Uživateľská príručka

X1
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™

a Play Store™ sú ochranné známky spoločnosti
Google, Inc.

Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia. Obrázky a
snímky použité v tejto použivateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu
môžu líšiť. Časť obsahu tejto použivateľskej príručky sa môže od kontrétneho produktu
či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť
menený bez predchádzajúceho upozornenia.
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Uživateľská príručka
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Starostlivosť o telefón a jeho údržba
VAROVANIE
Používajte iba batérie, nabíječky a príslušenstvo schválené pre tento konktrétny model
telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré
sú platné pre telefón a môže byť nebezpečné.
Nerozoberajte prístroj. Ak jej potrebná oprava, zverte ju kvalifikanému servisnému technikovi.
Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti AKAT KFT. zahŕňať náhradné diely
alebo dosky, ktoré sú nové alebo reparované, pod podmienkou, že sĺňajú rovnakú funkciu ako
vymieňané diely. Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako
televízory, rádiá alebo osobné počítače.
Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory a sporáky.
Zabráňte pádu telefónu na zem.
Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciam ani nárazom. V priestoroch, kde to určujú
osobitné predpisy, telefón vypnite.
Telefón nepoužívajte, napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnické
prístroje.
Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu. Telefón nenabíjajte blízko horľavých
materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru. Na čistenie
povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu(nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzén
alebo alkohol). Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu. Telefón
nabíjajte v dobre vetranej miestnosti. Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže
spôsobiť na informácie magnetických pásoch. Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi,
pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu. Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
Príslušenstvo, napr. slúchadlá používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je
nevyhnutné. Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité,
rozbité sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo
nevhodného používania. Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej
prevádzky vytvára teplo. Príliž dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného
vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní
s telefónom počas a bezprostredne po použití.
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Uživateľská príručka
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Efektívna prevádzka telefónu

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.
Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskych prístrojov bez toho, aby ste si vyžiadali
povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrecka.
Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty. Rušenie menšieho rozsahu môže
ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používani mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.
Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke. Venujte šoferovaniu plnú pozornosť.
Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné
podmienky.
Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom
vozidle , ako napr. stereo súpravu či bezpečnostný systém.
Keď je vozidlo vybavená airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným
bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhanie airbagu alebo vážnemu poraneniu v
dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú
úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných
komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu

Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.
Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame,
aby ste svoj telefón nazapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež,
aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň. Keď používate slúchadlá a
nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaca vedľa vás počuje, čo
počúvate, znížte hlasitosť.
POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu
rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak telefón vystavený
silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej, ani sa nepokúšajte rozbitú
časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení
autorizovaný servis.
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Uživateľská príručka
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože.
Dodržiavajte obmedzenie a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

Telefón nepoužívajte na čerpacích staniciach.
Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom
priestore vozidla a mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

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

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré
by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri
tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa
u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérií a údržba

Pred nabíjením nie je potrebné batériu úplne vybiť.
Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový
efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon. Používajte len batérie a nabíjačky značky iLIKE(AKAI).
Nabíjačky iLIKE sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie. Vymeňte batériu, ak
už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích
cyklov. Ak ste batériu dlhši čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí
s vysokou vlhkosťou , napr. v kúpeľni.
Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť
jej výkon. V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich.
Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho AKAI autorizované servisu alebo k
predajcovi výrobkov spoločnosti. Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z
elektrickej zásuvky, aby ste predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
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Uživateľská príručka
Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Likvidácia starého prístroja
Na produkte zobrazený symbol prečiarknutého odpadkového koša znamenže
výrobok podieha smernici EU 2002/96/ES.
Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od
komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré
boli ustanovené vládou alebo organmi miestnej správy.
Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym
negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade,
v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Likvidácia použitých batérií
Zobrazený symbol prečiarknutého odpadového koša na batérii výrobku znamená,
že batéria podlieha smernici EU 2006/66/EC
Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg)
alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002% kamia
alebo 0,004% olova.
Všetky batérie je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu
prostredníctovom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými
štátnymi alebo miestnými organmi.
Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym
negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade,
v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.
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Uživateľská príručka
Všeobecné informácie
Pred použitím telefónu, prosíme prečítajte si tieto pokyny

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláta zástupcovi servisného
strediska, overte si, či niektorý z problémov s vašim telefónom nie je opísaný v tejto časti
návodu na použitie.

Pamäť telefónu

Keď je vo vašom telefóne menej ako 2MB voľnej pamäte, telefón nemôže prijímať nové
správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvolniť viac pamäte odstránením
niektorých údajov, napr. aplikácií alebo správ.

Odstránenie aplikácií

Vyberte nasledujúce možnosti: Nastavenia>Aplikácie
Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvoľte aplikácie, ktoré chcete odinštalovať.
Poklepte na možnosť Odinštalovať

Optimalizácia životnosť batérie

Životnosť batérie môžete predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete neustále
spustené v pozadí. Môžete monitorovať ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú
energiu batérie.

Predĺženie životnosť batérie telefónu

Vypnite rádiokomunikačné zariadenie, ktoré nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie WiFi,
Bluetooth alebo funkciu GPS, vypnite ich.
Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
Vypnite Google Mail™, Kalendár, Kontakty a automatickú synchronizáciu iných aplikácií.
Niektoré prevzaté aplikácie môžu skracovať výdrž batérie.

Monitorovanie a kontrola úrovne nabitia batérie

Vyberte nasledujúce možnosti: Nastavenia>Batéria
Čas používania batérie sa zobrazuje na obrazovke. Ukazuje čas používania batérie od
posledného pripojenia telefónu k zdroju napájania. Na obrazovke sa nachádza zoznam
aplikácií alebo služieb zoradené podľa množstva spotrebovanej energie – od najväčšieho po
najmenšie množstvo.

Používanie položiek

Do jednej zložky sa dá kombinovať viac ikonov aplikácií. Posuňte jednu ikonu aplikácie na
druhú na úvodnej obrazovke, takto viete ich dať do jednej zložky.
POZNÁMKA: Po otvorení jednej aplikácie zvčajne môžete zmeniť nastavenia tak, že
vyberiete položky z ikony Menu, ktorá je umiestnená na hornej alebo v blízkosti dolnej časti
úvodnej obrazovky.
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Uživateľská príručka
Všeobecné informácie
Varovanie pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open Source
(s otvoreným zdrojovým kódom)

Ak nainštalujete a používate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš
telefón nemusí fungovať správne. Na telefón sa v takomto prípade nebude vzťahovať záruku.
V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z
dôverohodných zdrojov, ako je napr. GooglePlayStore. Ak niektoré aplikácie v telefóne nie sú
správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážné
chyby. Tieto aplikácie ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií musíte z telefónu
odinštalovať.

Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, môžete v ňom
mať súčasne spustené viaceré aplikácie. Pred otvorením určitej aplikácie nie je potrebné
zatvoriť tú predchádzajúcu. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami.
Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje alebo spúšťa ich podľa
potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne spotrebúvajú zdroje telefónu.

Zobrazenie zoznamu naposledy používaných aplikácií
Držte stlačené tlačidlo Domov

Zastavenie aplikácií

Poklepte na možnosť: Nastavenia>Aplikácie>Spustené aplikácie
Prejdite nadol a kliknite na požadovanú aplikáciu, k zastaveniu ťuknite na tlačidlo Zastavenie

Držte telefón vo zvislej polohe

Držte telefón vo zvislej polohe ako bežný telefón. Dávajte pozor, aby nepoškriabali ani
nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.
Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru alebo pri odosielaní a prijímaní údajov, nedržte
dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu
hovoru.

Zamrznutá obrazovka

Ak obrazovka zamrzne alebo nereaguje pri pokuse používania vyberte batériu, potom dajte ju
späť. Následne zapnite telefón alebo stlačte 10 sekúnd tlačidlo Zap./Vyp./Uzamknutie pre
vypnutie telefónu.
Ak vám telefón stále nefunguje, obráťte sa na autorizovaný servis.
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Uživateľská príručka
Všeobecné informácie
Prehľad telefónu

Zapnutie telefónu: stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp Na vypnutie telefónu stlačte a podržte
tlačidlo Zap./Vyp. aspoň 3 sekúnd, potom ťuknite na možnosť Vypnúť.

VAROVANIE
Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť
funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu.
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Uživateľská príručka
Všeobecné informácie
Inštalácia SIM karty a batérie

Skôr ako začnete používať telefón musíte ho nastaviť.
Inštalácia SIM karty: ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne uchopte telefón do jednej ruky. S
druhou rukou nadvihnite a zložte zadný kryt s pomocou drážky na tento účel. Kartu SIM
zasuňte do príslušného priečinka. Dbajte na to, aby časť so zlatými kontaktmi smerovala
nadol. Batériu vložte na miesto, zarovnajte pritom zlaté kontakty telefónu, a batériu jemne
zatlačte, aby zapadla do príslušnej polohy. Nasaďte zadný kryt telefónu.

Nabíjanie telefónu

Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvku. Telefón treba dovtedy nabíjať, kým sa
nezobrazí znak
POZNÁMKA: Batéria sa musí na začiatku plne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť.
VAROVANIE
Používajte nabíjačku a dátový kábel vhodný iba pre daný typ telefónu, pretože tieto sú
navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie. Používanie neschválených nabíjačiek
batérií, káblo môže viesť k dlhšiemu nabíjaniu batérie alebo k zobrazeniu hlásenia o pomalom
nabíjaní.

Vloženie pamäťovej karty

POZNÁMKA: Telefón podporuje pamäťové karty s kapacitou do 32GB.
Pamäťovú kartu zasuňte do zásuvky na pamäťové karty. Dbajte na to, aby časť pamäťovej
karty so zlatými kontaktmi smerovala nadol. Nasaďte zadný kryt telefónu.

Vybratie pamäťovej karty

Opatrne vyberte pamäťovú kartu. Pri silnom fyzickom nátlaku môže sa poškodiť karta a
zásuvka karty.
VAROVANIE
Nevkladajte či vyberajte pamäťovú kartu, keď je telefón zapnutý. V opačnom prípade sa môže
dôjsť k poškodeniu karty alebo telefónu a údajov uložených na pamäťovej karte.
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Uživateľská príručka
Všeobecné informácie
Formátovanie pamäťovej karty

Môže nastať, že pamäťová karta už je naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju
musíte naformátovať.
POZNÁMKA: Počas formátovania sa z pamäťovej karty odstránia všetky súbory.
Na otvorenie Menu Aplikácií stlačte na domovskej obrazovke na záložku Aplikácie
Nalistuje a stlačte položku Úložný priestor. Dotknite sa položky Vymazať kartu SD a potvrďte
vymazanie.
Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte vzor na odomknutie a vyberte položku
Vymazať všetko.
POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej karte neaký obsah, štruktúra priečinkov, sa môže po
formátovaní zmeniť, pretože sa všetky súbory odstránia.

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak telefón chvíľu nepoužívate, obrazovka sa vypne a automaticky uzamkne. Táto funkcia
pomáha predchádzať náhodnému poklepaniu a šetrí batériu.
Ak sú počas uzamknutia obrazovky spustené neaké programy, môžu byť naďalej spustené aj
v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky
programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom, napr. telefónne hovory, prístup na web a
prenos dát.
Telefón znova aktivujete stlačením tlačidla Zap./Vyp./Uzamknúť. Zobrazí sa uzamknutá
obrazovka. Domovskú obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej
posunutím smerom hore. Otvorí sa naposledy predhliadaná obrazovka.
Keď telefón nepoužívate, uzamknite ho stlačením tlačidla Zap./Vyp./Uzamknúť.

Ochrana obrazovky

Dotykový displej môžete uzamknúť s funkciou uzamknutia. Telefón vyžaduje kód pre
odomknutie pri zapnutí telefónu alebo pri odomknutí dotykového displeja.
Spoločnosť AKAT KFT. nepreberá zodpovednosť za žiadné straty bezpečnostných kódov,
osobných údajov alebo za iné škody spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie uzamknutia/odomknutia obrazovky potiahnutím prstu

Poklepte na položku
pre otvorenie zoznamu aplikácií a vyberte nasledujúce možnosti:
Nastavenia>Zabezpečenia>Uzamknutie obrazovky>Vyberte zámok
Potiahnite prst cez celú obrazovku pre odomknutie obrazovky.
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Uživateľská príručka
Všeobecné informácie
Nastavenie zámky obrazovky
Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo Ponuka

pre otvorenie zoznamu aplikácií a

vyberte nasledujúce možnosti:
Nastavenia>Zabezpečenia>Uzamknutie obrazovky>Vyberte uzamknutie obrazovky>Vzor
Pozrite pokyny a príklady na vzorky uzamknutia, potom vyberte možnosť Ďalej.
Prstom nakreslíte jednú vzorku spojením aspoň 4 bodov. Vyberte možnosť Ďalej.
Na potvrdenie zopakujte nákres vzorky . Stlačte tlačidlo Potvrdenie.

Odomknutie telefónu pomocou PIN kódu
Na domovskej obrazovke klepnite na položku

pre otvorenie zoznamu aplikácií a vyberte

nasledujúce možnosti: Nastavenia>Zabezpečenia>Vyberte zámku obrazovky>PIN
Zadajte nový kód PIN (numerický), a stačte tlačidlo OK.

Odomknutie telefónu pomocou hesla
Na domovskej obrazovke klepnite na položku

pre otvorenie zoznamu aplikácií a vyberte

nasledujúce možnosti:
Nastavenia>Zabezpečenia>Uzamknutie obrazovky>Vybrať zámku obrazovky>Heslo
Zadajte nové heslo a potom stlačte OK.
POZNÁMKA: Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom. Je veľmi
dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak päťkrát použijete
nesprávny vzor, PIN či heslo prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Keď ste zabudli svoj vzor,
PIN alebo heslo na odomknutie obrazovky, odošlite zariadenie do autorizovaného servisu.
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Uživateľská príručka
Domovská obrazovka
Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.
Ťuknutie alebo dotyk – jedno ťuknutie prstom slúží na výber položiek prepojení, odkazov na
obrazovke.
Stlačenie a podržanie – stlačenie a podržanie položky na obrazovke vykonáte poklepaním na
položku, pričom z nej nezdvihnite prst, kým sa neuskutoční prísušná operácia.
Ťahanie – pre pomalé rolovanie či pohyb zoznamu, posuňte prst pomaly na dotykovej
obrazovke.
Potiahnutie alebo posúvanie prstom – ak sa chcete po obrazovke pohybovať potiahnutím
alebo posúvaním prsta, vykonajte po prvom poklepaní rýchly pohyb prstom po
povrchu.obrazovky bez zastavenia. Posúvaním prsta po obrazovke nahor alebo nadol
môžete napr. rolovať v zozname.
POZNÁMKA: Ak chcete vybrať položku, poklepte na stred ikony. Pri stláčaní nepoužívajte
nadmernú silu. Dotyková plocha je dostatočne citlivá, aby položku bolo možné vybrať aj
jemným, ale dôrazným poklepaním. Na požadovanú možnosť poklepte končekom prsta.

Domovská obrazovka

Potiahnite prstom doľava alebo doprava po domovskej obrazovke. Domovskú obrazovku
môžete prispôsobiť pridaním aplikácií, miniaplikácií alebo zmenou tapiet.
POZNÁMKA: Niektoré snímky na obrazovke sa môžu líšiť závisiac od poskytovateľa služieb.
V spodnej časti domovskej obrazovky môžete vidieť pole rýchli tlačidiel. Poskytuje prístup na
jeden dotyk k funkciám v ktoromkoľvek prostredí domovskej obrazovky.
Keď chcete uskutočniť hovor poklepaním na položku
otvoríte klávesnicu s tlačidlami.
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Uživateľská príručka
Domovská obrazovka
Odstránenie položky z domovskej obrazovky
Domovská obrazovka>stlačte a podržte ikonu,
ktorú chcete odstrániť>ťiahnite k znaku
X Zrušenie
Pre otvorenie menu Správy poklepte na položku
Správy. Tu môžete poslať novú správu.
Poklepte na položku Kontakty na otvorenie
zoznamu kontaktov.
Poklepte na položku Aplikácie na spodku
obrazovky,takto môžete pozrieť všetky
nainštalované aplikácie.
Pre otvorenie hociktorej aplikácie jednoducho
poklepte na položku, ktorú ste vybrali zo
zoznamu aplikácií.

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Domovskú obrazovku si môžete prispôsobiť
pridaním aplikácií, miniaplikácií alebo zmenou
tapiet.
Na pohodlnejšie použitie telefónu môžete pridať
vaše obľúbené aplikácie.
Ak chcete pridať ikonu aplikácie na domovskú
obrazovku, v ponuke Aplikácie sa dotknite
aplikácie,ktorú chcete pridať, a podržte ju.
Hovor Kontakty Aplikácie Správy Prehliadač
Pridaná položka sa zobrazí na domovskej
obrazovke.
S rolovaním doľava či doprava presuňte ju prstom
na požadované miesto a potom zdvihnite prst.

13

Uživateľská príručka
Domovská obrazovka
Návrat do nedávno používaných aplikácií

Stlačte a podržte tlačidlo Domov. Zobrazí sa zoznam naposledy používaných aplikácií.
Požadovanú aplikáciu otvoríte poklepaním na príslušú ikonu. S poklepaním na tlačidlo Späť
sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Panel upozornenia

Panel upozornenia sa nachádza v hornej časti obrazovky. Za spravovanie upozornení
dotknite sa ikony v hornom pravom rohu. Tu môžete skontrolovať a spravovať funkcie
Jasnosť, WiFi, Bluetooth a Režim za letu, Nastavenia, Automatické otáčanie obrazovky,
Baterka, Dátový spoj, GPS alebo Budík

Klávesnica na displeji

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí
na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa
tesctového poľa, do ktorého chcete zadávať text.

Používanie klávesnice a zadávanie textu
Ak chcete, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké, ťuknite raz. Klepnite dvakrát
alebo držte, aby boli veľké všetky písmená.
Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou. Držte na ňom prst
na zobrazenie ponuky Nastavenia
Klepnutím vložíte medzeru.
Klepnutím prejdete na nový riadok.
Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

Zadávanie písmen s diakritikou

Ak napr. chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“ , až kým sa kláves nezobrazí väčší a
nezobrazia sa znaky pre rôzne jazyky. Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.
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Uživateľská príručka
Domovská obrazovka
Indikačné ikony v stavovom riadku

Ikony zobrazené v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia napr.
signál siete, nové správy, úroveň batérie, ako aj Bluetooth a aktívny stav ostatných režimov
prenosu dát.

Ikony uvedené v tabuľke nižšie sú niektoré z tých najbežnejších

POZNÁMKA: Umiestnenie ikonov v stavovom riadku sa môže líšiť v závislosti od funkcie
alebo služby.
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Uživateľská príručka
Nastavenie konta Google
Pri prvom zapnutí telefónu máte možnosť aktivovať sieť, prihlásiť sa do konta Google a vybrať
spôsob používania niektorých služieb Google.

Nastavenia konta Google

Pomocou zobrazenej obrazovky nastavenia sa prihláste do konta Google a l e b o dotknite
sa položky karta Aplikácie>Nastavenie>vyberte aplikáciu Google, ako napr. Gmail>vyberte
položku Nový, aby ste vytvorili nové konto.
Ak už máte konto Google, poklepte na možnosť Existujúce, zadajte vašu e-mailovú adresu a
heslo a potom poklepte na tlačidlo Prihlásenie
Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne, telefón sa automaticky synchronizuje s
vašim kontom Google na webe. Vaše kontakty, správy zo služby Gmail, podujatia v kalendári
a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na webe sa zosynchronizujú s telefónom.
(Toto bude záviesieť od vašich nastavení synchronizácie) Po prihlásení môžete v telefóne
používať služby Gmail™ a využivať výhody služieb od spoločnosti Google.

Dôležité

Niektoré aplikácie, ako Kalendár, používajú iba prvé pridané konto Google. Ak chcete použiť s
telefónom viaceré kontá Google, tak prihláste sa najprv do toho, s ktorým chcete používať
tieto aplikácie. Po prihlásení vaše kontakty, správy zo služby Gmail, podujatia v kalendári a
ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na webe zosynchronizujú s telefónom.
Keď pri nastavení sa neprihlásíte do konta Google, a spustíte takú aplikáciu ku ktorej je to
potrebné, ako napr. Gmail, systém vás požiada, aby ste sa prihlásili alebo vytvorili konto
Google. Keď používate firemné konto, môže sa nastať, že pri prihlásení sa budete musieť
dodržiavať špeciálne pokyny z IT oddelenia.
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Uživateľská príručka
Pripojenie k sieťam a zariadeniam
WiFi

Prostredníctvom pripojenia WiFi môžete používať vysokorýchlostné internetové pripojenie v
rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP). Využívajte internet pomocou rozhrania
WiFi bez zbytočného platenia.

Pripojenie do sietí WiFi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie WiFi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému
prístupovému bodu alebo prístupovému miestu „hot spot“. Niektoré prístupové body sú
otvorené a môžete k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné
zabezpečovacie prvky;na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne
nastaviť. Na predĺženie životnosti batérie, vypnite pripojenie WiFi, keď ho nepoužívate.
POZNÁMKA: Ak sa nachádzate mimo zóny WiFi, alebo ste nastavili funkciu WiFi na možnosť
Vyp. ,váš mobilný operátor vám môže účtovať poplatky za používanie mobilného dátového
pripojenia.

Zapnutie pripojenia WiFi a pripojenie k sieti WiFi

Poklepte na Menu>Systémové nastavenia>WiFi
Položku WiFi nastavte na možnosť Zap., čím ju zapnete a vyhľadajte dostupné siete WiFi.
Znovu ťuknite na ponuku WiFi, aby ste zobrazili zoznam aktívnych sietí WiFi a sietí WiFi v
dosahu.
Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky. K sieti sa pripojíte poklepaním na jej názov.
Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení.
(Podrobnosti vám poskytne váš správca siete)
Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia WiFi.

Bluetooth

Na odosielanie dáta pomocou rozhrania Bluetooth môžete použiť príslušnú aplikáciu, ale nie
ponuku Bluetooth, ako je to možné vo väčšine mobilných telefónov.
POZNÁMKA: Spoločnosť AKAT KFT. nie je zodpovedná za stratu, zachytenie alebo zneužitie
údajov odoslaných alebo prijatých prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth. Vždy
sa uistite, že zdielate a prijímate údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné náležite
zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže znížiť.
Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované a schválené spoločnosťou Bluetooth
SIG, môžu byť so zariadením nekompatibilné.
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Uživateľská príručka
Pripojenie k sieťam a zariadeniam
Zapnutie rozhrania Bluetooth a spárovanie telefónu so zariadením Bluetooth

Pred pripojením musíte vaše zariadenie spárovať s iným zariadením.
1. Poklepte na položku: Menu>Systémové nastavenie>nastavte Bluetooth na možnosť
Zap.
2. Znova ťuknite na ponuku Bluetooth. Potom ťuknite na možnosť Vyhľadanie zariadení,
čím zobrazíte zariadenia v dosahu signál Bluetooth. Ak zariadenie, ktoré chcete
spárovať sa nenachádza v zozname, uistite sa či zariadenie je vo viditeľnom režime.
Znova ťuknite na možnosť Vyhľadanie zariadení.
3. V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať telefón. Keď párovanie
prebehne úspešne, vaše zariadenie sa pripojí k príslušnému zariadeniu.
POZNÁMKA: Niektoré zariadenia, najmä slúchadlové súpravy, alebo súpravy bez použitia rúk
do auta, môžu mať fixný Bluetooth PIN, napr. 0000. Ak druhé zariadenie používa kód PIN,
budete, používate daný kód.

Odosielanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku (napr. kontakt, udalosť kalendára alebo mediálny súbor)
v príslušnej aplikácii alebo v ponuke Na sťahovanie.
2. Vyberte možnosť na odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

POZNÁMKA: Metóda pre výber možnosti sa môže líšiť v závislosti od typu údajov.
3. Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.

Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Ak chcete, aby vaše zariadenie bolo viditeľné pre ostatné zariadenia stlačte
Menu tlačidlo>Systémové nastavenia>Bluetooth>nastavte možnosť Bluetooth na hodnotu
ZAP.
POZNÁMKA: Ak chcete vybrať čas, dokedy bude vaše zariadenie viditeľné, poklepte na
Menu>Časový limit viditeľnosti
Vyberte položku Spárovať na potvrdenie toho, že si prajete prijímať údaje z tohto zariadenia.
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Uživateľská príručka
Pripojenie k sieťam a zariadeniam
Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu

Funkcie USB Tethering a prenosný WiFi hotspot sú výhodné v prípade, keď nie ste v dosahu
bezdrôtových sietí. Mobilné dátové pripojenie vášho telefónu môžete zdieľať s jedným
počítačom pomocou kábla USB: priväzujúce pripojenie (tzv. tethering).
Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať s viac ako jedným zariadením
súčasne, a to tak, že svoj telefón premeníte na prenosné prístupové miesto hotspot WiFi
Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné v
schránke oznámení.
Najnovšie informácie o priväzujúcom pripojení a prenosných prístupových miestach hotspot,
vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite
www.android.com/tether

Zmena nastavenia prenosného WiFi hotspotu

Poklepte na tlačidlo Ponuka>Systémové nastavenia>Nasledujúce>Zdieľanie a prenos
príst.bod>WiFi hotspot>Vyberte opcie, ktoré chcete nastaviť

TIP! Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšia

distribúcia Linuxu (ako napr. Ubuntu), zvyčajne nebýva potrebné pripraviť počitač na tethering.
Ak však máte staršiu verziu operačného systému Windows alebo iný operačný systém,
možno bude potrebné pripraviť počítač na sieťové pripojenie cez USB. Najnovšie informácie
o tom, ktoré operačné systémy podporujú priväzujúce pripojenie USB a ako ich treba
nakonfigurovať, nájdete na lokalite www.android.com/tether

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete WiFi vášho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť WiFi.
1. Na základnej obrazovke dotknite sa položky Menu>Systémové nastavenie
2. Dotknite sa položky Viac... a vyberte položku Prenosné prístupové miesto hotspot WiFi.
3. Uistite sa, že je začiarknutá možnosť Prenosné prístupové miesto hotspot WiFi.
4. Dotknite sa položky Nastavenie pre WiFi prístupový bod
Otvorí sa dialógové okno Nastavenie pre WiFi prístupový bod. Môžete zmeniť
identifikátor SSID (názov) siete, ktorý vidia iné zariadenia pri vyhľadávaní sietí WiFi.
Poklepaním na položku Bezpečnosť môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečním
prostredníctvom chráneného prístupu WPA2 s vopred zdiaľaným kľúčom (PSK).
Ak ťuknite na možnosť zabezpečenia WPA2 PSK, v dialogovom okne nastavenia WiFi
prístupového bodu objaví sa pole hesla. Ak zadáte heslo, toto heslo budete musieť zadať pri
pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia.
Nastavením položky Otvoriť v ponuke Zabezpečenie môžete odstrániť zabezpečenie vašej
siete WiFi.
5. Poklepte na položku Uložiť
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Uživateľská príručka
Pripojenie k sieťam a zariadeniam
Pripojenie k PC cez USB

Zistite, ako pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB v režime pripojenia
USB. Ak pripojíte telefón k počitaču, môžete prenášať dáta priamo do a zo zariadenia.
1. Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla
USB.
Posuňte stavový riadok nadol>poklepte na
položku USB pripojenie
2. V kontextovom okne vyberte požadovanú
možnosť.
3. Dotknite sa položky zapnutia USB úložisko
(USB storage). V tomto prípade PC
automaticky rozpozná telefón.
4. Potom môžete zobraziť obsah
veľkokapacitného úložného zariadenia
v počítači a prenášať súbory.
5. Po dokončení prenosu súborov medzi PC a
telefónom, odpojte telefón v systéme Windows
a potom fyzicky odpojte kábel USB.
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Uživateľská príručka
Hovory
Uskutočnenie hovoru
Poklepáním na položku

otvoríte klávesnicu s tlačidlami. Pomocou klávesnice zadajte

číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, poklepte na tlačidlo
uskutočníte hovor. Hovor ukončíte poklepáním na ikonu

Poklepáním na tlačídlo

TIP! Ak chcete zadať symbol „+” pri medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a podržte
položku

Uskutočnenie videohovoru
Poklepáním na položku
otvoríte klávesnicu s tlačidlami. Pomocou klávesnice zadajte
číslo. Na uskutočnenie video hovoru stlačte možnosť Videohovor. Ak nechcete použiť funkciu
Reproduktor, stlačte ikonu reproduktora a pripojte slúchadlá.
Počas videohovoru vidíte vlastný obraz, kým druhá strana hovor prijme a odpovie a objavi sa
jej obraz na obrazovke.
Pre ukončenie videohovoru poklepte na možnosť Koniec.
Skrytie obrazu: zmena zobrazenia obrazu
Vytáčanie: zadajte číslo
Podržanie: stĺmenie zvuku a pauza videa
Stĺmenie: stĺmenie zvuku
Reproduktor: zapnutie/vypnutie reproduktora

Menu videohovoru

Snímka - nasnímanie fotografie druhej osoby
Spínač kamery – možnosť prepnutia kamery
Spustenie záznamu – možnosť nahratia konverzácie
Nastavenie videa

Volanie kontaktom

1. Dotykom na ikonu Kontakty, otvoríte svoje kontakty.
2. Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému
chcete volať, a dotykom stlačte položku Vyhľadávanie kontaktov.
3. V zozname poklepte na kontakt, ktorému chcete volať.

Prijatie a odmietnutie hovoru
Ak vám niekto volá a váš telefón je v uzamknutom stave, potiahnite
Ak chcete hovor odmietnuť, potiahnite

položku prstom.
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Uživateľská príručka
Hovory
Zobrazenie protokolov hovorov

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.

Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť prichádzajúceho hovoru, použite tlačidlo zvýšenia
alebo zníženia hlasitosti na pravej strane telefónu.

Uskutočnenie druhého hovoru

Počas prvého hovoru sa dotknite tlačidla Ponuka>a položky Pridať hovor a vytočte číslo.
Takisto môžete príjsť do zoznamu nedávnych volieb dotknutím sa položky
môžete vyhľadávať v kontaktoch dotknutím sa položky
zavolať.

alebo

a vybrať kontakť, ktorému chcete

Dotykom na položku
uskutočníte hovor. Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory.
Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný. Poklepáním na zobrazené číslo prepínate medzi
hovormi. Prípadne môžete poklepať na možnosť

Zlúčiť hovory, čím začnete konferenčný

hovor. Ak chcete ukončiť aktívne hovory, poklepte na položku Koniec alebo stlačte tlačidlo
Domov, potiahnite nadol lištu s upozorneniami a vyberte ikonu Ukončiť hovor
POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný hovor.
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Kontakty
Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google
alebo iných kont, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

Vyhľadávanie kontaktu
Na domovskej obrazovke stlačením ikony
otvoríte svoje kontakty. Dotknite sa položky
Vyhľadávanie kontaktov a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

Pridanie nového kontaktu
Klepnutím na ikonu
otvoríte svoje kontakty. Dotknite sa položky Pridať do kontaktov a
vyberte umiestnenie pamäte. Ak máte viac kontaktov, vyberte ten ku ktorému chcete kontakt
priradiť, napr. telefón alebo Google.
Poklepte na možnosť informácie o kontakte a zadajte podrobnosti o kontakte. Poklepte na
položku Uložiť, aby sa kontakt uložil do pamäte telefónu.
Kontakt môžete pridať aj z obrazovky vytáčania. Dotknite sa ikony

>

na otvorenie

obrazovky vytáčania. Zadajte telefónne číslo. Dotknite sa položky Ponuka>opciu Pridať do
kontaktov a následne vyberte umiestnenie pamäte. . Ak máte viac kontaktov, vyberte ten ku
ktorému chcete kontakt priradiť, napr. telefón alebo Google.
Poklepte na možnosť informácie o kontakte a zadajte podrobnosti o kontakte. Poklepte na
položku Uložiť, aby sa kontakt uložil do pamäte telefónu.

Pridanie kontaktu medzi obľúbené
Dotykom ikony
otvoríte svoje kontakty. Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho
podrobnosti.
Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu.
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Odosielanie/Prijatie Správy
Telefón kombinuje správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použíteľnej ponuky.

Odosielanie správy

1. Prázdnu správu otvoríte dotknutím sa položky Správy na základnej obrazovke a
dotknutím sa položky Nové správy
2. Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa Na. Pri zadávaní mena kontaktu
sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa zadávaným kontaktom. Môžete dotykom
stlačiť ponúkaného príjemcu. Môžete pridať viac ako jeden kontakt.

POZNÁMKA: Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete
jednotlivým osobám.
3. Dotykom stlačte pole Napísať správu a začnite vytvárať správu.
4. Ak chcete pridať prílohu, ťuknite na znamenie +
5. Ťuknite na znamenie SIM karty, s ktorou chcete odoslať správu.
Použitie emotikon
Oživte vaše správy s použitím emotikonov. Pri písaní novej správy ťuknite na tlačidlo
emotikon.

Zmena nastavení MMS správ

Nastavenia správ vo vašom telefóne sú preddefinované, takže môžete odosielať správy
okamžite. Tieto nastavenia je možné zmeniť podľa vašich preferencií. Poklepte na ikonu
Správy na základnej obrazovke, potom na ikonu Ponuka a následne na položku Nastavenia.
POZNÁMKA: Ak dostanete SMS správu v priebehu hovoru, telefón zapípa.
VAROVANIE
• Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od jazyka a kódovania
SMS.
• Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na
správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

Schránka štruktúrovaných správ

Neprečítané správy (SMS, MMS) sú umiestnené navrchu. Ďalšie správy vymenené s druhým
účastníkom možno zobraziť v chronologickom poradí, takže si môžete pohodlne prezrieť
prehľad vašej konverzácie.
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E-mail
Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov zo služieb, ako napr. Gmail. Aplikácie
E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange. Váš poskytovateľ služieb
alebo správca systému vám v prípade potreby poskytne nastavenia konta.

Správa e-mailového konta

Pri prvom otvorení aplikácie E-mail sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže
nastaviť e-mailové konto.

Pridanie ďalšieho e-mailového konta

Vyberte nasledujúce možnosti: Aplikácie>E-mail>Nastavenie konta
Po počiatočnom nastavení aplikácia E-mail zobrazí obsah priečinka Prijaté. Ak ste pridali viac
ako jedno konto, medzi kontami môžete prepínať.

Odstránenie e-mailového konta

Vyberte nasledujúce možnosti: Aplikácie>E-mail>dotykom stlačte položku Kontá>a položku
Odstrániť účet

Obrazovka patriaca k e-mailovému účtu

Poklepáním na niektorý účet, môžete otvoriť k nemu patriace prijaté maily. Štandardne
použité konto na odoslanie správy je označené značkou začiarknutia.
- Ak chcete otvoriť priečinku konta, poklepte na ikony zložky. Telefón stiahne iba najnovšie

správy.

Priečinky kont

Každé konto má priečinky Prijaté, Na odoslanie, Odoslané, a Koncepty. V závislosti od funkcií
podporovaných vaším poskytovateľom konta môžete mať k dispozícií ďalšie priečinky.

Vytvorenie a odosielanie e-mailu
1. V aplikácii E-mail sa dotknite ikony
2. Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Pri zadávaní textu budú zo zoznamu
vašich kontaktov navrhované vyhovujúce adresy. Ak máte viacero adries, oddelte ich
bodkočiarkami.
3. Pridajte pole pre kópiu alebo skrytú kópiu a ak je potrebné priložte súbory.
4. Vložte text správy.
5. Dotknite sa položky

. Ak nie ste pripojení k sieti, napr.vtedy, ak pracujete v režime

za letu, odosielané správy sa uložia do priečinka Schránka odoslaných správ, kým sa
znovu nepripojíte k sieti. Ak Schránka odoslaných správ obsahuje nejaké neodoslané
správy, zobrazí sa na obrazovke Konto.

TIP! Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním. Na
zastavenie upozornenie, dotykom stlačte na oznámenie e-mailu.
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Uživateľská príručka
Fotoaparát
Ak chcete otvoriť aplikáciu Fotoaparát, na domovskej obrazovke ťuknite na položku
Fotoaparát.
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Fotoaparát
Fotografovanie

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte a nasmerujte objektív k smeru
objektu, ktorý chcete fotografovať.
3. Ťuknite na tlačidlo Snímanie fotografie

POZNÁMKA: Ak sa pokúsite fotografovať v interiéri, vzhľadom k vlastnostiam kamery, môže
nastať problém v súvislosti s tieňmi. (Pod problémom tieňovanie rozumieme, že farby v strede
a na okraji fotografie nie sú celkom jednotné)
4. Nasnímanú fotografiu nájdete v Galérii. Fotografiu môžete zdieľať s rôznými spôsobmi,
ako napr. prostredníctvom správ či rozhrania Bluetooth, E-mail, Gmail, alebo s
použitím inej podporovanej aplikácie.
POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Pokročilé nastavenia

V tomto nastavení nájdete dodatočné pokročilé funkcie pomocou ktorých môžete fotografie
ďalej prispôsobovať. Medzi také patria napríklad: korekcia expozície, vyvážanie bielej.

Prezeranie uložených fotografií

K uložením fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Len ťuknite na ikonu Galéria a
zobrazí sa vaša galéria.
Stlačením tlačidla Ponuka(Menu) otvoríte všetky rozšírené možnosti: Prezentácia, Výber
položky, Zoskupenie
Tlačidlo Menu ťuknutím na fotografiu: Vymazať, Prezentácia, Upraviť, Orezať, Nastaviť
obrázok ako, Podrobnosti, Tlačenie
Fotografiu môžete zdieľať s rôznými spôsobmi, ako napr. prostredníctvom správ či rozhrania
Bluetooth. V spodnej časti obrazovky sa objaví režim úpravy.

TIP! Ak chcete vidieť viac fotografií alebo videá, posúvajte sa doľava alebo doprava.

27

Uživateľská príručka
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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Multimédiá
Pridanie hudobných/video súborov do telefónu

Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB. Objaví sa oznam, že USB je pripojené,
vyskočí okienko USB režim pripojenia. Otvorte priečinok, ktorý si chcete pozrieť v počítači. Pri
sťahovaní hudby alebo videosúborov, musia byť rešpektované autorské práva. Poškodené
alebo chybné súbory môžu poškodiť telefón.

Prehrávanie videosúborov na telefóne

Vyhľadajte vo videoprehrávači súbor, ktorý chcete spustiť, pre prehrávanie ťuknite na vybrané
video.

Hudobný prehrávač

Vo vašom telefóne je zabudovaný prehrávač hudby, ktorý umožňuje prehrávať všetky vaše
obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, poklepte na položku
> karta Aplikácie>Hudba

Prehrávanie hudobnej skladby
1. Dotknite sa položky

>karta Aplikácie>Hudba.

2. Dotknite sa položky Skladby.
3. Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
4.
Tejto položky sa dotknite, ak chcete pozastaviť prehrávanie hudby.
5.
Stlačením prejdete na nasledujúcu skladbu.
6.
Stlačením a podržaním prejdete dozadu. Ťuknite dvakrát a prejdete na
predchádzajúcu skladbu.
Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačídlá na zvýšenie a na
zníženie hlasitosti umiestnené na pravej strane telefónu.
Dotykom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazia sa možnosti Prehrať,
Pridať do zoznamu skladieb, Zdieľať, Nastaviť ako vyváňanie, Zmazať, Podrobnosti a Hľadať.
Stlačením tlačidla Ponuka zobrazia sa možnosti: Všetko prehrať, Party režim, Náhodný výber,
Zvukové efekty, Hľadať.

Používanie playlistov

Vytváraním playlistov, viete organizovať vaše hudobné súbory do skupiny, ktoré môžete
prehrať podľa vašich nastavení alebo v náhodnom poradí.

Vytvorenie playlistu

1. Pri zobrazení knižnice, stlačte a podržte jednú skladbu.
2. Ťuknite na položku Pridať k playlistu>Nová
3. Zadajte názov nového playlistu, potom ťuknite na tlačidlo OK.
29

Uživateľská príručka
Multimédiá
Odstránenie skladby z playlistu

1. Otvorte playlist.
2. Stlačte a podržte požadovanú skladbu, ktorú chcete odstrániť, potom ťuknite na
položku Odstrániť z playlistu.

Premenovanie alebo vymazanie playlistu

1. Otvorte knižnicu Playlist.
2. Stlačte a podržte Playlist k zobrazeniu ponuky, potom ťuknite na Vymazať alebo
Premenovať.

POZNÁMKA: Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory, môžu byť chránené
medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach. V dôsledku toho
môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V
niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného
autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaím súboru si overte národnú legislatívu
príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.
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Pomôcky
Nastavenie budíka
1. Dotknite sa položky
> karty Aplikácie>položky Hodiny
2. Pre pridanie nového budíka ťuknite na znak hodiniek v ľavom rohu a nastavte čas
budenia.
3. Upravte ostatné nastavenie podľa vlastného výberu a stlačte položku OK.
4. Ťuknite na tlačidlo Vypnutie pre vymazanie budenia alebo stlačte tlačidlo Ponuky pre
zmenu nastavenia budenia.

Používanie kalkulačky
1. Dotknite sa položky
> karty Aplikácie>položky Kalkulačka
2. Stláčaním číselných tlačidiel zadávajte čísla.
3. Pri jednoduchých výpočtoch dotykom stlačte požadovanú funkciu (+,–, x, alebo ÷) a
potom = .
4. Ak chcete robiť zložitejšie výpočty dotknite sa položky Ponuky, zvoľte Rozširený panel a
potom zvoľte funkciu sin, cos, tan, log, atď.

Pridávanie udalostí do kalendára

POZNÁMKA: Pre používanie funkcie Kalendár je potrebné založiť Google účet.
1. Dotknite sa položky
> karty Aplikácie>položky Kalendár
2. Pre zobrazenie udalosti, ťuknite na daný dátum. Udalosti, ktoré sa konajú v ten deň
pod Kalendárom sa zobrazia v Mesačnom zobrazení. Pre zobrazenie podrobností
dotknite sa danej udalosti. Ak chcete pridávať udalosť, stlačte tlačidlo Ponuka.
3. Dotknite sa položky Nová udalosť a zadajte názov novej udalosti. Skontrolujte dátum,
zadajte čas začiatku a konca udalosti.
4. Dotknite sa položky Umiestnenie a zadajte umiestnenie.
5. Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotknite sa položky Popis a zadajte
podrobnosti.
6. Ak chcete budík opakovať, nastavte hodnoty pre položky Opakovať a Pripomenutia (v
prípade potreby).
7. Stlačením položky Uložiť udalosť uložíte do kalendára. V kalendári farebný štvorček
označuje dní na ktorých sú uložené udalosti. Ak nastavíte čas začiatku udalosti, v
určenom čase zaznie alarm.

Zmena zobrazenia kalendára
1. Dotknite sa položky
2. Dotknite sa položky
Diár alebo Mesiac.

> karty Aplikácie>položky
Kalendár
v ľavom rohu kalendára, ktorá ukazuje položky Deň, Týždeň,
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Pomôcky
Na sťahovanie

Umožňuje rýchly prístup ku kartám, ktoré obsahujú posledné internetové a ostatné prevzaté
zoznamy internetových súborov.
1. Dotknite sa položky
>karta Aplikácie>Na sťahovanie
Vyberte jednu z dostupných kategórií (Internetové stiahnutia alebo Iné stiahnutia) a
vyberte požadovaný súbor.

FM rádio

Zariadenie iLIKE X3 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže svoje obľúbené stanice si
môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.
POZNÁMKA: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte ho do
konektora pre slúchadlá v telefóne.

Hlasový záznamník

Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použitie hlasový záznamník.
Nahrávanie zvuku alebo hlasu
1. Dotknite sa položky
>karta Aplikácie a zvoľte položku Hlasový záznamník
2. Stlačením
začnite nahrávanie.
3. Stlačením
ukončíte nahrávanie.
POZNÁMKA: Stlačením položky Ponuka otvoríte svoj album. Môžete počúvať uložené
nahrávky. Dostupný čas nahrávania sa od toho skutočného môže lišiť.
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Nastavenia
Mobilné údaje

Môžete skontrolovať aktuálne využitie dát, nastaviť povolenie/zákaz prenosu dát alebo
nastaviť limit pre používanie mobilných dát.
Dotknite sa položky Ponuka(Menu) pre nastavenie ďalších volieb, ako napr. automatická
synchronizácia, mobilné hotspoty.

Nastavenia hovorov

Nakonfigurujte nastavenia telefonických hovorov ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné
špeciálne funkcie ponúkané vaším operátorom.
Pevne vytáčané čísla – slúží na aktiváciu a zostavenie zoznamu čísiel, na ktoré možno
z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude
možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

Hlasová pošta

Umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa. Toto číslo získate od
svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenie hlasovej schránky

V prípade keď používate hlasovú schránku poskytovateľa služieb, tu môžete zadať číslo na
ovládanie a vypočutie odkazu.

Presmerovanie hovorov

Zvoľte, či chcete presmerovať všetky hovory v prípadoch, keď máte obsadenú linku,
neprijmete hovor alebo nemáte signál.

Ďalšie nastavenia hovorov

ID volajúceho – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas
prebiehajúceho hovoru.
Blokovanie hovorov – slúži na blokovanie prichádzajúcich, odchádzajúcich alebo
medzinárodných hovorov.

Viac...

Režim za letu – po zapnutí režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.
V menu Bezdrôtové nastavenie, ťuknite na položku Ďalšie a potom zapnite režim za letu so
zaškrtávacím políčkom (objaví sa modrá fajočka). Pre vypnutie sa dotknite políčok alebo
stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp./Blokovanie, a ťuknite na položku Lietadlo.
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Nastavenia
Prenosné prístupové miesto hotspot

USB internet – zdieľanie internetu z PC pomocou USB kábla.
Prenosný WiFi hotspot – umožňuje vám zdieľať mobilnú sieť prostredníctvom rozhrania WiFi.
Vytvorte hotspot a zdieľajte pripojenie. Pre vytvorenie prenosného hotspotu ťuknite na
položku Menu>Systémové nastavenia. V časti Bezdrôtové nastavenia ťuknite na položku
Zdieľanie>Prenosný WiFi hotspot. Fajka označuje, že funkcia je aktívna.
Dotknite sa položky Nastavenie prístupového bodu WiFi k zmene SSID, druhu zabezpečenia
a hesla.
Spojenie pomocou Bluetooth – umožňuje nastaviť telefón, či zdieľate internetové pripojenie
alebo nie.

Zdieľanie mobilného internetu

Zabezpečenie zdieľanie internetového pripojenia mobilného telefónu pre daný PC pomocou
USB kábla.
1. Pripojte telefón k počítaču pomocou USB kábla.
2. Zobrazí sa okienko pýtajúce sa na typ pripojenia USB.
3. Potvrďte ťuknutím na tlačidlo zdieľanie USB.
POZNÁMKA: K zdieľaniu pripojenia internetu potrebujete vhodný balík mobilného dátového
pripojenia. Pripojené zariadenia používajú vaše mobilné dátové pripojenie, ktoré sú súčasťou
vášho balíčka. Balíčky nie sú obmedzené a môže dôjsť k významným poplatkom ak
disponibilé množstvo dát prekročíte. Výkon sa môže líšiť v závislosti od počty pripojených
zariadení ako aj od ďalších faktorov. Počas zdieľania pripojenia k internetu pri použití USB
funkcie, vaša pamäťová karta micro SD nebude prístupná.

Mobilné siete

Nastavenie možností na prenos dát v roaming, režim siete a operátorov, názvy prístupových
bodov (APN) atď.
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Zvukové profily

Umožňuje výber z možnosti Všeobecný, Vibrácia alebo Tichý. Môžete spravovať hlasové
alebo dotykové signalizácie.
Hlasitosť – nastavenie hlasitosti telefónu upravte podľa vlastných potrieb a prostredia.
Zvonenie hlasového hovoru – vyberte zvonenie pre prichádzajúce hovory.
Predvolené upozornenie – vyberte tón zvonenia pre oznámenia ako napr. pri prijatí nových
správ alebo udalosť v kalendári.
Zvonenie s vibrovaním – zaškrtnite túto možnosť, ak chcete nastaviť, aby telefón pri
prichádzajúcich hovoroch vibroval.
Tóny rpi dotyku klávesnice – ak začiarknete túto možnosť pri používani klávesnice sa budú
prehrávať tóny.
Zvuky pri dotyku – ak začiarknete túto možnosť pri výbere položiek na obrazovke sa budú
prehrávať zvuky.
Zvuky uzamknutia obrazovky – ak začiarknete túto možnosť, pri uzamykaní a odomykaní sa
prehrá zvuk.
Vibrácia pri dotyku – po začiarknutí tejto možnosti bude telefón vibrovať zakaždým poklepe
po dotykových tlačidlách na domovskej obrazovke.

Zobrazenie

Tapeta – umožňuje nastavenie tapety domovskej obrazovky. Tapetu môžete vybrať z Galérie,
Aktívnych tapiet, z priečinka Viac fotografií, z fotografií alebo z Galérie tapiet.
Jas – nastavenie jasu obrazovky.
Otočenie obrazovky – otočenie do 90° alebo 180°
Funkcia šetrič obrazovky – zapnutá funkcia umožňuje nastaviť šetrič obrazovky tak, aby sa
zobrazoval, keď je telefón v režime spánku, pričom je pripojený alebo sa nabíja.
Funkcia Daydream – nastavenia doby pred automatickým vypnutím obrazovky.
Veľkosť písma – slúži na nastavenie veľkosti písma

Úložný priestor

Zobrazenie používania internej pamäte. Môžete vybrať východiskový úložný priestor.
Vymazať pamäť telefónu – vymaže všetky údaje z internej pamäte telefónu.
Odpojenie SD karty – dotykom stlačte Odpojiť kartu SD, aby sa dala bezpečne vybrať.
Vymazať kartu SD – ak chcete odstrániť všetky údaje z telefónu, vyberte túto možnosť.

Aplikácie

Zobrazte a spravujte svoje aplikácie.
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Účty

Pomocou Účty a synchronizácie viete pridať a spravovať GoogleTM a iné podporované účty.
S týmto nastavením môžete zadať, aby aplikácie sa synchronizovali podľa vlastného
časového hamonogramu, mohli posielať a prijímať údaje a to, že s akým spôsobom, taktiež tu
môžete povoliť, aby každá aplikácia automaticky synchronizovala uživateľské údaje.
GmailTM, Kalendár a niektoré aplikácie tiež majú svoje vlastné nastavenia, čo sa týka
synchronizácie, viď. sekciu konkrétnych aplikácií. Pre zadanie nového konta ťuknite na
položku Pridať konto.

Prístup k informáciam o polohe

Ak zvolíte službu určovania polohy Google, váš telefón zistí pomocou sietí WiFi a mobilných
sietí vašu približnú polohu.

Bezpečnosť

V nastavení Zabezpečenia viete konfigurovať telefón a s tým zaručiť bezpečnosť svojich dát.
Uzamknutie obrazovky – vyberte možnosť s ktorou chcete chrániť váš telefón.
Nastavenie uzamknutia karty SIM – otvorí sa obrazovka, kde môžete nastaviť vyžadovanie
kódu PIN na používanie telefónu. Keď nastavíte tu môžete zmeniť kód PIN.
Zobraziť heslo pri písaní – slúži na zobrazenie znaku hesla počas písania.
Správcovia zariadení – slúži na zadanie alebo deaktivovanie správcov zariadení.
Neznámy zdroj – predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú z loklity
Play.
Overenie aplikácií – zakazuje alebo varuje pred inštaláciou aplikácií, ktoré môžu spôsobiť
poškodenie.
Spravovanie automatického spustenia – tu môžete povoliť alebo zakázať automatické
spustenie programov pri bootovaní systému.
Povolenie aplikácií – tu môžete povoliť oprávnenia aplikácií.
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Jazyk a vstup

Nastavenia položky Jazyk a vstup použite na výber jazyka pre text v telefóne a na
konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.
Rýchlosť kurzora – nastavenie rýchlosti kurzora

Zálohovanie a obnovenie

Zálohovať moje údaje – nastavením tejto možnosti zálohujete svoje nastavenia a údaje
aplikácií na server Google.
Automaticky obnoviť – nastavením tejto možnosti obnovíte svoje nastavenia a údaje aplikácií
po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
Obnovenie nastavení z výroby – obnovíte predvolené hodnoty výrobných nastavení
a odstránite všetky svoje údaje.

Dátum a čas

Nastavte spôsob zobrazovania dátumu a času.

Možnosti uľahčenia

Používanie nastavení pre osoby s fyzickým postihnutím zjednodušuje prevádzku zariadenia.

Informácie o telefóne

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav vášho telefónu a verziu softvéru.
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Technické špecifikácie

Procesor
RAM
Vnútorná pamäť
Rozšírenie pamäte
Operačný systém
Slot na SIM kartu
Veľkosť displeja
Rozlíšenie
Predná kamera
Zadná kamera
FM rádio
WiFi
Bluetooth
Kapacita batérie

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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Riešenie problémov
Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania
telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich
odstránite ľahko aj sami.
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