Děkujeme že jste zakoupili produkt ILIKE.
Průvodce vám pomůže naučit se první kroky uvedení telefonu do provozu a jeho hlavní funkce.
- Některé části tohoto návodu se nemusí vztahovat na váš telefon všechny informace v tomto
dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
- Příslušenství zařízení se mohou lišit podle regionu.
- Pro nejlepší výkon používejte originální příslušenství AKAI.
- Samostatně získané příslušenství nemusí být kompatibilní se zařízením.
- Zařízení může být použito ve všech evropských zemích.
Wi-Fi může být použito bez omezení v interiéru, ale nemůže být provozovány mimo budovy ve Francii.

Instalace SIM karty a Baterie
1. Odstraňte zadní kryt.
2. SIM kartu zasuňte do složky určeného na karty SIM, dbejte na to, aby část se zlatými kontakty
nahoru.
3. Vložte baterii.
4. Nasaďte zpět zadní kryt.

Nabíjení baterie
Před použitím zařízení třeba baterii plně nabít.
Možnosti nabíjení:
1. s pomocí síťového adaptéru s pomocí USB kabelu
2. přes PC, pomocí USB kabelu

Začínáme:
Zařízení zapnete se dlouhým stiskem tlačítka zapnutí.
Vypnutí můžete provést také s tímto tlačítkem.
Další možnosti:
- Tlačítko Menu: Stiskněte tlačítko abyste otevřeli seznam Menu.
- V rámci seznamu menu víte použít další funkce, aplikace.
- Tlačítko Domů: Stisknutím tlačítka se vrátíte na základní obrazovku
- Tlačítko Zpět: Stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.
- Tlačítko Ovládání hlasitosti: Regulace hlasitosti zařízení.

Stručný popis funkcí displeje
Dotyková obrazovka: Dotykovou obrazovku můžete ovládat s dotykem, držením a tažením.
Domovská obrazovka : Na domovské obrazovce najdete tlačítka Ikon, widgetů a aplikací. Skládá se z
více panelů, doprava nebo doleva víte přepínat mezi panely.
Ikony Status: Ikony na horní části displeje ukazují čas, signál a další informace.
Widget: Užitečné funkcí a informace jsou k dispozici s widgety.
Panel oznámení: Zobrazí se stisknutím a stažením dolů horní části obrazovky.

Odemknutí obrazovky
Pokud je v pohotovostním režimu, tak stiskněte tlačítko zapnutí, pak na zobrazené obrazovce
stáhněte zámek do správného směru. Pro odemknutí obrazovky můžete zadat i jiné možnosti a to v
menu nastavení.

Uskutečnění nebo příjem hovoru
Hovory můžete uskutečnit zadáním telefonního čísla nebo s výběrem z kontaktů. Předchozí hovory
jsou k dispozici v seznamu hovorů. Pro tarify volání kontaktujte svého poskytovatele služeb.

Odeslání / Přijetí zpráv
S telefonem víte poslat SMS a MMS zprávy a e-maily. Pro odesílání / přijímání mailů k telefonu třeba
přidat e-mailovou schránku. Pro zaslání zpráv mohou být účtovány poplatky, pro ceník se zajímejte u
Vašeho poskytovatele služeb.

Internet
S telefonem se dá připojit k internetu s pomocí WI-FI nebo mobilní datové sítě. Za použití mobilní
datové sítě mohou být účtovány poplatky, za stahovatelný obsah mohou žádat také poplatky. Pro
ceník se zajímejte u Vašeho poskytovatele služeb.

Otevření aplikací
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Menu. Přejděte doleva nebo doprava zvolte požadovanou
aplikaci z obrazovky. Dlouhým Stisknutím tlačítka Domů se zobrazí seznam naposledy použitých
aplikací.

POZOR!
Nepoužívejte poškozený kabel nebo uvolněné kabelové připojení.
Nedotýkejte se mokrýma rukama, ke kabelu USB při nabíjení.
Nepoužívejte zařízení během nabíjení.
Během bouřky při použití jste vystaveni zvýšenému riziku úderu blesku.
V případě poškozené nebo tekoucí baterie okamžitě kontaktujte autorizovaný servis.

Technické informace
Procesor čtyřjádrový, 1.3 GHz*4
Operační systém Android 5.1
Displej 5" HD kapacitívny IPS
Interní paměť 8GB
Paměť (RAM) 1GB
Kamera 8MP zadní, 3.2MP přední
Síť 3G, 4G, GSM, GPRS, EDGE,HSDPA,HSDPA+ , LTE
Datový přenos Wifi,Bluetooth,GPS,USB
Baterie 2200mAh Li-Ion

