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Vložení SIM karty

1.
 

Nejprve odstraníte z
boku telefonu ochranou
krytku.

2.
 
Poté vložíte SIM kartu na
námi vyznačené místo.

3.
 

Nakonec krytku
zacvaknete zpět a je to!
:)

Zapnutí telefonu a PIN

1.

 

Delším stisknutím
tlačítka
Zapnout/Vypnout se
rozsvítí displej.

2.
 

Poté zadáte váš PIN a
potvrdíte ho klepnutím
na tlačítko OK.

3. Hotovo!  :-)
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Kopírování ze SIM karty do telefonu

1.
 
V menu kliknete na
Kontakty.

2.
 

Stisknete tlačítko
Možnosti a zvolíte
Importovat/Exportovat.

3.

 

Nyní zatrhnete kontakty,
které chcete ze SIM
karty do telefonu
přesunout. Klepnutím na
tlačítko Importovat celou
akci dokončíte. A je to!
 :)

Založení nového kontaktu

1.
 
V menu kliknete na
položku Kontakty.

2.
 
V horní části obrazovky
'tuknete na znaménko +.

3.

 

Vyplníte potřebné údaje
(jméno, telefonní
číslo,...). Celou akci
dokončíte klepnutím na
tlačítko Uložit.
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Přidání fotky ke kontaktu

1. 
V menu zvolíte ikonu Kontakty.

2.
 
Vyberete kontakt, který
chcete editovat.

3.
 

Klepnete na siluetu a
zvolíte možnost Pořídit
snímek.

4.

 

Klepnutím na siluetu
foťáku, pořídíte fotku.
Poté snímek
odsouhlasíte.

5.
 

Nakonec jej oříznete
tažením za strany
modrého čtverce.

6. A je to! :)
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Upravení kontaktu - změna údajů

1.
 
V menu ťuknete na ikonu
Kontakty.

2.
 
Kliknete na kontakt, který
chcete upravit.

3.
 
Dále stisknete tlačítko
Upravit kontakt.

4.

 

Klepnutím do
jednotlivých polí můžete
provádět změny. Celou
akci dokončíte ťuknutím
na Uložit.

Nastavení vyzvánění

1.
 
V menu vyberete
Nastavení 

2.
 

Zvolíte Zvuk. Poté
kliknete na Vyzvánění
telefonu.

3.

 

Dále jen vyberete
melodii. Vše uložíte
stisknutím tlačítka OK a
je to hotové! :)
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Nastavení čísla hlasové schránky

1.
 
V menu vyberete
Nastavení.

2.
 

Kliknete na Sítě a poté
zvolíte možnost
Nastavení hovorů.

3.
 

Klepnete na řádek s
názvem Hlasová
schránka.

4. Kliknete na Nastavení.

5.

 

V případě, že se číslo
hlasové schránky liší, lze
jej ručně přepsat
poklepáním do
příslušného řádku.
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Nastavení hlasitosti hovoru

1.
 

Nastavit hlasitost hovoru
je možné jen v průběhu
telefonování. 2.

 

Hlasitost regulujete
pomocí tlačítek, která se
nachází na zadní straně
telefonu.

Zobrazení klávesnice při volání

1.
 

V průběhu hovoru stačí
kliknout na tlačítko
Číselník. 

2. A je to!  :)
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Zobrazení kontaktů při volání

1.
 

V průběhu hovoru
stisknete tlačítko
Kontakty.

2. A je to hotové! :)

Spuštění hlasitého odposlechu

1.
 

V průběhu hovoru
klepnete na ikonu
Hlasitě. 

2. A je to za námi!  :)
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Nastavení čekání na lince

1.
 
V průběhu hovoru
kliknete na Přidržet.

2.
 

Pro pokračování v
hovoru klepnete na
tlačítko Pokračovat.

Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)

1.
 
V menu kliknete na
Nastavení.

2.
 
Ťuknete na Sítě a poté
na Nastavení hovorů.

3.
 
Poté zvolíte Další
nastavení.

4.

 

Nakonec klepnete na
řádek ID volajícího a
vyberete jednu z
možností.
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Nastavení upozornění o doručení

1.
 
V menu vyberete ikonu
Zprávy.

2.
 

Stisknete tlačítko
Možnosti a vyberte
položku Nastavení.

3. Poté kliknete na SMS. 4.
 

Zde zaškrtnete
Potvrzení o doručení a
je to hotové!  :)

Nastavení střediska SMS zpráv

1.
 
V menu vyberte ikonu
Zprávy. 

2.
 

Stisknete tlačítko
Možnosti a vyberte
položku Nastavení.

3. Poté kliknete na SMS. 4.

 

V případě že se číslo
Střediska služeb liší, lze
jej ručně přepsat
poklepáním na vybraný
řádek.
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Nastavení přístupového bodu MMS

1.
 
V menu klepnete na
ikonu Nastavení. 

2.
 
Zvolíte Sítě a poté
Tethering & Sítě.

3.
 
Dále kliknete na Mobilní
sítě.

4.
 
Klepnete na Názvy
přístupových bodů.

5.
 

Stisknete tlačítko
Možnosti a zvolíte Nový
APN.

6.

 

Nyní už jen vyplníte
údaje dle naší
obrazovky. Do pole
uživatelské jméno a
heslo napíšete ''mms''.

7.
 

Nakonec klepnete na
tlačítko Možnosti a
zvolíte Uložit.
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Nastavení tónu zpráv

1.
 
V menu kliknete na ikonu
Zprávy.

2.
 

Stisknete tlačítko
Možnosti a vyberete
Nastavení.

3. Ťuknete na Oznámení. 4.
 
Poté kliknete na Zvuky
upozornění.

5.

 

Nyní si vyberete
libovolnou melodii.
Celou akci dokončíte
klepnutím na OK.
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Změna pozadí displeje

1.

 

Stisknete tlačítko
Možnosti a klepnete na
Nastavení výchozí
obrazovky.

2. Kliknete na Tapeta 3.
 
Z nabídky vyberete např.
Aktivní tapety.

4.
 
Vyberete si jednu z
možných variant.

5.
 

Svoji volbu potvrdíte
klepnutím na tlačítko
Použít.

6. A je to! :)
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Zap./Vyp. Bluetooth

1.
 
V menu vyberete
Nastavení.

2.
 

Klepnete na tlačítko
vypínač v řádku
Bluetooth.

3. A je to hotové!  :)

Bluetooth - párování telefonů

1.
 
V menu vyberete ikonu
Nastavení.

2.
 
Klepnete na řádek
Bluetooth.

3.

 

Váš telefon začne
automaticky vyhledávat
okolní přístroje se
zapnutým Bluetooth.
Klepnutím na jeden z
nich zahájíte párování.

4.
 

Nakonec je nutné, aby
oba přístroje potvrdily
požadavek na párování.
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Bluetooth - posílání obrázků

1.
 
V menu kliknete na
Galerie. 

2.

 

Klepnete na album, kde
se obrázek nachází a
poté přímo na konkrétní
obrázek. 

3.
 

Kliknete na tlačítko
Sdílet a zvolíte
Bluetooth.

4.
 

V tuto chvíli stačí už jen
vybrat zařízení, kterému
chcete obrázek poslat.

Budík

1.
 
V menu vyberete ikonu
Budík/Hodiny.

2.

 

V horní liště vyberete
Budík. Poté v dolní části
obrazovky klepnete na
symbol +.

3.

 

Nastavíte čas buzení a
dny kdy chcete, aby
budík zvonil. Vše
potvrdíte stisknutím
tlačítka Uložit.
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Zamknutí a odemknutí telefonu

1.
 
V menu vyberte
Nastavení.

2.

 

V horní části obrazovky
zvolíte záložku Displej a
poté klepnete na
Uzamknout obrazovku. 

3.

 

Kliknete na řádek s
názvem Vyberte zámek
obrazovky a poté
vyberete možnost
Gesto.

4.

 

Dále stačí dvakrát za
sebou nakreslit znak,
který bude fungovat jako
zámek pro váš displej.
Vše uložíte klepnutím na
tlačítko Potvrdit.
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Zapnutí PIN kódu

1.
 
V menu klepnete na
Nastavení.

2.

 

V horní části obrazovky
vyberete záložku s
názvem Obecné a poté
zvolíte řádek
Zabezpečení.

3.
 

Nyní kliknete na
Nastavení zámku karty
SIM.

4.
 
Odškrtnete příslušné
pole.

5.
 
Zadáte váš PIN kód, a je
to!  :)
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Změna PIN kódu

1.
 
V menu zvolíte ikonu
Nastavení.

2.

 

V horní části obrazovky
kliknete na záložku
Obecné a vyberete
Zabezpečení

3.
 
Klepnete na Nastavení
zámku karty SIM.

4.

 

Ťuknete do řádku s
názvem Změnit kód PIN
karty SIM. Nakonec
zadáte váš starý a poté í
nový PIN.

Reset přístroje do továrního nastavení

1.
 
V menu zvolíte
Nastavení.

2.

 

V horní části obrazovky
kliknete na záložku
Obecné. Poté vyberete
Zálohovaní a restart.

3.
 
Nyní klepnete na
Resetovat telefon.
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Nastavení internetu v ČR

1.
 
V menu klepnete na
Nastavení. 

2.

 

V horní části obrazovky
vyberete záložku Sítě.
Poté kliknete na
Tethering & Sítě. 

3.

 

Klepnete na řádek
Mobilní sítě a poté na
Názvy přístupových
bodů.

4.
 

Stisknete tlačítko
Možnosti a vyberete
Nový APN.

5.

 

Poklepáním na
jednotlivé řádky změňte
názvy tak, aby vypadaly
takto. Do pole Heslo a
Uživatelské jméno
vyplňte ''gprs''.

6.
 

Nakonec kliknete na
Možnosti a poté zvolíte
Uložit a je to! :)
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Nastavení internetu v zahraničí

1.
 
V menu zvolíte ikonu
Nastavení.

2.

 

V horní části obrazovky
kliknete na záložku Sítě.
Poté ťuknete na
Tethering & Sítě.

3.
 
Dále klepnete na
Mobilní sítě.

4.
 
Nakonec zaškrtnete
příslušné pole.

Připojení/odpojení Wi-Fi sítě

1.
 
V menu vyberete
Nastavení 

2.

 

V horní části obrazovky
kliknete na záložku Sítě.
Pro zapnutí ťuknete na
vypínač v řádku Wi-Fi.

3.

 

Ťuknutím do řádku Wi-Fi
se vám zobrazí všechny
dostupné sítě v okolí.
Jednu z nich vyberte.

4.

 

Dále je potřeba vyplnit
heslo (u zabezpečených
Wi-Fi) a klepnout na
tlačítko Připojit. 
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Zap./Vyp. přístupového bodu

1.
 
V menu ťuknete na ikonu
Nastavení.

2.

 

V horní části obrazovky
vyberete záložku Sítě.
Poté kliknete na
Tethering & Sítě.

3.
 
Klepnete na řádek Wi-Fi
hotspot. 

4.

 

Zde stačí klepnout na
vypínač a váš
přístupový bod je
aktivní. 

5.

 

Pro provádění změn ve
vašem přístupovém
bodu kliknete na řádek
Nastavení přístupového
bodu Wi-Fi. 

6. A je to. :)
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Nastavení e-mailu

1.
 
V menu vyberete ikonu
E-mail.

2.
 
Poté klepnete na
Ostatní.

3.

 

Zadáte vaši emailovou
adresu a heslo. Dále
klepnete na tlačítko
Ruční nastavení.

4. Vyberete účet POP3.

5.

 

Do řádku SMTP serveru
vyplňte údaje dle  naší
obrazovky. V nastavení
pokračujete stiskem
klávesy Další. 

6.
 

Název POP serveru se
liší dle poskytovatele
služby.

7.
 
Nakonec pojmenujete
účet.  A je to!  :)

22



Založení účtu v Google Play

1.
 
Klepnete na ikonu
Obchod Play. 

2.
 

Vytvoříte E-mailový účet
od Google klepnutím na
tlačítko Nový. 

3.
 
Dále zadáte jméno a
příjmení.

4.
 
Poté je třeba vymyslet si
emailovou adresu.

5.
 
Nyní vytvořte heslo k
vašemu google účtu. 

6.

 

Pro případ, že byste v
budoucnu zapomněli své
heslo, je dobré mít pro
ověření totožnosti
bezpečností otázku a
odkaz na sekundární
emailovou adresu. 

7.
 
Poté klepnete na tlačítko
Přidat se na Google+.

8.
 

Nyní už stačí jen
odsouhlasit podmínky
Google Play.
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Vyhledání a stažení aplikace

1.
 
Klepnete na ikonu
Obchod Play.

2.

 

Klepnete do řádku v
horní části obrazovky a
zadáte název hledané
aplikace.

3.
 
Nyní vyberete
požadovanou aplikaci.

4.
 

Stisknutím ikony
Instalovat spustíte
instalaci do telefonu. 

5.

 

Pro dokončení celé
akce můžete aplikaci
otevřít poklepáním na
příslušnou ikonu.
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