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Všechna práva vyhrazena 
©2015 Flame Group SE. Všechna práva vyhrazena. Značka FlameFox brand, logo společnosti FlameFox a ikona FlameFox 

jsou obchodní značky společnosti Flame Group SE. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být publikována bez svolení 

společnosti. Všechny obchodní známky a obchodní názvy obsažené v tomto textu jsou majetkem jejich právoplatných majitelů. 

Ačkoliv jsme přijali opatření s cílem zajistit správnost obsahu tohoto manuálu, neneseme žádnou odpovědnost za chyby, 

případná nedopatření a nesprávná prohlášení jakéhokoliv druhu, bez ohledu na to, zda jsou tyto chyby způsobeny nedopatřením, 

nedbalosti, nehodou nebo jinou příčinou. V naší společnosti aktivně používáme metody neustálého zlepšování, a proto si 

vyhrazujeme právo provádět změny a vylepšení přístroje, jeho funkcí a specifikací nebo jeho příslušenství bez předchozího 

upozornění. Váš přístroj může mít předinstalovány odkazy a linky na webové stránky třetích stran a může Vám rovněž umožnit 

tyto stránky navštěvovat. Tyto webové stránky nejsou nikterak propojeny s naší společností, naše společnost nepropaguje a 

nenese za ně žádnou odpovědnost. Pokud takové stránky navštívíte, dbejte na svou osobní i obsahovou bezpečnost. Naše záruka 

se nevztahuje na uživatelský manuál, nastavení, obsah, data nebo odkazy, ať už jsou vloženy nebo instalovány do telefonu 

během instalace jeho operačního systému, při montáži nebo během jeho přepravy nebo kdykoliv během procesu výroby a 

doručení, nebo i kdykoliv potom nebo   pokud byly instalovány Vámi. Naše společnost negarantuje v mezích stanovených 

zákonem, že jakýkoliv z našich programů bude splňovat Vaše požadavky, nebo bude fungovat s jakýmkoliv hardwarovými 

nebo softwarovými aplikacemi poskytnutými třetí stranou, a že fungování takových programů bude hladké, bez přerušování, 

bez chyb, a že případné chyby takového software budou opravitelné a opravené. 

 

Tento uživatelský manuál je poskytován s cílem poradit uživatelům s používáním tohoto přístroje. Tento manuál však 

nepředstavuje jakýkoliv technický certifikát. Některé funkce se mohou lišit kvůli změnám a obnovování programů nebo kvůli 

tiskovým chybám. 
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Bezpečnostní opatření 
Přečtěte si prosím tyto bezpečnostní pokyny ještě předtím, než začnete přístroj používat. 

 Nepoužívejte mobilní telefon během řízení automobilu. 

 Nepokládejte magnetická paměťová média poblíž Vašeho mobilního telefonu, protože magnetické pole zmíněného 

média může smazat informace uložené v telefonu. 

 Držte svůj mobilní telefon a jeho příslušenství mimo dosah dětí. 

 Mobilní telefony mohou narušovat chod určitých zdravotnických pomůcek, jako například sluchadla nebo 

kardiostimulátory. Lidé, kteří elektronické zdravotnické implantáty používají, by měli mobilní telefony držet nejméně 

15 cm od těchto zařízení. 

 Používání sluchátek nastavených na velkou hlasitost může vést ke ztrátě sluchu. 

 Při používání bezdrátové hands-free sady si nastavte nízký výkon Bluetooth vysílače. 

 Ujistěte se, že Váš telefon má nízkou úroveň vyzařování SAR. 

 Vyvarujte se dlouhých telefonních hovorů. Raději pište SMS zprávy. Tato rada se vztahuje především na děti, 

dospívající a těhotné ženy. 

 Používejte telefon, když je kvalitní signál. 

Poznámka: 

 Záruka je anulována v případě, že telefon nebo příslušenství byly rozmontovány. V takovém případě nebude výrobce 

právně ani finančně odpovědný za případné škody. 

 Používejte pouze originální baterie a nabíječky. 

 Pravidelně si zálohujte svá data a správně je ukládejte. Výrobce nenese odpovědnost za ztráty dat způsobené 

nesprávným používáním přístroje, špatným signálem nebo přerušením přívodu energie a podobně. 

 Všechny snímky obrazovky z přístroje jsou v tomto manuálu uvedeny pouze pro referenci. Zobrazený obsah závisí na 

nastavení poskytovatele mobilní sítě, poskytovateli služby nebo nastavení SIM karty. Pokud se nějaké funkce ve 

Vašem přístroji liší od aktuálního nastavení Vašeho přístroje, pak se řiďte tím, co je v telefonu. 

 Nepoužívejte přístroj v místech s koncentrací hořlavých plynů, například na čerpacích stanicích. Doporučujeme 

používat tento přístroj při teplotách vzduchu 10 – 55 °C. Nedotýkejte se vlhkýma rukama nabíječky, napájecího kabelu 

nebo elektrické zásuvky, neboť může dojít k zasažení elektrickým proudem. 

 Naše  mobilní telefony odpovídají standardům mobilního průmyslu zavedených v EU a v ČLR a jsou schváleny pro 

používání v GSM sítích. 

 Váš telefon může být používán v zahraničí v různých sítích  v závislosti na Vašich podmínkách roamingu, které máte 

sjednány s Vaším mobilním operátorem. 

 Používejte pouze ty nabíječky, které jsou uvedeny v katalogu schválených výrobků společnosti Flame Group. 

 Používání jakékoliv jiné nabíječky může být nebezpečné, a může také vést k ukončení platnosti záruky. Technické 

parametry nabíječky musí přesně odpovídat tomu, jak je to uvedeno na štítku originální nabíječky. 

 Váš telefon je také rádiovým přijímačem, který může narušit činnost elektronických zdravotních zařízení 

a elektronických implantátů, jako jsou sluchadla, kardiostimulátory, inzulínové pumpy a podobně. 

 Doporučujeme, abyste drželi svůj mobilní telefon vždy nejméně na vzdálenost 15 cm od zdravotnických 

elektronických implantátů. 

 Obraťte se na naši zákaznickou podporu, pokud Váš telefon nebo jeho příslušenství nefungují dobře. Kvalifikovaní 

lidé Vám poradí, a pokud to bude nezbytné, zařídí opravu. 
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Základní informace 

Děkujeme Vám, že jste si vybrali mobilní telefon obchodní značky FlameFox.  

Mobilní telefony jsou kompletovány a baleny v našich partnerských závodech v ČLR na základě 

technických postupů FlameFox v souladu s globálními standardy kvality, což je doloženo certifikáty 

a deklaracemi. Továrny našich partnerů obdržely od výrobců chipsetů licence pro jejich používání a mají 

jejich technickou podporu. Optimalizace výroby a využití nejnovějších technologických postupů nám 

umožňují nabízet kvalitní přístroje za dobrou cenu.  

Tento návod Vám pomůže seznámit se s funkcemi a vlastnostmi přístroje, a také prodloužit jeho životnost 

v důsledku jeho správného používání. Před tím, než telefon začnete používat, doporučujeme, abyste se 

seznámili s tímto návodem, a uschovali ho pro případné další použití. 

Návod obsahuje informace o funkčnosti, technických vlastnostech zařízení, ovládacích klávesách 

a přehled bezpečnostních opatření. Uvědomte si prosím, že ignorování nebo nedodržování doporučených 

bezpečnostních opatření může vést k poškození přístroje, poruchám nebo výpadku jeho funkčnosti.  

Aktuální dokumentaci pro zařízení můžete najít na webu www.flamefox.eu v častí „manuály 

a dokumenty“ – http://www.flamefox.eu/cz-cs/produktovy-katalog/chytre-telefony/flamefox-smart. 

FlameFox Smart je mobilní telefon (rozhlasový přijímač) určený k provozu v mobilních sítích typu GSM 

(2G) 850/900/1800/1900 a WCDMA (3G) 900/2100. 
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Technická specifikace přístroje 

 

Displej Pětibodový multidotykový displej 4.7” 

Rozlišení qHD 540x960 pix 

OS              Android 4.4.2 

Procesor Čtyř-jádrový procesor MediaTek MT6582 1300 mgh 

CPU MT6582 1,3 GHz (QUAD Core) 

GPU Mali-400MP 

Paměť 1 GB RAM / 8 GB ROM (Flash paměť) 

Připojení 3G, GPS, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 

Fotoaparát 2 MP (přední) + 8 MP (zadní - automatické zaostřování, blesk) 

Multimédia 

Video: 3GP, AVI, MPG, MP4, MKV, Audio: FLAC, MIDI, MP3, WAV, WMA, 

Text: TXT, ePUB, PDF, FB2, RTF, Obrázky: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF,  

Rádio FM: 87,5-108,0 MHz, podpora video hovorů 

FM rádio Ano 

Rozšiřující slot Ne 

Senzory Proximity senzor, G-senzor 

Rozhraní Miсro-USB port, 3,5 mm jack 

Baterie 1 600 mAh 

Rozměry 138x67x7 mm 

Hmotnost 127 g 

SIM Nano-SIM 

Pásma GSM - 850/900/1800/1900, 3G - 900/2100 

Barva Stříbrná/šedá 
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Balení obsahuje: 

Smartphone s integrovanou baterií, nabíječku, USB kabel, sluchátka, příručku pro rychlý start. 

Doporučujeme používat pouze to příslušenství, které je součástí balení. Příslušenství, které není součástí 

balení, nemusí být kompatibilní s tímto zařízením. 

Upozornění! Výrobce zařízení si vyhrazuje právo na změnu obsahu balení v případě, že to nebrání 

základnímu využití zařízení. Rádi bychom Vás také upozornili, že negarantujeme kompatibilitu telefonu 

se zařízeními, příslušenstvím a aplikacemi jiných výrobců. 

 

NÁVOD K OBSLUZE 

Tento telefon je určen pro mobilní použití. Následující návod k obsluze je navržen tak, aby Vám pomohl 

ke správnému použití mobilního telefonu, aniž by byla ohrožena Vaše bezpečnost. Přečtěte si, prosím, 

pečlivě tuto část a postupujte dle pokynů uvedených v tomto manuálu.  

 

PODMÍNKY POUŽITÍ NABÍJEČKY A BATERIE 

 Nerozebírejte kryt, nevystavujte nabíječku a baterii vysokým teplotám, mohlo by dojít ke zkratu 

zařízení. 

 Není povoleno řezat, svírat či jakýmkoliv jiným způsobem ničit baterii a USB kabel nabíječky 

včetně jejich zatížením těžkým předmětem. Každá z uvedených činností může způsobit zkrat 

přístroje vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 

 Používejte pouze baterii a nabíječku, které jsou kompatibilní se zařízením. Použití jiného 

příslušenství než je výrobcem doporučené pro toto zařízení, může vést k jeho poškození, nebo ke 

zranění majitele zařízení. 

 Je zakázáno používat baterii a nabíječku v podmínkách vysoké vlhkosti, dotýkat se jimi mokrýma 

rukama nebo je pokládat do vody. 

 Nevystavujte baterii přímému slunečnímu zařízení. 

 Nepoužívejte poškozené nebo netěsnící lithium-iontové baterie. V případě, že dojde k vytečení 

baterie, zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Pokud by však došlo ke kontaktu, dobře toto místo 

opláchněte dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. 

 Nepokládejte nabíječku, baterii či mobilní telefon na topná zařízení (radiátory, kamna 

a mikrovlnné trouby). Při přehřátí může baterie explodovat. 

 Baterie mají nejlepší výkon při běžné pokojové teplotě (20 ± 5) °C. 

 Pokud bude telefon delší dobu v nečinnosti, je možné, že bude třeba jej několikrát nabít a zase 

vybít, než bude dosaženo maximální kapacity baterie. 

 Používejte pouze originální baterie. Pro bezpečnou likvidaci lithium-iontových baterií se obraťte 

na nejbližší autorizované servisní středisko.  
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Upozornění! Výrobce si vyhrazuje možnost vkládat do přístroje baterii, která bude mít odlišné parametry 

než zde uvedené. 

 

Pravidla používání mobilního telefonu 

 Vypněte mobilní telefon v místech, kde je jeho používání zakázáno nebo není doporučeno. 

Prostudujte pozorně veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých 

místech. 

 Nepoužívejte telefon v blízkosti některých elektrických zařízení. Většina elektronických zařízení 

používá rádiové frekvence signálu. Mobilní telefon může rušit jejich fungování. 

 Dbejte všech varování a předpisů týkajících se používání mobilního telefonu při jízdě 

automobilem. Pokud je to možné, nepoužívejte mobilní telefon při jízdě automobilem. 

 Zabraňte vniknutí vlhkosti do telefonu. Vlhkost a jiné kapaliny mohou způsobit poškození 

elektrických obvodů mobilního telefonu nebo jiné důležité komponenty. 

 Nevystavujte mobilní telefon dlouhodobému přímému slunečnímu záření. 

 Neskladujte zařízení v blízkosti magnetických polí. Při vystavení magnetickému poli může dojít k 

selhání mobilního telefonu, baterie nebo zkratu elektronických obvodů. 

 Opatrně zacházejte se SIM kartou. Nevyjímejte SIM kartu během mobilního hovoru, či odesílání 

a přijímání dat, mohlo by dojít k poškození SIM karty nebo mobilního telefonu. 

 Zabraňujte pádům telefonu. Jeho pády mohou způsobit nejen změnu továrního nastavení přístroje, 

ale i poškození klíčových komponentů. Vezměte prosím na vědomí, že záruka se nevztahuje na 

přístroje nesoucí stopy mechanického poškození. 

 Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném prostředí nebo na špinavém místě. Prach může 

způsobit poruchu přístroje. 

 Pro optimální práci GPS modulu doporučujeme aktivovat připojení k síti Internet pomocí Wi-Fi 

nebo mobilní sítě. Negarantujeme správnou činnost GPS modulu při nedodržení doporučené 

rychlosti připojení. 

 Jakékoliv změny v konstrukci přístroje znamenají ukončení platnosti záruky výrobce. V případě 

poruchy přístroje navštivte autorizovaný servis, jehož adresu najdete na stránkách FlameFox: 

http://www.flamefox.eu/cz-cs/podpora. 

 

 

 

http://www.flamefox.eu/cz-cs/podpora
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Vnější vzhled telefonu 

Tlačítka, indikátory a konektory: 

 

 

1) Ovládací tlačítko 

2) Tlačítka pro ovládání hlasitosti 

3) Přední fotoaparát 

4) Proximity senzor 

5) Přední reproduktor 

6) Tlačítko „Zapnutí/vypnutí“ 

7) Slot SIM karty 

8) Konektor pro sluchátka (3,5 mm) 

9) Konektor micro-USB 

10) Spodní reproduktor 

11) Zadní fotoaparát 

12) Resetovací tlačítko 

13) Blesk fotoaparátu 
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1. PŘÍPRAVA K UVEDENÍ DO PROVOZU 

 

1.1 Nabíjení baterie 

Před zahájením nabíjení baterie si pečlivě přečtěte kapitolu „Návod k obsluze“ tohoto manuálu. 

Doporučujeme baterii zcela nabít ještě předtím, než přístroj uvedete do provozu. Připojte nabíječku do 

sítě a vložte micro-USB konektor do odpovídajícího místa na těle telefonu (na schématu č. 9). V době 

nabíjení bude na obrazovce aktivována ikonka nabíjení (ve tvaru baterie) indikující úspěšný začátek 

procesu nabíjení. Doporučujeme neodpojovat baterii od nabíječky dříve, než se baterie zcela nabije. 

Ikonka indikující nabíjení se zcela zaplní, až bude baterie zcela nabita a animace znázorňující proces 

nabíjení se zastaví. 

Upozornění! V zájmu zachování funkčnosti baterie a prodloužení její životnosti postupujte podle níže 

uvedených pokynů: 

 Doporučujeme, abyste před prvním použitím telefonu připojili přístroj na 8 – 12 hodin k nabíječce, 

aby se baterie zcela nabila. 

 Nenabíjejte telefon za vysokých teplot vzduchu. 

 Nenechávejte telefon neustále připojený k nabíječce, nabíjení zahajte až v okamžiku, kdy bude 

indikátor ukazovat nízký stav nabití baterie. 

 Nabíjejte telefon alespoň jedenkrát za týden i v případě, že baterie nebude zcela vybita v případě, 

že telefon nebudete delší čas používat. 

Upozornění! Nesprávné připojení nabíječky může vést k vážnému poškození telefonu. Záruka se 

nevztahuje na jakákoliv poškození vzniklá v důsledku nesprávného používání přístroje a doplňků. 

Žádáme Vás, abyste používali pouze ty nabíječky a napájecí kabely, které byly schváleny společností 

FlameFox. Používání neschválených nabíječek a napájecích kabelů může vést k výbuchu baterie 

a poškození přístroje. V zájmu úspory elektrické energie nenechávejte nabíječku připojenou do elektrické 

sítě, pokud není používána.  

 

1.2 Vložení SIM karty 

Tento mobilní telefon používá SIM kartu ve standardu Nano-SIM. Před instalací SIM karty se ujistěte, že 

je mobilní telefon vypnutý. Pokud je přístroj zapnutý, pro jeho vypnutí stiskněte a chvíli držte tlačítko 

“Zapnutí/vypnutí přístroje“ (č. 6 na schématu). V menu, které se Vám zobrazí, vyberte možnost „Vypnout 

přístroj“. 

Pro vložení SIM karty do slotu proveďte následující kroky: 

 Vložte speciální (kancelářskou) sponku, která je součástí balení, do zahloubení na slotu SIM karty 

(na schématu č. 7) a trochu zatlačte. 

 Poté se držák SIM karty trochu vysune z těla telefonu (viz. krok 1 na níže uvedeném schématu). 

 Vytáhněte držák SIM karty z těla telefonu. 
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 Vložte Nano-SIM kartu do držáku.  

!Upozornění: Zkosený růžek Nano-SIM karty musí být v pravém horním rohu a kontakty SIM karty musí 

být  otočeny směrem do přístroje (viz. krok 2 na níže uvedeném schématu). 

 Opatrně vložte držák s vloženou Nano-SIM kartou do otvoru. Neměňte orientaci držáku SIM karty. 

!Upozornění: Při vkládání nebo vyjmutí držáku SIM karty není třeba vynakládat velké úsilí. Pokud se 

Vám nedaří držák vyjmout nebo jej naopak zasunout do přístroje, tak se prosím obraťte na autorizovaný 

servis. 

 

2. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE 

2.1 Zapnutí 

Před zapnutím mobilního telefonu si pozorně přečtěte kapitolu „Návod k obsluze“. Stiskněte a podržte 

tlačítko „Zapnutí/vypnutí“ (na schématu č. 6) po dobu tří vteřin. Pak dojde k zapnutí zařízení, o čemž se 

budete moci přesvědčit poté, co se na obrazovce objeví nápis „FlameFox“. Ke spuštění operačního 

systému dojde během několika vteřin.  

 

Upozornění! Pokud je přístroj v režimu spánku, pak postačí ke spuštění jen krátkodobé stisknutí tlačítka. 

 

 

2.2 Režim spánku 

Režim spánku je výhodný při pravidelném používání mobilního telefonu. V tomto režimu mobilní telefon 

funguje, ale obrazovka není aktivní a základní obrazovka je zablokována. To eliminuje náhodné dotyky 

na obrazovce a šetří energii. Zároveň tento režim umožňuje rychlý vstup do operačního systému. Pro 
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přechod do režimu spánku nebo k jeho ukončení stačí krátce stisknout tlačítko „Zapnutí/vypnutí“ přístroje 

(na schématu č. 6).  
 

Po zapnutí telefonu musíte odblokovat obrazovku.  
 

Stiskněte a potáhněte symbol      zleva doprava.  
 

Po dokončení tohoto úkonu dojde k automatickému odblokování 

přístroje a uvidíte základní obrazovku. 
 

 

2.3 Vypnutí přístroje 

Pro úplné vypnutí přístroje stiskněte a přidržte tlačítko „Zapnutí/vypnutí“ přístroje (na schématu č. 6), 

a pak z nabídky menu vyberte možnost „Vypnout telefon“. V témže menu můžete zvolit možnost 

Restartovat přístroj, Uvést telefon do letového režimu nebo změnit zvukový profil. 

Upozornění! V případě nízkého stavu baterie může, po upozornění uživatele, dojít k automatickému 

vypnutí telefonu. V takovém případě mohou být všechna neuložená data ztracena. Abyste se vyvarovali 

ztrátě dat, uložte otevřené dokumenty, ukončete všechny otevřené aplikace a připojte telefon k nabíječce.  

 
3. OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE 

3.1 Funkčnost ovládacího tlačítka 

Přístroj se ovládá pomocí jediného senzorického tlačítka (na schématu č. 1).   

Princip ovládání senzorického tlačítka: 

 Krátké stisknutí tlačítka Vás vrátí k předchozí činnosti a/nebo na předcházející obrazovku. 

 Rychlý dvojitý stisk tlačítka umožňuje návrat na hlavní obrazovku z kteréhokoliv bodu nebo 

aplikace. Na hlavní obrazovce umožňuje rychlý dvojitý stisk tlačítka vyvolat přehled úkolů, kde 

si můžete prohlédnout seznam naposledy otevřených aplikací, přepínat mezi nimi nebo je zavřít, 

podle požadavků uživatele. 

 Dlouhý stisk ovládacího tlačítka – aktivace Menu nebo Možností na hlavní obrazovce nebo 

v aplikacích. 

 

3.2 Stavový řádek a oblast upozornění 

Ve vrchní části obrazovky se nachází stavový řádek. Na tomto řádku jsou umístěny ovládací prvky, oblast 

systémových upozornění, indikátory bezdrátových sítí, indikátor stavu baterie a hodiny. Pro přístup k 

těmto funkcionalitám umístěte prst v horní části obrazovky a sjeďte s ním směrem dolů. K zakrytí 

funkcionalit umístěte prst na šedém pruhu ve spodní části obrazovky a vyjeďte prstem směrem nahoru. 
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Význam ikon ve stavovém řádku mobilního telefonu 

Ikona               Význam 

 

            

            

            

                      

            

 

 Pro zobrazení menu nastavení telefonu je potřeba sjet prstem dolů z notifikační 

oblasti a stisknout ikonu v pravém horním rohu obrazovky. 

 

 

 

 

Bluetooth aktivní  

Wi-Fi aktivní, kvalita signálu 

Signál sítě  

Signál sítě při roamingu 

Stav baterie 

Indikátor nabíjení baterie 

USB připojení 

Aktuální čas 
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3.3 Základní obrazovka 

Základní obrazovka Vašeho telefonu – to jsou vlastně dynamické obrazovky, 

jejichž počet se zvyšuje nebo snižuje podle potřeb každého uživatele. Při 

uvedení telefonu do provozu bude aktivní pouze základní obrazovka. Pro 

aktivaci doplňujících obrazovek je potřeba přetáhnout ikonku nebo vidget na 

prázdné místo napravo. Po tomto úkonu bude další obrazovka automaticky 

aktivována. Pro přidání několika dalších obrazovek je potřeba přetáhnout 

ikonku nebo vidget na prázdné místo vpravo. 
 

Upozornění! Není možné, aby se zobrazovala prázdná obrazovka (bez ikon 

aplikací nebo vidgetů). Prázdná obrazovka je automaticky mazána a snaha 

přemístit z obrazovky ikonu, která by na obrazovce byla samotná směrem 

doprava na novou obrazovku, je automaticky blokována. Až bude v přístroji 

vytvořeno několik obrazovek, bude základní obrazovka vždy první zleva. 

Ikony a vidgety mohou být na každé obrazovce organizovány podle Vašeho 

přání.  
 

Ikona                Význam 

 

Volání  

Kontakty 

Menu „Všechny aplikace” 

Vytvoření SMS zprávy 

Fotoaparát, kamera 

 Vidget 

 

 Indikátor obrazovek 

 

3.4 Orientace na obrazovce 

Po zapnutí telefonu se vždy ocitnete na základní obrazovce, která je umístěna jako první zleva. V dolní 

části obrazovky se nachází indikátor (jedna nebo více teček podle počtu obrazovek, viz výše), díky 

kterému budete mít přehled o tom, na které obrazovce se nacházíte. Pro přechod mezi obrazovkami 
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přejeďte prstem po obrazovce doleva nebo doprava. Pro návrat na základní obrazovku 2x stiskněte tlačítko      

„Domů“.  
 

4. ZADÁVÁNÍ TEXTU 

Když spustíte nějakou aplikaci nebo začínáte práci s informačním polem, do kterého je třeba napsat text 

nebo číslice, objeví se na obrazovce klávesnice. 
Pokud budete potřebovat, můžete psát text ve více jazycích, musíte však provést nezbytná nastavení. Při 

změně nastavení jazyka zadávání se zobrazí aktivní jazyk (například Čeština pro český jazyk nebo English 

(US) pro angličtinu). Změna jazyka se provádí pomocí klávesy  
 

4.1 Psaní textu 

Text se zapisuje pomocí kláves klaviatury zobrazené na obrazovce. Některé klávesy mohou zapsat několik 

symbolů nebo písmen (například klávesou „A“ je možné napsat buď „a“ nebo „á“). Pro přehled všech 

symbolů skrytých pod jednou klávesou stačí klávesu stisknout a chvíli ji ponechat stisknutou. Klávesnice 

na obrazovce má doplňující klávesy, které mohou být použity pro usnadnění psaní. Slova lze psát za 

pomoci prediktivního modulu psaní. 

 

4.2 Menu „Změna textu“ 

Při úpravě textu můžete využít menu změny textu pro provedení doplňujících operací. Ke zvolení menu 

je zapotřebí stisknout dané slovo a chvíli podržet, a poté provést změny.  

 

Význam menu „Změnit text“ 
 

Vybrat 
 

Kopírovat 

 

Vystřihnout 
 

Vložit 
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Až napíšete požadovaný text, můžete stisknout tlačítko       a zavřít klávesnici.  
 

4.3 Psaní textu pomocí prediktivního psaní 

 

Obrazová klávesnice Vašeho telefonu podporuje funkci prediktivního 

psaní umožňující rychlé a přesné psaní. Prediktivní režim psaní je 

aktivován ve výchozím nastavení. Během psaní písmen či slov jsou nad 

textem nabízeny možné varianty odpovídajících slov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ PŘÍSTROJE 

Využijte všechny možnosti chytrého telefonu nastavením podle Vašeho přání. Všechny níže uvedené 

kroky se realizují za pomoci stisknutí tlačítka „Nastavení“ v hlavním menu. Do hlavního menu se 

dostanete otevřením menu „Všechny aplikace“ (stisknete ikonu        ), a pak vstoupíte do části „Nastavení“. 

Případně můžete dlouze stisknout tlačítko „Domů“     na základní obrazovce a z menu zvolte možnost 

„Nastavení“. Dále jsou popsány možnosti nastavení přístroje v menu „Nastavení“.  
 

5.1 Ovládání SIM karty 

Tato část menu je aktivní pouze v případě, že ve slotu pro SIM karty je vložena SIM karta od kteréhokoliv 

mobilního operátora. 

V této části menu získáte informace o SIM kartě, můžete ji deaktivovat a také aktivovat datové připojení. 

 

Datové připojení 

V této části menu můžete aktivovat/deaktivovat datové připojení. 

 

Roaming 

Zde si můžete nastavit parametry datového připojení při roamingu. 
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5.2 Bezdrátové sítě 

Nastavení Wi-Fi připojení 

Pro aktivaci Wi-Fi modulu je třeba stisknout tlačítko zapínání vedle bodu Wi-Fi.                 
Po zapnutí modulu systém automaticky vyhledá dostupné Wi-Fi sítě a zobrazí jejich seznam i s názvy. 

Pro připojení ke konkrétní síti je třeba provést následující kroky:  

 Zvolte požadovanou síť. 

 V případě potřeby zadejte heslo k síti. 

 V případě úspěšného připojení zobrazí systém ikonku        na stavovém řádku.   
 

Bluetooth 

Pro aktivaci funkce bezdrátového sdílení dat je třeba stisknout klávesu zapínání vedle bodu „Bluetooth“, 

po zapnutí této funkce zobrazí systém telefonu na stavovém řádku ikonku  
Nastavení Bluetooth umožňuje zadat doplňující parametry sdílení dat při využití Bluetooth. Nastavení 

otevřete tak, že stiskněte oblast vlevo od tlačítka zapnutí Bluetooth           a potom tlačítko  
Poté bude možné volit z následujících možností: 

 Přejmenovat telefon. 

 Dobu, po kterou bude telefon vidět v síti. 

 Přenesené soubory. 
 

Data 

Tato část menu umožňuje aktivovat sdílení dat, kontrolovat připojení a nastavení parametrů sdílení dat. 

Doporučujeme, abyste si zkontrolovali svůj datový tarif, jeho ceny a případná omezení ještě před tím, než 

si nastavíte parametry sdílení dat.  
Možnost „Datové připojení“ aktivuje připojení k internetu, zobrazuje informaci o množství dat stažených 

i odeslaných z telefonu v konkrétním časovém období. Aktivace datového připojení umožňuje nastavení 

limitu stažených dat, po jehož dosažení bude další užívání služby zablokováno.  
Upozornění! Operační systém ukazuje informace o užívání dat tak, jak je zaznamenává telefon. Tyto 

údaje se však mohou lišit od údajů mobilního operátora. 
 

Režim v letadle 

Tato volba blokuje telefonní hovory i datový tok, nicméně ostatní aplikace v telefonu zůstávají aktivní. 
 

SMS klient 

Tato volba umožňuje zvolit výchozí aplikaci pro posílání a čtení textových (SMS) a multimediálních zpráv 

(MMS). 
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Režim „Hotspot“ 

Tato volba umožňuje zpřístupnit internetové připojení pro jiná zařízení buď pomocí připojení Bluetooth, 

USB, anebo v režimu Wi-Fi Hotspot. Pro zřízení přístupu k internetu pomocí USB kabelu je zapotřebí, 

aby byl telefon připojen k počítači. 
 

VPN 

Tato volba umožňuje nastavit a ovládat virtuální soukromé sítě. Jde o náročnou operaci určenou pro 

zkušené uživatele. 
 

Mobilní síť 

Tato volba umožňuje aktivaci nebo deaktivaci síťových parametrů a přístupových bodů pro Internet. 

 
5.3 Zařízení 

Spouštěč 

V této části Menu si můžete zvolit výchozí spouštěč nebo odinstalovat dříve nainstalovaný.  
Upozornění! Tato část Menu je ve výchozím nastavení skrytá a zobrazí se pouze, pokud nainstalujete 

jeden nebo více doplňkových spouštěčů. 

 
Zvukové profily 

V této části Menu si můžete nastavit vyzváněcí tóny, servisní signály, režim vibrace a také si můžete 

nastavit hlasitost všech typů upozornění. K nastavení těchto možností zvolte sekci „Obecné“ a stiskněte 

tlačítko „Nastavení“. 

 

Obrazovka 

Tato část Menu umožňuje nastavení jasu obrazovky, typy písma a další možnosti. Zde je kompletní 

seznam typů nastavení: 

 Upozornění – aktivace/deaktivace zobrazení upozornění na obrazovce v režimu zamčené 

obrazovky. 

 Barevné schéma – umožňuje změnit barevné schéma použité v telefonu. 

 Tapety – umožňuje nastavit jakýkoliv obrázek jako tapetu obrazovky. Obrázky si můžete nastavit 

v sekci „Galerie“. 

 Jas – umožňuje nastavení jasu obrazovky. 

 Automatické otáčení obrazovky – zde je možné zapnout nebo vypnout funkci změny orientace 

obrazovky při otočení přístroje. 
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 Režim spánku – tato část Menu umožňuje nastavit časovou prodlevu, po jejímž doběhnutí bude 

obrazovka telefonu uzamčena v případě, že telefon nebyl delší dobu aktivní. 

 Velikost písma – v této části Menu je možné zvolit si velikost písma používaného ve Vašem 

telefonu. 
 

Paměť 

V této části Menu si můžete zjistit informace o volné kapacitě paměti Vašeho mobilního telefonu. 

 

Baterie 

Tato část Menu zobrazuje aktuální stav baterie a základní aplikace a programy, které se podílejí na jejím 

vybíjení. To, jak jednotlivé aplikace a funkce baterii využívají, je zobrazeno na spodní části obrazovky. 

Dotykem na graf získáte podrobnější informaci o spotřebě energie baterie. Zapnutím funkce „Stav baterie 

v procentech“ zobrazí informaci o stavu baterie v procentech ve stavovém řádku obrazovky. 

 

Aplikace 

Tato část Menu zobrazuje informace o všech aplikacích, které jsou součástí výchozího nastavení telefonu 

nebo i o těch, které byly instalovány uživatelem. V části „Spuštěné“ je možné zjistit množství používané 

a volné operační paměti zařízení, aktuálně běžící aplikace a také aplikace nacházející se v Cashi. 

Jednotlivými částmi tohoto Menu se pracuje tak, že přejedete prstem doprava nebo doleva, podle toho, do 

které části se chcete dostat. Na tomto řádku se také zobrazuje zbývající volné místo a současně je ukázáno, 

kolik systémové paměti aplikace zabírají. 

Upozornění! Operační systém Android, grafická karta a další systémové moduly si pro sebe zabírají 

určitou část kapacity operační paměti přístroje, a proto uživatel může využít o něco méně operační paměti 

telefonu, než uvádí výrobce. 

 

5.4 Osobní údaje 

Lokalizace 

V této části Menu si můžete aktivovat GPS modul, a také pro různé aplikace nastavit povolení sbírat údaje 

o lokalitě, kde se nachází Váš telefon. 
Upozornění! Všechna nastavení v této sekci mají zásadní vliv na spotřebu baterie! 
 

Bezpečnost 

V této části Menu si můžete nastavit blokaci obrazovky, zašifrovat data uložená v přístroji, nastavit 

možnosti vybraných aplikací a nastavit si heslo SIM karty.  
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Úplný seznam nastavení: 

 Blokování obrazovky – část Menu, kde se nastavuje odemčení/uzamčení obrazovky. Zde je možné 

nastavit číselné heslo telefonu, nebo unikátní grafický klíč pro odblokování obrazovky. 

 Zapínání vidgetů – aktivace/deaktivace zobrazení vidgetů na zablokované obrazovce. 

 Údaje o majiteli – v této části Menu si můžete nastavit informace o sobě, které se budou zobrazovat 

na zablokované obrazovce. 

 Zašifrování souborů – zašifrování všech souborů uložených v zařízení. 

Upozornění! Pro využití této funkce je třeba zadat heslo, které bude požadováno při každém zapnutí 

telefonu. V případě, že toto heslo zapomenete, ztratíte všechny soubory uložené v zařízení. 

 Vyžádání PIN kódu pro SIM kartu – v této části Menu si můžete nastavit používání PIN kódu pro 

aktivaci SIM karty. V tomto Menu také můžete PIN kód změnit. 

 Zobrazování hesla při jeho zadávání – zde si můžete aktivovat/deaktivovat zobrazování znaků při 

zadávání hesel. 

 Administrátoři zařízení – v této části Menu jsou uvedeny programy, které mají rozšířená 

přístupová práva. 

 Neznámé zdroje – aktivováním této možnosti povolíte instalovat programy z jakéhokoliv zdroje, 

nikoliv pouze z autorizovaných obchodů. 

 Prověrka aplikací – aktivace/deaktivace prověrky aplikací, které potenciálně mohou způsobit 

škodu na zařízení. 

 Důvěryhodné certifikáty – modul pro správu certifikátů v telefonu. 

 Vymazání certifikátů – vymaže všechny bezpečnostní certifikáty, které byly instalovány 

uživatelem. 
 

Systémový jazyk a jazyk zadávání 

Zde si můžete nastavit systémový jazyk a také výchozí jazyk klávesnice. Pro nastavení klávesnice musíte 

stisknout toto tlačítko:  
 
Zálohování a reset 

Tato část Menu umožňuje nastavení možnosti záložního kopírování a automatického obnovení.  
! Žádáme Vás, abyste tuto funkci používali velice obezřetně, protože všechny osobní údaje budou při 

použití funkce „Smazat nastavení“ vymazány. 
 

5.5 Účty 

Ve svém telefonu můžete souběžně používat několik účtů na Google a Microsoft Exchange ActiveSync. 

Také můžete přidávat další typy účtů, podle toho, jaké aplikace budete používat. Například můžete přidat 
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IMAP a POP3 účty elektronické pošty v aplikaci Email. Abyste přidali a nastavili účet, stačí stisknout 

tlačítko „Přidat účet“, což Vám umožní vstoupit do existujícího účtu nebo vytvořit nový.  
 

Nastavení parametrů synchronizace 

Můžete si navolit parametry synchronizace dat Vašeho účtu se základními službami Google. U každého 

účtu si také můžete zvolit, které typy dat budou synchronizovány a které ne. Některé aplikace, jako 

například Gmail nebo Google Kalendář mají svá vlastní nastavení synchronizace, které zajišťují přesnější 

ovládání. V této části Menu se budou také ukazovat Vaše účty u jiných aplikací, které také používají 

funkci synchronizace. V případě některých aplikací a účtů bývá synchronizace dvoustranná, což znamená, 

že změny, které budou provedeny na telefonu, budou přijaty a uloženy na serveru obsluhujícím aplikaci. 
 

5.6 Systém 

Datum a čas 

Menu umožňuje zadat aktuální datum a čas, nastavit parametry jejich zobrazení a také 

aktivovat/deaktivovat synchronizaci času pomocí mobilní sítě. 
 

Speciální možnosti 

Tato část Menu Vám umožní rozšířit funkcionalitu přístroje a také zapnout funkce určené osobám 

s určitým postižením. 

 

Informace o přístroji 

Tato část Menu zobrazuje všechny aktuální informace o telefonu: název modelu, verzi operačního 

systému, výrobní číslo a další údaje. Kromě informací o telefonu jsou zde i právní informace od 

společnosti Google týkající se licencí otevřeného systému a další právní informace. 
 

6. OVLÁDÁNÍ DOPLŇKOVÝCH APLIKACÍ 

6.1 Instalace aplikací 

Kromě standardního balíčku základních aplikací operačního systému Android a základních programů 

můžete také instalovat doplňkové aplikace podle svých potřeb. Tyto aplikace mohou být staženy 

z internetu nebo z oficiálního on-line obchodu „Google Play Store“ (Obchod Play).  
! Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že společnost Flame Group nezaručuje podporu funkčnosti 

jakékoliv aplikace třetích stran, s výjimkou standardního operačního systému. Společnost Flame Group 

také neposkytuje rady týkající se funkčnosti a nastavení aplikací třetích stran. 

 

Instalace aplikací z katalogu „Google Play Market“ 

Aplikace „Google Play Market“ je ve výchozím nastavení součástí základního balíčku aplikací a nachází 

se v seznamu instalovaných aplikací. Při prvním spuštění aplikace budete vyzvání, abyste si nastavili svůj 
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účet. Po nastavení účtu „Google“ si už budete moci instalovat a aktualizovat aplikace dostupné na „Google 

Play Store“. 
 

6.2 Mazání aplikací 

Při mazání instalované aplikace postupujte podle těchto instrukcí: 

 Na základní obrazovce stiskněte ikonu „Nastavení“      a v menu zvolte „Aplikace“. 

 Najděte a vyberte požadovanou aplikaci v seznamu, otevřete detailní informace o aplikace tím, že 

se jí dotknete. 

 Stiskněte tlačítko „Odinstalovat“ a potvrďte tuto volbu. 
Poznámka: Aplikace, které jsou součástí operačního systému, není možné smazat, ale je možné je 

vypnout a později zase aktivovat. 

 

7. TELEFONNÍ HOVORY 

Volba telefonního čísla 

Číslo můžete zadat manuálně nebo využít funkci hledání a volby čísla uloženého kontaktu nebo čísla 

v historii volání. 
 

7.1 Nouzové volání 

Ze svého telefonu můžete volat i v případě, pokud v něm není vložena SIM karta nebo je SIM karta 

blokována. K provedení hovoru zvolte číslo pro nouzové volání Vašeho regionu. 
 

7.2 Realizace hovoru metodou zadání čísla do klávesnice na obrazovce 

Na základní obrazovce stiskněte tlačítko  

Pro vyvolání klávesnice pro vytáčení čísel stiskněte tlačítko 
 
Význam ikonek na klávesnici určené pro zadávání čísel: 

 

  Tlačítko pro mazání čísel a znaků 
 

  Tlačítko pro volání 
 

  Historie volání 
 

  Tlačítko pro Menu možností 

Pro zadání čísel manuálně postupujte následujícím způsobem: 

 Na základní obrazovce stiskněte tlačítko 

 Na obrazovce, která se objeví, otevřete sub-menu „Výběr čísla“   



Flame Group SE  

U Vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, Czech Republic 

 

 Na obrazovce, která se objeví, zadejte potřebná čísla a symboly 

 Stiskněte tlačítko pro volání  
 
Upozornění! Pro zadání znaku + před kódem země je potřeba stisknout a chvíli podržet tlačítko se 

symboly 0 +. Pokud jste zadali nesprávné číslo, stiskněte tlačítko       , a tím chybu opravíte. 

Pro smazání všech zadaných čísel stiskněte výše uvedené tlačítko a chvíli jej podržte.  
! Věnujte pozornost skutečnosti, že v některých případech (především při využívání roamingových 

služeb) není možné volat telefonní čísla bez zadání kódu země a symbolu + (například 777 777 777). Proto 

doporučujeme ukládat čísla kontaktů ve formátu +420 (mezinárodní kód ČR). V případě jiných zemí se 

pravidla pro zadávání čísel v mezinárodním formátu mohou lišit. Upřesněte si tyto informace u svého 

operátora. 

 

7.3. Menu volání 

Informace o všech příchozích a odchozích hovorech je uložena v menu „Volání“. Pro přístup do tohoto 

menu postupujte následujícím způsobem: 

 Stiskněte tlačítko          

 Na obrazovce, která se objeví, otevřete menu „Historie volání“  
V horním panelu si můžete vybrat typ volání, o němž chcete více informací: 

 Všechno – zobrazí informace o všech typech volání; 

 Přijatá volání  

 Odchozí volání  

 Zmeškaná volání  

Z menu „Volání“ lze provést rychlé volání na čísla ze seznamu odchozích, příchozích a zmeškaných 

volání. Pro realizaci dalších operací pomocí menu „Volání“ je potřeba vybrat kterýkoliv záznam 

a stisknout ho. V menu, které se Vám otevře, budete mít tyto možnosti: 

 Podívat se na informace o kontaktu. 

 Přidat číslo ke kontaktu (pokud schází). 

 Volat na zvolené číslo. 

 Možnost provést videohovor. 

 Možnost opravit telefonní číslo a zavolat na něj. 

 Poslat SMS. 

 Odstranit ze seznamu volání. 
Pro vymazání ze seznamu volání je třeba stisknout tlačítko „Smazat“  
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7.4 Volání čísla ze seznamu kontaktů  

Pro realizaci volání čísla ze seznamu kontaktů postupujte následujícím způsobem: 

 Stiskněte tlačítko   

 Na obrazovce, která se objeví, otevřete menu„Všechny kontakty“                         

 Najděte potřebný kontakt manuálně nebo pomocí funkce hledání. 

 Stiskněte jméno kontaktu. 
 

7.5 Příjem hovoru 

Při telefonickém hovoru od uloženého kontaktu uvidíte obrazovku 

„Příchozí hovor“, na které bude uvedena identifikační ikonka volajícího 

člověka, jeho jméno a telefonní číslo. V případě přijetí hovoru od 

uživatele, jehož kontakt není uložen v telefonu, bude zobrazeno pouze 

jeho telefonní číslo. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru 

V případě příchozího hovoru potáhněte ikonku odpovídajícím směrem, v závislosti od zvolené akce: 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 Přijmout hovor  

 Odmítnout příchozí hovor 
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 Poslat SMS 

 

7.6 Možnosti dostupné v době trvání hovoru 

V době hovoru je možné provádět řadu doplňkových akcí za pomoci klávesnice zobrazené na obrazovce 

telefonu: 

  

Tlačítko pro volbu čísla 

 

Hlasitý odposlech 

  

Vypnout mikrofon 

  

 Přidržet hovor 

 

Volat další číslo – vytvořit paralelní hovor 

 

Přepínání mezi hovory 

V době trvání telefonního hovoru máte možnost přepínat mezi dvěma hovory. Pro pozastavení aktuálního 

hovoru je potřeba jednoduše přijmout druhý příchozí hovor. První hovor bude pozastaven automaticky, 

zatímco druhý hovor bude aktivní. 

 

Zahájení paralelního hovoru 

Máte možnost snadno zahájit paralelní volání s přáteli, rodinou nebo kolegy. Zahajte nebo přijměte první 

hovor. Potom stiskněte tlačítko  

Pak zadejte zvolené číslo. Nyní bude první hovor pozastaven, zatímco druhý hovor bude aktivní. 

K návratu k prvnímu hovoru stačí stisknout tlačítko přepínání mezi hovory. 
  

Nahrávání telefonního hovoru 

V době trvání hovoru stiskněte tlačítko „Možnosti“    a budete si moci zvolit možnost „Nahrávat“. 

S pomocí této funkce se spustí nahrávání telefonního hovoru.  

Nahrávání hovoru bude indikováno blikajícím červeným puntíkem v pravém rohu obrázku kontaktu 

 

8. SMS ZPRÁVY 

Pro zasílání textových nebo multimediálních zpráv je potřeba použít funkce menu SMS/MMS, do něhož 

vstoupíte přímo ze základní obrazovky tak, že stisknete tlačítko 

Menu SMS/MMS obsahuje celkový výčet zpráv v podobě konverzací. To znamená, že můžete prohlížet 

jak přijaté, tak i odeslané zprávy, jakož i koncepty zpráv. 

Pro přístup k možnostem tohoto menu stiskněte tlačítko „Možnosti“  
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Po jeho stisknutí uvidíte možnosti „Smazat všechny konverzace“ a „Nastavení“. Možnost vytvoření nové 

zprávy se nachází v levém spodním rohu, možnost hledání zpráv uprostřed spodního řádku. 

 

8.1 Nová zpráva 

K vytvoření nové zprávy stiskněte ikonku v levém spodním roku obrazovky.                      

Pak se zobrazí Menu, ve kterém si v poli „Komu“ zvolíte adresáta a níže napíšete text zprávy. Klávesnice 

pro psaní textu a symbolů je umístěna ve spodní části obrazovky. Do pole „Komu“ napište číslo adresáta 

zprávy.  

Upozornění! Při manuálním psaní čísla v poli „Komu“ je třeba psát pouze čísla.  

Jméno adresáta můžete přidat ze seznamu kontaktů.       To provedete stisknutím ikony umístěné vpravo 

od pole určeného pro psaní čísla, a ze seznamu kontaktů si zvolíte jedno nebo více čísel. Do pole, kde jsou 

vidět slova „Zadejte textovou zprávu“ napište text zprávy, kterou chcete poslat adresátovi. Poté, co 

dokončíte psaní textu, je třeba stisknout tlačítko „Odeslat“     . 

Upozornění! Menu odeslání zpráv má řadu doplňkových možností, které vyvoláte stisknutím tlačítka           

vlevo od pole textu zprávy.  

 

 
8.2 Smazání konverzace 

Pokud chcete smazat nepotřebné konverzace, otevřete Menu SMS/MMS a dlouhým stiskem na jednu část 

konverzace aktivujte menu mazání zpráv. Po aktivaci tohoto menu vyberte konverzaci, kterou chcete 

smazat, stiskněte na ikonku koše       a potvrďte smazání konverzace.  



Flame Group SE  

U Vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, Czech Republic 

 

8.3 Menu „Nastavení zpráv“ 

Konverzace můžete spravovat také z doplňkového menu „Nastavení zpráv“, které můžete vyvolat 

z otevřené konverzace. Toto Menu můžete vyvolat z libovolné otevřené zprávy nebo konverzace tak, že 

se zprávy/konverzace dotknete prstem, a chvíli podržíte. Poté se na obrazovce objeví Menu „Nastavení 

zpráv“. V rozbaleném Menu budou otevřené možnosti pro kopírování, přeposílání nebo mazání zpráv, 

dále možnost zablokování zprávy, doplňující informace o zprávě, kopírování části zprávy a uložení zprávy 

na SIM kartu. 

 

9. KONTAKTY 

Pro zjednodušení volání, posílání zpráv a organizace informací o Vašich kontaktech můžete použít menu 

„Kontakty“, které vyvoláte stiskem tlačítka       a zvolíte možnost „Všechny kontakty“ nebo tak, že 

stisknete tlačítko Kontakty       umístěné na základní obrazovce. 

 V menu „Kontakty“ můžete realizovat následující akce: 

 Vyhledat konkrétní kontakt. 

 Přidat nový kontakt. 

 Smazat kontakt. 

 Vytvořit skupinu kontaktů. 

 Nastavit filtr pro zobrazení kontaktů. 

 Nastavit účty a synchronizaci kontaktů. 

 Přeposlat vybrané kontakty emailem, SMS zprávou nebo prostřednictvím Bluetooth. 

 Importovat nebo exportovat kontakty. 

 

Pro vyvolání menu „Kontakty“ nebo vyvolání menu možností konkrétních kontaktů stiskněte tlačítko 

 

9.1 Vyhledávání 

Pro zahájení vyhledávání vstupte do menu a stiskněte tlačítko      . 

Následně se otevře nabídka, ve které můžete vyhledávat kontakty. Jméno napište pomocí klávesnice do 

řádku pro hledání. 

 

9.2 Nový kontakt 

Pro přidání nového kontaktu vstupte do menu „Kontakty“ a stiskněte tlačítko       . 

Nový kontakt můžete uložit buď do paměti telefonu, na SIM kartu, nebo do jednoho z používaných účtů. 

Upozornění! Ukládání kontaktů na SIM kartu má řadu omezení, a většinou je na SIM kartu možné uložit 

pouze jméno a číslo kontaktu. 
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10. MULTIMEDIÁLNÍ FUNKCE 

Chytrý telefon je multifunkční přístroj, který disponuje mnoha multimediálními funkcemi. 

 

FM rádio 

FM rádio Vám umožňuje poslouchat Vaše regionální radiostanice. Pro vyhledání požadované radiostanice 

doporučujeme použít možnost „Hledat“, kde můžete vyhledat všechny radiostanice s kvalitním signálem. 

Požadovanou frekvenci můžete také naladit manuálně za pomocí ovládacích tlačítek, které se nacházejí 

na spodní části obrazovky.  

Upozornění! K poslechu rádia budete potřebovat sluchátka. Sluchátka připojte do konektoru o průměru 

3,5 (na schématu č. 8). Bez připojení sluchátek k telefonu není poslech rádia možný. 

 

Fotoaparát 

Váš chytrý telefon má zabudovaný fotoaparát s rozlišením 8 MP, pomocí kterého můžete fotografovat 

nebo natáčet na videokameru. Režim fotografování nebo natáčení kamerou aktivujete tak, že stisknete 

ikonku „Fotoaparát“       . 

 

Aktivace videokamery 

 

Aktivace fotoaparátu 

 

Nastavení fotoaparátu 

 

Přechod do aplikace „Galerie“ 

 

Přepínání režimů blesku 

 

Přepínání mezi přední a zadní kamerou 

 

 

Natáčení/fotografování kamerou: 

 

Vytváření panoramatických fotografií  

 

Klasická fotografie 

 

Pro vytvoření fotografie nebo natočení videa, stiskněte tlačítko „Fotografování/natáčení videa“. Pro 

přiblížení nebo oddálení obrazu (zaostřování) stiskněte tlačítko „Obraz/video“. Pro přiblížení nebo 

oddálení natáčeného objektu je potřeba položit dva prsty na střed obrazovky. Potom přejeďte prsty po 

obrazovce směrem od středu ke krajům obrazovky – tím dojde k přiblížení, nebo naopak od okrajů do 

středu – tím dojde k oddálení objektu. 
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Chcete-li si prohlédnout vytvořené snímky, položte prst na pravou část obrazovky a přejeďte po obrazovce 

směrem doleva. Tažením zprava doleva a naopak můžete přecházet mezi vytvořenými snímky. Pokud 

chcete se snímky nějak manipulovat, tak stiskněte tlačítko     . 

 

Audio a video přehrávač 

Všechny základní multimediální formáty lze přehrát pomocí vyvolaného menu. Pro přehrání audio nebo 

video souboru najděte požadovaný soubor pomocí průzkumníka a dotkněte se ho. Soubor se pak 

automaticky otevře v novém okně. Multimediální přehrávač si do svého telefonu můžete stáhnout 

z Obchodu Google Play. 

 

11. PŘIPOJENÍ TELEFONU K POČÍTAČI V REŽIMU USB ÚLOŽIŠTĚ 

Pro připojení Vašeho telefonu k počítači v režimu USB úložiště postupujte podle následujících pokynů: 

 Zasuňte USB konektor do odpovídacího slotu na Vašem počítači a připojte micro-USB konektor 

do odpovídajícího místa na Vašem telefonu (na schématu č 9). 

 V menu, které se Vám otevře, zvolte možnost „Připojit USB úložiště“. 

 Zařízení bude počítačem považováno za běžnou USB paměť, ke které lze získat přístup pomocí 

průzkumníka ve Vašem počítači. 
 

12. PODMÍNKY PŘEVOZU A UCHOVÁNÍ VAŠEHO TELEFONU 

Váš chytrý telefon může být v původním balení převážen v uzavřených transportních kontejnerech 

v teplotním rozmezí od -20 do +35 °С s tím, že přístroj bude chráněn před mechanickým poškozením 

a atmosférickými vlivy jako jsou vlhkost a přímé sluneční světlo. Podle „Prohlášení o shodě“ si přístroj 

uchovává funkčnost při působení těchto klimatických a mechanických faktorů: 

 Teplota okolního vzduchu od -20 °C do +80 °C. 

 Relativní vlhkost vzduchu 65 % při +20 °C a do 80 % při +25 °C. 


