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Prohlášení o aplikacích třetích stran 

Během procesu instalace některých aplikací třetích stran může dojít k 
opakovanému restartování nebo neobvyklému použití softwaru. Může to být 
způsobeno nekompatibilitou aplikací než samotným telefonem.  
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Předmluva 
  
Děkujeme , že jste si vybrali chytrý mobilní telefon Nubia NX569J. Telefon je 
založený na platformě Android a inovovaný procesor přinese uživateli nové 
zkušenosti. Pro zaručení dobrého nastavení doporučujeme před prvním požitím 
detailní přečtení tohoto návodu. 
Některé obrázky v návodu se mohou lišit se zobrazením v telefonu.  

Práce s tlačítky 
Zapnutí, restart, zámek tlačítek (tlačítko zapnutí) 

Stiskněte a podržte: zapnutí/ vypnutí telefonu. 

Stiskněte a podržte déle než 10 sekund: restartování telefonu. 

Stiskněte : vypnutí a uzamknutí obrazovky / nebo zapnout obrazovku. 

Tlačítko domovské obrazovky 

Stiskněte: Návrat na domovskou obrazovku z jakéhokoliv jiného rozhraní. 

Stiskněte a podržte: otevření Google prohlížeče. 

Tlačítko menu 

Stiskněte: otevření nabídky nástrojů aktuálního rozhraní. 

Tlačítko zpět 

Stiskněte: návrat na předchozí menu.  

Stiskněte a držte: otevření záložky nejčastěji používaných aplikací. 

Tlačítko hlasitosti 

Stiskněte horní klávesu ke zvýšení hlasitosti a stiskněte dolní klávesu pro tišení 
hlasitosti. 

Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti přepnete telefon do režimu vibrace 
nebo ticha. 
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Symboly na obrazovce 
Symbol Popis Symbol Popis 

 Plná baterie  Nabíjení 

 

Probíhající 
hovor,Zmeškané 
hovory, 
Přesměrování 
povoleno 

 
 Nepřečtené zprávy 

 
Režim letadlo 
zapnutý  Tichý režim zapnutý 

 GPS zapnuto 
 

Vibrace zapnuty 

 
Připojeno k síti 
Wi-Fi  Bluetooth zapnuté 

 
Wi-Fi hotspot 
dostupný   Budík zapnutý 

 

Hudební 
přehrávač 
zapnutý 

 
SIM/UIM karta 
nedostupná 

 
Připojená 
sluchátka 

  

Ovládání obrazovky 
Můžete kontrolovat telefon pomocí několika operací na obrazovce.  

- Dotykem:  Stiskněte jednou program (ikonu) a otevřete nebo spustíte 
vybranou položku. 

- Posunutí: Jeďte prstem po obrazovce, abyste se posunuli na další obrazovku. 

- Stiskněte a podržte: Stiskněte a podržte vybraný program (ikonu) a přesuňte ji 
na vámi zvolené místo na obrazovce. 

-Přetažení: Přetáhněte položku na obrazovce k provedení určitých operací. 

- Zvětšení/zmenšení: V některý aplikacích (Galerie, Prohlížeč) se dotkněte 
obrazovky dvěma či více prsty a poté prsty tlačte k sobě/od sebe pro zvětšení/ 
zmenšení. 
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- Otočení: Otočte telefonem pro přepnutí obrazovky z režimu na výšku do 
režimu na šířku.  

Domovská obrazovka 
Domovská obrazovka se zobrazí jakmile je telefon v klidovém režimu. Na 
domovské obrazovce můžete kontrolovat stav telefonu a ovládat aplikace.   

Rozšíření domovské obrazovky 

Domovská obrazovka může být rozšířena, aby poskytla více prostoru pro nově 
přidané aplikace atd. 

Přejeďte prstem doprava či doleva  na domovské obrazovce. Dotkněte se malé 
tečky v dolní části obrazovky a přímo se posunete na konkrétní obrazovku. 

Nastavení ikon v dolní části obrazovky 

K dispozici jsou čtyři ikony na dolní části obrazovky. Ikony můžete nahradit 
aplikací, ke které budete potřebovat přístup nejčastěji. 

1. Stiskněte a podržte ikonu na panelu funkcí a přetáhněte ji ven z  panelu. 

2. Stiskněte a podržte další ikonu, kterou chcete nahradit a přetáhněte ji do 
prázdné oblasti v panelu funkcí.   

Zobrazení/ skrytí oznamovacího panelu  

Můžete stáhnout panel směrem dolu a vybrat upozornění pro zobrazení 
detailních informací. Přejetím prstem směrem nahoru z jakéhokoli místa na 
obrazovce skryjete panel upozornění.  

Přemístění ikon 

Stiskněte a podržte ikonu, kterou chcete přemístit. Přetáhněte ji na požadované 
místo na obrazovce a uvolněte ji. 

 

Uspořádání ikon 

1. Na domovské obrazovce zvolte “ Menu” a následně “ Uspořádání ikon'. 
Dotkněte se ikon, které chcete uspořádat a přesuňte je do spodní části 
obrazovky.   
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2.  Dotkněte se ikon na dolní části obrazovky a přesuňte je na požadovanou 
obrazovku.  

3. Stiskněte ikonu  přidejte novou obrazovku a dotkněte se ikony   pro 
výběr nastavení obrazovky jako domovské.  

Odebírání ikon na domovské obrazovce 

Chcete-li odinstalovat aplikaci nebo widget, dotkněte se a podržte aplikaci a 
přetáhněte ji na ikonu “ Odebrat/odinstalovat” v horní části obrazovky.  

Poznámka： 

Systémem vestavěné aplikace nemohou být odinstalovány.  

Změna tapety 

Na domovské obrazovce stiskněte “Menu” pro výběr “Pozadí” 

Přidání widget 

Na domovské stránce stiskněte “ Menu” a vyberte “ Widgets”.  

Přístup k nedávno používaným aplikacím  

1. Stiskněte a držte ikonu “ Zpět” pro otevření lišty nedávno otevřených aplikací.  

- Dotkněte se ikony pro vstup příslušné aplikace.  

- Přejetím nahoru na aplikační náhled odstraníte aplikaci ze seznamu. 

- Přejetím dolu na aplikačním náhledu uzamknete/odemknete aplikaci.   

2. Dotkněte se kulaté ikony na spodní části obrazovky pro vymazání seznamu.  

 

Poznámka: 

Uzamčené aplikace nebudou odstraněny.  

Panel zkratek 
1. Na domovské obrazovce nebo při používání aplikace stažením horní lišty 
otevřete panel zkratek. 
2. Přejeďte z panelu zkratek pro zobrazení více ikon zástupců. Dotkněte se 
ikony zástupců pro provedení související akce. 
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Vytvoření složky a přidání položky do složky  

1. Na domovské obrazovce stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na jinou 
ikonu. Na obrazovce se vytvoří složka, obsahující tyto dvě ikony. 

2. Stiskněte a podržte další ikony, přeneste je do složky. 

 

Otevření vyhledávacího pole 
Přejeďte prstem dolu z libovolného místa domovské obrazovky, abyste zobrazili 
vyhledávací pole. Můžete vyhledat obsah ze sítě, aplikací, kontaktů, zpráv, atd. 

Uzamčení a odemknutí obrazovky 

Uzamčení obrazovky 

Stiskněte tlačítko pro zapnutí. Telefon by se měl automaticky uzamknout, pokud 
není chvíli používaný. 

Zobrazení hudebních widget 
Když je obrazovka zamčená, stisknutím tlačítka pro zapnutí rozsvítíte 
obrazovku a dvojitým stisknutím tlačítka "Domů" zobrazíte widget. 

Odemknutí obrazovky 

1. Stiskněte tlačítko “Zapnout” pro zapnutí LCD. 

2. Přejeďte prstem nahoru po obrazovce, aby se obrazovka odemkla. 

Změna způsobu uzamčení obrazovky 

1. Na domovské obrazovce vyberte “Nastavení” > “Uzamčení” >“Zámek 
obrazovky”. 

2. Vyberte způsob uzamčení.  
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Hovory 

Vytáčení hovoru 

Přímé vytočení hovoru 

1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu “ Telefon” pro zobrazení číselné  
klávesnice. 

2. Dotykem číselných tlačítek zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko  
pro uskutečnění hovoru. 

Můžete také použít telefonní seznam pro rychlé hledání a vytáčení čísel z 
vašich kontaktů. Dávejte pozor na váš adresář. Na každém tlačítku můžete najít 
písmeno. Použijte písmena pro hledání kontaktů. Začněte psát jméno kontaktu 
v telefonním seznamu jako při psaní textové zprávy.  

3. Stiskněte ikonu  pro ukončení hovoru.  

 

Poznámka: 

Pokud jste vložili dvě SIM karty, budou existovat dvě ikony volání na rozhraní 
vytáčení. Pro hovor vyberte SIM 1 nebo SIM 2.  

Vytáčení hovoru ze seznamu kontaktů 

Na domovské obrazovce stiskněte “Kontakty” , vyberte si kontakt a poté 

stiskněte ikonu pro vytočení hovoru.  

Uskutečnění hovoru ze seznamu volání 

Na domovské obrazovce se dotkněte ikony “Telefon”, vyberte kontakt ze 
seznamu hovorů a stiskněte ho. 

Volání do zahraničí 

Na domovské obrazovce se dotkněte ikony “Telefon” pro zobrazení klávesnice, 
stiskněte a podržte  číslo “0” dokud se na obrazovce nezobrazí “+”. Poté zadejte 
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předvolbu země, regionu či města a telefonní číslo.  

Vytáčení hovoru ze zpráv 

1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu “ Zprávy” pro zobrazení seznamu 
zpráv. 

2. Dotkněte se požadované zprávy a otevřete ji.  

3. Stiskněte ikonu “Detail” a ikonu pro vytočení hovoru. 

Rychlé vytáčení 
Na klávesnici stiskněte a podržte klávesnici 2-9 pro rychlé vytočení kontaktu.  
Proveďte nastavení podle výzvy.  

Nastavení hovoru 
1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu “Telefon “ pro zobrazení klávesnice.  
2. Stiskněte “Menu” a vyberte “ Nastavení hovoru” . Můžete měnit nastavení 
během hovoru. V menu “ Další nastavení” můžete nastavit pevné vytáčení, 
přesměrování hovoru a další hovor.  

Přijetí hovoru 
Telefon by měl při příchozím hovoru zvonit či vibrovat ( závisí na aktuálním 
režimu a nastavení).  

Na rozhraní příchozího hovoru podržte ikonu a přejeďte prstem směrem 
dolu pro přijetí hovoru.  

Odmítnutí hovoru 

Na rozhraní příchozího hovoru podržte ikonu  a přejeďte směrem nahoru 
pro odmítnutí hovoru.  Chcete-li poslat textovou zprávu během zamítnutí 
hovoru, podržte ikonu “ Odpovědět” a přejeďte prstem nahoru pro výběr vaší 
zprávy.  
 



 

13 

 

Ukončení hovoru 
  

Možnosti během hovoru 

Ovládání hlasitosti 

Během hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitost. 

Tónová volba 

Dotykem ikony  “Klávesnice” při hovoru zobrazíte výběr tónové volby. 

Hlasitý hovor 

Stiskněte ikonu reproduktoru pro vstup do hlasitého hovoru.   

Ztlumení 

Stiskněte “ Ztlumení” pro vypnutí mikrofonu a druhá strana neuslyší váš hlas. 
Opětovným stiskem “Ztlumení” funkci vypnete. 

Konferenční hovor  

Stiskněte “Přidat hovor” pro uskutečnění konferenčního hovoru.Tato funkce 
vyžaduje podporu ze strany provozovatele sítě.  

Přidržení hovoru 

Stiskněte “ Přidržet hovor” a opětovným dotykem můžete v hovoru pokračovat. 
Tato funkce vyžaduje podporu ze strany provozovatele sítě.  

Nahrávání hovoru 

Při hovoru stiskněte "Další" > "Záznamník" pro záznam hovoru. 
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Poznámkový blok 

Stiskněte ikonu “Poznámkový blok” pro zaznamenání informací během hovoru. 

 

Kontakty 
Stiskněte “Kontakty” pro otevření seznamu kontaktů.   

 

Záznam hovorů 
1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu “Telefon.” 

2. Přehled všech hovorů je zobrazen na obrazovce. Přehled zmeškaných 
hovorů je vidět pod volbou “Zmeškané hovory”.  

3. Chcete-li vymazat jeden protokol volání, stiskněte a podržte tento protokol 
volání a zvolte "Odstranit protokol hovorů". 

Hlasová schránka 
Můžete nastavit “Nahrávat zmeškané hovory do hlasové schránky”. Pokud 
zmeškáte hovor, volající může zanechat hlasovou zprávu.  
 
Poznámka: 
Před přístupem k serveru hlasové schránky musíte uložit číslo serveru hlasové 
schránky. Obraťte se na svého operátora sítě a obdržíte číslo. 

Nastavení hlasové schránky 

1. Na domovské stránce stiskněte ikonu “Telefon” pro zobrazení klávesnice. 

2. Zvolte “Menu” a vyberte “Nastaveni hovoru” > ”Další nastavení” >  “Nastavení 
Hlasové schránky” 

3. Dotkněte se “Číslo hlasové schránky” pro nastavení. 

Přehrání hlasové schránky 

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu “Telefon” pro zobrazení klávesnice. 
Stiskněte a podržte číslo “1” pro poslechnutí hlasové schránky. 
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Kontakty 
V seznamu kontaktů můžete kontakty zobrazit a editovat.   

Vytvoření nového kontaktu 

1. Na domovské obrazovce zvolte ikonu “ Kontakty” a následně ikonu  . 

2. Zadejte informace nového kontaktu. 

3. Vyberte úložiště. 

4. Stiskněte “ OK” pro uložení. 
Tip: 

Můžete také uložit kontakty z vytáčených hovorů.  

Vyhledávání kontaktů 
Kontakty budou v seznamu seřazeny podle abecedy.  

1. Přejetím prstu nahoru/dolu budete listovat v seznamu kontaktů. Můžete také 
rychle rolovat seznamem kontaktů pomocí pravé rolovací lišty. 

2. Stiskněte ”Vyhledat kontakty” a zadejte jméno. 

3. Dotkněte se jména pro zobrazení detailů. 

4.  Když je kontakt zobrazený, můžete zvolit ikonu  pro vytočení hovoru a 

nebo ikonu  pro odeslání textové zprávy.  

Přidání do oblíbených 
1. Vstupte do kontaktů a vyberte kontakt, který chcete přidat do oblíbených. 

2. Dotkněte se ikony “ Hvězda”. 

3. V nabídce kontaktů můžete po stisknutí ikony “Oblíbené” zobrazit oblíbené 
kontakty.  

Poznámka: 

Do oblíbených kontaktů můžete přidat kontakty uložené pouze v telefonu.  
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Skupina kontaktů 
Po vytvoření skupiny můžete posílat zprávy a emaily hromadně celé skupině.  

1. Otevřete “ Kontakty”, zvolte “Menu” a dále “ Skupiny”. 

2. Zvolte “ Vytvořit skupinu”. 

3. Zadejte jméno skupiny.  

4. Stiskněte “ Skupinový vyzváněcí tón” pro nastavení vyzvánění, zadejte jméno  

kontaktů a nebo stiskněte ikonu  pro výběr ze seznamu kontaktů.  

5. Stiskněte “Ok” pro uložení.  

6. Otevřete skupinu kontaktů a zvolte “ Odeslat skupině zprávu” nebo “ Odeslat 
skupině email”. 

Poznámka: 

Do skupiny kontaktů můžete přidat pouze kontakty uložené v telefonu.  

Smazání kontaktu 
1. Otevřete seznam kontaktů a dotkněte se kontaktu, který chcete vymazat. 

2. Vyberte “Další” > “ Smazat” 

Smazání více kontaktů 
1. V seznamu kontaktů zvolte “ Menu” a vyberte “ Smazat kontakt”. 

2. Označte kontakty, které chcete smazat a stiskněte “Ok”. 

Úprava kontaktu 
1. Vstupte do kontaktů a zvolte kontakt, který chcete upravit.  

2. Zvolte ikonu “ Upravit”. 

Sdílení kontaktu 
Kontakty můžete sdílet pomocí Bluetooth, Emailu, atd.  

1. Otevřete “ Kontakty” a vyberte kontakt, který chcete sdílet. 

2. Zvolte ikonu “ Sdílet”. 
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Import & export kontaktů 
Kontakty můžete přenášet ze SIM karty/SD karty do telefonu a naopak. 

1. Vyberte “ Kontakty”. 

2. Stiskněte “ Menu ” a vyberte “Pokročilé nastavení kontaktů” a pokračujte “ 
Importovat/exportovat kontakty”.  



 

18 

 

Zprávy 
Můžete odesílat a přijímat textové a multimediální zprávy. Na domovské 
obrazovce zvolte ikonu “Zprávy”.   

Odeslání zprávy 

1. Ve zprávách stiskněte ikonu  . 
2. Zadejte telefonní číslo příjemce. 
- Manuálně zadejte telefonní číslo nebo emailovou adresu. Pro více příjemců 
napište telefonní čísla nebo emailové adresy oddělené středníkem/čárkou. 
Pokud zadáte email, telefon automaticky převede zprávu do formátu MMS. 

- Můžete také zadat kontakt z telefonního seznamu pomocí ikony   . 
3. Zadejte text zprávy. Pro vložení obrázku, videa, audia a nebo odkazu, zvolte 

ikonu . 

4.Stiskněte ikonu  pro odeslání zprávy.  
 
Poznámka: 
Pokud jste vložili do telefonu 2 SIM karty, zobrazí se dvě ikony na odeslání 
vedle sebe. Vyberte SIM 1 nebo SIM 2 pro odeslání.  

Přijímání zpráv 
Po obdržení zprávy se informace zobrazí v oznamovacím panelu. Pro 
zobrazení detailu zvolte oznamovací panel a nebo ikonu “ Zprávy”.  Stiskněte a 
podržte jednu zprávu pro čtení, přidání do oblíbených, vymazání, atd. 

Smazání zpráv 
V seznamu si vyberte zprávu, kterou chcete vymazat a zvolte “ Vymazat 
zprávu”. Pokud chcete smazat jednu jedinou zprávu, dotkněte se podprocesu 
pro zadání, stiskněte a podržte zprávu, kterou chcete odstranit, a stiskněte 
"Odebrat". 
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Nastavení zpráv 

Klikněte na ikonu  a proveďte příslušná nastavení.  
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Email 
Můžete odesílat a přijímat emaily skrz váš soukromý či firemní účet. Zapněte si 
“ Mobilní data” nebo zapněte WI-FI před použitím emailu.  

Nastavení emailového účtu 
1. Na domovské stránce zvolte “Email”. 

2. Zadejte vaši emailovou adresu a heslo, pokračujte “ Další”. 

3. Provádějte kroky podle textu na obrazovce. 

4. Pokud nemůžete nastavit email, stiskněte “ Manuální nastavení” a následujte 
instrukce na obrazovce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Po nastavení emailového účtu si můžete stáhnout emaily do telefonu. 

Kontrola emailů 
1. Pokud máte nastavený emailový účet, stiskněte “Email” pro vstup do inboxu. 

2. Chcete-li zkontrolovat emaily z více účtu, vyberte “Nastavení” >“Přidat účet”. 

3. Na horní části obrazovky si vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pro 
kontrolu všech emailových účtů zvolte “ Hromadný náhled”. 

4. Posuňte obrazovku a zkontrolujte emaily. 

Odeslání emailu 
1. V emailu vyberte ikonu "Nový email". 

2. Zadejte adresu příjemce do pole "Komu", nebo klepněte na ikonu pro 
výběr jednoho příjemce ze seznamu kontaktů. 

3. Pokud potřebujete odeslat email v kopii, stiskněte ikonu "Přidat do kopie". 
Pokud potřebujete poslat skryté kopie, zvolte možnost "Více"> "Přidat skrytou 
kopii". 

4. Zadejte předmět emailu. 

5. Do textového pole napište text. 

6. Chcete-li připojit soubor, stiskněte ikonu "Připojit soubor". 
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7. Pro odeslání emailu stiskněte ikonu .  Pro uložení konceptu vyberte  
"Další" > "Uložit jako koncept" . 

Síťové aplikace 

Datové připojení  
Váš telefon se může připojit k internetu. 

Zobrazte panel upozornění a stiskněte “Mobilní data” pro zapnutí/vypnutí 
datového připojení.  

Na domovské obrazovce můžete také vybrat “Nastavení" > "Nastavení SIM 
karty" > "Další" a provést podrobné nastavení datového spojení. 

Pokud jste vložili dvě SIM karty, můžete přepínat mezi dvěma kartami v menu 
"Nastavení SIM karet" a provést detailní nastavení pro dvě SIM karty. 

 

Poznámka: 

Možná budete muset zaplatit za nějakou datovou službu. Pro podrobnosti       
se obraťte na svého poskytovatele síťových služeb. 

Pokud nechcete použít mobilní síť, vypněte datové připojení a zabráníte tak 
zbytečným poplatkům. 

 

Wi-Fi  
Váš telefon se může připojit k dalším síťovým zařízením prostřednictvím 
přístupových bodů nebo bezdrátových přístupových bodů. 

Zapnout Wi-Fi 

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Wi-Fi”. 

2. Dotykem zapněte Wi-Fi. 

3. Váš telefon automaticky vyhledá dostupné sítě Wi-Fi. 

4. Vyberte jednu síť ze seznamu. 

- Pokud jste vybrali jednu otevřenou síť, telefon se automaticky připojí k síti. 

- Pokud jste vybrali jednu zabezpečenou síť, telefon se připojí k síti po zadání 
správného hesla. 



 

22 

 

Ruční přidání Wi-Fi 

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Wi-Fi". 

2. Dotykem zapněte Wi-Fi. 

3. Zvolte "Ručně přidat sítě" , zadejte SSID identifikátor sítě a vyberte typ 
zabezpečení. 

4. Pro uložení nastavení stiskněte “ Ok”. 

Sdílené připojení a přenosný hotspot 

 Wi-Fi hotspot 

1. Na domovské obrazovce  zvolte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová nastavení" > 
"Sdílené připojení a přenosný hotspot". 

2. Dotykem zapněte  " Přenosný hotspot Wi-Fi". 

3. Stiskněte "Nastavit hotspot sítě Wi-Fi", změňte "Název sítě", "Zabezpečení" a 
"Heslo". 

4.Najděte název sítě vašeho telefonu na jiném zařízení a připojte se. 

Připojení přes USB 

Po připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB, můžete použít telefon jako 
modem pro sdílení mobilní sítě telefonu. 

Pokud je váš operační systém Windows 7 nebo Mac OS X, můžete vytvořit 
připojení k síti následujícím způsobem. Pokud používáte jiný operační systém, 
budete muset síťové připojení vytvořit ručně. 

1. Připojte svůj telefon k počítači pomocí USB kabelu. 

2. Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová nastavení " > 
“Sdílené připojení a přenosný hotspot ". 

3. Dotykem zapněte “USB tethering” 

4. Po připojení budete mít přístup na počítači k síti přes váš mobilní telefon. 
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Připojení přes Bluetooth 

1. Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová nastavení"   > 
" Sdílené připojení a přenosný hotspot". 

2. Stiskněte "Bluetooth tethering".  

3. Ujistěte se, že jste zapnuli Bluetooth a také detekci všemi zařízeními  
Bluetooth, skenování na jiných zařízeních a spárování s telefonem. 

Prohlížeč 

Otevření prohlížeče 

1. Na domovské obrazovce stiskněte “ Prohlížeč”.  

2. Dotkněte se pole v horní části obrazovky a zadejte webovou adresu.  

3. Stiskněte ikonu .  

Možnosti prohlížeče  

Při prohlížení webové stránky můžete posunutím obrazovky zobrazit další částí 
webové stránky. 

- Pro přiblížení stránky  posunujte prsty směrem od sebe,stránku zvětšíte. Pro 
oddálení stránky posunujte prsty k sobě, stránku zmenšíte. (Tato funkce nemusí 
být k dispozici na některých stránkách.) 

- Dvojitý dotyk pro návrat na obrazovku. (Tato funkce nemusí být k dispozici na 
některých stránkách.) 

- Stiskněte ikonu > "Uložit do záložek" pro uložení webové stránky do 
záložek.  

- Stiskněte ikonu > "Záložky" pro otevření uložených záložek.  

- Stiskněte ikonu > "Sdílet" pro odeslání webové stránky ostatním, nebo pro 
sdílení  s ostatními. 
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Nastavení prohlížeče 

V prohlížeči stiskněte ikonu  > "Nastavení" a můžete provést nastavení 
podle nabídky. 

Bluetooth připojení 
Přes funkci Bluetooth můžete vyměňovat data s jinými blízkými zařízeními 
Bluetooth. 

Vzhledem k tomu, že zařízení Bluetooth komunikuje prostřednictvím rádiových 
vln, interference může mít vliv na jiné elektronické přístroje. 

Skenování jiných zařízení a spárování s nimi 

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Bluetooth". 

2. Dotykem zapněte Bluetooth. 

3. Váš telefon bude automaticky prohledávat okolní zařízení Bluetooth. Vyberte 
jedno zařízení. 

4. Stiskněte "Párovat" pro spárování zařízení. Nebo zadejte  vstupní heslo 
Bluetooth a stiskněte tlačítko "OK". 

Poté, co je žádost o spárování přijata jiným zařízením , nebo je zadáno stejné 
heslo, je párování dokončeno. 

5. Po spárování mohou tato dvě zařízení komunikovat v krátké vzdálenosti.  

Odeslání dat přes Bluetooth 

Přes Bluetooth můžete posílat hudbu, zvukové nahrávky, videa, události v 
kalendáři, kontakty, atd. Proces operace závisí na tom co odesíláte. 

Níže je uveden příklad odesílání obrázku pomocí Bluetooth. 

1. Na domovské obrazovce se dotkněte "Galerie”. 

2. Otevřete obrázek, který chcete odeslat. 

3. Vyberte “Sdílet” > “Bluetooth”. 

4. Vyberte spárované zařízení nebo vyberte jedno zařízení ze seznamu 
skenování pro spárování a odešlete soubor. 
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Přijímání dat přes Bluetooth 

1. Zapněte Bluetooth a umožněte detekci Bluetooth. 

2. Zobrazte panel upozornění, dotkněte se oznámení o sdílení Bluetooth a 
stiskněte tlačítko "Přijmout " pro příjem souboru. 

3. Po přijetí souboru se na displeji zobrazí oznámení. Chcete-li zobrazit soubor, 
zobrazte panel upozornění a dotkněte se příslušného oznámení. 
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GPS 
Telefon má přijímač GPS, můžete začít používat GPS službu a také další 
funkce GPS. 

Výkon GPS může být ovlivněn faktory  jako je strop, střecha nebo počasí. 
Chcete-li získat nejlepší výkon, zkuste se přesunout do oblasti, kde můžete 
získat 360 ° panoramatický výhled na celé obloze. Mrakodrapy a stěny mohou 
ovlivnit výkon GPS. 

Start GPS 
Můžete obdržet informace o poloze a hledat mapy teprve po spuštění GPS 
služby. 

1.  Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Ostatní nastavení systému" > 
"Poloha". 

2. Pro zapnutí stiskněte “Poloha”. 

3. Vyberte režim určování polohy. 

 

Připojení k PC 

Přenos souborů 
Můžete zpřístupnit soubory uložené v telefonu po připojení telefonu k počítači. 

1. Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu. 

2. Stiskněte “ Přenos souborů” 

Přenos obrázků 
Můžete zpřístupnit obrázky uložené v telefonu poté, co je telefon připojen k 
počítači. 

1. Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu. 

2. Stiskněte: "Přenos fotografií". 
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Nabíjení telefonu 
1. Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu. 

2. Stiskněte "Pouze nabíjet". 
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Nastavení  

Bezdrátové sítě 

Nastavení SIM karty 

Pokud jste vložili dvě SIM karty, telefon se automaticky přepne do režimu Dual 
Card. 

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Nastavení SIM karty". 

2. Vyberte jednu SIM kartu a zapněte  "Mobilní data". Můžete si také vybrat typ 
sítě a stiskněte tlačítko "Další" pro detailní nastavení. 

 

Poznámka: 

Pokud jsou vloženy dvě SIM karty, jedna karta se používá pro datové služby a 
druhá karta slouží pouze pro GSM. Po zapnutí funkce "VOLTE" můžete 
provádět hlasové hovory a videohovory v režimu HD. Tato funkce vyžaduje 
podporu telekomunikačních operátorů. 

Režim letadlo 

Poté co je aktivován režim Letadlo, váš telefon zavře všechna bezdrátová 
připojení. 

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová připojení". 

2. Stiskněte "Režim Letadlo". 

 

Tip: 

Zobrazte panel upozornění pro zobrazení panelu zkratek a stiskněte "Režim 
letadlo" pro povolení nebo zakázání režimu Letadlo. 

Aplikace pro sms 

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová připojení". 

2. Dotkněte se "Aplikace pro sms" a vyberte "Zprávy" pro odeslání zprávy. 
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Síť VPN  

Můžete vytvořit virtuální privátní sítě a bezpečně se připojit k síti VPN přes 
internet. 

1. Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová připojení" >   
" Síť VPN". 

2. Nastavte kód PIN nebo heslo zámku obrazovky. 

3. Dotkněte se "Přidat". 

4. Zadejte název serveru VPN, vyberte typ serveru a zadejte IP adresu serveru. 

5. Zaškrtněte "Šifrování PPP" nebo zaškrtnutí zruště. 

6. Stiskněte “ok”. 

7. Dotkněte se připojení, které jste právě vytvořili, zadejte uživatelské jméno a 
heslo a pokračujte: "Připojit". 

 

NFC 

Umožňuje výměnu dat, když se telefon dotkne jiného zařízení. 

Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová připojení" a 
stiskněte tlačítko "NFC" pro  povolení. 

Pokud potřebujete zkontrolovat zůstatky vaší karty, doplnit svůj účet a přenést 
data, aktivujte režim čtečky karet. Pro šetření energie bude tento režim 
automaticky vypnut během 5 minut. 

Je-li povoleno rozhraní Android Beam, můžete sdílet webové stránky, kontakty a 
aplikace přesunutím telefonu do blízkosti jiného zařízení s funkcí NFC. 

Spouštěč 

Na domovské obrazovce zvolte “Nastavení” > “Spouštěč”.  

Tapeta: volba tapety na pracovní plochu. 

Rychlé vyhledávání:vyberte vyhledávané položky. 

Obrazovka 
Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Obrazovka".  
Jas: Nastavení jasu obrazovky. Pokud zapnete automatický jas, bude váš 
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telefon nastavovat jas displeje automaticky v závislosti na prostředí. 
Notifikační dioda: dioda se rozsvítí když se dotknete telefonu a nebo ho nabíjíte. 
Předvolby zobrazení displeje: nastavení preferovaného efektu na obrazovce. 
Velikost písma: nastavení velikosti písma pro telefon, zprávy, kontakty a 
nastavení. 
Automatické otáčení obrazovky:  Telefon se automaticky otáčí podle své polohy 
obrazovky po zapnutí. 

Centrum oznámení 
Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Centrum oznámení". 

Upozornění aplikace: spravuje oznámení aplikací  zobrazených na 
oznamovacím panelu. 

Definice přepínání QS: spravuje zkratky spínačů  zobrazených na 
oznamovacím  panelu 

Povolit rozevírací seznam stavov.: zapnout/vypnout 

Zobrazit ikonu upozornění: zobrazí ikonu upozornění, po zapnutí ikony 

Zobrazit rychlost sítě: ukazuje rychlost sítě v reálném čase na stavovém řádku 
po jeho zapnutí. 

Zobrazit upozornění obrazovky uzamčení: zapnout/vypnout 

Zvuk 
Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Zvuk", změňte různá nastavení 
zvuku telefonu. 

Hlasitost: nastavení hlasitosti médií, vyzvánění, upozornění a alarmu. 

Tichý režim: zapnout tichý režim / vypnout. 

Vyrušení: Můžete zapnout "Prioritní vyrušení" v pevně stanoveném čase. Poté 
co je tato funkce zapnuta, můžete odmítnout některé hovory, SMS, činnosti 
nebo připomenutí. Můžete provést podrobné nastavení v režimu "Nerušit". 

Vibrace také u volání: telefon vyzvání a vibruje při příchozím hovoru. 

Vibrace při dotyku: telefon vibruje při dotyku tlačítek. 

Vyzváněcí tón telefonu: nastavení výchozího vyzváněcího tónu příchozího 
hovoru. 

Zvuk upozornění : nastavení zvuku zpráv.  



 

31 

 

Zvuk oznámení: nastavení výchozího vyzváněcího tónu oznámení. 

Ostatní zvuky: Zvolte, zda se má zapnout tón číselníku, zvuk uzamčení 
obrazovky. Stiskem zvuk zapnete/vypnete. 

Zvukové efekty: poskytuje kompletní zážitek ze zábavy ve videích, audiu a 
hrách. 

Zamčení obrazovky 
Zámek obrazovky: vyberte přejetí prstem,gesto, PIN nebo heslo. 

Kapesní režim: zabrání nechtěným operacím pokud je telefon v kapse. 
Režim spánku: nastaví prodlevu předtím, než se obrazovka automaticky vypne. 

Identifikace otisky prstů 
Otisk prstu je nejbezpečnější klíč. Můžete použít Identifikace otisky prstů pro 
odemčení telefonu. 

Přidání otisku prstu 

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Identifikace otisky prstů". 

2. Dotkněte se "Přidat otisk prstu" a zvolte metodu pro odemknutí. 

3. Přitiskněte prst na identifikačním snímači otisku prstů. 

4. Po chvíli prst uvolněte a přitiskněte prst na snímači znovu. Opakujte tuto 
operaci se stejným prstem, dokud není prst identifikován na 100%. 

5. Stiskněte “Hotovo”. 

Odemčení dotykem prstů 

1. V nabídce “Identifikace otisky prstů” zapněte “ Odemčení mobilního telefonu”. 

2. Když je telefon zamčený, stiskněte tlačítko pro zapnutí a rozsvítí se 
obrazovka. Přitiskněte prst na snímač otisku prstů a telefon se odemkne. 

Rozsvícení obrazovky 

1. Na rozhraní "Identifikace otisky prstů" zapněte "Rozsvícení obrazovky". 

2. Je-li obrazovka vypnutá, přitiskněte prst na snímači otisku prstů a rozsvítíte 
obrazovku. 
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Zámek aplikace 

1. V “Identifikace otisky prstů” stiskněte “Zámek aplikace”. 

2. Zapněte "Otisk k odemknutí aplikace" a nastavte zámek pro příslušnou 
aplikaci. 

Odemknutí aplikace pomocí otisku prstů 

Dotkněte se šifrované aplikace na domovské obrazovce, přitiskněte prst na 
snímači otisku prstů, jakmile se identifikuje váš otisk prstu, vstupte do aplikace. 

FOTO  

1. Vstupte do "Identifikace otisky prstů" a zapněte "FOTO". 

2. V rozhraní fotoaparátu lze dlouhým stisknutím klávesy pro otisk prstu 
pořizovat snímky.  

Super snímek obrazovky 

1. V Identifikaci otisky prstů zapněte “Super snímek obrazovky”. 

2. Stiskněte a podržte identifikační snímač otisku prstu k zapnutí super snímku 
obrazovky. 

 

Zabezpečení a soukromí 
Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Zabezpečení a soukromí". 

Zámek aplikace: Používá se k zašifrování svých aplikací. Pokud chcete otevřít 

šifrované aplikace, musíte je odemknout pomocí hesla nebo otisku prstu. 

Zobrazovat hesla: zobrazit zadávané heslo. 

Nastavení zámku SIM / RUIM karty: PIN při zapnutí telefonu. 

Správci zařízení: zobrazit nebo deaktivovat správce zařízení. 

Neznámé zdroje: povolit instalace aplikací z neznámých zdrojů. 

Důvěryhodná pověření: zobrazit důvěryhodné certifikáty CA. 

Instalace z úložiště: instalace šifrovaných pověření z SD karty. 

Vymazat pověření: vymazat všechny certifikáty. 
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Účty 
Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Účty". 

Dotykem "Přidat účet" přidáte účty, které vyžadují synchronizaci. 

Aplikace 
Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Aplikace". Můžete zobrazit      
a spravovat stažené aplikace. Dotkněte se  jednou aplikace pro její zastavení 
nebo odebrání. Můžete také vymazat data aplikací, mezipaměti a změnit 
umístění úložiště aplikace. 

Ostatní nastavení systému 
Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení"> "Ostatní nastavení systému". 

Poloha:  zapnutí určování polohy GPS. 

Jazyk a zadávání: nastavení jazyku menu, výchozí metoda zadávání, atd. 

Datum a čas: nastavení data a času. 

Baterie: zapnout procento baterie, režim výkonu,kontrola šetření energie a 
detail nahrávání. 

Paměť: přehled stavu paměti telefonu. 

Úložiště: zobrazuje prostor interní paměti a paměťové zařízení OTG. 

Obnovení továrních dat: obnovení telefonu do továrního nastavení a vymazání 
veškerých dat. 

Přístupnost: Zapnutím "Gesta" může pomoci lidem se zdravotním postižením, 
aby mohli využívat svůj telefon pohodlněji. 

Po zapnutí "Klávesa pro fotografování", můžete stisknout tlačítko napájení a 
tlačítko pro hlasitost k zachycení aktuální obrazovku. 

Aktualizace systému 
Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení"> "Aktualizace systému". 

Můžete zkontrolovat, zda je nejnovější verze softwaru na serveru či není. 
Telefon musí být připojen k internetu. 
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Informace o telefonu 
Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Informace o telefonu". 

Můžete zobrazit název mobilního telefonu, číslo modelu, verze jádra, atd.  

Funkce 

Rozdělení displeje 
1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Funkce" > "Rozdělení 
displeje". 

2. Zapněte "Rozdělení displeje” pro rozdělení obrazovky na dvě oblasti. Můžete 
zvládnout různé úkoly v těchto dvou oblastech. 

3. Po zapnutí "Rozdělení obrazovky" můžete přejetím nahoru od spodní části 
obrazovky rozdělit obrazovku. 

4. Horní displej zobrazuje domovskou stránku rozdělení a dolní části obrazovky 
zobrazuje aplikace používané v režimu rozdělené obrazovky. Dotkněte se ikony 
pro vstup do příslušné aplikace. 

5. Ovládací panel displej je umístěn ve středu obrazovky. Můžete nastavit 
velikost dvou obrazovek přetažením ovládacího panelu nahoru nebo dolů. 

6. Dotykem čáry uprostřed ovládacího panelu se zobrazí následující ikony:      

 /  :  poměr rozdělení displeje. 

7. Stiskněte tlačítko "Domů" dvakrát pro ukončení režimu na rozdělené 
obrazovky. 

Přizpůsobení spodní klávesy 
Můžete definovat funkce tří tlačítek ve spodní části telefonu. 

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Funkce"> "Přizpůsobit spodní 
klávesu", postupujte podle pokynů na obrazovce. 

Doteková gesta 
Můžete provést rychlé operace na obrazovce pomocí gest. 
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Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení"> "Funkce" > "Doteková gesta" a 
proveďte podrobná nastavení. 

 
Zámek obrazovky dlaní  

Jak se obrazovka rozsvítí, zastiňte ji rukou, čímž vypnete obrazovku a 
zamknete ji. 

 

Snímek obrazovky  

Přejeďte třemi prsty nahoru obrazovky a pořiďte snímek obrazovky. 

 

Přepínání aplikací třemi prsty 

Přejeďte třemi prsty doleva nebo doprava na obrazovce, čímž přepínáte mezi 
otevřenými aplikacemi. 

Chytré snímání 
Pomocí funkce chytré snímání můžete ovládat svůj telefon pomocí snímání 
pohybu-otočením, chvěním, atd. 
Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení"> "Funkce"> "Chytré snímání" pro 
nastavení. 

Vytáčení snímáním pohybu 

Přiložte telefon k uchu, abyste automaticky vytočili kontakt. 

Odpověď snímáním pohybu 

 Přiložte sluchátko k uchu, abyste automaticky přijali hovor. 

Přetočením ztište/pozastavte 

Přetočte telefon pro ztlumení vyzvánění nebo pozastavení přehrávače médií. 

Potřepáním smazat 

Na oznamovací liště smažete potřepáním oznámení. Můžete také potřepáním 
smazat paměť, naposledy používané aplikace. 
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Duální instance 
Můžete reprodukovat jednu aplikaci do dvou identických aplikací a přihlásit se 
do dvou účtů. 

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení"> "Funkce"> "Duální instance". 

Super snímek obrazovky 
Stiskněte a podržte tlačítko "Zapnout" a tlačítko hlasitosti pro povolení Super 
snímku obrazovky. 

Volný snímek 

Vyberte "Volný snímek" ve výchozím nastavení po povolení Super snímku 
obrazovky. 

1. Klikněte na grafický nástroj pro vytvoření snímku. 

2. Dotykem "Grafický" řídíte mozaikové efekty nebo volné rozmazávání na 
fotografii. 

3. Uložte fotografii. 

Dlouhý snímek 

1. Vyberte "Super snímek obrazovky" a stiskněte "Dlouhý snímek". 

2. Dotykem "Start" se automaticky posunete  z aktuální stránky. Dotkněte se 
"Dokončit" pro ukončení. 

Nahrávání obrazovky 

1. Zvolte "Super snímek obrazovky" a stiskněte "Nahrávání obrazovky". 

2. Stiskněte “ Start” pro začátek a “Stop” pro ukončení.  

 

Tip: 

Pokud chcete změnit kvalitu snímku obrazovky, zvolte”Nastavení” > “Funkce” > 
“Super snímek obrazovky” > Kvalita nahrávání obrazovky.  
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Multimédia 

Fotoaparát 
Vaším telefonem můžete pořizovat fotografie. Pořízené fotografie můžete 
nastavit jako tapetu nebo je můžete odeslat pomocí MMS, Emailu. 
 

Poznámka : 

Respektujte práva druhých a dodržujte místní předpisy a zvyky při 
fotografování. 

Standardní fotoaparát 
1. Na domovské obrazovce zvolte "Fotoaparát " , který je ve výchozím 
nastavení. 

- Stiskněte ikonu  pro vstup do nastavení. Můžete zapnout/ vypnout mřížku, 
detekci obličeje, atd. 

- Stiskněte ikonu  pro zapnut/vypnutí HDR.   

- Stiskněte ikonu   pro výběr: Blesk zapnutý, Blesk vypnutý, Automatický 
blesk. 

- Stiskněte ikonu  pro přepínání mezi 3S/5S/10S/OFF.  

- Stiskněte ikonu  pro přepínání předního fotoaparátu nebo zadního.  

- Stiskněte ikonu  pro výběr speciálního efektu. 

- Přitiskněte prst na obrazovku pro zaostření. 
- Dotkněte se pozice na obrazovce, kterou chcete zaostřit a rámeček ostření se 
přesune do této pozice. 
- Můžete přesunout rámeček ostření a kulatý měřící rámeček na obrazovce. 
Dlouhým stiskem zamknete rámy. 

2. Stiskněte ikonu  pro vyfocení; podržte ikonu  pro sériové snímání. 
Snímky se automaticky uloží. 



 

38 

 

3. Dotkněte se miniatury fotografií v levém dolním rohu obrazovky pro 
zobrazení fotografie.  

Profesionální nastavení 
1. Zapněte "Fotoaparát" a zvolte "PRO". 

2. Dotkněte se ikony na pravé straně obrazovky pro nastavení rychlosti závěrky, 
vyvážení bílé, ISO a Focus. 

3. Stiskněte ikonu  pro vyfocení. 

 

Tip: 

Stiskněte ikonu   pro zobrazení návodu. 

Portrét 
1. Otevřete Fotoaparát a dále zvolte “Portrét”.  

2. Stiskněte ikonu                zapněte/vypněte funkci krásné tváře.  
 
3. Poté stiskněte “Nádherný” a upravte efekt.  

4. Stiskněte ikonu  pro vyfocení.  

 
Řada kamer 
Zapněte Fotoaparát a otevřete Řadu kamer. 

Multi expozice 

1. V řadě kamer stiskněte “Vícenásobné vystavení”. 

2. Existují různé druhy multi-expozice v dolní části obrazovky. Dotykem na 
ikonu vyberte požadovaný režim. 

3. Stiskněte ikonu  pro focení. Fotografie můžete pořizovat v závislosti na 
řádku na obrazovce a spojit je do jedné fotografie. 



 

39 

 

Malování světlem 

Malování světlem vám umožní fotografovat stopy pohybujících se světelných  
zdrojů pomocí dlouhodobé expozice . 

Použijte stativ v tmavém prostředí a použijte světelné zdroje, jako jsou svíticí 
baterky a kreslete po obloze. 

1. Zvolte “Řada kamer” a dále “Malování světlem”. 

2. Dotkněte se ikony  pro vytvoření fotografie, kontrolujte efekt na 

obrazovce a stiskněte ikonu  , pokud jste s efekty spokojeni.  

Elektronická clona 

Elektronická clona je druh režimu priority clony fotografování, který se používá k 
úpravě velikosti clony a aby fotoaparát automaticky nastavil rychlost závěrky. 

Je to vhodné pro fotografování statické krajiny, noční pohled, nepohyblivý objekt 
nebo pomalu se pohybujícího objektu. 

1. V Řadě kamer se dotkněte “ Elektronická clona”. 

2. Stiskněte ikonu   /   pro zapnutí/vypnutí ruční AntiShake. 

3. Dotkněte se ikony na pravé straně obrazovky pro nastavení vyvážení bílé, 
zaostření, clona . 

4. Stiskněte ikonu  pro vyfocení. 

Pomalá závěrka 

Pomalá závěrka je druh režimu fotografování v tmavém prostředí, který vám 
umožní nastavit expoziční čas. 

Je vhodný pro váš záznam scény s nedostatečným světlem, pohybující se 
objekty, jako jsou lidské bytosti, vozidla, déšť / sníh, mlhavé vlny nebo barevné 
světelné stopy. 

Při focení použijte stativ. 

1. V Řadě kamer zvolte “Pomalá závěrka”. 

2. Dotkněte se ikony na pravé straně obrazovky pro nastavení vyvážení bílé, 
ISO, zaostření a rychlost závěrky. 
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3. Stiskněte ikonu  pro zaznamenání. 

Pozorování hvězd 

Pozorování hvězd umožňuje natočit záběry hvězd pomocí dlouhodobé 
expozice. 

Snažte se vytvářet své fotografie v jasné hvězdné noci a použijte stativ              
v tmavém prostředí. 

1. V řadě kamer zvolte "Pozorování hvězd". 

2. Dotkněte se ikony na pravé straně obrazovky pro nastavení vyvážení bílé, 
ISO, zaostření a rychlost závěrky. 

3. Stiskněte ikonu  pro začátek zaznamenávání a stiskněte ikonu  pro 
ukončení.  

Video Maker/Kamera 

1. V Řadě kamer stiskněte "Video Maker". 

2. Držte ikonu  pro nahrávání videa, uvolněte ikonu  pro pauzu, znovu 

držte ikonu   a pokračujte v nahrávání. Pro ukončení stiskněte ikonu .  

3. Vyberte fotografie, které se objeví ve videoklipu. Můžete si vybrat Původní 
zvuk, Ticho nebo přidat nějakou hudbu k videoklipu. Můžete také nastavit 
pořadí přehrávání a rychlost přehrávání. 

4. Pro uložení nastavení stiskněte ikonu  . 

Trajektorie 
1. V Řadě kamer stiskněte "Trajektorie". 
2. Držte telefon stabilně, zaměřte se na pohybující objekty a stiskněte ikonu 

 pro záznam. 

3. Dotkněte se ikony  pro přepínání fotografií a stiskněte ikonu  pro 
výběr. 
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NDS  

NDS je druh tradičního formátu RAW. Zachovává bohaté obrazové informace 
zaznamenané pomocí fotoaparátu a umožňuje další zpracování obrazu. 
Poskytuje lepší kvalitu obrazu. 

Adresář ukládání: Interní paměť / DCIM / Kamera / NDS 

Výstupní formát: JPG + DNG 

1. V Řadě kamer stiskněte "NDS". 

2. Stiskněte ikonu  pro fotografování. 

3. Vyberte soubor ve formátu NDS v adresáři úložiště. 

4. Otevřete soubor NDS pomocí Photoshopu. 

5. Proveďte individuální následné zpracování jednotlivých vlastností, jako je 
barva obrazu. 

6. Uložte soubor v požadovaném formátu po úpravě, obvykle ve formátu JPG. 

 

Poznámka: 

Snímky ve formátu NDS nemohou být dočasně zobrazeny nebo upraveny na 
konci mobilního telefonu. 

Klonování 

Klon je druh zábavného režimu. Klonujte pohybující se osoby a objekty na 
stejné scéně prostřednictvím nepřetržitého snímání pro vytvoření inovativního  
obrazu. 

1. V Řadě kamer stiskněte "Klonování". 

2. Držte fotoaparát pevně nebo použijte stativ, klepnutím na ikonu  pořídíte 
první fotografii. 

3. Přesunujte objekty, které chcete klonovat a vytvořte 5 snímků nanejvýš. 

4. Stiskněte ikonu . 

5. Pokud nejste s efektem spokojeni, zvolte ikonu  a stiskněte "malovat" 
nebo "vymazávací zařízení" pro úpravu snímku a postupujte podle instrukcí. 
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Stiskněte ikonu  pro náhled efektu.  

TIME-LAPSE/časosběrné fotografování 
S TIME-LAPSE fotografií můžete zaznamenat pomalu se měnící scény ve svém 
životě (například východ a západ slunce) do videoklipu a rychle ho přehrát. 
1. V Řadě kamer zapněte  “TIME-LAPSE”.  

2. Stiskněte ikonu  pro začátek nahrávání a stiskněte ikonu  pro 
ukončení nahrávání. 

Zpomalené video 

Můžete nahrávat zpomalené video a sledovat ho ve zpomaleném filmu. Můžete 
si také vytvořit video oddíl a přehrávat ho zpomaleně. 

1. V řadě kamer zapněte  “Zpomalené video”.  

2. Stiskněte ikonu  pro začátek nahrávání, stiskněte ikonu  pro stopnutí 

nahrávání,stiskněte ikonu  pro pokračování nahrávání a stiskněte ikonu pro 

ukončení nahrávání  .  

3. Stiskněte ikonu miniatur v levém dolním rohu obrazovky a zobrazíte nahrané 
video.  

4. Dotkněte se ikony "Upravit" a můžete přidat hudbu a fotografie do videa.  

 
Panorama 

1. Zapněte "Fotoaparát" a stiskněte "PANO". 

2. Stiskněte ikonu  ,pomalu hýbejte telefon a začnete snímat. Stiskněte 

ikonu  pro ukončení. 

 
Mono 
1. V řadě kamer stiskněte “Mono” 

2. Stiskněte ikonu  pro fotografování.  
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Macro kamera 

1. V Řadě kamer stiskněte "Macro kamera". 

2. Stiskněte “Manuální” .Uvidíte nějaké červené čáry přes lupu, které indikují 
přesnost zaměření. Čím více červené čáry, tím jasnější fotografie. 

3. Dotkněte se ikony   pro fotografování. 

 

3D 
3D fotoaparát umožňuje nafocení objektu ve třech rozměrech. 
1. V Řadě kamer zvolte “3D”. 

2. Pokud chcete získat 3D efekty objektu, dotkněte se  a neustále otáčejte 
fotoaparátem kolem objektu  jedním směrem. 

Pokud chcete získat panaroma efekt, stiskněte  a pohybujte fotoaparátem.  

3. Stiskněte  pro uložení fotografie a nebo otočte fotoaparát obráceným 
směrem.  
4. Dotkněte se miniatur pro zobrazení fotografií a stiskněte “Obrázky 3D”. 
Posuňte prsty na obrazovku nebo otočte telefon, abyste zobrazili 3D 
efekty nebo panoramatické efekty z různých úhlů. 
 

Rozostření přiblížením 
Rozostření přiblížením je extrémně inovativní režim fotografování. Zvolte 
"Difuze" a učiňte předmět jasnější a získejte rozmazané pozadí. Nebo vyberte 
možnost "Překrytí" , pro vytvoření zvláštního efektu fotografií. 
1. V Řadě kamer zapněte “ Time shuttle”.  
2. Vyberte “Difůze/Překrytí”.  
Difúze: vhodné pro scény, kde je jasný předmět. 
Překrytí: vhodné pro světla, text, vzory apod. 

3. Stiskněte ikonu  pro fotografování.  
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Videokamera 
S telefonem můžete nahrávat videoklipy. 
 

Poznámka: 

Respektujte práva druhých a dodržujte místní předpisy a zvyky při nahrávání 
videí. 

 

1. Na domovské obrazovce zvolte “Fotoaparát” a přepněte na “VIDEO”.  

2. Zamiřte objektiv na objekt . 

- Stiskněte ikonu  pro nastavení video kvality. 

- Stiskněte ikonu  pro zapnutí/vypnutí světla. 

- Stiskněte ikonu  pro přepínání přední a zadní kamery.  

- Můžete přetáhnout rámeček ostření a měření. 

- Stiskněte ikonu  pro výběr speciálních efektů. 

3. Stiskněte ikonu  pro začátek nahrávání, stiskněte ikonu  pro stopnutí 

nahrávání,stiskněte ikonu  pro pokračování nahrávání a stiskněte ikonu pro 

ukončení nahrávání  . 

4. Stiskněte ikonu  pro vyfocení během nahrávání videa.  

5. Po nahrávání videa stiskněte ikonu miniatur v levém dolním rohu obrazovky a 
zobrazíte videoklipy, které jste právě nahráli. 

Hudba 
Můžete poslouchat hudbu uloženou v telefonu prostřednictvím hudebního 
přehrávače. 
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Přehrávání hudby 

Před přehráváním hudby nejprve zkopírujte hudební soubory do telefonu. 

Na domovské obrazovce otevřete “Hudební přehrávač”.  

1. Pokud používáte  hudební přehrávač poprvé, zvolte  "Skenování hudby" a 
automaticky se  vyhledají všechny hudební soubory uložené v telefonu. 

2. Vyberte hudební soubor pro přehrávání a dotykem ikony  přehrávání 
zastavíte. 

3. Během procesu přehrávání hudby, můžete stisknout tlačítko hlasitosti pro 
nastavení hlasitosti. 

4.Dotykem miniatury přehrávané skladby vstupte do nabídky skladby. 

- Stiskněte ikonu  pro přidání skladby do oblíbených. 

- Stiskněte ikonu  pro navrácení do seznamu skladeb. 

- Stiskněte ikonu Lyrics pro zobrazení textu.  

- Stiskněte ikonu  pro přepínání-náhodné přehrávání, opakovat aktuální 
skladbu, opakovat všechny skladby. 

- Stiskněte ikonu   výběr smazání, vyzvánění, atd. 

Přidat playlist 

Můžete vytvořit několik seznamů skladeb pro správu hudebních souborů. 

1. Vyberte “Playlist” > “Přidat playlist”. 

2. Zadejte název seznamu skladeb a stiskněte "Potvrdit". 

3. Stiskněte "Přidat skladby", vyberte jeden hudební soubor a stiskněte "Přidat". 

Video přehrávač 
S video přehrávačem můžete sledovat videa uložená v telefonu. 

1. Na domovské obrazovce stiskněte  “Video” pro zobrazení seznamu. 

2. Vyberte jedno video a dotkněte se ho pro přehrání. 

Během přehrávání  můžete video jedním dotykem zastavit a při opětovném 
dotyku bude pokračovat přehrávání. 

- Stiskněte ikonu  pro aktivaci funkce obraz v obraze. Malý obraz se objeví 
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po dotyku  na ikonu. 

- Stiskněte ikonu  /  pro zamčení/odemknutí obrazovky. 

- Vyberte  > “Rychlý fotoaparát” pro zachycení aktuální obrazovky. 

- Vyberte  > “Sdílení” pro sdílení videa s přáteli. 

Můžete provádět tyto operace s prsty: 

- Posuňte prsty na obrazovce vlevo / vpravo pro rychlý posun vpřed / vzad. 
Objeví se posun času v horní části obrazovky. 

- Dejte prsty na obrazovce k sobě a nebo od sebe pro nastavení poměru 
zobrazení na obrazovce. 

- Přejetím nahoru / dolů pro nastavíte hlasitosti. 

Galerie 
Na domovské obrazovce se dotkněte "Galerie" ,zobrazíte všechny fotografie a 
videa v telefonu. Můžete použít video přehrávač pro přehrávání videa. 

Prohlížení fotek 

1. Vyberte album ,které chcete otevřít a dotkněte se fotografie, kterou chcete 
zobrazit. 

2. Dvakrát na fotografii klikněte pro zvětšení a opět dvakrát klikněte pro 
oddálení. 

3. Stiskněte "Upravit" pro úpravu fotografií. 

4. Pro oddálení posunujte prsty k sobě a přejeďte prstem nahoru nebo dolů pro 
odstranění fotografií. 

Prezentace 

1. Vstupte do “Galerie” > “Fotoaparát” pro výběr fotoalba. 

2. Stiskněte a podržte jednu fotografii, zobrazí se nabídka v dolní části 
obrazovky. Dotykem vyberete více fotografií. 

3. Vyberte “Více” > “Prezentace”. 
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Vytvořit animace 

1. Vstupte do  “Galerie” > “Fotoaparát” a vyberte album. 

2. Stiskněte a podržte jednu fotografii, zobrazí se nabídka v dolní části 
obrazovky. Dotykem vyberete více fotografií. 

3. Stiskněte “Více” > “Vytvořit animace”. 
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Správce času 
Na domovské obrazovce otevřete  "Správce času" a nastavte alarm, 
zkontrolujte světový čas, použijte funkci stopky a časovač. 

Budík 

Přidat budík 

1. Vyberte stránku "Budík" a stiskněte tlačítko "Přidat budík". 

2. Proveďte detailní nastavení nového budíku na základě vašich požadavků. 

3. Stiskněte “Ok” pro dokončení nastavení. 

Vypnutí/zapnutí budíku 

Na stránce "Budíky" přetáhněte posuvník vpravo/ vlevo pro zapnutí / vypnutí 
budíku. 

Vymazání budíku 

Na stránce "Budíky" stiskněte a držte budík, který chcete vymazat a zvolte 
"Vymazat budík".  

Světový čas 

Přidat město 

1. Vyberte stránku "Světový čas". 

2. Stiskněte "Přidat město" a vyberte město na základě vašich požadavků. Na 
stránce "Světový čas" se zobrazí čas v různých městech. 

Vymazat město 

Otevřete "Světový čas ", stiskněte a podržte město, které chcete vymazat a 
stiskněte "Vymazat". 
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Stopky 
1. Zvolte "Stopky". 

2. Stiskněte "Spustit" pro spuštění stopek, dotykem "Záznam" zaznamenáte 
aktuální čas a dotykem "Pozastavit" pozastavíte stopky. 

3. Stiskněte "Resetovat" pro vynulování stopek. 

Časovač 
1. Zvolte “Časovač” 

2. Dotkněte se "Vlastní časovač" a přejeďte prstem nahoru / dolů k nastavení 
času odpočítávání. 

3. Stiskněte "Start" pro odpočítávání.  

4. Po ukončení odpočítávání stiskněte “Zrušit” pro ukončení alarmu.  
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Nástroje 

Záznam zvuku 

Záznam audio souborů 

Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje"  > "Záznam zvuku". 

1. Přemístěte mikrofon na telefonu blízko k ústům a stiskněte ikonu  pro 
spuštění záznamu. 

2. Stiskněte ikonu  pro zastavení nahrávání, stiskněte ikonu  pro 

pokračování a stiskněte ikonu  pro ukončení.  

3. Zadejte název nahrávky a stiskněte tlačítko "OK" pro uložení. 

4. Zvolte název nahrávky,kterou chcete přehrát. 

Nastavit nahraný soubor jako vyzváněcí tón příchozího hovoru 

Stiskněte a podržte soubor nahrávání, dokud se neobjeví nabídka a vyberte 
ikonu "Více" > "Nastavit jako vyzváněcí tón". 

Střih nahrávky 
Stiskněte a podržte soubor nahrávání, dokud se neobjeví nabídka a stiskněte 
“Střih”. Posuňte posuvník na obou koncích záznamového souboru a vyberte 
obsah mezi oběma konci. 

Přidání štítku k nahrávce 
Stiskněte a podržte soubor nahrávání, dokud se neobjeví nabídka, klikněte na 
ikonu "Štítek" a vyberte štítek pro soubor záznamu. Můžete také zadat váš 
osobní štítek. 
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Zálohování dat 
Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje" > "Zálohování dat". 

Místní zálohování 

Můžete zálohovat vaše data v paměti telefonu. 

1. Na stránce "Zálohování dat" se dotkněte "Vytvořit místní zálohu". 

2. Dotykem vyberte data, která chcete zálohovat. 

3. Stiskněte "Start". 

Plánovaná záloha 

1. Stiskněte ikonu  a vyberte "Plánovaná záloha". 

2. Dotykem zálohování zapnete. 

3. Dotykem "Záloha časovače" nastavíte čas zálohování a umístění záloh. 

4. Stiskněte "Obsah zálohování" pro výběr zálohovaných dat. 

Kalkulačka 
Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje" > "Kalkulačka" a proveďte výpočty. 

Posuňte prsty na obrazovce vlevo / vpravo pro přepínání mezi jednoduchou a 
pokročilou kalkulačkou. 

Svítilna 

Zapnutí svítilny 

Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje" > "Svítilna" . 

Vypnutí svítilny 

Stiskněte tlačítko přepínače a vypnete svítilnu. Můžete také otevřít stavový 
řádek a stisknout tlačítko "Vypnout". 
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Vstup do režimu SOS 

Dotykem "SOS" zapnete režim. V tomto okamžiku svítilna bude blikat jako 
nouzový signál. 

Aktualizace systému 
Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje"> "Aktualizace systému". 

Můžete zkontrolovat, zda je nejnovější verze softwaru na serveru. Telefon musí 
být připojen k Internetu. 

Můžete také získat balíček  aktualizací softwaru z našich oficiálních 
internetových stránek. Zkopírujte aktualizační balíčky do adresáře interního 

úložiště telefonu a zvolte  > "místní aktualizace" a vyberte aktualizační 
balíček. 

Poznámka: 

1. Zálohujte svá data před aktualizací softwaru. 

2. Aktualizace softwaru spotřebovává velké množství dat. Aktualizujte software 
v rámci sítě Wi-Fi. 

3. Ujistěte se, že úroveň nabití baterie v telefonu je vyšší než 30% během 
procesu aktualizace softwaru. 

4. Nezapojte/nevysunujte SIM karty, SD karty nebo OTG zařízení a 
nerestartujte telefon během procesu aktualizace softwaru. 

FM rádio 

Před poslechem rádia připojte sluchátka. (Sluchátka se používají jako anténa). 
1. Vložte sluchátka do telefonu. Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje" > 
"FM Rádio" .                                                                                                         
2. Rádio začne automaticky přehrávat. Pokud tomu tak není, dotkněte se ikony 

 pro spuštění přehrávání.                                                                                   
- Jeďte prsty po stupnici kanálů ve středu obrazovky a nastavte frekvenci. 

- Stiskněte  a dále “Hledat kanály”. Váš telefon bude vyhledávat stanice. 
Dotykem vyberte kanál. 
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-Stiskněte ikonu  pro přidání do oblíbených. 

- Stiskněte  a  pro vyhledávání kanálu nahoru a dolu. 

- Stiskněte tlačítko hlasitosti pro nastavení hlasitosti. 

- Vyberte  > “Zapnout reproduktor” pro přehrávání rádia nahlas. 

Okrajová gesta 
Můžete ovládat svůj telefon pomocí gest na levé / pravé straně obrazovky. 

Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje" > "Okrajová gesta" . 

Uchopte okraj a přejeďte směrem dovnitř 

Držte jeden prst na obou stranách obrazovky a přejeďte dovnitř  a vyberte vaši 
pracovní plochu. 

Swipe nahoru / dolů od okraje 

Posuňte prst nahoru nebo dolů na levé / pravé straně obrazovky pro přepnutí 
aplikace na pozadí. 

Posunout opakovaně k okrajům 

Posuňte prst nahoru nebo dolů na obou stranách obrazovky, pro rychlejší 
přepnutí aplikací na pozadí.  

Posunout k oběma okrajům 

Posunutím dvou prstů nahoru nebo dolů na obou stranách obrazovky nastavíte 
jas obrazovky. 

Dvojité kliknutí na kraj 

Dvojitým kliknutím na horní okraj obrazovky se rychle navrátíte do předchozího 
rozhraní. 
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Ostatní 

Moje soubory 
Můžete spravovat soubory (včetně obrázků, hudby, videa, dokumenty, zipy, APK 
a složky) na telefonu přes Moje soubory. 

Kalendář 
Na domovské obrazovce se dotkněte "Kalendář" a vyberte den, týden, měsíc 
nebo rok. 

Vytvořit novou událost 

1. V kalendáři stiskněte ikonu “Přidat”. 

2. Zadejte podrobné informace a uložte. 

Úprava události 

1. V kalendáři vyberte “Další”> “Seznam událostí”. 

2. Vyberte událost, kterou chcete upravit a editujte. 

Zobrazení kalendářů, synchronizace 

1. V kalendáři vyberte "Další"> "Nastavení"> "Kalendáře, které se mají 
zobrazit". 

2. Vyberte kalendáře, které chcete zobrazit. 

3. Stiskněte "Přidat účet" pro synchronizaci kalendáře s ostatními účty. 

Poznámkový blok 
1. Na domovské obrazovce vyberte Poznámkový blok. 

2. Stiskněte ikonu  . 

3. Zadejte text, vložte nahrávku a vyberte obrázek, stiskněte "Další" pro 
označení různými barvami a nastavte připomenutí. 
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4. Uložte. 

5. Na stránce poznámkového bloku: 

- Dotkněte se jednoho záznamu pro zobrazení podrobností. 

- Stiskněte a podržte "Smazat” . 

OTG funkce 
Telefon podporuje funkci OTG. Po připojení telefonu k externímu zařízení ( disk, 
myš, klávesnice, atd. ) prostřednictvím kabelu OTG, můžete přenášet data mezi 
telefonem a externím zařízením. Můžete také vidět a spravovat data v externím 
zařízení prostřednictvím aplikace “ Moje soubory”. Pokud chcete použít tuto 
funkci, musíte pořídit OTG kabel.  

Zámek obrazovky 
Na domovské obrazovce se dotkněte ikony “ Zámek obrazovky” pro zamknutí 
obrazovky.  

Zrychlení  
Na domovské obrazovce se dotkněte ikony “Zrychlení” pro vymazání aplikací 
na pozadí a zrychlíte  telefon.  
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Vstupní metoda 
Telefon má nainstalované Android metody vstupu a vstupní metody TouchPal.  

Bezpečnostní opatření 

Používejte telefon bezpečně 

  Při jízdě v automobilu 

Používání telefonu při jízdě je v mnoha zemích nezákonné. Dodržujte místní 
zákony a vždy řiďte opatrně.  

  V blízkosti citlivé elektroniky 

Nepoužívejte telefon v blízkosti citlivého elektronického vybavení. Zejména 
lékařským produktům jako je kardiostimulátor může způsobit funkční poruchy. 
Může také dojít k narušení fungování požárních hlásičů a dalších automatických 
kontrolních zařízení. Pro více informací ohledně vlivu telefonu na 
kardiostimulátor a další elektronické vybavení, kontaktujte výrobce nebo 
místního distributora. Váš telefon může při použití v blízkosti televizoru, rádia 
nebo kancelářského vybavení, způsobit rušení.   

  Během letu 

Váš telefon může rušit letecké vybavení, proto se musíte řídit leteckými 
předpisy. Pokud budete vyzváni leteckým personálem o vypnutí telefonu nebo 
jeho bezdrátových funkcí, uposlechněte jejich žádosti.  

  V nemocnici 

Váš telefon může zasahovat do běžného provozu zdravotnického zařízení. 
Dodržujte veškeré nemocniční předpisy a pokud budete požádání 
zdravotnickým personálem, telefon vypněte.  

  Na čerpacích stanicích 

Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích. Ve skutečnosti je nejlepší telefon 
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vypnout vždy v blízkosti paliva, chemikálií nebo výbušnin.   

  V okolí vody 

Uchovejte telefon mimo dosah vody (i jiných tekutin). Nejedná se o voděodolný 
model. 

  Provádění oprav 

Nikdy neopravujte telefon svépomocí. Vždy opravu zadejte profesionálům. 
Neautorizované opravy mohou porušit podmínky vaší záruky.  

 Rozbitá anténa 

Nepoužívejte telefon, pokud je anténa zničená. Může dojít ke zranění. 
Nedotýkejte se nebo nezakrývejte okolí antény ( horní část na zadní straně 
telefonu) během hovoru. Mohla by se ovlivnit kvalita hovoru, spotřebovalo by se 
více energie z baterie,což by zkrátilo dobu hovoru a pohotovostní dobu.  

  V blízkosti dětí 

Držte telefon mimo dosah dětí. Telefon by se nikdy neměl využívat jako hračka.  

  Originální příslušenství 

Používejte pouze originální příslušenství dodávané s telefonem nebo 
příslušenství schválené výrobcem. Používání neschváleného příslušenství 
může ovlivnit výkon, ztrátu záruky, narušení národních předpisů týkající se 
používání telefonů, nebo dokonce způsobit zranění. 

 V blízkosti výbušnin 

Vypněte telefon v oblasti či v okolí výbušného materiálu. Vždy dodržujte místní 
zákony a vypněte telefon na požádání.  

  Tísňová volání  

Pro vytočení tísňové linky musí být telefon zapnutý a nacházet se v oblasti, kde 
je pokrytí sítě. Vytočte číslo tísňového volání, vysvětlete vaši pozici a 
nezavěšujte, dokud nepřijede pomoc. 
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  Pracovní teplota  

Pracovní teplota pro telefon je mezi 0°C a 45°C . Nepoužívejte telefon mimo 
rozsah. Používání telefonu při příliš vysoké a příliš nízké teplotě může způsobit 
problémy.  

 

 Zrak 

Nepoužívejte telefon v tlumeném světle dlouhou dobu, aby nedošlo k poškození 
zraku. Některým lidem mohou světelné záblesky vyvolat záchvaty nebo závratě. 
Máte-li v anamnéze záchvaty nebo epilepsii, poraďte se s lékařem dříve, než 
začnete hrát videohry nebo zapnete svítilnu. 

Bezpečnostní informace 

V zájmu ochrany vašich osobních informací a zabránění zveřejňování citlivých 
dat, nastavte heslo telefonu a čas od času ho změňte. Ujistěte se, že zálohujete 
důležitá data. Zálohujte data z telefonu před likvidací a obnovením nastavení 
telefonu.Nestahujte neznámé aplikace a procházejte podezřelé webové stránky. 
Ochráníte váš telefon před viry. 

 

 

 

 Poslech vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch. 

 

Nabíjení a bezpečnost 
- Zapojte nabíječku do napětí mezi 110-220 volty. Zapojení mimo tuto hranici 
voltů může zničit telefon/ nabíječku a baterie může začít hořet. 

- Nikdy nezkratujte nabíječky,mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, 
přehřátí či zničení.  

- Nenabíjejte telefon na přímém slunci a nebo v místech, kde je vlhký, prašný a 
vibrující povrch. Nabíjení telefonu blízko nebo na televizi/rádiu může narušovat 
přenos. 
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- Nepoužívejte nabíječku pokud je napájecí kabel zničený. Mohlo by dojít k 
požáru a nebo by někdo mohl dostat zásah proudem.  

- Udržte vodu v dostatečné vzdálenosti od nabíječky. Pokud se nabíječka 
namočí vodou či jinou tekutinou, okamžitě ji odpojte, aby se zabránilo přehřátí, 
požáru či elektrickému zkratu.  

- Díly nabíječky nerozpojujte. Mohlo by dojít ke zranění elektrickým proudem 
nebo vzplanutí.  

- Nikdy se nedotýkejte nabíječky, elektrických kabelů nebo zásuvky mokrýma 
rukama. 
- Nepokládejte těžké předměty na elektrický kabel.  

- Pokud je kabel zničený, nikdy se ho nesnažte opravit. Mohlo by dojít k požáru 
a nebo by vás zasáhl elektrický proud.   

- Nabíječku vždy před čištěním odpojte.  

- Když odpojujete nabíječku, držte raději zástrčku ,než abyste tahali za kabel. 
Zničený kabel může způsobit elektrický zkrat nebo požár.  

Péče & Údržba 
Následující rady Vám pomohou udržet dobrý vzhled  i stav telefonu .  

- K čištění telefonu a nabíječky použijte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte 
tekutiny jako je líh, ředidlo a nebo benzín. 

- Čas od času vyčistěte zásuvku, kde se spojuje kabel nabíječky s telefonem. 
Hromadí se tam prach a čištěním zajistíte dobré spojení.  

- Nepoužívejte jehly, hroty ,další ostré a špičaté věci na klávesnici a obrazovku. 

- Nepoužívejte telefon s mokrýma rukama. Mohli byste se zranit a rozbít telefon. 

- Nepoužívejte telefon v prašném a špinavém prostředí. 
- Uchovejte telefon mimo dosah extrémních teplot- radiátory, trouby atd. Pokud 
dojde k zahřátí, mohl by telefon explodovat. 

- Pokud telefon navlhne a změní se barva štítku, bude záruka neplatná. Platí to 
i v případě, kdy záruční lhůta ještě neuplynula.  

- Pokud je cokoli s telefonem a jeho částmi (baterií, nabíječkou, příslušenstvím) 

v nepořádku, pošlete telefon do nejbližšího servisního střediska na kontrolu.  


