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Vážený zákazníku,
Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu Sencor 
Element P430 s dotykovým ovládáním. Tento návod k obsluze 
je speciálně navržen k podrobnému popisu funkcí a vlastností 
zařízení. Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte tento 
návod. Seznamte se s uvedenými informacemi o bezpečném 
a správném používání zařízení. Popis uvedený v tomto návodě 
je založen na výchozím nastavení telefonu.
Obrázky a snímky se mohou lišit od konkrétního modelu. 
Element P430 je smartphone založený na open source 
operačním systému Android. Komunikace a zábava bude 
snadno dostupná díky aplikacím, které jsou v telefonu 
předinstalovány, a jejichž počet lze rozšířit prostřednictvím 
obchodu Google Play nebo Android Market.

 UPOZORNĚNÍ
Elektrické vlastnosti vody a tekutin jsou podobné 
vlastnostem lidského těla nezbytným pro dotykové 
ovládání. Je-li dotyková plocha mokrá či znečištěná, 
zejména nerovnoměrně, může být dotyková funkce 
obtížná, nespolehlivá nebo úplně znemožněna. 
Pokuste se uchovat dotykovou plochu čistou a suchou.
Pro nejzákladnější ovládání v nestandardních 
podmínkách vám pomohou hardwarová tlačí tka, včetně 
tlačí tka Home.

Pamatujte, že voda a kapaliny tlumí elektromagnetické 
pole a zvuky.
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Důležité pokyny:
Váš outdoorový telefon je zkonstruován a testován pro venkovní 
použití až do úrovně ochrany IP67 a disponuje kompletní odolností 
proti prachu (6.) a ochranou proti úplnému ponoření do vody až na 
30 minut do hloubky 1 m (.7). Dbejte na to, abyste využili všechny 
způsoby ochrany telefonu (krytky a záslepky) a nenamáhali 
nadměrně konstrukci nebo díly telefonu mechanicky (tahem, tlakem 
– i tekutiny, krutem, nárazem), které by mohlo mít za následek 
narušení soudržnosti vnějšího obalu a těsnost pohyblivých dílů. 
Uživatelsky dostupné pohyblivé díly a součásti (kryt prostoru SIM 
a SD kart) otevírejte zásadně v suchém prostředí. Vlhkost, zatečení, 
zaprášení v důsledku nedodržení těchto podmínek není kryto 
zárukou, stejně jako pohledové poškození v důsledku používání. 
Pokud přesto dojde ke zmíněnému nežádoucímu jevu nebo máte 
sebemenší pochybnost o případném účinku na telefon, vypněte jej 
a ponechte jej v pokojovém, suchém a teplém prostředí po dobu 
několika hodin (nikoli na zdrojích tepla a vytápění), a to v otevřeném 
stavu – záslepky sluchátkového a nabíjecího otvoru a kryt prostoru 
pro karty. Nouzové vypnutí lze provést i tlačítkem RESET na boku 
telefonu, toto tlačítko je třeba silně stisknout, což je ochrana proti 
nežádoucímu stisku při běžném provozu. Jestliže ani po mnoha 
hodinách „vysušování“ se neobnoví bezchybná funkce telefonu, 
zašlete jej do odborného servisu k vysušení a vyčištění. Pokud 
k výše uvedenému nežádoucímu jevu dojde vlivem jiné tekutiny 
než čisté vody, nepokoušejte se telefon zprovoznit a přímo jej 
nechte odborně vyčistit; tedy jevy pocházející ze znečištění směsmi 
a koloidy, jako jsou např. limonády či znečištěné vody (mohou 
vytvářet nežádoucí vodivé cesty) nebo leptavých a prchavých 
tekutin (čistidla a rozpouštědla, mohou přerušovat vodivá spojení). 
Neupravujte a nevyměňujte těsnicí části (záslepky a kryty) 
uživatelsky, ale vždy v odborném servise. Jinak byste mohli snížit 
stupeň ochrany přístroje (IP) nebo ochranu úplně vyřadit. Stejně, 
pokud si všimnete odlišné funkce či stavu těsnicích prvků – prasknutí 
vlivem přílišného namáhání, narušení soudržnosti vlivem vnějšího 
prostředí, třeba rozpouštědly nebo oleji, nebo stárnutím s projevem 
zvýšené tuhosti či prasklinkami – nechejte si je vyměnit v odborném 
servise za nové.
Předcházejte poškození a správně telefon používejte. Odmění se vám 
dlouhodobým spolehlivým provozem.
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1. Bezpečnostní instrukce

1.1 Upozornění o bezpečnosti
Důležitá upozornění:
• Veškeré snímky obrazovky v tomto návodu k obsluze jsou 

ilustrativní a mohou se od skutečného výrobku lišit.
• Jednotlivé kroky se mohou v závislosti na verzi fi rmwaru 

v telefonu lišit od kroků popsaných v tomto návodu.
• Jestliže není uvedeno jinak, popis všech kroků v tomto 

návodu předpokládá, že se nacházíte na úvodní obrazovce.
• Funkce a doplňkové služby se mohou lišit s ohledem na typ 

zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb.
• Aplikace a jejich funkce se mohou s ohledem na zemi, 

oblast a použití hardware/software lišit. Výrobce, dovozce, 
distributor ani prodejce neodpovídají za problémy s výkonem 
způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů. 

• Výrobce, dovozce, distributor ani prodejce neodpovídají 
za problémy spojené s výkonem či za nekompatibilitu 
způsobenou úpravou nastavení registru nebo změnou 
softwaru operačního systému. Pokusy o přizpůsobení 
operačního systému mohou vést k nefunkčnosti zařízení 
nebo aplikací. 

• Software, zvukové zdroje, obrázky, tapety i jiná média, která 
jsou dodávána k tomuto zařízení, mohou být používány 
s omezenou platností na základě licence. Jejich stažení či 
používání pro komerční nebo jiné účely může představovat 
porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné 
používání takových médií jsou odpovědní výhradně a pouze 
uživatelé.

• Datové služby, např. zasílání zpráv, nahrávání a stahování, 
popř. automatická synchronizace nebo používání služeb 
určení polohy, mohou být zpoplatněny. Podrobné informace 
o poskytovaných službách naleznete u svého operátora. 
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• Původní aplikace, které jsou dodávány se zařízením, mohou 
být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez 
předchozího oznámení. 

• Úpravy operačního systému, instalace softwaru z jiných než 
ofi ciálních zdrojů a další mohou způsobit poruchy zařízení, 
poškození nebo ztrátu dat. Na závady způsobené výše 
uvedeným způsobem se nevztahuje záruka. 

Poznámka k operátorovi:
Telefon je z výroby nastaven na maximální využití 
dostupných služeb. Váš telefonní operátor může některé 
funkce, zabezpečení nebo chování telefonu omezit nebo 
pozměnit vůči popisu v tomto návodu. V případě rozdílu se 
informujte u svého operátora.

  VAROVÁNÍ
• Zabraňte požáru, úrazu elektrickým proudem nebo 

výbuchu.
• Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či 

zástrčky, popř. uvolněné elektrické zásuvky.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama; 

při odpojování nabí ječky netahejte za kabel. 
• Napájecí kabel neohýbejte či jinak nepoškozujte.
• Zařízení během nabí jení nepoužívejte a nedotýkejte 

se zařízení mokrýma rukama. Nezkratujte nabí ječku 
ani zařízení. 

• Neházejte s nabí ječkou ani zařízením a nevystavujte 
je nárazům. 

• K nabí jení používejte pouze a výhradně nabí ječku, 
která byla schválena výrobcem.

• Nepoužívejte zařízení během bouřky.

Toto zařízení se může porouchat a může se tím zvýšit riziko 
úrazu elektrickým proudem.
Nemanipulujte s poškozenou nebo netěsnou Lithio-Iontovou 
(Li-Ion) baterií.
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Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší 
autorizované servisní středisko.
Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte dle 
místně právně platných předpisů.
Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro 
váš typ zařízení. Použití jiného příslušenství než výhradně 
určeného může způsobit vážná poranění nebo poškození 
zařízení.
Baterii ani zařízení nikdy nevhazujte do ohně. Při likvidaci 
použité baterie a zařízení se řiďte všemi platnými místními 
předpisy.
Nikdy nevkládejte baterii nebo zařízení do topných zařízení, 
například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. 
V případě přehřátí by zařízení nebo baterie mohly explodovat.
Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku (např. 
mačkání nebo propichování), mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu 
a přehřátí.
Zařízení, nabíječku a baterii chraňte před poškozením.
Nevystavujte zařízení, baterii nebo nabíječku velmi nízkým 
nebo velmi vysokým teplotám. Extrémní teploty mohou je 
poškodit a snížit kapacitu nabíjení i životnost zařízení včetně 
baterie.
Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými 
předměty; mohlo by dojít ke spojení pólů + a – na baterii 
a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku či baterii.

 UPOZORNĚNÍ
Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy 
při používání zařízení v oblastech s vydanými 
omezeními. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných 
elektronických zařízení.

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové 
frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními 
rušeno.
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Nepoužívejte zařízení v nemocnici nebo v blízkosti 
lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno 
rádiovými signály.
Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před jeho 
použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude 
či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na 
přístroj vliv.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti 
kardiostimulátoru!
Zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od 
kardiostimulátoru, může dojít k jeho rušení.
Abyste minimalizovali možné rušení kardiostimulátoru, 
používejte zařízení pouze na té straně těla, na které nemáte 
kardiostimulátor.

Pokud používáte naslouchátko, obrať te 
se na výrobce, aby vám poskytl informace 
o radiofrekvenčním záření.
Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat 
rušení některých typů naslouchátek. Před použitím zařízení 
se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace 
o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na 
naslouchátka.

Rozbušky, odpalovací oblasti
Nacházíte-li se v odpalovací oblasti nebo v oblasti označené 
pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ 
a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či 
jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení 
s odpalovacími pracemi.

Nepoužívejte zařízení ve výbušném prostředí.
Ve výbušném nebo hořlavém prostředí zařízení vypněte 
a nevyndávejte baterii.
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Vždy se řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly ve 
výbušném prostředí.
Nepoužívejte zařízení na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv 
nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo 
výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly nebo 
příslušenství.

Vypněte zařízení na palubě letadla.
Zařízení může způsobovat rušení elektronických navigačních 
přístrojů letadla.
Zařízení může způsobovat rušení automobilových přístrojů.
Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být 
poškozena na základě radiofrekvenčního rušení ze zařízení. 
Další informace vám poskytne výrobce.

Motorová vozidla
Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními 
týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového 
vozidla.
Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. 
Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte 
mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních 
používejte zdravý rozum a pamatujte na následující 
doporučení:
• Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, 

jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám 
pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo 
příjem hovoru.

• Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. 
Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž 
přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá 
v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou 
schránku.
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• Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných 
povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale 
také silný provoz mohou být nebezpečné.

• Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní 
čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí 
pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy.

• Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. 
Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte 
do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude 
váš automobil v klidu.

• Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; 
mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, 
se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by 
mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.

• Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. 
V případě požáru, dopravní nehody nebo lékařské 
pohotovosti vytočte místní nouzové číslo.

• Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze 
zavolali pomoc ostatním. Pokud vidíte dopravní nehodu, 
páchání trestného činu nebo nouzový stav ohrožení života, 
zavolejte na místní nouzové číslo.

• V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) 
kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční 
službu. Pokud vidíte porouchané vozidlo, které nezpůsobuje 
vážné riziko, poškozený semafor, menší dopravní nehodu, 
kde nedošlo k žádnému zranění, nebo vozidlo, které bylo 
odcizeno, zavolejte na číslo, které je určeno pro hlášení 
takových situací.

Řádná péče a používání
Udržujte zařízení v suchu
Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické 
obvody zařízení.
Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou 
uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vlhkostí nebo 
tekutinou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
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Zařízení nezapínejte, pokud může být uvnitř mokré. Pokud je 
zařízení již zapnuté, vypněte jej. Poté jej ručníkem osušte do 
sucha a odevzdejte do servisního střediska.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou 
koncentrací prachových či poletujících částic nad rámec 
daného stupně ochrany.
Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, 
která by mohla mít za následek požár nebo poranění 
elektrickým proudem.
Zařízení uchovávejte na rovném povrchu. Při pádu zařízení 
může dojít k jeho poškození.
Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš nízkou nebo 
vysokou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při 
teplotách od 5 °C do 35 °C.
Pokud byste ponechali zařízení v uzavřeném automobilu, 
mohlo by vybuchnout, neboť teplota ve vozidle by mohla 
dosáhnout až 80 °C.
Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu ani jinému 
zdroji světla po delší dobu.
Baterii skladujte při teplotách od 0 °C do 45 °C.

Neuchovávejte zařízení v blízkosti magnetických polí.
V opačném případě by to mohlo způsobit poruchu zařízení 
nebo vybití baterie. Karty s magnetickými pruhy, jako 
jsou např. kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či 
palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit. 
Nepoužívejte brašny nebo příslušenství s kovovými úchyty 
a dbejte, aby zařízení nebylo po delší dobu vystaveno kontaktu 
s magnetickými poli.

Chraňte zařízení před nárazy. Mohlo by dojít k poškození 
displeje zařízení. Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, 
přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.
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Neuchovávejte zařízení v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, 
horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob. Mohlo 
by dojít k netěsnosti baterie. Zařízení by se mohlo přehřát 
a způsobit požár.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci do doby přehřátí. 
Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může 
vést k lehkému popálení, které se projevuje např. červenými 
skvrnami nebo zarudnutím.

Nezapínejte blesk v blízkosti očí osob či zvířat, pokud jím 
zařízení disponuje. Použití blesku v blízkosti očí by mohlo 
způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Vystavení se zábleskům. Při používání zařízení ponechte 
některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla 
nacházet příliš blízko očí. Pokud jste v průběhu sledování 
videa nebo hraní fl ashových her po delší dobu vystaveni 
zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. 
Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat 
zařízení.

Porucha hybnosti z nadměrného používání
Pokud opakovaně provádíte určité pohyby (např. stisknutí 
tlačítek, hraní her), můžete pociťovat občasnou bolest rukou, 
krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po 
delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte 
tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po 
používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení 
používat a obraťte se na lékaře.

Používejte baterie, nabíječky a jiná příslušenství pouze 
a výhradně odsouhlasené výrobcem. Používáním 
neznačkových baterií či nabíječek můžete zkrátit jejich 
životnost nebo způsobit poruchu zařízení.
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Výrobce, dovozce, distributor ani prodejce neodpovídají 
za bezpečnost uživatele při používání příslušenství nebo 
spotřebního materiálu neschváleného výrobcem.

Opatření pro zajištění maximální životnosti baterie 
a nabíječky. Nenabíjejte zařízení déle než den, přílišné nabití 
by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie. Zařízení, 
které se časem nepoužívají, se postupem času vybijí a před 
použitím musí být znovu nabita. Odpojte nabíječku od zdroje 
elektrické energie, pokud ji nepoužíváte. Baterii používejte 
pouze k účelům, ke kterým byla určena.

Osobní bezpečnost
Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii. Mohlo by dojít 
k poškození zařízení, výbuchu nebo poškození zdraví. Pokud 
zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší 
nebo úst. Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné 
zranění. Při používání zařízení: držte zařízení rovně, stejně jako 
klasický telefon; mluvte přímo do mikrofonu; s vnitřní anténou 
zařízení nemanipulujte.
Mohlo by dojít ke snížení kvality hovorů nebo k pozměnění 
hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané zařízením.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši. Dlouhodobé 
vystavení se hlasitým zvukům může poškodit sluch. Vystavení 
se hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost 
a způsobit nehodu. Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku 
vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost 
nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu. 
V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická 
elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek 
v suchém prostředí, popř. se dotkněte před připojením 
sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
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Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu. Pokud byste 
upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Při používání zařízení během chůze nebo jiného pohybu 
buď te opatrní. Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte 
tak zranění sebe či jiných osob. Dbejte na tom, aby se vám 
kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých 
předmětů.

Zařízení neupravujte, nerozebírejte ani se nepokoušejte ho 
opravit. Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za 
následek zrušení platnosti záruky. Pokud zařízení vyžaduje 
servis, zaneste jej do autorizovaného servisního střediska. 
Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit 
výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu ani na něj nelepte nálepky. 
Nálepky nebo barvy mohou zablokovat pohyblivé díly 
a zabránit tak správné funkčnosti zařízení. Jste-li alergičtí na 
lakované nebo kovové části zařízení, může dojít k alergické 
reakci. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat 
a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení
Zařízení a nabíječku otírejte pouze suchým hadříkem nebo 
pogumovanou látkou. Kontakty baterie čistěte vatovým 
tamponem. V žádném případě nepoužívejte chemikálie ani 
rozpouštědla.

V žádném případě nepoužívejte zařízení s prasklým nebo 
poškozeným displejem. O popraskané sklo nebo plast byste si 
mohli poranit. V takovém případě se obraťte na autorizované 
servisní středisko.
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Zařízení používejte pouze k účelu, ke kterému byl určeno.
Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte svým 
chováním ostatní. 
Nedovolte, aby zařízení používaly děti. Toto zařízení není 
hračka. Zabraňte, aby si s ním hrály děti.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení s opatrností. Zajistěte, 
aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle 
řádně a pevně uchycena. Zařízení ani příslušenství 
nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. 
Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém 
nafouknutí airbagu způsobit závažné poranění.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifi kovaný personál. 
Pokud bude zařízení opravováno jinou než kvalifi kovanou 
osobou, může dojít k poškození zařízení, které nebude hrazeno 
zárukou.

Zacházejte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně. 
Nevyndávejte kartu, když dochází k přenosu informací nebo 
dat. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty 
či zařízení. Chraňte karty před silnými nárazy, statickou 
elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení. 
Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými 
předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým 
suchým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb
V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí 
být vytáčení tísňového volání dostupné. Před cestou do 
vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní 
způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.
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Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat
Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá 
data. Výrobce, dovozce, distributor ani prodejce nenesou 
odpovědnost za ztrátu dat. Při likvidaci zařízení si zálohujte 
všechna data, teprve poté resetujte zařízení. Tímto způsobem 
zabráníte zneužití osobních údajů. Při stahování aplikací si 
pozorně přečtěte obrazovku s oprávněním. Pozornost věnujte 
zvláště aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo 
významnému množství osobních údajů. Pravidelně kontrolujte 
své účty, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému 
použití. Objevíte-li zneužití osobních informací, kontaktujte 
svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny 
informací o účtu. V případě ztráty nebo odcizení zařízení 
změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých 
osobních údajů. Vyhněte se používání aplikací z neznámých 
zdrojů. Zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení 
obrazovky, hesla nebo PIN kódu.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem.
Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat 
bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto konáním porušujete 
autorská práva. Výrobce, dovozce, distributor ani prodejce 
nejsou odpovědní za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním 
užíváním materiálu chráněného autorským právem.

1.2 Ochrana baterie
Upozornění vztahující se k baterii:
Baterii mobilního telefonu neukládejte na místa s extrémně 
vysokou či nízkou teplotou. Vede to ke snížení životnosti 
a výdrže baterie. Životnost baterie mobilního telefonu je 
omezená. Pakliže dojde ke snížení kapacity baterie po určité 
době používání, doporučujeme zakoupit novou baterii od 
ofi ciálního dodavatele a vyměnit ji.
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Upozornění vztahující se k používání baterie:
• Před vyjímáním baterie se ujistěte, že je mobilní telefon 

vypnutý.
• Nakládejte s baterií opatrně. V případě, že dojde ke spojení 

kladného (+) a záporného (-) pólu baterie pomocí vodivého 
předmětu (např. mince nebo sponky), nastane zkrat. Zkrat 
může vést k poškození baterie a vodivého předmětu. Ujistěte 
se, že nikdy nedojde ke spojení kladného a záporného pólu 
vodivým předmětem, který se nachází v blízkosti baterie.

• Neházejte baterii do ohně a nevystavuje ji vysokým 
teplotám. 

• Nepokoušejte se baterii rozebrat nebo upravovat.
• Nevystavuje baterii silným nárazům a nepokoušejte se 

baterii narušit tvrdými předměty.
• Baterie by měla být umístěna na chladném a suchém místě 

mimo dosah přímého slunečního svitu. Baterie by neměla 
být vystavena vysokým teplotám (přes 60 °C).

• Pokud cítíte, že baterie vydává zápach nebo se přehřívá, 
měli byste ji přestat používat.

• V případě, že na baterii objevíte trhlinu, narušení krytu 
nebo jiné poškození, případně únik elektrolytu, okamžitě ji 
přestaňte používat.

• Pokud se vaše kůže či oči dostanou do styku s elektrolytem, 
pečlivě je opláchněte čistou vodou. V případě styku s kůží ji 
důkladně omyjte mýdlem.

• Abyste předešli úrazu způsobeným nesprávným nabíjením, 
používejte pouze originální baterii.

• Baterii li-ion nepoužívejte v případě, že je teplota příliš nízká. 
Kapacita baterie se při nízkých teplotách snižuje.

• Nečistěte baterii vodou či organickým rozpouštědlem 
a nenamáčejte ji ve vodě.

• V případě, že baterii nebudete dlouho používat, zkontrolujte, 
zda je plně nabitá.
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• Opotřebovanou baterii vraťte výrobci mobilního telefonu 
nebo ji recyklujte na místech určených pro recyklaci 
použitých baterií. Nevyhazujte baterii do směsného odpadu 
či volně do přírody.

1.3 Čištění a údržba
• Neodkládejte telefon, baterii či nabíječku v koupelně a jiných 

místech s vysokou vlhkostí vzduchu. Chraňte zařízení před 
deštěm. 

• Telefon, baterii a nabíječku čistěte jemným a suchým 
hadříkem. 

• K čištění telefonu nepoužívejte alkohol, ředidla, benzen 
a jiná chemická činidla.

• Zanesení vstupů do telefonu prachem může vést ke 
špatnému kontaktu a přenosu dat či energie. Čistěte je 
pravidelně.

Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou 
izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi 
dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte 
pouze identické náhradní díly.

Výrobek označený tímto symbolem je vhodný pouze pro 
použití uvnitř budovy.

Upozornění:
• Nezapínejte mobilní telefon v situacích, ve kterých je 

používání telefonů zakázáno a na místech, kde může telefon 
způsobit rušení nebo nebezpečí.

• Držte mobilní telefon a jeho příslušenství z dosahu malých 
dětí. Nedovolte dětem používat mobilní telefon bez dozoru.

• Řiďte se zákony a nařízeními vztahujícími se k používání 
bezdrátových zařízení. Při používání bezdrátových zařízení 
respektujte soukromí ostatních osob a právní předpisy.

Sencor_P430 5j.indb   18 3.3.2014   9:55:14



CZ

Bezpečnostní instrukce

CZ 19
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

• Pokud používáte zdravotnické implantáty nebo pomůcky, 
udržujte mobilní telefon ve vzdálenosti alespoň 15 cm od 
nich a během hovoru držte telefon na opačné straně, než se 
pomůcky nachází.

• Při použití USB kabelu se držte příslušných instrukcí 
popsaných v tomto návodu k obsluze.

Poznámky:
Některé vlastnosti zařízení a jeho příslušenství popsané 
v tomto návodu k obsluze závisí na instalovaném softwaru 
a možnostech a konfi guraci místní sítě, a nemusí být 
k dispozici nebo mohou být síťovými operátory omezeny. 
Uvedené popisy tak nemusí zcela přesně odpovídat 
konkrétnímu telefonu nebo příslušenství, které jste zakoupili. 
Výrobce není zodpovědný za kvalitu a legálnost jakéhokoli 
obsahu, který nahrajete nebo stáhnete prostřednictvím 
tohoto mobilního telefonu, ať již se jedná o textový obsah, 
obrázky, hudbu, fi lmy, dodatečně instalovaný software 
chráněný autorskými právy a další. Za následky vyplývající 
z instalace nebo použití obsahu uvedeného výše na tomto 
mobilním telefonu nesete zodpovědnost.

Veškeré snímky obrazovky, symboly a ikony v tomto návodu 
k obsluze jsou nasimulovány. Skutečnost může být odlišná.
Jednotlivé kroky se mohou v závislosti na verzi fi rmwaru 
v telefonu lišit od kroků popsaných v tomto návodu.
Jestliže není uvedeno jinak, popis všech kroků v tomto návodu 
předpokládá, že se nacházíte na úvodní obrazovce.
Telefon je zařízení, jehož chování lze uživatelsky pozměnit 
pomocí dalších aplikací. Proto se postupy a jednotlivé kroky 
mohou ve skutečnosti lišit od tohoto návodu.
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Poznámka k operátorovi:
Telefon je z výroby nastaven na maximální využití 
dostupných služeb. Váš telefonní operátor může některé 
funkce, zabezpečení nebo chování telefonu omezit nebo 
pozměnit vůči popisu v tomto návodu. V případě rozdílu se 
informujte u svého operátora.

Dodatek k návodu na obsluhu 
s LCD panelem

Opatření při zobrazení statického obrazu; 
červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část LCD 
panelu.
• Neponechávejte statický obraz 

na LCD panelu více než 2 hodiny, 
protože by mohlo dojít k poškození 
panelu. Toto poškození je známo 
jako „vypálení obrazovky“.

• Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno 
statickým umístěním loga televizní stanice (např.).

• Sledování televize ve formátech 4:3, 14:9 nebo podobných 
(formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po 
dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém 
okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve 
vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při 
přehrávání DVD nebo hraní her.

• Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po 
delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající 
obraz“. Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při 
zobrazení statického obrazu.

Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se 
nevztahuje záruka!
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Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/
černé body
• Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých 

krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače 
jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, 
aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se 
na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako 
stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 
0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak 
neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho přístroje.
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2. Začínáme
Toto zařízení je vodě a prachu odolné dle standardu IP67 
a dokáže vydržet pád z výšky 1,5 m na překližku. Jeho 
součástí je také kapacitní dotykový displej chráněný sklem 
odolným proti poškrábání při používání. Operačním systémem 
je Android, který umožňuje přístup k aplikacím ze sady služeb 
Google, včetně několika tisíc přídavných aplikací dostupných 
z Obchodu Google Play. Tento mobilní telefon má zodolněnou 
konstrukci. Mimo to také umožňuje naplno surfovat na webu, 
odesílat textové zprávy, poslouchat hudbu a jiné díky baterii 
s vysokou kapacitou a rozšiřujícím paměťovým slotem na karty 
MicroSD o kapacitě až 32 GB.

2.1 Popis přístroje

1. Tlačítka ovládání hlasitosti
2. Tlačítko Power (Vypínač)
3. Tlačítko Menu
4. Tlačítko Home (Domů) (hardwarové)
5. Tlačítko Zpět
6. Sluchátko
7. Sluchátkový jack
8. Port Micro USB
9. Tlačítko Reset
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10. Zadní fotoaparát
11. Blesk
12. Reproduktor
13. Spoušť fotoaparátu
14. Přední fotoaparát

Hlavní funkce:
Tlačítko Power (Vypínač): Delším stisknutím tohoto tlačítka 
zapnete telefon. Pokud je telefon zapnutý, slouží toto tlačítko 
k uzamčení/odemčení obrazovky pomocí krátkého stisku.

Tlačítko Menu: Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte nabídku 
dostupnou na aktuální obrazovce.

Tlačítko Home (Domů): Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na 
úvodní obrazovku. Chcete-li zobrazit nedávno použité aplikace, 
stiskněte a podržte tlačítko Home (domů).

Tlačítko Zpět: Toto tlačítko slouží k návratu na předchozí 
obrazovku.
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2.2 Vložení karet SIM a MicroSD:

 UPOZORNĚNÍ
Před manipulací s kartami telefon úplně vypněte!

1. Sejměte kryt baterie. Povolte šrouby na zadní straně 
otáčením obou šroubů proti směru hodinových ručiček do 
chvíle, než se kryt uvolní, viz obrázek.

 UPOZORNĚNÍ
Baterie je v telefonu zabudována a není vyměnitelná. Více 
v odstavci o baterii.

2. Vložte kartu SIM do držáku karty SIM. Vložte kartu SIM 
do jejího slotu tak, aby se kontakty dotýkaly tak, jak je 
ukázáno na obrázku 3:

Horní slot na kartu SIM slouží k vložení karty SIM, která 
využívá rychlá mobilní data WCDMA 3G.
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Pod ním se nachází slot na kartu SIM GSM (běžná rychlost 
mobilních dat).

Poznámka:
Při vkládání SIM karty se ujistěte, že se pozlacené kontakty 
dotýkají ve správné poloze.

3. Vložení karty MicroSD. 
Kartu MicroSD vložte do slotu tak, jak je znázorněno na 
obrázku 4 a lehce zatlačte, až zaskočí západka.
Při vyjímání lehce zatlačte, až se uvolní západka a pružina 
kartu MicroSD mírně vytlačí. Teprve potom lze kartu 
vytáhnout.
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4. Nasaďte kryt baterie. Nasaďte zadní kryt a upevněte jej 
otáčením obou šroubů ve směru hodinových ručiček.

 UPOZORNĚNÍ
Šrouby a uzávěry jsou konstruovány pro práci se speciálním 
dodaným šroubovákem, resp. drobnou mincí. Pokud 
použijete výkonný univerzální šroubovák, dbejte pečlivě 
na přiměřenou sílu dotahování. Při použití nadměrné síly 
můžete porušit těsnost krytu proti vodě/prachu příp. poškodit 
uzavírací konstrukci.
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 UPOZORNĚNÍ
Před vkládáním nebo vyjímáním karet SIM nebo MicroSD 
telefon úplně vypněte!

2.3 Baterie
Baterie je v tomto telefonu zabudována a není vyměnitelná. 
Pokud dojde k vybití baterie, zapojte telefon do nabíječky.
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Nabí jení baterie
Před nabíjením baterie se ujistěte, že je v telefonu správně 
vložena.

1. Připojte USB kabel, který byl součástí balení, k nabíječce. 

Poznámka:
Používejte pouze nabíječky a kabely schválené výrobcem. 
Neautorizované příslušenství může způsobit poškození 
zařízení nebo explozi baterie. 

2. Otevřete kryt USB portu. Připojte dodaný USB kabel do 
USB portu v telefonu. 

Poznámka:
Při připojování USB kabelu nepoužívejte nepřiměřenou sílu.

Dbejte na správné natočení konektoru. Pokus o nesprávné 
zapojení konektoru může vést k poškození portu, jehož oprava 
není obsažena v záruce. 
Používejte dodaný kabel pro správný kontakt se zapuštěným 
konektorem v telefonu.
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3. Zapojte druhý konec kabelu do adaptéru nabíječky 
a zapojte jej do elektrické zásuvky. 

Poznámka:
Pokud není zdroj napájení stabilní, nemusí dotyková 
obrazovka během nabíjení pracovat správně.

4. Po skončení nabíjení odpojte konektor z telefonu a vypojte 
nabíječku ze zásuvky. Kryt konektoru opět těsně uzavřete, 
aby byla zachována odolnost proti prachu/vodě.

Poznámka:
Pokud dojde k úplnému vybití baterie, nebude možné 
okamžitě po připojení nabíječky zařízení zapnout. Před tím, 
než se pokusíte zařízení zapnout, ponechte baterii nabíjet po 
dobu několika minut.
Pro optimální využití a životnost baterie nabíjejte 
nepřerušeně baterii do maxima (100 %), a vybíjejte tak 
dlouho, než dostanete první informaci o nízkém stavu 
baterie. Teprve potom baterii znovu nabijte.

Ochrana baterie
Upozornění vztahující se k baterii:
Mobilní telefon neukládejte na místa s extrémně vysokou 
či nízkou teplotou. Vede to ke snížení životnosti a výdrže 
baterie. Životnost baterie mobilního telefonu je omezená. 
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Pakliže dojde ke snížení kapacity baterie po určité 
době používání, doporučujeme baterii nechat vyměnit 
v autorizovaném servise.

Pro dosažení maximální životnosti baterie 
Upozornění vztahující se k používání baterie:
• Nepokoušejte se baterii rozebrat nebo upravovat.
• Nepokoušejte se baterii odpojovat nebo nabíjet jinak než 

předepsaným způsobem v telefonu a správnou nabíječkou.
• Nevystavuje baterii silným nárazům a nepokoušejte se 

baterii narušit tvrdými předměty.
• V případě, že na baterii objevíte trhlinu, narušení krytu nebo 

jiné poškození, případně únik elektrolytu, okamžitě telefon 
přestaňte používat.

• Baterii li-ion nepoužívejte v případě, že je teplota příliš nízká. 
Kapacita baterie se při nízkých teplotách snižuje.

• Nečistěte baterii vodou či organickým rozpouštědlem 
a nenamáčejte ji ve vodě.

• V případě, že baterii nebudete dlouho používat, předtím 
zkontrolujte, zda je plně nabitá nebo ji úplně nabijte. Teprve 
potom telefon vypněte.

Tip pro dlouhý provoz na jedno nabití: používejte jen ty 
systémy telefonu, které nezbytně potřebujete. Například 
vypínejte wifi , GPS, mobilní data, pokud je právě 
nepotřebujete, snižte jas displeje.

2.4 Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí mobilního telefonu
Stiskněte tlačítko Power (Vypínač) – (dole vlevo). Vyčkejte na 
úplné načtení systému.
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Poznámka:
Pokud je vaše SIM karta chráněná kódem PIN, je třeba před 
použitím mobilního telefonu vložit kód PIN. Pro podrobnosti 
ke kódu PIN kontaktujte svého operátora.

Vypnutí mobilního telefonu
Stiskněte a podržte tlačítko Power (Vypínač). Zobrazí se 
nabídka, ve které zvolte možnost Vypnout. Poté klepněte 
na OK.

2.5 Úvodní obrazovka
Po přihlášení nebo zapnutí telefonu se zobrazí úvodní 
obrazovka. Úvodní obrazovka je výchozím bodem, který 
umožňuje přístup ke všem funkcím telefonu. Na obrazovce 
se nacházejí ikony, widgety, zkratky a ostatní prvky. Úvodní 
obrazovku si můžete přizpůsobit změnou tapety a libovolným 
umístěním požadovaných prvků.

Na úvodní obrazovce se nachází ikona spouštěče aplikací. 
Klepnutím na tuto ikonu (nachází se vpravo dole) můžete 
procházet a spouštět instalované aplikace.

2.6 Dotyková obrazovka

Ovládání dotykové obrazovky
Přetažením ikony ji můžete přesunout nebo odstranit.

Otáčení displeje mobilního telefonu
Orientace obrazovky se u většiny aplikací mění v závislosti na 
fyzickém otočení telefonu ze zobrazení na výšku do zobrazení 
na šířku a naopak.
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2.7 Zamykání a odemykání obrazovky

Zamykání obrazovky
Pokud je mobilní telefon zapnutý, uzamknete obrazovku 
krátkým stiskem tlačítka Power (Vypínač). Při uzamčené 
obrazovce telefon stále přijímá textové zprávy a příchozí 
hovory.

Jakmile telefon ponecháte nějakou dobu, aniž byste s ním 
pracovali, dojde k automatickému uzamčení obrazovky.

Odemykání obrazovky
Stisknutím tlačítka Power (vypínač) zapnete obrazovku. 
Následně prstem na obrazovce táhněte na stranu a dojde 
k odemčení obrazovky.

Poznámka:
V případě, že jste si nastavili odemykací gesto, budete před 
odemčením vyzváni k nakreslení odemykacího hesla.
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3. Základní informace a funkce

3.1 Použití dotykové obrazovky
Dotyková obrazovka: Nabízí nebývalé možnosti ovládání 
telefonu i aplikací v něm použitých. Seznamte se s různými 
druhy akcí a odpovídajícími odezvami systému, abyste 
dokázali maximálně využít možností telefonu a předešli 
nepřesnému ovládání (dotyk na nežádoucí prvek apod.) 
Dotyková vrstva je kapacitní a je konstruována na lidský 
dotyk, naopak telefon nelze ovládat např. v rukavicích.

Klepnutí: Slouží k aktivaci prvků na obrazovce, jako jsou 
aplikace, nastavení, ikony, klávesy na dotykové klávesnici 
a ovládací tlačítka na displeji. Jednoduše se prstem jemně 
dotkněte displeje na požadovaném místě a v krátké době jej 
zase zvedněte.

Klepnutí a podržení: Dotkněte se prstem displeje na 
požadovaném místě a ponechte prst po dobu cca 2 vteřin 
na místě. To vyvolá vyskakovací okno se speciální nabídkou 
možností nebo aktivuje zvláštní funkce.

Přetažení: Dotkněte se prstem displeje a pohybujte jím, aniž 
byste jej zvedli. Toto slouží k listování nabídkami, přepínání 
obrazovek a jiného obsahu obrazovky.

Rychlé posouvání: Proveďte rychlé přetažení a zvedněte prst 
z obrazovky. Posun seznamu či pohyb bude proveden rychleji. 
V případě, že rychle posouváte dlouhý seznam, můžete 
posouvání zastavit opětovným dotykem obrazovky.

Přiblížení: V některých aplikacích (např. Google Maps, 
Prohlížeč nebo Galerie) je možné provádět přiblížení a oddálení 
položením dvou prstů na obrazovku najednou a jejich 
přitáhnutím k sobě či naopak oddělením.
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3.2 Notifikace a informace o stavu na 
displeji

Zmeškané hovory a přijaté zprávy (na levé straně) a ikony 
znázorňující stav telefonu (napravo) spolu se zobrazením 
aktuálního času.

Notifi kace Ikony stavu

Ikony stavu
Připojeno k mobilní síti 
GPRS

Funkce Bluetooth je 
zapnuta

Připojeno k mobilní síti 
1xRTT

Připojeno k zařízení 
Bluetooth

Připojeno k mobilní síti 
EDGE

Není vložena karta SIM

Připojeno k mobilní síti 
3G

Vibrační profi l

Připojeno k mobilní síti 
4G

Ztlumené vyzvánění

Síla signálu mobilní sítě Stav nabití baterie je 
kritický

Vyhledávání signálu 
sítě

Stav nabití baterie je 
nízký

Není signál Baterie je částečně vybita
Připojeno k síti Wi-Fi Baterie je plně nabita
Aktivní roaming Probíhá nabíjení baterie
Režim V letadle je 
aktivní

Přijímání údajů o umístění 
pomocí GPS
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Notifikační ikony
Nový e-mail Příchozí hovor
Nová textová nebo 
multimediální zpráva

Zmeškaný hovor

Budík je aktivní Hlasitý odposlech je 
aktivní

Nadcházející událost Ztlumený mikrofon
Probíhá synchronizace 
dat

Stahování dat

Problém s přihlášením 
nebo synchronizací

Telefon je připojen 
prostřednictvím kabelu 
USB

Byl zachycen snímek 
obrazovky

3.3 Zástupci a ikony

Přesouvání položky na obrazovce
Klepněte a podržte prst na ikoně aplikace na Úvodní 
obrazovce do chvíle, než se ikona zvětší.

Odstraňování položky na obrazovce
Klepněte a podržte prst na ikoně aplikace na Úvodní 
obrazovce do chvíle, než se ikona zvětší.

Widgety
Widget umožňuje náhled nebo přímé použití určité aplikace. 
Widgety lze na Úvodní obrazovku umístit jako ikony nebo 
okna s náhledem. Některé widgety jsou již ve vašem telefonu 
předinstalovány. Více widgetů lze získat z Obchodu Google 
Play. Chcete-li na některou z ploch přidat widget:

Na Úvodní obrazovce klepněte na . Klepněte na záložku 
WIDGETY. Zobrazí se dostupné aplikace.
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3.4 Složky

Vytvoření složky
Přetáhněte ikonu aplikace nebo zástupce na ikonu podobné 
aplikace.
Klepněte na levou možnost Add Icon (Přidat ikonu) a poté na 
panel s nápisem New folder (Nová složka) a zadejte jméno 
nové složky.

Přejmenování složky
1. Podržte prst na složce.
2. Klepněte na pravou možnost: Rename the fi le 

(Přejmenovat složku). Do záhlaví složky vepište nový 
název složky. 

3. Po skončení klepněte na tlačítko Zpět.

3.5 Tapety

Změna tapety
Podržte prst na Úvodní obrazovce a klepněte na tlačítko 
Tapety. Zobrazí se následující možnosti výběru tapety:
Galerie, která umožňuje zvolit obrázek z Galerie a nastavit jej 
jako tapetu.
Živé tapety, která umožňuje nastavit zvolenou živou tapetu.
Tapety, která umožňuje nastavit zvolenou tapetu 
z předdefi novaného výběru.

3.6 Použití velkokapacitního úložiště USB

Použití karty microSD jako velkokapacitní 
úložiště USB
Chcete-li přenést na kartu microSD v telefonu veškerou 
oblíbenou hudbu a obrázky z PC, nastavte kartu jako 
velkokapacitní úložiště USB.

1. Připojte mobilní telefon k PC pomocí USB kabelu.
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2. Klepněte na Zapnout úložiště USB.

Poznámka:
Pokud je zapnutý režim velkokapacitního úložiště USB, 
nemusí být některé funkce k dispozici.

3.7 Používání režimu V letadle
V určitých chvílích můžete být vyžádáni, abyste vypnuli 
veškeré bezdrátové funkce vašeho telefonu. Není nutné telefon 
vypínat, postačí, když jej přepnete do Režimu V letadle.

1. Stiskněte a podržte tlačítko Power (Vypínač). 
2. Zobrazí se nabídka, ve které klepněte na možnost Režim 

V letadle.

Režim V letadle je možné aktivovat také pomocí aplikace 
Nastavení, ve které zvolte nabídku Bezdrátová připojení a sítě.

3.8 Telefonování ( )
Možností, jak provést telefonní hovor, je několik. Můžete 
telefonní číslo přímo vytočit nebo jej zvolit v seznamu 
kontaktů, na webové stránce nebo z dokumentu, který nějaké 
telefonní číslo obsahuje. V případě příchozího hovoru můžete 
hovor přijmout nebo odeslat volajícího do hlasové schránky. 
Je také možné zahájit konferenční hovor s více účastníky.

Provedení telefonního hovoru
Hovor můžete provést pomocí aplikace Telefon, případně 
můžete zvolit číslo v aplikacích Lidé a Seznam hovorů.

V průběhu hovoru se můžete vrátit na Úvodní obrazovku 
pomocí tlačítka Home (Domů)

Poznámka:
Dbejte na to, abyste neblokovali mikrofon prsty.
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Provedení telefonního hovoru vytočením čísla
1. Vytáčet telefonní číslo můžete po klepnutí na ikonu 

telefonu na Úvodní obrazovce. Pokud se nacházíte 
v aplikacích Lidé nebo Seznam hovorů, klepněte na 
záložku Telefon. 

2. Zadejte telefonní číslo pomocí číselné klávesnice.

Tip:
Tento mobilní telefon podporuje funkci Chytré vytáčení, která 
při zadávání číslic na klávesnici automaticky prohledává 
uložené kontakty a zobrazí seznam kontaktů s odpovídajícím 
telefonním číslem. Více výsledků vyhledávání zobrazíte 
skrytím klávesnice.

3. Po zadání telefonního čísla nebo výběru kontaktu klepněte 
na symbol sluchátka .

Poznámka:
Pro datová připojení je možné nastavit požadovanou síť, 
kterou si přejete použít. Viz „Nastavení výchozí sítě“.

Provedení telefonního hovoru výběrem ze 
seznamu kontaktů
1. Klepnutím na ikonu Lidé ( ) zobrazíte seznam kontaktů. 

Pokud se nacházíte v aplikacích Telefon nebo Seznam 
hovorů, klepněte na záložku Lidé.

2. Ze seznamu vyberte kontakt, kterému chcete volat, 
a klepněte na něj.

3. Klepněte na symbol sluchátka .
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Provedení telefonního hovoru ze seznamu hovorů
1. Klepnutím na ikonu aplikací  > Telefon ( ) > Seznam 

hovorů zobrazíte seznam hovorů. Pokud se nacházíte 
v aplikacích Lidé nebo Telefon, klepněte na záložku 
Seznam hovorů 

2. Klepněte na symbol sluchátka u kontaktu, kterému chcete 
volat. 

Přijetí/odmítnutí hovoru
Přijetí/odmítnutí příchozího hovoru
Jakmile obdržíte příchozí hovor, zobrazí se na displeji 
základní informace o volajícím, včetně případných přídavných 
informací, které jste o volajícím uložili v aplikaci Lidé.

Ukončení hovoru
Klepnutím na červený symbol zavěšeného sluchátka  
v průběhu hovoru zavěsíte.

Ostatní operace v průběhu hovoru
Provedení konferenčního hovoru
Pokud v průběhu hovoru obdržíte další hovor, je možné jej 
přijmout a připojit k již probíhajícímu hovoru. Tato funkce se 
nazývá konferenční hovor. Je také možné zahájit konferenční 
hovor s více účastníky.

Přepínání mezi hovory
Pokud v průběhu hovoru obdržíte další hovor, je možné mezi 
hovory přepínat.

1. V průběhu více hovorů současně klepněte na ikonu .
2. Tím dojde k přepnutí k druhému hovoru a současný volající 

bude přepnut na pozadí. 
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Používání seznamu hovorů
Aplikace Seznam hovorů obsahuje seznam volání, které jste 
uskutečnili, přijali nebo zmeškali. 

Uložení záznamu do aplikace Lidé
1. Na Úvodní obrazovce klepněte na ikonu  a zvolte 

záložku Seznam hovorů.
2. Klepněte na záznam, jehož číslo si přejete přidat do 

seznamu kontaktů. 
3. Klepněte na možnost Přidat do kontaktů.
4. Zvolte z možností Uložit do existujícího kontaktu nebo 

Vytvořit nový kontakt.

Odstranění záznamu ze seznamu hovorů
1. Na Úvodní obrazovce klepněte na ikonu  a zvolte 

záložku Seznam hovorů.
2. Klepněte na levé menu a zvolte možnost Odstranit. Poté 

vyberte záznam, který si přejete odstranit.
3. Stiskněte tlačítko Menu a následně zvolte možnost 

Odstranit ze seznamu hovorů.

Vymazání seznamu hovorů
1. Na Úvodní obrazovce klepněte na ikonu  a zvolte 

záložku Seznam hovorů.
2. Stiskněte tlačítko Menu a poté zvolte Odstranit (symbol 

koše) a OK.

3.9 Lidé
Aplikace Lidé umožňuje uložení a správu informací (např. 
telefonních čísel a adres) v seznamu kontaktů. Po uložení 
informací o kontaktu do mobilního telefonu budete mít snadný 
přístup k lidem, se kterými si přejete komunikovat.
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Otevření aplikace Lidé
Pokud jste si mobilní telefon nově koupili a doposud jste 
nepřidali žádné kontakty, bude aplikace Lidé zobrazovat 
zprávu s tipy ohledně způsobů, kterými lze do telefonu přidat 
kontakty.

Aplikaci otevřete jedním z následujících způsobů:

Seznam kontaktů otevřete klepnutím na  a poté na ikonu 

Lidé ( ). Na Úvodní obrazovce klepněte na ikonu  a zvolte 
záložku Lidé.

Všechny kontakty se zobrazí v abecedním pořadí v posuvném 
seznamu.

Přidání kontaktu
1. Nový kontakt přidáte klepnutím na ikonu  v seznamu 

kontaktů.
2. Vyberte umístění, kam chcete nový kontakt uložit.
3. Zadejte jméno kontaktu a následně podrobnější informace 

o kontaktu jako např. telefonní číslo nebo adresu.

Přidání kontaktu do Oblíbených
1. Klepněte na kontakt, který si přejete přidat do Oblíbených.
2. Klepněte na ikonu . Změní poté barvu na bílou ( ).

Vyhledávání kontaktu
1. Požadovaný kontakt můžete vyhledat klepnutím na  

v seznamu kontaktů. 
2. Zadejte jméno kontaktu, které hledáte. Zatímco píšete, 

budou se pod vyhledávacím polem postupně objevovat 
kontakty odpovídající hledání. 

Upravení kontaktu
Kontaktní informace jde kdykoliv upravit.
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1. Ze seznamu vyberte kontakt, který chcete upravit, 
a klepněte na něj. 

2. Stiskněte tlačítko Menu a následně vyberte možnost 
Upravit.

3. Informace o kontaktu jsou rozděleny do kategorií podle 
druhu informací, např. jméno kontaktu, telefonní číslo nebo 
e-mailová adresa. Klepnutím na danou kategorii můžete 
upravit příslušné údaje. 

4. Proveďte požadované změny kontaktu a poté klepněte na 
Hotovo. Chcete-li stornovat veškeré provedené změny, 
stiskněte tlačítko Zpět.

3.10 Použití dotykové klávesnice

Zobrazení dotykové klávesnice
Klávesnice na obrazovce slouží k zadávání textu. Některé 
aplikace klávesnici otevírají automaticky.
K otevření klávesnice dojde po klepnutí na textové pole. 
Stisknutím tlačítka Zpět klávesnici skryjete.

Použití dotykové klávesnice v režimu Na ší řku
V režimu Na šířku se klávesnice otočí a její rozložení se 
přizpůsobí širšímu zobrazení.

Změna nastavení klávesnice
1. Klepněte na  > Nastavení ( ) > Jazyk a klávesnice.
2. U možnosti Klávesnice Google klepněte na ikonu  

a upravte nastavení klávesnice. 

3.11 Zprávy
Aplikace Zprávy slouží k odesílání a přijímání textových (SMS) 
a multimediálních (MMS) zpráv na ostatní telefony, které 
SMS a MMS podporují. Pomocí aplikace E-mail můžete číst 
a odesílat e-maily.
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SMS a MMS
Otevření aplikace Zprávy
Aplikaci otevřete jedním z následujících způsobů:
Na Úvodní obrazovce klepněte na ikonu .

Klepněte na  > Zprávy ( ).

Psaní a odeslání textové zprávy
Otevře se okno aplikace Zprávy, ve kterém můžete vytvořit 
novou zprávu a případně navázat na probíhající vlákno 
textových zpráv.

1. Klepnutím na  zahájíte psaní nové textové nebo 
multimediální zprávy. Klepnutím na existující vlákno jej 
otevřete.

2. Začněte psát telefonní číslo v poli  a zvolte kontakt 
z aplikace Lidé. V průběhu zadávání telefonního čísla se 
budou postupně zobrazovat odpovídající kontakty. Můžete 
kliknout na jednoho z doporučených příjemců nebo 
pokračovat v psaní telefonního čísla.

3. Klepnutím na textové pole zahájíte psaní zprávy.
Pokud v průběhu psaní zprávy stisknete tlačítko Zpět, 
dojde k uložení zprávy jako konceptu do seznamu zpráv. 
Klepnutím na zprávu můžete pokračovat v psaní.

4. Po dokončení zprávy klepněte na .

Poznámka:
Ve stejném okně se zobrazí případné odpovědi na zprávu. Při 
přijímání a odesílání dalších zpráv dojde k vytvoření vlákna.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Poznámka:
Pro odesílání a přijímání multimediálních zpráv je třeba 
aktivní datové připojení u operátora a zapnuté mobilní datové 
přenosy v telefonu.
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1. Na Úvodní obrazovce klepněte na .
2. Začněte psát telefonní číslo v poli  a zvolte kontakt 

z aplikace Lidé.
3. Klepnutím na textové pole zahájíte psaní zprávy. 
4. Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte nabídku možností. Zde 

klepněte na možnost Přidat předmět.
5. Zadejte předmět zprávy.

Mobilní telefon je nyní v režimu psaní multimediální zprávy.
6. Po dokončení zprávy klepněte na .

Otevření a prohlížení multimediální zprávy
1. V seznamu zpráv otevřete požadované vlákno klepnutím 

na něj.
2. Klepnutím na multimediální zprávu ji můžete prohlížet.
3. Tažením prstu nahoru a dolů se přesunete na předchozí, 

resp. následující snímek.

Odpovídání na zprávu
1. V seznamu zpráv otevřete požadované vlákno textových 

nebo multimediálních zpráv klepnutím na něj.
2. Klepnutím na textové pole zahájíte psaní zprávy.
3. Klepněte na .

Změna nastavení zpráv
V seznamu zpráv stiskněte tlačítko Menu. Poté klepněte 
na možnost Nastavení a proveďte změnu požadovaných 
nastavení.

3.12 E-mail

Poznámka:
Pro e-mailovou komunikaci potřebujete funkční internetové 
připojení (WiFi nebo mobilní data) POP3, IMAP nebo 
Exchange.
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Otevření aplikace E-mail
Aplikaci otevřete jedním z následujících způsobů:

Klepněte na  > E-mail ( ).

Přidání e-mailového účtu
Průvodce přidáním e-mailového účtu vás provede všemi kroky 
potřebnými pro nastavení účtu u několika nejoblíbenějších 
poskytovatelů e-mailové schránky. Můžete tak pracovat 
s e-maily stejně, jako na počítači ve webovém prohlížeči nebo 
jiné e-mailové aplikaci. Informace o přístupu k vaší poštovní 
schránce vám dá váš poskytovatel.

1. Spusťte aplikaci E-mail. Viz „Otevření aplikace E-mail“.
2. Zadejte vaší E-mailovou adresu a Heslo.
3. Klepněte na Další. Zařízení automaticky rozpozná 

nastavení e-mailového účtu. Chcete-li nastavit účet ručně, 
klepněte na Ruční nastavení.

Poznámka:
Pokud zvolíte Ruční nastavení a neznáte potřebné informace 
ke konfi guraci e-mailového účtu, informujte se u vašeho 
poskytovatele e-mailové schránky.

4. Zvolte typ účtu (e-mailový protokol), který odpovídá 
vašemu účtu. Následujte instrukce na obrazovce a zadejte 
potřebné informace o serveru, doménu, uživatelské jméno, 
heslo a další. Pokračujte klepnutím na Další.

Poznámka:
Nastavení se může lišit v závislosti na poskytovateli 
e-mailového účtu, jehož služeb využíváte. Podrobnosti 
o nastavení naleznete u vašeho poskytovatele účtu.

5. Nastavte četnost kontroly doručené pošty a klepněte na 
Další.
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6. Zadejte Vaše jméno a Název účtu.

Poznámka:
Název účtu bude zobrazen na obrazovce aplikace E-mail.

7. Klepněte na Další.

Po úvodním nastavení aplikace zobrazí obsah složky 
Doručená pošta.

Přidání dalšího e-mailového účtu
1. Po vytvoření prvního e-mailového účtu stiskněte tlačítko 

Menu a dále klepněte na možnost Nastavení.
2. Klepnutím na tlačítko PŘIDAT ÚČET vytvoříte další 

e-mailový účet. 
3. Dále opakujte kroky 2-7 z kapitoly „Přidání e-mailového 

účtu“ 

Tip:
Při přidávání dalšího e-mailového účtu máte možnost 
zaškrtnout možnost Použít tento účet jako výchozí pro 
odesílání e-mailů, která vám umožní používat přidaný účet 
u všech odchozích zpráv.

Čtení e-mailů
1. Na obrazovce Doručená pošta otevřete e-mailovou zprávu 

klepnutím.
2. Klepnutím na ikonu  otevřete požadovanou složku, ze 

které otevřete e-mail klepnutím.

Psaní a odeslání e-mailů
1. Na obrazovce Doručená pošta klepněte na .
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Poznámka:
Chcete-li k odeslání použít jiný e-mailový účet, klepněte 
na pole s výběrem účtů v levém horním rohu obrazovky 
a následně vyberte účet, který chcete použít.

2. Zadejte předmět e-mailu a jeho text. 
3. Chcete-li k e-mailu přidat přílohu, stiskněte tlačítko Menu 

a následně klepněte na Přidat přílohu.

Pokud v průběhu psaní zprávy stisknete tlačítko Zpět, dojde 
k uložení zprávy jako koncept.

Odpovídání na e-mail
1. Klepněte na e-mail, který chcete otevřít a odpovědět na 

něj. 
2. Klepnutím na ikonu  nebo  > Odpovědět všem zahájíte 

psaní odpovědi.

Odebrání e-mailového účtu
1. Na obrazovce Doručená pošta stiskněte tlačítko Menu 

a klepněte na Nastavení.
2. Klepněte na e-mailový účet, který si přejete odebrat.
3. Klepněte na Odebrat účet.
4. Klepněte na OK.

Změna nastavení e-mailového účtu
U e-mailového účtu můžete provést několik změn nastavení, 
včetně četnosti kontroly příchozí pošty.
1. Na obrazovce Doručená pošta stiskněte tlačítko Menu. 

Poté klepněte na možnost Nastavení a proveďte změnu 
požadovaných nastavení. 

2. Klepněte na Obecné nebo na konkrétní e-mailový účet.
3. Klepnutím na možnost provedete změnu jejího nastavení.
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Poznámka:
Nastavení příchozí a odchozí pošty se může lišit v závislosti 
na poskytovateli e-mailového účtu, jehož služeb využíváte: 
POP3, IMAP nebo Exchange. Potřebné údaje můžete zadat 
ručně, avšak ve většině případů je nutné zjistit správné 
nastavení e-mailového účtu u poskytovatele.
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4. Pokročilé ovládání

4.1 GPRS/3G

Kontrola sí ťového připojení
1. Klepněte na ikonu Aplikace > Nastavení.
2. V sekci BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ klepněte na 

Další > Mobilní sítě. 
3. Klepnutím na 3G síť zkontrolujte síťové připojení.

Poznámka:
Mobilní telefon automaticky načte názvy přístupových 
bodů ze SIM karty. Z tohoto důvodu neměňte nastavení 
přístupových bodů. V opačném případě by síťové připojení 
nemuselo fungovat.
Pokud přístupový bod do sítě smažete nebo dojde k jeho 
změně, můžete založit nový přístupový bod nebo jej upravit. 
K tomu budete potřebovat podrobné informace od vašeho 
operátora.

Zapnutí datových služeb
1. Klepněte na ikonu Aplikace > Nastavení.
2. V sekci BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ klepněte na 

Další > Mobilní sítě > Mobilní data.
3. Klepnutím na požadovaného síťového operátora zapnete 

datové služby.

4.2 Wi-Fi
Technologie Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup 
k širokopásmovému připojení k internetu. Chcete-li využívat 
Wi-Fi prostřednictvím mobilního telefonu, je zapotřebí mít 
k dispozici bezdrátový přístupový bod (access-point nebo 
veřejný hotspot). Fyzické překážky blokující vysílání Wi-Fi 
signálu snižují jeho sílu.
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Zapnutí Wi-Fi
1. Klepněte na ikonu Aplikace > Nastavení.
2. V sekci BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ klepněte na 

Wi-Fi a zapněte ji (ON).

Připojení k bezdrátové sí ti
1. Zapněte Wi-Fi.
2. V části Wi-Fi sítě se zobrazí seznam detekovaných Wi-Fi 

sítí v okolí. K požadované síti se připojíte klepnutím. 
3. Pokud je vybraná síť otevřená, dojde k automatickému 

připojení k síti.

Poznámka:
Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, kterou jste 
již v minulosti použili, nebude vyzváni k opětovnému zadání 
hesla. Heslo budete muset zadat znova pouze v případě, že 
jste provedli reset telefonu do továrního nastavení.

Tip:
Na obrazovce s výběrem Wi-Fi sítí můžete přidat novou síť 
Wi-Fi klepnutím na ikonu . Obdobně při změně hesla do 
sítě můžete stávající název sítě Odstranit a po nalezení téže 
sítě nové heslo zadat.

4.3 Prohlížeč
Součástí mobilního telefonu je webový prohlížeč. Aplikaci 
Prohlížeč lze použít k přístupu na internet a prohlížení 
webových stránek.

Otevření aplikace Prohlížeč
Aplikaci otevřete jedním z následujících způsobů:
• Na Úvodní obrazovce klepněte na ikonu .

• Klepněte na ikonu Aplikace > Prohlížeč ( ).
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Otevření webové stránky
1. Zadejte adresu webové stránky.
2. V průběhu zadávání adresy se budou na obrazovce 

zobrazovat návrhy odpovídajících stránek. Pokud 
v seznamu vidíte požadovanou webovou stránku, můžete 
na ni přímo přejít klepnutím. V opačném případě dokončete 
zadávání požadované webové adresy a klepněte natlačítko 
Přejít na dotykové klávesnici. 

Nastavení domovské stránky
1. V okně prohlížeče stiskněte tlačítko Menu.
2. Klepněte na Nastavení > Obecné > Nastavit domovskou 

stránku.
3. Vyberte jednu z nabízených možností. 

Pokud chcete zadat konkrétní webovou stránku, klepněte na 
Jiná a zadejte její adresu. Poté klepněte na OK.

4.4 Správa záložek
V mobilním telefonu můžete uložit libovolný počet záložek.

Přidání záložky
1. V okně prohlížeče přejděte na webovou stránku, kterou si 

přejete přidat do záložek.
2. Stiskněte tlačítko Menu a následně vyberte možnost 

Přidat do záložek. Otevře se obrazovka Přidat stránku do 
záložek. 

3. Podle potřeby upravte název záložky (štítek) a klepněte 
na OK.

Otevření záložky
1. V okně prohlížeče stiskněte tlačítko Menu a poté klepněte 

na možnost Záložky/Historie.
2. Na obrazovce Záložky klepněte na webovou stránku, 

kterou si přejete otevřít.
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Klepnutím na záložku HISTORIE zobrazíte stránky, které 
jste v minulosti navštívili. Klepnutím na záložku ULOŽENÉ 
STRÁNKY zobrazíte uložené stránky. 

4.5 Změna nastavení aplikace Prohlížeč
Nastavení webového prohlížeče lze upravit tak, aby 
vyhovovaly vašemu způsobu prohlížení webu.

Stisknutím tlačítka Menu a klepnutím na Nastavení můžete 
nastavit obsah stránky, ochranu soukromí, zabezpečení a další 
nastavení.

Správa webové stránky
Během prohlížení webové stránky můžete změnit nastavení 
zobrazení a dalších funkcí stisknutím tlačítka Menu.

Aktualizovat: Klepnutím aktualizujete otevřenou stránku.
Vpřed: Klepnutím přejdete na následující stránku.
Zastavit: Klepnutím zastavíte nahrávání aktuální webové 
stránky.
Domovská stránka: Klepnutím přejdete na domovskou stránku.
Přidat do záložek: Klepnutím přidáte stránku do záložek.
Zavřít: Klepnutím zavřete prohlíženou stránku.
Sdílet stránku: Klepnutím můžete sdílet stránku jednou 
z vybraných aplikací.
Verze webu pro PC: Klepnutím zobrazíte prohlíženou stránku 
tak, jak by byla zobrazena v PC.
Záložky/Historie: Klepnutím zobrazíte seznam záložek, 
historie a uložených stránek.

4.6 Rozhraní Bluetooth
Tento mobilní telefon disponuje rozhraním Bluetooth, která 
umožňuje bezdrátové připojení s handsfree sadou Bluetooth 
a také např. přenášení fotografi í z telefonu do PC.
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V případě použití rozhraní Bluetooth pamatujte, že je třeba 
zůstat ve vzdálenosti nejvýše 10 metrů od připojených 
zařízení. Zdi a ostatní elektronická zařízení mohou připojení 
Bluetooth narušovat.

Zapnutí Bluetooth
1. Klepněte na ikonu Aplikace > Nastavení.
2. V sekci BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ klepněte na 

Bluetooth a zapněte jej (ON).

Poznámka:
Jakmile je funkce Bluetooth zapnuta, dochází k detekci 
okolních zařízení Bluetooth, avšak telefon není pro ostatní 
zařízení viditelný.

3. Chcete-li telefon zviditelnit ostatním zařízením, klepněte na 
název modelu vašeho mobilního telefonu v nabídce. 

Připojení a párování se zařízením Bluetooth
Funkce Bluetooth v telefonu umožňuje následující:
Připojit bezdrátovou handsfree sadu Bluetooth.
Před použitím připojení Bluetooth je třeba mobilní telefon 
a zařízení Bluetooth spárovat následujícím způsobem.
Ujistěte se, že je funkce Bluetooth zapnuta.

1. Mobilní telefon vyhledá dostupná Bluetooth zařízení v okolí 
(toto můžete udělat i manuálně klepnutím na HLEDÁNÍ 
ZAŘÍZENÍ).

2. Klepněte na zařízení, které chcete s mobilním telefonem 
spárovat (toto zařízení musí být v režimu umožňujícím 
spárování).

3. Připojení dokončíte zadáním párovacího hesla.

Poznámka:
Jakmile dojde ke spárování, není třeba při opětovném 
připojení zařízení zadávat heslo znova.
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Odesí lání souborů prostřednictvím rozhraní 
Bluetooth
1. Klepněte na ikonu Aplikace > File Manager (Správce 

souborů).
2. Klepněte na  > Bluetooth a vyberte ze seznamu 

spárované zařízení.

Odpojení a zrušení párování zařízení Bluetooth
1. Klepněte na ikonu Aplikace > Nastavení.
2. V sekci BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ klepněte na 

Bluetooth.
3. Vedle připojeného zařízení klepněte na ikonu  a následně 

odpojte zařízení klepnutím na možnost Zrušit párování.
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5. Zábava
Kromě toho, že je tento mobilní telefon komunikačním 
zařízením a osobním asistentem, obsahuje také velké množství 
zábavních funkcí. Umožňuje pořizovat fotografi e, natáčet videa 
a zvukové klipy a stahování a poslech hudby.

5.1 Pořizování fotografií a nahrávání videa
Fotoaparát umožňuje pořizovat fotografi e, natáčet video 
a následně je sdílet.

Spuštění fotoaparátu
Klepnutím na ikonu Aplikace > Fotoaparát spustíte fotoaparát.

Aplikaci Fotoaparát lze také spustit stisknutím a podržením 
Spoušti fotoaparátu na boční straně zařízení (pokud tlačítku 
není přidělena jiná funkce).

Fotoaparát zavřete stisknutím tlačítka Zpět nebo Home 
(Domů).

Pořízení snímku
1. Klepněte na ikonu Aplikace > Fotoaparát.

Poznámka:
Mezi předním a zadním fotoaparátem můžete přepínat 
klepnutím na .

2. Sestavte kompozici snímku na displeji.
Tažením  provedete přiblížení/oddálení fotografovaného 
objektu.
Klepnutím na  změníte nastavení fotoaparátu. Náhled na 
displeji se upravuje dle provedených změn nastavení. 

3. Klepnutím na symbol závěrky pořídíte snímek.
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Prohlížení fotografií
1. Po pořízení snímku se náhled právě pořízené fotografi e 

zobrazí v rohu aplikace. Klepnutím na náhled snímek 
zobrazíte. 

2. K dispozici jsou následující ovládací tlačítka a jejich funkce: 

Snímek můžete sdílet klepnutím na  a následně výběrem 
aplikace pro sdílení. Fotografi i můžete smazat klepnutím na  
> OK.

Chcete-li zobrazit další fotografi e a videa v aplikaci Galerie, 

klepněte na .

3. Mezi fotografi emi můžete posouvat tažením prstu doleva 
a doprava.

Nahrávání videa
1. Klepněte na ikonu Aplikace > Fotoaparát.

Poznámka:
Mezi předním a zadním fotoaparátem můžete přepínat 
klepnutím na .

2. Proveďte kompozici scény, kterou chcete video zahájit.
3. Klepnutím na symbol kamery zahájíte nahrávání videa. 

Nahrávání videa začne. 
Tažením  provedete přiblížení/oddálení natáčeného 
objektu.

4. Klepnutím na symbol kamery nahrávání zastavíte.

Prohlížení pořízených záznamů
Po nahrání videa se náhled právě pořízeného záznamu zobrazí 
ve spodním pravém rohu aplikace. Klepnutím na náhled 
snímek zobrazíte.
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Používání aplikace Galerie
Aplikace Galerie automaticky vyhledává obrázky a videa 
uložená na kartě microSD. Pomocí aplikace Galerie můžete 
třídit fotografi e do složek, prohlížet je a editovat, přehrávat 
videa a nastavovat obrázky jako tapetu nebo fotografi i 
kontaktu.

Otevření aplikace Galerie
Klepnutím na ikonu Aplikace > Galerie otevřete aplikaci 
Galerie. Uvnitř aplikace naleznete obrázky a videa rozdělená 
do kategorií.

Prohlížení obrázků
1. V aplikaci Galerie otevřete klepnutím složku obsahující 

obrázky, které chcete prohlížet. 
2. Klepnutím na obrázek jej zobrazíte na celou obrazovku.

Tip:
Prohlížeč obrázků podporuje funkci automatického otáčení 
obrazovky. Jakmile otočíte mobilní telefon, obrázek se 
přizpůsobí otočení obrazovky.

Oříznutí obrázku
1. Při prohlížení obrázku stiskněte tlačítko Menu a klepněte 

na Oříznout.
2. Pomocí nástroje pro oříznutí vyberte oblast obrázku, kterou 

chcete vyříznout.

Tažením za oblast ořezu můžete obrázek posouvat.
Tažením za hranu oblasti ořezu můžete změnit velikost ořezu. 
Tažením za roh oblasti ořezu můžete změnit velikost ořezu bez 
změny poměru stran. 

3. Klepnutím na OK uložíte oříznutý obrázek. Klepnutím na 
ZRUŠIT zrušíte provedené změny.
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5.2 Poslech hudby

Kopírování hudby na kartu microSD
1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB a nastavte 

kartu microSD jako velkokapacitní zařízení USB. 
2. Na počítači otevřete složku připojeného zařízení USB. 
3. Vytvořte v kořenovém adresáři karty microSD novou 

složku (např. Hudba). 
4. Nakopírujte do vytvořené složky požadovanou hudbu 

z počítače. 
5. Po dokončení kopírování proveďte bezpečné odebrání 

připojeného zařízení USB dle instrukcí v operačním 
systému. 

6. Odpojte mobilní telefon od PC. 

Prohlížení Knihovny médií
Klepnutím na ikonu Aplikace > Hudba otevřete knihovnu. 
Aplikace Hudba řadí hudbu dle SKLADEB a ŽÁNRŮ.

Přehrávání hudby
1. Klepnutím otevřete požadovanou kategorii na obrazovce 

aplikace.
2. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.

Tip:
Během přehrávání hudby můžete stisknutím tlačítka Zpět 
používat jiné aplikace. Přehrávání hudby nebude přerušeno. 
Chcete-li otevřít ovládací panel přehrávání, otevřete 
notifi kační lištu a klepněte na název skladby.

Přidání hudby do Seznamu skladeb
1. Klepnutím otevřete požadovanou kategorii na obrazovce 

aplikace. 
2. Klepněte a podržte prst na názvu skladby a poté klepněte 

na možnost Přidat do seznamu skladeb.
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3. Zvolte seznam skladeb ze seznamu nebo klepněte na 
Nový seznam skladeb.

Přehrávání Seznamu skladeb
1. Na obrazovce hudební knihovny klepněte na záložku 

SEZNAMY SKLADEB.
2. Klepněte a podržte prst na požadovaném seznamu 

skladeb, který chcete přehrát.
3. Klepnutím na Přehrát spustíte přehrávání seznamu.

5.3 Poslech FM rádia
Aplikace FM Radio umožňuje poslech rádiových stanic FM 
v mobilním telefonu. Jako anténa pro FM se používá kabel 
sluchátek, pro poslech rádia je nezbytné sluchátka připojit.

Otevření aplikace FM Radio
1. Klepnutím na ikonu Aplikace > FM Radio otevřete aplikaci 

FM Radio.
2. Aplikace FM Radio umožňuje automatické vyhledávání 

rádiových stanic, jejich ukládání do předvoleb a přehrávání.

Ladění v aplikaci FM Radio
Aplikace umožňuje následující:
Stanici k poslechu vyberete klepnutím na  nebo .
Ruční ladění frekvence zahájíte klepnutím na  nebo .
Aktuální stanici přidáte do seznamu Oblíbených klepnutím na 

.
Chcete-li zobrazit seznam Oblíbených, klepněte na .
Reproduktor zapnete klepnutím na .
Vyhledávání dostupných stanic zahájíte klepnutím na  > 
Vyhledat.
Přehrávání obnovíte klepnutím na .
Chcete-li pozastavit přehrávání stanice, klepněte na . Pro 
obnovu klepněte na .
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Chcete-li změnit ostatní nastavení rádia, např. Nastavení RDS, 
klepněte na . Proveďte požadovaná nastavení a klepněte na 
OK.
Rádio vypnete klepnutím na  > Odejít.

5.4 Služby Google
Abyste mohli používat aplikace Gmail, Kalendář Google a jiné 
aplikace služeb Google, je nutné se přihlásit ke svému účtu 
Google. K přihlášení k účtu Google budete vyzváni rovněž ve 
chvíli, když budete chtít stahovat aplikace z Obchodu Play.

Poznámka:
Pokud v telefonu není vložena SIM karta, nebudete moci 
využívat hlasových a datových služeb mobilní sítě. Můžete 
se však připojit k síti Wi-Fi a přihlásit se ke svému účtu 
Google a využívat dalších funkcí mobilního telefonu kromě 
telefonních hovorů.

Pokud telefon poprvé zapnete bez vložené SIM karty, budete 
vyzváni k připojení k síti Wi-Fi a dokončení nastavení telefonu 
(namísto mobilní sítě). Pokud již účet Google máte, klepněte 
na Přihlásit se a zadejte vaše uživatelské jméno a heslo.

Vytvoření účtu Google
Pokud doposud nemáte účet Google, můžete si jej 
následujícím způsobem vytvořit:
1. Klepněte na ikonu Aplikace > Nastavení.
2. V sekci ÚČTY klepněte na Přidat účet.
3. Účet Google vyberete klepnutím na Google.
4. Vytváření nového účtu zahájíte klepnutím na Nový.
5. Zadejte své jméno a klepněte na .
6. Zadejte uživatelské jméno a klepněte na .
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Mobilní telefon se připojí k serveru Google a zkontrolujte, zda 
je zadané uživatelské jméno k dispozici. Pokud je zadané 
uživatelské jméno již používáno, budete vyzváni k zadání 
jiného.

7. Zadejte informace o obnovení (sekundární e-mailovou 
adresu a bezpečnostní otázku) a klepněte na .

8. Klepněte na Připojit se ke službě Google+, pokud chcete 
vytvořit profi l na službě Google+, nebo na Nyní ne, pokud 
chcete tento krok přeskočit.

9. Přečtěte si smluvní podmínky a klepnutím na  dokončete 
vytváření účtu.

10. Zadejte ověřovací kód a klepněte na .
11. Zadejte informace o platební kartě, které vám umožní 

nákup v Obchodě Play a klepněte na Uložit. Tento krok 
můžete přeskočit klepnutím na Přeskočit.

Použití aplikace Gmail
Jakmile otevřete aplikaci Gmail v telefonu, bude složka 
Doručená pošta obsahovat e-maily z účtu Google.

Otevření aplikace Gmail
Klepněte na ikonu Aplikace > Gmail. Zobrazí se seznam 
doručené pošty. Veškeré e-maily, které se rozhodnete uchovat 
v mobilním telefonu, budou ve složce Doručená pošta.

Přepínání mezi účty
Chcete-li k odeslání použít jiný e-mailový účet, klepněte 
na pole s výběrem účtů v levém horním rohu obrazovky 
a následně vyberte účet, který chcete použít.

Psaní a odeslání e-mailů
1. Na obrazovce Doručená pošta klepněte na .

Pokud chcete e-mail odeslat více příjemcům, oddělte 
jednotlivé e-mailové adresy čárkou.
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Chcete-li odeslat dalším příjemcům kopii nebo skrytou kopii 
e-mailu, stiskněte tlačítko Menu a poté klepněte na Přidat 
kopii/skrytou kopii.

2. Zadejte předmět e-mailu a jeho text.

Pokud chcete k e-mailu připojit obrázkovou přílohu, stiskněte 
tlačítko Menu a poté klepněte na Připojit obrázek. Následně 
vyberte obrázek, který chcete připojit.

3. Jakmile e-mail dokončíte, klepněte na .

Odpovídání a přeposí lání e-mailu
1. Na obrazovce Doručená pošta klepněte na e-mail, na 

který chcete odpovědět nebo jej přeposlat.
2. Klepněte na Odpovědět ( ), Odpovědět všem (  > 

Odpovědět všem) nebo Přeposlat (  > Přeposlat).
3. Proveďte následující: 

V případě, že zvolíte Odpovědět nebo Odpovědět všem, 
napište odpověď. 
V případě, že zvolíte Přeposlat, určete příjemce a přidejte 
doplňkový obsah, který chcete připojit k přeposlané 
zprávě.

4. Klepněte na .

Vyhledávání e-mailu
1. Na obrazovce Doručená pošta klepněte na .
2. Zadejte do pole klíčová slova a klepněte na .

Změna nastavení aplikace Gmail
1. Na obrazovce Doručená pošta stiskněte tlačítko Menu. 

Poté klepněte na možnost Nastavení a proveďte změnu 
požadovaných nastavení.

2. Klepněte na Obecná nastavení nebo na konkrétní 
e-mailový účet.

3. Klepnutím na možnost provedete změnu jejího nastavení. 
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5.5 Použití aplikace Mapy
Tento telefon obsahuje přijímač signálu ze satelitů GPS. Mimo 
to je schopen určovat vaši polohu z dostupných sítí WiFi a to 
s přesností až na 50 metrů.

Chcete-li této funkce využívat, je zapotřebí nainstalovat 
aplikace pracující s GPS, například Mapy Google.

Povolení určování polohy
1. Klepněte na ikonu Aplikace > Nastavení.
2. Klepněte na Přístup k poloze.
3. Určování polohy aktivujete klepnutím na Určování polohy 

Google nebo Satelity GPS.

Otevření aplikace Mapy
Klepnutím na ikonu Aplikace > Mapy otevřete aplikaci Mapy.

Vyhledávání Zajímavých míst
1. Během prohlížení mapy klepněte na .
2. Zadejte název místa, které chcete vyhledat, do 

vyhledávacího pole a klepněte na .

Poznámka:
Můžete také zvolit jednu z možností v seznamu 
doporučených míst.

3. Zobrazí se výsledky vyhledávání. Klepnutím na značku 
zobrazíte název místa. 

4. Pomocí tlačítek na displeji můžete zobrazit umístění na 
mapě, získat navigační instrukce a další.

5.6 Navigace
Po nalezení místa a cíle se můžete nechat navigovat po cestě 
k cíli. Je možné, že aplikace bude vyžadovat trvalý přísun 
mapových dat přes datové připojení.
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5.7 Použití Obchodu Play
Obchod Play poskytuje přímý přístup k aplikacím a hrám, 
které můžete stáhnout a instalovat do telefonu.

Otevření Obchodu Play
1. Klepněte na ikonu Aplikace > Obchod Play.
Pro použití obchodu se musíte zaregistrovat. Přečtěte si 
podmínky provozovatele.

Vyhledávání aplikací
Třídění aplikací podle kategorie: Vyberte požadovanou 
kategorii klepnutím a tažením prohlížejte seznam. Vyhledávání: 
Klepněte na .

Chcete-li zobrazit přehled instalovaných aplikací, stiskněte 
tlačítko Menu a klepněte na Moje aplikace.

Instalování aplikace

Poznámka:
Pokud chcete instalovat aplikace z jiných zdrojů než 
z Obchodu Play, klepněte na Nastavení > Zabezpečení 
a zaškrtněte možnost Neznámé zdroje, což umožní instalaci 
aplikací i mimo Obchod Play.

1. Klepněte na ikonu Aplikace > Obchod Play.
2. Klepnutím vyberte kategorii Obchodu a poté položku, 

kterou si přejete stáhnout.
3. Na obrazovce s podrobnostmi najdete více informací 

o aplikaci, včetně uživatelského hodnocení a komentářů. 
Pokud se přesunete dolů do sekce Vývojář, máte možnost 
prohlédnout si aplikace od stejného vývojáře nebo navštívit 
jeho webovou stránku.

4. Aplikaci nainstalujete klepnutím na Instalovat. Na 
obrazovce se objeví požadované oprávnění aplikace. 
Přečtěte je a klepněte na Přijmout a instalovat.
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Poznámka:
Průběh stahování je zobrazen v notifi kační liště. Délka 
instalace závisí na velikosti aplikace a rychlosti datového 
připojení.

Odinstalování aplikace
1. Na obrazovce Obchodu Play stiskněte tlačítko Menu

a klepněte na Moje aplikace.
2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, 

a následně klepněte na Odinstalovat.
3. Po vyzvání odinstalujete aplikaci z mobilního telefonu 

klepnutím na OK. 

Poznámka:
Aplikace lze spravovat také v nastavení Nastavení ( ) > 
Aplikace.

Sencor_P430 5j.indb   65 3.3.2014   9:55:19



Synchronizace

CZ

66 CZ
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

6. Synchronizace
Některé aplikace v mobilním telefonu (např. Gmail) umožňují 
přístup ke stejným osobním informacím, které můžete přidávat, 
prohlížet a upravovat na počítači. Pokud prostřednictvím těchto 
aplikací provedete nějakou změnu na internetu, zobrazí se 
aktualizované informace také v mobilním telefonu.

Toto je možné díky bezdrátové (OTA) synchronizaci dat. 
Synchronizace probíhá na pozadí a nijak nenarušuje práci 
s mobilním telefonem.

Správa účtů
Kontakty, e-mail a další data v telefonu lze synchronizovat 
s více účty Google a rovněž s dalšími typy účtů v závislosti na 
instalovaných aplikacích v telefonu.

Můžete začít např. přidáním osobního účtu Google, abyste měli 
vaše osobní e-maily, kontakty a kalendář vždy k dispozici. 
Následně můžete přidat pracovní účet, takže budete mít 
pracovní e-maily a kontakty na dosah ruky. V případě potřeby 
můžete přidat další účty Google nebo jiné typy účtů.

Přidání účtu
1. Klepněte na ikonu Aplikace > Nastavení.
2. V sekci ÚČTY klepněte na Přidat účet. Na obrazovce 

se zobrazí přehled nastavení synchronizace a seznam 
aktuálně synchronizovaných účtů.

Poznámka:
V některých případech možná bude zapotřebí vyžádat si 
přihlašovací údaje od správce služby. Např. bude nutné zjistit 
doménu účtu nebo adresu serveru.

3. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
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4. Následujte instrukce na obrazovce a zadejte požadované 
a volitelné informace o účtu. Většina účtů vyžaduje 
uživatelské jméno a heslo, avšak další podrobnosti 
závisí na typu účtu a zabezpečení jeho provozovatele. 
Kontaktujte jej pro podrobnosti. 

Odebrání účtu
Účet a veškeré k němu přidružená data můžete z mobilního 
telefonu odebrat, a to včetně e-mailů, kontaktů nastavení atd. 
Některé účty však odebrat nelze.
1. V sekci ÚČTY v Nastavení klepněte na typ účtu. 
2. Klepněte na účet, který chcete odebrat. 
3. Stiskněte tlačítko Menu a následně vyberte možnost 

Odebrat účet.
4. Klepněte na Odebrat účet.
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7. Používání dalších aplikací

7.1 Používání aplikace Kalendář
Pomocí aplikace Kalendář můžete vytvářet a spravovat 
události, srazy a schůzky. V závislosti na nastavení bude 
kalendář v telefonu synchronizován s kalendářem na webu.

Otevření aplikace Kalendář
Klepnutím na Aplikace > Kalendář otevřete aplikaci Kalendář. 
Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte možnosti nastavení 
a přizpůsobení zobrazení.

Vytvoření události
1. V kterémkoliv zobrazení kalendáře klepněte na žádané 

datum a tlačítkem Menu vyberte možnost Nová událost.
2. Pomocí klávesnice zadejte název události.

Pokud se událost odehrává v určitém časovém úseku, 
nastavte délku trvání události klepnutím na čas 
v kolonkách Od a Do.
Pakliže se jedná o výjimečnou událost, např. narozeniny, 
zaškrtněte možnost Celý den.

3. Zadejte místo události a popis.
4. K události můžete přidat hosty zadáním jejich e-mailových 

adres.
5. Pomocí kolonky Připomenutí si můžete nastavit druh 

připomenutí události. Pokud se událost opakuje, můžete 
nastavit frekvenci opakování v kolonce Opakování.

6. Po dokončení všech nastavení klepněte na HOTOVO.

Nastavení připomenutí události
1. V kterémkoliv zobrazení kalendáře zobrazíte podrobnosti 

o události klepnutím na událost. 
2. Klepnutím na Přidat připomenutí můžete přidat 

připomenutí události. Klepnutím na ikonu „X“ můžete 
připomenutí odebrat.
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3. Klepněte na čas připomenutí a zadejte, jak dlouho před 
konáním události si přejete zobrazit upozornění 

Přizpůsobení aplikace Kalendář
Na kterékoliv obrazovce kalendáře stiskněte tlačítko Menu 
a klepněte na Nastavení > Obecná nastavení. Vyberte 
z následujících možností:

Skrýt odmítnuté události: Zaškrtnutím skryjete události, na 
které jste odmítli pozvání. Zobrazovat číslo týdne: Zaškrtnutím 
zobrazíte číslo týdne.

Použít domácí čas: Pokud cestujete, budou se po zaškrtnutí 
zobrazovat časy v kalendáři dle domovského časového pásma.

Domovské časové pásmo: Slouží k výběru časového pásma.

Vymazat historii vyhledávání: Odstraní veškerá provedená 
vyhledávání.

Zvuk oznámení: Klepnutím vyberete vyzváněcí tón, který zazní 
při zobrazení připomenutí.

Výchozí čas připomenutí: Klepnutím nastavíte výchozí čas 
připomenutí událostí.

Rychlé odpovědi: Klepnutím upravíte výchozí text e-mailu, 
který bude odeslán pozvaným hostům události.

7.2 Nastavení budíku
Můžete nastavit nový budík nebo upravit existující.
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Otevření nastavení budíku
Klepnutím na Hodiny na hlavní obrazovce nebo v Aplikacích 
spustíte nastavení, kde zvolte ikonu budíku ( ) > Nastavit 
budík můžete nastavit budík mobilního telefonu. Zde bude 
zobrazen seznam aktuálně nastavených budíků.

Přidání budíku
1. Na obrazovce se seznamem budíků klepněte na symbol 

„+“a vytvořte nový budík. 
2. Budík nastavíte následujícím způsobem: 

Nastavte čas klepnutím na Čas. Nastavte čas buzení pomocí 
číselné klávesnice a klepněte na OK. Chcete-li vytvořit 
opakovaný budík, zaškrtněte možnost Opakovat. Vyberte dny 
opakování a dokončete nastavení OK .

Chcete-li změnit vyzváněcí tón budíku, klepněte na Vyzváněcí 
tón. Zvolte jednu z možnosti a klepněte na OK. Chcete-li, aby 
telefon při buzení vibroval, zaškrtněte možnost Vibrovat.

Chcete-li k budíku přidat textovou připomínku, klepněte na 
Popis.

3. Po dokončení všech nastavení odejděte z nastavení, 
tlačítky Zpět nebo Domů.

7.3 Použití aplikace File Manager (Správce 
souborů)

File Manager (Správce souborů)
Umožňuje procházet úložiště (vnitřní paměť, SD karta), 
vytvářet složky, kopírovat a mazat soubory, vyhledávat 
soubory. Multimediální soubory lze prohlížet a přehrávat.
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7.4 Kalkulačka
Pomocí kalkulačky můžete řešit jednoduché matematické 
výpočty nebo využít pokročilých operátorů k řešení složitějších 
rovnic.

7.5 Zobrazení pokročilých funkcí
Na obrazovce aplikace Kalkulačka stiskněte tlačítko Menu 
a klepněte na Panel pokročilých funkcí.

7.6 Správa mobilního telefonu

Nastavení data a času
Čas lze nastavovat automaticky dle času poskytnutého 
mobilní sítí.

Poznámka:
Pokud je použit čas poskytnutý sítí, nelze datum, čas 
a časové pásmo nastavit ručně. Vztažné časové pásmo 
můžete nastavit před zapnutím automatického čtení času 
a data v případě, že telefon nedostává kompletní časovou 
informaci.

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na Datum a čas.
2. Klepnutím zrušte zaškrtnutí možnosti Automatický datum 

a čas.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka Automatická volba časového 

pásma.
4. Klepněte na Nastavení data.
5. Požadované časové pásmo můžete vybrat ze seznamu po 

klepnutí na Volba časového pásma. Seznamem časových 
pásem můžete tažením posouvat. 

6. Klepněte na Nastavení času.
7. Mezi 24hodinovým a 12hodinovým formátem zobrazení 

času lze přepínat pomocí zaškrtávacího políčka Použít 
24hodinový formát.
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8. Klepnutím na Vybrat formát data určíte, jak se má na 
mobilním telefonu zobrazovat datum.

7.7 Nastavení displeje

Nastavení jasu obrazovky
1. Na obrazovce Nastavení klepněte na Displej > Jas.
2. Přetažením posuvníku doleva jas displeje ztlumíte, 

přetažením doprava jas naopak zvýšíte. 
3. Klepnutím na OK uložíte nastavení.

Poznámka:
Chcete-li, aby zařízení automaticky upravovalo jas displeje 
v závislosti na okolním světle, klepněte na Automatický jas.

Nastavení režimu spánku
Pokud s mobilním telefonem nebudete několik minut pracovat, 
dojde kvůli úspoře energie z baterie k vypnutí displeje. Pokud 
chcete čas, po kterém telefon přejde do režimu spánku, 
prodloužit nebo zkrátit, proveďte následující:

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na Displej > Režim 
spánku.

2. Nastavte čas, po kterém má zařízení přejít do režimu 
spánku. 

Automatické otáčení obrazovky
Zaškrtněte toto políčko v případě, že si přejete, aby se 
obrazovka automaticky otáčela podle otáčení telefonu. 
Otáčet se budou obrazovky aplikací, které to mají povoleno 
(např. podle druhu zobrazovaných informaci) nebo nemají 
předepsanou orientaci (např. hry).
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Nastavení vyzváněcího tónu
Zapnutí tichého režimu
Pokud chcete aktivovat tichý režim, klepněte v Nastavení na 
Zvukový profi l > Tichý režim. Dojde ke ztlumení všech zvuků 
kromě mediálních souborů a budíků.

Nastavení hlasitosti vyzvánění
Nastavení hlasitosti vyzvánění lze provést z Úvodní obrazovky 
i během používání jakékoliv aplikace (kromě probíhajícího 
hovoru nebo při přehrávání hudby nebo videa). Nastavte 
hlasitost vyzvánění na požadovanou úroveň pomocí tlačítek 
ovládaní hlasitosti. Hlasitost vyzvánění lze nastavit také 
v Nastavení.
1. Na obrazovce Nastavení klepněte na Zvuk > Obecné > 

Hlasitost.
2. Přetažením posuvníku doleva hlasitost ztlumíte, 

přetažením doprava naopak zvýšíte.
3. Klepnutím na OK uložíte nastavení.

Změna vyzváněcího tónu telefonu
1. Na obrazovce Nastavení klepněte na Zvuk > Obecné > 

Vyzváněcí tón telefonu.
2. Klepněte na vyzváněcí tón, který chcete použít, 

a následně klepněte na OK. Vyzváněcí tón se po klepnutí 
začne přehrávat.

Nastavení vibrační odezvy u příchozích hovorů
1. Na obrazovce Nastavení klepněte na Zvuk > Obecné.
2. Zaškrtněte políčko Vibrace a váš telefon bude u příchozích 

hovorů vibrovat.

7.8 Nastavení telefonních služeb

Nastavení výchozí sí tě
1. Na obrazovce Nastavení klepněte na Správa karty SIM.
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2. V záložce VÝCHOZÍ KARTA SIM klepněte na Hlasové 
hovory, Video hovory, Zprávy nebo Datové služby 
a posléze vyberte síť, kterou chcete použít jako výchozí.

Poznámka:
Zjistěte si u vašeho mobilního operátora dostupnost a ceník 
datových služeb.

Změna sí ťových nastavení
1. Na obrazovce Nastavení klepněte na Správa karty SIM.
2. V záložce INFORMACE O KARTĚ SIM vyberte síť, jejíž 

nastavení chcete upravit. Jsou k dispozici následující síťová 
nastavení: 
Změnit název karty SIM: Klepnutím změníte název sítě.
Zadat telefonní číslo: Klepnutím nastavíte telefonní číslo.

Aktivace datových služeb při roamingu
1. V Nastavení klepněte na Správa karty SIM > Roaming > 

Datové služby při roamingu.
2. Vyberte síť, kterou si přejete použít k datovým připojením.

Poznámka:
Používání datových služeb při roamingu může vést ke 
značným poplatkům. Vyžádejte si informace o cenách 
datových služeb při roamingu u síťového operátora.

Vypnutí datových služeb
1. Na obrazovce Nastavení klepněte na Správa karty SIM > 

Datové služby.
2. Klepnutím na Off vypnete datové služby.

Zabezpečení mobilního telefonu
Aby se předešlo neoprávněnému použití vašeho mobilního 
telefonu, je v telefonu a na kartě SIM přednastaveno několik 
hesel.
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Kód PIN:
Kód PIN (Personal Identifi cation Number, 4-8 číslic) slouží 
k zabránění neoprávněnému používání karty SIM. Pokud je 
aktivní funkce ověřování pomocí kódu PIN, bude zadání tohoto 
kódu vyžadování při každém zapnutí telefonu. Pakliže dojde 
k nesprávnému zadání kódu PIN třikrát po sobě, bude karta 
SIM uzamčena. Následující kroky popisují odemčení karty: 
• Po vyzvání na obrazovce zadejte kód PUK.
• Poté vložte nový kód PIN a stiskněte na displeji tlačítko OK.
• Jakmile budete vyzváni k opětovnému zadání nového kódu 

PIN, zadejte jej a stiskněte OK.
• Pokud jste zadali správný kód PUK, dojde k odemčení karty 

SIM a k aktivaci nového kódu PIN.

 VAROVÁNÍ:
V případě, že zadáte nesprávný kód PIN třikrát po 
sobě, dojde k automatickému uzamčení karty SIM. 
K jejímu odblokování budete potřebovat kód PUK. Kód 
PUK vám poskytne telefonní operátor.

Kód PUK:
Kód PUK (slouží k odemčení kódu PIN a skládá se z 8 číslic) 
slouží k odemčení karty SIM po nesprávném zadání kódu PIN. 
Poskytuje ho telefonní operátor spolu s kartou SIM. Pakliže 
dojde k nesprávnému zadání kódu PUK desetkrát po sobě, 
bude karta SIM znehodnocena. Požádejte svého operátora 
o novou kartu SIM.

Kód PIN2:
Kód PIN2 (4-8 číslic) je rovněž poskytován telefonním 
operátorem spolu s kartou SIM a slouží k nastavení pevné 
volby a jiných funkcí. Více informací o dostupnosti těchto 
funkcí se dozvíte u svého telefonního operátora. Pakliže dojde 
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k nesprávnému zadání kódu PIN2 třikrát po sobě, bude kód 
PIN2 uzamčen. Kód PIN2 bude odemčen až po správném 
zadání kódu PUK2. Postup k obnovení kódu je následující:
• Po vyzvání na obrazovce zadejte kód PUK2.
• Poté vložte nový kód PIN2 a stiskněte na displeji tlačítko 

OK.
• Jakmile budete vyzváni k opětovnému zadání nového kódu 

PIN2, zadejte jej a stiskněte OK.

Kód PUK2:
Kód PUK2 (slouží k odemčení kódu PIN2 a skládá se 
z 8 číslic) slouží k odemčení některých funkcí karty SIM 
po nesprávném zadání kódu PIN2. Poskytuje ho telefonní 
operátor spolu s kartou SIM. Pokud nemáte kód PUK2 
k dispozici, kontaktujte svého mobilního operátora. Pokud 
zadáte nesprávný kód PUK2 desetkrát po sobě, nebudete mít 
k dispozici funkce vztahující se ke kódu PUK2. Pakliže tyto 
funkce chcete využívat, kontaktujte svého mobilního operátora 
a požádejte jej o novou kartu SIM. 

Nastavení kódu PIN pro kartu SIM
1. V Nastavení klepněte na Zabezpečení > Nastavení zámku 

karty SIM.
2. Zaškrtněte políčko Zamykat kartu SIM.
3. Zadejte kód PIN karty a klepněte na OK.

Chcete-li kód PIN změnit, klepněte na Změnit kód PIN karty 
SIM.

Poznámka:
Tísňová volání lze z mobilního telefonu provádět i bez zadání 
platného PIN.
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Zabezpečení mobilního telefonu pomocí zámku 
obrazovky
Aby byla vaše data více v bezpečí, uzamykejte obrazovku 
a aktivujte vyžádání zadání odemykacího hesla/gesta při 
každém zapnutí telefonu nebo přechodu z režimu spánku. 
Použijte vhodné heslo a metodu, abyste byli schopni zařízení 
odemknout. V případě neschopnosti telefon odemknout (např. 
zapomenutí hesla) bude třeba telefon servisně uvést do 
továrního nastavení doprovázené ztrátou uživatelských dat, 
včetně přístupových hesel. Svá data proto zálohujte.

1. V Nastavení klepněte na Zabezpečení > Zámek obrazovky. 
2. Vyberte jednu z nabízených možností. Nejpoužívanější 

jsou:
Žádný: Zařízení není zabezpečeno.
Posunutí: Telefon se odemkne přetažením ikony zámku.
Gesto: Telefon se odemkne po správném nakreslení 
zadaného odemykacího gesta.
PIN: Pro odemknutí telefonu slouží kód PIN.
Heslo: Pro odemknutí telefonu slouží zadané heslo.

3. Nastavení dokončíte dle instrukcí pro určenou metodu. 

7.9 Aplikace
Jelikož je telefon založen na operačním systému Android, 
je možné jeho funkcionalitu rozšířit instalací dalších aplikací 
prostřednictvím obchodů Google Play nebo Android Market.

Existují tři způsoby, jakými lze do telefonu 
instalovat aplikace:
1. Přímým stažením z internetu. Jakmile je stahování 

dokončeno, zvolte z nabídky možnost Instalovat.
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Poznámka:
Způsob instalace aplikací může záviset na prohlížeči, který 
používáte. Před stažením se ujistěte, že je v telefonu vložena 
karta SD.

2. Stažením instalačního souboru na disk v počítači 
a následnou instalací z počítače pomocí softwaru v PC 
(např. SnapPea).

3. Pokud máte v telefonu nainstalovaného správce souborů, 
je možné instalační soubor aplikace APK uložit na kartu 
SD a poté pomocí správce souborů přejít do složky, kde je 
soubor instalace uložen a klepnutím jej spustit.

Poznámka:
Chcete-li instalovat aplikace z jiných zdrojů než je obchod 
Google Play, je třeba to povolit v nabídce Nastavení > 
Zabezpečení > Povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů.

 VAROVÁNÍ:
Aplikace stažené z internetu mohou pocházet 
z neznámých zdrojů. Abyste chránili váš telefon 
a osobní údaje, stahujte aplikace výhradně 
z ověřených zdrojů, jakým je např. obchod Google Play 
nebo Android Market.

7.10 Správa aplikací
V nabídce Nastavení > Aplikace > Správa aplikací je možné 
získat přístup ke všem nainstalovaným aplikacím.

Klepnutím na aplikaci v seznamu se dostanete na obrazovku 
Informace o aplikaci, ve které můžete provádět následující 
akce.
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Vynutit ukončení běžící aplikace – bude vypnuta bez potvrzení.
Odinstalovat aplikaci, kterou už nadále nebudete používat. 
Uvolníte tím rovněž místo v paměti.
Vymazat data aplikace, např. uživatelské účty, databáze, 
nastavení atd.
Přesunout soubory aplikace z vnitřního úložiště na kartu SD 
a naopak.
Vymazat mezipaměť aplikace zahrnující dočasná data uložená 
v telefonu.

Poznámka:
Předinstalované aplikace nelze odinstalovat.

Způsoby, kterými lze uvolnit místo v paměti 
telefonu
Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
Restartujte mobilní telefon.

7.11 Resetování mobilního telefonu

Záloha nastavení
Zálohu nastavení mobilního telefonu a dat lze provést na 
servery Google prostřednictvím účtu Google. Jakmile si 
pořídíte nový mobilní telefon, budete mít možnost si data 
a nastavení obnovit ze zálohy.
1. Na obrazovce Nastavení klepněte na Zálohování 

a obnovení dat.
2. Zaškrtněte políčko Zálohovat nastavení.

Resetování telefonu
1. Na obrazovce Nastavení klepněte na Zálohování 

a obnovení dat > Obnovení továrních dat.
2. Přečtěte si všechna upozornění vyplývající z této akce 

a klepněte na Resetovat telefon a poté na Vymazat vše. 
Mobilní telefon provede resetování nastavení na původní 
tovární hodnoty a restartuje se.
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8. Otázky a odpovědi
Špatný příjem. 
Nízká úroveň 
signálu. Rozpadá 
se hovor.

Špatné příjmové 
místo (mezi 
vysokými budovami 
či stromy, uvnitř 
některých budov).
Špatné příjmové 
místo (rušení 
radiovými signály 
nebo průmyslovým 
rušením).
Velká vzdálenost od 
základnové stanice 
(„vysílače“).

Vzdalte se 
od špatného 
příjmového místa 
co nejdále. Změňte 
příjmové místo, 
abyste se přiblížili 
k základnové 
stanici.

Ozvěna při 
hovoru nebo 
šum.

Síť operátora je 
momentálně ve 
špatném stavu nebo 
přetížená síť.

Zkuste zavěsit 
a hovor opakovat.

Chyba připojení 
k síti.

Slabý signál, síť 
operátora SIM nemá 
pokrytí.

Zvolte jiné místo.

Chyba SIM. SIM je poškozena 
nebo špatně vložena.
Znečistěné kontakty 
SIM.

Zkontrolujte vložení 
SIM nebo ji nechte 
zkontrolovat. 
Očistěte opatrně 
kontakty SIM.

Nelze uskutečnit 
hovor.

Hovory jsou 
zakázány v telefonu 
nebo operátorem 
(předplacená služba).
Omezení volání jen 
na některá čísla.

Zjistěte, zda máte 
aktivní službu 
na SIM. Ověřte 
omezení hovorů 
v telefonu.
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Chybí kontakt 
dříve uložený.

Zapnuto omezení 
seznamu kontaktů 
jen na SIM nebo 
telefon. Aktivní 
fi ltrování.

Přepněte mezi 
seznamem na SIM 
nebo v telefonu, 
zrušte fi ltr.

Nelze vytvořit 
nový kontakt 
nebo uložit číslo.

Oblast kontaktů na 
SIM nebo v telefonu 
je zaplněna.

Zkontrolujte 
volné místo, 
přepněte mezi SIM 
a telefonem, smažte 
některé kontakty.

Nelze zapnout 
určitou službu 
operátora.

Služby mohou být 
nedostupné místně 
nebo obecně.
Služba může být 
placená.

Ověřte, zda váš 
operátor službu 
v místě nabízí. 
Zkontrolujte, zda 
máte zaplacenu 
placenou službu.

Špatná funkce 
softwaru, 
aplikace.

Software nebo 
aplikace poškozeny, 
nevhodné nastavení.

Zkontrolujte 
nastavení.
Restartujte aplikaci. 
Zazálohujte si 
svá data a vraťte 
se k továrnímu 
nastavení aplikace, 
příp. přeinstalujte 
aplikaci.
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Špatná funkce 
systémové 
součásti.

Poškozen systém 
nebo nevhodně 
nastaven.

Zkontrolujte 
nastavení.
Restartujte telefon. 
Zazálohujte si 
svá data a vraťte 
se k továrnímu 
nastavení, 
příp. nechte 
přeinstalovat celý 
systém telefonu 
v autorizovaném 
servise.

Baterii nelze 
nabít.

Poškozený nebo 
nevhodný kabel, 
krátký konektor.
Nabíjení v mrazu 
nebo při vysokých 
okolních teplotách.
Poškozený nabíjecí 
adaptér nebo baterie. 

Použijte jiný, nový 
kabel. Nabíjejte 
nejlépe při pokojové 
teplotě nebo 
0 °C – 40 °C. 
Vyměňte adaptér 
nebo baterii 
v autorizovaném 
servise.

Nelze připojit 
k počítači.

Poškozený kabel 
nebo kabel určený 
pouze k nabíjení.
Nenainstalované 
ovladače Windows.

Použijte správný 
kabel s delším 
konektorem, 
určený pro nabíjení 
i komunikaci.
Vyzkoušejte jiný 
USB port počítače, 
aktualizujte 
Windows.
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Příliš zkrácená 
doba provozu 
nebo doba 
připravenosti 
(Standby).

Baterie nebyla plně 
nabitá.
Baterie je za 
svou životností 
(spotřebovaná 
životnost baterie).
Telefon je mimo 
oblast pokrytí 
signálem.

Nabijte 
baterii úplně. 
Spotřebovanou 
baterii nechte 
vyměnit 
v autorizovaném 
servise.
Telefon intenzivně 
hledá signál 
a spotřebovává více 
energie.

Důležité poznámky:
1. Před jakoukoli instalací, změnou systému nebo části, 

změně nastavení hardwaru proveďte zálohu důležitých 
a osobních dat.

2. Doporučujeme provádět zálohu pravidelně i bez vnějších 
podnětů, abyste předešli ztrátě důležitých a osobních dat 
při vnějším poškození nebo ztrátě telefonu.

3. Uchovávejte skrytě hesla, PIN a další bezpečnostní kódy, 
abyste předešli zneužití osobních dat.
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9. Technické údaje
Název modelu Element P430 (IP67 certifi kovaný smartphone)

Designové 
parametry

Charakteristika Plochá, plně dotyková obrazovka

Rozměry 145,5 × 73 × 20,8 mm

Hmotnost 256 g

Procesor Typ procesoru CPU: MTK 6589 (Quad Core ARM 
Cortex A7 1.2GHz)

Sítě Pásma mobilních sítí GSM/GPRS/EDGE – 
850/1800/1900 MHz
WCDMA/HSPA 850/1900/2100 MHz

DUAL SIM Ano

Název procesoru MTK MT6589

Vstupní zařízení Dotyková obrazovka Ovládání dotykem prstu 
i jednobodově

Postranní tlačítka Ano

Ostatní tlačítka Hlavní vypínač

Displej Typ hlavního displeje, 
rozlišení, a barevný 
rozsah

4,3“ (IPS LCD technologie), 
QHD 540x960, 16,7 mil. barev

Fotoaparát Typ čipu fotoaparátu CMOS

Přední fotoaparát 0,3 MP

Zadní fotoaparát 8,0 MP

Autofokus Ano

Blesk Ano

Paměť Vestavěná paměť RAM: 1 GB
Flash: 4 GB e-Nand

Přídavná paměť (karty 
SD, microSD)

Karta T-Flash (microSD)

Maximální možná 
kapacita paměťové 
karty (v GB)

32 GB

Senzory Senzor přiblížení Ano

Světelný senzor Ano

Akcelerometr Ano

Kompas Ano

Baterie Kapacita baterie 2800 mAh

Výdrž v pohotovostním 
režimu

360 hodin
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Konektivita Verze Bluetooth BT2.1

Verze USB USB 2.0

Nabíjení Micro USB 2.0

WiFi IEEE 802,11 b/g/n

FM rádio FM Ano (FM 87,5-108 MHz), anténa ve 
sluchátkách

Příslušenství Hands-Free sada 
(sluchátka+mikrofon)

Drátový 3,5mm jack (stereo 
sluchátka, mikrofon, spínač)

Konektor nabíječky 
(MiniUSB, MicroUSB/
jiný)

Micro USB 2.0

Reproduktor Vestavěný

Model adaptéru USB 5 V, 500 mA

Obsah balení USB kabel, síťový adaptér, rychlý průvodce

Konkrétní funkce
Konkrétní funkce Navigace GPS GPS/AGPS

IM komunikace Ano

E-mail Ano

Mapy Ano

Google Street View Ano

Hry Ano

Nahrávání zvuku Ano

Operační systém a programové prostřední aplikací
Platforma Operační systém Android 4.2 Jelly Bean

Organizace 
a přizpůsobení

Kalendář Ano

Poznámky Ano

Upomínky Ano

Budík Ano

Kalkulačka Ano

Převodník měn Ano

Nahrávání zvuku Ano

Stopky Ano

Vyzvánění profi ly Ano

Vibrace Ano

Tapety Ano

Vyzváněcí tóny Ano

Světový čas Ano

Režim V letadle Ano

Čtení e-booků Ano
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Formát souborů
Formát souborů Formát vyzváněcích 

tónů
MP3, AAC, AAC+, WMA

Formát obrázků JPG, BMP, PNG

Formát hudebních 
souborů

MP3, AAC, AAC+, WMA, MPEG4, 
OGG

Formát video souborů H264, streaming videa, 3GPP, 
MPEG4, 3GP kodek

Výše uvedená data se mohou měnit bez předchozího 
upozornění.
Čeština je původní verze.

Symbol CE uvedený na jednotce, v uživatelském manuálu 
a na balení označuje, že jednotka splňuje základní požadavky 
směrnice R&TTE, 1995/5/EC, Směrnice pro nízké napětí 
73/23/EEC. Prohlášení o shodě naleznete na www.sencor.cz.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM 
OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání 
odpadu.

LIK VIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICK ÝCH 
A ELEKTRONICK ÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech 
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být 
přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, 
obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná 
místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo 
jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou 
likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od 
místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si 
potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek 
zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu 
likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, 
které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez 
předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
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CZ   Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list. 

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku 
kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na 
nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za 
vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen 
nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez 
zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční 
doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence 
reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení 
hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční 
doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného 
výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek 
převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, 
záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:
• vady, na které byla poskytnuta sleva;
• opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
• poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu 

s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby 
používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;

• poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
• poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná 

událost, požár, vniknutí vody);
• vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým 

elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, 
pád);

• poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) 
nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost 
prostředí, otřesy);

• poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo 
neautorizovanou osobou (servisem);

• případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a  kde 
reklamovaný výrobek zakoupil);

• případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
• případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, 

kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo 
záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR: 
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.
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