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Vážený zákazník,
Ďakujeme vám za kúpu mobilného telefónu Sencor Element 
P430 s dotykovým ovládaním. Tento návod na obsluhu je 
špeciálne navrhnutý na podrobný popis funkcií a vlastností 
zariadenia. Pred použitím telefónu si pozorne prečítajte tento 
návod. Zoznámte sa s uvedenými informáciami o bezpečnom 
a správnom používaní zariadenia. Popis uvedený v tomto 
návode je založený na predvolenom nastavení telefónu.
Obrázky a snímky sa môžu líšiť od konkrétneho modelu. 
Element P430 je smartfón založený na open source 
operačnom systéme Android. Komunikácia a zábava bude 
ľahko dostupná vďaka aplikáciám, ktoré sú v telefóne 
predinštalované, a ktorých počet je možné rozšíriť 
prostredníctvom obchodu Google Play alebo Android Market.

 UPOZORNENIE
Elektrické vlastnosti vody a tekutín sú podobné 
vlastnostiam ľudského tela nevyhnutným pre dotykové 
ovládanie. Ak je dotyková plocha mokrá či znečistená, 
najmä nerovnomerne, môže byť dotyková funkcia 
obťažná, nespoľahlivá alebo úplne znemožnená. 
Pokúste sa uchovať dotykovú plochu čistú a suchú.
Pre najzákladnejšie ovládanie v neštandardných 
podmienkach vám pomôžu hardvérové tlačidlá, vrátane 
tlačidla Home.

Pamätajte, že voda a kvapaliny tlmia 
elektromagnetické pole a zvuky.
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Dôležité pokyny:
Váš outdoorový telefón je skonštruovaný a testovaný na vonkajšie 
použitie až do úrovne ochrany IP67 a disponuje kompletnou 
odolnosťou proti prachu (6.) a ochranou proti úplnému ponoreniu 
do vody až na 30 minút do hĺbky 1 m (.7). Dbajte na to, aby 
ste využili všetky spôsoby ochrany telefónu (kryty a záslepky) 
a nenamáhali nadmerne konštrukciu alebo diely telefónu 
mechanicky (ťahom, tlakom – aj tekutiny, krutom, nárazom), ktoré 
by mohlo mať za následok narušenie súdržnosti vonkajšieho obalu 
a tesnosť pohyblivých dielov. Používateľsky dostupné pohyblivé 
diely a súčasti (kryt priestoru SIM a SD kariet) otvárajte zásadne 
v suchom prostredí. Vlhkosť, zatečenie, zaprášenie v dôsledku 
nedodržania týchto podmienok nie je kryté zárukou, rovnako ako 
pohľadové poškodenie v dôsledku používania. Ak napriek tomu 
dôjde k zmienenému nežiaducemu javu alebo máte aj tú najmenšiu 
pochybnosť o prípadnom účinku na telefón, vypnite ho a ponechajte 
ho v pokojovom, suchom a teplom prostredí počas niekoľkých hodín 
(nie na zdrojoch tepla a vykurovania), a to v otvorenom stave – 
záslepky slúchadlového a nabíjacieho otvoru a kryt priestoru pre 
karty. Núdzové vypnutie je možné vykonať aj tlačidlom RESET na 
boku telefónu, toto tlačidlo treba silno stlačiť, čo je ochrana proti 
nežiaducemu stlačeniu pri bežnej prevádzke. Ak ani po mnohých 
hodinách „vysušovania“ sa neobnoví bezchybná funkcia telefónu, 
zašlite ho do odborného servisu na vysušenie a vyčistenie. Ak 
k vyššiu uvedenému nežiaducemu javu dôjde vplyvom inej tekutiny 
než čistej vody, nepokúšajte sa telefón sprevádzkovať a priamo ho 
nechajte odborne vyčistiť; teda javy pochádzajúce zo znečistenia 
zmesami a koloidmi, ako sú napr. limonády či znečistené vody (môžu 
vytvárať nežiaduce vodivé cesty) alebo leptavé a prchavé tekutiny 
(čistidlá a rozpúšťadlá, môžu prerušovať vodivé spojenia). Neupravujte 
a nevymieňajte tesniace časti (záslepky a kryty) používateľsky, ale 
vždy v odbornom servise. Inak by ste mohli znížiť stupeň ochrany 
prístroja (IP) alebo ochranu úplne vyradiť. Takisto, ak si všimnete 
odlišnú funkciu či stav tesniacich prvkov – prasknutie vplyvom 
prílišného namáhania, narušenie súdržnosti vplyvom vonkajšieho 
prostredia, trebárs rozpúšťadlami alebo olejmi, alebo starnutím 
s prejavom zvýšenej tuhosti či prasklinami – nechajte si ich vymeniť 
v odbornom servise za nové.
Predchádzajte poškodeniu a správne telefón používajte. Odmení sa 
vám dlhodobou spoľahlivou prevádzkou.
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1. Bezpečnostné inštrukcie

1.1 Upozornenie o bezpečnosti
Dôležité upozornenia:
• Všetky snímky obrazovky v tomto návode na obsluhu sú 

ilustratívne a môžu sa od skutočného výrobku líšiť.
• Jednotlivé kroky sa môžu v závislosti od verzie fi rmvéru 

v telefóne líšiť od krokov popísaných v tomto návode.
• Ak nie je uvedené inak, popis všetkých krokov v tomto 

návode predpokladá, že sa nachádzate na úvodnej 
obrazovke.

• Funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť s ohľadom na typ 
zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb.

• Aplikácie a ich funkcie sa môžu s ohľadom na krajinu, 
oblasť a použitie hardvéru/softvéru líšiť. Výrobca, dovozca, 
distribútor ani predajca nezodpovedajú za problémy 
s výkonom spôsobené aplikáciami od iných dodávateľov.

• Výrobca, dovozca, distribútor ani predajca nezodpovedajú 
za problémy spojené s výkonom či za nekompatibilitu 
spôsobenú úpravou nastavenia registra alebo zmenou 
softvéru operačného systému. Pokusy o prispôsobenie 
operačného systému môžu viesť k nefunkčnosti zariadenia 
alebo aplikácií. 

• Softvér, zvukové zdroje, obrázky, tapety aj iné médiá, 
ktoré sú dodávané k tomuto zariadeniu, sa môžu používať 
s obmedzenou platnosťou na základe licencie. Ich 
prevzatie či používanie na komerčné alebo iné účely môže 
predstavovať porušenie zákonov o autorských právach. Za 
nezákonné používanie takých médií sú zodpovední výhradne 
a iba používatelia.

• Dátové služby, napr. zasielanie správ, nahrávanie 
a preberanie, popr. automatická synchronizácia alebo 
používanie služieb určenia polohy, môžu byť spoplatnené. 
Podrobné informácie o poskytovaných službách nájdete 
u svojho operátora. 
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• Pôvodné aplikácie, ktoré sú dodávané so zariadeniam, môžu 
byť aktualizované a ich podpora môže byť ukončená bez 
predchádzajúceho oznámenia. 

• Úpravy operačného systému, inštalácia softvéru z iných 
než ofi ciálnych zdrojov a ďalšie môžu spôsobiť poruchy 
zariadenia, poškodenie alebo stratu dát. Na poruchy 
spôsobené vyššie uvedeným spôsobom sa nevzťahuje 
záruka. 

Poznámka k operátorovi:
Telefón je z výroby nastavený na maximálne využitie 
dostupných služieb. Váš telefónny operátor môže niektoré 
funkcie, zabezpečenie alebo správanie telefónu obmedziť 
alebo pozmeniť voči popisu v tomto návode. V prípade 
rozdielu sa informujte u svojho operátora.

  VAROVANIA
• Zabráňte požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo 

výbuchu.
• Nepoužívajte poškodené elektrické káble či 

zástrčky, popr. uvoľnené elektrické zásuvky.
• Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami; 

pri odpájaní nabí jačky neťahajte za kábel.
• Napájací kábel neohýbajte či inak nepoškodzujte.
• Zariadenie počas nabí jania nepoužívajte 

a nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami. 
Neskratujte nabí jačku ani zariadenie. 

• Nehádžte s nabí jačkou ani zariadením 
a nevystavujte ich nárazom. 

• Na nabí janie používajte iba a výhradne nabí jačku, 
ktorá bola schválená výrobcom.

• Nepoužívajte zariadenie počas búrky.

Toto zariadenie sa môže pokaziť a môže sa tým zvýšiť riziko 
úrazu elektrickým prúdom.
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Nemanipulujte s poškodenou alebo netesnou lítiovo-iónovou 
(Li-Ion) batériou.
Kvôli bezpečnej likvidácii Li-Ion batérie sa obráťte na najbližšie 
autorizované servisné stredisko.
Manipuláciu a likvidáciu zariadenia a nabíjačky vykonávajte 
podľa miestne platných právnych predpisov.
Používajte iba batériu a nabíjačku navrhnutú výhradne pre 
váš typ zariadenia. Použitie iného príslušenstva než výhradne 
určeného môže spôsobiť vážne poranenia alebo poškodenie 
zariadenia.
Batériu ani zariadenie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii 
použitej batérie a zariadenia sa riaďte všetkými platnými 
miestnymi predpismi.
Nikdy nevkladajte batériu alebo zariadenie do vykurovacích 
zariadení, napríklad do mikrovlnnej rúry, bežnej rúry alebo 
radiátorov. V prípade prehriatia by zariadenie alebo batéria 
mohli explodovať.
Nevystavujte zariadenie vysokému vonkajšiemu tlaku (napr. 
stláčanie alebo prepichovanie), mohlo by dôjsť k vnútornému 
skratu a prehriatiu.
Zariadenie, nabíjačku a batériu chráňte pred poškodením.
Nevystavujte zariadenie, batériu alebo nabíjačku veľmi nízkym 
alebo veľmi vysokým teplotám. Extrémne teploty ich môžu 
poškodiť a znížiť kapacitu nabíjania aj životnosť zariadenia 
vrátane batérie.
Dbajte na to, aby sa batéria nedostala do kontaktu s kovovými 
predmetmi; mohlo by dôjsť k spojeniu pólov + a – na batérii 
a následne k dočasnému alebo trvalému poškodeniu batérie.
Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku či batériu.

 UPOZORNENIA
Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy 
pri používaní zariadenia v oblastiach s vydanými 
obmedzeniami. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti 
iných elektronických zariadení.
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Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej 
frekvencii. Zariadenie môže byť inými elektronickými 
zariadeniami rušené.

Nepoužívajte zariadenie v nemocnici alebo 
v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo 
byť rušené rádiovými signálmi.
Ak používate lekársky prístroj, obráťte sa pred jeho použitím 
na jeho výrobcu, aby ste sa uistili, či bude, alebo nebude mať 
rádiofrekvenčné žiarenie vysielané zariadením na prístroj vplyv.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti 
kardiostimulátora!
Zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od 
kardiostimulátora, môže dôjsť k jeho rušeniu.
Aby ste minimalizovali možné rušenie kardiostimulátora, 
používajte zariadenie iba na tej strane tela, na ktorej nemáte 
kardiostimulátor.

Ak používate audiofón, obráťte sa na výrobcu, 
aby vám poskytol informácie o rádiofrekvenčnom 
žiarení.
Rádiofrekvenčné žiarenie vysielané zariadením môže 
spôsobovať rušenie niektorých typov audiofónov. Pred 
použitím zariadenia sa obráťte na výrobcu, ktorý vám poskytne 
informácie o vplyve rádiofrekvenčného žiarenia vysielaného 
zariadením na audiofóny.

Rozbušky, odpaľovacie oblasti
Ak sa nachádzate v odpaľovacej oblasti alebo v oblasti 
označenej pokynmi vyzývajúcimi na vypnutie „obojsmerných 
rádií“ a „elektronických zariadení“, vypnite svoj mobilný telefón 
či iné bezdrôtové zariadenie, aby ste predišli vzájomnému 
rušeniu s odpaľovacími prácami.
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Nepoužívajte zariadenie vo výbušnom prostredí.
Vo výbušnom alebo horľavom prostredí zariadenie vypnite 
a nevyberajte batériu.
Vždy sa riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi 
vo výbušnom prostredí.
Nepoužívajte zariadenie na čerpacích staniciach, v blízkosti 
palív alebo chemikálií alebo vo výbušnom prostredí.
Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo 
výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho 
diely alebo príslušenstvo.

Vypnite zariadenie na palube lietadla.
Zariadenie môže spôsobovať rušenie elektronických 
navigačných prístrojov lietadla.
Zariadenie môže spôsobovať rušenie automobilových prístrojov.
Funkčnosť elektronických zariadení v automobile môže 
byť poškodená na základe rádiofrekvenčného rušenia zo 
zariadenia. Ďalšie informácie vám poskytne výrobca.

Motorové vozidlá
Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami 
a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení 
pri vedení motorového vozidla.
Pri šoférovaní je vašou hlavnou prioritou venovať sa ovládaniu 
vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní 
nepoužívajte mobilné zariadenie. Kvôli vašej bezpečnosti aj 
bezpečnosti ostatných používajte zdravý rozum a pamätajte na 
nasledujúce odporúčania:
• Zoznámte sa s týmto zariadením a jeho funkciami 

uľahčenia, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto 
funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na 
vytočenie alebo príjem hovoru.
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• Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. 
Uistite sa, že môžete bezdrôtové zariadenie používať bez 
toho, aby ste prestali sledovať premávku na ceste. Ak vám 
niekto volá v nevhodnej chvíli, použite na prijatie hovoru 
hlasovú schránku.

• Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných 
poveternostných podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, 
ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.

• Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne 
čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi 
odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej 
jazdy.

• Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. 
Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte 
do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, keď bude 
váš automobil v pokoji.

• Nezapájajte sa do stresujúcej alebo citovo vypätej 
konverzácie; mohlo by to odviesť vašu pozornosť od 
šoférovania. Dajte osobe, s ktorou hovoríte, vedieť, že 
šoférujete, a konverzáciu, ktorá by mohla rozptýliť vašu 
pozornosť, radšej odložte.

• Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. 
V prípade požiaru, dopravnej nehody alebo lekárskej 
pohotovosti vytočte miestne núdzové číslo.

• Používajte toto mobilné zariadenie, aby ste v prípade núdze 
zavolali pomoc ostatným. Ak vidíte dopravnú nehodu, 
páchanie trestného činu alebo núdzový stav ohrozenia 
života, zavolajte na miestne núdzové číslo.

• V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej 
situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu 
asistenčnú službu. Ak vidíte pokazené vozidlo, ktoré 
nespôsobuje vážne riziko, poškodený semafor, menšiu 
dopravnú nehodu, kde nedošlo k žiadnemu zraneniu, alebo 
vozidlo, ktoré bolo odcudzené, zavolajte na číslo, ktoré je 
určené na hlásenie takých situácií.
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Riadna starostlivosť a používanie
Udržujte zariadenie v suchu
Vlhkosť a tekutiny môžu poškodiť súčasti alebo elektronické 
obvody zariadenia.
Kvapaliny zmenia farbu štítka, ktorý indikuje poškodenie vodou 
vnútri zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vlhkosťou 
alebo tekutinou, môže sa zrušiť platnosť záruky výrobcu.
Zariadenie nezapínajte, ak môže byť vnútri mokré. Ak je už 
zariadenie zapnuté, vypnite ho. Potom ho utierkou osušte do 
sucha a odovzdajte do servisného strediska.

Nepoužívajte a neskladujte zariadenie v oblastiach s vysokou 
koncentráciou prachových či poletujúcich častíc nad rámec 
daného stupňa ochrany.
Prachové či cudzie častice by mohli spôsobiť poruchu 
zariadenia, ktorá by mohla mať za následok požiar alebo 
poranenie elektrickým prúdom.
Zariadenie uchovávajte na rovnom povrchu. Pri páde 
zariadenia môže dôjsť k jeho poškodeniu.
Zariadenie neuchovávajte v oblastiach s príliš nízkou alebo 
vysokou teplotou. Odporúčame používať zariadenie pri 
teplotách od 5 °C do 35 °C.
Ak by ste ponechali zariadenie v uzatvorenom automobile, 
mohlo by vybuchnúť, lebo teplota vo vozidle by mohla 
dosiahnuť až 80 °C.
Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému svitu ani inému 
zdroju svetla po dlhší čas.
Batériu skladujte pri teplotách od 0 °C do 45 °C.

Neuchovávajte zariadenie v blízkosti magnetických polí.
V opačnom prípade by to mohlo spôsobiť poruchu zariadenia 
alebo vybitie batérie. Karty s magnetickými pruhmi, ako 
sú napr. kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či 
palubné lístky, sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť. 
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Nepoužívajte tašky alebo príslušenstvo s kovovými úchytkami 
a dbajte, aby zariadenie nebolo po dlhší čas vystavené 
kontaktu s magnetickými poľami.

Chráňte zariadenie pred nárazmi. Mohlo by dôjsť k poškodeniu 
displeja zariadenia. Ak dôjde k ohnutiu či deformácii 
zariadenia, prístroj alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

Neuchovávajte zariadenie v blízkosti varičov, mikrovlnných 
rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových 
nádob. Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie. Zariadenie by sa 
mohlo prehriať a spôsobiť požiar.

Nepoužívajte toto zariadenie alebo aplikáciu až do prehriatia. 
Dlhodobé vystavenie pokožky prehriatemu zariadeniu môže 
viesť k ľahkému popáleniu, ktoré sa prejavuje napr. červenými 
škvrnami alebo začervenaním.

Nezapínajte blesk v blízkosti očí osôb či zvierat, ak ním 
zariadenie disponuje. Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo 
spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Vystavenie sa zábleskom. Pri používaní zariadenia ponechajte 
niektoré svetlá v miestnosti zapnuté, obrazovka by sa nemala 
nachádzať príliš blízko očí. Ak ste v priebehu sledovania videa 
alebo hrania fl ashových hier po dlhší čas vystavení zábleskom, 
môže dôjsť k záchvatu alebo k strate vedomia. Ak pociťujete 
nevoľnosť, okamžite prestaňte zariadenie používať.

Porucha hybnosti z nadmerného používania
Ak opakovane vykonávate určité pohyby (napr. stlačenie 
tlačidiel, hranie hier), môžete pociťovať občasnú bolesť rúk, 
krku, ramien alebo iných častí tela. Ak používate zariadenie 
po dlhší čas, držte zariadenie uvoľneným stlačením, zľahka 
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stláčajte tlačidla a robte časté prestávky. Ak počas alebo 
po používaní zariadenia pociťujete nepohodlie, prestaňte 
zariadenie používať a obráťte sa na lekára.

Používajte batérie, nabíjačky a iné príslušenstvo iba 
a výhradne odsúhlasené výrobcom. Používaním neznačkových 
batérií či nabíjačiek môžete skrátiť ich životnosť alebo spôsobiť 
poruchu zariadenia.
Výrobca, dovozca, distribútor ani predajca nezodpovedajú 
za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva alebo 
spotrebného materiálu neschváleného výrobcom.

Opatrenia na zaistenie maximálnej životnosti batérie 
a nabíjačky. Nenabíjajte zariadenie dlhšie než deň, prílišné 
nabitie by mohlo mať za následok skrátenie životnosti batérie. 
Zariadenia, ktoré sa časom nepoužívajú, sa postupom času 
vybijú a pred použitím musia byť znovu nabité. Odpojte 
nabíjačku od zdroja elektrickej energie, ak ju nepoužívate. 
Batériu používajte iba na účely, na ktoré je určená.

Osobná bezpečnosť
Nehryzte ani neolizujte zariadenie ani batériu. Mohlo by dôjsť 
k poškodeniu zariadenia, výbuchu alebo poškodeniu zdravia. 
Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú 
správne.

Nevkladajte zariadenie alebo dodané príslušenstvo do očí, uší 
alebo úst. Také konanie môže spôsobiť udusenie alebo vážne 
zranenie. Pri používaní zariadenia: držte zariadenie rovno, 
rovnako ako klasický telefón; hovorte priamo do mikrofónu; 
s vnútornou anténou zariadenia nemanipulujte.
Mohlo by dôjsť k zníženiu kvality hovorov alebo k pozmeneniu 
hodnôt rádiofrekvenčnej energie (RF) vysielanej zariadením.
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Pri použití slúchadiel chráňte sluch a uši. Dlhodobé vystavenie 
sa hlasitým zvukom môže poškodiť sluch. Vystavenie sa 
hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť vašu 
pozornosť a spôsobiť nehodu. Pred pripojením slúchadiel 
k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu 
hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu. 
V suchom prostredí sa môže v slúchadlách tvoriť statická 
elektrina. Z tohto dôvodu obmedzte používanie slúchadiel 
v suchom prostredí, popr. sa dotknite pred pripojením 
slúchadiel kovového predmetu, aby sa statická elektrina vybila.

Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse. Ak by ste 
spadli, mohli by ste sa zraniť alebo poškodiť zariadenie.

Pri používaní zariadenia počas chôdze alebo iného pohybu 
buď te opatrní. Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak 
zraneniu seba či iných osôb. Dbajte na tom, aby sa vám kábel 
slúchadiel neomotal okolo rúk alebo okolo blízkych predmetov.

Zariadenie neupravujte, nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte 
opraviť. Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za 
následok zrušenie platnosti záruky. Ak zariadenie vyžaduje 
servis, zaneste ho do autorizovaného servisného strediska. 
Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť 
výbuch alebo požiar.

Nenanášajte na zariadenie farbu ani naň nelepte nálepky. 
Nálepky alebo farby môžu zablokovať pohyblivé diely 
a zabrániť tak správnej funkčnosti zariadenia. Ak ste alergickí 
na lakované alebo kovové časti zariadenia, môže dôjsť 
k alergickej reakcii. Ak k tomu dôjde, prestaňte zariadenie 
používať a obráťte sa na lekára.
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Čistenie zariadenia
Zariadenie a nabíjačku otierajte iba suchou handričkou 
alebo pogumovanou látkou. Kontakty batérie čistite vatovým 
tampónom. V žiadnom prípade nepoužívajte chemikálie ani 
rozpúšťadlá.

V žiadnom prípade nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo 
poškodeným displejom. O popraskané sklo alebo plast by ste 
sa mohli poraniť. V takom prípade sa obráťte na autorizované 
servisné stredisko.

Zariadenie používajte iba na účel, na ktorý bolo určené.
Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte svojím 
správaním ostatných. 
Nedovoľte, aby zariadenie používali deti. Toto zariadenie nie je 
hračka. Zabráňte, aby sa s ním hrali deti.

Inštalujte mobilné zariadenie a vybavenie s opatrnosťou. 
Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo 
vozidle riadne a pevne uchytené. Zariadenie ani príslušenstvo 
nenechávajte v blízkosti alebo vnútri priestoru pre airbagy. 
Nesprávne nainštalovaný bezdrôtový prístroj môže pri rýchlom 
nafúknutí airbagu spôsobiť závažné poranenie.

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifi kovaný personál. Ak 
bude zariadenie opravované inou než kvalifi kovanou osobou, 
môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, ktoré nebude hradené 
zárukou.

Zaobchádzajte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne. 
Nevyberajte kartu, keď dochádza k prenosu informácií alebo 
dát. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty 
či zariadenia. Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou 
elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení. 
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Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a pólov prstami ani 
kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, otrite ju mäkkou 
suchou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb
V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusí 
byť vytáčanie tiesňového volania dostupné. Pred cestou do 
vzdialených alebo nerozvinutých oblastí si zistite alternatívny 
spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Bezpečné uchovávanie osobných údajov a dôležitých dát
Pri používaní zariadenia nezabúdajte zálohovať dôležité 
dáta. Výrobca, dovozca, distribútor ani predajca nenesú 
zodpovednosť za stratu dát. Pri likvidácii zariadenia si zálohujte 
všetky dáta, až potom resetujte zariadenie. Týmto spôsobom 
zabránite zneužitiu osobných údajov. Pri preberaní aplikácií si 
pozorne prečítajte obrazovku s oprávnením. Pozornosť venujte 
zvlášť aplikáciám, ktoré majú prístup k viacerým funkciám 
alebo významnému množstvu osobných údajov. Pravidelne 
kontrolujte svoje kontá, či nedošlo k neoprávnenému alebo 
podozrivému použitiu. Ak objavíte zneužitie osobných 
informácií, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb s cieľom 
odstrániť alebo zmeniť informácie o konte. V prípade straty 
alebo odcudzenia zariadenia zmeňte heslá k svojim kontám 
z dôvodu ochrany svojich osobných údajov. Vyhnite sa 
používaniu aplikácií z neznámych zdrojov. Zabezpečte 
zariadenie pomocou vzoru uzamknutia obrazovky, hesla alebo 
PIN kódu.

Nešírte materiál chránený autorským právom.
Materiály chránené autorskými právami nesmiete distribuovať 
bez súhlasu majiteľov obsahu. Týmto konaním porušujete 
autorské práva. Výrobca, dovozca, distribútor ani predajca 
nie sú zodpovední za akékoľvek právne otázky vzniknuté 
nelegálnym užívaním materiálu chráneného autorským 
právom.
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1.2 Ochrana batérie
Upozornenia vzťahujúce sa k batérii:
Batériu mobilného telefónu neukladajte na miesta s extrémne 
vysokou či nízkou teplotou. Vedie to k zníženiu životnosti 
a výdrže batérie. Životnosť batérie mobilného telefónu je 
obmedzená. Ak dôjde k zníženiu kapacity batérie po určitom 
čase používania, odporúčame kúpiť novú batériu od ofi ciálneho 
dodávateľa a vymeniť ju.

Upozornenia vzťahujúce sa k používaniu batérie:
• Pred vyberaním batérie sa uistite, že je mobilný telefón 

vypnutý.
• Nakladajte s batériou opatrne. V prípade, že dôjde k spojeniu 

kladného (+) a záporného (-) pólu batérie pomocou 
vodivého predmetu (napr. mince alebo sponky), nastane 
skrat. Skrat môže viesť k poškodeniu batérie a vodivého 
predmetu. Uistite sa, že nikdy nedôjde k spojeniu kladného 
a záporného pólu vodivým predmetom, ktorý sa nachádza 
v blízkosti batérie.

• Nehádžte batériu do ohňa a nevystavuje ju vysokým 
teplotám. 

• Nepokúšajte sa batériu rozobrať alebo upravovať.
• Nevystavuje batériu silným nárazom a nepokúšajte sa 

batériu narušiť tvrdými predmetmi.
• Batéria by mala byť umiestnená na chladnom a suchom 

mieste mimo dosahu priameho slnečného svitu. Batéria by 
nemala byť vystavená vysokým teplotám (nad 60 °C).

• Ak cítite, že batéria vydáva zápach alebo sa prehrieva, mali 
by ste ju prestať používať.

• V prípade, že na batérii objavíte trhlinu, narušenie krytu 
alebo iné poškodenie, prípadne únik elektrolytu, okamžite ju 
prestaňte používať.

• Ak sa vaša pokožka či oči dostanú do styku s elektrolytom, 
poriadne ich opláchnite čistou vodou. V prípade styku 
s pokožkou ju dôkladne omyte mydlom.
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• Aby ste predišli úrazu spôsobeným nesprávnym nabíjaním, 
používajte iba originálnu batériu.

• Batériu li-ion nepoužívajte v prípade, že je teplota príliš 
nízka. Kapacita batérie sa pri nízkych teplotách znižuje.

• Nečistite batériu vodou či organickým rozpúšťadlom 
a nenamáčajte ju vo vode.

• V prípade, že batériu nebudete dlho používať, skontrolujte, či 
je plne nabitá.

• Opotrebovanú batériu vráťte výrobcovi mobilného telefónu 
alebo ju recyklujte na miestach určených na recykláciu 
použitých batérií. Nevyhadzujte batériu do zmiešaného 
odpadu či voľne do prírody.

1.3 Čistenie a údržba
• Neodkladajte telefón, batériu či nabíjačku v kúpeľni a iných 

miestach s vysokou vlhkosťou vzduchu. Chráňte zariadenie 
pred dažďom. 

• Telefón, batériu a nabíjačku čistite jemnou a suchou 
handričkou. 

• Na čistenie telefónu nepoužívajte alkohol, riedidlá, benzén 
a iné chemické činidlá.

• Zanesenie vstupov do telefónu prachom môže viesť k zlému 
kontaktu a prenosu dát či energie. Čistite ich pravidelne.

Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu 
medzi nebezpečným napätím zo siete a časťami 
dostupnými pre používateľa. V prípade servisu používajte 
iba identické náhradné diely.

Výrobok označený týmto symbolom je vhodný iba na 
použitie vnútri budovy.

Upozornenie:
• Nezapínajte mobilný telefón v situáciách, v ktorých je 

používanie telefónov zakázané, a na miestach, kde môže 
telefón spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.
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• Držte mobilný telefón a jeho príslušenstvo mimo dosahu 
malých detí. Nedovoľte deťom používať mobilný telefón bez 
dozoru.

• Riaďte sa zákonmi a nariadeniami vzťahujúcimi sa 
na používanie bezdrôtových zariadení. Pri používaní 
bezdrôtových zariadení rešpektujte súkromie ostatných osôb 
a právne predpisy.

• Ak používate zdravotnícke implantáty alebo pomôcky, 
udržujte mobilný telefón vo vzdialenosti aspoň 15 cm od 
nich a počas hovoru držte telefón na opačnej strane, než sa 
nachádzajú pomôcky.

• Pri použití USB kábla sa držte príslušných inštrukcií 
popísaných v tomto návode na obsluhu.

Poznámky:
Niektoré vlastnosti zariadenia a jeho príslušenstva popísané 
v tomto návode na obsluhu závisia od inštalovaného 
softvéru a možností a konfi gurácie miestnej siete, a nemusia 
byť k dispozícii alebo môžu byť sieťovými operátormi 
obmedzené. Uvedené popisy tak nemusia úplne presne 
zodpovedať konkrétnemu telefónu alebo príslušenstvu, ktoré 
ste si kúpili. Výrobca nie je zodpovedný za kvalitu a legálnosť 
akéhokoľvek obsahu, ktorý nahráte alebo prevezmete 
prostredníctvom tohto mobilného telefónu, či už ide o textový 
obsah, obrázky, hudbu, fi lmy, dodatočne inštalovaný 
softvér chránený autorskými právami a ďalšie. Za následky 
vyplývajúce z inštalácie alebo použitia obsahu uvedeného 
vyššie na tomto mobilnom telefóne nesiete zodpovednosť.

Všetky snímky obrazovky, symboly a ikony v tomto návode 
na obsluhu sú nasimulované. Skutočnosť môže byť odlišná.
Jednotlivé kroky sa môžu v závislosti od verzie fi rmvéru 
v telefóne líšiť od krokov popísaných v tomto návode.
Ak nie je uvedené inak, popis všetkých krokov v tomto návode 
predpokladá, že sa nachádzate na úvodnej obrazovke.
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Telefón je zariadenie, ktorého správanie je možné 
používateľsky pozmeniť pomocou ďalších aplikácií. Preto sa 
postupy a jednotlivé kroky môžu v skutočnosti líšiť od tohto 
návodu.

Poznámka k operátorovi:
Telefón je z výroby nastavený na maximálne využitie 
dostupných služieb. Váš telefónny operátor môže niektoré 
funkcie, zabezpečenie alebo správanie telefónu obmedziť 
alebo pozmeniť voči popisu v tomto návode. V prípade 
rozdielu sa informujte u svojho operátora.

Dodatok k návodu na obsluhu 
s LCD panelom

Opatrenia pri zobrazení statického obrazu; 
červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke

Statický obraz môže trvale poškodiť zobrazovaciu časť LCD 
panela.
• Neponechávajte statický obraz 

na LCD paneli viac než 2 hodiny, 
pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu 
panela. Toto poškodenie je známe 
ako „vypálenie obrazovky“.

• Podobné poškodenie LCD panela môže byť spôsobené 
statickým umiestnením loga televíznej stanice (napr.).

• Dlhé sledovanie televízie vo formátoch 4:3, 14:9 alebo 
podobných (formáty nepokrývajúce celú plochu zobrazovača) 
môže zanechať stopy na pravom alebo ľavom okraji, 
prípadne v strede obrazu spôsobené rozdielmi vo vyžarovaní 
svetla. Podobné poškodenie môže nastať aj pri prehrávaní 
DVD alebo hraní hier.
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• Dlhé zobrazenie statického obrazu z videohier alebo počítača 
môže spôsobiť čiastočný efekt „pretrvávajúci obraz“. Aby sa 
predišlo tomuto efektu, znížte jas a kontrast pri zobrazení 
statického obrazu.

Na poškodenie zobrazovača z vyššie uvedených dôvodov sa 
nevzťahuje záruka!

Na obrazovke sa môžu objaviť červené/modré/zelené/
čierne body
• Toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tekutých 

kryštálov a nepoukazuje to na žiadny problém. LCD 
zobrazovače sú vyrobené použitím vysoko presnej 
technológie tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Čas 
od času sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych 
bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej 
farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov zobrazovača). 
Toto nijak neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho 
prístroja.
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2. Začíname
Toto zariadenie je vode a prachu odolné podľa štandardu 
IP67 a dokáže vydržať pád z výšky 1,5 m na preglejku. Jeho 
súčasťou je taktiež kapacitný dotykový displej chránený 
sklom odolným proti poškrabaniu pri používaní. Operačným 
systémom je Android, ktorý umožňuje prístup k aplikáciám 
z balíka služieb Google, vrátane niekoľkých tisíc prídavných 
aplikácií dostupných z Obchodu Google Play. Tento mobilný 
telefón má odolnú konštrukciu. Okrem toho taktiež umožňuje 
naplno surfovať na webe, odosielať textové správy, počúvať 
hudbu a iné vďaka batérii s vysokou kapacitou a rozširujúcim 
pamäťovým slotom na karty MicroSD s kapacitou až 32 GB.

2.1 Popis prístroja

1. Tlačidlá ovládania hlasitosti
2. Tlačidlo Power (Vypínač)
3. Tlačidlo Menu
4. Tlačidlo Home (Domov) (hardvérové)
5. Tlačidlo Späť
6. Slúchadlo
7. Slúchadlový jack
8. Port Micro USB
9. Tlačidlo Reset
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10. Zadný fotoaparát
11. Blesk
12. Reproduktor
13. Spúšť fotoaparátu
14. Predný fotoaparát

Hlavné funkcie:
Tlačidlo Power (Vypínač): Dlhším stlačením tohto tlačidla 
zapnete telefón. Ak je telefón zapnutý, slúži toto tlačidlo 
na uzamknutie/odomknutie obrazovky pomocou krátkeho 
stlačenia.

Tlačidlo Menu: Stlačením tohto tlačidla zobrazíte ponuku 
dostupnú na aktuálnej obrazovke.

Tlačidlo Home (Domov): Stlačením tohto tlačidla sa vrátite 
na úvodnú obrazovku. Ak chcete zobraziť nedávno použité 
aplikácie, stlačte a podržte tlačidlo Home (domov).

Tlačidlo Späť: Toto tlačidlo slúži na návrat na predchádzajúcu 
obrazovku.
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2.2 Vloženie kariet SIM a MicroSD:

 UPOZORNENIA
Pred manipuláciou s kartami telefón úplne vypnite!

1. Odstráňte kryt batérie. Povoľte skrutky na zadnej strane 
otáčaním obidvoch skrutiek proti smeru hodinových 
ručičiek do chvíle, než sa kryt uvoľní, pozrite obrázok.

 UPOZORNENIA
Batéria je v telefóne zabudovaná a nie je vymeniteľná. Viac 
v odseku o batérii.

2. Vložte kartu SIM do držiaka karty SIM. Vložte kartu SIM do 
jej slotu tak, aby sa kontakty dotýkali tak, ako je ukázané 
na obrázku 3:

Horný slot na kartu SIM slúži na vloženie karty SIM, ktorá 
využíva rýchle mobilné dáta WCDMA 3G.
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Pod ním sa nachádza slot na kartu SIM GSM (bežná rýchlosť 
mobilných dát).

Poznámka:
Pri vkladaní SIM karty sa uistite, že sa pozlátené kontakty 
dotýkajú v správnej polohe.

3. Vloženie karty MicroSD. 
Kartu MicroSD vložte do slotu tak, ako je znázornené na 
obrázku 4, a zľahka zatlačte, až zaskočí západka.
Pri vyberaní zľahka zatlačte, až sa uvoľní západka 
a pružina kartu MicroSD mierne vytlačí. Až potom je 
možné kartu vytiahnuť.
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4. Nasaďte kryt batérie. Nasaďte zadný kryt a upevnite ho 
otáčaním obidvoch skrutiek v smere hodinových ručičiek.

 UPOZORNENIA
Skrutky a uzávery sú konštruované pre prácu so špeciálnym 
dodaným skrutkovačom, resp. drobnou mincou. Ak použijete 
výkonný univerzálny skrutkovač, dbajte dôkladne na 
primeranú silu doťahovania. Pri použití nadmernej sily 
môžete porušiť tesnosť krytu proti vode/prachu príp. poškodiť 
uzatváraciu konštrukciu.
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 UPOZORNENIA
Pred vkladaním alebo vyberaním kariet SIM alebo MicroSD 
telefón úplne vypnite!

2.3 Batéria
Batéria je v tomto telefóne zabudovaná a nie je vymeniteľná. 
Ak dôjde k vybitiu batérie, zapojte telefón do nabíjačky.
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Nabíjanie batérie
Pred nabíjaním batérie sa uistite, že je v telefóne správne 
vložená.

1. Pripojte USB kábel, ktorý bol súčasťou balenia, 
k nabíjačke. 

Poznámka:
Používajte iba nabíjačky a káble schválené výrobcom. 
Neautorizované príslušenstvo môže spôsobiť poškodenie 
zariadenia alebo explóziu batérie. 

2. Otvorte kryt USB portu. Pripojte dodaný USB kábel do 
USB portu v telefóne. 

Poznámka:
Pri pripájaní USB kábla nepoužívajte neprimeranú silu.

Dbajte na správne natočenie konektora. Pokus o nesprávne 
zapojenie konektora môže viesť k poškodeniu portu, ktorého 
oprava nie je obsiahnutá v záruke. 
Používajte dodaný kábel kvôli správnemu kontaktu so 
zapusteným konektorom v telefóne.
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3. Zapojte druhý koniec kábla do adaptéra nabíjačky 
a zapojte ho do elektrickej zásuvky. 

Poznámka:
Ak nie je zdroj napájania stabilný, nemusí dotyková 
obrazovka počas nabíjania pracovať správne.

4. Po skončení nabíjania odpojte konektor od telefónu 
a vypojte nabíjačku zo zásuvky. Kryt konektora opäť tesne 
uzatvorte, aby bola zachovaná odolnosť proti prachu/vode.

Poznámka:
Ak dôjde k úplnému vybitiu batérie, nebude možné okamžite 
po pripojení nabíjačky zariadenie zapnúť. Pred tým, než 
sa pokúsite zariadenie zapnúť, ponechajte batériu nabíjať 
niekoľko minút.
Kvôli optimálnemu využitiu a životnosti batérie nabíjajte 
neprerušene batériu do maxima (100 %), a vybíjajte tak dlho, 
než dostanete prvú informáciu o nízkom stave batérie. Až 
potom batériu znovu nabite.

Ochrana batérie
Upozornenia vzťahujúce sa k batérii:
Mobilný telefón neukladajte na miesta s extrémne vysokou 
či nízkou teplotou. Vedie to k zníženiu životnosti a výdrže 
batérie. Životnosť batérie mobilného telefónu je obmedzená. 
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Ak dôjde k zníženiu kapacity batérie po určitom čase 
používania, odporúčame batériu nechať vymeniť 
v autorizovanom servise.

Dosiahnutie maximálnej životnosti batérie 
Upozornenia vzťahujúce sa k používaniu batérie:
• Nepokúšajte sa batériu rozobrať alebo upravovať.
• Nepokúšajte sa batériu odpájať alebo nabíjať inak než 

predpísaným spôsobom v telefóne a správnou nabíjačkou.
• Nevystavuje batériu silným nárazom a nepokúšajte sa 

batériu narušiť tvrdými predmetmi.
• V prípade, že na batérii objavíte trhlinu, narušenie krytu 

alebo iné poškodenie, prípadne únik elektrolytu, okamžite 
telefón prestaňte používať.

• Batériu li-ion nepoužívajte v prípade, že je teplota príliš 
nízka. Kapacita batérie sa pri nízkych teplotách znižuje.

• Nečistite batériu vodou či organickým rozpúšťadlom 
a nenamáčajte ju vo vode.

• V prípade, že batériu nebudete dlho používať, predtým 
skontrolujte, či je plne nabitá alebo ju úplne nabite. Až 
potom telefón vypnite.

Tip pre dlhú prevádzku na jedno nabitie: Používajte len tie 
systémy telefónu, ktoré nutne potrebujete. Napríklad vypínajte 
Wi-Fi, GPS, mobilné dáta, ak ich práve nepotrebujete, znížte 
jas displeja.

2.4 Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie mobilného telefónu
Stlačte tlačidlo Power (Vypínač) – (dole vľavo). Vyčkajte na 
úplné načítanie systému.
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Poznámka:
Ak je vaša SIM karta chránená kódom PIN, treba pred 
použitím mobilného telefónu vložiť kód PIN. Ohľadom 
podrobností ku kódu PIN kontaktujte svojho operátora.

Vypnutie mobilného telefónu
Stlačte a podržte tlačidlo Power (Vypínač). Zobrazí sa ponuka, 
v ktorej zvoľte možnosť Vypnúť. Potom ťuknite na OK.

2.5 Úvodná obrazovka
Po prihlásení alebo zapnutí telefónu sa zobrazí úvodná 
obrazovka. Úvodná obrazovka je východiskovým bodom, ktorý 
umožňuje prístup k všetkým funkciám telefónu. Na obrazovke 
sa nachádzajú ikony, miniaplikácie, odkazy a ostatné prvky. 
Úvodnú obrazovku si môžete prispôsobiť zmenou tapety 
a ľubovoľným umiestnením požadovaných prvkov.

Na úvodnej obrazovke sa nachádza ikona spúšťača aplikácií. 
Ťuknutím na túto ikonu (nachádza sa vpravo dole) môžete 
prechádzať a spúšťať inštalované aplikácie.

2.6 Dotyková obrazovka

Ovládanie dotykovej obrazovky
Presunutím ikony ju môžete presunúť alebo odstrániť.

Otáčanie displeja mobilného telefónu
Orientácia obrazovky sa vo väčšine aplikácií mení v závislosti 
od fyzického otočenia telefónu zo zobrazenia na výšku do 
zobrazenia na šírku a naopak.
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2.7 Zamykanie a odomykanie obrazovky

Zamykanie obrazovky
Ak je mobilný telefón zapnutý, uzamknete obrazovku krátkym 
stlačením tlačidla Power (Vypínač). Pri uzamknutej obrazovke 
telefón stále prijíma textové správy a prichádzajúce hovory.

Hneď ako telefón ponecháte nejaký čas bez toho, aby 
ste s ním pracovali, dôjde k automatickému uzamknutiu 
obrazovky.

Odomykanie obrazovky
Stlačením tlačidla Power (vypínač) zapnete obrazovku. 
Následne prstom na obrazovke ťahajte nabok a dôjde 
k odomknutiu obrazovky.

Poznámka:
V prípade, že ste si nastavili odomykacie gesto, budete pred 
odomknutím vyzvaní na nakreslenie odomykacieho hesla.
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3. Základné informácie a funkcie

3.1 Použitie dotykovej obrazovky
Dotyková obrazovka: Ponúka nebývalé možnosti 
ovládania telefónu aj aplikácií v ňom použitých. Zoznámte 
sa s rôznymi druhmi akcií a zodpovedajúcimi odozvami 
systému, aby ste dokázali maximálne využiť možnosti telefónu 
a predišli nepresnému ovládaniu (dotyk na nežiaduci prvok 
a pod.) Dotyková vrstva je kapacitná a je konštruovaná na 
ľudský dotyk, naopak, telefón nie je možné ovládať napr. 
v rukaviciach.

Ťuknutie: Slúži na aktiváciu prvkov na obrazovke, ako sú 
aplikácie, nastavenia, ikony, klávesy na dotykovej klávesnici 
a ovládacie tlačidlá na displeji. Jednoducho sa prstom jemne 
dotknite displeja na požadovanom mieste a zakrátko ho zase 
zdvihnite.

Ťuknutie a podržanie: Dotknite sa prstom displeja na 
požadovanom mieste a ponechajte prst počas cca 2 sekúnd na 
mieste. To vyvolá vyskakovacie okno so špeciálnou ponukou 
možností alebo aktivuje zvláštne funkcie.

Pretiahnutie: Dotknite sa prstom displeja a pohybujte ním 
bez toho, aby ste ho zdvihli. Toto slúži na listovanie ponukami, 
prepínanie obrazoviek a iného obsahu obrazovky.

Rýchle posúvanie: Rýchlo pretiahnite a zdvihnite prst 
z obrazovky. Posun zoznamu či pohyb bude vykonaný 
rýchlejšie. V prípade, že rýchlo posúvate dlhý zoznam, môžete 
posúvanie zastaviť opätovným dotykom obrazovky.
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Priblíženie: V niektorých aplikáciách (napr. Google Maps, 
Prehliadač alebo Galéria) je možné vykonávať priblíženie 
a oddialenie položením dvoch prstov na obrazovku naraz a ich 
pritiahnutím k sebe či, naopak, oddelením.

3.2 Notifikácie a informácie o stave 
na displeji

Zmeškané hovory a prijaté správy (na ľavej strane) a ikony 
znázorňujúce stav telefónu (napravo) spolu so zobrazením 
aktuálneho času.

Notifi kácia Ikony stavu

Ikony stavu
Pripojené k mobilnej 
sieti GPRS

Funkcia Bluetooth je 
zapnutá

Pripojené k mobilnej 
sieti 1xRTT

Pripojené k zariadeniu 
Bluetooth

Pripojené k mobilnej 
sieti EDGE

Nie je vložená karta SIM

Pripojené k mobilnej 
sieti 3G

Vibračný profi l

Pripojené k mobilnej 
sieti 4G

Stlmené zvonenie

Sila signálu mobilnej 
siete

Stav nabitia batérie je 
kritický

Vyhľadávanie signálu 
siete

Stav nabitia batérie je 
nízky

Nie je signál Batéria je čiastočne vybitá
Pripojené k sieti Wi-Fi Batéria je plne nabitá
Aktívny roaming Prebieha nabíjanie batérie
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Režim V lietadle je 
aktívny

Prijímanie údajov 
o umiestnení pomocou 
GPS

Notifikačné ikony
Nový e-mail Prichádzajúci hovor
Nová textová alebo 
multimediálna správa

Zmeškaný hovor

Budík je aktívny Hlasité počúvanie je 
aktívne

Nadchádzajúca udalosť Stlmený mikrofón
Prebieha synchronizácia 
dát

Preberanie dát

Problém s prihlásením 
alebo synchronizáciou

Telefón je pripojený 
prostredníctvom kábla 
USB

Bola zachytená snímka 
obrazovky

3.3 Odkazy a ikony

Presúvanie položky na obrazovke
Ťuknite a podržte prst na ikone aplikácie na úvodnej obrazovke 
do chvíle, než sa ikona zväčší.

Odstraňovanie položky na obrazovke
Ťuknite a podržte prst na ikone aplikácie na úvodnej obrazovke 
do chvíle, než sa ikona zväčší.

Miniaplikácie
Miniaplikácia umožňuje náhľad alebo priame použitie určitej 
aplikácie. Miniaplikácie je možné na úvodnú obrazovku 
umiestniť ako ikony alebo okná s náhľadom. Niektoré 
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miniaplikácie sú už vo vašom telefóne predinštalované. Viac 
miniaplikácií je možné získať z Obchodu Google Play. Ak 
chcete na niektorú z plôch pridať miniaplikáciu:

Na úvodnej obrazovke ťuknite na . Ťuknite na záložku 
MINIAPLIKÁCIE. Zobrazia sa dostupné aplikácie.

3.4 Priečinky

Vytvorenie priečinka
Presuňte ikonu aplikácie alebo odkaz na ikonu podobnej 
aplikácie.
Ťuknite na ľavú možnosť Add Icon (Pridať ikonu) a potom na 
panel s nápisom New folder (Nový priečinok) a zadajte názov 
nového priečinka.

Premenovanie priečinka
1. Podržte prst na priečinku.
2. Ťuknite na pravú možnosť: Rename the fi le (Premenovať 

priečinok). Do záhlavia priečinka vpíšte nový názov 
priečinka. 

3. Po skončení ťuknite na tlačidlo Späť .

3.5 Tapety
Zmena tapety
Podržte prst na úvodnej obrazovke a ťuknite na tlačidlo Tapety. 
Zobrazia sa nasledujúce možnosti výberu tapety:
Galéria, ktorá umožňuje zvoliť obrázok z Galérie a nastaviť ho 
ako tapetu.
Živé tapety, ktorá umožňuje nastaviť zvolenú živú tapetu.
Tapety, ktorá umožňuje nastaviť zvolenú tapetu 
z preddefi novaného výberu.
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3.6 Použitie veľkokapacitného úložiska USB

Použitie karty microSD ako veľkokapacitné 
úložisko USB
Ak chcete preniesť na kartu microSD v telefóne všetku 
obľúbenú hudbu a obrázky z PC, nastavte kartu ako 
veľkokapacitné úložisko USB.

1. Pripojte mobilný telefón k PC pomocou USB kábla.
2. Ťuknite na Zapnúť úložisko USB.
Poznámka:
Ak je zapnutý režim veľkokapacitného úložiska USB, 
nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii.

3.7 Používanie režimu V lietadle
V určitých chvíľach môžete byť vyžiadaní, aby ste vypli všetky 
bezdrôtové funkcie svojho telefónu. Nie je nutné telefón 
vypínať, postačí, keď ho prepnete do režimu V lietadle.

1. Stlačte a podržte tlačidlo Power (Vypínač).
2. Zobrazí sa ponuka, v ktorej ťuknite na možnosť Režim 

V lietadle.

Režim V lietadle je možné aktivovať taktiež pomocou aplikácie 
Nastavenie, v ktorej zvoľte ponuku Bezdrôtové pripojenia 
a siete.

3.8 Telefonovanie ( )
Možností, ako uskutočniť telefónny hovor, je niekoľko. Môžete 
telefónne číslo priamo vytočiť alebo ho zvoliť v zozname 
kontaktov, na webovej stránke alebo z dokumentu, ktorý 
nejaké telefónne číslo obsahuje. V prípade prichádzajúceho 
hovoru môžete hovor prijať alebo odoslať volajúceho do 
hlasovej schránky. Je taktiež možné uskutočniť konferenčný 
hovor s viacerými účastníkmi.
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Uskutočnenie telefónneho hovoru
Hovor môžete uskutočniť pomocou aplikácie Telefón, prípadne 
môžete zvoliť číslo v aplikáciách Ľudia a Zoznam hovorov.

V priebehu hovoru sa môžete vrátiť na úvodnú obrazovku 
pomocou tlačidla Home (Domov)

Poznámka:
Dbajte na to, aby ste neblokovali mikrofón prstami.

Uskutočnenie telefónneho hovoru vytočením čísla
1. Vytáčať telefónne číslo môžete po ťuknutí na ikonu 

telefónu na úvodnej obrazovke. Ak sa nachádzate 
v aplikáciách Ľudia alebo Zoznam hovorov, ťuknite na 
záložku Telefón. 

2. Zadajte telefónne číslo pomocou číselnej klávesnice.

Tip:
Tento mobilný telefón podporuje funkciu Inteligentné 
vytáčanie, ktorá pri zadávaní číslic na klávesnici automaticky 
prehľadáva uložené kontakty a zobrazí zoznam kontaktov 
so zodpovedajúcim telefónnym číslom. Viac výsledkov 
vyhľadávania zobrazíte skrytím klávesnice.

3. Po zadaní telefónneho čísla alebo výbere kontaktu ťuknite 
na symbol slúchadla .

Poznámka:
Pre dátové pripojenia je možné nastaviť požadovanú sieť, 
ktorú si želáte použiť. Pozrite „Nastavenie predvolenej siete“.
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Uskutočnenie telefónneho hovoru výberom zo 
zoznamu kontaktov
1. Ťuknutím na ikonu Ľudia ( ) zobrazíte zoznam 

kontaktov. Ak sa nachádzate v aplikáciách Telefón alebo 
Zoznam hovorov, ťuknite na záložku Ľudia.

2. Zo zoznamu vyberte kontakt, ktorému chcete volať, 
a ťuknite naň.

3. Ťuknite na symbol slúchadla .

Uskutočnenie telefónneho hovoru zo zoznamu 
hovorov
1. Ťuknutím na ikonu aplikácií  > Telefón ( ) > Zoznam 

hovorov zobrazíte zoznam hovorov. Ak sa nachádzate 
v aplikáciách Ľudia alebo Telefón, ťuknite na záložku 
Zoznam hovorov 

2. Ťuknite na symbol slúchadla pri kontakte, ktorému chcete 
volať. 

Prijatie/odmietnutie hovoru
Prijatie/odmietnutie prichádzajúceho hovoru
Hneď ako dostanete prichádzajúci hovor, zobrazí sa na 
displeji základná informácia o volajúcom, vrátane prípadných 
prídavných informácií, ktoré ste o volajúcom uložili v aplikácii 
Ľudia.

Ukončenie hovoru
Ťuknutím na červený symbol zaveseného slúchadla  
v priebehu hovoru zavesíte.

Ostatné operácie v priebehu hovoru
Uskutočnenie konferenčného hovoru
Ak v priebehu hovoru dostanete ďalší hovor, je možné ho prijať 
a pripojiť k už prebiehajúcemu hovoru. Táto funkcia sa nazýva 
konferenčný hovor. Je taktiež možné uskutočniť konferenčný 
hovor s viacerými účastníkmi.
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Prepínanie medzi hovormi
Ak v priebehu hovoru dostanete ďalší hovor, je možné medzi 
hovormi prepínať.

1. V priebehu viacerých hovorov súčasne ťuknite na ikonu .
2. Tým dôjde k prepnutiu na druhý hovor a aktuálny volajúci 

bude prepnutý na pozadie. 

Používanie zoznamu hovorov
Aplikácia Zoznam hovorov obsahuje zoznam volaní, ktoré ste 
uskutočnili, prijali alebo zmeškali. 

Uloženie záznamu do aplikácie Ľudia
1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na ikonu  a zvoľte záložku 

Zoznam hovorov.
2. Ťuknite na záznam, ktorého číslo si želáte pridať do 

zoznamu kontaktov. 
3. Ťuknite na možnosť Pridať do kontaktov.
4. Zvoľte z možností Uložiť do existujúceho kontaktu alebo 

Vytvoriť nový kontakt.

Odstránenie záznamu zo zoznamu hovorov
1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na ikonu  a zvoľte záložku 

Zoznam hovorov.
2. Ťuknite na ľavé menu a zvoľte možnosť Odstrániť. Potom 

vyberte záznam, ktorý si želáte odstrániť.
3. Stlačte tlačidlo Menu a následne zvoľte možnosť Odstrániť 

zo zoznamu hovorov.

Vymazanie zoznamu hovorov
1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na ikonu  a zvoľte záložku 

Zoznam hovorov.
2. Stlačte tlačidlo Menu a potom zvoľte Odstrániť (symbol 

koša) a OK.
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3.9 Ľudia
Aplikácia Ľudia umožňuje uloženie a správu informácií (napr. 
telefónnych čísel a adries) v zozname kontaktov. Po uložení 
informácií o kontakte do mobilného telefónu budete mať 
jednoduchý prístup k ľuďom, s ktorými si želáte komunikovať.

Otvorenie aplikácie Ľudia
Ak ste si mobilný telefón práve kúpili a doteraz ste nepridali 
žiadne kontakty, bude aplikácia Ľudia zobrazovať správu 
s tipmi ohľadom spôsobov, ktorými je možné do telefónu pridať 
kontakty.

Aplikáciu otvoríte jedným z nasledujúcich spôsobov:

Zoznam kontaktov otvoríte ťuknutím na  a potom na ikonu 

Ľudia ( ). Na úvodnej obrazovke ťuknite na ikonu  a zvoľte 
záložku Ľudia.

Všetky kontakty sa zobrazia v abecednom poradí v posuvnom 
zozname.

Pridanie kontaktu
1. Nový kontakt pridáte ťuknutím na ikonu  v zozname 

kontaktov.
2. Vyberte umiestnenie, kam chcete nový kontakt uložiť.
3. Zadajte meno kontaktu a následne podrobnejšie informácie 

o kontakte ako napr. telefónne číslo alebo adresu.

Pridanie kontaktu do Obľúbených
1. Ťuknite na kontakt, ktorý si želáte pridať do Obľúbených.
2. Ťuknite na ikonu . Zmení potom farbu na bielu ( ).

Vyhľadávanie kontaktu
1. Požadovaný kontakt môžete vyhľadať ťuknutím na  

v zozname kontaktov. 

Sencor_P430 5j.indb   41 3.3.2014   9:55:26



Základné informácie a funkcie

SK

42 SK
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

2. Zadajte meno kontaktu, ktoré hľadáte. Zatiaľ čo píšete, 
budú sa pod vyhľadávacím poľom postupne objavovať 
kontakty zodpovedajúce hľadaniu. 

Upravenie kontaktu
Kontaktné informácie sa dajú kedykoľvek upraviť.
1. Zo zoznamu vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, 

a ťuknite naň. 
2. Stlačte tlačidlo Menu a následne vyberte možnosť Upraviť.
3. Informácie o kontakte sú rozdelené do kategórií podľa 

druhu informácií, napr. meno kontaktu, telefónne číslo 
alebo e-mailová adresa. Ťuknutím na danú kategóriu 
môžete upraviť príslušné údaje. 

4. Vykonajte požadované zmeny kontaktu a potom ťuknite 
na Hotovo. Ak chcete stornovať všetky vykonané zmeny, 
stlačte tlačidlo Späť.

3.10 Použitie dotykovej klávesnice

Zobrazenie dotykovej klávesnice
Klávesnica na obrazovke slúži na zadávanie textu. Niektoré 
aplikácie klávesnicu otvárajú automaticky.
K otvoreniu klávesnice dôjde po ťuknutí na textové pole. 
Stlačením tlačidla Späť klávesnicu skryjete.

Použitie dotykovej klávesnice v režime Na šírku
V režime Na šírku sa klávesnica otočí a jej rozloženie sa 
prispôsobí širšiemu zobrazeniu.

Zmena nastavenia klávesnice
1. Ťuknite na  > Nastavenie ( ) > Jazyk a klávesnica.
2. Pri možnosti Klávesnica Google ťuknite na ikonu  

a upravte nastavenie klávesnice. 
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3.11 Správy
Aplikácia Správy slúži na odosielanie a prijímanie textových 
(SMS) a multimediálnych (MMS) správ na ostatné telefóny, 
ktoré SMS a MMS podporujú. Pomocou aplikácie E-mail 
môžete čítať a odosielať e-maily.

SMS a MMS
Otvorenie aplikácie Správy
Aplikáciu otvoríte jedným z nasledujúcich spôsobov:
Na úvodnej obrazovke ťuknite na ikonu .

Ťuknite na  > Správy ( ).

Písanie a odoslanie textovej správy
Otvorí sa okno aplikácie Správy, v ktorom môžete vytvoriť 
novú správu a prípadne nadviazať na prebiehajúce vlákno 
textových správ.

1. Ťuknutím na  začnete s písaním novej textovej alebo 
multimediálnej správy. Ťuknutím na existujúce vlákno ho 
otvoríte.

2. Začnite písať telefónne číslo v poli  a zvoľte kontakt 
z aplikácie Ľudia. V priebehu zadávania telefónneho čísla 
sa budú postupne zobrazovať zodpovedajúce kontakty. 
Môžete ťuknúť na jedného z odporúčaných príjemcov alebo 
pokračovať v písaní telefónneho čísla.

3. Ťuknutím na textové pole začnete s písaním správy.
Ak v priebehu písania správy stlačíte tlačidlo Späť, dôjde 
k uloženiu správy ako konceptu do zoznamu správ. 
Ťuknutím na správu môžete pokračovať v písaní.

4. Po dokončení správy ťuknite na .

Poznámka:
V rovnakom okne sa zobrazia prípadné odpovede na správu. 
Pri prijímaní a odosielaní ďalších správ dôjde k vytvoreniu 
vlákna.
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Písanie a odoslanie multimediálnej správy

Poznámka:
Na odosielanie a prijímanie multimediálnych správ treba 
aktívne dátové pripojenie u operátora a zapnuté mobilné 
dátové prenosy v telefóne.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na .
2. Začnite písať telefónne číslo v poli  a zvoľte kontakt 

z aplikácie Ľudia.
3. Ťuknutím na textové pole začnete s písaním správy. 
4. Stlačením tlačidla Menu zobrazíte ponuku možností. Tu 

ťuknite na možnosť Pridať predmet.
5. Zadajte predmet správy.

Mobilný telefón je teraz v režime písania multimediálnej správy.

6. Po dokončení správy ťuknite na .

Otvorenie a prezeranie multimediálnej správy
1. V zozname správ otvorte požadované vlákno ťuknutím naň.
2. Ťuknutím na multimediálnu správu ju môžete prezerať.
3. Ťahaním prsta hore a dole sa presuniete na 

predchádzajúcu, resp. nasledujúcu snímku.

Odpovedanie na správu
1. V zozname správ otvorte požadované vlákno textových 

alebo multimediálnych správ ťuknutím naň.
2. Ťuknutím na textové pole začnete s písaním správy.
3. Ťuknite na .

Zmena nastavenia správ
V zozname správ stlačte tlačidlo Menu. Potom ťuknite na 
možnosť Nastavenie a vykonajte zmenu požadovaných 
nastavení.
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3.12 E-mail

Poznámka:
Na e-mailovú komunikáciu potrebujete funkčné internetové 
pripojenie (WiFi alebo mobilné dáta) POP3, IMAP alebo 
Exchange.

Otvorenie aplikácie E-mail
Aplikáciu otvoríte jedným z nasledujúcich spôsobov:

Ťuknite na  > E-mail ( ).

Pridanie e-mailového konta
Sprievodca pridaním e-mailového konta vás prevedie 
všetkými krokmi potrebnými na nastavenie konta pre niekoľko 
najobľúbenejších poskytovateľov e-mailovej schránky. Môžete 
tak pracovať s e-mailami rovnako, ako na počítači vo webovom 
prehľadávači alebo inej e-mailovej aplikácii. Informácie 
o prístupe k vašej poštovej schránke vám dá váš poskytovateľ.

1. Spustite aplikáciu E-mail. Pozrite „Otvorenie aplikácie 
E-mail“.

2. Zadajte svoju E-mailovú adresu a Heslo.
3. Ťuknite na Ďalej. Zariadenie automaticky rozpozná 

nastavenie e-mailového konta. Ak chcete nastaviť konto 
ručne, ťuknite na Ručné nastavenie.

Poznámka:
Ak zvolíte Ručné nastavenie a nepoznáte potrebné 
informácie na konfi guráciu e-mailového konta, informujte sa 
u vášho poskytovateľa e-mailovej schránky.
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4. Zvoľte typ konta (e-mailový protokol), ktorý zodpovedá 
vášmu kontu. Nasledujte inštrukcie na obrazovke a zadajte 
potrebné informácie o serveri, doménu, meno používateľa, 
heslo a ďalšie. Pokračujte ťuknutím na Ďalej.

Poznámka:
Nastavenie sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa 
e-mailového konta, ktorého služby využívate. Podrobnosti 
o nastavení nájdete u vášho poskytovateľa konta.

5. Nastavte častosť kontroly doručenej pošty a ťuknite na 
Ďalej.

6. Zadajte Svoje meno a Názov konta.

Poznámka:
Názov konta bude zobrazený na obrazovke aplikácie E-mail.

7. Ťuknite na Ďalej.

Po úvodnom nastavení aplikácia zobrazí obsah priečinka 
Doručená pošta.

Pridanie ďalšieho e-mailového konta
1. Po vytvorení prvého e-mailového konta stlačte tlačidlo 

Menu a ďalej ťuknite na možnosť Nastavenie.
2. Ťuknutím na tlačidlo PRIDAŤ KONTO vytvoríte ďalšie 

e-mailové konto. 
3. Ďalej opakujte kroky 2 – 7 z kapitoly „Pridanie 

e-mailového konta“. 

Tip:
Pri pridávaní ďalšieho e-mailového konta máte možnosť 
začiarknuť možnosť Použiť toto konto ako predvolené na 
odosielanie e-mailov, ktorá vám umožní používať pridané 
konto pri všetkých odchádzajúcich správach.
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Čítanie e-mailov
1. Na obrazovke Doručená pošta otvorte e-mailovú správu 

ťuknutím.
2. Ťuknutím na ikonu  otvorte požadovaný priečinok, 

z ktorého otvorte e-mail ťuknutím.

Písanie a odoslanie e-mailov
1. Na obrazovke Doručená pošta ťuknite na .

Poznámka:
Ak chcete na odoslanie použiť iné e-mailové konto, ťuknite 
na pole s výberom kont v ľavom hornom rohu obrazovky 
a následne vyberte konto, ktoré chcete použiť.

2. Zadajte predmet e-mailu a jeho text. 
3. Ak chcete k e-mailu pridať prílohu, stlačte tlačidlo Menu 

a následne ťuknite na Pridať prílohu.

Ak v priebehu písania správy stlačíte tlačidlo Späť, dôjde 
k uloženiu správy ako koncept.

Odpovedanie na e-mail
1. Ťuknite na e-mail, ktorý chcete otvoriť a odpovedať naň. 
2. Ťuknutím na ikonu  alebo  > Odpovedať všetkým 

začnete s písaním odpovede.

Odstránenie e-mailového konta
1. Na obrazovke Doručená pošta stlačte tlačidlo Menu 

a ťuknite na Nastavenie.
2. Ťuknite na e-mailové konto, ktoré si želáte odstrániť.
3. Ťuknite na Odstrániť konto.
4. Ťuknite na OK.

Zmena nastavenia e-mailového konta
V e-mailovom konte môžete vykonať niekoľko zmien 
nastavenia, vrátane častosti kontroly prichádzajúcej pošty.
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1. Na obrazovke Doručená pošta stlačte tlačidlo Menu. 
Potom ťuknite na možnosť Nastavenie a vykonajte zmenu 
požadovaných nastavení. 

2. Ťuknite na Všeobecné alebo na konkrétne e-mailové 
konto.

3. Ťuknutím na možnosť vykonáte zmenu jej nastavenia.

Poznámka:
Nastavenie prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty sa môže 
líšiť v závislosti od poskytovateľa e-mailového konta, ktorého 
služby využívate: POP3, IMAP alebo Exchange. Potrebné 
údaje môžete zadať ručne, avšak vo väčšine prípadov 
je nutné zistiť správne nastavenie e-mailového konta 
u poskytovateľa.
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4. Pokročilé ovládanie

4.1 GPRS/3G

Kontrola sieťového pripojenia
1. Ťuknite na ikonu Aplikácie > Nastavenie.
2. V sekcii BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE ťuknite na 

Ďalej > Mobilné siete. 
3. Ťuknutím na 3G sieť skontrolujte sieťové pripojenie.

Poznámka:
Mobilný telefón automaticky načíta názvy prístupových 
bodov zo SIM karty. Z tohto dôvodu nemeňte nastavenie 
prístupových bodov. V opačnom prípade by sieťové pripojenie 
nemuselo fungovať.
Ak prístupový bod do siete zmažete alebo dôjde k jeho 
zmene, môžete založiť nový prístupový bod alebo ho upraviť. 
Na to budete potrebovať podrobné informácie od vášho 
operátora.

Zapnutie dátových služieb
1. Ťuknite na ikonu Aplikácie > Nastavenie.
2. V sekcii BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIA A SIETE ťuknite na 

Ďalej > Mobilné siete > Mobilné dáta.
3. Ťuknutím na požadovaného sieťového operátora zapnete 

dátové služby.

4.2 Wi-Fi
Technológia Wi-Fi umožňuje bezdrôtový prístup 
k širokopásmovému pripojeniu na internet. Ak chcete využívať 
Wi-Fi prostredníctvom mobilného telefónu, je potrebné mať 
k dispozícii bezdrôtový prístupový bod (access-point alebo 
verejný hotspot). Fyzické prekážky blokujúce vysielanie Wi-Fi 
signálu znižujú jeho silu.
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Zapnutie Wi-Fi
1. Ťuknite na ikonu Aplikácie > Nastavenie.
2. V sekcii BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIA A SIETE ťuknite na 

Wi-Fi a zapnite ju (ON).

Pripojenie k bezdrôtovej sieti
1. Zapnite Wi-Fi.
2. V časti Wi-Fi siete sa zobrazí zoznam detegovaných Wi-Fi 

sietí v okolí. K požadovanej sieti sa pripojíte ťuknutím. 
3. Ak je vybraná sieť otvorená, dôjde k automatickému 

pripojeniu k sieti.

Poznámka:
Ak sa pripojíte k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, ktorú ste už 
v minulosti použili, nebudete vyzvaní na opätovné zadanie 
hesla. Heslo budete musieť zadať znova iba v prípade, že ste 
vykonali reset telefónu do továrenského nastavenia.

Tip:
Na obrazovke s výberom Wi-Fi sietí môžete pridať novú sieť 
Wi-Fi ťuknutím na ikonu . Obdobne, pri zmene hesla do 
siete môžete aktuálny názov siete odstrániť a po nájdení tej 
istej siete nové heslo zadať.

4.3 Prehľadávač
Súčasťou mobilného telefónu je webový prehľadávač. 
Aplikáciu Prehľadávač je možné použiť na prístup na internet 
a prezeranie webových stránok.

Otvorenie aplikácie Prehľadávač
Aplikáciu otvoríte jedným z nasledujúcich spôsobov:

• Na úvodnej obrazovke ťuknite na ikonu .

• Ťuknite na ikonu Aplikácie > Prehľadávač ( ).
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Otvorenie webovej stránky
1. Zadajte adresu webovej stránky.
2. V priebehu zadávania adresy sa budú na obrazovke 

zobrazovať návrhy zodpovedajúcich stránok. Ak v zozname 
vidíte požadovanú webovú stránku, môžete na ňu priamo 
prejsť ťuknutím. V opačnom prípade dokončite zadávanie 
požadovanej webovej adresy a ťuknite na tlačidlo Prejsť na 
dotykovej klávesnici. 

Nastavenie domovskej stránky
1. V okne prehľadávača stlačte tlačidlo Menu.
2. Ťuknite na Nastavenie > Všeobecné > Nastaviť domovskú 

stránku.
3. Vyberte jednu z ponúkaných možností. 

Ak chcete zadať konkrétnu webovú stránku, ťuknite na Iná 
a zadajte jej adresu. Potom ťuknite na OK.

4.4 Správa záložiek
V mobilnom telefóne môžete uložiť ľubovoľný počet záložiek.

Pridanie záložky
1. V okne prehľadávača prejdite na webovú stránku, ktorú si 

želáte pridať do záložiek.
2. Stlačte tlačidlo Menu a následne vyberte možnosť Pridať 

do záložiek. Otvorí sa obrazovka Pridať stránku do záložiek. 
3. Podľa potreby upravte názov záložky (štítok) a ťuknite na 

OK.

Otvorenie záložky
1. V okne prehľadávača stlačte tlačidlo Menu a potom ťuknite 

na možnosť Záložky/História.
2. Na obrazovke Záložky ťuknite na webovú stránku, ktorú si 

želáte otvoriť.
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Ťuknutím na záložku HISTÓRIA zobrazíte stránky, ktoré 
ste v minulosti navštívili. Ťuknutím na záložku ULOŽENÉ 
STRÁNKY zobrazíte uložené stránky. 

4.5 Zmena nastavenia aplikácie Prehľadávač
Nastavenie webového prehľadávača je možné upraviť tak, aby 
vyhovovali vášmu spôsobu prezerania webu.

Stlačením tlačidla Menu a ťuknutím na Nastavenie môžete 
nastaviť obsah stránky, ochranu súkromia, zabezpečenie 
a ďalšie nastavenia.

Správa webovej stránky
Počas prezerania webovej stránky môžete zmeniť nastavenie 
zobrazenia a ďalších funkcií stlačením tlačidla Menu.

Aktualizovať: Ťuknutím aktualizujete otvorenú stránku.
Vpred: Ťuknutím prejdete na nasledujúcu stránku.
Zastaviť: Ťuknutím zastavíte nahrávanie aktuálnej webovej 
stránky.
Domovská stránka: Ťuknutím prejdete na domovskú stránku.
Pridať do záložiek: Ťuknutím pridáte stránku do záložiek.
Zavrieť: Ťuknutím zatvoríte prezeranú stránku.
Zdieľať stránku: Ťuknutím môžete zdieľať stránku jednou 
z vybraných aplikácií.
Verzia webu pre PC: Ťuknutím zobrazíte prezeranú stránku tak, 
ako by bola zobrazená v PC.
Záložky/História: Ťuknutím zobrazíte zoznam záložiek, 
histórie a uložených stránok.

4.6 Rozhranie Bluetooth
Tento mobilný telefón disponuje rozhraním Bluetooth, 
ktoré umožňuje bezdrôtové pripojenie s handsfree súpravou 
Bluetooth a taktiež napr. prenášanie fotografi í z telefónu do PC.
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V prípade použitia rozhranie Bluetooth pamätajte, že treba 
zostať vo vzdialenosti najviac 10 metrov od pripojených 
zariadení. Steny a ostatné elektronické zariadenia môžu 
pripojenie Bluetooth narušovať.

Zapnutie Bluetooth
1. Ťuknite na ikonu Aplikácie > Nastavenie.
2. V sekcii BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIA A SIETE ťuknite na 

Bluetooth a zapnite ho (ON).

Poznámka:
Hneď ako je funkcia Bluetooth zapnutá, dochádza k detekcii 
okolitých zariadení Bluetooth, avšak telefón nie je pre ostatné 
zariadenia viditeľný.

3. Ak chcete telefón zviditeľniť ostatným zariadeniam, ťuknite 
na názov modelu vášho mobilného telefónu v ponuke. 

Pripojenie a párovanie so zariadením Bluetooth
Funkcia Bluetooth v telefóne umožňuje nasledujúce:
Pripojiť bezdrôtovú handsfree súpravu Bluetooth.
Pred použitím pripojenia Bluetooth treba mobilný telefón 
a zariadenie Bluetooth spárovať nasledujúcim spôsobom.
Uistite sa, že je funkcia Bluetooth zapnutá.

1. Mobilný telefón vyhľadá dostupné Bluetooth zariadenia 
v okolí (toto môžete urobiť aj manuálne ťuknutím na 
HĽADANIE ZARIADENÍ).

2. Ťuknite na zariadenie, ktoré chcete s mobilným telefónom 
spárovať (toto zariadenie musí byť v režime umožňujúcom 
spárovanie).

3. Pripojenie dokončíte zadaním párovacieho hesla.

Poznámka:
Hneď ako dôjde k spárovaniu, netreba pri opätovnom 
pripojení zariadenia zadávať heslo znova.
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Odosielanie súborov prostredníctvom rozhrania 
Bluetooth
1. Ťuknite na ikonu Aplikácie > File Manager (Správca 

súborov).
2. Ťuknite na  > Bluetooth a vyberte zo zoznamu 

spárované zariadenie.

Odpojenie a zrušenie párovania zariadenia 
Bluetooth
1. Ťuknite na ikonu Aplikácie > Nastavenie.
2. V sekcii BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIA A SIETE ťuknite na 

Bluetooth.
3. Vedľa pripojeného zariadenia ťuknite na ikonu  

a následne odpojte zariadenie ťuknutím na možnosť Zrušiť 
párovanie.
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5. Zábava
Okrem toho, že je tento mobilný telefón komunikačným 
zariadením a osobným asistentom, obsahuje taktiež veľké 
množstvo zábavných funkcií. Umožňuje vytvárať fotografi e, 
natáčať videá a zvukové klipy a sťahovanie a počúvanie hudby.

5.1 Vytváranie fotografií a nahrávanie videa
Fotoaparát umožňuje vytvárať fotografi e, natáčať video 
a následne ich zdieľať.

Spustenie fotoaparátu
Ťuknutím na ikonu Aplikácie > Fotoaparát spustíte fotoaparát.

Aplikáciu Fotoaparát je možné taktiež spustiť stlačením 
a podržaním spúšte fotoaparátu na bočnej strane zariadenia 
(ak tlačidlu nie je pridelená iná funkcia).

Fotoaparát zatvoríte stlačením tlačidla Späť alebo Home 
(Domov).

Vytvorenie snímky
1. Ťuknite na ikonu Aplikácie > Fotoaparát.

Poznámka:
Medzi predným a zadným fotoaparátom môžete prepínať 
ťuknutím na .

2. Zostavte kompozíciu snímky na displeji.
Ťahaním  priblížite/oddialite fotografovaný objekt.
Ťuknutím na  zmeníte nastavenie fotoaparátu. Ukážka na 
displeji sa upravuje podľa vykonaných zmien nastavenia.

3. Ťuknutím na symbol uzávierky vytvoríte snímku.
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Prezeranie fotografií
1. Po vytvorení snímky sa ukážka práve vytvorenej fotografi e 

zobrazí v rohu aplikácie. Ťuknutím na ukážku snímku 
zobrazíte. 

2. K dispozícii sú nasledujúce ovládacie tlačidlá a ich funkcie: 

Snímku môžete zdieľať ťuknutím na  a následne výberom 
aplikácie na zdieľanie. Fotografi u môžete zmazať ťuknutím na 

 > OK.

Ak chcete zobraziť ďalšie fotografi e a videá v aplikácii Galéria, 

ťuknite na .

3. Medzi fotografi ami môžete posúvať ťahaním prsta doľava 
a doprava.

Nahrávanie videa
1. Ťuknite na ikonu Aplikácie > Fotoaparát.

Poznámka:
Medzi predným a zadným fotoaparátom môžete prepínať 
ťuknutím na .

2. Vytvorte kompozíciu scény, ktorou chcete video začať.
3. Ťuknutím na symbol kamery spustíte nahrávanie videa. 

Nahrávanie videa začne. 
Ťahaním  priblížite/oddialite natáčaný objekt.

4. Ťuknutím na symbol kamery nahrávanie zastavíte.

Prezeranie vytvorených záznamov
Po nahraní videa sa ukážka práve vytvoreného záznamu 
zobrazí v spodnom pravom rohu aplikácie. Ťuknutím na 
ukážku snímku zobrazíte.
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Používanie aplikácie Galéria
Aplikácia Galéria automaticky vyhľadáva obrázky a videá 
uložené na karte microSD. Pomocou aplikácie Galéria môžete 
triediť fotografi e do priečinkov, prezerať ich a editovať, prehrávať 
videá a nastavovať obrázky ako tapetu alebo fotografi u 
kontaktu.

Otvorenie aplikácie Galéria
Ťuknutím na ikonu Aplikácie > Galéria otvoríte aplikáciu 
Galéria. Vnútri aplikácie nájdete obrázky a videá rozdelené do 
kategórií.

Prezeranie obrázkov
1. V aplikácii Galéria otvoríte ťuknutím priečinok obsahujúci 

obrázky, ktoré chcete prezerať. 
2. Ťuknutím na obrázok ho zobrazíte na celú obrazovku.

Tip:
Zobrazovač obrázkov podporuje funkciu automatického 
otáčania obrazovky. Hneď ako otočíte mobilný telefón, 
obrázok sa prispôsobí otočeniu obrazovky.

Orezanie obrázka
1. Pri prezeraní obrázka stlačte tlačidlo Menu a ťuknite na 

Orezať.
2. Pomocou nástroja na orezanie vyberte oblasť obrázka, 

ktorú chcete vyrezať.

Ťahaním za oblasť orezania môžete obrázok posúvať.
Ťahaním za hranu oblasti orezania môžete zmeniť veľkosť 
orezania. 
Ťahaním za roh oblasti orezania môžete zmeniť veľkosť 
orezania bez zmeny pomeru strán. 
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3. Ťuknutím na OK uložíte orezaný obrázok. Ťuknutím na 
ZRUŠIŤ zrušíte vykonané zmeny.

5.2 Počúvanie hudby

Kopírovanie hudby na kartu microSD
1. Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB a nastavte 

kartu microSD ako veľkokapacitné zariadenie USB. 
2. Na počítači otvorte priečinok pripojeného zariadenia USB.
3. Vytvorte v koreňovom adresári karty microSD nový 

priečinok (napr. Hudba). 
4. Nakopírujte do vytvoreného priečinka požadovanú hudbu 

z počítača. 
5. Po dokončení kopírovania bezpečne odstráňte pripojené 

zariadenie USB podľa inštrukcií v operačnom systéme. 
6. Odpojte mobilný telefón od PC. 

Prezeranie Knižnice médií
Ťuknutím na ikonu Aplikácie > Hudba otvoríte knižnicu. 
Aplikácia Hudba radí hudbu podľa SKLADIEB a ŽÁNROV.

Prehrávanie hudby
1. Ťuknutím otvoríte požadovanú kategóriu na obrazovke 

aplikácie.
2. Ťuknite na skladbu, ktorú chcete prehrať.

Tip:
Počas prehrávania hudby môžete stlačením tlačidla Späť 
používať iné aplikácie. Prehrávanie hudby nebude prerušené. 
Ak chcete otvoriť ovládací panel prehrávania, otvorte 
notifi kačnú lištu a ťuknite na názov skladby.

Pridanie hudby do Zoznamu skladieb
1. Ťuknutím otvoríte požadovanú kategóriu na obrazovke 

aplikácie. 
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2. Ťuknite a podržte prst na názve skladby a potom ťuknite 
na možnosť Pridať do zoznamu skladieb.

3. Zvoľte zoznam skladieb zo zoznamu alebo ťuknite na Nový 
zoznam skladieb.

Prehrávanie Zoznamu skladieb
1. Na obrazovke hudobnej knižnice ťuknite na záložku 

ZOZNAMY SKLADIEB.
2. Ťuknite a podržte prst na požadovanom zozname skladieb, 

ktorý chcete prehrať.
3. Ťuknutím na Prehrať spustíte prehrávanie zoznamu.

5.3 Počúvanie FM rádia
Aplikácia FM Rádio umožňuje počúvanie rozhlasových staníc 
FM v mobilnom telefóne. Ako anténa pre FM sa používa kábel 
slúchadiel, na počúvanie rádia je nutné slúchadlá pripojiť.

Otvorenie aplikácie FM Rádio
1. Ťuknutím na ikonu Aplikácie > FM Rádio otvoríte aplikáciu 

FM Rádio.
2. Aplikácia FM Rádio umožňuje automatické vyhľadávanie 

rozhlasových staníc, ich ukladanie do predvolieb 
a prehrávanie.

Ladenie v aplikácii FM Rádio
Aplikácia umožňuje nasledujúce:
Stanicu na počúvanie vyberiete ťuknutím na  alebo .
Ručné ladenie frekvencie spustíte ťuknutím na  alebo .
Aktuálnu stanicu pridáte do zoznamu Obľúbených ťuknutím na 

.
Ak chcete zobraziť zoznam Obľúbených, ťuknite na .
Reproduktor zapnete ťuknutím na .
Vyhľadávanie dostupných staníc spustíte ťuknutím na  > 
Vyhľadať.
Prehrávanie obnovíte ťuknutím na .
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Ak chcete pozastaviť prehrávanie stanice, ťuknite na . Na 
obnovu ťuknite na .
Ak chcete zmeniť ostatné nastavenia rádia, napr. Nastavenie 
RDS, ťuknite na . Vykonajte požadované nastavenia 
a ťuknite na OK.
Rádio vypnete ťuknutím na  > Odísť.

5.4 Služby Google
Aby ste mohli používať aplikácie Gmail, Kalendár Google a iné 
aplikácie služieb Google, je nutné sa prihlásiť do svojho konta 
Google. Na prihlásenie do konta Google budete vyzvaní aj vo 
chvíli, keď budete chcieť preberať aplikácie z Obchodu Play.

Poznámka:
Ak v telefóne nie je vložená SIM karta, nebudete môcť 
využívať hlasové a dátové služby mobilnej siete. Môžete 
sa však pripojiť k sieti Wi-Fi a prihlásiť sa do svojho konta 
Google a využívať ďalšie funkcie mobilného telefónu okrem 
telefónnych hovorov.

Ak telefón prvýkrát zapnete bez vloženej SIM karty, budete 
vyzvaní na pripojenie k sieti Wi-Fi a dokončenie nastavenia 
telefónu (namiesto mobilnej siete). Ak už konto Google máte, 
ťuknite na Prihlásiť sa a zadajte vaše meno používateľa 
a heslo.

Vytvorenie konta Google
Ak doteraz nemáte konto Google, môžete si ho nasledujúcim 
spôsobom vytvoriť:
1. Ťuknite na ikonu Aplikácie > Nastavenie.
2. V sekcii KONTÁ ťuknite na Pridať konto.
3. Konto Google vyberiete ťuknutím na Google.
4. Vytváranie nového konta spustíte ťuknutím na Nový.
5. Zadajte svoje meno a ťuknite na .
6. Zadajte meno používateľa a ťuknite na .
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Mobilný telefón sa pripojí k serveru Google a skontrolujte, či 
je zadané meno používateľa k dispozícii. Ak je zadané meno 
používateľa už používané, budete vyzvaní na zadanie iného.

7. Zadajte informácie o obnovení (sekundárnu e-mailovú 
adresu a bezpečnostnú otázku) a ťuknite na .

8. Ťuknite na Pripojiť sa k službe Google+, ak chcete vytvoriť 
profi l na službe Google+, alebo na Teraz nie, ak chcete 
tento krok preskočiť.

9. Prečítajte si zmluvné podmienky a ťuknutím na  
dokončite vytváranie konta.

10. Zadajte overovací kód a ťuknite na .
11. Zadajte informácie o platobnej karte, ktoré vám umožnia 

nákup v Obchode Play, a ťuknite na Uložiť. Tento krok 
môžete preskočiť ťuknutím na Preskočiť.

Použitie aplikácie Gmail
Hneď ako otvoríte aplikáciu Gmail v telefóne, bude priečinok 
Doručená pošta obsahovať e-maily z konta Google.

Otvorenie aplikácie Gmail
Ťuknite na ikonu Aplikácie > Gmail. Zobrazí sa zoznam 
doručenej pošty. Všetky e-maily, ktoré sa rozhodnete uchovať 
v mobilnom telefóne, budú v priečinku Doručená pošta.

Prepínanie medzi kontami
Ak chcete na odoslanie použiť iné e-mailové konto, ťuknite 
na pole s výberom kont v ľavom hornom rohu obrazovky 
a následne vyberte konto, ktoré chcete použiť.

Písanie a odoslanie e-mailov
1. Na obrazovke Doručená pošta ťuknite na .

Ak chcete e-mail odoslať viacerým príjemcom, oddeľte 
jednotlivé e-mailové adresy čiarkou.
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Ak chcete odoslať ďalším príjemcom kópiu alebo skrytú kópiu 
e-mailu, stlačte tlačidlo Menu a potom ťuknite na Pridať kópiu/
skrytú kópiu.

2. Zadajte predmet e-mailu a jeho text.

Ak chcete k e-mailu pripojiť obrázkovú prílohu, stlačte tlačidlo 
Menu a potom ťuknite na Pripojiť obrázok. Následne vyberte 
obrázok, ktorý chcete pripojiť.

3. Hneď ako e-mail dokončíte, ťuknite na .

Odpovedanie a posielanie e-mailu ďalej
1. Na obrazovke Doručená pošta ťuknite na e-mail, na ktorý 

chcete odpovedať alebo ho poslať ďalej.
2. Ťuknite na Odpovedať ( ), Odpovedať všetkým (  > 

Odpovedať všetkým) alebo Poslať ďalej (  > Poslať ďalej).
3. Vykonajte nasledujúce: 

V prípade, že zvolíte Odpovedať alebo Odpovedať všetkým, 
napíšte odpoveď. 
V prípade, že zvolíte Poslať ďalej, určte príjemcov 
a pridajte doplnkový obsah, ktorý chcete pripojiť k správe 
posielanej ďalej.

4. Ťuknite na .

Vyhľadávanie e-mailu
1. Na obrazovke Doručená pošta ťuknite na .
2. Zadajte do poľa kľúčové slová a ťuknite na .

Zmena nastavenia aplikácie Gmail
1. Na obrazovke Doručená pošta stlačte tlačidlo Menu. 

Potom ťuknite na možnosť Nastavenie a vykonajte zmenu 
požadovaných nastavení.

2. Ťuknite na Všeobecné nastavenia alebo na konkrétne 
e-mailové konto.

3. Ťuknutím na možnosť vykonáte zmenu jej nastavenia. 
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5.5 Použitie aplikácie Mapy
Tento telefón obsahuje prijímač signálu zo satelitov GPS. 
Okrem toho je schopný určovať vašu polohu z dostupných sietí 
WiFi, a to s presnosťou až na 50 metrov.

Ak chcete túto funkciu využívať, je potrebné nainštalovať 
aplikácie pracujúce s GPS, napríklad Mapy Google.

Povolenie určovania polohy
1. Ťuknite na ikonu Aplikácie > Nastavenie.
2. Ťuknite na Prístup k polohe.
3. Určovanie polohy aktivujete ťuknutím na Určovanie polohy 

Google alebo Satelity GPS.

Otvorenie aplikácie Mapy
Ťuknutím na ikonu Aplikácie > Mapy otvoríte aplikáciu Mapy.

Vyhľadávanie zaujímavých miest
1. Počas prezerania mapy ťuknite na .
2. Zadajte názov miesta, ktoré chcete vyhľadať, do 

vyhľadávacieho poľa a ťuknite na .

Poznámka:
Môžete taktiež zvoliť jednu z možností v zozname 
odporúčaných miest.

3. Zobrazia sa výsledky vyhľadávania. Ťuknutím na značku 
zobrazíte názov miesta. 

4. Pomocou tlačidiel na displeji môžete zobraziť umiestnenie 
na mape, získať navigačné inštrukcie a ďalšie.

5.6 Navigácia
Po nájdené miesta a ciele sa môžete nechať navigovať po 
ceste k cieľu. Je možné, že aplikácia bude vyžadovať trvalý 
prísun mapových dát cez dátové pripojenie.
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5.7 Použitie Obchodu Play
Obchod Play poskytuje priamy prístup k aplikáciám a hrám, 
ktoré môžete prevziať a inštalovať do telefónu.

Otvorenie Obchodu Play
1. Ťuknite na ikonu Aplikácie > Obchod Play.
Na použitie obchodu sa musíte zaregistrovať. Prečítajte si 
podmienky prevádzkovateľa.

Vyhľadávanie aplikácií
Triedenie aplikácií podľa kategórie: Vyberte požadovanú 
kategóriu ťuknutím a ťahaním prezerajte zoznam. 
Vyhľadávanie: Ťuknite na .

Ak chcete zobraziť prehľad inštalovaných aplikácií, stlačte 
tlačidlo Menu a ťuknite na Moje aplikácie.

Inštalovanie aplikácie

Poznámka:
Ak chcete inštalovať aplikácie z iných zdrojov než z Obchodu 
Play, ťuknite na Nastavenie > Zabezpečenie a začiarknite 
možnosť Neznáme zdroje, čo umožní inštaláciu aplikácií aj 
mimo Obchodu Play.

1. Ťuknite na ikonu Aplikácie > Obchod Play.
2. Ťuknutím vyberte kategóriu Obchodu a potom položku, 

ktorú si želáte prevziať.
3. Na obrazovke s podrobnosťami nájdete viac informácií 

o aplikácii, vrátane používateľského hodnotenia 
a komentárov. Ak sa presuniete dole do sekcie Vývojár, 
máte možnosť prezrieť si aplikácie od rovnakého vývojára 
alebo navštíviť jeho webovú stránku.

4. Aplikáciu nainštalujete ťuknutím na Inštalovať. Na 
obrazovke sa objavia požadované oprávnenia aplikácie. 
Prečítajte ich a ťuknite na Prijať a inštalovať.
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Poznámka:
Priebeh preberania je zobrazený v notifi kačnej lište. Dĺžka 
inštalácie závisí od veľkosti aplikácie a rýchlosti dátového 
pripojenia.

Odinštalovanie aplikácie
1. Na obrazovke Obchodu Play stlačte tlačidlo Menu a ťuknite 

na Moje aplikácie.
2. Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a následne 

ťuknite na Odinštalovať.
3. Po vyzvaní odinštalujete aplikáciu z mobilného telefónu 

ťuknutím na OK. 

Poznámka:
Aplikácie je možné spravovať taktiež na obrazovke 

Nastavenie ( ) > Aplikácie.
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6. Synchronizácia
Niektoré aplikácie v mobilnom telefóne (napr. Gmail) umožňujú 
prístup k rovnakým osobným informáciám, ktoré môžete 
pridávať, prezerať a upravovať na počítači. Ak prostredníctvom 
týchto aplikácií vykonáte nejakú zmenu na internete, zobrazia 
sa aktualizované informácie taktiež v mobilnom telefóne.

Toto je možné vďaka bezdrôtovej (OTA) synchronizácii dát. 
Synchronizácia prebieha na pozadí a nijak nenarušuje prácu 
s mobilným telefónom.

Správa kont
Kontakty, e-mail a ďalšie dáta v telefóne je možné 
synchronizovať s viacerými kontami Google a zároveň s ďalšími 
typmi kont v závislosti od inštalovaných aplikácií v telefóne.

Môžete začať napr. pridaním osobného konta Google, aby 
ste mali svoje osobné e-maily, kontakty a kalendár vždy 
k dispozícii. Následne môžete pridať pracovné konto, takže 
budete mať pracovné e-maily a kontakty na dosah ruky. 
V prípade potreby môžete pridať ďalšie kontá Google alebo iné 
typy kont.

Pridanie konta
1. Ťuknite na ikonu Aplikácie > Nastavenie.
2. V sekcii KONTÁ ťuknite na Pridať konto. Na obrazovke 

sa zobrazí prehľad nastavenia synchronizácie a zoznam 
aktuálne synchronizovaných kont.

Poznámka:
V niektorých prípadoch možno bude potrebné vyžiadať si 
prihlasovacie údaje od správcu služby. Napr. bude nutné zistiť 
doménu konta alebo adresu servera.

3. Ťuknite na typ konta, ktorý chcete pridať.
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4. Nasledujte inštrukcie na obrazovke a zadajte požadované 
a voliteľné informácie o konte. Väčšina kont vyžaduje 
meno používateľa a heslo, avšak ďalšie podrobnosti závisia 
od typu konta a zabezpečenia jeho prevádzkovateľa. 
Kontaktujte ho ohľadom podrobností. 

Odstránenie konta
Konto a všetky k nemu pridružené dáta môžete z mobilného 
telefónu odstrániť, a to vrátane e-mailov, kontaktov, nastavení 
atď. Niektoré kontá však odstrániť nie je možné.
1. V sekcii KONTÁ v časti Nastavenie ťuknite na typ konta. 
2. Ťuknite na konto, ktoré chcete odstrániť. 
3. Stlačte tlačidlo Menu a následne vyberte možnosť 

Odstrániť konto.
4. Ťuknite na Odstrániť konto.
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7. Používanie ďalších aplikácií

7.1 Používanie aplikácie Kalendár
Pomocou aplikácie Kalendár môžete vytvárať a spravovať 
udalosti, zrazy a schôdzky. V závislosti od nastavenia bude 
kalendár v telefóne synchronizovaný s kalendárom na webe.

Otvorenie aplikácie Kalendár
Ťuknutím na Aplikácie > Kalendár otvoríte aplikáciu Kalendár. 
Stlačením tlačidla Menu zobrazíte možnosti nastavenia 
a prispôsobenia zobrazenia.

Vytvorenie udalosti
1. V ktoromkoľvek zobrazení kalendára ťuknite na žiadaný 

dátum a tlačidlom Menu vyberte možnosť Nová udalosť.
2. Pomocou klávesnice zadajte názov udalosti.

Ak sa udalosť odohráva v určitom časovom úseku, nastavte 
dĺžku trvania udalosti ťuknutím na čas v kolónkach Od 
a Do.
Pokiaľ ide o výnimočnú udalosť, napr. narodeniny, 
začiarknite možnosť Celý deň.

3. Zadajte miesto udalosti a popis.
4. K udalosti môžete pridať hostí zadaním ich e-mailových 

adries.
5. Pomocou kolónky Pripomenutie si môžete nastaviť druh 

pripomenutia udalosti. Ak sa udalosť opakuje, môžete 
nastaviť frekvenciu opakovania v kolónke Opakovanie.

6. Po dokončení všetkých nastavení ťuknite na HOTOVO.

Nastavenie pripomenutia udalosti
1. V ktoromkoľvek zobrazení kalendára zobrazíte podrobnosti 

o udalosti ťuknutím na udalosť. 
2. Ťuknutím na Pridať pripomenutie môžete pridať 

pripomenutie udalosti. Ťuknutím na ikonu „X“ môžete 
pripomenutie odstrániť.
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3. Ťuknite na čas pripomenutia a zadajte, ako dlho pred 
konaním udalosti si želáte zobraziť upozornenie. 

Prispôsobenie aplikácie Kalendár
Na ktorejkoľvek obrazovke kalendára stlačte tlačidlo Menu 
a ťuknite na Nastavenie > Všeobecné nastavenia. Vyberte 
z nasledujúcich možností:

Skryť odmietnuté udalosti: Začiarknutím skryjete udalosti, 
na ktoré ste odmietli pozvanie. Zobrazovať číslo týždňa: 
Začiarknutím zobrazíte číslo týždňa.

Použiť domáci čas: Ak cestujete, budú sa po začiarknutí 
zobrazovať časy v kalendári podľa domovského časového 
pásma.

Domovské časové pásmo: Slúži na výber časového pásma.

Vymazať históriu vyhľadávania: Odstráni všetky uskutočnené 
vyhľadávania.

Zvuk oznámenia: Ťuknutím vyberiete vyzváňací tón, ktorý 
zaznie pri zobrazení pripomenutia.

Predvolený čas pripomenutia: Ťuknutím nastavíte predvolený 
čas pripomenutia udalostí.

Rýchle odpovede: Ťuknutím upravíte predvolený text e-mailu, 
ktorý bude odoslaný pozvaným hosťom udalosti.

7.2 Nastavenie budíka
Môžete nastaviť nový budík alebo upraviť existujúci.
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Otvorenie a nastavenie budíka
Ťuknutím na Hodiny na hlavnej obrazovke alebo v Aplikáciách 
spustíte nastavenie, kde zvoľte ikonu budíka ( ) > Nastaviť 
budík môžete nastaviť budík mobilného telefónu. Tu bude 
zobrazený zoznam aktuálne nastavených budíkov.

Pridanie budíka
1. Na obrazovke so zoznamom budíkov ťuknite na symbol 

„+“a vytvorte nový budík. 
2. Budík nastavíte nasledujúcim spôsobom: 

Nastavte čas ťuknutím na Čas. Nastavte čas budenia pomocou 
číselnej klávesnice a ťuknite na OK. Ak chcete vytvoriť 
opakovaný budík, začiarknite možnosť Opakovať. Vyberte dni 
opakovania a dokončite nastavenie OK .

Ak chcete zmeniť vyzváňací tón budíka, ťuknite na Vyzváňací 
tón. Zvoľte jednu z možnosti a ťuknite na OK. Ak chcete, aby 
telefón pri budení vibroval, začiarknite možnosť Vibrovať.

Ak chcete k budíku pridať textovú pripomienku, ťuknite na 
Popis.

3. Po dokončení všetkých nastavení odíďte z nastavenia, 
tlačidlami Späť alebo Domov.

7.3 Použitie aplikácie File Manager (Správca 
súborov)

File Manager (Správca súborov)
Umožňuje prechádzať úložisko (vnútorná pamäť, SD karta), 
vytvárať priečinky, kopírovať a mazať súbory, vyhľadávať 
súbory. Multimediálne súbory je možné prezerať a prehrávať.
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7.4 Kalkulačka
Pomocou kalkulačky môžete riešiť jednoduché matematické 
výpočty alebo využiť pokročilé operátory na riešenie 
zložitejších rovníc.

7.5 Zobrazenie pokročilých funkcií
Na obrazovke aplikácie Kalkulačka stlačte tlačidlo Menu 
a ťuknite na Panel pokročilých funkcií.

7.6 Správa mobilného telefónu

Nastavenie dátumu a času
Čas je možné nastavovať automaticky podľa času 
poskytnutého mobilnou sieťou.

Poznámka:
Ak je použitý čas poskytnutý sieťou, nie je možné dátum, 
čas a časové pásmo nastaviť ručne. Vzťažné časové pásmo 
môžete nastaviť pred zapnutím automatického čítania času 
a dátumu v prípade, že telefón nedostáva kompletnú časovú 
informáciu.

1. Na obrazovke Nastavenie ťuknite na Dátum a čas.
2. Ťuknutím zrušte začiarknutie možnosti Automatický dátum 

a čas.
3. Zrušte začiarknutie políčka Automatická voľba časového 

pásma.
4. Ťuknite na Nastavenie dátumu.
5. Požadované časové pásmo môžete vybrať zo zoznamu po 

ťuknutí na Voľba časového pásma. Zoznamom časových 
pásem môžete ťahaním posúvať. 

6. Ťuknite na Nastavenie času.
7. Medzi 24-hodinovým a 12-hodinovým formátom 

zobrazenia času je možné prepínať pomocou 
začiarkovacieho políčka Použiť 24-hodinový formát.
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8. Ťuknutím na Vybrať formát dátumu určíte, ako sa má na 
mobilnom telefóne zobrazovať dátum.

7.7 Nastavenie displeja

Nastavenie jasu obrazovky
1. Na obrazovke Nastavenie ťuknite na Displej > Jas.
2. Pretiahnutím posúvača doľava jas displeja stlmíte, 

pretiahnutím doprava jas, naopak, zvýšite. 
3. Ťuknutím na OK uložíte nastavenie.

Poznámka:
Ak chcete, aby zariadenie automaticky upravovalo 
jas displeja v závislosti od okolitého svetla, ťuknite na 
Automatický jas.

Nastavenie režimu spánku
Ak s mobilným telefónom nebudete niekoľko minút pracovať, 
dôjde kvôli úspore energie z batérie k vypnutiu displeja. Ak 
chcete čas, po ktorom telefón prejde do režimu spánku, 
predĺžiť alebo skrátiť, vykonajte nasledujúce:

1. Na obrazovke Nastavenie ťuknite na Displej > Režim 
spánku.

2. Nastavte čas, po ktorom má zariadenie prejsť do režimu 
spánku. 

Automatické otáčanie obrazovky
Začiarknite toto políčko v prípade, že si želáte, aby sa 
obrazovka automaticky otáčala podľa otáčania telefónu. 
Otáčať sa budú obrazovky aplikácií, ktoré to majú povolené 
(napr. podľa druhu zobrazovaných informácii) alebo nemajú 
predpísanú orientáciu (napr. hry).
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Nastavenie vyzváňacieho tónu
Zapnutie tichého režimu
Ak chcete aktivovať tichý režim, ťuknite v obrazovke 
Nastavenie na Zvukový profi l > Tichý režim. Dôjde k stlmeniu 
všetkých zvukov okrem mediálnych súborov a budíkov.

Nastavenie hlasitosti zvonenia
Hlasitosť zvonenia je možné nastaviť z úvodnej obrazovky aj 
počas používania akejkoľvek aplikácie (okrem prebiehajúceho 
hovoru alebo pri prehrávaní hudby alebo videa). Nastavte 
hlasitosť zvonenia na požadovanú úroveň pomocou tlačidiel 
ovládania hlasitosti. Hlasitosť zvonenia je možné nastaviť 
taktiež v obrazovke Nastavenie.
1. Na obrazovke Nastavenie ťuknite na Zvuk > Všeobecné > 

Hlasitosť.
2. Pretiahnutím posúvača doľava hlasitosť stlmíte, 

pretiahnutím doprava, naopak, zvýšite.
3. Ťuknutím na OK uložíte nastavenie.

Zmena vyzváňacieho tónu telefónu
1. Na obrazovke Nastavenie ťuknite na Zvuk > Všeobecné > 

Vyzváňací tón telefónu.
2. Ťuknite na vyzváňací tón, ktorý chcete použiť, a následne 

ťuknite na OK. Vyzváňací tón sa po ťuknutí začne 
prehrávať.

Nastavenie vibračnej odozvy pri prichádzajúcich hovoroch
1. Na obrazovke Nastavenie ťuknite na Zvuk > Všeobecné.
2. Začiarknite políčko Vibrácia a váš telefón bude pri 

prichádzajúcich hovoroch vibrovať.

7.8 Nastavenie telefónnych služieb

Nastavenie predvolenej siete
1. Na obrazovke Nastavenie ťuknite na Správa karty SIM.
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2. V záložke PREDVOLENÁ KARTA SIM ťuknite na 
Hlasové hovory, Videohovory, Správy alebo Dátové 
služby a následne vyberte sieť, ktorú chcete použiť ako 
predvolenú.

Poznámka:
Zistite si u vášho mobilného operátora dostupnosť a cenník 
dátových služieb.

Zmena sieťových nastavení
1. Na obrazovke Nastavenie ťuknite na Správa karty SIM.
2. V záložke INFORMÁCIE O KARTE SIM vyberte sieť, ktorej 

nastavenie chcete upraviť. Sú k dispozícii nasledujúce 
sieťové nastavenia: 
Zmeniť názov karty SIM: Ťuknutím zmeníte názov siete.
Zadať telefónne číslo: Ťuknutím nastavíte telefónne číslo.

Aktivácia dátových služieb pri roamingu
1. V časti Nastavenie ťuknite na Správa karty SIM > Roaming 

> Dátové služby pri roamingu.
2. Vyberte sieť, ktorú si želáte použiť na dátové pripojenia.

Poznámka:
Používanie dátových služieb pri roamingu môže viesť 
k značným poplatkom. Vyžiadajte si informácie o cenách 
dátových služieb pri roamingu u sieťového operátora.

Vypnutie dátových služieb
1. Na obrazovke Nastavenie ťuknite na Správa karty SIM > 

Dátové služby.
2. Ťuknutím na Off vypnete dátové služby.
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Zabezpečenie mobilného telefónu
Aby sa predišlo neoprávnenému použitiu vášho mobilného 
telefónu, je v telefóne a na karte SIM prednastavených 
niekoľko hesiel.

Kód PIN:
Kód PIN (Personal Identifi cation Number, 4 – 8 číslic) slúži 
na zabránenie neoprávnenému používaniu karty SIM. Ak je 
aktívna funkcia overovania pomocou kódu PIN, bude zadanie 
tohto kódu vyžadované pri každom zapnutí telefónu. Ak dôjde 
k nesprávnemu zadaniu kódu PIN trikrát po sebe, karta SIM sa 
uzamkne. Nasledujúce kroky popisujú odomknutie karty: 
• Po vyzvaní na obrazovke zadajte kód PUK.
• Potom vložte nový kód PIN a stlačte na displeji tlačidlo OK.
• Hneď ako budete vyzvaní na opätovné zadanie nového kódu 

PIN, zadajte ho a stlačte OK.
• Ak ste zadali správny kód PUK, dôjde k odomknutiu karty 

SIM a k aktivácii nového kódu PIN.

 VAROVANIE:
V prípade, že zadáte nesprávny kód PIN trikrát po 
sebe, dôjde k automatickému uzamknutiu karty SIM. 
Na jej odblokovanie budete potrebovať kód PUK. Kód 
PUK vám poskytne telefónny operátor.

Kód PUK:
Kód PUK (slúži na odomknutie kódu PIN a skladá sa z 8 číslic) 
slúži na odomknutie karty SIM po nesprávnom zadaní kódu 
PIN. Poskytuje ho telefónny operátor spolu s kartou SIM. Ak 
dôjde k nesprávnemu zadaniu kódu PUK desaťkrát po sebe, 
karta SIM sa znehodnotí. Požiadajte svojho operátora o novú 
kartu SIM.
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Kód PIN2:
Kód PIN2 (4 – 8 číslic) je taktiež poskytovaný telefónnym 
operátorom spolu s kartou SIM a slúži na nastavenie pevnej 
voľby a iných funkcií. Viac informácií o dostupnosti týchto 
funkcií sa dozviete u svojho telefónneho operátora. Ak dôjde 
k nesprávnemu zadaniu kódu PIN2 trikrát po sebe, kód PIN2 
sa uzamkne. Kód PIN2 sa odomkne až po správnom zadaní 
kódu PUK2. Postup na obnovenie kódu je nasledujúci:
• Po vyzvaní na obrazovke zadajte kód PUK2.
• Potom vložte nový kód PIN2 a stlačte na displeji tlačidlo 

OK.
• Hneď ako budete vyzvaní na opätovné zadanie nového kódu 

PIN2, zadajte ho a stlačte OK.

Kód PUK2:
Kód PUK2 (slúži na odomknutie kódu PIN2 a skladá sa 
z 8 číslic) slúži na odomknutie niektorých funkcií karty SIM 
po nesprávnom zadaní kódu PIN2. Poskytuje ho telefónny 
operátor spolu s kartou SIM. Ak nemáte kód PUK2 k dispozícii, 
kontaktujte svojho mobilného operátora. Ak zadáte nesprávny 
kód PUK2 desaťkrát po sebe, nebudete mať k dispozícii funkcie 
vzťahujúce sa ku kódu PUK2. Ak tieto funkcie chcete využívať, 
kontaktujte svojho mobilného operátora a požiadajte ho o novú 
kartu SIM. 

Nastavenie kódu PIN pre kartu SIM
1. Na obrazovke Nastavenie ťuknite na Zabezpečenie > 

Nastavenie zámky karty SIM.
2. Začiarknite políčko Zamykať kartu SIM.
3. Zadajte kód PIN karty a ťuknite na OK.

Ak chcete kód PIN zmeniť, ťuknite na Zmeniť kód PIN karty 
SIM.
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Poznámka:
Tiesňové volania je možné z mobilného telefónu 
uskutočňovať aj bez zadania platného PIN.

Zabezpečenie mobilného telefónu pomocou zámky 
obrazovky
Aby boli vaše dáta viac v bezpečí, uzamykajte obrazovku 
a aktivujte vyžiadanie zadania odomykacieho hesla/gesta pri 
každom zapnutí telefónu alebo prechode z režimu spánku. 
Použite vhodné heslo a metódu, aby ste boli schopní 
zariadenie odomknúť. V prípade neschopnosti telefón 
odomknúť (napr. zabudnutie hesla) bude potrebné telefón 
servisne uviesť do továrenského nastavenia sprevádzaného 
stratou používateľských dát, vrátane prístupových hesiel. Svoje 
dáta preto zálohujte.

1. Na obrazovke Nastavenie ťuknite na Zabezpečenie > 
Zámka obrazovky. 

2. Vyberte jednu z ponúkaných možností. Najpoužívanejšie 
sú:
Žiadne: Zariadenie nie je zabezpečené.
Posunutie: Telefón sa odomkne pretiahnutím ikony zámky.
Gesto: Telefón sa odomkne po správnom nakreslení 
zadaného odomykacieho gesta.
PIN: Na odomknutie telefónu slúži kód PIN.
Heslo: Na odomknutie telefónu slúži zadané heslo.

3. Nastavenie dokončíte podľa inštrukcií pre určenú metódu. 

7.9 Aplikácie
Keďže je telefón založený na operačnom systéme Android, je 
možné jeho funkcionalitu rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií 
prostredníctvom obchodov Google Play alebo Android Market.
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Existujú tri spôsoby, akými je možné do telefónu 
inštalovať aplikácie:
1. Priamym prevzatím z internetu. Hneď ako je preberanie 

dokončené, zvoľte z ponuky možnosť Inštalovať.

Poznámka:
Spôsob inštalácie aplikácií môže závisieť od prehliadača, 
ktorý používate. Pred prevzatím sa uistite, že je v telefóne 
vložená karta SD.

2. Prevzatím inštalačného súboru na disk v počítači 
a následnou inštaláciou z počítača pomocou softvéru v PC 
(napr. SnapPea).

3. Ak máte v telefóne nainštalovaného správcu súborov, je 
možné inštalačný súbor aplikácie APK uložiť na kartu SD 
a potom pomocou správcu súborov prejsť do priečinka, kde 
je súbor inštalácie uložený, a ťuknutím ho spustiť.

Poznámka:
Ak chcete inštalovať aplikácie z iných zdrojov, než je 
obchod Google Play, treba to povoliť v ponuke Nastavenie 
> Zabezpečenie > Povoliť inštaláciu aplikácií z neznámych 
zdrojov.

 VAROVANIE:
Aplikácie prevzaté z internetu môžu pochádzať 
z neznámych zdrojov. Aby ste chránili váš telefón 
a osobné údaje, preberajte aplikácie výhradne 
z overených zdrojov, akým je napr. obchod Google 
Play alebo Android Market.
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7.10 Správa aplikácií
V ponuke Nastavenie > Aplikácie > Správa aplikácií je možné 
získať prístup k všetkým nainštalovaným aplikáciám.

Ťuknutím na aplikáciu v zozname sa dostanete na obrazovku 
Informácie o aplikácii, v ktorej môžete vykonávať nasledujúce 
akcie.

Vynútiť ukončenie bežiacej aplikácie – bude vypnutá bez 
potvrdenia.
Odinštalovať aplikáciu, ktorú už naďalej nebudete používať. 
Uvoľníte tým taktiež miesto v pamäti.
Vymazať dáta aplikácie, napr. používateľské kontá, databázy, 
nastavenia atď.
Presunúť súbory aplikácie z vnútorného úložiska na kartu SD 
a naopak.
Vymazať vyrovnávaciu pamäť aplikácie zahŕňajúcu dočasné 
dáta uložené v telefóne.

Poznámka:
Predinštalované aplikácie nie je možné odinštalovať.

Spôsoby, ktorými je možné uvoľniť miesto 
v pamäti telefónu
Odinštalujte prevzaté aplikácie, ktoré už nepoužívate.
Reštartujte mobilný telefón.

7.11 Resetovanie mobilného telefónu

Záloha nastavení
Zálohu nastavení mobilného telefónu a dát je možné vykonať 
na servery Google prostredníctvom konta Google. Hneď ako 
si kúpite nový mobilný telefón, budete mať možnosť si dáta 
a nastavenia obnoviť zo zálohy.
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1. Na obrazovke Nastavenie ťuknite na Zálohovanie 
a obnovenie dát.

2. Začiarknite políčko Zálohovať nastavenia.

Resetovanie telefónu
1. Na obrazovke Nastavenie ťuknite na Zálohovanie 

a obnovenie dát > Obnovenie továrenských dát.
2. Prečítajte si všetky upozornenia vyplývajúce z tejto akcie 

a ťuknite na Resetovať telefón a potom na Vymazať 
všetko. Mobilný telefón zresetuje nastavenia na pôvodné 
továrenské hodnoty a reštartuje sa.
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8. Otázky a odpovede
Zlý príjem. Nízka 
úroveň signálu. 
Rozpadá sa 
hovor.

Zlé príjmové miesto 
(medzi vysokými 
budovami či 
stromami, vnútri 
niektorých budov).
Zlé príjmové miesto 
(rušenie rádiovými 
signálmi alebo 
priemyselným 
rušením).
Veľká vzdialenosť od 
základňovej stanice 
(„vysielača“).

Vzdiaľte sa od zlého 
príjmového miesta 
čo najďalej. Zmeňte 
príjmové miesto, 
aby ste sa priblížili 
k základňovej 
stanici.

Ozvena pri 
hovore alebo 
šum.

Sieť operátora 
je momentálne 
v zlom stave alebo 
preťažená sieť.

Skúste zavesiť 
a hovor opakovať.

Chyba pripojenia 
k sieti.

Slabý signál, sieť 
operátora SIM nemá 
pokrytie.

Zvoľte iné miesto.

Chyba SIM. SIM je poškodená 
alebo zle vložená.
Znečistené kontakty 
SIM.

Skontrolujte 
vloženie SIM 
alebo ju nechajte 
skontrolovať. 
Očistite opatrne 
kontakty SIM.

Nie je možné 
uskutočniť hovor.

Hovory sú zakázané 
v telefóne alebo 
operátorom 
(predplatená služba).
Obmedzenie volaní 
len na niektoré čísla.

Zistite, či máte 
aktívnu službu 
na SIM. Overte 
obmedzenie 
hovorov v telefóne.
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Chýba predtým 
uložený kontakt.

Zapnuté obmedzenie 
zoznamu kontaktov 
len na SIM alebo 
telefón. Aktívne 
fi ltrovanie.

Prepnite medzi 
zoznamom na SIM 
alebo v telefóne, 
zrušte fi lter.

Nie je možné 
vytvoriť nový 
kontakt alebo 
uložiť číslo.

Oblasť kontaktov na 
SIM alebo v telefóne 
je zaplnená.

Skontrolujte voľné 
miesto, prepnite 
medzi SIM 
a telefónom, zmažte 
niektoré kontakty.

Nie je možné 
zapnúť určitú 
službu operátora.

Služby môžu byť 
nedostupné miestne 
alebo všeobecne.
Služba môže byť 
platená.

Overte, či váš 
operátor službu 
v mieste ponúka. 
Skontrolujte, či 
máte zaplatenú 
platenú službu.

Zlá funkcia 
softvéru, 
aplikácie.

Softvér alebo 
aplikácia poškodené, 
nevhodné 
nastavenie.

Skontrolujte 
nastavenie.
Reštartujte 
aplikáciu. 
Zazálohujte si svoje 
dáta a vráťte sa 
k továrenskému 
nastaveniu 
aplikácie, príp. 
preinštalujte 
aplikáciu.
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Zlá funkcia 
systémovej 
súčasti.

Poškodený systém 
alebo nevhodne 
nastavený.

Skontrolujte 
nastavenie.
Reštartujte telefón. 
Zazálohujte si svoje 
dáta a vráťte sa 
k továrenskému 
nastaveniu, 
príp. nechajte 
preinštalovať celý 
systém telefónu 
v autorizovanom 
servise.

Batériu nie je 
možné nabiť.

Poškodený alebo 
nevhodný kábel, 
krátky konektor.
Nabíjanie v mraze 
alebo pri vysokých 
okolitých teplotách.
Poškodený nabíjací 
adaptér alebo 
batéria. 

Použite iný, nový 
kábel. Nabíjajte 
najlepšie pri izbovej 
teplote alebo 
0 °C – 40 °C. 
Vymeňte adaptér 
alebo batériu 
v autorizovanom 
servise.

Nie je možné 
pripojiť 
k počítaču.

Poškodený kábel 
alebo kábel určený 
iba na nabíjanie.
Nenainštalované 
ovládače Windows.

Použite správny 
kábel s dlhším 
konektorom, určený 
na nabíjanie aj 
komunikáciu.
Vyskúšajte iný 
USB port počítača, 
aktualizujte 
Windows.
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Príliš krátky čas 
prevádzky alebo 
pripravenosti 
(Standby).

Batéria nebola plne 
nabitá.
Batéria je za 
svojou životnosťou 
(spotrebovaná 
životnosť batérie).
Telefón je mimo 
oblasti pokrytia 
signálom.

Nabite 
batériu úplne. 
Spotrebovanú 
batériu nechajte 
vymeniť 
v autorizovanom 
servise.
Telefón intenzívne 
hľadá signál 
a spotrebováva viac 
energie.

Dôležité poznámky:
1. Pred akoukoľvek inštaláciou, zmenou systému alebo časti, 

zmenou nastavenia hardvéru vykonajte zálohu dôležitých 
a osobných dát.

2. Odporúčame vykonávať zálohu pravidelne aj bez 
vonkajších podnetov, aby ste predišli strate dôležitých 
a osobných dát pri vonkajšom poškodení alebo strate 
telefónu.

3. Uchovávajte skryte heslá, PIN a ďalšie bezpečnostné kódy, 
aby ste predišli zneužitiu osobných dát.
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9. Technické údaje
Názov modelu Element P430 (IP67 certifi kovaný smartfón)

Dizajnové 
parametre

Charakteristika Plochá, plne dotyková obrazovka

Rozmery 145,5 × 73 × 20,8 mm

Hmotnosť 256 g

Procesor Typ procesora CPU: MTK 6589 (Quad Core ARM 
Cortex A7 1,2 GHz)

Siete Pásma mobilných sietí GSM/GPRS/EDGE – 850/1800/1900 
MHz
WCDMA/HSPA 850/1900/2100 MHz

DUAL SIM Áno

Názov procesora MTK MT6589

Vstupné 
zariadenie

Dotyková obrazovka Ovládanie dotykom prsta aj 
jednobodovo

Postranné tlačidlá Áno

Ostatné tlačidlá Hlavný vypínač

Displej Typ hlavného displeja, 
rozlíšenie a farebný 
rozsah

4,3“ (IPS LCD technológia), QHD 
540 × 960, 16,7 mil. farieb

Fotoaparát Typ čipu fotoaparátu CMOS

Predný fotoaparát 0,3 MP

Zadný fotoaparát 8,0 MP

Autofokus Áno

Blesk Áno

Pamäť Zabudovaná pamäť RAM: 1 GB
Flash: 4 GB e-Nand

Prídavná pamäť (karty 
SD, microSD)

Karta T-Flash (microSD)

Maximálna možná 
kapacita pamäťovej 
karty (v GB)

32 GB

Senzory Senzor priblíženia Áno

Svetelný senzor Áno

Akcelerometer Áno

Kompas Áno

Batéria Kapacita batérie 2800 mAh

Výdrž v pohotovostnom 
režime

360 hodín
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Konektivita Verzia Bluetooth BT2.1

Verzia USB USB 2.0

Nabíjanie Micro USB 2.0

WiFi IEEE 802,11 b/g/n

FM rádio FM Áno (FM 87,5-108 MHz), anténa 
v slúchadlách

Príslušenstvo Hands-Free súprava 
(slúchadlá + mikrofón)

Drôtový 3,5 mm jack (stereo 
slúchadlá, mikrofón, spínač)

Konektor nabíjačky 
(MiniUSB, MicroUSB/
iný)

Micro USB 2.0

Reproduktor Zabudovaný

Model adaptéra USB 5 V, 500 mA

Obsah balenia USB kábel, sieťový adaptér, rýchly sprievodca

Konkrétne funkcie
Konkrétne 
funkcie

Navigácia GPS GPS/AGPS

IM komunikácia Áno

E-mail Áno

Mapy Áno

Google Street View Áno

Hry Áno

Nahrávanie zvuku Áno

Operačný systém a programové prostredie aplikácií
Platforma Operačný systém Android 4.2 Jelly Bean

Organizácia 
a prispôsobenie

Kalendár Áno

Poznámky Áno

Upomienky Áno

Budík Áno

Kalkulačka Áno

Prevodník mien Áno

Nahrávanie zvuku Áno

Stopky Áno

Profi ly zvonenia Áno

Vibrácia Áno

Tapety Áno

Vyzváňacie tóny Áno

Svetový čas Áno

Režim V lietadle Áno

Čítanie e-bookov Áno
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Formát súborov
Formát súborov Formát vyzváňacích 

tónov
MP3, AAC, AAC+, WMA

Formát obrázkov JPG, BMP, PNG

Formát hudobných 
súborov

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

Formát videosúborov H264, streaming videa, 3GPP, 
MPEG4, 3GP kodek

Vyššie uvedené údaje sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia.

Symbol CE uvedený na jednotke, v používateľskom manuáli 
a na balení označuje, že jednotka spĺňa základné požiadavky 
smernice R&TTE, 1995/5/ES, Smernice pre nízke napätie 
73/23/EEC. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.sencor.cz.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM 
OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie 
odpadu.

LIK VIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICK ÝCH 
A ELEKTRONICK ÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch 
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť 
pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, 
obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné 
miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie 
alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky 
miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať 
cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych 
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, 
čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade 
s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, 
vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo 
dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej 
únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok 
zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe 
likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ 
o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez 
predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.
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SK   Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia 
kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje 
iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo 
zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého 
bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný 
reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, 
najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri 
overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný 
a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej 
reklamácie sa záručná doba predlžuje o  dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do 
okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy 
povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad 
o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:
• chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy; 
• opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku; 
• poškodenie výrobku v  dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku 

v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi 
a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na 
ktorý je určený;

• poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby; 
• poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a  zásahom vyššej moci 

(živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
• chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým 

elektromagnetickým poľom a pod.; 
• mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád); 
• poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu 

(batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, 
vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);

• poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo 
neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže 
oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);

• prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
• prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, 

ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla 
alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; teľ: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.
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