový záznamník

Na nahrávání hlasových poznámek nebo jiných audio souborů použití hlasový záznamník.
Nahrávání zvuku nebo hlasu
1. Dotkněte se položky
2. Stisknutím
3. Stisknutím

>karta Aplikace a zvolte položku Hlasový záznamník

začněte nahrávání.
ukončíte nahrávání.

POZNÁMKA: Stisknutím položky Nabídka otevřete svůj album. Můžete poslouchat uložené
nahrávky. Dostupný čas nahrávání se od toho skutečného může lišit.
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Nastavení
Mobilní údaje

Můžete zkontrolovat aktuální využití dat, nastavit povolení/zákaz přenosu dat nebo nastavit
limit pro používání mobilních dat.
Dotkněte se položky Nabídka (Menu) pro nastavení dalších voleb, jako např. automatická
synchronizace, mobilní hotspoty.

Nastavení hovorů

Nakonfigurujte nastavení telefonních hovorů jako např. přesměrování hovoru nebo jiné
speciální funkce nabízené vaším operátorem.
Pevně   vytáčené čísla - slouží k aktivaci a sestavení seznamu čísel, na které lze z
telefonu volat. Je nutný kód PIN2 , který vám poskytne váš operátor. Z telefonu bude možné
volat pouze na čísla uvedená v tomto seznamu.

Hlasová pošta

Umožňuje zvolit si službu hlasové schránky vašeho poskytovatele. Toto číslo získáte od
svého poskytovatele služeb.

Nastavení hlasové schránky

V případě když používáte hlasovou schránku poskytovatele služeb, zde můžete zadat číslo
na ovládání a slyšení odkazu.

Přesměrování hovorů

Zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory v případech, kdy máte obsazenou linku,
nepřijmete hovor nebo nemáte signál.

Další nastavení hovorů

ID volajícího - vyberte, zda chcete zobrazovat své číslo v telefonu druhé strany během
probíhajícího hovoru.
Blokování hovorů - slouží k blokování příchozích, odchozích nebo mezinárodních hovorů.

Více...

Režim za letu - po zapnutí režimu během letu se všechna bezdrátová připojení zablokují.
V menu Bezdrátové nastavení , klepněte na položku Další a potom zapněte režim za letu se
zaškrtávacím políčkem (objeví se modrá háček). Pro vypnutí se dotkněte políček nebo
stiskněte a podržte tlačítko Zap./Vyp./Blokovanie, a klepněte na položku Letadlo.
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Nastavení
Přenosné přístupové místo hotspot

USB internet - sdílení internetu z PC pomocí USB kabelu.
Přenosný WiFi hotspot - umožňuje vám sdílet mobilní síť prostřednictvím rozhraní WiFi.
Vytvořte hotspot a sdílejte připojení. Pro vytvoření přenosného hotspotu klepněte na položku
Menu > Systémová nastavení. V části Bezdrátové nastavení klepněte na položku Sdílení >
Přenosný WiFi hotspot . Dýmka označuje, že funkce je aktivní.
Dotkněte se položky Nastavení přístupového bodu WiFi ke změně SSID, druhu zabezpečení
a hesla .
Spojení pomocí Bluetooth - umožňuje nastavit telefon, zda sdílíte internetové připojení nebo
ne.

Sdílení mobilního internetu

Zabezpečení sdílení internetového připojení mobilního telefonu pro daný PC pomocí USB
kabelu.
1. Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu.
2. Zobrazí se okénko tazatel se na typ připojení USB.
3. Potvrďte ťuknutím na tlačítko sdílení USB.
POZNÁMKA: K sdílení připojení internetu potřebujete vhodný balíček mobilního datového
připojení. Připojená zařízení používají vaše mobilní datové připojení, které jsou součástí
vašeho balíčku. Balíčky nejsou omezeny a může dojít k významným poplatkům pokud
disponibilní množství dat překročíte. Výkon se může lišit v závislosti na počty připojených
zařízení jakož i od dalších faktorů. Během sdílení připojení k internetu při použití USB funkce,
vaše paměťová karta micro SD nebude přístupná.

Mobilní sítě

Nastavení možností pro přenos dat v roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových
bodů ( APN ) atd.
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Nastavení
Zvukové profily

Umožňuje výběr z možnosti Obecný, Vibrace nebo Tichý. Můžete spravovat hlasové nebo
dotykové signalizace.
Hlasitost - nastavení hlasitosti telefonu upravte podle vlastních potřeb a prostředí .
Zvonění hlasového hovoru - vyberte vyzvánění pro příchozí hovory.
Výchozí upozornění - vyberte vyzváněcí tón pro oznámení, jako např. při přijetí nových zpráv
nebo událost v kalendáři.
Vyzvánění s vibrováním - zaškrtněte tuto možnost , pokud chcete nastavit , aby telefon při
příchozích hovorech vibroval.
Tóny RPI dotyku klávesnice - pokud zaškrtnete tuto možnost při používání klávesnice se
budou přehrávat tóny.
Zvuky při dotyku - pokud zaškrtnete tuto možnost při výběru položek na obrazovce se budou
přehrávat zvuky.
Zvuky uzamčení obrazovky - pokud zaškrtnete tuto možnost , při zamykání a odemykání se
přehraje zvuk.
Vibrace při dotyku - po zaškrtnutí této možnosti bude telefon vibrovat pokaždé poklepe po
dotykových tlačítkách na domovské obrazovce.

Zobrazení

Tapeta - umožňuje nastavení tapety domovské obrazovky. Tapetu můžete vybrat z Galerie,
Aktivních tapet, ze složky Více fotografií, z fotografií nebo z Galerie tapet.
Jas - nastavení jasu obrazovky.
Otočení obrazovky - otočení do 90 ° nebo 180 °
Funkce spořič obrazovky - zapnuta funkce umožňuje nastavit spořič obrazovky tak, aby se
zobrazoval, když je telefon v režimu spánku, přičemž je připojen nebo se nabíjí .
Funkce Daydream - nastavení doby před automatickým vypnutím obrazovky.
Velikost písma - slouží k nastavení velikosti písma.

Úložný prostor

Zobrazení používání interní paměti. Můžete vybrat výchozí úložný prostor.
Vymazat paměť telefonu - vymaže všechna data z interní paměti telefonu.
Odpojení SD karty - dotykem stiskněte Odpojit kartu SD, aby se dala bezpečně vybrat .
Smazat kartu SD - chcete-li odstranit všechna data z telefonu, zvolte tuto možnost.

Aplikace
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Zobrazte a spravujte své aplikace.

Nastavení
Účty

Pomocí Účty a synchronizace víte přidat a spravovat GoogleTM a jiné podporované účty. S
tímto nastavením můžete zadat, aby aplikace se synchronizovaly podle vlastního časového
hamonogramu, mohli posílat a přijímat data a to, že s jakým způsobem, také zde můžete
povolit, aby každá aplikace automaticky synchronizace uživatelské údaje. GmailTM, Kalendář
a některé aplikace také mají své vlastní nastavení, co se týče synchronizace, viz. sekci
konkrétních aplikací. Pro zadání nového účtu klepněte na položku Přidat účet.

Přístup k informacím o poloze

Pokud zvolíte službu určování polohy Google, váš telefon zjistí pomocí sítí WiFi a mobilních
sítí vaši přibližnou polohu.

Bezpečnost

V nastavení Zabezpečení víte konfigurovat telefon a s tím zaručit bezpečnost svých dat.
Uzamčení obrazovky - vyberte možnost se kterou chcete chránit váš telefon.
Nastavení uzamčení karty SIM - otevře se obrazovka, kde můžete nastavit vyžadování kódu
PIN na používání telefonu. Když nastavíte zde můžete změnit kód PIN.
Zobrazit heslo při psaní - slouží k zobrazení znaku hesla během psaní.
Správci zařízení - slouží k zadání nebo deaktivování správce zařízení.
Neznámý zdroj - výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepocházejí z loklity Play.
Zobrazit heslo při psaní - slouží k zobrazení znaku hesla během psaní.
Správci zařízení - slouží k zadání nebo deaktivován správce zařízení.
Neznámý zdroj - výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepocházejí z loklity Play.
Ověření aplikací - zakazuje nebo varuje před instalací aplikací, které mohou způsobit
poškození .
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Správa automatického spuštění - zde můžete povolit nebo zakázat automatické spouštění
programů při bootování systému.
Povolení aplikací - zde můžete povolit oprávnění aplikací.

Nastavenií
Jazyk a vstup

Nastavení položky Jazyk a vstup použijte k výběru jazyka pro text v telefonu a na konfiguraci
klávesnice na obrazovce včetně slov přidaných do slovníku.
Rychlost kurzoru - nastavení rychlosti kurzoru.

Zálohování a obnovení

Zálohovat moje data - nastavením této možnosti zálohujete svá nastavení a data aplikací na
server Google.
Automaticky obnovit - nastavením této možnosti obnovíte své nastavení a data aplikací po
přeinstalování aplikací v zařízení.
Obnovení nastavení z výroby - obnovit výchozí hodnoty výrobních nastavení a odstraníte
všechny své údaje.

Datum a čas

Nastavte způsob zobrazování data a času.

Možnosti usnadnění

Použití nastavení pro osoby s fyzickým postižením zjednodušuje provoz zařízení.

Informace o telefonu

Prohlédněte si právní informace a zkontrolujte stav vašeho telefonu a verzi softwaru.
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Technické specifikace

Procesor
RAM
Vnitřní paměř
Rozšírení paměti
Operační systém
Slot na SIM kartu
Velikost displeje
Rozlišení
Přední kamera
Zadní kamera
FM rádio
WiFi
Bluetooth
Kapacita baterie

QUAD CORE 1.2 Ghz
512MB
4GB
do 32GB
Android 5.1
DualSIM, Dual Stand-By
5” FWVGA IPS
854x480
1.3 Mp
3.2 Mp
áno
áno
áno
2200 mAh
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Řešení problémů
Tato kapitola zahrnuje některé problémy, se kterými se můžete setkat během používání
telefonu. Některé problémy vyžadují telefonát poskytovateli služeb, ale většinu z nich
odstraníte snadno i sami.
Zpráva
Chyba karty Micro-SIM

Možné příčiny

Možné řešení

V telefonu není karta

Ujistěte

se,

že

jste

Micro-SIM nebo je

Micro-SIM vložili správně

kartu

nesprávně vložena
Přesuňte se k oknu nebo na
Signál je slabý nebo se

volné prostranství. Podívejte si

Žádné síťové

nacházíte mimo síť

mapu pokrytí síťového operátora.

připojení/výpadek sítě

operátora.

Zkontrolujte, zda je karta starší

Operátor aplikoval nové než 6 až 12 měsíců. Pokud áno,
služby.

vyměnte kartu Micro-SIM v
nejbližší pobočce vašeho
síťového operátora.

Pokud chcete změnit
bezpečnostní kód, nový Pokud kód zapomenete
Kódy se neshodují

kód musíte potvrdit

kontaktujte vašeho poskytovatele

opakovaným zadáním.

služeb.

Dva kódy nesouhlasí.
Nemožné nastaviř žádné Není podporována

Obraťte se na poskytovatele

aplikace

služeb

poskytovatelem služeb
nebo je nutná registrace

Nová síť oprávnění k přístupu.
Chyba vytáčení.

Zkontrolujte nová omezení.

Hovory nejsou k dispozici Dosaženo předplacený
limit poplatků

Obraťte se na poskytovatele
služeb nebo vynulujte limit
pomocí kódu PIN2.

Hovor se přeruší nebo

Přerušovaný problém

Vyjměte baterii poté ji vložte zpět

telefon zamrzne

se softwarem

a zapněte znovu telefon.
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Zkontrolujte stav nastavení v
Žádný zvuk

Vibrační režim

nabídce zvuků a přesvědčte se,
že není aktivní vibrační nebo
tichý režim.

Zpráva
Telefon nelze zapnout

Možné příčiny

Možné řešení

Tlačítko Zap./Vyp. bylo

Tlačítko Zap./Vyp. držte stisknuté

stisknuto příliš krátce.

nejméně dvě sekundy.

Baterie není nabitá.

Nabijte baterii. Zkontrolujte

Kontakty baterie jsou

indikátor nabíjení na displeji.

zašpiněné.

Vyčistěte kontakty baterie.

Baterie není nabitá

Nabijte baterii

Venkovní teplota je příliš Ujistěte se, že telefon se nabíjí
vysoká nebo nízká

při normální teplotě
Zkontrolujte nabíječku a její

Chyba nabíjení

Problém s kontakty

připojení k telefonu. Zkontrolujte
kontakty baterie a vyčistěte
pokud je to nutné

Žádné napětí

Nabíječku zapojte do jiné
zásuvky

Chybná nabíječka

Vyměňte nabíječku

Nesprávná nabíječka

Použivejte pouze originální
příslušenství společnosti AKAT

Chybná baterie

Vyměňte baterii

Je zapnutá funkce

Zkontrolujte nabídku Nastavení a

Číslo není povoleno

Pevné vytáčané číslo

funkci vypněte

Nelze přijmout nebo

Paměť je plná

Z vašeho telefonu vymažte

odeslat SMS a fotografie
Soubory nelze otevřít
SD karta nefunguje

některé zprávy
Nepodporovaný formát

Zkontrolujte podporované

souboru

formáty souborů

Podporuje FAT16 a

Zkontrolujte formát souboru SD

FAT32 souborový

karty s pomocí čtečky karet nebo

systém

s pomocí telefonu formátujte SD
kartu
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