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Ďakujeme že ste zakúpili produkt ILIKE.
Sprievodca vám pomôže naučiť sa prvé kroky uvedenia telefónu do prevádzky a jeho hlavné funkcie.
- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón Všetky informácie v tomto
dokumente môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Príslušenstvá zariadení sa môžu líšiť podľa regiónu.
- Pre najlepší výkon používajte originálne príslušenstvo AKAI.
- Samostatne získané príslušenstvo nemusí byť kompatibilné so zariadením.
- Zariadenie môže byť použité vo všetkých európskych krajinách.
Wi-Fi môže byť použité bez obmedzenia v interiéri, ale nemôže byť prevádzkované mimo budov vo
Francúzsku.

Inštalácia SIM karty a Batérie
1. Odstráňte zadný kryt.
2. Kartu SIM zasuňte do priečinka určeného na karty SIM , dbajte na to, aby časť so zlatými kontaktmi
smerovala nadol .
3. Vložte batériu
4.Nasaďte späť zadný kryt.

Nabíjanie batérie
Pred použitím zariadenia treba batériu plne nabiť.
Možnosti nabíjania:
1. s pomocou sieťového adaptéra s pomocou USB kábla
2. cez PC, pomocou USB kábla

Začíname:
Zariadenie zapnete so dlhým stlačením tlačidla zapnutia.
Vypnutie môžete vykonať takisto s týmto tlačidlom.
Ďalšie možnosti:
-Tlačidlo Menu: Stlačte tlačidlo aby ste otvorili zoznam Menu.
V rámci zoznamu menu viete použiť dalšie funkcie, aplikácie.
-Tlačidlo Domov: Stlačením tlačidla sa vrátite na základnú obrazovku.
-Tlačidlo Späť: Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
- Tlačidlo Ovládanie hlasitosti: Regulácia hlasitosti zariadenia.

Stručný popis funkcií displeja
Dotyková obrazovka: Dotykovú obrazovku môžete ovládať s dotykom , držaním a ťahaním.
Domovská obrazovka : Na domovskej obrazovke nájdete tlačidlá ikonov, widgetov a aplikácií. Skladá
sa z viac panelov , doprava alebo doľava viete prepínať medzi panelmi.
Ikony Statusov : Ikony na hornej časti displeja ukazujú čas, signál a ďalšie informácie.
Widget: Užitočné funkcií a informácie sú k dispozícii s widgetmi.
Panel oznámení : Zobrazí sa dotknutím a stiahnutím dole hornej časti obrazovky .

Odomknutie obrazovky
Ak je v pohotovostnom režime , tak stlačte tlačidlo zapnutia, potom na zobrazenej obrazovke
stiahnite zámok do správneho smeru. Pre odomknutie obrazovky môžete zadať aj iné možnosti a to v
menu nastavení.

Uskutočnenie alebo prijímanie hovoru
Hovory môžete uskutočniť zadaním telefónneho čísla alebo s výberom z kontaktov. Predchádzajúce
hovory sú k dispozícii v zozname hovorov. Pre tarify volaní kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

Odoslanie/Prijatie správ
S telefónom viete poslať SMS a MMS správy a e-maily. Pre odosielanie/prijímanie mailov k telefónu
treba pridať e-mailovú schránku. Pre zaslanie správ môžu byť účtované poplatky, pre cenník sa
zaujímajte u Vášho poskytovateľa služieb.

Internet
S telefónom sa dá pripojiť k internetu s pomocou WI-FI alebo mobilnej dátovej siete. Za použitie
mobilnej dátovej siete môžu byť účtované poplatky, za sťahovateľný obsah môžu žiadať taktiež
poplatky. Pre cenník sa zaujímajte u Vášho poskytovateľa služieb.

Otvorenie aplikácií
V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Menu. Prejdite doľava alebo doprava zvoľte požadovanú
aplikáciu z obrazovky. Dlhým Stlačením tlačidla Domov sa zobrazí zoznam naposledy použitých
aplikácií.

POZOR!
Nepoužívajte poškodený kábel alebo uvoľnené káblové pripojenie.
Nedotýkajte sa mokrými rukami, ku káblu USB pri nabíjaní.
Nepoužívajte zariadenie počas nabíjania.
Počas búrky pri použití ste vystavení zvýšenému riziku úderu blesku.
V prípade poškodenej alebo tečúcej batérie okamžite kontaktujte autorizovaný servis.

Technické informácie:
Procesor štvorjadrový, 1.3 GHz*4
Operačný systém Android 5.1
Displej 5" HD kapacitívny IPS
Interná pamäť 8GB
Pamäť (RAM) 1GB
Kamera 8MP zadná, 3.2MP predná
Sieť 3G, 4G, GSM, GPRS, EDGE,HSDPA,HSDPA+ , LTE
Dátový prenos Wifi,Bluetooth,GPS,USB
Batéria 2200mAh Li-Ion

