Google, Android a další známky jsou ochranné známky
společnosti Google Inc. Robot Android je převzat nebo
upraven z díla vytvořeného a sdíleného společností
Google, které je používáno v souladu s podmínkami
popsanými v licenci Creative Commons 3.0 Attribution
License.
© Vodafone Group 2019. Vodacom, Vodafone a loga
Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone. Názvy
produktů nebo společností uvedené v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Čeština - P201-BEK00F-000

Smart N10
Uživatelská příručka

Obsah
1

2

Telefon......................................................................... 4

Připojování k počítači přes kabel USB....................49

6.5

Bezpečné odebrání karty microSD z telefonu...50

6.6

Sdílení mobilního datového připojení telefonu.51

1.1

Tlačítka a konektory....................................................... 4

1.2

Začínáme............................................................................. 6

1.3

Domovská obrazovka..................................................... 9

7

Obchod Google Play ............................................54

Textové zadání........................................................19

8

Multimediální aplikace........................................55

2.1
2.2

6.7	Připojení k virtuálním privátním sítím....................52

Použití tlačítek na obrazovce....................................19

8.1

Úprava textu.....................................................................20

8.2

Fotografie..........................................................................57

8.3

Přehrávání hudby...........................................................60

3	Hovor, Seznam hovorů a Kontakty..................21
9

Fotoaparát.........................................................................55

Mapy Google ...........................................................62

3.1

Telefonní hovor...............................................................21

3.2

Poslední..............................................................................28

9.1

Získání mojí polohy.......................................................62

Kontakty.............................................................................28

9.2

Vyhledávání polohy.......................................................63

9.3

Uložení polohy................................................................63

9.4

Otevření zobrazení Street View pro polohu........63

9.5

Vyhledání trasy autem, veřejnou dopravou nebo
pěší trasy...........................................................................64

3.3

4	Zprávy a e-mail.......................................................34
4.1

Zprávy.................................................................................34

4.2

Gmail.............................................................................38

5	Kalendář, budík a kalkulačka.............................40

6

6.4

10 Jiné.............................................................................65

5.1

Kalendář.............................................................................40

10.1 Soubory..............................................................................65

5.2

Hodiny................................................................................41

10.2 FM rádio..............................................................................65

5.3

Kalkulačka.........................................................................44

Možnosti připojení.................................................45

11 Nastavení..................................................................67
11.1 Síť a internet.....................................................................67

6.1

Připojení k internetu.....................................................45

11.2 Připojená zařízení...........................................................70

6.2

Chrome...............................................................................47

11.3 Aplikace a oznámení.....................................................71

6.3

Připojování k zařízením Bluetooth . .......................48

11.4 Baterie.................................................................................71

1

2

11.5 Displej..................................................................................72
11.6 Zvuk.....................................................................................73
11.7 Úložiště...............................................................................73

1
1.1

Telefon
Tlačítka a konektory

11.8 Zabezpečení a poloha..................................................74
11.9 Účty......................................................................................76
11.10 Chytrá bezpečnost........................................................76

Konektor pro sluchátka

11.11 Rodičovský zámek.........................................................77
11.12 Přístupnost........................................................................78
11.13 Google.................................................................................80

Přední fotoaparát
Kontrolka LED

Senzor
přiblížení
a světla

11.14 Hodnocení zařízení a zpětná vazba........................81
11.15 Systém................................................................................81

12	Aktualizace softwaru vašeho telefonu..........87
13	Piktogramy a grafické symboly........................88

Dotyková
obrazovka

14 Právní informace....................................................91
15 Informace o záruce............................................ 103
16 Příslušenství ....................................................... 105
17 Specifikace............................................................ 106

Tlačítko Zpět

Tlačítko
Poslední

Tlačítko Domů
Konektor micro USB
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Fotoaparát

Tlačítko Napájení

Blesk fotoaparátu / Svítilna

• Stisknutí: aktivujte obrazovku uzamčení nebo probudí
obrazovku.

Tlačítko
zesílení

• Přidržení: zobrazí vyskakovací nabídku s výběrem
možností Vypnout, Restartovat, Snímek
obrazovky, Režim letadlo.
Přidržení: zapnutí.

Slot na
kartu SIM/
SD

Tlačítko
ztlumení

• Přidržením tlačítka Napájení a tlačítka Snížení
hlasitosti zachytíte snímek obrazovky.
Tlačítka hlasitosti
• Při hovoru tato tlačítka slouží k nastavení hlasitosti
sluchátka nebo náhlavní soupravy.
• V režimu hudby, videa nebo přenášení datového
proudu slouží tato tlačítka k nastavení hlasitosti médií.
• V obecném režimu tato tlačítka slouží také
k nastavení hlasitosti vyzvánění.
• Ztlumení vyzvánění příchozího hovoru.

Tlačítko
Napájení

Tlačítko Poslední
• Klepnutí: zobrazuje nedávno použité aplikace.
Klepnutím na obrázek aplikaci otevřete, přejetím
prstem ji odeberete ze seznamu.
Tlačítko Domů
• V libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce
klepněte na tlačítko Domů, čímž se vrátíte na
domovskou obrazovku.
• Přidržením tlačítka přejdete do Google Assistant.
Tlačítko Zpět
• Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo
zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel
Oznámení atd.
Tato tlačítka jsou vždy viditelná, když obrazovku používáte.
5

1.2

Začínáme

1.2.1

Úvodní nastavení

Vložení nebo vyjmutí karty SIM nebo karty microSD
Abyste mohli telefonovat, musíte vložit kartu SIM.
Duální SIM

Duální SIM

Jedna SIM

Jedna SIM
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Zasuňte kolík do otvoru a vytáhněte zásuvku. Vložte kartu SIM
nebo kartu microSD tak, aby čip směřoval na zásuvce na kartu
dolů, a zasuňte zásuvku do pouzdra. Zkontrolujte, že je zasunutá
správně. Chcete-li kartu SIM nebo kartu microSD vyjmout,
vytáhněte zásuvku na kartu.
T elefon podporuje pouze karty nanoSIM. Nepokoušejte
se vkládat jiné typy karet SIM, jako jsou karty mini
a micro, jinak můžete telefon poškodit. Na kartě microSD
je podporován pouze systém souborů FAT32.
Nabíjení baterie

1.2.2

Zapnutí telefonu

Přidržte tlačítko Napájení, dokud se telefon nezapne. Trvá několik
sekund, než se obrazovka rozsvítí. Chcete-li telefon odemknout,
přejeďte prstem anebo zadejte kód PIN, heslo nebo použijte gesto,
pokud jste ho již nastavili.
Pokud kód PIN neznáte nebo jste ho zapomněli, obraťte se na
operátora sítě. Nenechávejte kód PIN na stejném místě jako telefon.
Když ho nepoužíváte, uložte ho na bezpečné místo.
Úvodní nastavení telefonu
Při prvním zapnutí telefonu se zobrazí výzva k nastavení následujících
možností: jazyk, mobilní data, účet Google, datum a čas atd.
1. Vyberte jazyk telefonu a poté klepněte na tlačítko ZAČÍNÁME.
2. Vložte kartu SIM nebo klepněte na tlačítko PŘESKOČIT.
3. Vyberte síť Wi-Fi nebo klepněte na tlačítko PŘESKOČIT a potom
POKRAČOVAT.
4. Podle potřeby upravte datum a čas a klepněte na tlačítko DALŠÍ.
5. Přečtěte si služby Google a poté klepněte na tlačítko PŘIJMOUT.

Chcete-li nabít baterii, zapojte nabíječku telefonu do zásuvky.
Telefon můžete nabíjet také kabelem USB.
Telefon má nevyjímatelnou baterii. Zadní kryt ani baterii
nelze odebrat. Neautorizovaným osobám je zakázáno
telefon rozebírat. Chcete-li snížit plýtvání energií, odpojte
nabíječku ze zásuvky, když je baterie plně nabitá.
Chcete-li snížit spotřebu energie telefonu, vypněte
Wi-Fi, GPS, Bluetooth a aplikace spuštěné na pozadí,
když nejsou potřeba. V Nastavení můžete také snížit jas
obrazovky a zkrátit dobu, než se obrazovka přepne do
režimu spánku.

6. Klepněte na možnost NASTAVIT, chcete-li nastavit Odemknutí
pomocí tváře, nebo klepněte na tlačítko PŘESKOČIT.
7. Zabezpečte si telefon a nastavte si zámek obrazovky, nebo
klepněte na tlačítko Nyní ne a poté na PŘESTO PŘESKOČIT.
8. Klepněte na přepínač, chcete-li zakázat nebo povolit odesláním
anonymních diagnostických údajů a údajů o používání telefonu.
Přečtěte si informace o zásadách ochrany osobních údajů
a aktualizacích softwaru a klepněte na tlačítko DALŠÍ.
9. Nastavte si velikost písma a klepněte na tlačítko HOTOVO.
10. Zobrazte velikost displeje, podle potřeby ji upravte a klepněte na
tlačítko HOTOVO.
11. Před použitím si přečtěte další varování o zařízení a klepněte na
tlačítko Hotovo.
Pokud telefon zapnete bez vložené karty SIM, můžete se připojit
k síti Wi-Fi, přihlásit k účtu Google a používat některé funkce.
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1.2.3

Vypnutí telefonu

1.3.1

Používání dotykové obrazovky

Na domovské obrazovce přidržte tlačítko Napájení, dokud se
neobjeví Možnosti telefonu a poté vyberte možnost Vypnout.

Klepnutí

1.3

Přidržení

Domovská obrazovka

Klepnutím na tlačítko Domů vždy přejdete na hlavní domovskou
obrazovku. Všechny domovské obrazovky si můžete přizpůsobit
přidáním oblíbených aplikací, zástupců a widgetů.
a

b

Stavový řádek
• Indikátory stavu a oznámení
• Klepnutím a přetažením dolů
otevřete panel oznámení.
Panel vyhledávání Google

• Klepnutím na místo a otevřete obrazovku
textového vyhledávání
• Klepnutím na místo b otevřete obrazovku
hlasového vyhledávání

Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte další
panely na domovské obrazovce.

Klepněte prstem na aplikaci, kterou chcete otevřít.
Přidržte domovskou obrazovku, chcete-li zobrazit dostupné volby
pro nastavení tapety.
Přetažení
Přidržte položku, abyste ji mohli přetáhnout jinam.
Přejetí nebo posunutí
Přejeďte prstem po obrazovce, chcete-li se posouvat nahoru
a dolů v seznamech, obrazovkách aplikací, obrázcích, webových
stránkách atd.
Krátké potažení
Je podobné posunutí, ale umožňuje rychlejší pohyb.

Aplikace na panelu Oblíbené položky
• Klepnutím aplikaci otevřete.
• Přidržením aplikace přesunete nebo
zobrazíte další možnosti.
Karta Aplikace
• Klepnutím otevřete všechny aplikace.

Domovská obrazovka pokračuje na obou stranách obrazovky
a nabízí více místa pro přidávání aplikací, zástupců atd. Přejetím
prstem po domovské obrazovce vodorovně doleva a doprava ji
můžete zobrazit celou.

Stažení a roztažení
Přiložte prsty jedné ruky na povrch obrazovky a stáhněte je nebo
je roztáhněte, chcete-li měnit přiblížení prvku na obrazovce.
Otočení
Otočením telefonu na bok se orientace obrazovky na výšku
automaticky změní na orientaci na šířku.

1.3.2

Stavový řádek

Na stavovém řádku si můžete zobrazit informace o stavu telefonu
(vpravo) a oznámení (vlevo).
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Stavové ikony

Ikony oznámení
Síla signálu

Nová zpráva GmailTM

Připojení EDGE

Režim vibrace

Připojení 3G

Režim Nerušit je
zapnutý

Nová textová nebo
multimediální zpráva
Problém s doručením
SMS nebo MMS

Připojení GPRS

Probíhá hovor
Zmeškaný hovor
Přidržený hovor

Nová zpráva Hangouts

Je zapnuté
přesměrování hovorů

Připojení HSDPA (3G)

Mikrofon telefonu je
ztlumený

Nová hlasová zpráva

Nahrávání dat

Připojení HSPA (3G)

Baterie je velmi slabá

Nadcházející událost

Stahování dokončeno

Připojení 4G

Baterie je slabá

Probíhá synchronizace
dat

Bluetooth je zapnutý

Baterie je částečně
vybitá

Není vložena karta SIM

Připojeno k zařízení
Bluetooth

Baterie je nabitá

Přehrává se skladba

Je zapnuté rádio

Režim letadlo

Baterie se nabíjí

K dispozici je
aktualizace systému

Je nastaven budík

Připojena náhlavní
souprava

GPS je zapnuté

Roaming

Chyba zachycení
snímku obrazovky
Je zapnuté sdílené
připojení přes USB
Je zapnutý přenosný
hotspot Wi-Fi

Limit využití dat
operátora se blíží nebo
byl překročen
Je dostupná otevřená
síť Wi-Fi

Připojeno k VPN
Další oznámení jsou
skrytá

Zachycení snímku
obrazovky

Připojeno k síti Wi-Fi

11
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Panel oznámení
Klepnutím a přetažením na stavovém řádku otevřete panel
Rychlé nastavení. Opětovným přetažením dolů otevřete panel
Rychlé nastavení. Klepnutím a přetažením nahoru ho zavřete.
Na panelu Oznámení můžete otevřít položky a další připomenutí
znázorněná ikonami oznámení nebo zobrazit informace
o bezdrátových službách.

Panel Rychlé nastavení
• Klepnutím na ikony povolíte nebo
zakážete funkce anebo změníte
režimy.

Klepněte, chcete-li přistoupit
k panelu Rychlé nastavení.

Klepněte a přetáhněte dolů dvakrát, chceteli přistoupit k panelu Rychlé nastavení.

1.3.3

Panel vyhledávání

Telefon nabízí funkci vyhledávání, kterou lze použít k vyhledání
informací v aplikacích, telefonu nebo na webu.
a

b

Klepnutím na oznámení a jeho posunutím na stranu ho smažete.
Klepněte na možnost VYMAZAT VŠE, chcete-li smazat všechna
oznámení související s událostmi (ostatní probíhající oznámení
se zachovají).
V panelu Rychlé nastavení klepněte na položku Nastavení
,
chcete-li otevřít Nastavení.

13
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a Textové vyhledávání

Vytvoření kódu PIN nebo hesla pro odemknutí obrazovky

• Klepněte na panel vyhledávání na domovské obrazovce.

• Přejděte do nabídky Nastavení > Zabezpečení a umístění >
Zámek obrazovky > PIN nebo heslo.

• Zadejte text nebo frázi, kterou chcete vyhledat.
• Chcete-li hledat na webu, klepněte na tlačítko

na klávesnici.

Uzamknutí obrazovky telefonu

b Hlasové vyhledávání
• Klepnutím na tlačítko
dialogové okno.

na panelu vyhledávání zobrazte

Chcete-li uzamknout obrazovku, stiskněte jedenkrát tlačítko Napájení.
Odemknutí obrazovky telefonu

• Řekněte slovo nebo frázi, kterou chcete vyhledat. Zobrazí se
seznam výsledků vyhledávání, ze kterých můžete vybírat.

1.3.4

• Nastavte si kód PIN nebo heslo.

Zamknutí nebo odemknutí obrazovky

Chcete-li ochránit svůj telefon a soukromí, můžete obrazovku
telefonu zamknout různými gesty, kódem PIN nebo heslem atd.
v části Nastavení > Zabezpečení a umístění > Zámek obrazovky.

Jedním stisknutím tlačítka Napájení rozsvítíte obrazovku.
Nakreslete vytvořené gesto odemknutí anebo zadejte kód PIN
nebo heslo pro odemknutí obrazovky.
Pokud jste jako zámek obrazovky vybrali možnost Posunutí,
obrazovku odemknete posunutím nahoru.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky (postupujte podle
pokynů na obrazovce)
• Přejděte do nabídky Nastavení > Zabezpečení a umístění >
Zámek obrazovky > Gesto.
• Nakreslete gesto.

Nakreslete gesto odemknutí.

Přejeďte prstem z ikony, chcete-li
aplikaci otevřít.

Odemknutí telefonu pomocí rozpoznání obličeje

Klepnutím znovu potvrďte
nakreslení gesta.

15

Pro snadnější použití můžete telefon odemknout jednoduše tak,
že se na něj podíváte, pomocí volby Nastavení > Zabezpečení
a umístění > Odemknutí obličejem.
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• Chcete-li nastavit rozpoznání obličeje, vyberte možnost
Odemknutí obličejem a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
• VAROVÁNÍ: Rozpoznání obličeje je méně bezpečné než gesto,
kód PIN nebo heslo. Telefon může odemknout člověk, který
vypadá jako vy nebo má vaši fotku nebo video.

1.3.5

Přizpůsobení domovské obrazovky

Přidržte prázdné místo na domovské obrazovce. Zobrazí se
nabídka možností výběru.

Přesun aplikace nebo widgetu
Přidržením položky, kterou chcete přemístit, aktivujete režim
přesunutí. Přetáhněte položku na požadované místo a poté ji
uvolněte. Položky můžete přesouvat na domovské obrazovce i na
panelu Oblíbené položky. Podržte ikonu na levém nebo pravém
okraji obrazovky a přetáhněte ji na jinou domovskou obrazovku.
Odstranění
Přidržením položky, kterou chcete odstranit, aktivujete režim
přesunutí. Přetáhněte položku nahoru k ikoně Odstranit
a uvolněte ji, až se změní na šedou.
Vytvoření složek
Pokud si chcete usnadnit organizování aplikací a zástupců na
domovské obrazovce a na panelu Oblíbené položky, můžete je
přidat do složky tak, že přetáhnete jednu položku na druhou.
Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji, klepněte na záhlaví
složky a zadejte nový název.
Přizpůsobení tapety
Chcete-li přizpůsobit tapetu, přidržte prázdnou oblast na
domovské obrazovce nebo přejděte do nabídky Nastavení >
Displej > Tapeta.

1.3.6

Úprava hlasitosti

Použití tlačítek hlasitosti
Přidání aplikace nebo widgetu
Klepněte na kartu Aplikace , poté přidržením aplikace aktivujte
režim přesunutí a položku přetáhněte na domovskou obrazovku.
Přidržte prázdné místo na libovolné domovské obrazovce,
vyberte možnost WIDGETY a přetáhněte widget na domovskou
obrazovku.

17

Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka hlasitosti. Chcete-li
aktivovat tichý režim, stiskněte tlačítko Snížení hlasitosti, dokud
nebude telefon ztlumený.
Použití nabídky Nastavení
Dvakrát přetáhněte dolů z panelu oznámení a klepněte na
nastavení . Tím vstoupíte do nabídky Nastavení. Poté klepněte
na možnost Zvuk, pokud chcete nastavit hlasitost hovorů, médií,
oznámení, systému atd. podle svých potřeb.

18

2
2.1

Textové zadání

2.2

Použití tlačítek na obrazovce

Nastavení klávesnice na obrazovce
Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
nabídku Nastavení > Systém > Jazyk a vstup.
Úprava orientace klávesnice na obrazovce
Otočením telefonu na stranu nebo do vzpřímené polohy
upravíte orientaci klávesnice na obrazovce. Můžete ji také upravit
změnou nastavení (přejděte na nabídky Nastavení > Displej >
Automatické otočení obrazovky).

2.1.1

Klávesnice Google

Klepnutím přepněte
mezi režimem abc
a Abc. Dvojitým
klepnutím přepnete
mezi režimem abc
a ABC.

Úprava textu

Zadaný text můžete upravit.
• Text, který chcete upravit, přidržte nebo na něj dvakrát klepněte.
• Zvýrazněný výběr změníte přetažením záložek.
• Zobrazí se tyto možnosti: Vyjmout, Kopírovat, Vložit(1), Sdílet,
Vybrat vše a Přeložit.
Můžete také vložit nový text.
• Klepněte, kam chcete psát, nebo přidržte prázdné místo. Kurzor
bude blikat a karta se zobrazí. Kurzor přemístíte přetažením
karty.
• Pokud jste vybrali text, klepněte na kartu a zobrazí se ikona
VLOŽIT, která umožní vložit libovolný text, který jste předtím
zkopírovali.

Klepnutím zadáte
text nebo číslice.
Přidržte a potom
výběrem zadejte
symboly.

Klepnutím zvolíte
emotikony.
Klepnutím přepnete mezi
klávesnicí s písmeny
a symboly a numerickou
klávesnicí.

(1)

19

Dokud text nezkopírujete, nezobrazí se.
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3

 ovor, Seznam hovorů
H
a Kontakty

3.1

Telefonní hovor

3.1.1

Uskutečnění hovoru

Pokud chcete telefonovat, když je telefon aktivní, přejděte na
domovskou obrazovku a klepněte na tlačítko
na panelu
Oblíbené položky.

Přidržením vstoupíte do hlasové
schránky.

Volání zahájíte tak, že zadáte číslo, které chcete vytočit, přímo na
číselné klávesnici nebo klepnete na kontakt na kartě Kontakty,
Nedávné nebo Oblíbené položky.
Zadané číslo lze uložit do adresáře Kontakty klepnutím na tlačítko
Vytvořit nový kontakt nebo Přidat do kontaktu.
Klepnutím zobrazíte
číselnou klávesnici.

Pokud uděláte chybu, nesprávné číslice můžete smazat
klepnutím na tlačítko .
Chcete-li hovor ukončit, klepněte na tlačítko

.

Mezinárodní hovor
Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, přidržením tlačítka
zvolíte symbol „+“. Poté zadejte mezinárodní předvolbu země,
za kterou následuje celé telefonní číslo, a nakonec stiskněte
tlačítko .
Nouzový hovor
Pokud má telefon pokrytí sítě, vytočte číslo tísňového volání
a klepnutím na tlačítko
uskutečníte hovor. Tato možnost je
k dispozici i bez karty SIM a zadání kódu PIN(1).
(1)
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Dostupnost závisí na vašem operátorovi.
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3.1.2

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Klepnutím na okno hovoru se otevře obrazovka Telefonní hovor.
Na obrazovce Telefonní hovor klepněte na tlačítko

.

• Chcete-li hovor přijmout, posuňte tlačítko nahoru.
• Chcete-li hovor odmítnout, posuňte tlačítko dolů.
• Klepnutím na volbu Odpovědět odmítnete hovor odesláním
přednastavené zprávy.
Chcete-li příchozí hovory ztlumit, stiskněte tlačítko Zesílit nebo
Ztlumit.

3.1.3

Volání vaší hlasové schránky

Vaše síť poskytuje hlasovou schránku, aby předešla zmeškaným
hovorům. Funguje jako záznamník, ke kterému máte neustále
přístup.
Chcete-li si poslechnout zprávy v hlasové schránce, přidržte
tlačítko na číselníku.
U příchozího hovoru se v horní části obrazovky zobrazí okno
hovoru. Klepněte na volbu ODMÍTNOUT, chcete-li hovor
odmítnout, nebo na volbu PŘIJMOUT, chcete-li hovor přijmout.

Chcete-li nastavit číslo hlasové schránky, klepněte na tlačítko na
obrazovce telefonu a klepněte možnost Nastavení > Hlasová
schránka.
Když přijmete hlasovou zprávu, na stavovém řádku se zobrazí
ikona hlasové zprávy
. Otevřete panel oznámení a klepněte
na možnost Nová hlasová zpráva.

23
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3.1.4

V průběhu hovoru

Chcete-li upravit hlasitost během hovoru, stiskněte tlačítko
Zesílit nebo Ztlumit.

3.1.5

Práce s více hovory

Tento telefon dokáže pracovat s více hovory zároveň.
Konferenční hovory (1)
Můžete zahájit konferenční hovor.
• Zavolejte prvnímu účastníkovi konferenčního hovoru.
• Klepněte na tlačítko

.

• Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete do konferenčního
hovoru přidat, a klepněte na tlačítko
. Účastníky můžete
přidat také z části Kontakty nebo Poslední.
• Klepnutím na tlačítko

zahájíte konferenční hovor.

• Během konferenčního hovoru klepněte na tlačítko
,
chcete-li odebrat účastníka nebo mluvit soukromě pouze
s jedním z nich. Klepnutím na tlačítko
přetáhnete účastníka
z konferenčního hovoru. Klepnutím na tlačítko
můžete
mluvit soukromě s jedním účastníkem a přidržet ostatní.
• Klepnutím na tlačítko
se od všech volajících.
Klepnutím přidržíte současný hovor. Opětovným
klepnutím na tlačítko hovor obnovíte.
Klepnutím zobrazíte číselnou klávesnici.
Klepnutím ukončíte současný hovor.
Klepnutím ztlumíte současný hovor. Opětovným
klepnutím na tlačítko ztlumení zrušíte.
Klepnutím zapnete reproduktor během hovoru.
Opětovným klepnutím na tlačítko reproduktor vypnete.
Klepnutím zavoláte jiný kontakt.
Aby se zabránilo nechtěnému použití dotykové
obrazovky během hovoru, obrazovka se automaticky
zamkne, když přiložíte telefon k uchu, a odemkne, když
telefon od ucha oddálíte.
25

3.1.6

konferenční hovor ukončíte a odpojíte

Nastavení hovoru

Na obrazovce telefonu klepněte na tlačítko a poté na volbu
Nastavení, kde jsou k dispozici tyto možnosti:
Možnosti displeje
• Řadit podle
Klepnutím nastavíte zobrazení kontaktů podle jména nebo
příjmení.
• Formát jména
Klepnutím nastavíte formát začínající jménem nebo příjmením.
Zvuky a vibrace
Klepnutím nastavíte vyzváněcí tón, tóny klávesnice atd.
Rychlé odpovědi
Stisknutím upravíte rychlé odpovědi, které se použijí při odmítnutí
hovoru zprávami.
(1)

Dostupnost závisí na vašem operátorovi.
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Účty pro volání
Klepnutím zobrazíte operátora sítě pro každou kartu SIM(1).
Blokovaná čísla
Vyberte volbu PŘIDAT ČÍSLO, pokud chcete zablokovat konkrétní
číslo. Z tohoto čísla nebudete přijímat hovory ani textové zprávy.
Hlasová schránka
• Oznámení
Klepnutím nastavíte oznámení při přijetí hlasové zprávy.
• Rozšířené nastavení
Služba
Otevře dialogové okno, ve kterém můžete vybrat službu hlasové
schránky vašeho operátora nebo jinou službu.
Nastavení
Pokud používáte službu hlasové schránky vašeho operátora,
otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zadat telefonní číslo,
které chcete použít pro poslech zpráv a správu hlasové schránky.
Přístupnost
• Režim TTY
Režim TTY mohou využít neslyšící, osoby s vadami sluchu nebo
poruchou řeči. Klepnutím nastavíte režim TTY. Klepnutím zvolíte
režim TTY.
• Naslouchadla
Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete kompatibilitu
s naslouchadly.
• Potlačení šumu
Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete potlačení šumu
na pozadí během hovorů.
ID volajícího a spam
Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete ID volajícího
a spam při přijetí hovoru.
(1)

Pouze u telefonu se dvěma kartami SIM.
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Místa v okolí
Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete místa v okolí,
která použijí vaši polohu k nalezení blízkých míst, jež odpovídají
vašemu dotazu.
• Osobní výsledky vyhledávání
Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci osobních
výsledků vyhledávání, která vylepšuje výsledky vyhledávání na
základě vaší historie vyhledávání.
• Účet Google
Klepnutím přidáte svůj účet Google, aby bylo možné použít
funkci Místa v okolí.
• Nastavení polohy
Klepnutím získáte další informace o nastavení polohy.

3.2

Poslední

Svou historii hovorů si můžete zobrazit na kartě Poslední na
obrazovce Telefon.
Klepnutím na fotografii kontaktu otevřete panel Rychlý kontakt.
V panelu Rychlý kontakt můžete zobrazit podrobné informace
o volání, zahájit nový hovor, odeslat zprávy kontaktu nebo číslu
nebo přidat čísla do Kontaktů (k dispozici pouze pro neuložená
telefonní čísla) atd.
Chcete-li vymazat celou paměť volání, klepněte na tlačítko na
obrazovce Telefon a klepněte na možnost Vymazat poslední.

3.3

Kontakty

V telefonu můžete zobrazit a vytvářet kontakty a synchronizovat
je s kontakty Gmail nebo jinými aplikacemi na webu nebo
v telefonu.

3.3.1

Zobrazení kontaktů

Chcete-li otevřít aplikaci Kontakty, klepněte na kartu Aplikace na
domovské obrazovce a vyberte možnost Kontakty.
28

Klepnutím zahájíte vyhledávání
v Kontaktech.
Klepnutím vstoupíte do nabídky možností.

• Fonetické jméno

Seznam kontaktů

• Importovat nebo exportovat

Klepnutím nastavíte zobrazení nebo skrytí fonetického jména.
Importujte nebo exportujte kontakty mezi telefonem, kartou SIM
a kartou microSD nebo sdílejte kontakty.
• Blokovaná čísla
Když určíte konkrétní čísla jako blokovaná, nebudete od nich
nadále přijímat hovory ani zprávy.

3.3.2
Klepnutím přidáte nový kontakt.

Klepnutím na tlačítko zobrazíte nabídku možností seznamu
kontaktů.
K dispozici jsou následující akce:
Vytvoření štítku
Klepnutím vytvoříte štítek, ke kterému můžete přidat kontakty.
Nastavení
• Vaše informace
Nastavení vašeho profilu.
• Účty
Spravujte nastavení synchronizace pro různé účty.
• Řadit podle
Klepnutím nastavíte zobrazení kontaktů podle jména nebo
příjmení.
• Formát jména
Klepnutím nastavíte formát začínající jménem nebo příjmením.
• Výchozí účet pro nové kontakty
Správa výchozího účtu pro nové kontakty.
29

Přidání kontaktu

Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace, vyberte
možnost Kontakty a poté klepněte na tlačítko
v seznamu
kontaktů, pokud chcete vytvořit nový kontakt.
Klepnutím provedete uložení.
Klepnutím pořídíte fotografii nebo
vyberete obrázek pro kontakt.
Klepnutím přidáte nový štítek.

Chcete-li přidat další informace, posuňte obrazovku dolů,
klepněte na volbu Další pole a přidejte novou kategorii.
Po dokončení uložte změny klepnutím na tlačítko
Chcete-li odejít bez uložení, klepněte na tlačítko
volbu Zahodit.
30

.
a poté na

Přidání nebo odebrání Oblíbených položek

3.3.4

Chcete-li přidat kontakt do oblíbených položek, klepnutím
na kontakt zobrazte podrobnosti a poté přidejte kontakt do
oblíbených položek klepnutím na tlačítko
.

Na obrazovce s podrobnostmi kontaktu můžete komunikovat se
svými kontakty prostřednictvím telefonních hovorů a zpráv.

Komunikace s kontakty

Chcete-li kontakt odebrat z oblíbených položek, klepněte na
tlačítko
na obrazovce podrobností kontaktu.
Do oblíbených položek lze přidat pouze kontakty
z telefonu a účtů.

3.3.3

Úprava kontaktů

Chcete-li upravit informace kontaktu, klepněte na tlačítko
na obrazovce s podrobnostmi kontaktu. Po dokončení klepněte
na tlačítko .
Změna výchozího telefonního čísla kontaktu
Pod názvem kontaktu se vždy zobrazí výchozí telefonní číslo
(číslo, které má přednost při volání nebo odeslání zprávy).
Chcete-li změnit výchozí telefonní číslo, přidržte na obrazovce
s podrobnostmi kontaktu číslo, které chcete nastavit jako
výchozí, a vyberte možnost Nastavit výchozí. Vedle čísla se
objeví ikona .
Tato volba je k dispozici, pouze pokud má kontakt víc než jedno
číslo.
Smazání kontaktu
Chcete-li kontakt smazat, klepněte na tlačítko na obrazovce
s podrobnostmi kontaktu a poté klepněte na volbu Smazat.
Smazaný kontakt se odstraní také z dalších aplikací
v telefonu nebo webu při příští synchronizaci telefonu.

Klepnutím uskutečníte hovor.
Klepnutím odešlete textovou zprávu.
Klepnutím zahájíte videohovor.

3.3.5

Importování, exportování a sdílení kontaktů

Na obrazovce Kontakty otevřete nabídku možností klepnutím na
tlačítko . Poté klepněte na volbu Nastavení a Importovat nebo
Exportovat, chcete-li importovat nebo exportovat kontakty na kartě
SIM, v telefonu, na kartě microSD, v úložišti telefonu, účtech atd.
Jeden nebo více kontaktů můžete sdílet přes Bluetooth, Gmail atd.
Provedete to tak, že klepnete na kontakt, který chcete sdílet,
klepnete na tlačítko a volbu Sdílet na obrazovce s podrobnostmi
kontaktu. Poté vyberte aplikaci, která má akci provést.
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3.3.6

Synchronizace kontaktů ve více účtech

Kontakty, data nebo jiné údaje lze synchronizovat z více účtů
v závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu.
Chcete-li přidat účet, klepněte na domovské obrazovce na kartu
Aplikace a vyberte možnost Nastavení > Účty > Přidat účet.

4
4.1

Zprávy a e-mail
Zprávy

Je třeba vybrat typ účtu, který přidáváte, například Google,
Exchange atd.

Telefon může vytvářet, upravovat a přijímat zprávy chatu, SMS
a MMS.
Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Zprávy.

Stejně jako u ostatních nastavení účtu musíte zadat podrobné
informace, jako je uživatelské jméno, heslo atd.

4.1.1

Účet a všechny související informace můžete z telefonu odstranit.
Na obrazovce Účty klepněte na účet, který chcete smazat.
Klepněte na tlačítko , vyberte volbu Smazat účet a potvrďte ji.

Vytvoření nové zprávy

Na obrazovce seznamu zpráv klepněte na tlačítko
novou textovou nebo multimediální zprávu.

a napište

Synchronizace

• Klepnutím zobrazíte celé vlákno zpráv.

Účet můžete synchronizovat na obrazovce Účty. Klepněte na
tlačítko vedle volby Automaticky synchronizovat data.

• Přidržením vlákna zpráv otevřete další
možnosti dostupné pro tento kontakt.

Klepnutím vytvoříte novou zprávu nebo
zahájíte nový skupinový chat.
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Odeslání textové zprávy

4.1.2

Zadejte mobilní číslo příjemce do panelu Komu nebo klepněte
na tlačítko
a přidejte příjemce. Klepněte na panel Textová
zpráva a napište textovou zprávu. Až skončíte, textovou zprávu
odešlete klepnutím na tlačítko
.

Když přijde nová zpráva, na stavovém řádku se jako oznámení
zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek dolů a zobrazte panel
oznámení. Klepnutím na novou zprávu ji otevřete. Můžete také
přejít do Zpráv a klepnutím na novou zprávu ji otevřít.

SMS s více než 160 znaky bude účtována jako několik
SMS. Konkrétní písmena (například s diakritikou) také
zvýší velikost SMS. To může vést k odeslání více SMS.
Odeslání multimediální zprávy
Zpráva MMS umožňuje odeslat videoklipy, obrázky, fotografie,
animace a zvuk na jiné kompatibilní telefony a e-mailové adresy.

Práce se zprávami

Zprávy se zobrazují v pořadí konverzace.
Na zprávu odpovíte tak, že na ni klepnete. Otevře se obrazovka
vytváření zprávy, na které zadáte text a klepnete na tlačítko .
Přidržením zprávy na obrazovce s podrobnostmi zpráv se zobrazí
následující možnosti:

SMS zpráva se automaticky převede na MMS, pokud se připojí
mediální soubory (obrázek, video, zvuk atd.) nebo se přidají
e-mailové adresy.

Klepnutím archivujete současnou zprávu.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, zadejte telefonní číslo
příjemce do panelu Komu, klepněte na panel Textová zpráva
a napište zprávu. Klepnutím na tlačítko
se zobrazí možnosti
příloh. Vyberte obrázek, umístění, zvukový soubor nebo kontakty,
které chcete přidat jako přílohu.

Klepnutím zablokujete vybrané číslo. Z daného
čísla nebudete přijímat hovory ani textové zprávy.

Až skončíte, multimediální zprávu odešlete klepnutím na tlačítko
. Možnosti přílohy:
Klepnutím vyberete emoji jako přílohu.
Klepnutím vyberete nálepku.

Klepnutím smažete současnou zprávu.

4.1.3

Úprava nastavení zpráv

Na obrazovce se seznamem zpráv klepněte na tlačítko a vyberte
možnost Nastavení.
Výchozí aplikace pro SMS
Klepnutím změníte výchozí aplikaci pro SMS.
Oznámení
Klepnutím na přepínač zapnete nebo vypnete oznámení pro Zprávy.

Zobrazení Fotografií, Galerie nebo Správce
souborů pro výběr obrázku jako přílohy.

• Chování

Klepnutím nasdílíte svou polohu.

• Rozšířené nastavení

Přidržením záznamníku hlasové zprávy nahrajete
hlasovou zprávu.

Klepnutím zvolíte typ oznámení pro příchozí zprávy.
Klepnutím nastavíte další nastavení pro Zprávy.
Zvuky odchozí zprávy
Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete zvuk zprávy při
jejím odeslání.
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Současná země
Klepnutím vyberete současnou zemi.

4.2

Gmail

Při prvním nastavení telefonu můžete vybrat, zda chcete použít
existující účet Gmail nebo vytvořit nový e-mailový účet.

Rozšířené nastavení
• Skupinové zprávy

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete automatické
stahování zpráv MMS.

Jako webová e-mailová služba společnosti Google se Gmail
nakonfiguruje při prvním nastavení telefonu. Gmail v telefonu lze
automaticky synchronizovat s účtem Gmail na webu. Na rozdíl od
jiných e-mailových účtů se v Gmailu každá zpráva s odpověďmi
seskupuje ve složce Doručená pošta jako jedna konverzace.
Všechny e-maily se organizují podle štítků, nikoli složek.

• Automatické stahování MMS při roamingu

Přístup do Gmailu

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete automatické
stahování zpráv MMS při roamingu.

Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a otevřete
seznam aplikací. Poté klepněte na položku Gmail.

• Použít jednoduché znaky

Gmail zobrazuje zprávy a konverzace z jednoho účtu Gmail.
Pokud vlastníte více než jeden účet, můžete účty přidat tak, že
na obrazovce doručené pošty klepnete na tlačítko
, vyberte
možnost Nastavení a poté možnost Přidat účet. Kromě účtu
Gmail můžete přidat nebo nastavit také externí e-mailové účty
ta, že vyberete možnost Osobní (IMAP/POP) nebo Exchange.
Po dokončení můžete přepnout na jiný účet tak, že klepnete na
název účtu na obrazovce doručené pošty a poté vyberte účet,
který chcete zobrazit.

Klepnutím vyberete režim hromadné textové nebo skupinové
zprávy MMS.
• Automatické stahování MMS

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete používání
jednoduchých znaků ve zprávách SMS.
• Posílat zprávy o doručení SMS
Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete zprávy o doručení.
• Bezdrátová upozornění
Klepnutím získáte přístup k nastavení bezdrátových upozornění.
• Zprávy karty SIM
Klepnutím zobrazíte zprávy karty SIM.
• Telefonní číslo

Vytváření a odesílání e-mailů
1 Klepněte na tlačítko

na obrazovce doručené pošty.

2 Zadejte e-mailové adresy příjemců do pole Komu.

Zobrazí vaše telefonní číslo.

3 V případě potřeby klepněte na ikonu vyskakovací nabídky
Přidat Cc/Bcc a přidejte do zprávy kopii nebo slepou kopii.
4 Zadejte předmět a obsah zprávy.
5 Klepněte na tlačítko
a připojte přílohu.

, vyberte možnost Přidat soubor

6 Nakonec zprávu odešlete klepnutím na tlačítko
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.

7 Pokud nechcete odeslat zprávu ihned, můžete klepnout na
tlačítko a potom na volbu Uložit koncept nebo klepnutím na
tlačítko Zpět uložit kopii. Chcete-li zobrazit koncept, klepněte
na název účtu a zobrazte všechny štítky. Poté vyberte možnost
Koncepty.
Pokud nechcete zprávu odeslat ani uložit, klepněte na tlačítko
a potom na volbu Zahodit.
Pokud chcete k e-mailům přidávat podpis, na obrazovce doručené
pošty klepněte na tlačítko
a poté na volbu Nastavení.
Vyberte účet a klepněte na volbu Podpis.
Příjem a čtení e-mailů
Když přijde nový e-mail, upozorní vás vyzváněcí tón nebo vibrace
a na stavovém řádku se zobrazí ikona
.
Přetáhněte stavový řádek dolů a zobrazte panel oznámení.
Klepněte na nový e-mail a zobrazte si ho. K zobrazení nového
e-mailu můžete použít také doručenou poštu Gmailu.
E-maily můžete vyhledat podle odesílatele, příjemce, předmětu
atd.
• Klepněte na tlačítko

na obrazovce doručené pošty.

5
5.1

Kalendář, budík a kalkulačka
Kalendář

Kalendář můžete použít k zaznamenání důležitých jednání,
schůzek atd.
Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na kartu Aplikace na
domovské obrazovce a vyberte položku Kalendář.

5.1.1

Zobrazení více režimů

Kalendář můžete zobrazit v denním, týdenním, měsíčním nebo
programovém zobrazení.
Chcete-li změnit zobrazení kalendáře, klepnutím na tlačítko
otevřete seznam s možnostmi. Klepnutím na tlačítko
se
vrátíte do denního zobrazení.
Zobrazení plánu
Denní zobrazení
3denní zobrazení
Týdenní zobrazení
Měsíční zobrazení

• Do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo, které chcete
vyhledat, a klepněte na tlačítko
na softwarové klávesnici.
Odpověď na e-maily nebo přeposlání
• Odpovědět
• Odpovědět všem

• Přeposlat

Při prohlížení e-mailu na něj odpovíte
klepnutím na tlačítko .
Klepněte na tlačítko
a vyberte volbu
Odpovědět všem, chcete-li odpovědět
všem lidem uvedeným v e-mailu.
Klepněte na tlačítko
a vyberte volbu
Přeposlat, chcete-li předat přijatý e-mail
dalším lidem.
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5.1.2

Vytvoření nových událostí

Můžete přidávat nové události z každého zobrazení Kalendáře.
• Klepněte na tlačítko

.

• Vyplňte všechny požadované informace pro novou událost. Pokud
se jedná o celodenní událost, můžete povolit volbu Celodenní.

5.2.1

Nastavení budíku

Na obrazovce Hodiny klepněte na tlačítko
a otevřete
obrazovku Budíky. Klepnutím na tlačítko
přidáte nový budík.
Zobrazí se tyto možnosti:
• Čas

Po dokončení klepněte na tlačítko ULOŽIT v horní části obrazovky.

Nastavte čas budíku.

Smazání nebo úprava události

Klepnutím na přepínač vedle času, který jste nastavili, budík
zapnete nebo vypnete.

Chcete-li událost upravit, klepněte na ni, zobrazte obrazovku
s podrobnostmi a klepněte na tlačítko
. Chcete-li událost
smazat, klepněte na ni, zobrazte obrazovku s podrobnostmi
a klepnutím na tlačítko a Odstranit ji smažte.

5.1.3

Připomenutí událostí

Pokud je pro událost nastaveno připomenutí, nadcházející
událost
se zobrazí ve stavovém řádku jako oznámení, když
přijde čas připomenutí.
Přetáhněte stavový řádek dolů a zobrazte panel oznámení.
Klepnutím na název události zobrazíte oznámení Kalendáře.
Chcete-li vypnout všechna připomenutí událostí na příštích
5 minut, klepněte na tlačítko Odložit.
Klepnutím na tlačítko Zpět zachováte připomenutí ve stavovém
řádku a panelu oznámení.

• Opakovat
Zaškrtnutím políčka aktivujete opakování. Vyberte dny, kdy se
má budík opakovat.
• Zvuk budíku
Klepnutím vyberete zvuk budíku.
• Vibrace
Zaškrtnutím políčka zapnete nebo vypnete vibrace.
• Štítek
Klepnutím nastavíte název budíku.
• Smazat
Klepnutím na tlačítko

budík smažete.

Klepnutím na tlačítko na hlavní obrazovce Kalendáře kalendář
obnovíte.

5.2.2

Klepnutím na tlačítko
otevřete Nastavení kalendáře, kde
můžete upravit řadu nastavení.

Klepněte na tlačítko na obrazovce Budíky. V Nastavení budou
k dispozici následující možnosti:

5.2

Hodiny

Hodiny

Mobilní telefon má vestavěné hodiny.
Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na kartu Aplikace na
domovské obrazovce a vyberte položku Hodiny.
Klepnutím na tlačítko

Úprava nastavení budíku

přidáte nebo nastavíte budík.
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• Styl
Klepnutím nastavíte analogový nebo digitální styl budíku.
• Zobrazení času se sekundami
Klepnutím na přepínač povolíte zobrazení času s funkcí sekund.
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• Automatické domácí hodiny

• Vibrace časovače

Klepněte na přepínač, chcete-li nastavit domácí hodiny při
cestování v jiném časovém pásmu.

Klepnutím na přepínač povolíte vibraci časovače.

Domácí časové pásmo

5.3

Klepnutím nastavíte domácí časové pásmo.

S Kalkulačkou můžete řešit mnoho matematických problémů.

• Změnit datum a čas

Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na kartu Aplikace na
domovské obrazovce a vyberte položku Kalkulačka.

Klepnutím nastavíte datum a čas.
• Noční hodiny

Kalkulačka

K dispozici jsou dva panely: základní panel a rozšířený panel.

Klepnutím povolíte noční hodiny.

Chcete-li přepínat mezi panely, použijte jeden z následujících
dvou způsobů:

Budíky

• Přetažením tlačítka

• Ticho po

• Otočením zařízení na šířku přejdete ze základního panelu do
rozšířeného panelu(1).

Klepnutím nastavíte časový limit pro trvání zvuku budíku.

doleva otevřete rozšířený panel.

• Délka odložení
Klepnutím vyberete délku odložení.
• Hlasitost budíku
Klepnutím nastavíte hlasitost zvuku budíku.
• Postupné zvýšení hlasitosti
Klepnutím nastavíte zvýšení hlasitosti.
• Tlačítka hlasitosti
Klepnutím zvolíte Odložit, Zavřít nebo Ovládání hlasitosti jako
tlačítka hlasitosti.
• Týden začíná
Klepnutím vyberte první den v týdnu podle vašich požadavků –
pondělí, pátek, sobotu nebo neděli.
Časovače
• Zvuk časovače
Klepnutím vyberete zvuk časovače.
• Postupné zvýšení hlasitosti
Klepnutím nastavíte zvýšení hlasitosti.
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(1)

Pokud je volba Nastavení / Displej / Automatické otočení
obrazovky vypnutá, tento postup nebude fungovat.

44

6

Možnosti připojení

Telefon se může připojit k internetu pomocí GPRS, EDGE, 3G, 4G
nebo Wi-Fi.

6.1

Připojení k internetu

6.1.1

GPRS, EDGE, 3G, 4G

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM se automaticky
nakonfiguruje služba mobilní sítě: GPRS, EDGE, 3G, 4G. Pokud síť
není připojena, mobilní data můžete zapnout klepnutím na
kartu Aplikace na domovské obrazovce a klepnutím na volbu
Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť.
Chcete-li zkontrolovat používané síťové připojení, klepněte na
domovské obrazovce na kartu Aplikace a poté na volbu Nastavení
> Síť a internet > Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů.
Vytvoření nového přístupového bodu
Nové mobilní síťové připojení lze do telefonu přidat pomocí
následujících kroků:
1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.
2 Klepněte na volbu Síť a internet > Mobilní sítě > Názvy
přístupových bodů.
3 Klepnutím na tlačítko

přidáte nový přístupový bod.

4 Zadejte požadované informace o přístupovém bodu.
5 Po dokončení uložte změny klepnutím na tlačítko a Uložit.
Aktivace a deaktivace datového roamingu
Při zapnutém roamingu se můžete připojit k datovým službám
nebo se od nich odpojit.

3 Klepnutím na přepínač
datový roaming.

aktivujete nebo deaktivujete

4 Když je datový roaming deaktivovaný, stále můžete provádět
výměnu dat přes připojení Wi-Fi (viz 6.1.2 Wi-Fi).

6.1.2

Wi-Fi

Když se telefon nachází v dosahu bezdrátové sítě, můžete se
připojit k internetu. Wi-Fi lze v telefonu použít i bez vložené
karty SIM.
Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti
1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.
2 Klepněte na volbu Síť a internet > Wi-Fi.
3 Klepnutím na přepínač

zapnete nebo vypnete Wi-Fi.

4 Po klepnutí na položku Wi-Fi se zobrazí podrobné informace
o všech nalezených sítích Wi-Fi.
5 Klepnutím na síť Wi-Fi se k ní připojíte. Pokud je vybraná síť
zabezpečená, je třeba zadat heslo nebo jiné údaje (podrobnosti
získáte u provozovatele sítě). Až skončíte, klepněte na tlačítko
PŘIPOJIT.
Aktivace oznámení o nalezení nové sítě
Když je zapnutá Wi-Fi a je aktivní oznámení sítě, ikona Wi-Fi se
ve stavovém řádku zobrazí vždy, když telefon objeví dostupnou
bezdrátovou síť v dosahu. Následující kroky aktivují funkci
oznámení, když je zapnutá Wi-Fi:
1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.
2 Klepněte na volbu Síť a internet > Wi-Fi.

1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.

3 Klepněte na volbu Předvolby Wi-Fi v dolní části obrazovky
Wi-Fi.

2 Klepněte na volbu Síť a internet > Mobilní sítě.

4 Klepnutím na přepínač
vedle volby Oznamovat veřejné
sítě funkci aktivujete nebo deaktivujete.
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Přidání sítě Wi-Fi
Klepnutím smažete veškerý obsah.

Pokud je funkce Wi-Fi zapnutá, můžete přidat nové sítě Wi-Fi
podle svých požadavků.
1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.
2 Klepněte na volbu Síť a internet > Wi-Fi.
3 Klepněte na volbu Přidat síť v dolní části obrazovky Wi-Fi.
4 Zadejte název sítě a všechny požadované údaje.
5 Klepněte na tlačítko PŘIPOJIT.
Po úspěšném připojení se telefon automaticky připojí, až bude
příště v dosahu této sítě.

Klepnutím zahájíte vyhledávání a přejdete
na tuto adresu.

Odstranění sítě Wi-Fi
Následující kroky zabrání automatickému připojení k sítím, které
už nechcete používat.
1 Pokud není síť Wi-Fi zapnutá, zapněte ji.
2 Na obrazovce Wi-Fi klepněte na název uložené sítě.
3 V dialogovém okně, které se otevře, klepněte na tlačítko
ODEBRAT.

6.2

Chrome

6.3

Připojování k zařízením Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie s krátkým
dosahem, kterou lze použít k výměně dat nebo pro připojení
k jiným zařízením Bluetooth pro různé účely.
Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na kartu Aplikace na
domovské obrazovce a vyberte volbu Nastavení > Připojená
zařízení > Předvolby připojení > Bluetooth.

Pomocí prohlížeče Chrome si můžete užívat procházení webu.

Zapnutí Bluetooth

Chcete-li přejít na web, klepněte na kartu Aplikace na domovské
obrazovce a vyberte položku Chrome.

1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.

Přechod na webovou stránku

2 Klepněte na volbu Připojená zařízení > Předvolby připojení
> Bluetooth.

Na obrazovce prohlížeče Chrome klepněte na pole Adresa URL
v horní části obrazovky, zadejte adresu webové stránky a potvrďte
ji stisknutím tlačítka
.

3 Klepnutím na přepínač

funkci aktivujete nebo deaktivujete.

Pokud chcete, aby byl telefon lépe rozpoznatelný, můžete změnit
název telefonu, který je viditelný pro ostatní.
1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.
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2 Klepněte na volbu Připojená zařízení > Předvolby připojení
> Bluetooth.
3 Klepněte na volbu Název zařízení.
4 Zadejte název a volbu potvrďte klepnutím na tlačítko
PŘEJMENOVAT.
Spárování nebo připojení telefonu k zařízení Bluetooth
Pro výměnu dat s jiným zařízením je třeba zapnout funkci Bluetooth
a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, se kterým si chcete data
vyměňovat.
1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.
2 Klepněte na volbu Připojená zařízení > Předvolby připojení
> Bluetooth.
3 Klepněte na volbu Spárovat nové zařízení.
4 V seznamu klepněte na zařízení Bluetooth, které chcete spárovat.
5 V dialogovém okně potvrďte volbu klepnutím na tlačítko
SPÁROVAT.
6 Pokud bude párování úspěšné, telefon se připojí k zařízení.
Odpojení nebo zrušení párování zařízení Bluetooth
1 Klepněte na tlačítko
vedle názvu zařízení, u kterého chcete
zrušit párování.
2 Klepněte na tlačítko ODEBRAT.

6.4

Připojování k počítači přes kabel USB

Prostřednictvím kabelu USB můžete přenášet mediální a další
soubory mezi telefonem a počítačem.
Jak vytvořit připojení:
• Chcete-li připojit telefon k portu USB v počítači, použijte kabel
USB, který byl přibalený k telefonu. Zobrazí se oznámení
o připojení USB.
• Otevřete panel oznámení a klepněte na volbu Přenos souborů
přes USB. Poté v dalším dialogu vyberte, které soubory chcete
přenést.
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Vyhledání přenesených nebo stažených dat v interním úložišti:
1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a otevřete
seznam aplikací.
2 Klepněte na položku Soubory.
Všechna stažená data se ukládají do aplikace Soubory, kde si
můžete prohlížet mediální soubory (videa, fotografie, hudbu
a další), přejmenovávat soubory, instalovat aplikace do telefonu atd.

6.5
Bezpečné odebrání karty microSD
z telefonu
Kartu microSD lze z telefonu odebrat kdykoli, když je telefon
vypnutý. Chcete-li kartu microSD odebrat, když je telefon
zapnutý, musíte nejdřív odpojit paměťovou kartu z telefonu,
abyste zabránili poškození nebo zničení paměťové karty.
Odpojení karty microSD
1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.
2 Klepněte na volbu Úložiště > Karta SD.
3 Klepněte na tlačítko a vyberte položku Nastavení úložiště.
4 Volbu potvrdíte klepnutím na tlačítko ODPOJIT.
Kartu SD můžete také snadno odpojit klepnutím na tlačítko
vedle. Obě volby slouží k bezpečnému odebrání karty microSD
z telefonu.
Formátování karty microSD
1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.
2 Klepněte na volbu Úložiště > Karta SD.
3 Klepněte na tlačítko a vyberte položku Nastavení úložiště.
4 Volbu potvrdíte klepnutím na tlačítko FORMÁTOVAT KARTU SD.
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6.6
Sdílení mobilního datového připojení
telefonu
Mobilní datové připojení telefonu můžete sdílet s jedním
počítačem pomocí kabelu USB (připojení přes USB) nebo až
pěti zařízeními najednou, když je telefon v režimu přenosného
hotspotu Wi-Fi, nebo přes Bluetooth.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného hotspotu
Když je aktivní přenosný hotspot Wi-Fi, můžete změnit název sítě
Wi-Fi telefonu (SSID) a zabezpečit síť Wi-Fi.
1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.

Sdílení datového připojení telefonu přes USB

2 Klepněte na volbu Síť a internet > Hotspot a sdílené
připojení > Nastavit hotspot sítě Wi-Fi.
3 Klepnutím na volbu Nastavit hotspot sítě Wi-Fi změníte SSID
sítě nebo nastavíte její zabezpečení.
4 Klepněte na tlačítko ULOŽIT.

Chcete-li připojit telefon k portu USB v počítači, použijte kabel
USB, který byl přibalený k telefonu.

6.7

Sdílení dat může váš síťový operátor dále zpoplatňovat.
Další poplatky mohou být účtovány v oblastech
roamingu.

1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.
2 Klepněte na volbu Síť a internet > Hotspot a sdílené
připojení.
3 Klepnutím na přepínač
vedle volby Připojení přes USB
funkci aktivujete nebo deaktivujete.
Sdílení datového připojení telefonu pomocí přenosného
hotspotu Wi-Fi
1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.
2 Klepněte na volbu Síť a internet > Hotspot a sdílené
připojení > Hotspot Wi-Fi.
3 Klepnutím na přepínač
funkci aktivujete nebo deaktivujete.
Sdílení datového připojení telefonu přes Bluetooth

Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní sítě (VPN) umožňují připojení k prostředkům
uvnitř zabezpečené místní sítě z místa mimo tuto síť. VPN se běžně
používají v korporacích, školách a dalších institucích, takže jejich
uživatelé mohou přistupovat k lokálním síťovým zdrojům, když
nejsou uvnitř této sítě nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.
Přidání sítě VPN
1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.
2 Klepněte na volbu Síť a internet > VPN a poté na tlačítko .
3 Na zobrazené obrazovce postupujte podle pokynů správce sítě
a nakonfigurujte jednotlivé součásti nastavení sítě VPN.
4 Klepněte na tlačítko ULOŽIT.
Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce Nastavení VPN.
Před přidáním sítě VPN doporučujeme nastavit gesto
zámku obrazovky, kód PIN nebo heslo pro telefon.

1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.
2 Klepněte na volbu Síť a internet > Hotspot a sdílené
připojení.
3 Klepnutím na přepínač
vedle volby Připojení přes
Bluetooth funkci aktivujete nebo deaktivujete.
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Připojení nebo odpojení sítě VPN

7

Připojení k síti VPN:
1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.
2 Klepněte na volbu Síť a internet > VPN.
3 Zobrazí se přidané sítě VPN. Klepněte na tu, ke které se chcete
připojit.
4 V zobrazeném dialogovém okně zadejte požadované údaje
a klepněte na tlačítko PŘIPOJIT.
Odpojení:
• Chcete-li se odpojit od sítě VPN, otevřete panel oznámení
a klepněte na oznámení.
Úprava nebo smazání sítě VPN

Obchod Google Play (1)

Obchod Google Play je online softwarový obchod, z něhož
můžete stahovat a instalovat aplikace a hry do telefonu se
systémem Android.
Otevření obchodu Google Play:
• Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Obchod Play.
• Při prvním otevření obchodu Google Play se zobrazí obrazovka
s podmínkami použití služby. Přečtěte si ji a pokračujte
klepnutím na tlačítko Přijmout.
Chcete-li otevřít stránku nápovědy obchodu Google Play
s dalšími informacemi o této funkci, klepněte na tlačítko
a vyberte možnost Nápověda a zpětná vazba.

Úprava sítě VPN:
1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.
2 Klepněte na volbu Síť a internet > VPN.
3 Zobrazí se přidané sítě VPN. Klepněte na tlačítko
kterou chcete upravit.

vedle sítě,

4 Po dokončení klepněte na tlačítko ULOŽIT.
Smazání:
• Klepněte na tlačítko
vedle sítě VPN, kterou chcete smazat.
Klepnutím na volbu ODSTRANIT ji smažete.

(1)
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Dostupnost závisí na vaší zemi a operátorovi.
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8
8.1

Klepnutím na tlačítko
automaticky uloží.

Multimediální aplikace

nahrávání zastavíte. Video se

Další akce při prohlížení pořízeného obrázku a videa

Fotoaparát

Tento mobilní telefon je vybaven fotoaparátem pro pořizování
fotografií a videí.
Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste odstranili ochrannou
fólii z objektivu fotoaparátu.
Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na kartu Aplikace na
domovské obrazovce a vyberte položku Fotoaparát.
Klepnutím vyberete velikost obrázku.
Klepnutím zvolíte motiv.
Klepnutím zvolíte režimy HDR.

• Klepnutím na tlačítko

• Klepnutím na tlačítko Zpět se vrátíte do fotoaparátu nebo
kamery.

8.1.1

Nastavení fotoaparátu

Než pořídíte fotografii nebo video, klepnutím na tlačítko
upravíte několik nastavení v režimu rámování.
Režimy
Ručně

Klepnutím zvolíte režimy blesku.
Klepnutím zaostříte, stažení a roztažením
přiblížíte a oddálíte.
Přejetím vyberte režim fotoaparátu:
Panorama, Video, Foto, Portrét nebo Krása.
Klepnutím zobrazíte pořízené obrázky
nebo videa.
Klepnutím přepnete mezi předním a zadním
fotoaparátem.
Klepnutím pořídíte obrázek.

rychle zobrazíte pořízený obrázek.

• Chcete-li obrázek nebo video sdílet, klepněte na tlačítko
a vyberte volbu Gmail, Bluetooth, MMS atd.

Noc
Časosběrné

Umožňuje plně řídit nastavení fotoaparátu
a nastavit clonu, závěrku, ISO a další.
Klepnutím otevřete noční režim.
Umožňuje vytvářet časosběrná videa
pořizováním série fotografií po určitou dobu
a jejich rychlejším přehráváním.

Nastavení
• Velikost telefonu Klepnutím nastavíte velikost obrázku.
(zadní)
• Kvalita videa
Klepnutím nastavíte kvalitu videa.
• Zvuk závěrky

Pořízení obrázku
Obrazovka funguje jako hledáček. Nejprve zaměřte předmět
nebo krajinu v hledáčku. Klepnutím na tlačítko
snímek, který se automaticky uloží.

pořídíte

Nahrání videa
Přejetím prstem přepnete fotoaparát do režimu videa a klepnutím
na tlačítko
dole uprostřed obrazovky zahájíte nahrávání videa.
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Klepnutím zapnete nebo vypnete zvuk
závěrky.
• Potlačit mihotáníKlepnutím zvolíte režim Potlačit mihotání.
• Mřížka

Klepnutím zapnete nebo vypnete mřížku.

• Značka polohy

Klepnutím zapnete nebo vypnete značení
polohy.
Klepnutím zapnete nebo vypnete zachycení
klepnutím.
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• Zachycení
dotykem

• Automatická
detekce scény
• Časovač
• Ovládání
tlačítkem
hlasitosti
• Obnovit
nastavení

8.2

Klepnutím zapnete nebo vypnete
automatickou detekci scény.
Klepnutím zvolíte režim samospouště.
Klepnutím nastavíte ovládání tlačítkem
hlasitosti.

Zobrazení obrázku nebo přehrání videa

Klepnutím obnovíte výchozí nastavení.

• Přejetím prstem nahoru nebo dolu zobrazíte předchozí nebo
další obrázky a videa.

Obrázky a videa se zobrazují v albech v aplikaci Fotky.
• Klepněte na album a všechny obrázky nebo videa se rozmístí
po obrazovce.
• Klepnutím přímo na obrázek nebo video ho zobrazíte nebo
přehrajete.

Práce s obrázky

Fotografie

Galerie slouží jako přehrávač médií k prohlížení fotografií
a přehrávání videí. Kromě toho je k dispozici sada dalších operací
pro obrázky a videa.
Chcete-li si zobrazit fotografie, klepněte na kartu Aplikace na
domovské obrazovce a vyberte položku Fotky.

Obrázky můžete upravovat, přidávat k nim efekty, oříznout, sdílet
a nastavit jako fotografie kontaktů nebo tapetu.
Vyberte obrázek, se kterým chcete pracovat, a klepněte na
dostupné volby, jako jsou úpravy, sdílení, oříznutí nebo smazání.
Klepnutím na tlačítko zobrazíte další možnosti.

Klepnutím otevřete možnosti.

Klepnutím na obrázek ho zobrazíte.
Klepnutím provedete sdílení obrázku
pomocí vybrané aplikace.
Přejetím nahoru a dolů zobrazíte další alba.

Klepnutím obrázek upravíte.
Klepnutím zobrazíte podrobnosti obrázku.
Klepnutím obrázek smažete.

Klepnutím na tlačítko
ho upravíte.
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u zobrazení obrázku na celou obrazovku
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8.3
Klepnutím
provedete
uložení.

Přehrávání hudby

Pomocí této nabídky můžete přehrávat hudební soubory uložené
na kartě microSD v telefonu. Hudební soubory na kartu microSD
můžete stáhnout z počítače pomocí kabelu USB.
Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na kartu Aplikace na
domovské obrazovce a vyberte položku Přehrávání hudby.
Klepněte na tlačítko
a zvolte položku Hudební knihovna.
Tam najdete pět kategorií, do kterých jsou skladby zařazeny:
SEZNAMY, UMĚLCI, ALBA, SKLADBY a ŽÁNRY. Přejetím doleva
a doprava zobrazíte vše. Klepnutím na VŠE NÁHODNĚ začnete
náhodně přehrávat všechny skladby v kategorii SKLADBY.

8.3.1

Přehrávání hudby

Skladbu přehrajete tím, že na ni klepnete.
Klepnutím přidáte efekty, jako je originál,
automatický, západ atd.
Klepnutím upravíte nastavení obrázku, jako je
expozice, viněta atd.
Klepnutím oříznete, narovnáte, otočíte, zrcadlově
převrátíte nebo nakreslíte obrázek.

Klepnutím zahájíte vyhledávání hudby.
Klepnutím otevřete nabídku nastavení.
Klepnutím přehrajete současný seznam
v náhodném režimu (skladby se přehrají
v náhodném pořadí).

 o aktivaci režimu oříznutí se objeví čtverec oříznutí ve
P
středu obrázku. Vyberte část obrázku, kterou chcete
oříznout, potvrďte volbu klepnutím na tlačítko
a ULOŽIT. Klepněte na tlačítko , chcete-li odejít bez
uložení.
Klepnutím pozastavíte nebo
spustíte přehrávání.

8.3.2

Nastavení hudby

Klepnutím na tlačítko

otevřete nabídku nastavení.

ÚČET
Klepnutím vyberete účet.
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OCHRANA SOUKROMÍ A POLOHA
Upravte nastavení ochrany soukromí a polohy.

9

PŘEHRÁVÁNÍ

9.1

Získání mojí polohy

9.1.1

Zapnutí GPS

Ekvalizér
Klepnutím upravíte nastavení zvuku.
Povolit externím zařízením spustit přehrávání
Klepnutím na přepínač povolíte externím zařízením spustit
přehrávání. Sem patří Bluetooth v autě, kabelová sluchátka atd.
Zobrazit obrázek alba na obrazovce uzamčení
Klepnutím na přepínač povolíte zobrazení obrázku alba na
obrazovce uzamčení.

Mapy Google 	

Zapnutí satelitního přijímače systému GPS:
1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.
2 Klepněte na možnost Zabezpečení a poloha > Poloha.
3 Přepnutím přepínače
preferovaný režim polohy.

povolíte polohu a vyberete

O PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

9.1.2

Zásady ochrany osobních údajů

Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Mapy.

Klepnutím zobrazíte Zásady ochrany osobních údajů aplikace.
Při přehrávání skladeb v aplikaci Hudba je pozastavení,
přehrání a přeskočení dostupné, i když je obrazovka
uzamčena.

Otevření Map Google a zobrazení mojí polohy

Klepnutím na tlačítko
poloha.

na mapě zobrazíte umístění Moje

Mapa se vystředí okolo modré tečky. Vaše skutečná poloha bude
modrá tečka.

Klepnutím na tlačítko na obrazovce s podrobnostmi skladby
zobrazíte následující možnosti:
Přidat do seznamu Klepnutím přidáte do seznamu.
Přejít k umělci
Klepnutím přejdete k umělci.
Přejít k albu
Klepnutím přejdete k albu.
Vymazat frontu Klepnutím smažete skladbu z aktuální
fronty.
Uložit frontu
Klepnutím uložíte frontu.

Chcete-li mapu posunout, přetáhněte ji prstem.
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Mapu přiblížíte nebo oddálíte stažením nebo roztažením prstů.
Přiblížit ji můžete také dvojitým klepnutím na polohu na obrazovce.

9.5
Vyhledání trasy autem, veřejnou
dopravou nebo pěší trasy

9.2

9.5.1

Vyhledávání polohy

Do vyhledávacího pole zadejte adresu, město nebo místní firmu.

Získání navrhované trasy pro cestu

Klepněte na tlačítko

na obrazovce Mapy.

Klepnutím na ikonu hledání spustíte vyhledávání. Za okamžik
se výsledky vyhledávání zobrazí na mapě jako červené tečky.
Klepnutím na některou z nich zobrazíte štítek.

Klepnutím zobrazíte další informace.

1 Klepnutím na řádek pro zadání upravte výchozí bod zadáním
adresy nebo výběrem uložené položky.
2 Stejně postupujte u cílového bodu.
Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte
další výsledky vyhledávání.

9.3

Uložení polohy

Stejně jako při ukládání záložek webových adres na internetu
si můžete označit hvězdičkou libovolnou polohu na mapě pro
pozdější použití.

3 Chcete-li obrátit směr, klepněte na tlačítko

5 Klepnutím na Možnosti trasy vyberte volby Vyhnout se
dálnicím, Vyhnout se mýtnému nebo Vyhnout se trajektům.
6 V seznamu se objeví několik navrhovaných tras. Klepnutím na
kteroukoli trasu zobrazíte její podrobnosti.

9.4
Otevření zobrazení Street View pro
polohu
1 Přidržením polohy zobrazíte její adresu v dolní části obrazovky
mapy.
2 Přetažením obrazovky detailů se přihlásíte do režimu offline.
3 Klepnutím na tlačítko

zobrazíte náhled Street View.
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.

4 Poté vyberte způsob dopravy: jízdu autem, použití veřejné
dopravy nebo chůzi.
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10 Jiné
10.1

Soubory
Klepnutím zapnete reproduktor.

Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na kartu Aplikace na
domovské obrazovce a vyberte položku Soubory.

Klepnutím přidáte současnou stanici do
oblíbených nebo ji z oblíbených odeberete.

Aplikace Soubory pracuje s kartou microSD i úložištěm telefonu.

Klepnutím vstoupíte do nabídky možností.

Správce souborů zobrazuje všechna data uložená na kartě
microSD a v telefonu, včetně aplikací, mediálních souborů, videí,
obrázků nebo zvuků, které jste pořídili, dalších dat přenesených
přes Bluetooth, kabel USB atd.

Klepnutím přejdete na předchozí
uložený kanál.

Když si stáhnete aplikaci z počítače na kartu microSD, můžete ji
vyhledat v aplikaci Soubory a poté na ni klepnout a nainstalovat
ji do telefonu.
Aplikace Soubory umožňuje provádět opravdu efektivně tyto
běžné operace: vytvoření (pod)složky, otevření složky nebo
souboru, zobrazení, přejmenování, přesouvání, kopírování,
mazání, přehrávání, sdílení atd.

10.2

FM rádio

Tento telefon je vybaven rádiem(1). Aplikace můžete použít jako
běžné rádio s uloženými stanicemi nebo s paralelními vizuálními
informacemi týkajícími se rádiového programu na displeji, pokud
naladíte stanice nabízející službu Visual Radio.

Klepnutím přejdete na další uložený kanál.
Klepnutím přehrajete nebo zastavíte.

Dostupné možnosti:
• Vyhledávání
• Seznam kanálů
• Časovač režimu
spánku
• Ukončení

Klepnutím vyhledáte stanice.
Klepnutím zobrazíte seznam stanic.
Přesunutím posuvníku určíte, kdy se má
přehrávání automaticky zastavit.
Vypne rádio.

Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na kartu Aplikace na
domovské obrazovce a vyberte položku FM rádio.
Chcete-li poslouchat rádio, připojte sluchátka. Sluchátka se
používají jako anténa rádia.

(1)

Kvalita rádia závisí na pokrytí rádiovými stanicemi v dané oblasti.
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11

11.1.3 Využití dat

Nastavení

Využití dat umožňuje zobrazit data, která jste použili.

Chcete-li přejít do nabídky možností, můžete použít kterýkoli
z následujících dvou postupů.

• Spořič dat

1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte
možnost Nastavení.

Spořič dat pomáhá omezit využití dat tím, že některým aplikacím
brání v odesílání nebo přijímání dat na pozadí. Klepnutím na
přepínač zapnete nebo vypnete funkci spořiče dat.

2 Dvakrát přetáhněte dolů z panelu oznámení a klepnutím na
tlačítko Nastavení
otevřete Nastavení.

• Mobilní data

11.1

Síť a internet

Chcete-li povolit nebo zakázat mobilní data, klepněte na přepínač
vedle volby Mobilní data.
• Využití dat aplikací

11.1.1 Wi-Fi
Pomocí Wi-Fi nyní můžete surfovat po internetu bez použití karty
SIM, kdykoli jste v dosahu bezdrátové sítě. Stačí otevřít obrazovku
Wi-Fi a nakonfigurovat přístupový bod pro připojení telefonu
k bezdrátové síti.
Podrobné pokyny k používání Wi-Fi najdete v části 6.1.2 Wi-Fi.

11.1.2 Mobilní sítě
• Mobilní data
Klepnutím na přepínač povolíte přístup k datům přes mobilní síť.
• Roaming
Klepnutím na přepínač se připojíte k datovým službám během
roamingu.

Klepnutím zobrazíte využití mobilních dat každou aplikací.
• Upozornění na data a limit
Klepnutím na přepínač vedle volby Nastavit limit dat zapnete
funkci limitu dat. Klepnutím na volbu Limit dat nastavíte
maximální množství mobilních dat, které chcete použít. Mobilní
datové připojení bude zakázáno, jakmile zadaného limitu
dosáhnete. Můžete také zvolit možnost Cyklus využití dat
aplikacemi a nastavit měsíční datum obnovení.
Klepnutím na přepínač vedle volby Nastavit upozornění na
data zapnete funkci upozornění na data. Klepnutím na volbu
Upozornění na data nastavíte konkrétní objem dat. Až ho
dosáhnete, zobrazí se zpráva s upozorněním.
• Využití dat Wi-Fi
Klepnutím zobrazíte využití dat Wi-Fi pro každou aplikaci.

• Využití dat aplikací
Klepnutím zobrazíte využití mobilních dat každou aplikací.
• Preferovaný typ sítě

Využití dat se měří v telefonu a váš operátor ho může
počítat jinak.

Klepnutím zvolíte preferovaný typ sítě.

11.1.4 Hotspot a sdílené připojení

• Vybírat síť automaticky

Tato funkce umožňuje sdílet mobilní datové připojení telefonu
přes kabel USB nebo pomocí přenosného přístupového bodu
Wi-Fi (podrobnosti najdete v části 6.6 Sdílení mobilního
datového připojení telefonu).

Klepnutím na přepínač aktivujete automatický výběr sítě.
• Názvy přístupových bodů
V této nabídce můžete vybrat preferovanou síť.
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11.1.5 Karty SIM
Chcete-li spravovat karty SIM, přejděte do části Nastavení > Síť
a internet > karty SIM.
Klepnutím na přepínač aktivujete používání karty SIM.

Další informace o VPN najdete v části 6.7 Připojení k virtuálním
privátním sítím.

11.1.8 Soukromý režim DNS
Klepnutím zvolíte soukromý režim DNS.

Klepnutím na název karty SIM upravíte informace o kartě SIM,
jako je název karty SIM, barva atd.

Když je vybrán název hostitele poskytovatele soukromého
serveru DNS, je třeba název hostitele zadat.

U zařízení s duální SIM můžete upravit preferované nastavení
karty SIM.

11.2

Připojená zařízení

• Klepněte na karty SIM a přejmenujte je, aby bylo snazší je
identifikovat.

11.2.1 Předvolby připojení

• Aktivujte použití karet SIM. Můžete používat pouze jednu kartu
SIM, nebo obě zároveň.

• Bluetooth

• Nastavte si předvolby SIM pro mobilní data, hovory a zprávy SMS.

11.1.6 Režim letadlo
Použijte Režim letadlo, když chcete zakázat všechny bezdrátové
přenosy zároveň, včetně Wi-Fi, Bluetooth a dalších.
K Režimu letadlo můžete přistupovat také z panelu Rychlé
nastavení tak, že přetáhnete dolů panel oznámení, nebo z nabídky
možností telefonu, když dlouze stisknete tlačítko Napájení.

Připojená zařízení => Předvolby připojení => Bluetooth…
Bluetooth umožňuje telefonu vyměňovat si data (videa, obrázky,
hudbu atd.) v malém rozsahu s jiným zařízením podporujícím
technologii Bluetooth (telefon, počítač, tiskárna, sluchátka, sada
do auta atd.).
Další informace o Bluetooth najdete v části 6.3 Připojování
k zařízením Bluetooth.
• Odesílání
Klepnutím nastavíte bezdrátový displej.

11.1.7 VPN

• Tisk

Mobilní virtuální privátní síť (mobilní VPN nebo mVPN) zajišťuje
mobilním zařízením přístup k síťovým zdrojům a softwarovým
aplikacím v domácí síti, když se připojí přes jinou bezdrátovou
nebo kabelovou síť. Mobilní VPN se používají v prostředích, kde
pracovníci potřebují udržet relace aplikací otevřené po celý
pracovní den. Protože se uživatel připojuje prostřednictvím
různých bezdrátových sítí, narazí na mezery v pokrytí nebo
pozastavuje a zase spouští zařízení, aby se zachovala životnost
baterie. Běžná VPN nemůže takové události zvládnout, protože je
narušen síťový tunel. To způsobuje, že se aplikace odpojí, vyprší
časový limit a selžou, nebo dokonce dojde k pádu samotného
výpočetního zařízení.

Tento telefon podporuje bezdrátový tisk v povolených tiskárnách
a online službách.
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• Přijaté soubory
Klepnutím zobrazíte soubory přijaté přes Bluetooth.

11.2.2 USB
Klepnutím zobrazíte výchozí aplikace nainstalované v telefonu.
Prostřednictvím kabelu USB můžete přenášet mediální a další
soubory mezi telefonem a počítačem. Další informace o USB
najdete v části 6.4 Připojování k počítači přes kabel USB.

11.3

Aplikace a oznámení

Nastavení Aplikací se používá k zobrazení podrobností
o aplikacích nainstalovaných v telefonu, ke správě dat,
vynucenému ukončení a nastavení, zda chcete povolit instalaci
aplikací, které získáte z webových stránek a e-mailů. Můžete si
také zobrazit další nastavení aplikací nebo oznámení systému.

11.4

Baterie

Na obrazovce Baterie si můžete zobrazit data o využití baterie od
posledního připojení telefonu ke zdroji napájení. Na obrazovce se
také zobrazuje stav baterie a jak dlouho se používá od posledního
nabíjení. Klepnutím na kategorii zjistíte konkrétní spotřebu
energie.
Spotřebu energie můžete upravit pomocí nastavení jasu
obrazovky nebo vypínání displeje na obrazovce Displej.

11.5

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Displej

• Úroveň jasu
• Režim barvy
obrazovky
• Noční režim
• Adaptivní jas

Klepnutím upravíte nastavení jasu displeje.
Klepnutím upravíte barvu obrazovky.

Klepnutím nastavíte noční režim.
Klepnutím optimalizujete úroveň jasu podle
okolního světla.
Zobrazit hodiny Klepnutím zapnete nebo vypnete zobrazení
ve stavovém
hodin ve stavovém řádku.
řádku
Tapeta
Klepnutím nastavíte tapetu.
Režim spánku Klepnutím nastavíte vypnutí displeje.
Kontrolka
Klepnutím zapnete kontrolku oznámení.
oznámení
Automatické
Klepnutím povolíte nebo zakážete funkci
otočení
automatické otočení obrazovky.
obrazovky
Velikost písma Klepnutím nastavíte velikost písma.
Zobrazovaná
Klepnutím nastavíte zobrazovanou velikost.
velikost
Spořič obrazovkyKlepnutím nastavíte režim spořiče
obrazovky a určíte, kdy se má spořič spustit.
Zobrazení
Klepnutím povolíte nebo zakážete zobrazení
aplikací Google aplikací Google.
Motiv zařízení Klepnutím nastavíte motiv zařízení.
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11.6

Zvuk

Nastavení zvuku použijte ke konfiguraci vyzváněcích tónů pro
různé události a prostředí.
• Hlasitost médií Přejetím upravte hlasitost hudby, videa, her
atd.
• Hlasitost hovoru Přejetím upravte hlasitost hovorů.
• Hlasitost
Přejetím upravte hlasitost vyzváněcích tónů.
vyzvánění
• Hlasitost budíku Přejetím upravte hlasitost budíků.
• U hovorů také
vibrovat
• Nerušit
• Zkratka
k vypnutí
vyzvánění
• Vyzváněcí tón
telefonu
• Výchozí zvuk
oznámení
• Výchozí zvuk
budíku
• Další zvuky
a vibrace

Klepnutím zapnete vibrace telefonu
u příchozích volání.
Klepnutím nastavíte, zda je povoleno
vyrušení a prioritu vyrušení.
Klepnutím nastavíte zkratku k vypnutí
vyzvánění.
Klepnutím nastavíte výchozí vyzváněcí tón
telefonu.
Klepnutím nastavíte výchozí zvuk oznámení.
Klepnutím nastavíte výchozí zvuk budíku.

Úložiště zařízení
Tato nabídka zobrazuje celkové množství využitého interního
úložiště telefonu. Klepnutím na volbu Interní sdílené úložiště
zobrazíte množství interního úložiště telefonu, které využívá
operační systém, jeho součásti, aplikace (včetně těch, které jste
si stáhli) a trvalá a dočasná data.
Klepnutím na tlačítko UVOLNIT MÍSTO uvolníte část prostoru
odstraněním starších souborů.
Přenosné úložiště
Uvádí velikost úložiště na kartě microSD nainstalované v telefonu
a velikost úložiště, které můžete využít k ukládání fotek, videí,
hudby a dalších souborů. Chcete-li použít tuto funkci a přečíst si
více informací, klepněte na volbu Karta SD.

11.8

Zabezpečení a poloha

Projekt Google Play
Zkontroluje škodlivé chování aplikací a telefonu.
Najít moje zařízení
Klepnutím na přepínač povolíte vyhledání vašeho telefonu.
Aktualizovat zabezpečení
Klepnutím zkontrolujete aktuální verzi systému a zkontrolujete
aktualizace systému.
Zámek obrazovky
• Žádné

Pomocí těchto nastavení můžete sledovat celkové dostupné
místo v telefonu a na kartě microSD, spravovat kartu microSD
a v případě potřeby resetovat telefon a vymazat všechny vaše
osobní údaje.

Klepnutím zakážete zabezpečení odemknutí
obrazovky.
• Přejetí prstem Klepnutím povolíte režim odemknutí přejetím
prstem.
• Gesto
Klepnutím nakreslete gesto pro odemknutí
obrazovky.
• PIN
Klepnutím zadejte číselný kód PIN pro
odemknutí obrazovky.
• Heslo
Klepnutím zadejte heslo pro odemknutí
obrazovky.
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11.7

Klepnutím nastavíte tóny číselníku, zvuky
zámku obrazovky, zvuky při dotyku a vibrace
při dotyku.

Úložiště

Předvolby obrazovky uzamčení
Klepnutím zvolíte předvolby obrazovky uzamčení.
Smart lock
Chcete-li tuto funkci povolit, je třeba nejdříve nastavit zámek
obrazovky.
Poloha
Klepnutím na přepínač zapnete funkci polohy.
• Nedávné žádosti o určení polohy
Prohlédněte si nedávné žádosti o určení polohy.
• Oprávnění na úrovni aplikace
Klepnutím na přepínač nastavíte oprávnění přístupu k poloze
pro aplikace.
• Skenování
Vylepšete polohu tím, že systémovým aplikacím a službám
povolíte detekovat sítě Wi-Fi a zařízení Bluetooth kdykoli.
• Služby určování polohy
Prohlédněte si služby určování polohy pro společnost Google.
Zobrazovat hesla
Klepnutím na přepínač zobrazíte hesla při psaní.
Administrátorské aplikace v zařízení
Klepnutím zobrazíte nebo deaktivujete administrátory telefonu.
Zámek karty SIM
Vyberte kartu SIM, kterou chcete konfigurovat(1).
Klepnutím na přepínač uzamknete kartu SIM kódem PIN.
Klepnutím na volbu Změnit PIN karty SIM změníte kód PIN.
Šifrování a identifikační údaje
• Šifrovat telefon
Klepnutím na volbu Šifrovat telefon můžete zašifrovat své účty,
nastavení, stažené aplikace a jejich data, média a další soubory.
• Typ úložiště
Zobrazuje typ úložiště telefonu.
(1)

Pouze u telefonu se dvěma kartami SIM.
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• Důvěryhodné identifikační údaje
Klepnutím zobrazíte důvěryhodné certifikáty CA.
• Identifikační údaje uživatele
Klepnutím zobrazíte a upravíte uložené identifikační údaje.
• Instalace z karty SD
Klepnutím nainstalujete šifrované certifikáty z karty SD.
• Vymazat pověření
Klepnutím odeberete všechna pověření.
Agenti důvěry
Klepnutím zobrazíte nebo deaktivujete důvěryhodné.
Připnutí obrazovky
Klepnutím nastavíte připnutí obrazovky. Klepnutím nastavíte
připnutí obrazovky.

11.9

Účty

Nastavení použijte k přidání a odebrání e-mailových a dalších
podporovaných účtů a k jejich správě. Nastavení můžete také
použít k řízení způsobu, jak a zda všechny aplikace odesílají,
přijímají a synchronizují data podle vlastních plánů a zda mohou
všechny aplikace automaticky synchronizovat uživatelská data.
Přidat účet
Klepnutím přidáte účet pro vybranou aplikaci.
Automaticky synchronizovat data
Klepnutím na přepínač povolíte aplikacím automatické
obnovování dat.

11.10 Chytrá bezpečnost
Tísňový režim
Klepnutím nastavíte tísňový režim.
Sdílet polohu
Klepnutím budete sdílet svou polohu s přáteli a rodinou v
reálném čase.
Nouzové informace
Klepnutím nastavíte nouzové informace.
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11.11 Rodičovský zámek

Zakázat možnost instalovat/odinstalovat aplikace

Tento chytrý telefon má zabudované základní funkce
rodičovského zámku, které vám umožňují například omezit nebo
zakázat přístup k obchodu s aplikacemi a hrám. Můžete nastavit
časové limity pro používání aplikací a také snadno vyhledat
polohu telefonu a uživatele pomocí webové stránky aplikace
Správce zařízení Google.

Klepnutím na přepínač zakážete možnost instalovat/odinstalovat
aplikace.

Klepněte na tlačítko Rodičovský zámek na obrazovce telefonu
Nastavení. Průvodce vás provede, abyste mohli nastavit údaje
rodičovského zámku.
1. Klepněte na tlačítko ZAHÁJIT NASTAVENÍ. Zadejte 6ciferné
heslo pro rodičovský zámek. Klepněte na tlačítko DALŠÍ.
2. Zadejte heslo znovu a klepněte na tlačítko DALŠÍ.

Ukázat tísňové kontakty
Klepnutím na přepínač povolíte zobrazení kontaktního čísla
opatrovníka na zamknuté obrazovce.
Nucené vyzvánění
Klepnutím na přepínač povolíte vyzvánění příchozích volání na
maximální hlasitost.
Ochrana očí
Klepnutím na přepínač povolíte upozornění, když budete telefon
držet příliš blízko tváře.

3. Zadejte své jméno nebo jméno opatrovníka a kontaktní číslo
jako tísňový kontakt a k obnovení kódu PIN pro případ, že ho
zapomenete. Klepněte na tlačítko DALŠÍ.

Ochrana před modrým světlem

4. Zadejte ověřovací číslo PIN odeslané na kontaktní číslo.
Klepněte na tlačítko OVĚŘIT.

Kontaktní informace opatrovníka

5. Klepněte na tlačítko Řídit přístup k zařízení.
Klepnutím na přepínač přejdete k omezení a nastavíte, kdy bude
telefon dostupný. V době mimo naplánované časy se telefon
automaticky zamkne.
6. Klepněte na tlačítko Řídit přístup k aplikacím.
7. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat k ovládání přístupu nebo
u které chcete nastavit časový limit pro přístup.

Klepnutím na přepínač povolíte nastavení nočního režimu, který
odstraní potenciálně škodlivé modré světlo.
Zobrazí jméno a číslo kontaktu.
Vyhledat toto zařízení
Pokud je na zařízení zapnuté datové připojení a má povolenou
polohu, můžete ho vzdáleně vyhledat před web nebo libovolné
zařízení s aplikací Správce zařízení Android.
Resetovat Rodičovský zámek
Všechna nastavení rodičovského zámku se zakážou a resetují.

8. Klepnutím na přepínač povolíte omezení.

11.12 Přístupnost

9. Klepněte na dny a vyberte možnosti období, chcete-li nastavit
časový limit.

Nastavení přístupnosti můžete použít ke konfiguraci všech
zásuvných modulů přístupnosti, které jsou v telefonu nainstalovány.

Další operace

Zkratka tlačítka hlasitosti

Uzamknout nastavení zařízení

Klepnutím otevřete nastavení zkratky tlačítka hlasitosti.

Klepnutím na přepínač povolíte uzamčení nastavení telefonu,
takže příště budete muset zadat kód PIN.
77

78

Nabídka usnadnění přístupu

Převrácení barev

Nabídka Usnadnění přístupu nabízí rozsáhlou nabídku na obrazovce
k ovládání telefonu pomocí gest, hardwarových tlačítek, navigace
a dalších. Klepnutím na přepínač zapnete tuto funkci.

Klepnutím na přepínač zapnete nebo vypnete převrácení barev.

Select to Speak
Klepnutím vypnete nebo zapnete poslech vybraného textu.
Přepnout přístup
Klepnutím zapnete nebo vypnete přepnutí přístupu.
TalkBack

Velký kurzor myši
Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete velký kurzor myši.
Odstranit animace
Klepnutím na přepínač odstraníte animace.
Doba setrvání
Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete kliknutí, když se
kurzor přestane pohybovat.

Klepnutím zapnete nebo vypnete TalkBack. Když je TalkBack
zapnutý, telefon nabízí mluvenou zpětnou vazbu, která pomáhá
nevidomým a slabozrakým uživatelům tím, že popisuje, na co
klepnou, co vyberou a co aktivují.

Vypínač ukončí hovor

Chcete-li funkci TalkBack ukončit, klepněte na přepínač a čtvercový
rámeček se na přepínač zaměří. Poté na přepínač dvakrát rychle
klepněte. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete TalkBack ukončit.
Klepněte na tlačítko OK a čtvercový rámeček se zaměří na ikonu.
Poté dvakrát rychle klepněte na tlačítko OK a TalkBack vypněte.

Automatické otočení obrazovky

Výstup převodu textu na řeč
Viz předchozí nastavení Preferovaný modul / Rychlost řeči /
Výška / Poslechnout příklad / Stav výchozích jazyků.
Velikost písma

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete volbu Vypínač
ukončí hovor.
Klepnutím na přepínač aktivujete nebo deaktivujete automatické
otočení obrazovky.
Prodleva přidržení
Klepnutím upravíte trvání prodlevy přidržení. Tato funkce
umožňuje telefonu nastavit, jak dlouho je třeba přidržet klepnutí,
než se zaznamená.
Zvuk mono

Klepnutím nastavíte, zda má být text na obrazovce menší nebo větší.

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete kombinaci kanálů
při přehrávání zvuku.

Zobrazovaná velikost

Titulky

Klepnutím nastavíte, zda mají být položky na obrazovce menší
nebo větší.

Klepnutím aktivujete nebo deaktivujete titulky na obrazovce
telefonu.

Zvětšení

Text s vysokým kontrastem

Klepnutím zapnete nebo vypnete funkci přiblížení nebo oddálení
trojitým klepnutím na obrazovku.

Klepnutím na přepínač aktivujete nebo deaktivujete text
s vysokým kontrastem.

Oprava barev
Klepnutím zapnete nebo vypnete opravu barev.
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11.13 Google
Tento telefon nabízí možnosti nastavení účtu a služeb Google.
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11.14 Hodnocení zařízení a zpětná vazba
Klepnutím se podělíte o své zkušenosti, komentáře a návrhy
týkající se používání chytrého zařízení.

11.15 Systém
11.15.1 Jazyk a vstup
Použijte nastavení Jazyk a vstup k výběru jazyka textu v telefonu
a konfiguraci klávesnice na obrazovce. Konfigurovat můžete také
nastavení hlasového zadávání a rychlost kurzoru.
Jazyk
Klepnutím vyberete požadovaný jazyk a region.
Virtuální klávesnice
• Gboard
Jazyky
Klepnutím nastavíte metodu a jazyk zadávání dat.
Předvolby
Klepnutím vyberte předvolby pro psaní, například režim jednou
rukou, přizpůsobené styly zadávání, dlouhé stisknutí symbolů,
výšku klávesnice atd.
Motiv
Klepnutím vyberete požadovaný motiv klávesnice a přizpůsobené
styly zadávání.
Oprava textu
Klepnutím zobrazíte různé volby, které pomáhají usnadnit organizaci
textu, jako je automatická oprava, která opravuje pravopisné chyby,
zobrazení návrhů oprav, které navrhuje slova při psaní, atd.
Klouzavé psaní
Klepnutím nastavíte volby klouzavého psaní, jako je povolit
klouzavé psaní, zobrazit stopu gest atd.
Psaní hlasem
Klepnutím nastavíte volby psaní hlasem, jako jsou jazyky,
rozpoznání řeči online, blokování vulgárních slov atd.
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Slovník
Klepnutím zobrazíte nastavení osobního slovníku.
Vyhledávání
Klepnutím získáte přístup k nastavení vyhledávání.
Rozšířené nastavení
Klepnutím zobrazíte další pokročilé nastavení pro klávesnici
Google, jako jsou emoji pro fyzickou klávesnici, zobrazení ikon
aplikací, statistika použití sdílení, úryvky sdílení atd.
• Spravovat klávesnice
Klepnutím na ikonu můžete spravovat klávesnice.
Fyzická klávesnice
Klepnutím zobrazíte další asistenci ke klávesnici.
Kontrola pravopisu
Klepnutím otevřete nastavení kontroly pravopisu.
Služba automatického vyplňování
Klepnutím nastavíte službu automatického vyplňování.
Vlastní slovník
Klepnutím otevřete seznam slov, které jste přidali do slovníku.
Klepněte na slovo, chcete-li ho upravit nebo smazat. Slovo
přidáte klepnutím na tlačítko (+).
Rychlost kurzoru
Klepnutím otevřete dialogové okno, ve kterém můžete změnit
rychlost kurzoru. Potvrďte volbu klepnutím na tlačítko OK.
Výstup převodu textu na řeč
Klepnutím můžete konfigurovat nastavení hlasového psaní Google.
• Preferovaný modul
Klepnutím vyberte preferovaný modul převodu textu na řeč.
Klepnutím na ikonu Nastavení zobrazíte další volby pro každý modul.
• Jazyk
Klepnutím vyberte jazyk pro převod textu na řeč.
• Rychlost řeči
Posunutím nastavte, jak rychle má syntezátor hovořit.
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• Výška
Posunutím nastavte, v jaké výšce má syntezátor hovořit.
Klepnutím na tlačítko PŘEHRÁT spustíte krátkou ukázku řeči
syntezátoru při současném nastavení.
Klepnutím na tlačítko RESETOVAT resetujete rychlost nebo
výšku tónu čteného textu na běžnou nebo výchozí.

Automatické datum a čas

11.15.2 Gesta

Klepnutím otevřete dialogové okno, ve kterém můžete ručně
nastavit čas telefonu.

Spuštění fotoaparátu
Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci spuštění
fotoaparátu.
Tato funkce slouží k rychlému otevření fotoaparátu dvojitým
stisknutím tlačítka Napájení.
Blokování vyzvánění
Klepnutím nastavíte režim blokování vyzvánění.
Přejetí prstem nahoru po tlačítku Domů
Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci přejetí
prstem nahoru po tlačítku Domů.
Je-li povolena, můžete přejet nahoru po tlačítku Domů a zobrazit
všechny aktuálně otevřené aplikace. Opakovaným přejetím
nahoru zobrazíte všechny aplikace. Tuto funkci můžete použít
na každé obrazovce. Tlačítko Poslední nebude k dispozici, když
je tato funkce povolena.
Zvednutím probudit zařízení
Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci Zvednutím
probudit zařízení.
Když je povolená, obrazovka telefonu se automaticky zapne, když
zařízení zvednete.

Klepnutím volbu Používat čas ze sítě zapnete nebo vypnete.
Nastavení data
Klepnutím otevřete dialogové okno, ve kterém můžete ručně
nastavit datum telefonu.
Nastavení času

Automatické časové pásmo
Klepnutím použijte časové pásmo ze sítě. Volbu můžete také
vypnout a nastavit všechny hodnoty ručně.
Časové pásmo
Klepnutím otevřete dialogové okno, ve kterém můžete nastavit
časové pásmo telefonu.
Automatický 24hodinový formát
Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete automatický
24hodinový formát.
Používat 24hodinový formát
Zapnutím volby se bude čas zobrazovat ve 24hodinovém formátu.

11.15.4 Záloha
Zálohovat na Disk Google
Klepněte na přepínač, chcete-li zálohovat nastavení telefonu
a další data aplikací na servery společnosti Google pomocí účtu
Google.

11.15.3 Datum a čas
Použijte nastavení data a času k přizpůsobení preferencí
a způsobu, jakým se datum a čas zobrazují.
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Pokud změníte telefon, nastavení a data, která jste zálohovali,
se v novém telefonu obnoví při prvním přihlášení pomocí účtu
Google. Pokud tuto možnost označíte, budou se zálohovat
různá nastavení a data, včetně hesel Wi-Fi, záložek, seznamu
nainstalovaných aplikací, slov přidaných do slovníku používaného
klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která konfigurujete
pomocí aplikace Nastavení. Pokud tuto možnost zrušíte,
zálohování nastavení bude zastaveno a všechny stávající zálohy
se ze serverů Google smažou.

11.15.6 Více uživatelů

11.15.5 Resetovat možnosti

11.15.7 Aktualizace softwaru

Resetovat Wi-Fi, mobilní síť a Bluetooth

Aktualizace softwaru vám umožňují stáhnout do zařízení nový
software, který zlepší uživatelskou zkušenost a výkon produktu.

Klepnutím na tlačítko RESETOVAT NASTAVENÍ resetujete
všechna nastavení sítě, včetně Wi-Fi, mobilních dat a Bluetooth.
Obnovit nastavení aplikací
Klepnutím na tlačítko RESETOVAT APLIKACE resetujete
všechna nastavení aplikací, včetně zakázaných aplikací,
oznámení aplikací, omezení dat aplikace na pozadí atd.

Toto zařízení můžete sdílet s více lidmi vytvořením dalších
uživatelů. Každý uživatel má vlastní prostor, který si může
přizpůsobit pomocí aplikací, tapet atd. Uživatelé mohou také
upravit nastavení zařízení, jako je Wi-Fi, které se všude projeví.
Klepnutím na tlačítko Vy (vlastník) upravíte profil přidáním
jména nebo fotografie.
Klepnutím na tlačítko Přidat uživatele přidáte nové uživatele.

11.15.8 Informace o telefonu
Část obsahuje informace o právních informacích, čísle modelu, verzi
firmwaru, verzi základního pásma, verzi jádra, čísle sestavení atd.

Vymazat data (tovární obnovení)
Klepnutím na tlačítko RESETOVAT TELEFON vymažete
z interního úložiště telefonu všechny své osobní údaje, včetně
informací o vašem účtu Google a dalších účtech, nastavení
systému a aplikací a všech stažených aplikací. Resetováním
telefonu nesmažete aktualizace systémového softwaru, které
jste stáhli, ani soubory na kartě microSD, například hudbu nebo
fotografie. Pokud tímto způsobem telefon resetujete, budete
vyzváni k opětovnému zadání stejných informací jako při prvním
spuštění systému Android.
Pokud nemůžete telefon zapnout, existuje jiný způsob,
jak obnovit tovární nastavení pomocí hardwarových tlačítek.
Stiskněte zároveň tlačítka Zesílit a Napájení, dokud se obrazovka
nerozsvítí.

85

86

12

 ktualizace softwaru
A
vašeho telefonu

Pomocí nástroje FOTA (Firmware Over The Air) můžete software.
telefonu aktualizovat.
Chcete-li Aktualizace softwaru, klepněte na nabídku Nastavení
> Aktualizace softwaru. Klepněte na tlačítko Zkontrolovat
aktualizace a telefon vyhledá nejnovější software. Chceteli systém aktualizovat, klepněte na tlačítko Stáhnout a po
dokončení na tlačítko Instalovat. Tím upgrade dokončíte. Váš
telefon má nyní nejnovější verzi softwaru.
Než budete aktualizace vyhledávat, je třeba zapnout datové
připojení. Nastavení intervalů automatické kontroly a použití sítě
Wi-Fi k upgradům je také dostupné, až telefon restartujete.
Pokud zvolíte automatickou kontrolu, když systém zjistí novou
verzi, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Klepnutím na
oznámení přejdete přímo do části Aktualizace softwaru.
Během stahování nebo aktualizace FOTA neměňte
výchozí umístění úložiště, aby se předešlo chybám při
vyhledávání správných aktualizačních balíčků.
Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní
informace. Dodržováním těchto pokynů pomůžete předejít
svému zranění i zranění jiných osob a poškození zařízení.
Mohou být k dispozici další bezpečnostní upozornění pro provoz
konkrétních aplikací ve vašem zařízení. Dodržujte také tyto
pokyny.

13 Piktogramy a grafické
symboly
Přečtěte si příručku bezpečnostní informace
a informace o záruce.
Nepoužívejte zařízení při doplňování pohonných hmot,
v blízkosti plynu ani hořlavin.
Nepoužívejte zařízení při řízení.
Toto zařízení může vyzařovat jasné nebo blikající
světlo.
Při používání telefonu se ujistěte, že jej držíte alespoň
5 mm od hlavy nebo těla.
Nevhazujte zařízení do ohně.
Malé části mohou představovat nebezpečí udušení.
Vyhněte se kontaktu s magnetickými médii.
Zařízení může vydávat hlasité zvuky.
Vyhněte se extrémním teplotám.
 chovávejte mimo dosah kardiostimulátorů a dalších
U
osobních zdravotnických prostředků.
Zabraňte kontaktu s tekutinami. Udržujte telefon
v suchu.
Budete-li k tomu vyzváni, vypněte zařízení
v nemocnicích a zdravotnických zařízeních.
Nepokoušejte se zařízení rozebrat.
Budete-li k tomu vyzváni, vypněte zařízení v letadlech
a na letištích.
Nespoléhejte se na toto zařízení, pokud jde o nouzovou
komunikaci.
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Vypněte zařízení v prostoru s výbušninami.
Používejte pouze schválené příslušenství.
Nepoužívejte zařízení při přecházení vozovky nebo
jízdě na kole.

SAR se měří při využití nejvyššího přenosného výkonu zařízení
a v případě možnosti také s více vysílači zároveň. Skutečná
provozní hodnota SAR tohoto zařízení je zpravidla výrazně nižší
než hodnoty uvedené výše. Důvodem jsou automatické změny
míry napájení zařízení, které zajišťují, že se pro komunikaci se sítí
spotřebuje pouze minimum energie.

Informace o bezpečnosti výrobku

Provoz při nošení v kontaktu s tělem

Vystavení vysokofrekvenčním signálům

Aby bylo zajištěno dodržení směrnic týkajících se vystavení
vysokofrekvenčním signálům, telefon se smí používat pouze ve
vzdálenosti minimálně 5 mm od těla.

Obecné informace o vysokofrekvenční energii
Součástí telefonu je vysílač a přijímač. Když je zapnutý, přijímá
a vysílá vysokofrekvenční energii. Když pomocí telefonu
komunikujete, systém řízení hovorů řídí množství energie, které
telefon vysílá.
Měrný absorbovaný výkon (SAR)
Mobilní zařízení je vysílač a přijímač rádiového signálu. Je
navrženo tak, aby nepřekročilo limity vystavení rádiovým vlnám
doporučené mezinárodními směrnicemi. Tyto směrnice byly
sestaveny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují
bezpečnostní rezervy určené k zajištění ochrany všech osob bez
ohledu na věk a zdravotní stav.
Tyto směrnice využívají měrnou jednotku známou jako měrný
absorbovaný výkon neboli SAR. Limit hodnoty SAR pro mobilní
zařízení je 2 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR naměřená během
testování tohoto zařízení u ucha byla 0.34 W/kg(1). Nejvyšší
hodnota SAR naměřená během testování tohoto zařízení
v blízkosti těla (ve vzdálenosti 10 mm) byla 1.30 W/kg(2).
Protože mobilní zařízení nabízejí celou řadu funkcí, lze je používat
na různých místech, například na těle, jak je popsáno v této
uživatelské příručce.

(1)
(2)

Testy se provádí v souladu s normami [CENELEC EN50360] [IEC 62209-1].
Testy se provádí v souladu s normami [CENELEC EN50566] [IEC 62209-2].
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Nedodržení tohoto požadavku může vést k překročení míry
vystavení vysokofrekvenčním signálům stanovené odpovídajícími
směrnicemi a zvýšené spotřebě energie.
Omezení vystavení vysokofrekvenčním polím
Pro osoby, které mají zájem omezit svou míru vystavení
vysokofrekvenčním polím, vydala Světová zdravotnická
organizace (WHO) v informačním listu 193 – Elektromagnetická
pole a veřejné zdraví: mobilní telefony (říjen 2014).
Preventivní opatření: Na základě současných vědeckých
požadavků není nutné dodržovat v souvislosti s používáním
mobilních telefonů žádná zvláštní preventivní opatření. Osoby
s pochybnostmi, které chtějí omezit míru vystavení sebe nebo
svých dětí vysokofrekvenčním signálům, mohou omezit délku
hovorů nebo používat zařízení „handsfree“, aby udrželi mobilní
telefony v dostatečné vzdálenosti od hlavy a těla.
Další informace o vystavení rádiovým vlnám nabízí organizace
WHO na stránce http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs193/en/.
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14 Právní informace
Následující bezpečnostní schválení a upozornění platí
v uvedených oblastech.
Vodafone tímto prohlašuje, že rádiové vybavení typu VFD 630 je
v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Práce se stroji
Je třeba věnovat maximální pozornost práci se stroji, aby se snížilo
riziko nehody.
Chůze a jízda na kole

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující
internetové adrese:

Používání mobilního zařízení při chůzi nebo jízdě na kole vede
ke snížení vnímavosti prostředí okolo vás a může zvýšit riziko
nehody.

http://vodafone.com/support

Manipulace s produktem

Ochrana dat a aktualizace softwaru

Obecné informace o manipulaci a používání

Pokračováním v používání tohoto zařízení vyjadřujete, že jste si
přečetli následující obsah a souhlasíte s ním:

Pouze vy jste odpovědní za to, jak telefon používáte, a za
důsledky jeho používání.

Za účelem poskytování lepších služeb bude toto zařízení po
připojení k internetu automaticky ověřovat dostupnost informací
o aktualizacích softwaru od společnosti Vodafone a jejích
partnerů a získávat o nich informace. Tento proces může používat
mobilní data a vyžaduje přístup k jedinečnému identifikátoru
zařízení (IMEI/SN) a identifikaci sítě (PLMN), aby bylo možné
zjistit, zda je třeba zařízení aktualizovat.

Telefon vždy musíte vypnout na místech, kde je jeho používání
zakázáno. Použití telefonu podléhá bezpečnostním opatřením,
které se týkají ochrany uživatelů a jejich okolí.

Upozorňujeme, že společnost Vodafone ani její partneři nebudou
používat údaje IMEI/SN za účelem identifikace vaší osoby.
Používají se výhradně pro plánování a správu aktualizací softwaru.

• Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství kapalinám, vlhkému
prostředí ani vysoké vzdušné vlhkosti.

Odvedení pozornosti

• S telefonem a jeho příslušenstvím vždy zacházejte opatrně
a uchovávejte ho na čistém a bezprašném místě.
• Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství otevřenému ohni
ani zapáleným tabákovým výrobkům.

• Zabraňte pádu telefonu nebo jeho příslušenství, neházejte
s ním ani ho neohýbejte.

Používání mobilního zařízení pro komunikaci, poslech hudby
nebo sledování jiných médií by mohlo odvést pozornost od
výkonu činnosti, která vyžaduje vaši plnou pozornost. Může také
snížit vaši vnímavost k prostředí kolem vás.

• Nepoužívejte k čištění zařízení ani jeho příslušenství agresivní
chemikálie, čisticí rozpouštědla ani aerosoly.

Řízení

• Nepokoušejte se telefon nebo jeho příslušenství rozebrat. To
smí provádět pouze autorizované osoby.

Vždy je třeba věnovat maximální pozornost řízení, aby se snížilo
riziko nehody. Používání telefonu při řízení (dokonce i se sadou
handsfree) může odpoutat vaši pozornost a vést k nehodě. Při
řízení musíte dodržovat místní zákony a předpisy, které omezují
používání bezdrátových zařízení.
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• Nenatírejte telefon ani jeho příslušenství barvou.

• Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství extrémním teplotám
pod -10 °C a nad +50 °C.
• Ověřte místní předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.
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• Nenoste telefon v zadní kapse, protože by se mohl zlomit, když
se posadíte.
Malé děti

Běžné používání při držení v ruce
Při odchozích i příchozích hovorech držte telefon u ucha dolní
částí směrem k ústům nebo tak, jako byste drželi stolní telefon.

Nenechávejte telefon ani jeho příslušenství v dosahu malých dětí
a nenechte je, aby si s ním hrály.
Mohly by se poranit, zranit ostatní anebo by mohly telefon
nechtěně poškodit.
Telefon obsahuje malé části s ostrými hranami, které mohou
způsobit zranění nebo které by se mohly oddělit a představovat
nebezpečí udušení.
Odmagnetování
Abyste zabránili riziku odmagnetování, zabraňte dlouhodobému
používání elektronických zařízení nebo magnetických médií
v blízkosti telefonu.

Airbagy

Vyhýbejte se jiným magnetickým zdrojům, protože mohou
způsobit poruchu vnitřního magnetometru anebo jiných snímačů
a poskytovat nesprávné údaje.

Před řízením vozidla uložte telefon na bezpečné místo.

Elektrostatický výboj
Nedotýkejte se kovových kontaktů karty SIM.
Napájení
Nepřipojujte zařízení ke zdroji napájení ani ho nezapínejte, dokud
k tomu nebudete vyzváni v pokynech k instalaci.
Anténa

Nepokládejte telefon do blízkosti oblasti airbagu, nad něj ani do
místa uvolnění airbagu.
Záchvaty nebo ztráta vědomí
Telefon dokáže vytvářet jasné blikající světlo.
Poranění kvůli opakovanému pohybu
Pokud chcete minimalizovat riziko poranění kvůli opakovanému
namáhání, při psaní nebo hraní her na telefonu zajistěte
následující:
• Nedržte telefon příliš pevně.
• Netlačte silou na tlačítka ani obrazovku.

Antény se zbytečně nedotýkejte.
Oblast s anténou

• Využijte speciální funkce přístroje, které minimalizují počet
stisknutí tlačítek, jako jsou šablony zpráv a prediktivní text.
• Dělejte si pravidelně přestávky, protahujte se a odpočívejte.
• Pokud přesto cítíte nepohodlí, přestaňte zařízení používat
a poraďte se s lékařem.

Oblast s anténou
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Tísňová volání

Zahřívání telefonu

Tento telefon, stejně jako každý bezdrátový telefon, pracuje
s rádiovými signály, které nemohou zaručit připojení za všech
podmínek. Pro nouzovou komunikaci se proto nikdy nemůžete
spoléhat pouze na bezdrátový telefon.

Během nabíjení a běžného používání se telefon může zahřát.
Nepoužívejte telefon, pokud je přehřátý (zobrazuje varování
o přehřátí nebo je telefon horký na dotyk).

Hlasité zvuky
Tento telefon dokáže vydávat hlasité zvuky, které mohou
poškodit váš sluch.
OCHRANA SLUCHU
 byste zabránili možnému poškození sluchu,
A
neposlouchejte dlouhodobě s vysokou hlasitostí.
Buďte opatrní při používání reproduktoru během držení
přístroje u ucha.
Funkce přehrávače MP3 a videa
Během poslechu nahrané hudby nebo sledování videí na zařízení
s náhlavními sluchátky nebo sluchátky s vysokou hlasitostí se
vystavujete riziku trvalého poškození sluchu. I když jste zvyklí
poslouchat hudbu s vysokou hlasitostí a zdá se vám to v pořádku,
stále riskujete poškození sluchu.
Snižte hlasitost zvuku na rozumnou úroveň a nepoužívejte
sluchátka po dlouhou dobu, abyste se vyhnuli poškození sluchu.

Bezpečnost elektrických zařízení
Příslušenství
Používejte výhradně schválené příslušenství a nabíječky.
Nepřipojujte nekompatibilní produkty ani příslušenství.
Dbejte na to, aby se kovové předměty, jako jsou mince či kroužky
na klíče, nedotýkaly nebo nezpůsobily zkrat svorek baterie,
nabíječky, nabíjecího místa zařízení ani elektrických kontaktů na
příslušenství.
Nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama. Mohlo by to vést
k úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama ani
nabíječku neodpojujte tažením za kabel. Mohlo by to přivodit
úraz elektrickým proudem. Připojení v autě
Při připojování fyzického rozhraní telefonu k elektrickému
systému vozidla požádejte o pomoc odborníka.
Vadné a poškozené produkty

Různé druhy sluchátek mohou poskytovat vyšší nebo nižší
úroveň hlasitosti při stejném nastavení hlasitosti zařízení. Vždy
začínejte na nízké hlasitosti.

Nepokoušejte se rozebrat telefon ani jeho příslušenství.

Neposlouchejte hudbu ani video se sluchátky, když řídíte, jedete
v autě, jedete na kole nebo přecházíte vozovku.

Pokud byl telefon nebo jeho příslušenství ponořen do vody
nebo jiné kapaliny, propíchnut nebo vystaven pádu z velké
výšky, nepoužívejte ho, dokud ho nenecháte zkontrolovat v
autorizovaném servisním středisku.

Dlouhodobé poslouchání hudby, hraní her nebo používání jiného
obsahu ze přístroje při vysoké hlasitosti může vést k poškození
sluchu.

Servis nebo opravu telefonu či jeho příslušenství smí provádět
pouze kvalifikovaný pracovník.

Manipulace s baterií a bezpečnost

Jasné světlo

Baterii v tomto zařízení nemůže měnit uživatel.

Tento telefon vytvářet záblesky světla a lze ho používat jako
svítilnu. Nepoužívejte ho příliš blízko očím.

Nepokoušejte se baterii vyjmout ani rozebrat zařízení, abyste se
k ní dostali.
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Používejte pouze přiloženou nabíječku a náhradní díly schválené
výrobcem a určené k použití v telefonu. Použití jiných nabíječek
může být nebezpečné.
Nesprávné používání zařízení může vést k požáru, výbuchu nebo
jiným nebezpečím.

Nemocnice
Budete-li k tomu vyzváni, vypněte bezdrátové zařízení
v nemocnicích, na klinikách a ve zdravotnických zařízeních.
Důvodem těchto výzev je prevence možného rušení citlivého
zdravotnického vybavení.

Pokud se domníváte, že došlo k poškození baterie, nepoužívejte
zařízení ani ho nenabíjejte a nechte ho zkontrolovat v
autorizovaném servisním středisku.

Letadla

Zařízení nepropichujte ani na něj netlačte silou. Nevystavujte ho
vnějšímu tlaku ani síle.

Pokud máte dotazy k používání bezdrátových zařízení na palubě
letadla, obraťte se na zaměstnance letecké společnosti. Jestliže
je vaše zařízení v režimu letadlo, je třeba ho před vstupem do
letadla zapnout.

Rušení
Je třeba dbát opatrnosti při používání telefonu v bezprostřední
blízkosti osobních zdravotnických prostředků, jako jsou
kardiostimulátory a naslouchadla.
Kardiostimulátory
Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním
telefonem a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost
minimálně 15 cm, aby se zabránilo možnému rušení
kardiostimulátoru. To zajistíte tím, že budete telefon používat
u ucha na opačné straně těla, než je kardiostimulátor, a že ho
nebudete nosit v náprsní kapse.
Naslouchadla
Lidé s naslouchadly nebo jinými kochleárními implantáty mohou
při používání bezdrátových zařízení nebo v jejich blízkosti
zaznamenat rušivé zvuky.
Úroveň rušení závisí na druhu naslouchadla a na vzdálenosti od
zdroje rušení. Zvýšení vzdálenosti mezi nimi může rušení omezit.
Můžete se také obrátit na výrobce naslouchadla a probrat s ním
možné alternativy.

Vypněte bezdrátové zařízení, vyzve-li vás k tomu personál letiště
nebo letadla.

Rušení v autech
Pamatujte, že z důvodu možného rušení elektronických zařízení
někteří výrobci vozidel zakazují používání mobilních telefonů ve
vozidlech, pokud není součástí instalace souprava handsfree s
externí anténou.

Prostředí s nebezpečím výbuchu
Čerpací stanice a výbušná prostředí
Na místech s potenciálně výbušným prostředím dodržujte
pokyny uvedené na značení týkající se vypnutí bezdrátových
zařízení, jako je telefon nebo jiné rádiové vybavení.
Oblasti s potenciálně výbušným prostředím zahrnují místa pro
plnění paliva, podpalubí lodí, prostory pro skladování nebo
přepravu paliva či chemikálií a prostory, ve kterých jsou ve
vzduchu chemikálie nebo částice, jako jsou obilniny, prach nebo
kovový prášek.
Rozbušky a místa odstřelu

Obraťte se na lékaře a výrobce zařízení a zjistěte, zda používání
telefonu může narušit provoz vašeho zdravotnického prostředku.

Vypněte mobilní telefon nebo bezdrátové zařízení v místech
odstřelu nebo místech, na kterých je vyznačena nutnost vypnout
obousměrné vysílačky nebo elektronická zařízení, aby se
zabránilo rušení odstřelů.

97

98

Zdravotnické prostředky

Likvidace a recyklace

Licence

Chcete-li zařízení zlikvidovat nebo recyklovat bezpečným
a vhodným způsobem, obraťte se na centrum služeb zákazníkům,
kde se dozvíte další informace.

Logo microSD je obchodní známka.
S lovní ochranná známka a loga Bluetooth jsou
vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc.
Jakékoli použití těchto značek společností
Vodafone a jejími přidruženými společnostmi
podléhá licenčním podmínkám. Další ochranné
známky a obchodní názvy jsou ochranné známky
příslušných vlastníků.

Ochrana proti krádeži (1)
Telefon lze identifikovat číslem IMEI (sériovým číslem
telefonu) zobrazeným na štítku na obalu a v paměti produktu.
Doporučujeme, abyste při prvním použití telefonu zadali kód * #
0 6 # a uložili si číslo IMEI na bezpečné místo. Může si ho vyžádat
policie nebo operátor, pokud dojde ke krádeži telefonu. Toto
číslo umožňuje mobilní telefon zablokovat a zabránit tak v jeho
používání jiným osobám dokonce i s jinou kartou SIM.
Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství určuje,
že výrobky je třeba po skončení jejich životnosti
odevzdat do sběrných míst:
- střediska na likvidaci komunálního
s nádobami přímo pro tento druh zařízení,



odpadu

- sběrné nádoby v místě prodeje.
Potom se budou recyklovat, což zabrání tomu, aby se látky dostaly
do životního prostředí, a umožní opětovné použití součástí.
V zemích Evropské unie:

Prohlášení Bluetooth VFD 630 ID D040069
Logo Wi-Fi je certifikační značkou organizace Wi-Fi
Alliance.
Toto vybavení lze provozovat ve všech evropských
státech.
Toto zařízení lze ve všech členských státech EU
provozovat bez omezení.
Google, logo Google, Android, logo Android,
Google SearchTM, Google MapsTM, GmailTM,
YouTube, Obchod Google Play, Google LatitudeTM
a HangoutsTM jsou ochranné známky společnosti
Google Inc.

Tato sběrná místa jsou dostupná zdarma.
Veškeré produkty s těmito značkami je třeba odnést na tato
sběrná místa.
V jurisdikcích mimo Evropskou unii:
Zařízení s tímto symbolem je zakázáno vkládat nádob na běžný
odpad, pokud má příslušná jurisdikce nebo oblast vhodná
recyklační a sběrná zařízení. Namísto toho je třeba odnést je do
těchto sběrných míst, kde budou recyklována.

Robot Android je reprodukovaný nebo upravený z díla
vytvořeného a sdíleného společností Google a použitého podle
podmínek popsaných v licenci Creative Commons 3.0 Attribution
License (text se zobrazí dotykem a podržením části Právní
informace společnosti Google v části Nastavení > Systém >
O telefonu > Právní informace)(1).

VÝSTRAHA: RIZIKO VÝBUCHU V PŘÍPADĚ VLOŽENÍ NESPRÁVNÉHO
TYPU BATERIE. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.
(1)

Ohledně dostupnosti služby se obraťte na operátora sítě.
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(1)

V závislosti na vaší zemi nemusí být k dispozici.
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Obecné informace
Zakoupili jste produkt, který využívá programy open source
(http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/iptables a
initrd v objektovém kódu a další otevřené zdrojové programy
licencované na základě licencí GNU General Public License a
Apache License.
Na vyžádání vám poskytneme kompletní seznam odpovídajících
zdrojových kódů za období tří let od okamžiku distribuce
produktu z níže uvedené adresy v kapitole Oznámení.
Zdrojové kódy si můžete stáhnout z internetové adresy http://
www.wikogeek.com/. Poskytnutí zdrojového kódu z internetu
je zdarma.

Popis příslušenství a součástí včetně softwaru, které umožňují
provoz rádiového zařízení zamýšleným způsobem, najdete
v uživatelské příručce, která je k dispozici na internetové adrese:
http://vodafone.com/support
Oznámení
Informace v této příručce se mohou bez předchozího upozornění
měnit.
Oznámení

GSM850 32.20 dBm

Při přípravě této příručky bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby
byla zajištěna přesnost obsahu. Všechna prohlášení, informace
a doporučení v této příručce však nepředstavují záruku
jakéhokoli druhu, vyjádřenou ani předpokládanou. Pečlivě si
přečtěte bezpečnostní pokyny a informace o bezpečnosti,
abyste se ujistili, že toto bezdrátové zařízení používáte správným
a bezpečným způsobem.

GSM900: 33.20dBm

Dovozce: Wiko SAS

GSM1800: 29.20 dBm
GSM 1900: 30.20dBm

Adresa: Wiko - 1 rue Capitaine DESSEMOND - 13007 Marseille
- France

UMTS B1/2/5: 23.70 dBm

Výrobce: Vodafone Procurement

UMTS B8: 24.20 dBm

Company S.a.r.l.

Toto rádiové zařízení pracuje s následujícími kmitočtovými pásmy
a maximálním výkonem pro rádiovou frekvenci:

Registrovaná obchodní známka:

LTE B1/3/7: 23.20 dBm

Adresa: 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, GrandDuché de Luxembourg

LTE B5/28B: 23.70 dBm
LTE B8: 24.20 dBm
LTE B20: 24.00 dBm
Bluetooth: <10 dBm
802.11 b/g/n : 2.4 GHz band: <20 dBm
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Informace o záruce

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

b) P
 okud se kterákoli podmínka obsažená v této záruce změní
nebo jakkoli upraví bez předchozího písemného souhlasu
společnosti Vodafone.

1. V
 odafone poskytuje záruku na tento mobilní telefon po
dobu dvou (2) let od data zakoupení původním vlastníkem
(nepřevoditelný) při běžném používání.

6. T ato omezená záruka se vztahuje pouze na zákazníky, kteří
produkt zakoupili a platí pouze v zamýšlené zemi (nebo
oblasti) prodeje produktu společnosti Vodafone.

2. B
 aterie má omezenou záruku na dvanáct (12) měsíců.
Nabíječka má záruku dvacet čtyři (24) měsíců vztahující se
na výrobní vady. Ostatní příslušenství má omezenou záruku
dvacet čtyři (24) měsíců vztahující se na výrobní vady.

7. P
 okud dojde k vrácení produktu společnosti Vodafone
po uplynutí záruční lhůty, platí standardní zásady služeb
společnosti Vodafone a spotřebiteli budou účtovány
odpovídající poplatky.

3. Tato záruka se nevztahuje na následující poškození:
a) běžné opotřebení vybavení,
b) z ávady a poškození způsobené tím, že se zařízení používá
jiným než běžným a obvyklým způsobem,
c) p rovádění neoprávněného rozebírání, oprav, úprav či
modifikace,
d) n
 esprávné použití, zneužití, zanedbání anebo nehody jimi
způsobené,
e) z ávady nebo poškození způsobené nesprávným testováním,
provozem, údržbou, instalací anebo jakoukoli úpravou či
modifikací,
f) z ávady nebo poškození způsobené potřísněním potravinami
nebo tekutinami, korozí, rzí nebo použitím nesprávného
napětí,

a) S polečnost Vodafone nepřebírá žádnou jinou povinnost
nebo odpovědnost nad rámec toho, co je výslovně
stanoveno v této omezené záruce.
b) V
 eškeré informace o záruce, funkce produktu a technické
údaje se mohou bez předchozího upozornění měnit.
8. T ATO ZÁRUKA ZASTUPUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, KTERÉ
JSOU VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, PŘEDEVŠÍM
VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI
NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST
VODAFONE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST
ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY NAD RÁMEC NÁPRAVY PORUŠENÍ
ZPŮSOBEM UVEDENÝM VÝŠE. SPOLEČNOST VODAFONE
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA NÁSLEDKY.

g) p oškrábání nebo poškození plastových povrchů a dalších
vnějších obnažených částí z důvodu běžného používání
zákazníkem.
4. J estliže telefon vyžaduje servis nebo opravu, musí být doručen
na náklady uživatele.
5. Tato záruka bude neplatná v následujících případech:
a) P
 okud došlo k poškození nebo odstranění sériového čísla
nebo záručního štítku na zařízení.
103

104

16

Příslušenství

Nejnovější chytré telefony Vodafone nabízí funkci vestavěného
handsfree, které umožní používat telefon na dálku, například
na stole. Pro osoby, které dávají přednost tomu, aby jejich
konverzace byly důvěrné, jsou také k dispozici sluchátka známá
jako headset.
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Specifikace

Procesor

6761V/WA

Platforma

Android P

Paměť

16 GB + 2 GB RAM

Rozměry
(D x Š x H)

148,65 x 69,85 x 8,85 mm

Hmotnost

145.2 g

4. Rychlý návod

Displej

5,67palcový T-zářez s HD+ (720 x 1498)

5. Bezpečnost a záruka

Síť

Síť 2G 850/900/1800/1900

1. Nabíječka
2. Datový kabel
3. Sluchátka

Síť 3G 850/900/1900/2100

6. Nevyjímatelná baterie

Síť 4G B1/3/5/7/8/20/28B

7. Kolík zásuvky SIM
GPS

GPS, GNSS

Možnosti
připojení

Bluetooth verze BT 4.2
Wi-Fi / WLAN 802.11 b/g/n
3,5mm zvukový konektor
Micro USB 2.0

Fotoaparát

Zadní fotoaparát 8M (3264 x 2448)
Přední fotoaparát 5M (2592 x 1944)

Podporované
formáty zvuku
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MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/
FLAC
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Podporované
formáty videa

AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV

Baterie

polymerová, 2920 mAh

Rozšiřující slot

Paměťová karta microSD s kapacitou do
256 GB

Speciální funkce

Přijímač GPS a akcelerometr

Poznámka: Specifikace se mohou bez předchozího upozornění
měnit.
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